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 شكر وتقدير
 .ناصدر   ناوشرح ل  ناأمر   ناويّسر ل  االشكر هلل والحمد هلل الذي أعانن

التي كان ليا الفضل    "قريمس نسيمة"األستاذة   ةثم الشكر الجزيل للمشرف
في اختيار عنوان البحث والتوجيو المستمر طيلة الفترة التي قضيناىا معا  

 قبل تعوضيا ألسباب مرضية.

قبولو مواصلة    على"  "بوشكيوه عبد الحليم ألستاذالشكر الموصول ل
بتوجيياتو    ناجيود  ةمرافقو  اإلشراف علينا لمواصلة إعداد البحث

 . وتصويباتو طوال فترة البحث

مع خالص الشكر والتقدير لكل األساتذة أعضاء لجنة المناقشة، واألساتذة  
سى  نندون أن  في طور الماستر. الذين كان ليم الفضل في تدريسنا  

استثناء، وسيروا على توفير    الكلية من غير  الذين أشرفوا على تسيير إدارة
 الظروف المالئمة للدراسة والبحث.

الشكر والتقدير لكل من ساىم وساعد من قريب أو بعيد في إنجاز ىذه  
 المذكرة.
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 اإلسالم، جاء أن إلى قديما مستقمة اجتماعية كفئة الالزم باالىتمام الطفولة تحظلم 
 من يحتاجو ما بك ل إحاطتو ضرورة عمى وأكد   مجتمعو،و   أسرتو عمى الطفل حقوق فحدد
.والنفسية الجسمية سالمتو تكفل وسائل

 عام األمم إنشاء عصبة مع ،11 القرن بدايةبداية االىتمام من  تأما حديثا فكان
 بالسعي الدول األعضاء تعيد عمى ليا األساسي النظام من 23 المادة نصت حيث ، 1919

نسانيةو  عملل عادلة ظروف وضمان توفير إلى  مث بالدىم، واألطفال في والنساء الرجال ا 
 في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالنو 11924  لسنة الطفل بحقوق الخاص جنيف إعالن
  سنة الصادرة الطفل حقوق اتفاقية بموجب الطفل نيائيا حقوق ستتكر   إلى أن ،19482
 .الجزائر بينيا منو  الدول أغمبية عمييا صادقت التي 1989

 خالل منظومة من ،طفالاأل حمايةوفير لت كبيرة اجيود الجزائر وعمى إثرىا بذلت
 أسمى الطفل في حقوق عمى النص في ذلك يتجمىو  ،يمب خاصة مؤسسات خمق و تشريعية
 الدولة بحماية األسرة حظىت   >> كما يمي:تنص  ومن 72 المادة نجدف، رالدستو  وىو القوانين

المتخمى  األطفال الدولة فلك  ت   الطفل، حقوق الدولة مي األسرة والمجتمع وح  والمجتمع ، ت  
 إلى يحتاج فالطفل ،3<<...األطفال ضد العنف القانون قمعي   النسب، مجيولي أو عنيم

األخرى  القانون فروع إلى الحماية ىذه انتقمت ثم لو، األول نصحالم   يعتبر ،سرياستقرار أ  
 وقانون العقوبات.وقانون الحالة المدنية األسرة  قانون و المدني كالقانون

الطفل من ضعف قدرتو البدنية والعقمية إذا ما ق ورنت بقدرة الشخص البالغ، مما يعاني 
وضع نصوص قانونية خاصة بالمشرع الجزائري  اىتماالعتداء عميو، لذلك  يشجع عمى

عن طريق مجموعة من اإلجراءات  حقوقو، لضمان ضده لقمع الجرائم المرتكبو بالطفل
                                                           

1
، وتم 4292فبراير  92اعتمد من المجلس العام لالتحاد الدولي إلغاثة األطفال في جلسته بتاريخ ، جنيف، 4291إعالن حقوق الطفل لعام  - 

 .4291، والموقع عليه من أعضاء المجلس العام في فبراير 4292مايو  41التصويت النهائي عليه من قبل اللجنة التنفيذية في جلستها بتاريخ 

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/child1924.htmlالموقع:
2
 .4211ديسمبر  41المؤرخ في  2-ألف د 941، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 4211العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  اإلعالن - 

 rights/index.html-human-declaration-https://www.un.org/ar/universalموقع األمم المتحدة:     
3
، 4229نوفمبر  91، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 49/4229 11مؤرخ في  121-29مرسوم رئاسي رقم  - 

 .11/49/4229المؤرخة في  19الجريدة الرسمية رقم 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/child1924.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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 وتمكنو وحقوق تضمن لووعمل عمى تبسيطيا وتكييفيا مع قدراتو البدنية والعقمية،  ،والتدابير
وطفل اليوم ىو رجل الغد، إن أعددناه  ىم المبنات األساسية في المجتمعمنيا، وألنيم كذلك،و 

يجب توفير حماية خاصة ليم من حيث التصدي وحميناه فقد أعددنا أمة سميمة، لذلك 
قبل أن يصبحوا  تمس بحياتيم وأجساميم وعرضيم وأخالقيم لمسموكات واألفعال التي

 مأما إن حدث ووقع االعتداء عمييم فمن األىمية بمكان جبر الضرر وحماية حقوقي ،ضحايا
مدونات قانونية، من خالل  مختمف التشريعات منيا الجزائرييا تبواسطة إجراءات وتدابير أقر 

ىتمام مدى االخير دليل عمى لطفل وغيرىما، وىذا كقانون اإلجراءات الجزائية وقانون حماية ا
 بحماية األطفال. الكبير

 البحث: موضوع أهمية

الطفل ىو الحمقة األضعف في المجتمع عاجز عن الدفاع عن حقوقو ودفع االنتياكات 
التي تطالو، لذا ينبغي رعايتو واالىتمام بتكوينو وحمايتو ألنو ىو مستقبل األمة، ومنو 

في مختمف االنتياكات واالعتداءات والقواعد القانونية التي أقرىا المشرع  يستوجب البحث 
مختمف الوسائل واآلليات التي  ن أىمية ىذا البحث تكمن في معرفةليذا الغرض ومن ثم فإ

ن الطفل المجني عميو من حقوقو من جراء الجرائم التي تمسو في جسده أو في عرضو تمك  
قو من الجاني أمام المحاكم، ومن ي متناولو عند اقتضاء حوالتي وضعيا المشرع فوأخالقو 

 .مدى مالءمة النصوص التي وضعيا المشرع الجزائري لحماية الطفل المجني عميوم نبين ث

 دوافع اختيار موضوع البحث:

عرفت ثورة في التشريعات الوطنية  ،9191سنة لبعد االتفاقية الدولية لحقوق الطفل    
لمدول لمواكبتيا والتكيف معيا، والجزائر من بين الدول التي اىتمت بحماية حقوق الطفل 

91/97والقانون منو  27ويتجمى ذلك في نصوص الدستور ال سيما ما جاء في المادة 
1 . 

                                                           

 .يوليو سنة 53، الصادرة بتاريخ 93الجريدة الرسمية، عدد ، يتعمق بحماية الطفل، 1151يوليو سنة  51مؤرخ في  51-51نون قا -4
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الجرائم ضد من انتشار لم تحد  إال أن ىذه القوانين وغيرىا وما تحويو من نصوص 
 األطفال إن داخل األسرة أو خارجيا.

ورغم أىمية الموضوع عالميا واىتمام الدولة بو فإن رفوف مكتباتنا تعرف ندرة البحوث 
، مما دفعنا إلى اختيار ىذا المجني عميو والدراسات التي تناولت الحماية الجنائية لمطفل

 الطالع والمعرفة.بين أيدي الطمبة والباحثين والقراء ل لوضعوالموضوع 

وقد أردنا من خالل ىذه الدراسة أن نحصر مختمف النصوص القانونية التي أقرىا 
من إجراءات وتدابير وآليات تحمي الطفل ضحية الجرائم  تضمنتوالمشرع الجزائري وما 

 الواقعة عميو.

من األسباب أيضا الوضعية الصعبة التي يعيشيا األطفال وتعرضيم لمختمف 
كاالختطاف واالغتصاب واالستغالل الجنسي والمالي وغيرىا من األفعال  االعتداءات

، والكثير منيا تقع من أفراد أسرتو فيتم طمسيا والتكتم عمييا، في نتيك حق الطفل جرمةالم
 وييم تسمح ليم بالدفاع عن حقوقيم.ذالبحث وسيمة في يد األطفال أو  اويضيع، قد يكون ىذ

كما أن موضوع بحثنا ىذا ييمنا كثيرا الحتكاكنا الدائم بالطفل في المنزل وفي المدرسة 
وفي الشارع، وىم فمذات أكبادنا، وقد الحظنا حاالت أثناء حياتنا المينية مست كرامتو وحياتو 

الوقت شجعتنا عمى دراستيا لمعرفة مختمف النصوص  ونفسالوقت ألمتنا في العمق، وفي 
لتي أقرىا المشرع الجزائري لردعيا والحد  منيا مقارنة مع بعض التشريعات التشريعية ا

 المقارنة.

إضافة لما سبق نود مواصمة الدراسة في الطور الثالث والتخصص في ىذا الموضوع، 
 ثم تأليف كتب لممساىمة في وضع آليات حماية الطفل الجنائية وضمان حقوقو

 إشكالية البحث :
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اإلجراءات والتدابير واآلليات  الحماية الجزائية من خالل حصرىذا البحث يستعرض
التي تترتب من جراء الجرائم المرتكبة عميو  حقوقوقتضاء المكفولة لمطفل المجني عميو ال

وتعقيد وطول في المجتمع الجرائم واالعتداءات عمى الطفل لتفشي،ونظرا المشرعجرميا التي 
ضرورة دراستيا إلعطاء نظرة شاممة لواقع أنو من النا رأي،اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم

من جية ومدى نجاح المشرع الجزائري في حماية الطفل المجني عميو من الطفل ومعاناتو 
خالل النصوص القانونية التي أقرىا لذلك، تسمح لو بمتابعة الجاني ومقاضاتو أمام المحاكم 

مف الممارسات والجرائم التي ترتكب من مختلجبر الضرر المادي والمعنوي الذي أصابو 
تم حصرىا في السؤال التي شكالية اإلوىي  ،عميو سواء كانت من أفراد أسرتو أو من غيرىم

 :التالي
 ؟مطفاللمجني عميهلالجنائية حماية توفير الالمشرع الجزائري في  وفق إلى أي مدى

 السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:عن ىذاوقد تفرع 
لحماية حقوق الطفل المجني الجزائري التدابير التي اتبعيا المشرع اإلجراءات و ما ىي ـ 
 ؟عند تحريك الدعوى العمومية عميو

ـ ما ىي اإلجراءات والتدابير التي اتبعيا المشرع الجزائري لحماية حقوق الطفل المجني      
 ؟أثناء التحقيق والمحاكمةعميو 

بير التي اتبعيا المشرع الجزائري لحماية حقوق الطفل المجني ـ ما ىي اإلجراءات والتدا     
 ؟عند التعويض عن الضررعميو 

ـ ما ىي اإلجراءات والتدابير التي اتبعيا المشرع الجزائري لحماية حقوق الطفل المجني     
 ؟عند تنفيذ األحكامعميو 

 أهداف البحث:
يعتبر تناول موضوع ىذا البحث جديدا، ألن مجمل الدراسات السابقة تركزت حول 
الحماية الجنائية لمطفل الجانح أو حماية الطفل بصفة عامة ومن الجانب الموضوعي عمى 

 الخصوص، واليدف منو يتمثل في:   
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ء التي تمكن الطفل من اقتضاوالتدابير اآلليات واإلجراءات التعرف عمى مختمف ـ  1
المرتكبة عميو والتي  ةممجر ال السموكاتاالعتداءات و حقو من الجناة أمام المحاكم جراء 
 .سببت لو أضرارا جسمانية أو معنوية

ل المجني لمطفلحماية المقررة تسميط الضوء عمى مختمف المواد القانونية الجزائرية ـ  2
 .عميو

 المنهج المتبع:

اإلجراءات والتدابير التي أقرىا المشرع  مختمفواستقراء في ىذه الدراسة يتم استعراض 
، وقانون اإلجراءات الجزائية 12-11في مختمف القوانين ال سيما قانون حماية الطفل رقم 

 حقوقو من جراء الجرائم التي تمس حياتوتمكن الطفل المجني عميو من الحصول عمى التي 
تي كرسيا المشرع الجزائري لردع اآلليات القانونية الكذا و  ،وعرضو وأخالقو وسالمة بدنو

وىو المنيج المناسب والمعتمد لتحميل النصوص  الوصفيالمنيج  تباعامرتكبييا، مما يتطمب 
 .القانونية

عند التطرق من حين آلخر  اعتمدنا كذلك المنيج المقارن إلى المنيج الوصفي إضافة 
ة النصوص الجزائرية لبعض التشريعات المقارنة عمى وجو المقارنة لمعرفة مدى مساير 
الدولية  والبروتوكوالت لمثيالتيا في دول أخرى، وكذا االلتزام بتطبيق ما جاء في االتفاقيات

 . الخاصة بحماية الطفل

 الدراسات السابقة:

مقارنة مع االىتمام الدولي والمحمي بالطفل و المواثيق والتشريعات لحمايتو فإن 
المراجع ، ورغم تناول ىذا الموضوع في بعض جد اكتب ضئيمة الدراسات والبحوث خاصة ال

وقد تركزت عمى حماية  كجزئيات تناوليا كان قدومذكرات الماجستير، فدكتوراه الأطروحات ك
الطفل بصفة عامة، وحماية الطفل الجانح بصفة خاصة، إضافة إلى مؤلفات ومذكرات 
ورسائل أخرى لكن تختمف في تناوليا لموضوع حماية الطفل، فالكثير منيا تناولت حماية 
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ت دراستنا عمى ذلك تركز الحدث الجانح، وبعضيا درست حماية الطفل بصفة عامة، ل
 .   مطفل المجني عميو دون سواهنائية لالحماية الج

 :التي اعتمدنا عميياىذه الدراسات أىم من

شمل  ،1111 ،الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو :بعنوان ،كتاب لمحمود أحمد طوـ 
حق الطفل في الحياة وسالمة بدنو وحقو في خمسة فصول ابرز فييا عدة جرائم ماسة ب

األحكام المقررة ليا في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن، مع إبراز  حماية عرضو وأخالقو
 .المجني عميو وىو الجزء الذي اعتمدنا عميو في دراستنا الطفلوختم بالحماية اإلجرائية 

التي  ، 2011تممسان،  –جامعة أبو بكر بمقميد رسالة دكتوراه لمطالب حماس ىديات،ـ 
تناول فييا الحماية الجنائية لمطفل الضحية في بابين، األول بعنوان الحماية الجنائية لمكيان 

جراءات وآليات حمايتو ، وىي المادي والمعنوي لمطفل، والثاني بعنوان عمم ضحية الطفل وا 
و دراسة مقارنة استعرض فييا دور التشريعات في توفير الحماية الجنائية لمطفل المجني عمي

حيث وجدنا في الفصل الثاني من الباب الثاني ما يناسب دراستنا من من كافة االعتداءات، 
 .  خالل التعرض إلى الجانب اإلجرائي لحماية الطفل المجني عميو

الحماية الجنائية لمطفل في  :براىيم فخار بعنوانإلب حمو بن ارسالة دكتوراه لمطـ 
وىي دراسة واسعة شممت حماية الطفل  2011-2012 ،التشريع الجزائري والقانون المقارن

تناول الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو في الفصل األول  الجانح والطفل الضحية، وفيو
إلى الجانب فيو تعرض فالفصل الثاني منو ، أما الجانب الموضوعي، من الباب األول

 .اإلجرائي، فكان دعما لنا ألنو يتناسب مع موضوع دراستنا

-2010، الحماية الجزائية لمطفل في القانون الجزائري :مذكرة ماجستير بعنوانـ 
لمطالب بمقاسم سويقات، تناول فييا الحماية الموضوعية واإلجرائية لمطفل الضحية  ،2011

، وىي ال تختمف كثيرا عن رسالة الدكتوراه السابقة الذكر لمطالب حمو بن والطفل الجانح
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ابراىيم فخار، إن كان الجانب الموضوعي ال ييمنا، فإن الجانب اإلجرائي قد وجدنا فيو ما 
 ويثرييا.يدعم دراستنا 

 نطاق الدراسة: 
ية ، فيي تقتصر عمى الحماية الجنائمن عنوان البحث أن الدراسة محددةالواضح 
باعتباره مركزا قانونيا مختمفا عن الطفل بصورة عامة وعن الطفل  عميو، لمطفل المجني

عمى ما أقره المشرع الجزائري من نصوص  الدراسة وقد تركزت الجانح بصورة خاصة،
، وقانون الطفل حمايةتضمن الم 11/12القانون قانونية وعمى الخصوص ما ورد في 

مع اإلشارة من حين آلخر إلى بعض التشريعات األجنبية من باب  اإلجراءات الجزائية
لبيان مدى مسايرة نصوصيا وتطبيق ما جاء لحماية الطفل المقارنة، وكذا االتفاقية الدولية 

 .أن الجزائر صادقت عمييا افييا بم
 :البحث صعوبات

 إلعداد ىذا البحث ىو قمة المراجع المتخصصة خاصة من الصعوبات التي واجيتنا
عدم توفرىا بالمكتبات و من جية،  بالحماية الجنائية لمطفل المجني عميومنيا الكتب المتعمقة 

 المحمية مع ضيق الوقت من جية أخرى.
آجال اإليداع   تغيير المشرف لمرتين، آخرىا قبل نياية كذلك أبرز الصعوباتمن و 

ى ذلك إلى تغيير كبير في مضمون البحث، وقد أثر عمينا معنويا حتى كدنا بأربعة أيام، أد
 نتخمى عنو، خاصة وأن لكل مشرف منيج وأفكار تختمف عن اآلخر. 

 مفاهيم الدراسة:
إلى عنوان البحث نجد ثمة مصطمحات يستمزم تقديم مفيوميا إلزالة المبس  بالرجوع

والغموض في موضوع الدراسة، وىي: الحماية الجنائية، الطفل والمجني عميو، خاصة وأننا 
 لم نتناوليا ضمن فصل تمييدي لتفادي طول البحث. 
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 أنماط بتتبع تعني األولى ة،إجرائي و موضوعية نوعان الجنائية الحماية :لمطفل الحماية الجنائية

، وذلك بجعل صفة الطفولة عنصرا تكوينيا في حمايتيا المراد بالمصمحة العالقة ذات األنشطة
التجريم، أو ظرفا مشددا لمعقاب، والثانية ىي ميزة إجرائية تأخذ شكل استثناء عمى انطباق 

 . 1المصمحة فييا كل أو بعض القواعد اإلجرائية العامة في حاالت خاصة يستمزم تحقيق

، يفيد مصطمح " حدث" نفس ( سنة كاممة11ىو كل شخص لم يبمغ الثامنة عشر)الطفل: 
 .2( المتضمن حماية الطفل12-11من القانون  2المعنى. )المادة 

 بموجب ذلك قبل الرشد نس يبمغ لم ما عشر الثامنة يتجاوز لم إنسان كل الطفل ني"يع
 األولى من اتفاقية حماية الطفل(. )المادة 3القانون المنطبق عميو"

تو الجريمة في حق من حقوقو عتداء ومس  االالشخص الذي وقع عميو ىو  المجني عميه:
 .وحماه المشرع بنص قانوني

 أو  خطر  في  أمنو  أو  تربيتو  أو  أخالقو أو  صحتو  تكون  الذي  الطفل" :  خطر  في  الطفل

 المحتمل  لمخطر يعرضاه  أن  شأنيما  من  سموكو  أو  عيشيةلما  ظروفو  تكون أو ،لو  عرضة 

  التربوية  أو  النفسية  أو  البدنية  سالمتو بيئة تعرض  في  كوني أو ،تقبموبمس  المضر  أو 

 .4"لمخطر
سنة، ويرتكب فعال لو  41الحدث الجانح ىو الشخص الذي يكون تحت سن  الطفل الحدث:

ارتكبو شخص كبير اعتبر جريمة وقد اقترح ىذا التعريف في الممتقى الثاني لمذول العربية 
     . 5حول الوقاية من الجريمة وتبنتو الدولة الجزائرية بعد االستقالل

 : البحث خطة

 الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو وفق الخطة التالية: تمت دراسة موضوع
 الفصل األول: الحماية الجنائية لمطفل المجني عميه قبل وأثناء المحاكمة

                                                           
 .41،  ص4222، الرياض، 4نايف لمعموم األمنية، ط ةمحمود احمد طو، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، أكاديمي  -1

2
  ، المرجع السابق.49-41قانون رقم  - 

3
  25/ 11لألمم المتحدة رقم  العامة الجمعية قرار بموجب  واالنضمام والتصديق  لمتوقيع وعرضت  اعتمدت ،4212اتفاقية حقوق الطفل لسنة   - 

 4221سبتمبر  2 :النفاذ بدء تاريخ ،4212نوفمبر  20 في المؤرخ
4
 ، المرجع السابق.49-41القانون  - 

5
 .  41، ص4229المطبوعات الجامعية، الجزائر،  علي مانع، جنوح األحداث والتغير االجتماعي في الجزائر، ديوان - 
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 المبحث األول: حماية حق الطفل المجني عميو في تحريك الدعوى العمومية
 الثاني: حماية حقوق الطفل المجني عميو في مرحمة المتابعة والتحقيق  المبحث

 الحماية الجنائية لمطفل المجني عميه بعد المحاكمةالفصل الثاني:
عادة اإلدماج التعويضحماية حق الطفل المجني عميو في  المبحث األول:  والتأىيل وا 
 .األحكام القضائية حماية حقوق الطفل المجني عميو عند تنفيذالمبحث الثاني: 



 

 

 

 

 وؿالفصؿ ال 
الحماية الجنائية لمطفؿ 

 أثناءالمجني عميه قبؿ و 
  المحاكمة
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ال يكتفي فقط بتجريـ  مجني عمييـإف مجاؿ الحماية التي يستفيد منيا األطفاؿ ال
االعتداءات المرتكبة عمييـ، بؿ يتكسع ليشمؿ الجانب اإلجرائي، فصغر السف بالنسبة 

تكفير حماية خاصة ليـ بتكييؼ الجسماني كالعقمي يفرض كالضعؼ الطبيعي ك لمضحايا 
كلكج العدالة القضائية عف طريؽ االدعاء المدني باح سم، لمالقكانيف المعمكؿ بياكتعديؿ 

 ماـ ىيئة الحكـ.اشرة، إما أماـ قاضي التحقيؽ أك أمب
، إلى ء الطفؿ المجني عميوبناء عمى ادعاضد الجاني العمكمية  لتتحرؾ الدعك 

إضافة إلى تكفير جانب جياز النيابة العامة الذم يعتبر صاحب االختصاص كأصؿ عاـ 
و مف حقلمعاقبتو مف جية، كاقتضاء  أماـ العدالة متابعة الجانيمرحمة  حماية جنائية أثناء

ما تضيع  المجني عميو فكثير جية ثانية التي تتطمب إجراءات كتدابير خاصة بالطفؿ
بعد ارتكاب الجرائـ عمييـ نتيجة ألسباب عدة، منيا جيؿ أكليائيـ  ىذه الفئة حقكؽ

ارتكبت لمنصكص القانكنية أك التخمي عف المطالبة بالحؽ كالتستر عف الجريمة خاصة إذا 
أك لقصكر كعدـ كفاية  ،مباشرة الدعكل العمكمية في ظؿ عجزه عف مف طرؼ أفراد أسرتو

 القكانيف.
جسمانية  ىذه االعتداءات قد أصابتيـ أمراضأحيانا أطفاال ضحايا  لذلؾ نشاىد 

 لمطفؿ المجنيالحماية الجنائية فصؿ نكضح ك كعميو سكؼ نكنفسية يصعب التخمص منيا، 
 ، حيث نتناكؿ بحثيفم في  التي أقرىا المشرع الجزائرم في ىذا المجاؿ ،كمةقبؿ المحا عميو

ثـ (، كؿاأل مبحثفي )ال في تحريؾ الدعكل العمكمية حماية حؽ الطفؿ المجني عميو
 (.ثانيلا مبحث)ال ؽقيفي مرحمة المتابعة كالتح المجني عميو الطفؿحقكؽ حماية 
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 المبحث الوؿ
 في تحريؾ الدعوى العمومية المجني عميه حماية حؽ الطفؿ

الطفؿ بحكـ صغر سنو ال يستطيع ضماف اقتضاء حقكقو أماـ العدالة مقارنة مع 
البالغيف، لذلؾ فقد كضع المشرع إجراءات لحماية حقكقو في قانكف اإلجراءات الجزائية 

زمة أماـ ة الطفؿ مف خالؿ الحؽ في تحريؾ الدعكل، كتكفير الضمانات الالايحم كقانكف
 حماية حؽ الطفؿ المجني عميو في الشككل كالبالغ مف خالؿ،الة، كىك ما سنبينو العد
، حماية حؽ الطفؿ المجني عميو في االدعاء المدني أماـ قاضي التحقيؽ (،األكؿالمطمب )
حماية حؽ الطفؿ المجني عميو في تحريؾ الدعكل العمكمية عف طريؽ (، الثانيالمطمب )

 (.الثالث المطمب) أماـ المحكمة المباشر بالحضكر التكميؼ

 الوؿ المطمب
 حماية حؽ الطفؿ المجني عميه في الشكوى والبالغ

بناء عمى ما جاء في المادة األكلى مف )ؽ إ ج ج( أف: " الدعكل العمكمية لتطبيؽ   
القانكف العقكبات يحركيا كيباشرىا رجاؿ القضاء أك المكظفكف المعيكد إلييـ بيا بمقتضى 

)الفرع  ىذا الحؽ مف خالؿ التطرؽ إلى معنى الشككل كالبالغ المطمبىذا  ...." سنبيف في
 تمقي كقبكؿ البالغات كالشكاكم ) الفرع الثاني(.الشرطة القضائية في  ككاجب، األكؿ(

 الفرع الوؿ
 الشكوى والبالغ مفهوـ

يمـز تقديـ مفيكميما كؿ ، ي عميو في الشككل كالبالغ قبؿ التطرؽ لحؽ الطفؿ المجن
 عمى حدا فيما يأتي:
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 :والبالغ كوىتعريؼ الش ػأوال
البالغ المقدـ مف طرؼ المجني عميو لمسمطات عرفت الشككل فقيا عمى أنيا "

المختصة حكؿ كقكع جريمة ضده مف قبؿ شخص آخر التخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع 
 .1"الدعكل

الضحية لمسمطات القضائية أك النيابية بطمب البالغ الذم تقدمو "كعرفت كذلؾ بأنيا 
 2"نيادؾ الدعكل العمكمية كيتأسس طرفا متحري

كىي أيضا البالغ الذم تقدمو الضحية لمقضاء بغية تحريؾ الدعكل العمكمية 
 .3كالتأسيس كطرؼ مدني

، 4"القضائية الضبطيةنقؿ نبأ الجريمة إلى مسمع  إعالـ أك" بأنو ؼر  قد ع  أما البالغ ف
فعؿ مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب  حدكثإخطار أك إخبار مف شخص عف أيضا " كىك

 .5"تكجب تدخؿ السمطات المختصةالعامة أك القانكف كالمكائح يس

أم شخص شاىد يقكـ بتقديميا البالغات ف ختمؼ األمر بيف الشكاكل كالبالغات،كي     
 أك ار كتابة أك شفكيا د يتـ اإلخبخاصة، كق ، أكأك أم مؤسسة عمكمية جريمةكقكع 

 

                              
، 2009، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 1محمد عمي السالـ الحمبي، الكجيز في أصكؿ المحاكمات الجزائية، ط -1

 . 34ص 

سكيقات بمقاسـ، الحماية الجزائية لمطفؿ في القانكف الجزائرم، مذكرة ماجستير في الحقكؽ، تخصص قانكف جنائي،  -2
 .26، ص2010/2011الحقكؽ كالعمـك السياسية، كرقمة، السنة الجامعية جامعة قاصدم مرباح، كمية 

 .   23، ص1992مكالم ممياني، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،  -3

نة، مجمة االجتياد سماتي الطيب، الحماية اإلجرائية لحقكؽ ضحية الجريمة في التشريع الجزائرم كاألنظمة المقار  - 4
 .  02، ص2013، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 09القضائي، العدد

 . 105، ص2001عصاـ زكرياء عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في الضبط القضائي، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 5
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 .1بالياتؼ ك بكؿ كسائؿ االتصاؿ األخرل

المشرع الجزائرم لـ يكرد تعريفا محددا لمشككل، لكنو فإف  أما التعريؼ القانكني
مف قانكف اإلجراءات الجزائية المتعمقة باالدعاء المدني أماـ  72استعمميا في نص المادة 

 .عدةقيؽ، كما استعمميا في مكاضيع قاضي التح

يعبر  ،، كىك المجني عميويمكف القكؿ أف الشككل ىي إجراء يباشره شخص معيف      
فييا عف إرادتو الصريحة في تحريؾ كرفع الدعكل الجزائية إلثبات المسؤكلية الجزائية عمى 

ئي قيد إجراىي ف مفيكـ الشككل أ منو نستخمصيع العقكبة القانكنية عميو، ك الجاني، كتكق
ف النيابة العامة تككف ليا كامؿ الحرية في التصرؼ في كأ ،لمجني عميوكبتقديـ مف ا

الدعكل، فميا أف تمضي في إجراءات المتابعة كما ليا أف تصدر قرارات بالحفظ متى قامت 
 .، كتقدـ أماـ جيتيف2كتابية أك شفكيةا ىأسباب تبرر 

 معينا، لذلؾ يكفي الحؽ في تحريؾ الدعكل العمكمية، لكف لـ يشترط القانكف شكال مطفؿل 
 ات العامة.بيانيا في إطار اإلجراء

 :والبالغات يالجهات المختصة بتمقي الشكاو  ػثانيا
ـ  تقديـ الشك طبقا لنص  الشرطة القضائية كالنيابة العامةأماـ  كالبالغات كلايت

 ، نبينيا كما يمي:مف )ؽ.إ.ج.ج( 36ك  17/1المادتيف 

                              
 .9، ص2004ائر، معراج جديدم، الكجيز في اإلجراءات الجزائية مع التعديالت الجديدة، دار البعث، الجز  -1
حمك بف إبراىيـ فخار، الحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع الجزائرم كالقانكف المقارف، رسالة دكتكراه، تخصص قانكف  - 2

 ،2015-2014جنائي، جامعة محمد خيضر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، بسكرة، السنة الجامعية 
 .  270ص
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 :القضائية الشرطة ضباط أماـ الشكوى والبالغ أ ػ
يمكف لمطفؿ المجني عميو تقديـ شككاه أماـ الضبطية القضائية مصحكبا بكليو طبقا  

 القضائية الشرطة يباشر ضباط" بقكليا  ج(.ج.إ. مف )ؽ 1 / 17 ةالماد عميو لما نصت
 بجمع يقكمكفك كالبالغات ل الشكاك  كيتمقكف  13ك 12 المادتيف في المكضحة السمطات

جراءات االستدالالت يبادر المحقؽ فكر إبالغو  نادا ليذه المكادتكاس ،"االبتدائية التحقيقات كا 
ذا اتضح ما يدؿ عمى كقكع الجريمة يبدأ 1ع الجريمة بتمحيص مضمكف البالغعف كقك  ، كا 

 . 2بإجراء التحريات األكلية ثـ يحيؿ العمؿ المنجز إلى ككيؿ الجميكرية

 :العامة النيابة أماـ الشكوى ب ػػ
ج( .ج.إ.مف )ؽ 36 المادةمكف لمطفؿ أف يقدـ شككاه لمنيابة العامة كذلؾ طبقا لنصي

الشكاكم كالبالغات كيقرر ما المحاضر ك  بتمقي الجميكرية ككيؿ يقكـ"جاء فييا ما يمي: 
ذا3بشأنيا" يتخذ  يككف أف يستكم فإنو بالذات معيف شخص ضد صحيحة شككل قدمت ، كا 
أك حاضرا منو الشخص المشتكي ىذا  غائبا. ًن

 الفرع الثاني
 البالغاتو ى الشكاو  واجب الشرطة القضائية في تمقي وقبوؿ

يمكف اختيار الطفؿ المتضرر تقديـ شككل أماـ الضبطية القضائية طبقا لما نصت 
القانكف مف  36لعامة طبقا لنص المادة مف )ؽ إ ج ج( أك أماـ النيابة ا 17عميو المادة 

                              
، 16/05/2016انظر االممحؽ: قرار قضائي صادر عف مجمس قضاء جيجؿ، الغرفة الجزائية، الصادر بتاريخ  -1

: جنحة الفعؿ المخؿ بالحياء ضد قاصر لـ يكمؿ  سنة. )القرار يبيف تحريؾ الدعكل العمكمية عف طريؽ  16طبيعة الجـر
 منو(.    1،2الشككل كالبالغ أماـ ضباط الشرطة القضائية، ص ص 

سالـ بف حامد بف عمي البمكم، التقنيات الحديثة في التحقيؽ الجنائي كدكرىا في ضبط الجريمة، رسالة ماجستير في   -2
 .22، ص2009العمـك الشرطية، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، كمية الدراسات العميا، قسـ العمـك الشرطية، الرياض، 

 الجزائية الجزائرم.مف قانكف اإلجراءات  36انظر المادة  -3
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المالئمة، كعمى ىذا األساس يمثؿ التبميغ أك الشككل مف الضحية بما ليا مف سمطة نفسو 
التزاما عمى ضباط الشرطة القضائية كعمؿ مف أعماؿ االستدالؿ، كىذا ما نصت عميو 

السالفة الذكر بقكليا "يباشر ضباط الشرطة القضائية السمطات المكضحة في  17المادة 
جراء كيتمقكف الشكاكم كالبالغات كي 13ك 12المادتيف  قكمكف بجمع االستدالالت كا 

 .التحقيقات االبتدائية"

إذا تقدـ طفؿ أك كليو ببالغ لضباط الشرطة القضائية بخصكص جريمة كقعت عميو، 
كىك مختص قانكنا بالتحقيؽ فييا، فال يجكز ليذا األخير االمتناع عف قبكؿ الشككل أك 

ل مختصة، كككيؿ الجميكرية رفض التدخؿ أك التخمي عنيا بإحالة المشتكي عمى جية أخر 
، األمر الذم يعرضو 1أك الدرؾ الكطني أك العكس، ألف ذلؾ يعد تخميا عف كاجب قانكني

مف )ؽ إ ج ج( التي  209لمسألة تأديبية أماـ غرؼ االتياـ تطبيقا لمقتضيات المادة 
ى عم ي قد تكقعتاإلخالؿ بالجزاءات التأديبية ال نصت عمى أنو "يجكز لغرفة االتياـ دكف

التدريجييف أف تكجو إلييـ مالحظات أك تقرر إيقافيـ  ئوضباط الشرطة القضائية مف رؤسا
مؤقتا عف مباشرة أعماؿ كظيفتو كضابط الشرطة القضائية أك بإسقاط تمؾ الصفة عنو 

 نيائيا". 

                              
رتب القضاء الفرنسي في ىذا الصدد المسؤكلية الجزائية عمى ضباط الشرطة القضائية نتيجة عدـ تدخمو في الكقت  -1

المناسب إثر شككل قدمتيا امرأة ضد زكجيا الذم كاف يمارس عمييا العنؼ باستمرار إلى أف فقدت إحدل عينييا نتيجة 
ءضابط الشرطة القضائية الذم بمغ باالعتداء المتكرر كلـ يتدخؿ في الكقت المناسب أعماؿ العنؼ، حيث اعتبر القضا

مف  182كص عمييا في المادة يككف قد ارتكب جريمة التياكف كعدـ تقديـ المساعدة لشخص في حالة خطر المنص
 .ؼ(. )ؽ.ع

 . 271نقال عف حمك بف ابراىيـ فخار، مرجع سابؽ، ص
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كمنو فإنو يجب عمى ضباط الشرطة القضائية إخطار النيابة العامة إذا ما حممت 
 .1غ لمكقائع الالزمة كتكفرت صفة إجراميةالشككل أك البال

ه القاعدة قد يتـ إخطار ككيؿ الجميكرية مباشرة مف طرؼ ذنو ككاستثناء لياأ غير
مصالح الشرطة أك الدرؾ أك مف طرؼ أطباء أك معمميف عمى سبيؿ المثاؿ، أك بصفة اعـ 

عمى  مف طرؼ كؿ شخص يمكنو تقديـ معمكمة حكؿ كقائع تشكؿ أك قد تشكؿ اعتداء
أطفاؿ، كيمكف القكؿ بالنظر إلى اإلحصائيات المكجكدة أف قرابة نصؼ اإلخطارات يتـ 
تكجيييا مباشرة إلى مصالح النيابة، ألف اإلخطار القضائي يفيد كجكد حد معيف مف 

العتداءات الجسامة أك حالة استعجاؿ تبرر كجكده كعمى سبيؿ المثاؿ الجرائـ الخطيرة كا
 .دمالجنسية كالعنؼ الجس

كتقدـ الشرطة نتائج تحقيقاتيا لمضحية كعف طريؽ الكلي، كتزكيد اإلدعاء بمعمكمات  
تفصيمية، عندما تقـك بالتحقيؽ في الشككل سكاء المقدمة ليـ مباشرة أك التي كردت إلييـ 

، كعندىا تقـك بمعاممة األطفاؿ باحتراـ كتبيف ليـ بأنيا تستطيع 2عف طريؽ ككيؿ الجميكرية
 الثقة في نظاـ العدالة الجنائية.تعزيز 

أىمية كبيرة  زائرم لـ يعطمف خالؿ دراسة مكضكع الشككل تبيف لنا أف المشرع الج
لعممية التحقيؽ كاالستماع لمطفؿ، حيث يخضع لإلجراءات العامة كباقي األشخاص 

                              
 منو. 3سبؽ ذكره، صانظر الممحؽ، قرار قضائي  -1

كيتمقكف الشكاكل  13ك 12مف )ؽ إ ج ج(: "يباشر ضباط القضائية السمطات المكضحة في المادتيف  17/1 -2
جراء التحقيقات االبتدائية".  كالبالغات كيقكمكف بجمع االستدالالت كا 

مف )ؽ إ ج ج(: يقكـ ككيؿ الجميكرية بما يأتي : "... تمقي المحاضر كالشكاكل كالبالغات كيقرر في أحسف  36المادة 
اآلجاؿ ما يتخذه بشأنيا كيخطر الجيات القضائية المختصة بالتحقيؽ أك المحاكمة لمنظر فييا أك يأمر بحفظيا بمقرر 

أك الضحية إذا كاف معركفا في أقرب اآلجاؿ، كيمكنو أيضا أف يقرر إجراء يككف قابال دائما لممراجعة كيعمـ بو الشاكي ك/
 الكساطة بشأنيا، ..."  
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ؿ عمى عاتقو ضماف حماية إجرائية خاصة لمطف خالفا لممشرع الفرنسي الذم أخذالبالغيف، 
الضحية، كىك ما بمكره في إجراءات التحقيؽ كالبحت، إذ أكجب عمى الشرطة القضائية 

 .كاف الطفؿ ضحية اعتداء جنسي اإذالتقييد بالتسجيؿ المسمكع كالمرئي، خصكصا 

قر حماية لمطفؿ بالنسبة إلفشاء أسرار التحقيؽ مع أتدخؿ ك  الجزائرم إال أف المشرع 
 15/12مف قانكف  136عميو مف خالؿ نص المادة الطفؿ سكاء كاف جاني أك مجني 

المتعمؽ بحماية الطفؿ جاء فييا: "يعاقب كؿ مف يقـك ببت التسجيؿ السمعي البصرم 
( إلى ثالثة 1لسماع الطفؿ ضحية االعتداءاتالجنسية أك نسخة عنو، بالحبس مف سنة )

 1دج." 50.000دج إلى 25.000امة مف ( كبغر 3سنكات)

 الثاني المطمب
 ية حؽ الطفؿ المجني عميه في االدعاء المدني أماـ قاضي التحقيؽحما

منيابة العامة عندما يتعمؽ ة لميالعمكمية مف االختصاصات األصتحريؾ الدعكل  
في  تحريؾ الدعكل العمكمية شرؾ الغير فييمة مست المجتمع، لكف المشرع أاألمر بجر 

ء ىك الشخص المضركر مف ، كصاحب ىذا االستثنا2حاالت معينة كبشركط كاستثناء
الجريمة، الذم يجكز لو تحريؾ الدعكل العمكمية عف طريؽ الشككل المصحكبة باالدعاء 

ج( كما  .ج.إ.مف )ؽ 72، كىك ما جاء في المادة المدني أماـ قاضي التحقيؽ المختص
يجكز لكؿ متضرر مف جناية أك جنحة أف يدعي مدنيا بأف يتقدـ بشككاه أماـ قاضي يمي: "

 .    3حقيؽ المختص"الت

                              
، يتعمؽ بحماية الطفؿ، الجريدة 2015يكليك سنة  15المكافؽ  1436رمضاف عاـ  28مؤرخ في  15/12قانكف  -1

 . .2015 يكليك سنة 19ىػ المكافؽ  1436سكاؿ عاـ 3، الصادرة بتاريخ 39الرسمية، عدد 
 . 84، ص1999، الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية، 1ط -مقارنة نظرية كتطبيقية -، التحقيؽمجياللي بغداد -2

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 72انظر المادة  -3
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متضرر مف الجريمة طفال أك بالغا إلى تحريؾ الدعكل العمكمية عف شخص أم  يمجأ
طريؽ شككل مصحكبة باالدعاء المدني ألسباب مكضكعية تتعمؽ بتأخر أك تقاعس النيابة 
العامة في تحريؾ الدعكل أك عدـ تحريكيا أصال، كلربح الكقت كتفادم طكؿ اإلجراءات 

ا تسبب فييا أعكاف الشرطة القضائية، كيستثنى ىذا اإلجراء إذا كانت الجرائـ  التي عادة م
)الفرع  االدعاء المدني فيكـتكضيح أكثر يجدر بنا أف نكضح م، كلم1مكصكفة بأنيا مخالفة

)الفرع  المصحكبة باالدعاء المدني الشكمية عند تقديـ الشككلالشركط نبيف ، ك األكؿ(
 )الفرع الثالث(.  المدني الثاني(، كالشركط المكضكعية لقبكؿ االدعاء

 لفرع الوؿا
 مدنياالدعاء ال فهوـم

إف المقصكد باإلدعاء المدني ىك المبادرة الشخصية مف قبؿ الضحية في تقديـ  
جؿ القياـ بالمتابعة بغرض تحريؾ الدعكل العمكمية مف أ شككاه أماـ قاضي التحقيؽ

ائية كالحصكؿ عمى التعكيض لما ارتكبو الجاني مف أضرار في حقو، كبالتالي ىك مبدأ الجز 
عاـ يمكف لكؿ شخص استعمالو دكف قيد، غير أف ممارستو تستدعي تكفر شركط شكمية 

 .ضكعيةكأخرل مك 

كالمالحظ مف الممارسة القضائية أف استعماؿ ىذه الطريقة محصكرة جدا بحيث ال 
دد الممفات المحالة  إلى التحقيؽ بيذه الطريقة ك عدد الممفات المحالة مجاؿ لممقارنة بيف ع

 إليو بكاسطة الطمب االفتتاحي إلجراء تحقيؽ. 

                              
، 2010 ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر،3محمد خربط، قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم، ط -1

 . 29ص
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أف الطفؿ المجني عميو ىك المتضرر األكؿ مف الجريمة المرتكبة عميو فإف أكؿ  ابم 
قد اشترط في  إجراء يتخذه بنفسو ىك تحريؾ الدعكل العمكمية بتقديـ شككاه إال أف القانكف

الشاكي تكفر األىمية اإلجرائية كىي تمتعو بقكاه العقمية لتحريؾ الدعكل العمكمية، ك إال 
ناب عنو في ذلؾ كليو إذا كانت الجريمة مف جرائـ النفس أك االعتبار، أما إذا كانت مف 

 جرائـ األمكاؿ، جاز لمكصي أك القيـ تقديـ الشككل .

 الفرع الثاني
 المصحوبة باالدعاء المدني ند تقديـ الشكوىالشروط الشكمية ع

 لقبكؿ تقديـ الشككل يتطمب شركطا شكمية نكجزىا فيما يمي:
 الشروط الشكمية الساسية أوالػ

 :مف المضرور تقديـ الشكوى أػ
االدعاء المدني ال يخضع ألم صيغة أك شكمية معينة، لكنو مع ذلؾ يشترط فيو كجكد 

 72يؽ تطبيقا لمقتضيات المادة أماـ قاضي التحقشككل مقدمة مف الشخص المتضرر 
ج (، كتعتبر الشككل األساس في االدعاء المدني حيت يتقدـ بيا المشتكي .ج.إ.) ؽمف

مف الجريمة، قصد تحريؾ الدعكل العمكمية  امباشرة أماـ قاضي التحقيؽ بصفتو متضرر 
حقيؽ في الدعكل كتكجيو االتياـ لممشتكي منو، بمقتضاىا يقكـ القاضي المختص بالت

مكضكع الشككل بعد عرضيا عمى السيد ككيؿ الجميكرية إلبداء رأيو طبقا لمفقرة األكلى مف 
ج ( كالتي تنص عمى ما يمي: "يأمر قاضي التحقيؽ بعرض .ج.إ.مف )ؽ 73المادة 

الشككل عمى ككيؿ الجميكرية في أجؿ خمسة أياـ، كذلؾ إلبداء رايو، كيجب عمى ككيؿ 
، كعندئذ تنظـ النيابة 1يبدم طمباتو في اجؿ خمسة أياـ مف يـك التبميغ...."الجميكرية اف 

                              
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 73انظر المادة  -1
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لمسعى المدعي المدني في تحريؾ الدعكل العمكمية كمباشرتيا، كفي ىذا النكع مف 
المتابعات فاف المدعي المدني يككف مسؤكال شخصيا عف سكء ادعائو في حالة عدـ ثبكت 

 .1التيمة

ر عمى تقديـ الشككل، لذلؾ ينكب عنو كليو أك مف كاف كنشير إلى أف الطفؿ غير قاد
مف القانكف المدني الجزائرم، كىذا  40في حكمو، إلى أف يبمغ سف الرشد طبقا لنص المادة 

  10/01/19842ما أكده قرار المحكمة العميا الصادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بتاريخ 
قاصر الذم لـ يبمغ سف الرشد القانكني ال كقد جاء فيو: "متى كاف مف المقرر قانكنا الف ال

يمكف أف يؤسس نفسو طرفا مدنيا أماـ القضاء لمباشرة حقكقو المدنية دكف إدخاؿ كليو في 
 الدعكل، كمف ثـ فاف القضاء لخالؼ ذلؾ مخالؼ لمقانكف.

في قضية الحاؿ أف قاصرة أسست نفسيا طرفا مدنيا أماـ القضاء كطمبت الحكـ ف  
فاف قضاة االستئناؼ بإشارتيـ لذلؾ يدؿ عمى أنيـ قبمكا ادعائيا مدنيا، رغـ بالتعكيض ليا 

ككنيا لـ تبمغ بعد سف الرشد القانكني لمباشرة حقكقيا المدنية، فإنيـ بيذا القضاء كدكف 
 إدخاؿ كلي القاصرة في الدعكل، خالفكا القانكف ".

رم، كاضحا عندما كفي ىذا الصدد كاف المشرع المصرم عمى عكس نظيره الجزائ   
مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كما يمي: "إذا كاف المجني عميو  05نص في المادة 

لـ يبمغ سف الخامسة عشر كاممة أك كاف مصابا بعاىة في عقمو تقدـ الشككل ممف لو 
ذا كانت الجريمة كاقعة عمى الماؿ تقبؿ الشككل مف الكصي أك القيـ كتتبع  الكالية عميو، كا 

                              
، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر، 12-15بف حمك خيرة، االتجاىات الحديثة لحماية الطفؿ كفؽ مقتضيات القانكف   -1

-2017تخصص قانكف جنائي، جامعة مكالم الطاىر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، السنة الجامعية 
 .  65، ص2018

، 20432، فصال في الطعف رقـ 10/01/1984قرار المحكمة العميا الصادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بتاريخ  -2
 .  323، ص184/4منشكر بالمجمة القضائية العدد 
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، ككفقا ليذا فاف المجني عميو 1في ىاتو الحالتيف جميع األحكاـ المتقدمة الخاصة بالشككل"
نما تقدـ ممف ليـ  متى كاف صغيرا لـ يبمغ سف الخامسة عشر ال يجكز لو تقديـ شككل، كا 
الكالية عميو، كيرجع عدـ تقديـ الشككل مف طرؼ الصغير مباشرة لضعؼ إدراكو كعدـ 

 درايتو بمصمحتو.

 ، فإف القانكفبصفة عامة الحدثك  الطفؿ المجني عميو ي مجاؿ الدفاع عف حقكؽكف
الضحية بكالديو، الدفاع عف حقكؽ الطفؿ ىذا األمر عندما أناط ميمة لـ يخالؼ الفرنسي 

إذ بحكـ أنيما أكلياء كلدىما فاف ليما الحؽ في حمايتو، كتبمغ السمطات القضائية كاإلدارية 
ىذا الحؽ يككف كاجبا إذا تعمؽ األمر باعتداء جنسي عمى عف كؿ ضرر يمحؽ بو، ك 

 .2الطفؿ

يككف  عندما، األكلى مرتبطتيف بتقديـ الشككل كالمتابعة القضائية إشكاليتيف لكف تطرح
، خصكصا إذا كانت الجريمة تدخؿ ضمف الطفؿ كلي الطفؿ ىك مقترؼ الجريمة ضد

فال يمكف أف يقدـ الطمب الجاني نفسو االستغالؿ الجنسي التي انتشرت كثيرا في المجتمع، 
كىك األب كيعني ذلؾ أنو يقدـ الشككل ضد نفسو، أك يككف خصما كمدعيا في نفس 

 .3الكقت

لة الصمح الذم يقـك بو كلي الطفؿ الذم قد يأتي عمى حساب أأما الثانية فيي مس
الحفاظ  حقكؽ الطفؿ الضحية، كالذم قد يمجا إليو لمصمحة ما تربطو بالجاني أك بيدؼ

                              
 ، المعدؿ1950سبتمبر  03المتضمف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، الصادر في  ،150-50قانكف رقـ  - 1

 كالمتمـ.

 .275نقال عف حمك فخار بف إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص -2

 .275، ص 2006األردف، المكاجدة، األطفاؿ مف منظكر شرعي، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  براىيـإ راـم -3
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في عمى الترابط العائمي، كلك كاف الصمح في غير مصمحة الطفؿ، لذا عمى الييئة الفاصمة 
 عند تمقي الشككل أك الطمب. عميو نيلمجىذا الطمب أف تراعي مصمحة ا

 ب ػ إيداع الكفالة 
بأف مف) ؽ إ ج ج(،  75المادة  نصت عمى ىذا الشرطتتمثؿ الشركط الشكمية في 

بارة عف مبمغ يكدع بكتابة ضبط المحكمة، بعدما يحدده قاضي التحقيؽ ع إيداع الكفالة
المختص مقابؿ كصؿ، كيتـ إيداعو بالخزينة العمكمية، كىك مبمغ ضامف لممصاريؼ 
القضائية التي تبقى محفكظة إلى حيف الفصؿ في القضية بقرار نيائي، فإذا انتيت الدعكل 

كيسترد المدعي المدني مبمغ الكفالة، كيمتـز باإلدانة تحمؿ المتيـ المصاريؼ القضائية، 
المدعي المدني بالمصاريؼ القضائية التي يغطييا مبمغ الكفالة الذم أكدعو عمى سبيؿ 
الضماف إذا خسر دعكاه مف خالؿ قرارات ال كجو لممتابعة أك يحكـ عمى الشخص المشتبو 

ظرة في الدعكل أف تفصؿ فيو بالبراءة، كفي جميع األحكاؿ يجب عمى الجية القضائية النا
في مكضكع الكفالة، سكاء باالسترداد أك المصادرة حسب الحاالت، فإذا لـ يفصؿ فيو يمكف 
لممدعي المدني طمب استردادىا بمقتضى طمب يرفع إلى آخر جية قضائية فصمت في 

 .1الدعكل

 مف )ؽ إ ج ج( 75يمكف إعفاء المدعي المدني مف مبمغ الكفالة، عمال بنص المادة 
، إذا حصؿ عمى المساعدة القضائية كالتي تمنح حسب اإلجراءات المقررة في األمر 

الصادر بتاريخ  06-01المعدؿ كالمتمـ بقانكف رقـ  1971المؤرخ في سنة  71/57
 .2المتضمف المساعدة القضائية 22/05/2001

                              
 .277حمك بف إبراىيـ فخار، المرجع السابؽ، ص -1

، المتعمؽ بالمساعدة القضائية، الجريدة 57-71لألمر  ، المعدؿ كالمتمـ2001مام  22، المؤرخ في 06-01القانكف  -2
 .06،07، ص ص 2001مام  23، الصادرة في 38، السنة 29الرسمية، العدد 



 الفصؿ األكؿ                    الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو قبؿ كأثناء المحاكمة
 

25 
 

لمسألة أما بالنسبة لمقدار الكفالة فاف قانكف اإلجراءات الجزائية لـ يتعرض ليذه ا
تماما، بؿ ترؾ ذلؾ لقاضي التحقيؽ حسب طبيعة القضية كظركفيا كاإلجراءات التي 

 تستمزميا.

 :الشروط الشكمية غير الساسيةػ  ثانيا
يعني العنكاف الذم يختاره تتمثؿ الشركط الشكمية غير األساسية في اختيار المكطف، ك 

الشخص المشتكي بدائرة المحكمة التي يمارس بيا قاضي التحقيؽ أعمالو، حتى يككف 
بمثابة كسيمة اتصاؿ تربطو بو، كعف طريقيا يتـ االتصاؿ كاستقباؿ المراسالت كالحصكؿ 

 76حكاـ المادة عمال بأعمى المعمكمات كالتكضيحات التي يحتاج إلييا قاضي التحقيؽ، 
مف ) ؽ إ ج ج ( التي جاء فييا: "عمى كؿ مدعي مدني ال تككف إقامتو بدائرة اختصاص 
المحكمة التي يجرل فييا التحقيؽ اف يعيف مكطنا مختارا بمكجب تصريح لدل قاضي 
التحقيؽ، فإذا لـ يعيف مكطف فال يجكز لممدعي المدني اف يعارض في عدـ تبميغو 

 ب نصكص القانكف ".اإلجراءات الكاجب تبميغو إياىا بحس

 الفرع الثالث
 لقبوؿ االدعاء المدنيالشروط الموضوعية 

اشترط المشرع الجزائرم لقبكؿ االدعاء المدني شركطا مكضكعية، نص عمييا في 
 جكد، ك )أكال( الجريمة قياـ) ؽ إ ج ج ( كتتمثؿ أساسا في مف  72كالمادة  02/01المادة 
، كأخيرا شرط عدـ حصكؿ )ثالثا(بيف الجريمة كالضرر، ثـ قياـ رابطة السببية )ثانيا(الضرر

 .1)رابعا(متابعة قضائية سابقة

                              
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرية. 72، 2/1انظر المادة  -1
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 :ػ قياـ الجريمةأوال
لقبكؿ  دعكل العمكمية، فقد اشترطؿ الىالدعكل المدنية التي تقكـ عمى كاكىك إقامة 

ىذا االدعاء كجكد جريمة قائمة بأركانيا، تككف مصدر الضرر، مع كجكد عالقة مباشرة 
مثاؿ عمى ذلؾ إصابة ، جريمة كالضرر الذم أصاب المشتكي شخصيا كمباشرةبيف ال

لما كانت الجريمة ىي أساس االدعاء المدني ك الطفؿ بجركح نتيجة ضربو مف معممو، 
عدـ قبكؿ عمى انقضاء الدعكل العمكمية أك تكقؼ المتابعة يترتب كشرطا لقبكلو فإنو 

 .1أك رفضو كلك في كجكد الضرراالدعاء المدني 

 :ػ وجود الضررثانيا 
ال يجكز اف يدعي الطفؿ الضحية مدنيا ما لـ يكف متمتعا بصفة الشخص المتضرر 
مف عمؿ غير مشركع مصدره الجريمة كيشترط أف يمسو الضرر شخصيا كمباشرا كحقيقيا 

الفقرة األكلي مف )ؽ.إ.ج.ج( التي تنص عمى أنو "يتعمؽ  02بالمفيـك الكارد في المادة 
الدعكل المدنية لممطالبة بتعكيض الضرر الناجـ عف جناية أك جنحة أك مخالفة الحؽ في 

 بكؿ مف أصابيـ شخصيا ضررا مباشرا تسبب في عمؿ جريمة".

 :بية بيف الجريمة والضررقياـ رابطة السبػ ثالثا 
تسبب في حدكث  مفالعالقة السببية ىي أف يككف النشاط الذم قاـ بو الجاني ىك 

المادم لمجريمة، كمف الكاضح أف المقصكد ، كعالقة السببية عنصر في الركف النتيجة
ىي النتيجة المادية، فإذا زىقت ركح المجني عميو  فعؿ االعتداءبالنتيجة ىنا التي ترتبط ب

إذا كاف ىك الذم تسبب في حدكثيا، فالسببية ىي إسناد أمر  فإف الفاعؿ ال يسأؿ عنيا إال
دره، كىي في إطار قانكف العقكبات كفي إطار أركاف الجريمة مف أمكر الحياة إلى مص

                              
 . 61، ص 2006)د.د. ف( عمي جركة، المكسكعة في اإلجراءات الجزائية، المجمد الثاني في التحقيؽ، )د . ط(،  -1
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تحديدا إسناد النتيجة المحظكرة إلى سمكؾ الفاعؿ عف طريؽ الربط بينيما ماديا كمعنكيا، كال 
يكفي لقياـ ىذا الركف أك ذاؾ أف يقع سمكؾ جرمي مف الفاعؿ كأف تحصؿ نتيجة جرمية، 

لنتيجة إلى ذلؾ السمكؾ بينيما صمة سببية بؿ يمـز فضال عف ىذا كذاؾ أف تسند ىذه ا
 .1ىك الذم تسبب بتمؾ النتيجة الضارة تحمؿ عمى القكؿ بأف سمكؾ الفاعؿ دكف غيره

 :ػ عدـ حصوؿ متابعة قضائية سابقةرابعا 
يشترط لقبكؿ االدعاء المدني عدـ كجكد متابعة قضائية سابقة مف شأنيا أف تجعؿ  

فإذا كصؿ إلى عمـ الدعكل العمكمية منتيية بقرار نيائي، سكاء أكاف بالبراءة أك باإلدانة، 
يصبح االدعاء متابعة الالنيابة ارتكاب الجريمة عمى الطفؿ المجني عميو كشرعت في 

 .2المدني غير جائز

 إذا كانت الدعكل العمكمية مازالت مطركحة أماـ القضاء فيناؾ حالتاف:  أما

إذا كانت الدعكل منظكرة أماـ جية التحقيؽ جاز لممدعي المدني التدخؿ بادعائو   -
 سالفة الذكر.  72أماـ قاضي التحقيؽ طبقا لممادة 

المدني إذا كانت الدعكل قد انتيت بقرار بأف ال كجو لممتابعة أك لرفض االدعاء   -
 : 3ر كصار ىذا القرار نيائيا فيتكقؼ األمر عمى نكع القرا

إذا كاف االدعاء المدني مرفكضا شكال جاز لممدعي المدني تصحيح اإلجراء بحيث أنو     
عادة اال أما إذا كاف سبب القرار  ،دعاء مف جديد أماـ قاضي التحقيؽالفاسد كا 

                              
، المركز القكمي لإلصدارات القانكنية، القاىرة، 1مجيد خضر أحمد السبعاكم، نظرية السببية في القانكف الجنائي، ط  -1

 .12، 11، ص ص 2014

 .279حمك بف إبراىيـ فخار، مرجع سابؽ، ص -2

 .280،صالمرجع نفسو،  -3
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مكضكعيا كحالة انقضاء الدعكل مثال، فإف ىذا األمر حكمو حكـ أمر انتفاء كجو 
 الدعكل، كمف ثمة ال يجكز لممدعي المدني إقامة ادعائو مرة أخرل. 

 الثالث المطمب
حماية حؽ الطفؿ المجني عميه في تحريؾ الدعوى العمومية عف طريؽ  التكميؼ 

 بالحضور المباشر أماـ المحكمة
 الجنائية الدعكل تحريؾ في تمثؿي إجرائي عمؿ مباشرة في حؽلو ال دنيالم المدعي

 الحؽ ىذاحؽ مف حقكؽ المجني عميو طفال أك بالغا، ك  المحكمة، أماـ بالطريؽ المباشر
 الدعكل تحريؾ في العامة المقرر لمنيابة األصيؿ الحؽ مع التكازف إلقامة ااحتياط يعتبر

 فتحريؾ –كمدني جنائي– مختمط لو طابع الحؽ ىذا باعتبار أخرل ناحية كمف المباشرة،
 كتعكيضفيشفي غميؿ المجني عميو  الجاني كاحد، عقاب كقت في ىدفيف إلى يرمي الدعكل

كلتسييؿ إجراءات التحقيؽ  ،1مف جراء االعتداء الذم يقع عميو عف الضرر الذم أصابو
شرع الجزائرم آلية كضع الملذلؾ في الجريمة المرتكبة ضد أم شخص طفال أـ بالغا، 

، كفقا لما جاء في 2تتمثؿ في شككل مع التكميؼ بالحضكر المباشر لتبسيط اإلجراءات
مكرر مف )ؽ.إ.ج.ج( "يمكف لممدعي أف يكمؼ المتيـ مباشرة بالحضكر أماـ  337المادة 

انتياؾ حرمة  -3عدـ تسميـ الطفؿ.  -2ترؾ األسرة.  -1المحكمة في الحاالت اآلتية: 

                              
الجنائية لحقكؽ الطفؿ في التشريع الجزائرم، مذكرة الماستر في الحقكؽ، صرصار محمد، مغربي نكاؿ، الحماية  -1

السنة  كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، بكلي، معسكر، كمية الحقكؽص قانكف األسرة، جامعة مصطفى اسطنتخص
 . 78، ص2017 -2016الجامعية 

رم، مذكرة الماستر في الحقكؽ، تخصص قانكف رمازنية عبد المالؾ، الحماية الجنائية لألحداث في التشريع الجزائ  -2
، 2014-2013بسكرة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، السنة الجامعية  -جنائي، جامعة محمد خيضر

 .14ص
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إصدار صؾ بدكف رصيد. كفي الحاالت األخرل ينبغي الحصكؿ  -5القذؼ.  -4المنزؿ. 
 عمى ترخيص النيابة العامة لمقياـ بالتكميؼ المباشر بالحضكر ..." .

شركط ال كلمتفريؽ بيف ىذا اإلجراء كغيره نقدـ مفيكمو في )الفرع االكؿ(، ثـ نبيف
 ،: ()الفرع الثالث مكضكعيةالشركط الك (، التي يجب تكفرىا لصحتو )الفرع الثانيشكمية ال

 الفرع الوؿ
 مفهوـ التكميؼ المباشر بالحضور أماـ المحكمة

مر متيمَا كاف أك مدعيَا بالحؽ حضكر يعني دعكة الشخص المعني باألالتكميؼ بال
ي مكاف ك زماف محدديف. المدني أك شاىدَا في الدعكل لممثكؿ أماـ الجية المصدرة لو ف

كلضماف تبميغ الشخص المعني اصكليَا دكف أف  ،ال يجكز تبميغو جبراَ خطار فإكىك مجرد 
جراءات ا  مر التكميؼ بالحضكر ك أريحة شركط فقد نظـ القانكف بنصكص ص يساء تنفيذىا

 .التبميغ

 الفرع الثاني
 الشروط الشكمية لمتكميؼ المباشر بالحضور أماـ المحكمة

كىي يجب تكفر شركط شكمية لقبكؿ التكميؼ المباشر بالحضكر أماـ المحكمة، 
شركط أساسية كجكىرية، يترتب عمى تخمفيا بطالف التكميؼ المباشر بالحضكر أماـ 

، كدفع مبمغ )أكال(المحكمة، كتتمثؿ ىذه الشركط في تقديـ شككل أماـ ككيؿ الجميكرية
، كيتكلى )ثالثا(، كتعييف المدعي المدني مكطنا مختارا)ثانيا(الكفالة لدل قمـ كتاب الضبط

 . )رابعا(ممتيـللحضكر باالمدعي المدني بتبميغ كرقة التكميؼ 
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 :ػ تقديـ شكوى أماـ وكيؿ الجمهوريةأوال 
المشرع الجزائرم خكؿ لممدعي المدني تكميؼ المتيـ مباشرة بالحضكر أماـ المحكمة 

ما كىي تخص البالغيف كاألطفاؿ، أمف )ؽ.إ.ج.ج(  337في الحاالت المذككرة في المادة 
في الحاالت األخرل ينبغي الحصكؿ عمى ترخيص مف النيابة العامة لمقياـ بالتكميؼ 

، لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم لمصطمح 72المباشر، كعمى خالؼ ما جاء في المادة 
 .)ؽ.إ.ج.ج( 337الشككل كما ىك الحاؿ ما جاء في نص المادة 

 :ػ دفع مبمغ الكفالة لدى كاتب الضبطثانيا 
مف )ؽ.إ.ج.ج( عمى أنو "ينبغي عمى المدعي الذم يكمؼ  337/3ادة جاء في الم

مبمغ الذم يقدره متيما مباشرا بالحضكر أماـ المحكمة أف يكدع مقدما لدل كتاب الضبط ال
 .ككيؿ الجميكرية"

كيالحظ مف خالؿ ىذا النص أف المشرع لـ يبيف المعيار الذم يتـ عمى أساسو  
تحديد مقدار مبمغ الكفالة، بؿ ترؾ األمر لمسمطة التقديرية لككيؿ الجميكرية، كما ىك الشأف 
في االدعاء المدني أماـ قاضي التحقيؽ، كالعمة مف اشتراط دفع مبمغ الكفالة )الرسـك 

لمدني تتمثؿ في أف ال يباشر حؽ االدعاء المدني إال مف كاف القضائية( مف المدعي ا
معتقدا بأحقيتو في التعكيض، كمف شأف ذلؾ أف يضيؽ مف نطاؽ إساءة استعماؿ ىذا 

 . 1الحؽ

 :ػ تعييف المدعي المدني موطنا مختاراثالثا 
مف )ؽ.إ.ج.ج( عمى أنو: " ينكه في كرقة التكميؼ بالحضكر  337/4نصت المادة 

يار مكطف لو بدائرة المحكمة المرفكعة أماميا الدعكل ما لـ يكف متكطنا بدائرتيا، عمى اخت

                              
 .281حمك بف إبراىيـ فخار، المرجع السابؽ، ص -1
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كيترتب البطالف عمى مخالفة شيء مف ذلؾ ...".كعميو فإف الدعكىتككف باطمة إذا خمت مف 
 تعييف المكطف كالذم يككف في دائرة المحكمة المختصة.

 :ػ تبميغ ورقة التكميؼ بالحضور لممتهـرابعا 
ى المدعي المدني الذم يكمؼ متيما تكميفا مباشرا بالحضكر أماـ المحكمة، يقع عم

كاجب تبميغ كرقة التكميؼ بالحضكر كليس عمى النيابة العامة، كما يالحظ أف المشرع لـ 
ينص عمى الجية التي تتحمؿ نفقات استدعاء المتيـ، إال أف الكاقع العممي أثبت أف 

ر بالحضكر أماـ المحكمة يتـ عمى نفقة المدعي استدعاء المتيـ في التكميؼ المباش
 .1المدني

إف التكميؼ المباشر بالحضكر أماـ المحكمة يككف التبميغ عمى عاتؽ المدعي 
المدني، كفي حالة االدعاء المدني أماـ قاضي التحقيؽ يتطمب إيداع الكفالة كضماف 

في حالة براءة  لممصاريؼ في إصدار قرار بأال كجو لممتابعة، كيخسر مبمغ الضماف
المتيـ، لذلؾ عمى الطفؿ المجني عميو كمف خاللو كليو أك الكصي أك القييـ أف يختار ما 
ف كانت دعكاه ال تتطمب االستعجاؿ، كيريد تجنب المصاريؼ، يتبع  يراه مناسبا لو، كا 

 الطريقة األكلى كىي الشككل أماـ الضبطية القضائية أك النيابة.   

                              
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 337/3انظر نص المادة  -1
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 لثفرع الثاال
 الموضوعية لمتكميؼ بالحضور أماـ المحكمةالشروط 

ال تختمؼ الشركط المكضكعية في التكميؼ المباشر عنو في االدعاء المدني أماـ 
ة بيف يكحصكؿ الضرر كقياـ الرابطة السببقاضي التحقيؽ، فيي تتمثؿ في كقكع الجريمة 

 .1ـ حصكؿ متابعة قضائية سابقة، كقد سبؽ دراستيادالجريمة كالضرر كع

التي تثير  مف )ؽ إ ج ج( 337/2جاء في المادة ا مى معؾ سكؼ نقتصر لذل
إشكالية صعكبة تطبيقيا عمى أرض الكاقع، ألف التكميؼ المباشر محدد بنكعية الجرائـ 

صدار شيؾ بدكف ؾ حرمة المنزؿ، القذكىي: عدـ تسميـ طفؿ، ترؾ األسرة، انتيا ؼ كا 
النيابة العامة لمقياـ بالتكميؼ المباشر  رصيد، أما في ما دكف سكاىا فتتكقؼ عمى إجازة

، بالحضكر، إذ كيؼ لككيؿ الجميكرية أف يمنح الرخصة في جرائـ كيرفضيا في أخرل
 ف األمر متكقؼ عمى عضك النيابة العامة.بالتالي فإك 

لذلؾ يتكجب عمى المشرع الجزائرم أف يكسع مف نطاؽ التكميؼ المباشر أماـ 
عمى غرار  طفال مجني عميوجنح ال سيما عندما يككف الالمحكمة ليشمؿ معظـ مكاد ال

 .، كتتحقؽ الحماية الجنائية بشكؿ أفضؿ كتحرره مف قيد الرخصةالمشرع الفرنسي كالمصرم

 المبحث الثاني
 حماية حقوؽ الطفؿ المجني عميه في مرحمة المتابعة والتحقيؽ

كالمتابعة القضائية،  في سرية التحقيؽحؽ الالطفؿ المجني عميو مثمو مثؿ البالغ لو 
خاصة إذا كاف االعتداء يتعمؽ بالعرض كاألخالؽ،  عمى خصكصيتو كحريتو ةحافظكالم

 ،عمى مستقبمو تشكؿ خطراتسبب لو عقد نفسية خالؿ حياتو فألف العمنية في ذلؾ قد 

                              
 .  24، صالمكضكعية لقبكؿ االدعاء المدنيانظر الشركط   -1
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التحقيؽ كيؤثر عمى نتائجو، لذلؾ جـر المشرع إفشاء أسرار  كاإلخالؿ بمبدأ السرية يعرقؿ
ج( كاالطالع عمى .ج.إ.مف )ؽ 11كالغرامة في نص المادة  س كعاقب عميو بالحبسالنا

ذاعة نتائجيا في كسائؿ اإلعالـ،   كىذا مف شأنو التأثير عمى القضاة.محاضر التحقيؽ كا 

كما أف لمطفؿ حؽ السرية عند مثكلو أماـ العدالة، خاصة إذا كانت الجريمة  
سات، رغـ أف المشرع لـ ينص صراحة عمى اإلجراء أخالقية، عكس المبدأ العاـ لسير الجم

ص الطفؿ الجانح في نص عندما يككف الطفؿ مجني عميو، لكف قياسا عمى ما جاء بخصك 
تطبؽ نفس  12-15كنصكص القانكف  ،قبؿ اإللغاءج( .ج.إ.مف )ؽ 468، 461المادة 

السيكلة استيعابيا اإلجراءات عمى الطفؿ المجني عميو، كبما أف اإلجراءات معقدة ليس مف 
كعميو سكؼ نتناكؿ حؽ الطفؿ المجني  فإف المشرع أعطى الطفؿ حؽ االستعانة بالدفاع،

عميو في سرية اإلجراءات في مرحمة المتابعة القضائية)المطمب األكؿ(، ثـ حؽ الطفؿ في 
 االستعانة بالدفاع )المطمب الثاني(.

 الوؿ المطمب
 ة اإلجراءات في مرحمة المتابعة القضائية.في سريالطفؿ المجني عميه حؽ حماية 

لقد كفؿ المشرع لمطفؿ المجني عميو حماية أثناء مثكلو أماـ القضاء مف خالؿ إحاطة 
إجراءات التحقيؽ بسرية كفي ذلؾ مراعاة لمصمحة الطفؿ في عدـ التشيير بو كما يترتب 

 عمى حياتو الخاصة كحياتو المستقبمية 

إنسانا الحؽ في أف يحيا حياتو الخاصة بعيدا عف تدخؿ كلمطفؿ المجني عميو بكصفو 
الحياة الخاصة لمطفؿ المجني عميو أثناء الحؽ في الغير كبمنأل عف العالنية. فكفالة 

المتابعة القضائية تكفر نكعا مف االستقرار كاألمف حتى يمارس حياتو بصفة طبيعية، لذلؾ 
حقيؽ ) الفرع األكؿ(، كالحؽ في سرية التسرية في المجني عميو سيتـ التعرض لحؽ الطفؿ 

 مثكلو أماـ المحكمة )الفرع الثاني(.
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 الفرع الوؿ
 حؽ الطفؿ المجني عميه في سرية التحقيؽ

تعني السرية في التحقيؽ االبتدائي أف جميكر الناس ال يمكف ليـ الدخكؿ إلى المكاف 
التحقيؽ، كال يجكز الذم يجرم التحقيؽ فيو، كال يسمح ليـ باالطالع عمى محاضر 

 . 1لمصحفكغيرىا مف كسائؿ اإلعالـ إذاعتيا

مف قانكف اإلجراءات الجزائية نجد أنيا  11كبالرجكع إلى الفقرة الثانية مف المادة 
ألزمت بكتماف السر الميني كؿ شخص ساىـ في إجراءات التحرم كالتحقيؽ، كمعنى ىذا 

تحقيؽ ليشمؿ قضاة الحكـ، كغرفة أف األمر يتعدل رجاؿ الضبطية القضائية كقاضي ال
االتياـ، كحتى النيابة ككذلؾ الخبراء كالمترجميف، كالمكظفيف العمكمييف، ككتاب الضبط، 

 كاألشخاص المساعدكف. 

كمف اآلثار اليامة لسرية التحقيؽ أنيا تقي الخصـك كسمطة التحقيؽ مف تأثير الرأم 
انفعاؿ الجماىير بصفة فرد مف الجماعة، العاـ كحتى ال يصدر قاضي التحقيؽ قراره متأثرا ب

 كحتى ال تترؾ عالنيتيا انطباعا سيئا لدل الجميكر. 

كما يحظر عمى الصحافة اختراؽ حجرات التحقيؽ، كال يقتصر األمر عمى إجراءات 
 التحقيؽ بؿ يمتد أيضا لنتائج التحقيؽ حيث أنيا مف األسرار. 

حقيؽ االبتدائي أنيا تساعد عمى سيكلة كمف األسس اليامة التي تقـك عمييا سرية الت
 التحقيؽ كالتكصؿ إلى الحقيقة في أقصر كقت كفي السرية. 

كما يمكف لمصحافة ككسائؿ اإلعالـ أف تقكـ بنشر أخبار قبؿ أف تفرغ سمطات 
لى عرقمة سير التحقيؽ كيزعزع اطمئناف إنياء مياميا، األمر الذم يؤدم إ التحقيؽ مف

                              
 .631، ص1988، 2طد. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية،  -1
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اإلجراءات القضائية التي اتخذت فيؤدم إلى نتيجة غير التي تتطمبيا الناس حكؿ سالمة 
سمطة التحقيؽ كىي التكصؿ إلى الحقيقة بسيكلة، كالتي تعد إحدل غايات التحقيؽ 

 . 1االبتدائي، كيتـ المساس بمصالح األفراد بغير مقتضى

ألفراد كمنيا كعمى الصحافة أف تمتـز أثناء ممارسة رسالتيا باحتراـ الحقكؽ األساسية ل
حؽ الفرد في صيانة شرفو كاعتباره، كاحتراـ حرمة الحياة الخاصة لألفراد، كلكؿ شخص 

 .2الحؽ في حماية القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ كتمؾ الحمالت

كما أف سرية التحقيؽ تحافظ عمى خصكصيات الطفؿ المجني عميو، فمف حقو أف 
معنكيا، ككؿ ما تعمؽ بحرياتو عمى أف  يحتـر الغير كؿ ما يعد مف خصكصياتو ماديا أك

يتحدد ذلؾ بمعيار الشخص العادم كفقا لمعادات كالتقاليد كالنظاـ القانكني القائـ في 
 . 3المجتمع كمبادئ الشريعة اإلسالمية

نما عقاب المتسببيف  إف خرؽ قاعدة سرية التحقيؽ ال يترتب عميو بطالف اإلجراء كا 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم لـ يقرر  11مادة في فعؿ إفشاء السر الميني، فال

حماية إلجراءات التحقيؽ ككؿ ما فعمو المشرع ىك جعؿ إفشاء أسرار التحقيؽ صكرة مف 
مف قانكف العقكبات الجزائرم  301صكر إفشاء السر الميني حيث أحاؿ إلى نص المادة 

األكلى: "يعاقب بالحبس مف  التي تعاقب عمى إفشاء السر الميني حيث جاء في فقرتيا
دج األطباء كالجراحكف كالصيادلة  5000إلى  500شير إلى ستة أشير كبغرامة مف 

                              
مكسى جمعة أحمد عمي دياب، الحماية الجنائية لسرية التحقيؽ االبتدائي دراسة مقارنة، رسالة الدكتكراه، جامعة عيف  -1

 .75،ص1999، مصر، شمس
2- BERNARDBEIGNIER,BERNARD DE LAMY,EMMANUELDREYER: traiteé de droit 

de la presse et des médiats, normandie roto, France, 2009, p971. 
ة أحمد عبدالحميد الدسكقي، الحماية المكضكعية كاإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في مرحمة المحاكمة دراسة مقارنة، منشأ -3

 .256المعارؼ، االسكندرية، مصر، ص
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كالقابالت كجميع األشخاص المؤتمنيف بحكـ الكاقع أك المينة أك الكظيفة الدائمة أك المؤقتة 
نكف إفشاءىا عمى أسرار أدلى بيا إلييـ فأفشكا في غير الحاالت التي يكجب عمييـ فييا القا

 كيصرح ليـ بذلؾ" 

ف فالطفؿ المجني عميو يتمتع بالحؽ في سرية التحقيؽ مث مو مثؿ الشخص البالغ كا 
ية مف تيديد عمى حياتو ك مستقبمو، لذلؾ أقر بأمس الحاجة لذلؾ، لما تشكمو العمنكاف ىك 

عمييا مف المشرع الجزائرم عقكبة بالحبس كالغرامة لمف يفشي المعمكمات السرية المتحصؿ 
األشخاص المقيديف بالسر الميني، ككذلؾ مف يقـك ببث التسجيؿ السمعي البصرم لسماع 

 . 1الطفؿ ضحية االعتداءات الجنسية

 الفرع الثاني
 حؽ الطفؿ المجني عميه في سرية مثوله أماـ المحكمة

المبدأ العاـ في سير الجمسات كىك عمنية المحاكمة،لكف مثكؿ الطفؿ المجني عميو 
ف كاف ال يكجد نص يتعمؽ بالطفؿ أم اـ المحكمة يككف في جمسة سرية يشكؿ استثناء، كا 

مف القانكف اإلجراءات الجزائية  461إال أنو كقياسا عمى الحدث نجد المادة  ،المجني عميو
يف حضكر تنص عمى أنو: "تحصؿ المرافعات في سرية كيسمع أطراؼ الدعكل بتعيالممغاة 

نائبو القانكني ك محاميو ك تسمع شيادة الشيكد أف لـز يحضر معو الحدث بشخصو ك 
 .كضاع المعتادة "األمر باأل

عمى سرية المرافعات أماـ قسـ األحداث، كجاء في  12-15مف القانكف  82المادة  نصت
"يفصؿ في كؿ قضية عمى حدة في غير حضكر باقي المتيميف، كال  عمى أنو: 83المادة 

لشيكد لممثؿ الشرعي لمطفؿ كألقاربو إلى الدرجة الثانية ك يسمح بحضكر المرافعات إال 

                              
 لحماية الطفؿ. 12-15مف القانكف  135،136انظر المادتيف  -1
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ممثمي  عند االقتضاء،أعضاء النقابة الكطنية لممحاميف ك ك كالضحايا كالقضاة القضية 
  مندكبيحماية الطفكلة المعنييف بالقضية".ك  كالييئات الميتمة بشؤكف األطفاؿ الجمعيات

طيمة المرافعات كميا أك جزء  كيجكز لمرئيس أف يأمر في كؿ كقت بانسحاب الحدث
حسب ما جاء في المادة  الحكـ في جمسة عمنية بحضكر الحدثمنيا أثناء سيرىا ك يصدر 

 .12-15مف القانكف  82

عاقب المشرع الجزائرم عمى جريمة التأثير عمى أحكاـ القضاة طالما أف الدعكل لـ 
قانكف العقكبات الجزائرم الفقرة األكلى مف  147يفصؿ فييا نيائيا ، حيث تنص المادة 

عمى معاقبة كؿ مف قاـ باألفعاؿ أك األقكاؿ أك الكتابات العمنية التي يككف الغرض منيا 
 .1التأثير عمى أحكاـ القضاة طالما أف الدعكل لـ يفصؿ فييا نيائيا

كدفعو  حكاـ قبؿ الفصؿ في الدعكل يعني الضغط عمى القاضي،األالتأثير عمى ك  
  ،حممو عمى تمخيصيا في حكموك  يره عند الفصؿ في دعكل ما،إلى تبني قناعة غ

فالقاضي ال يخضع في عممو إال لضميره الشخصي ك مدل اقتناعو بأدلة االتياـ 
 المعركضة عميو غير مقيد في ذلؾ إال بمشركعية الدليؿ الذم يركف إليو.

ى الجـر ك مكيترتب عمى ذلؾ نتيجة ىامة مؤداىا أف يككف اقتناعو باإلدانة قائما ع
 التخميف .اليقيف ال عمى الشؾ ك 

، 12-15الممغاة بالقانكف مف قانكف اإلجراءات الجزائرية  477كبالرجكع لنص المادة 
حظر نشر ما يدكر في جمسات جيات األحداث القضائية في الكتب أك  نجدىا تنص عمى

 الصحافة أك بطريؽ اإلذاعة أك السينما أك بأم كسيمة.
                              

، المتضمف قانكف العقكبات، 1966يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18،المؤرخ في 156/ 66قانكف رقـ  -1
،  08/03/2009، الصادرة في 15ية عدد ، الجريذة الرسم25/02/2009المؤرخ في  01-09المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 

 . 16/02/2014الصادرة في  07.ج ر عدد 04/02/2014المؤرخ في  01-14كالقانكف رقـ 
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دينار كفي  2000إلى  200مخالفة ىذه األحكاـ بعقكبة الغرامة  مف ك يعاقب عمى 
 حالة العكد يجكز الحكـ بالحبس مف شيريف إلى سنتيف .

يمانا منو بضركرة تكفير حماية جنائية لمطفؿ فقد شدد في المشرع الجزائرم إ لكف
ستة  شير إلى بالحبس مف حيث يعاقب"لحماية الطفؿ،  12-15بصدكر القانكف  العقكبة
كؿ د.ج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط  150.000د.ج إلى  50.000كبغرامة مف أشير 
مف ىذا  22ك 15يكشؼ عمدا ىكية القائـ باإلخطار المنصكص عميو في المادتيف مف 

 مف القانكف المذككر أعاله. 134دكف رضاه ". المادة القانكف 

معمكمات السرية كبث عمى إلفشاء ال 137ك 136، 135كما تعاقب المادتيف 
التسجيؿ السمعي البصرم كنشر كبث ما يدكر في الجمسات القضائية لألحداث أك ممخصا 
عنيا كعف القرارات كاألكامر كاألحكاـ،بالحبس كالغرامة، كىذا يبيف حرص المشرع الجزائرم 
عمى حماية حؽ الطفؿ سكاء كاف جانح أك مجني عميو في سرية المتابعة كالمحاكمة 

 اظ عمى كرامتو كخصكصياتو .كالحف

كالمالحظ ىك أف عقكبة نشر ما يدكر في الجمسات في قضايا األطفاؿ المنصكص 
كردعا مما كاف عميو في مكاد قانكف اإلجراءات أكثر تشددا  12-15عمييا في القانكف 

 الجزائية الممغاة.

 الثاني المطمب
 في االستعانة بالدفاع الطفؿ المجني عميه حؽحماية 

 نص بمكجب الجزائية القضايا في كمضمكنا دستكريا بو معترؼ الدفاع في الحؽ
 المساعدة قانكف مف 25/1 المادة كلذلؾ نصت ،1996نكفمبر 28دستكر مف 151المادة

 أماـ الماثميف القصر لجميع : التالية الحاالت في تمقائيا محامي تعيف يتـ " القضائية:
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 القاضي يساعد كالدفاع أخرل، جزائية جية أية أك األحداث محكمة أك األحداث قاضي
المجني عمييـ أك  لألحداث بالنسبة سكاء الحدث لصالح قضائي رأم تككيف عمى

 " .المنحرفيف األحداث أك معنكم لخطر المعرضيف

 المتعمؽ بحماية الطفكلة كالمراىقة 03 -72مف األمر رقـ  07كما نصت المادة 
 اختيار أمره كلي أك لكالديو أك لمقاصريجكز عمى ما يمي: "  12-15الممغى بالقانكف 

 التعييف كيجرل األحداث قاضي قبؿ مف تمقائية بصفة مستشار تعييف طمب أك مستشار
 .1"الطمب تقديـ مفساعة  48 خالؿ

 المجني عميو أك الطفؿ المعرض لخطر ؿ ف ىذه المادة أف تعييف محامي لمطفكنفيـ م
المادة ، كالطفؿ المعرض لخطر معنكم تـ تعريفو في ابؿ ىك جكازي امعنكم ليس إلزامي
 .122-15الثانية مف القانكف 

الطفؿ المجني عميو مف االستعانة بمحامي كذلؾ الجزائرم مك ف  المشرع لذلؾ ف
عمى ـ تمكنو مف مباشرتيا بنفسو، كقياسا بغرض تبسيط كتسيير إجراءات التقاضي لعد

دث مف المساعدة القضائية فيما يخص حضكر المحامي المعيف مف االستفادة التمقائية لمح
 1971أكت  05المؤرخ في  71/57األمر رقـ  25 قبؿ نقابة المحاميف بمكجب المادة

فإف حضكر محامي التحقيؽ يؤدم إلى رفض الرقابة عمى  المتعمؽ بالمساعدة القضائية،

                              
، 15، المتضمف حماية الطفكلة كالمراىقة، الجريدة الرسمية عدد 1972فيفرم  10المؤرح في  3 -72األمر رقـ  -1

 ـ.1972ير سنة فبرا 22ق، المكافؽ  1392محـر عاـ  7الصادرة في 

عرفت الطفؿ المعرض لخطر معنكم كما يمي: " الطفؿ الذم تككف صحتو أك أخالقو  12-15مف قانكف  2المادة   -2
أك تربيتو في خطر أك عرضة لو، أك تككف ظركفو المعيشية أك سمككو مف شأنيما أك يعرضاه لمخطر المحتمؿ أك المضر 

 .." .البدنية أك النفسية أك التربكية لمخطر.بمستقبمو، أك يككف في بيئة تعرض سالمتو 
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التحقيؽ  لتي يقكـ بيا قاضيحياد قاضي التحقيؽ مف خالؿ مراقبة المحامي لمتصرفات ا
 .أثناء مباشرتو لمتحقيؽ

كما يظير دكر المحامي عندما يتأسس فيحؽ متكلي الرقابة في حالة تضرر الطفؿ  
، المجني عميو كأسمكب يعجؿ إجراءات التقاضي في حالة تماطؿ ك تقاعس النيابة العامة

المصحكبة بإدعاء كيظير ذلؾ مف خالؿ تحريؾ الدعكل العمكمية عف طريؽ الشككل 
قانكف اإلجراءات  72، أماـ قاضي التحقيؽ المختص ك ىك ما أشارت إليو المادة 1مدني

الجزائية :"يجكز لكؿ شخص متضرر مف جناية أك جنحة أف يدعي مدنيا بأف يقدـ شككاه 
 أماـ قاضي التحقيؽ المختص ".

 
 

 

 

 

 

 

                              
عمى أنو "كؿ شخص لحقو ضرر  01/07/1986لقد عرفت المحكمة العميا المدعي المدني في قرارىا الصادر بتاريخ  -1

مف قانكف  05شخصيا مف الجريمة المرتكبة سكاء كانت جريمة أك جنحة أك مخالفة معاقب عمييا طبقا لنص المادة 
 سكاء كاف الذم لحقو ضرر مادم أك جسماني أك أدبي.  العقكبات، ك 



 الفصؿ األكؿ                    الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو قبؿ كأثناء المحاكمة
 

41 
 

 خالصة الفصؿ الوؿ

تناكلنا في ىذا الفصؿ مجمكعة مف اإلجراءات كالتدابير المتبعة أماـ المحاكـ مف        

التي تنشأ بعد طرؼ الطفؿ المجني عميو كالتي أقرىا المشرع الجزائرم حماية لحقكقو 

االعتداءات التي تقع عميو، مف أىميا تحريؾ الدعكل العمكمية مف أجؿ معاقبة الجناة مف 

جية أخرل، كتتخذ ثالثة طرؽ كىي الشككل كالبالغ، االدعاء جية كحماية حؽ الطفؿ مف 

المدني كالتكميؼ المباشر، كىذا ما تناكلناه في المبحث األكؿ، ثـ أبرزنا حؽ الطفؿ أثناء 

، التحقيؽ كالمتابعة مف شأنيا حماية الطفؿ المجني عميو خاصة كأنو ضيؼ العقؿ كالجسـ

في سرية التحقيؽ كمثكلو أماـ المحكمة، إضافة كال يستطيع الدفاع عف نفسو، كالتي تمثمت 

 يمثمو في مختمؼ المراحؿ قبؿ كأثناء المحاكمة. إلى االستعانة بمحامي

 

 

 

   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو

 بعد المحاكمة
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كضع المشرع الجزائرم مجمكعة مف النصكص القانكنية تحدد كتبيف اإلجراءات 
ما كرد في قانكف  اال سيم ،كالتدابير التي بفضميا تكفر الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو

، 51-51كقانكف حماية الطفؿ رقـ  ،المعدؿ كالمتمـ 511 -66رقـ  اإلجراءات الجزائية
 .ىذه الفئة الضعيفة كاليشةبحماية كىذا يذؿ عمى مدل االىتماـ الكبير 

كبعدما استعرضنا الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو قبؿ كأثناء المحاكمة كالمتمثؿ 
في تحريؾ الدعكل العمكمية كحؽ حفظ السر أثناء التحقيؽ كالمتابعة كاالستعانة بالدفاع، 

المعنكف بالحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو بعد المحاكمة، فإننا نتناكؿ في ىذا الفصؿ 
 تاالعتداءانتيجة تكفؿ حقكقو جبرا لمضرر بالتفصيؿ التي بير ااإلجراءات كالتدمجمكعة مف 

تنفيذ  جراء أك الضرر الذم يمحقو مف، كأخالقو جسمو أك عرضو الكاقعة عميو سكاء مّست
حماية حؽ الطفؿ كالمتمثمة في بعض األحكاـ القضائية عمى أحد الكالديف أك كالىما، 

عادة اإلدماج المجني عميو في التعكيض كالت حماية حقكؽ الطفؿ )المبحث األكؿ(، ك أىيؿ كا 
  )المبحث الثاني(.المجني عميو عند تنفيذ األحكاـ القضائية 
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 األول ثمبحال
عادة اإلدماج والتعويالطفل  حق حماية   ضالمجني عميو في التأىيل وا 

رفع  إذا كقعت عمى األطفاؿ جرائـ نجـ عنيا ضرر، يستكجب التعكيض عف طريؽ
دعكل مدنية أماـ القضاء المدني أك القضاء الجزائي بالتبعية لمدعكل العمكمية، كال ييـ نكع 
الضرر أك درجتو، فقد يككف ماديا أك جسمانيا أك معنكيا، كقد يسفر عف الجريمة الكاحدة 
أكثر مف ضرريف، كما ىك في جريمة القتؿ العمد، فيتـ التعكيض عف الضرر المادم 

مف )ؽ ـ ج( ألزمت التعكيض عف كؿ ضرر يصيب  424ا، كبما أف المادة كالمعنكم مع
مف )ؽ إ ج ج( نصت عمى أنو تقبؿ دعكل المسؤكلية المدنية عف كافة  3الغير، كالمادة 
 أكجو الضرر.

كننكه ىنا بأف التعكيض المراد بو في ىذه الدراسة ىك المطالب بو بعد صدكر الحكـ    
لغربية تجيز التعكيض لمضحية قبؿ المحاكمة مقابؿ حفظ القضائي، فبعض التشريعات ا

القضية، أك دفع كفالة مقابؿ إخالء سبيؿ المتيـ، كلمتعكيض عف الضرر يتطمب إجراءات 
، كما  يتبعيا الضحية لمحصكؿ عمى حقو مف الجاني كىك المسؤكؿ األكؿ عف الفعؿ المجـر

لتعكيض كحده لجبر الضرر الذم قد يتحصؿ عميو مف الدكلة في حاالت كثيرة، كال يكفي ا
مف خالؿ يصيب الطفؿ، بؿ يتطمب تدابير كحماية أخرل اجتماعية كعالجية، كىك ما سنبينو 

 )المطمب األكؿ(حماية حؽ الطفؿ المجني عميو في التعكيض عف الضرر 

عادة اإلدماجك   (المطمب الثاني) حماية حؽ الطفؿ المجني عميو في التأىيؿ كا 



 الفصؿ الثاني                           الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو بعد المحاكمة
 

45 
 

 المطمب األول
 حماية حق الطفل المجني عميو في التعويض عن الضرر

المسؤكلية المدنية ىي أحد أركاف النظاـ القانكني، ككؿ شخص مسؤكؿ عف أعمالو 
 كممـز تجاه غيره بالتعكيض عف األضرار التي يسببيا لو نتيجة تمؾ األعماؿ.    

خالؿ تفحصنا لممصادر كالمراجع الخاصة بالتعكيض عف الضرر لمطفؿ المجني  مف
خاصة، كبذلؾ فإف  تكبة عميو، ثبت أنو ال تكجد نصكصعميو مف جراء الجرائـ المر 

 تعكيضيـ عف الضرر يخضع لمقكاعد العامة.

كما أف قيمة التعكيض عف الضرر تطرح إشكالية بالنسبة لمقضاء، حيث نجد الضحايا 
را ما تعبر عف عدـ رضاىا بالقيمة المحكـك بيا لصالحيـ في التعكيض عف الضرر كثي

المادم، أما عف الضرر المعنكم فالمشكمة أكثر تعقيدا لعدـ كجكد معايير كاضحة لتقديره، 
كتركو لمقضاء دكف أدنى دليؿ قانكني، يستيدم بو عند إعمالو لسمطتو التقديرية يجعؿ 

اة، كيكقعيـ في خطأ سكء التقدير مما يجعؿ قراراتيـ معرضو االختالؼ متبايف بيف القض
لمطعف رغـ أف االجتياد القضائي يجعؿ تقدير التعكيض عف الضرر المعنكم خاضعا بالكمية 
لسمطة القاضي دكف رقابة عميو، كىك ما جعؿ شراح القانكف المتبعيف لالجتياد القضائي 

 1يسمكنو تعكيض القاضي

سكاء كاف مادم أك يض عما يمحؽ بالمجني عميو مف ضرر كحيث أف مسؤكلية التعك 
)الفرع  يتقاسميا الجاني كالدكلة، فإننا نتناكؿ إجراءات المطالبة بالتعكيض عف الضررمعنكم 
 )الفرع الثاني(.مسؤكلية تعكيض الطفؿ المجني عميو عف الضرر ، ثـّ األكؿ(

                                  
 . 432،461جركة عمي، مرجع سابؽ،ص ص -1
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 الفرع األول
 إجراءات المطالبة بالتعويض عن الضرر

أجاز المشرع الجزائرم المجكء إلى القضاء الجزائي إلقامة دعكل التعكيض أمامو تبعا 
( 3لمدعكل العمكمية، إضافة لحقو الطبيعي بالمجكء لمقضاء المدني، حيث نصت المادة )

" يجكز مباشرة الدعكل المدنية مع الدعكل العامة في الثالثة مف قانكف اإلجراءات الجزائية 
يجكز أيضا "( الرابعة عمى أنو 4لجية القضائية نفسيا "، كما نصت المادة )كقت كاحد أماـ ا
كبالتالي فالمشرع أعطى لممجني "، مدنية منفصمة عف الدعكل العمكميةمباشرة الدعكل ال

عميو  حرية اختيار الطريؽ الذم يسمكو لممطالبة بحؽ التعكيض عف الضرر ألسباب يراىا 
ييف مف طرؼ القاضي الجزائي في نفس الكقت فإنو يككف  منطقية ، فعندما يتـ نظر الدعك 

 .  1اختصارا لمكقت كالجيد كالنفقات، بدال مف التقاضي عمى مرحمتيف كأماـ جيتيف قضائيتيف
ثـ أف القاضي الجزائي أكثر إحاطة بظركؼ الجريمة كدرجة الضرر الكاقع عمى 

اعد عمى كشؼ الحقيقة الضحية مف القاضي المدني، كيمتمؾ كسائؿ اإلثبات التي تس
 كبالتالي يككف أقدر مف القاضي المدني عمى تحديد كتقدير التعكيض المناسب.

زيادة عمى ذلؾ فإف مطالبة الجاني بالتعكيض أماـ القاضي الجزائي، يترتب عمييا  
بالضركرة تحريؾ الدعكل العمكمية، كىذه المبررات تمـز القضاء المدني األخذ بالنتيجة التي 

عمييا القضاء الجنائي كبالتالي فإف لمدعكل المدنية  تبعية لمدعكل العمكمية مف حيث انتيى 
 اإلجراءات كالمصير.

أشرنا سابقا أف المجني عميو لو حؽ المفاضمة في المجكء إلى القضاء المدني أك 
القضاء الجزائي بغرض المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم أصابو مف جراء الجريمة 

                                  
 .54، ص4753، مطبعة جامعة القاىرة، 4محمكد محمكد مصطفى، حقكؽ المجني عميو في القانكف المقارف ، ط -1
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و، لذلؾ نستعرض كؿ مف اإلجراءيف الذيف قد يسمكيما الضحية أماـ العدالة فيما الكاقعة عمي
 يمي:

 :مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء المدني أوال ـ
يجكز أيضا مباشرة الدعكل المدنية منفصمة ": عمى أنو ( ؽ.إ.ج.ج)مف44تنص المادة 

المدنية الحكـ في تمؾ الدعكل غير أنو يتعيف أف ترجئ المحكمة ، عف الدعكل العمكمية
 ".1المرفكعة أماميا لحيف الفصؿ نيائيا في الدعكل العمكمية إذا كانت قد حركت

مف الجريمة المتضرر  لمطفؿ المجني عميو يجكز يتبيف جميا أنوباستقراء ىذه المادة 
كتحصيؿ التعكيض المستحؽ مف جراء الجريمة  القتضاءالمجكء إلى المحكمة المدنية 
بنظر ىذه الدعكل، كنظرا لكحدة الدعكييف المدنية كالجنائية  الباعتبارىا الجية المختصة أص

، فعت دعكل التعكيض أماـ المحكمة المدنيةر ة تبقى قائمة بينيما، حتى القفي النشأة فإف الع
يما ك ىذا فيحالة ما إذا كانت النيابة ياـ عناإلبزالة الغمكض ك إلجب تكضيح نقطتيف لكف ي

العامة قد باشرت الدعكل الجزائية قبؿ تكجو الضحية إلىالمحكمة المدنية ىذا مف جية، كمف 
الضحية إلى المحكمةالمدنية قبؿ أف تحرؾ النيابة العامة الدعكل  لجأت جية أخرل، إذا

 . العمكمية كتعرضيا عمى المحكمة الجزائية
ج(، كالنيابة مف )ؽ.ـ. 424ا لنص المادة لى القضاء المدني طبقإذا لجأت الضحية إ

لـ تحرؾ الدعكل العمكمية كلـ تعرضيا عمى المحكمة الجزائية، فإنو يتعيف عمى المحكمة 
المدنية متابعة اإلجراءات كالفصؿ في الدعكل، أما إذا تبيف أف النيابة قد باشرت الدعكل 

                                  
، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، ، الجريدة الرسمية 4744يكنيك  6، المؤرخ في 433-44األمر رقـ  -1

 ـ، المعدؿ كالمتمـ. 4744يكنيك سنة  41 ، الصادرة في 26عدد 
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دعكل المدنية إلى غاية الفصؿ في الدعكل العمكمية، الجزائية، فإف القاضي المدني يكقؼ ال
 . 1تطبيقا لقاعدة الجزائي يكقؼ المدني

كال يمكف لممجني عميو أف يمجأ لمقضاء الجزائي ماداـ قد سجؿ دعكاه أماـ القضاء 
المدني أكال، ككذلؾ إذا سجؿ دعكاه أماـ القضاء المدني كفصؿ فييا فإنو ال يحؽ لو المجكء 

 . 2مف )ؽ إ ـ ج( 5لجزائي، المادة إلى القضاء ا

 :مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي ثانيا ـ
 الجزائي القضاء إلى المجكء في الضحية حؽ عمى حةراصب زائرالج نّص المشرع

 أك ماديا نكعو كاف ميما الجريمة جراء مف لحقو الذم الضرر عف التعكيض لتحصيؿ
 . 3( مف )ؽ إ ج ج(3المادة الثالثة ) خالؿ مف أدبيا أك جسمانيا
، أصال بيا تختص ال مدنية دعكل في ىنا تفصؿ الجزائية المحكمة أف ىنا كنالحظ

 عف المدني المدعي لزجر كىذا المحكمة عمى مطركحة عمكمية دعكل إلى تندست ال ألنيا
 .4المدني الطريؽ لىإ االلتجاء مشقة المتيـ كتجنب التعسؼ ىذا

 قيدأعطى حؽ الضحية في المجكء إلى المحكمة الجنائية كفي نفس الكقت  كالمشرع
 :مايمي في تتمثؿ شركط  عّدة بتكافر بالتبعية المدنيةالدعاكل  في لمفصؿ يااختصاص

 . القانكف عمييا يعاقب جريمة عف مباشرة ناتج ضرر كجكد - 

                                  
، 0141، دار ىكمة، الجزائر، 2سعد عبد العزيز، إجراءات ممارسة الدعكل الجزائية ذات العقكبة الجنحية، ط -1

 . 431ص

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 3المادة  رانظ -2

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 1انظر المادة  -3

، ديكاف المطبكعات الجامعية، 4، ط4الشمقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم، جأحمد شكقي  -4
 .46، ص0111الجزائر، 
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 أك شخصو أك مالو في شخصيا المدني المدعي أصاب قد الضرر ىذا أف يككف -
 .بدنو

 الضرر. ىذا تعكيض عمى منحصر الدعكل مكضكع يككف أف - 
 المعتبر المعنكم أك المدني الشخص كاف أيا مقبكلة التبعية المدنية الدعكل كتككف

 كاف سكاء شخص أم ضد دعكاه إقامة لمضحية حؽّ  أف ذلؾ كمعنى الضرر، عف مسؤكال
 طمب يجكز فإنو كليذا الضرر عف مسؤكال يككف أف ىك الكحيد الشرطك  أك معنكيا طبيعيا

، كىك ما لو تابعيف أك رقابتو تحت ىـ ممف أحد يسببو أك سببو الذم الفعؿ عف التعكيض
 أك كالبمدية كالكالية مدكلة"ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ل، )ج.ج.إ.ؽ) 3 المادة مف الثالثة الفقرةأكدتو 
المسؤكلية  دعكل غاية كانت إذا حالة مااإلدارم في  الطابع ذات العمكمية المؤسسات إحدل

 .ليا" تابعة مركبةترمي إلى التعكيض عف ضرر سببتو 
 كانت إذا التبعية المدنية الدعكل في بالفصؿ مختصا يككف الجزائي كعميو فإف القاضي

 بشأف يثكر المدنية، إال أنو الدعكل عميو سسأت الذم الفعؿ ذات سببيا عمكمية دعكل ثمة
 حكؿ عممي إشكاؿ التبعية المدنية الدعكل في بالفصؿ الجزائي القاضي اختصاص مسالة
العمكمية، حيث أنو ال  الدعكل في البراءة حالة في التبعية المدنية الدعكل في القضاء طبيعة

تكجد نصكصا قانكنية تنص عمى ذلؾ، لكف المستقر عميو فقيا كقضاء أف قاضي أكؿ درجة 
قانكف العاـ كحيف التصريح بالبراءة فإنو ال يجد خيارا آخر حاؿ نظره في جريمة مف جرائـ ال

غير النطؽ بعدـ اختصاصو بالبث في الدعكل المدنية المباشرة أمامو بجانب الدعكل 
، إال أنو كاستثناء مف القاعدة يجكز الحكـ بتعكيض الضرر المترتب عف الخطأ 1العمكمية

لة ينحصر دكر قاضي الدرجة الثانية في المدني حتى في حاؿ الحكـ بالبراءة كفي ىذه الحا

                                  
عمي بخكش، طعف الطرؼ المدني في األحكاـ كالقرارات الجزائية القاضية بالبراءة، مقاؿ منشكر في مجمة المحكمة  -1

 .13، ص0113العميا، العدد األكؿ، سنة 
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نما لمعاينة كجكد مخالفة تككف  تفحص الكقائع المطركحة أمامو ليس لمتصريح بالعقكبة كا 
 .1أساسا لمتعكيضات المدنية

ة التبعية، فيك ليس مطمقا، القضاء الجزائي رغـ اختصاصو بالنظر في الدعكل المدني
سمب منو ىذا االختصاص، كما قد يسمب االختصاص مف محاكـ أخرل في حاالت فقد ي  

 معينة نبينيا فيما يمي:  
مف قانكف  476ػ كجكد متيمكف بالغكف كآخركف أحداث: كىك ما كرد في المادة 1

اإلجراءات الجزائية، بحيث إذا كاف المتيمكف بالغكف كأحداث كفصمت المتابعات فييا كأراد 
ر مباشرة الدعكل المدنية في مكاجية الجميع، رفعت الدعكل المدنية أماـ الطرؼ المضرك 

 . 2المحكمة الجزائية، كال يككف عندئذ قاضي األحداث مختصا بالفصؿ في الدعكل المدنية

يككف القاضي الجزائي غير مختص بالفصؿ في الدعكل المدنية التبعية إذا رفعت   -2
العمكمية كىي الحالة المنصكص عمييا في المادة أمامو بعد انقضاء أجؿ تقادـ الدعكل 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية . 44/2

 .3مف )ؽ قع( 24المحاكـ العسكرية ال يسمح ليا بنظر الدعكل المدنية بنص المادة 

 :ـ حق الطفل المجني عميو في الطعن في األحكام القضائيةثالثا 
يحؽ لمطفؿ المجني عميو الطعف في األحكاـ الصادرة عف المحكمة الجزائية في 
الدعكل المدنية التبعية أك عف المحكمة المدنية، إذا رأل ىك أك مف ينكب عنو أف مقدار 
التعكيض المحككـ بو لو ال يتناسب كالضرر الكاقع عميو، ألف القاضي معرض لمخطأ شأنو 

                                  
 .14ي بخكش، المرجع السابؽ، صعم -1

 . 064، ص4771، 4، المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد04/14/4762، صادر بتاريخ  06114قرار رقـ  -2

المتضمف قانكف القضاء العسكرم، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 4754أبريؿ  00المؤرخ في  06-54رقـ  األمر - 3
 ـ.0146، الصادرة بتاريخ أكؿ غشت 25، الجريدة الرسمية، عدد 0146يكليك سنة  07مؤرخ في  46-42
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لزاما عمى المشرع أف يؤمف مصمحة الخصـك كخاصة  شأف أم إنساف آخر، لذلؾ كاف
 المجني عميو بإجازة الطعف في األحكاـ القضائية حتى يطمأف الناس عمى حقكقيـ.

كالطعف في أحكاـ الدعكل المدنية التبعية بالنسبة لمطفؿ المجني عميو كباقي الدعاكل 
باالستئناؼ، استنادا إلى  األخرل ليا طريقتيف ىي : الطعف العادم كيككف إما بالمعارضة أك

مف )ؽ إ ج ج( التي نصت عمى الفقرة الثالثة:" كيفصؿ في الحقكؽ المدنية  144المادة 
بحكـ مسبب يككف قابال لالستئناؼ أك الطعف بالنقض في حالة صدكره مف محكمة الجنايات 

 االستئنافية".

ك جاء في الفقرة السادسة ما يؤكد حؽ االستئناؼ، حيث نصت كما يمي: " إذا اقتصر 
االستئناؼ عمى الدعكل المدنية كحدىا، يفصؿ فيو مف طرؼ الغرفة الجزائية بالمجمس 
القضائي التي يمكنيا أف تؤيد أك تعدؿ أك تمغي الحكـ المستأنؼ دكف اإلساءة لممستانؼ 

 كحده" .

 عمى " يتعمؽ حؽ االستئناؼ بما يمي:  4كررم 100كنصت المادة 

 ( كالمسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية".  2( كالطرؼ المدني، فيما يخص حقكقو المدنية، 1

كما يجكز الطعف بالطرؽ غير العادية كتككف بالتماس إعادة النظر أك بالطعف بالنقض 
.. مف المدعي مف )ؽ إ ج ج(، " يجكز الطعف بالنقض: . 275طبقا لما كرد في المادة 

 المدني إما بنفسو أك بمحاميو، فيما يتعمؽ بالحقكؽ المدنية، ..." 

 الفرع الثاني
 مسؤولية تعويض الطفل المجني عميو عن الضرر

كؿ التشريعات تقر بحؽ المجني عميو بالمطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم يقع عميو 
القضاء المدني أك القضاء  مف جراء جريمة ارتكبت عميو كذلؾ برفع دعكل مدنية أماـ
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، كيحصؿ 1الجزائي تبعا لمدعكل العمكمية، كالتعكيض يترتب عمى تحقؽ المسؤكلية كجزاؤىا
الضحية سكاء كاف بالغا أك قاصرا عمى التعكيض مف الجاني، لكف قد يككف مجيكال أك 

كلة؟، معسرا أك يمتنع عف التعكيض، فيؿ َيضيع حّؽ الضحية في ىذه الحالة، أـ تتدخؿ الد
 ىذا ما سنجيب عميو فيما يمي:  

 :ـ  مسؤولية الجاني عن تعويض الطفل المجني عميو عن الضررأوال 
يعتبر الجاني المسؤكؿ األكؿ عف فعمو الخاطئ تجاه الطفؿ المضركر كىك الممـز 
بالتعكيض عف جميع األضرار التي ألحقيا بالمجني عميو، سكاء كانت الجريمة عمدية أكغير 

 .2فقا لقاعدة المسؤكلية الجنائية الشخصيةعمدية ك 
ككثيرا ما نجد الجاني يتيرب مف التعكيض تحت مبرر اإلعسار، لكف المشرع الجزائرم 
حماية لممجني عميو أقر نصكصا إجرائية ردعية في قانكف اإلجراءات الجزائية مف المادة 

رة لتعكيض المجني عميو، مفادىا تطبيؽ اإلكراه البدني لتنفيذ األحكاـ الصاد 644إلى  597
كمنيا األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجزائية بخصكص التعكيضات المادية لصالح الضحايا، 
إال أف الحكـ باإلكراه البدني ليس مطمقا في كؿ الجرائـ، إذ ال يجكز لمقاضي الجزائي تطبيقو 

 : 3في األحكاؿ المنصكص عمييا في )ؽ إ ج ج( كالمحددة فيما يأتي
 قضايا الجرائـ السياسيةػ 
 .عداـ أك السجف المؤبداإلفي حالة الحكـ بعقكبة  ػ
 سنة 48إذا كاف عمر الفاعؿ يـك ارتكاب الجريمة يقؿ عف ػ 

                                  
الجريمة، دار الفكر العربي  الدكلة بتعكيض المضركر مف إللتزاـ سيد عبد الكىاب محمد مصطفى، النظرية العامة -1

 .451ص ، 0110، القاىرة

 -دراسة في الفقو ك التشريع المقارف –حقو في التعكيض مف الدكلة  اقتضاءخمفي عبد الرحماف ، حؽ المجني عميو في  -2

 .40، ص 0141، األكؿكاديمية لمبحث القانكني، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، العدد المجمة األ

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 411/0 المادة -3
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 1إذا بمغ المحكـك عميو الخامسة كالستيف مف عمرهػ 
ضد المديف لصالح زكجو أك أصكلو أك فركعو أك إخكتو أك عمو أك عمتو أك خالتو ػ 

 .ك أختو أك ابف أحدىما أك أصياره مف الدرجة نفسياأك أخيو أ
كراه البدني ما لـ لإللممبالغ المحتمؿ الحكـ بيا كما يقابميا كمدة  الكقد أعد المشرع جدك 
كراه البدني مف قبؿ اإل" تحدد مدة ما يمي ككقد فصميؼ ذلؾ، الينص قانكف خاص عمى خ

تضاء، بأمر عمى عريضة االق،كعند  644الجية القضائية المنصكص عمييا في المادة 
يصدره رئيس الجية القضائية التي أصدرت الحكـ أك التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف 

ـ ية، ما لاآلتالتنفيذ بناء عمى طمب المحكـك لو كالتماسات النيابة العامة، في نطاؽ الحدكد 
 ..."تنص قكانيف خاصة عمى خالؼ ذلؾ

كنشير إلى أف حؽ المجني عميو في التعكيض يصنؼ في الدرجة الثالثة بعد 
المصاريؼ القضائية كبعد رد ما يمـز رده، إذا لـ تكف أمكاؿ المحككـ عميو كافية لتغطية 

2جميع التعكيضات المحكـك بيا عميو
. 

كتبنت الشريعة اإلسالمية النظاـ الجنائي لجبر الضرر الذم يصيب المجني عميو 
كمراعاة لحقكؽ المتيـ في آف كاحدة، حيث نظـ حقكؽ ضحايا جرائـ الدـ سكاء كانت عمدية 
أك عف طريؽ الخطأ كذلؾ بالحصكؿ عمى الدية مف الجاني أك مف عاقمتو، التي يقصد بيا 

ف انعدمت العاقمة تخرج الدية مف بيت ماؿ المسمميف كال  ،3دافع الدية كىك مف العصبة كا 
 تيدر.

                                  
 انظر الممحؽ: منطكؽ القرار، تأييد الحكـ المستأنؼ، كتحميمو المصاريؼ القضائية بدكف إكراه بدني. -1

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 376المادة  -2

 .234،)د.س( كت،ير ب العاشر، الجزء ع،زيكالتك  لمنشر صادر دار الرابعة، الطبعة العرب، لساف منظكر، ابف -3
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كالدية ىي جزاء عف الفعؿ المرتكب ضد المجني عميو، كىي تعكيضا في نفس الكقت 
 . 1و العمدالخطأ كشب العمد أك لممتضرر مف الجريمة، كعمكما تككف الدية نتيجة القتؿ

كرغـ مسؤكلية الجاني عف األضرار التي تصيب المجني عميو، فقد يفمت مف مسؤكلية 
التعكيض ألسباب مختمفة، لذلؾ نادل العديد مف الفقياء بضركرة إيجاد نظاما تعكيضيا  مف 

 قبؿ الدكلة لحماية المجني عميو، كىك ما سنبينو أدناه. 
أماـ المحاكـ  طفؿ المجني عميوكما أف مقدار التعكيض المادم المحكـك بو لصالح ال

زىيدا بالنظر لمضرر أك األذل الذم يصيبو، رغـ التقاضي قد يككف  كالمجالس القضائية
 .2عمى درجتيف

 :مسؤولية الدولة في تعويض الطفل المجني عميو عن الضرر ثانيا ـ
 أثارت فكرة تعكيض الدكلة لممجني عميو جدال كاسعا، إذ يرل بعض الفقياء أف الدكلة
أقامت نظاما قانكنيا اجتماعيا كالتأمينات، كبالتالي ال يجب أف تتحمؿ مسؤكلية التعكيض 
لممجني عميو، لكف يرل الطرؼ اآلخر انو مف كاجب الدكلة أف تتحمؿ ذلؾ عف طريؽ نظاـ 

الضحايا بعد أف تفشت الجرائـ في المجتمع  بشكؿ فضيع خاصة في  ةقانكني جديد لحماي
عجز الكسائؿ المتاحة في القانكف الجنائي، كأف التأمينات  كسط األطفاؿ، في ظؿ

 .3االجتماعية غير كافية لضماف الحماية
كفي تقديرنا لما ذكر، فإننا نؤيد الرأم الثاني لما يضمف مف حماية أفضؿ خاصة فئة 
األطفاؿ، الذيف قد يككنكف محركمكف حتى مف التأميف االجتماعي ألسباب متعددة مثؿ 

كيف كالبطالة كطكؿ عممية العالج خاصة منو العالج النفسي كالتي قد تتطمب انعداـ األب
                                  

حكـ الدية كحكمة مشركعيتيا، عمى المكقع:  - 1
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8

9%AF%D9%8A%D8%A 
 انظر الممحؽ: تأييد الحكـ المستأنؼ، كرفض رفع قيمة التعكيض المطالب بو مف طرؼ كلي الضحية. -2

 .072حمك بف إبراىيـ فخار، مرجع سابؽ، ص -3

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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مجيكدات كبيرة مف األسرة، لذلؾ يحؽ لمطفؿ أف ي عكض عف األضرار التي أصابتو بعد 
ثبكت الجـر في حقو كالفصؿ في المكضكع مف قبؿ المحكمة، كىنا يتعيف عمى القاضي أف 

 .دة تأىيؿ الطفؿ المجني عميوساىـ في إعايتخذ كؿ التدابير التي ت
عانات لمضحية،  كأساس مسؤكلية الدكلة في تعكيض الضحايا اجتماعي كتقديـ منح كا 
كقانكني باعتبارىا مسؤكلة عف مكاطنييا كعجزت عف حمايتيـ، كما أنيا تحصؿ الغرامات 

 المحكـك بيا عمى المدانيف بارتكاب الجرائـ. 

 :الدولة لممجني عميوموقف التشريع المقارن من تعويض  أ ـ
أما بالنسبة لمتشريع، عمى خالؼ المشرع الفرنسي الذم تبنى مبدأ تحمؿ الدكلة 

، كعدؿ في 4977التعكيض لممجني عميو بكاسطة قانكف اإلجراءات الجنائية صادر في 
، الذم أعطى حؽ النظر في تعكيض الضحايا إلى لجنة تأخذ شكؿ محكمة مدنية، 4984

 .1عكيض ضحايا الجريمةيطمؽ عمييا لجنو ت
المالحظ أنو ال يكجد نظاـ قانكني مكحد يضمف التعكيض عف الضرر الذم يصيب 
المجني عميو، لذلؾ نجد أف الدكلة عمكما مترددة في القياـ بذلؾ، فتسند الميمة أحيانا 
لصناديؽ خاصة كأحيانا لصندكؽ الضماف االجتماعي، كالتعكيض يطرح تساؤالت حكؿ مدل 

التعكيض بأسباب كنكع الجرائـ المرتكبة عمى المجني عميو كالضرر الكاقع عميو ارتباط 
 كالعالقة السببية بيف الجريمة كالضرر ، كىك ما سنبينو فيما يمي:

 :ـ القصد الجنائي كسبب لمتعويض عن الضرر 1
 لتعكيض يجب أف يككف مقصكرا عمىمؤتمر بكدابست، أف االلتزاـ با جاء في تكصيات

الجرائـ العمدية خاصة منيا التي تقع عمى اعتداء عمى الحياة كالسالمة الجسدية، كالحجة في 
                                  

1- ANNE DHAUTVILLE, Les droits des victimes, rev .sc .crim (1) janv mars 2001, p 

115. 
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ذلؾ أف الجريمة العمدية ىي التي يشعر الجميكر بجسامتيا عمى نحك أشّد، كما أف الجرائـ 
العمدية يمكف أف يغطييا التأميف االجتماعي، إال أف ىذا الرأم منتقد ألف قكانيف ال تبحث 

 . 1دل مسؤكلية الجاني كخطكرتو، ىؿ تيدؼ إلى تعكيض المجني عميوعف م
كمنو يتبيف أف التعكيض أساسو الضرر كليس مصدره، كمنو يستكم أف يككف المصدر 

 .2مف جريمة عمدية أك غير عمدية

 :نوع الجرائم الواجبة التعويض لممجني عميو ـ 2
المتصفح لمتشريع المقارف يجد أنيا تكاد تحقؽ اإلجماع حكؿ استبعاد التعكيض عف 

 األضرار الناجمة عف الجرائـ التي تقع عمى الممكية، كيقتصر إلتزاـ الدكلة بالتعكيض عف 
 ، كيرجع في ذلؾ لألسباب التالية:3األضرار الناجمة عف جرائـ األشخاص

مف الصعب التزاـ الدكلة بالتعكيض عف كؿ األضرار ميما كاف اقتصادىا، ألف  ػ
 التكمفة تككف باىضة جّدا.

ػ المبالغة في المطالبة بالتعكيض مف طرؼ األفراد عند التصريح بممتمكاتيـ، قصذ 
 .4االنتفاع باألرباح التي قد يجنكنيا مف التعكيض

                                  
المجني عميو مف طرؼ الدكلة، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص كماؿ جاجة ك كيينة دىمي، تعكيض  - 1

القانكف الخاص كالعمـك الجنائية، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ القانكف الخاص، 
 .10، ص0141-0142

عمى ضحايا جرائـ اإلرىاب كجرائـ اإليدز بسبب نقؿ  أحمد عبد المطيؼ الفقي، الدكلة كحقكؽ ضحايا الجريمة، ) تطبيؽ -2
 .64، ص 0111، دار النشر لمنشر كالتكزيع، مصر، 4الدـ(، ط

زكي زكي حسيف زيداف، حؽ المجني عميو في التعكيض عف ضرر النفس في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي، دار  -3
 .473الفكر الجامعي، مصر،)د.ط(، )د.ت(، ص

 .11ك كيينة دىمي، المرجع السابؽ، صكماؿ جاجة  - 4
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الممتمكات طبقا لعقكد التأميف المبرمة بيف ػ كجكد شركات التأميف تتكفؿ بالتعكيض عف 
 .1األطراؼ، ما يكفر عمى الدكلة تبعية ذلؾ

 :ـ تحقق الضرر 3
ل الكاقع عمى حؽ مف حقكؽ الشخص المجني عميو، سكاء كاف متعمقا الضرر ىك األذ

 بجسمو أك مالو أك عاطفتو أك عرضو كأخالقو أك اعتباره، كال يكفي كقكع الجريمة 
 ، الذم يعتبر سبب الدعكل المدنية التبعية، 2لممطالبة بالتعكيض، بؿ يشترط كقكع الضرر

 كيتناسب التعكيض مع درجة الضرر الكاقع عمى المجني عميو.

 :العالقة السببية ـ 4
أف يككف الضرر ناتج عف الجريمة المرتكبة مف قبؿ الجاني عمى المجني عميو، كتقدير  ىك

 العالقة السببية مف صالحية المحكمة االبتدائية التي تفصؿ فييا بغير معقب 
 .  3عمييا مستندة ألدلة مقبكلة

 :موقف المشرع الجزائري من تعويض الدولة لمطفل المجني عميو ب ـ
زائرم عمى التعكيض لممجني عميو نتيجة األضرار التي تصيبو لـ ينص المشرع الج

جراء الجرائـ المرتكبة عمى حياتو كجسمو كشرفو كعرضو كأمكالو، كاكتفى بالنص عمى بعض 
الفئات المتضررة مف بعض الجرائـ كحكادث المركر التي يستحيؿ عمى شركات التػاميف 

لذم ييتـ بتعكيض الضحايا المجنى التعكيض عنيا، مثؿ صندكؽ تعكيض ضحايا اإلرىاب ا

                                  
 المرجع نفسو. - 1

2- LEVASSEUR ET CHVANNE ET AUTRES, Droit pénal général et procédure pénal, 

14
e
éd, Sirey, 2002, p. 160. 

، 0115، دار الفكر الجامعي، مصر، 4خالدم مصطفي فيمي، تعكيض المضركريف عف األعماؿ اإلرىابية، ط  -3
 .455ص
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عمييـ مف جراء األعماؿ اإلرىابية، كمنو فإف التعكيض يبدك أنو يقدـ عمى أساس نكع 
 ى المجني عميو، كيتساكل في ذلؾ ضحيةالجريمة، كفي الكاقع يعطى لجبر الضرر الكاقع عم

نبينيا فيما ، حيث اسند التعكيض لصناديؽ خاصة، كالتي 1جرائـ األمكاؿ كجرائـ األشخاص
 يمي: 

 :ـ الصندوق الخاص بالتعويضات 1
، 447-69مف األمر  74ىذا الصندكؽ الخاص بالتعكيضات بمكجب المادة  ئأنش

4974، المتضمف قانكف المالية لعاـ 34/42/4969الصادر بتاريخ 
، كالذم أعيد تنظيمو 2

، كىك مؤسسة اعتبارية تتمتع بالشخصية  34/44/4974في  45-74بمكجب القانكف رقـ 
االعتبارية، يقكـ ىذا الصندكؽ كفؽ ما نص عميو القانكف بالتعكيضات عف األضرار 

،      أنومنو عمى  34الجسمانية لضحايا حكادث المركر كدكم الحقكؽ، حيث نصت المادة 
اعد سير الصندكؽ كاألجيزة الضابطة لتدخمو ككذلؾ التدابير االنتقالية المتعمقةبو " تحدد قك 

ا المرسـك تحت رقـ كقد صدر فعال ىذ ،بمكجب مرسـك يصدر بناء عمى تقرير كزير المالية"
 .  3كحدد كيفية تسييره كاألجيزة الضابطة لو 46/42/4984بتاريخ  84-37

يض الضحايا أك دكييـ عف الحكادث الصندكؽ الخاص بالتعكيضات يضمف تعك 
الجسمانية كالتي ترتب عميو حقا في التعكيض تسببت فيو مركبات برية ذات محرؾ كيككف 

                                  
محمد أبك العالء عقيدة، تعكيض الدكلة لممضركر مف الجريمة، دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة كالنظاـ الجنائي  -1

 .05، ص0112، دار النيضة العربية، مصر، 0اإلسالمي، ط

، الجريدة الرسمية عدد 4751، المتضمف قانكف المالية لسنة 14/40/4747، الصادر في 415-47األمر رقـ  -2
 . 4615، ص14/40/4747، الصادرة في 441

-74مف األمر رقـ  34ك  32يتضمف شركط تطبيؽ المادة ، 44/10/4761الصادر  بتاريخ  15-61رقـ المرسـك  -3
 المتعمقتيف بقكاعد سير الصندكؽ الخاص بالتعكيضات ك األجيزة الضابطة لتدخمو.  34/44/4974المؤرخ في  45

 .034، ص47/10/4761درة بتاريخ ، الصا16الجريدة الرسمية عدد 
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المسؤكؿ عف األضرار مجيكال أك سقط حقو في الضماف كقت الحادث أك كاف ضمانو غير 
 .1كافي أك غير مؤمف لو أك ظير أنو غير مقتدر كميا أك جزئيا

كؽ التعكيضات الذم أنشأه المشرع الجزائرم كاف اقتداء بالمشرع نشير إلى أف صند
 ، كىك يكاد يتطابؽ معو في محتكاه.4954الفرنسي الذم أنشئ سنة 

 :الصندوق الخاص بتعويض ضحايا اإلرىاب ـ 2
ا نتيجة لما أصاب الجزائر بداية التسعينات مف العنؼ كاإلرىاب، أيف راح ضحيتي

المؤرخ  47 -99أت الجزائر بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ ، أنشالعديد أركاح كأمالؾ كثيرة
، صندكقا لتعكيض ضحايا األضرار الجسدية كالمادية التي لحقت 43/42/4999في 

بالمكاطنيف مف جراء عمؿ إرىابي مباشرة أك نتيجة لمكافحتو، سكاء كاف المجني عميو 
بناء تحت الكفالة، كالبالغيف شخصيا أك ذكم الحقكؽ مف األزكاج، كاألبناء القصر، كاأل

 المصابيف بعاىات أك بأمراض، كالبالغيف مف اإلناث بدكف عمؿ، كاألصكؿ .
كلـ تقتصر التعكيضات عمى األضرار الجسمانية ، بؿ كسعيا المشرع إلى األمالؾ 

 . 2مف المرسـك المذككر أعاله 94المذككرة في المادة 

 :االجتماعيصندوق الضمان  ـ 3
ت في حاال التعكيض عمىالجزائرم صندكؽ الضماف االجتماعي ألـز المشرع 

تعرض العماؿ إلى حادث عمؿ بخطأ مف رب العمؿ في جريمة عمدية أك غير عمدية معينةك
متى كاف ىذا الخطأ لو كصؼ الجريمة في قانكف العقكبات، أك في حالة ما إذا تعرض 

 لصندكؽ كيحؿ محؿاىذه الحالة يتدخؿ  العامؿ لحادث مركر لكف بمناسبة العمؿ، في

                                  
 . 412، ص0117قراني مقيدة، حقكؽ المجني عميو في الدعكل العمكمية، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة،  -1

عبد الرحمف خمفي، مدل مسؤكلية الدكلة عف تعكيض ضحايا الجريمة،)األساس كالنطاؽ(، مجمة الشريعة كالقانكف،  -2
 . 120، ص 0144، 25دة، العدد جامعة اإلمارات العربية المتح
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تسبب رب ،زيادة عمى ذلؾ إذا في المطالبة بالحقكؽ أماـ الجية القضائية المختصة الضحية
 أفمضحية  أك ذكم حقكقو يحؽ لالعمؿ أك الغير في حادث عمؿ أك مرض ميني لمعامؿ، 

عكل قد تككف دعكل في إطار القانكف العاـ ضد صاحب العمؿ أك الغير ك ىذه الد ايرفعك 
أماـ القاضي المدني أك أماـ القاضي الجزائي عندما ينجر عف الخطأ المرتكب متابعة 

خيرة أف تقدـ نتائج األفي الخصاـ حتى يمكف ليذه  االجتماعيالضماف  ايدخمك ك جزائية، 
 . 1تحقيؽ الذم تقكـ بو بعد كقكع حادث الذم يعتبر كسيمة إلثبات ىذا الخطأال

اءات المستحقة لممصاب أك ذكم حقكقيفي حالة األدتسديد ب االجتماعيالضماف يقـك 
المتعمؽ بمنازعات الضماف  45-83مف القانكف  52/4 المادة ،طبقا لما جاء فيخطأالثبكت 

جتماعي أف تقدـ عمى الفكر لممصاب أك االيجب عمى ىيئات الضماف " :كما يميجتماعي اال
المتعمؽ بحكادث العمؿ ك  83/43المنصكص عمييا في القانكف رقـ  داءاتاأل ،ذكم حقكقو

 .2"ؿ بطعنيـ ضد الفاعؿ المسؤكؿ عف الحادثالخاإلمراض المينية دكف األ

 :ج ـ السمطة التقديرية لمقاضي في التعويض
اشرنا سابقا أنو ال يكجد معيارا محددا يستند إليو القاضي لتحديد مقدار التعكيض عف 

عندما ترفع أمامو دعكل لممطالبة بالتعكيض كجب عميو أف يفصؿ فييا بعد الضرر، لكنو 
محاكلة فيـ الكقائع، ثـ تكييؼ تطبيؽ النصكص القانكنية المالئمة بعد التأكد مف تكفر أركاف 

                                  
بكلكاطة السعيد ك بكدراع عبد السالـ، مركز الضحية في القانكف الجزائي اإلجرائي، مذكرة الماستر في الحقكؽ، فرع  -1

، ص 0144-0143القانكف الخاص كالعمـك الجنائية، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 
62. 

، يتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 4761يكليك  10مؤرخ في  43-61القانكف  -2
 4761يكليك  13مؤرخة في  06
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عمى اعتبار أنو ال تعكيض بدكف  1المسؤكلية المدنية، ليتـ بعد ذلؾ تقدير التعكيض
 .    2مسؤكلية

القاضي كاجب عميو الفصؿ في دعكل التعكيض، ال بّد مف سند قانكني لو كما داـ أف 
مف )ؽ ـ ج(،  131، 182يساعده كيرشده لذلؾ، كعميو يمكف تطبيؽ ما جاء في المادة 

حيث يتـ تقدير التعكيض بناء عمى معيارم الخسارة الكاقعة كما فات مف كسب، كالظركؼ 
 آلتي:المالبسة كحسف النية، كىك ما سنبينو في ا

 :قعة والكسب الفائتاـ معيار الخسارة الو  1
ما يمي: "إذا لـ يكف التعكيض مقدرا في العقد  مف )ؽ ـ ج( 182جاء في نص المادة 

أك في القانكف فالقاضي ىك الذم يقدره، كيشمؿ التعكيض ما لحؽ الدائف مف خسارة كما فاتو 
 مف كسب..." .

نصريف ىما: ما أصاب الدائف مف خسارة كما نستخمصو مف ىذه المادة أف لمتعكيض ع
كما ضاع عميو مف كسب كيقصد بالخسارة الالحقة الضرر المباشر أك مصمحة مشركعة، 
أما الكسب الفائت ىك كؿ الثمرات الطبيعية لمشيء المتمؼ أك محّؿ االلتزاـ كاألرباح المتكقعة 

، كىك ما ييمنا في 3حققةفي المسؤكلية العقدية أك في المسؤكلية التقصيرية طالما كانت م
 .بحثنا ىذا

                                  
جراءات الدعكل، إلزاـ المتيـ بأدائو لمطرؼ المدني مبمغ قدره  -1 د ج تعكيضا  431.111انظر الممحؽ: في بياف كقائع كا 

 منو. 1عف الضرر الالحؽ بو، ص

لعريبي كريمة، التعكيض في المسؤكلية المدنية، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في القانكف، تخصص: عقكد  -2
كمسؤكلية، جامعة آكمي محند اكلحاج، البكيرة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ القانكف الخاص، تاريخ المناقشة 

 .41، ص41/44/0141

كيض عف الضرر المعنكم في التشريع الجزائرم، مذكرة تخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا زغاش عصاـ كآخركف، التع -3
 .24، ص0115-0112لمقضاء، 



 الفصؿ الثاني                           الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو بعد المحاكمة
 

62 
 

 : معيار الظروف المالبسة وتوفر حسن النية  -2
يقدر القاضي مدل التعكيض عف مف )ؽ ـ ج( عمى ما يمي: " 131دة نصت الما

مكرر مع مراعاة الظركؼ  181ك 181الضرر الذم لحؽ المصاب طبقا ألحكاـ المادتيف 
كيقصد بالظركؼ المالبسة، الحالة الصحية كالجسمية كالظركؼ العائمية كالمينية  ،1المالبسة"

 .2كالحالة المالية

 المطمب الثاني
عادة اإلدماج  حماية حق الطفل المجني عميو في التأىيل وا 

كثيرا ما تحدث الجرائـ الكاقعة عمى الطفؿ صدمات نفسية كتأثيرا سمبيا بالغا عمى 
عف األضرار التي مستو غير نافعة لو، لذلؾ فالمشرع الجزائرم حياتو، كيككف التعكيض 

التي تطرح، ال سيما عندما  تاىتدل إلى كضع نصكصا قانكنية إجرائية تعالج اإلشكاليا
يتعمؽ األمر بالجرائـ المرتكبة مف األصكؿ أك الحاضنيف، تسمح لمقضاء باتخاذ التدابير التي 

تدابير اإلدماج االجتماعي لمطفؿ المجني  تمثؿ فيكتتراىا في صالح الطفؿ المجني عميو، 
  )الفرع الثاني(. تدابير العالج الطبي لمطفؿ المجني عميو (،الفرع األكؿ) عميو

 ولالفرع األ 
 تدابير اإلدماج االجتماعي لمطفل المجني عميو

نجد  42-45قانكف بعد صدكر الالممغاة مف )ؽ.إ.ج.ج(  493إذا رجعنا إلى المادة 
 :تنص عمىأنيا 

                                  
 مكرر مف القانكف المدني الجزائرم. 460ك 460انظر المادة  -1

 . 466، ص4777محمد حسيف منصكر، المسؤكلية الطبية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر،  -2
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( سنة مف كالديو 46إذا كقعت جناية أك جنحة عمى شخص قاصر لـ يبمغ ستة عشر )"
أك كصيو أك حاضنو، فإنو يمكف لقاضي األحداث أف يقرر بمجرد أمر منو، بناء عمى طمب 
النيابة العامة أك مف تمقاء نفسو بعد سماع رأم النيابة، أف يكدع الحدث المجني عميو في 

ما أف يعيد بو إلى مصمحة مكمفة الجريمة إما لد ما في مؤسسة، كا  ل شخص جدير بالثقة، كا 
برعاية الطفكلة، كال يككف ىذا القرار قابال لمطعف"، أما إف كاف الجاني ليس ممف ذكركا في 
المادة السابقة الذكر، فإف النيابة العامة يمكف أف ترفع األمر إلى قسـ األحداث لكي تأمر 

 الممغاة مف قانكف 494لحماية الخاصة بالطفؿ، كما جاء في المادة باتخاذ جميع تدابير ا
 .1)ؽ.إ.ج.ج(

منو  44، 44المتضمف حماية الطفؿ، فإف المادة  42-45كفي ظؿ القانكف الجديد 
أجازت لقاضي األحداث أف يأمر بتدابير الحراسة أك الكضع المؤقت، كالتي نفصؿ فييا كما 

 يمي:

 :تدابير الحراسة أوال ـ
يتخذ قاضي "  المتضمف حماية الطفؿ  42-45مف القانكف  44جاء في المادة 
 : حد التدابير اآلتيةأاألحداث، بمكجب أمر، 

تسميـ الطفؿ لكالده أك لكالدتو الذم ال يمارس حؽ  -إبقاء الطفؿ في أسرتو،  -
الطفؿ  تسميـ - تسميـ الطفؿ إلى أحد أقاربو، -الحضانة، ما لـ تكف قد سقطت عنو بحكـ، 

 .إلى شخص أك عائمة جديريف بالثقة

كيجكز لقاضي األحداث، في جميع األحكاؿ، أف يكمؼ مصالح الكسط المفتكح بمتابعة 
كمالحظة الطفؿ كتقديـ الحماية لو مف خالؿ تكفير المساعدة الضركرية لتربيتو كتككينو 

 ."كرعايتو، مع كجكب تقديميا تقريرا دكريا لو حكؿ تطكر كضعية الطفؿ

                                  
 .077اىيـ فخار، مرجع سابؽ، صحمك بف إبر  -1
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كمف خالؿ ىذه المادة نستخمص تدابير الحراسة التي يمكف أف يأمر بيا قاضي 
 األحداث كىي:

 إبقاء الطفل القاصر في أسرتو: ـ أ
، لنسبة لمطفؿ ىي الكسط المالئـ لوأم تسميمو إلى كالدية قصد الحراسة، ألف العائمة با

 ؿ ذلؾ خطرا عميو.فيككف قريب مف كالديو كأصدقائو كزمالئو في المدرسة، إف لـ يشك
 ـ تسميم الطفل لوالده الذي ال يمارس حق الحضانة: ب
يشترط في ىذا التدبير أف ال يككف قد سقط عف مف يعاد إليو الطفؿ حؽ الحصانة،  

ذا كاف لمطفؿ مصمحة في ذلؾ، كيقـك قاضي األحداث بالتحقيؽ كالبحث االجتماعي  كا 
 .1كتفحص ممؼ األحكاؿ الشخصية قبؿ اتخاذ أم قرار بشأنو

 تسميم الطفل إلى أحد أقاربو: ـج 

التسميـ لألقارب في حالة عدـ كجكد الكالديف، أك مكجكداف لكف ال يككناف أىال  يككف 
 لمحماية خاصة إذا كانا ىما مصدر الخطر، أما عف مف ىك أكلى كأحؽ باستالـ 

 .2مف )ؽ أ ج( 42الطفؿ، فيككف بالترتيب حسب ما جاء في المادة 

 

 

 

                                  
 .55بف حمك خيرة، مرجع سابؽ، ص -1

مف قانكف األسرة الجزائرم، نصت عمى : " األـ أكلى بحضانة كلدىا، ثـ األب، ثـ الجّدة ألـ، ثـ الجدة ألب،  42المادة  -2
ضي عندما يحكـ بإسناد ثـ الخالة، ثـ العّمة، ثـ األقربكف درجة مع مراعاة مصمحة المحضكف في كؿ ذلؾ، كعمى القا

 الحضانة أف يحكـ بحّؽ الزيارة".  

، المؤرخة في  43المتضمف قانكف األسرة، الجريدة الرسمية، عدد  0113فبراير  05المؤرخ في  10-13انظر األمر  -
 . 4762يكنيك  7المؤرخ في  44-62، المعدؿ كالمتمـ لمقانكف 0113فبراير سنة  05



 الفصؿ الثاني                           الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو بعد المحاكمة
 

65 
 

 ــ تسميم الطفل إلى شخص جدير بالثقة:د 

 جدير بالثقةالمعايير التي يمكف األعتماد عمييا لمقكؿ بأف الشخص شرع لـ يكضح الم 
 ، لذلؾ ي ترؾ األمر إلى قاضي األحداث لتقدير ىذه الثقة.أـ ال

ّماأني رجححقالطفمفيالعيشبأمانعمفإّما أني غّمبحقالطفمفيالعيشمعكالدييرغمككنيمامصدرلمخطر،كا 
 .ىحسابالبقاءمعكالدييكيؤمربإخراجيمنالكسطاألسرم

، 40-43مف قانكف حماية الطفؿ  24لذلؾ فإف المشرع الجزائرم كعمال بنص المادة  
يجكز لقاضي األحداث أف يتخذ تدبير الكضع إذا رأل أف مصمحة الطفؿ تقتضي إبعاده عف 
أسرتو، خاصة إذا كانت ىذه األخيرة تقكـ بسمككات تؤثر سمبا عميو، كأف تككف تحترؼ 

ت أك الخمكر، كفي حالة التقرير بذلؾ يمكف لو أف يأمر بكضعو الدعارة أك تتعاطى المخدرا
 . 1في إحدل المراكز المتخصصة أك مؤسسات مكمفة برعاية األطفاؿ

 :تدابير الوضعــ ثانيا
مف قانكف حماية الطفؿ فإف القاضي يمكف أف يأمر بكضع الطفؿ في  44المادة  حسب

 مركز متخصص في حماية األطفاؿ في خطر أك بمصمحة مكمفة بمساعدة الطفكلة.
تجاكز في جميع كىذا التدبير يككف مقررا لمدة سنتيف قابال لمتجديد، كال يمكف أف ي

مف  42سنة طبقا لما نصت عميو المادة  48ب  األحكاؿ تاريخ بمكغ الطفؿ سف الرشد المقدرة
 المتعمؽ بحماية الطفؿ. 42-45القانكف 

عند الضركرة يمكف لمقاضي أف يمدد الحماية المنصكص عمييا في المادة المذككرة 
 .2سنة بطمب مف الطفؿ نفسو أك ممف سمـ إليو 24سابؽ إلى 

                                  
 . 4767قكؽ الطفؿ لسنة مف اتفاقية ح 47المادة  -1

مف ىذا القانكف مقررة لمدة  24ك  21ؽ ع ج :" يجب أف تككف التدابير المنصكص عمييا في المادتيف  20المادة  -2
 سنتيف قابمة لمتجديد كال يمكف أف تتجاكز في كؿ األحكاؿ تاريخ بمكغ الطفؿ سّف الرشد الجزائي"
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إخراج الطفؿ مف بيئتو ما نالحظو ىنا أف المشرع الجزائرم أقر بتدبير الكضع أم 
لى ىذا التدبير إال في ة بحماية األطفاؿ، لكف ال ي مجأ إاألسرية ككضعو في مؤسسة خاص

ر مجبر عمى حاالت استثنائية عندما يستحيؿ بقاء الطفؿ في محيطو األسرم، كالقاضي غي
ث أف يجكز لقاضي األحدا" :الذم جاء فييا 41 جبارا، عمال بالمادةذلؾ، فيك جكازا كليس إ

كما يشترط أف يككف التدبير المتخذ مف قبؿ قاضي األحداث مبررا ، ..."يأمر بكضع الطفؿ
 مع تكفر الشركط التالية:

 ػ أف يككف الكضع منصكصا عميو قانكنا.
ػ أف يككف ىذا الكضع ضركريا لمطفؿ لكي يعيش حياتا في جك مالئـ، كيصب في 

 د صحتو كنفسيتو كأخالقو.مصمحتو، كىي إخراجو مف دائرة الخطر الذم ييد
 ػ أف يككف ىذا التدبير مؤقتا ال يتعدل سنتيف.

 الفرع الثاني
 لمطفل المجني عميو تدابير العالج الطبي

 و، ألنتوالعالج الطبي لمطفؿ الضحية ىك مف أحسف التدابير التي تقكـ عمييا حماي
الذم يقع يساعد عمى تجاكز الصدمات النفسية كاآلالـ التي تصيب جسمو نتيجة االعتداء 

البدني كالنفسي لمطفؿ المجني ىمية كبيرة لمختمؼ أنكاع العالج أعميو، لذلؾ فقد أ عطيت 
، كمختمؼ التشريعات المقارنة لتشخيص حالتو 1عميو مف قبؿ االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ

عمى أنو  3-72مف األمر  4عادة تأىيمو. كمف أجؿ ذلؾ نص المشرع في المادة العالجية كا  
 .2بإمكاف قاضي األحداث أف يأمر بعرض الحدث عمى خبرة طبية أك نفسية

                                  
 .4767مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  17المادة  -1

، 43، المتضمف حماية الطفكلة كالمراىقة، الجريدة الرسمية عدد 4750فيفرم  41المؤرح في  1-50األمر رقـ  -2
 ـ. 4750فبراير سنة  00ق، المكافؽ  4170محـر عاـ  5الصادرة في 
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كما يعاب عمى ىذا القانكف ىك جعؿ تدبير العالج جكازم كليس إجبارم كىك مف 
لمالئـ المتمثؿ في التسميـ أك إجراءات التحقيؽ التي تساعد القاضي عمى اتخاذ التدبير ا

 الكضع.     

 :في العالج البدني الطفل المجني عميو أوال ــحق
العالج البدني ىك إجراء يقكـ بو طبيب مختص لتشخيص حالة الطفؿ كتحديد األماكف 
أك األعضاء المضركرة مف جسمو نتيجة الضرب أك الجرح أك الكسر أك نتيجة لممارسات 

اءه التناسمية أك تسبب لو أمراضا معدية، ثـ تقديـ العالج المناسب، جنسية التي تصيب أعض
لجبر الضرر ككضع حّدا لتفاقمو كزيادة حجـ األذل، كيجب أف يككف التدخؿ سريعا قبؿ 

 اختفاء مظاىر التعدم ككسائؿ اإلثبات.

 :في العالج النفسي الطفل المجني عميو حقثانيا ــ 
المجني عميو، يقكـ بو مختص في عمـ النفس العالج النفسي حؽ مف حقكؽ الطفؿ 

عطائو فرصة  االجتماعي، الذم يقـك بتقصي الحقائؽ عف كضعيتو األسرية كاإلنصات إليو كا 
التعبير عف ما حدث لو لمحاكلة إقناعو في األخير بالكضع األسرم كأف ما حدث ما ىك إال 

كلمتقميؿ مف الصدمة  فعؿ عرضي كأف كؿ شخص معرض ليذا الحادث لتيكينو كعدـ تيكيمو
 التي قد تصيبو جراء االعتداء المرتكب عميو.

لكف مف الكاقع المعاش نالحظ أف القضاة ال ييتمكف بالعالج الطبي لألطفاؿ المجني 
عمييـ، كما أف التدابير المنصكص عمييا ال تخدـ كثيرا الطفؿ المجني عميو كما ىك بالنسبة 

ذلؾ كجب إعادة النظر في النصكص لتكضيح لمطفؿ الجانح أك المعرض لالنحراؼ، ل
لزاـ العالج البدني كالنفسي لمطفؿ المجني عميو كىي أحسف التدابير بالنسبة لو،  اإلجراءات كا 
بقائو تحت المراقبة الطبية لفترة طكيمة تضمف التخمص مف كؿ آثار التعدم، كما يتطمب  كا 

الطفؿ كمراقبتو عف قرب،  األمر كجكد مختصيف في كؿ المستشفيات يسمح ليا بمرافقة
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كتكفير كؿ الكسائؿ كالظركؼ المالئمة لمعمؿ، لضماف أحسف لمتكفؿ بيذه الفئة مف المجتمع 
مف االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ كالتي نصت عمى كجكب  39طبقا لما كرد في المادة 

 . 1التأىيؿ البدني كالنفسي
  12-15القانكف رقـ  كما أف المراكز كالمصالح المتخصصة المنشأة بمكجب

المتضمف حماية الطفؿ دكرىا محدكد فيما يخص الطفؿ المجني عميو، كعميو نقترح إقامة أياـ 
عطاء الصحافة دكرا كمسؤكلية في ذلؾ  .تحسيسية محميا كا 
 الفرع الثالث

                                                    تدابير حماية الطفل ضحية بعض الجرائم 

 قد يتعرض الطفؿ إلى جرائـ خطيرة تستدعي إجراءات خاصة عمى غير العادة

عندما يتعمؽ األمر بجرائـ أخرل، كما الحاؿ بجرائـ االعتداء الجنسي )الفرع األكؿ(، كجرائـ 

 اختطاؼ) الفرع الثاني(.  

 حماية الطفل ضحية االعتداء الجنسي: -أوال

 نظـ الجزائرم المشرع أفّ  نالحظ الطفؿ بحماية المتعمؽ 12 - 15 القانكف إلى بالرجكع 

 فييا يسمع التي الحاالت دكحدّ  الجنسية االعتداءات ضحية الطفؿ بسماع خاصة انصكص

كىي نكع مف الحماية لمطفؿ المجني ذلؾ  ليـ المخّكؿ األشخاص ك سماعو كيفية ك الطفؿ
 عميو أثناء سماعو حكؿ االعتداء الجنسي الكاقع عميو.

                                  
القانكف العاـ، جمعة  دراسة مقارنة، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في -حماس ىديات، الحماية الجنائية لمطفؿ الضحية -1

 .  216.212،، ص ص 0142/0143أبك بكر بمقايد، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، تممساف، 
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تطرح عدة صعكبات كتنتج عنيا  اإلدالء بشيادتوالطفؿ ضحية ىذا االعتداء ك  عند سماعف
 السمعي التسجيؿ طريؽ عف إالّ  يتـ ال الضحية الطفؿ بشيادة أّف اإلدالء عمى نّص ف ،آثارا

أك  الجميكرية ككيؿ طرؼ مف إّما شيادة الطفؿ يتمقكف الذيف األشخاص اختيار يتـك  ، 1البصرم
 ىؤالء أف يتصؼ يجبك  القضية، في حققكا الذيف القضائية الشرطة ضباط أك التحقيؽ ضيقا

الغرض،  ليذا المالئـ التككيف ك ؤىالتالم لدييـ تككف أف ك الالزمة بالكفاءة األشخاص
 بو القائـ عمى بدّ  ال ليذا نفسية، آثار عّدة ينجـ عنو قد الجنسية، جرائـال ضحية الطفؿ فاستجكاب

 2الثقة، لذلؾ يمكف حضكر أخصائي نفساني المقاء عمى ىذا يبني حتى نفسيا الطفؿ ي حّضر أف
 ك 17أقكلو في يشؾ أّنو ينبئ الك  لكالمو تأكيؿ بأم يقكـ كال سككتو الطفؿ أك أقكاؿ يحتـر كأف ،

اإلجراءات،  بممؼ كيرفؽ التسجيؿ مضمكف كتابة كتتـ أحراز مختكمة، في التسجيؿ يكدع
كيمكف الرجكع إلى ىذا التسجيؿ خالؿ سير اإلجراءات بأمر مف قاضي التحقيؽ أك قاضي 

 إتالؼ يتـ كالخبراء، الحكـ كما يمكف سماعو أك مشاىدتو مف قبؿ األطراؼ أك المحاميف أك 
 .3العمكمية الدعكل انقضاء تاريخ مف ابتداء كاحدة سنة أجؿ في كنسختو التسجيؿ

 الطفل ضحية االختطاف: ثانياـ حماية

جرائـ االختطاؼ في السنكات األخيرة، تحرؾ المجتمع الجزائرم كالمشرع في أف  بعد تزايد
كاحد مف أجؿ كضع آليات لمحد مف انتشارىا كحماية األطفاؿ مف ىذا الخطر الذم أصبح 

، الذم نص في 11-15ييددىـ أينما كانكا، فأسفر عف ذلؾ بإصدار قانكف حماية الطفؿ 
منو عمى: " يمكف ككيؿ الجميكرية المختص، بناء عمى عمى طمب أك مكافقة  77المادة 

تـ اختطافو، أف يطمب مف أم عنكاف أك لساف أك سند إعالمي نشر الممثؿ الشرعي لمطفؿ 
                                  

 المتضمف حماية الطفؿ. 40-43مف القانكف  24انظر المادة  - 1

 .40-43مف القانكف  24/0المادة  - 2

 ، السابؽ ذكرىا.24( مف المادة 4الفقرة ) - 3
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إشعارات ك/أك أكصاؼ ك/أك صكر تخص الطفؿ، قصد تمقي معمكمات أك شيادات مف 
اث الجارية، كذلؾ مع مراعاة عدـ المساس بكرامة شأنيا المساعدة في التحريات كاألبح

 الطفؿ ك/أك حياتو الخاصة.

غير أنو يمكف ككيؿ الجميكرية، إذا اقتضت مصمحة الطفؿ ذلؾ، أف يأمر بيذا اإلجراء دكف 
  القبكؿ المسبؽ لممثؿ الشرعي لمطفؿ".   

ة االختطاؼ كىذا النص إنما يدؿ عمى حرص المشرع الجزائرم عمى حماية الطفؿ مف جريم
رجاعو إلى أىمو في أقرب كقت مع مراعاة كرامتو  كالمساعدة عمى األبحاث كالتحريات كا 

 ، حتى في حالة عدـ مكافقتيـ.كحياتو الخاصة
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 المبحث الثاني
 حماية حق الطفل عند تنفيذ األحكام القضائية

 كضع عنيي فيو، المقضي الشيء قكة باكتساب لمتنفيذ قابمة   أنيا  العامة األحكاـ في المبدأ
 في كالقانكنية المادية آثاره ليرتب عممية بإجراءات التنفيذ مكضكع الحكـ مقتضيات

 مكاجية المحكـك عميو.

 قد نوفإ ،بصفة عامة سكاء كانكا مجني عمييـ أك جامحيف األطفاؿ لحقكؽ كمراعاة 
 ما كىك الطفؿ، لمصمحة كفقنا التعجيؿ أك التأجيؿ القضائية، األحكاـ بعض يعترم تنفيذ

 : سنكضحو في اآلتي
تعجيؿ تنفيذ في )المطمب األكؿ(، ك  المجني عميو تأجيؿ تنفيذ األحكاـ لصالح الطفؿ

 )المطمب الثاني(. في المجني عميو األحكاـ لصالح الطفؿ

 المطمب األول
 لمجني عميوتنفيذ األحكام  لصالح الطفال  تأجيل

ىناؾ حاالت يمكف تأجيؿ تنفيذ الحكـ السالب لمحرية عمى الجاني بعد طمب منو حماية 
عادة إدماج  130ألطفالو القصر، لذلؾ نص المشرع في المادة  مف قانكف تنظيػـ السجكف كا 

 :1المحبكسػيف عمى إجازة قاضي تطبيؽ العقكبات التكقيؼ المؤقت لمعقكبة

إذا أصيب أحد أفراد عائمة المحبكس بمرض ، المحبكس إذا تكفي أحد أفراد عائمة"
إذا كس بأنو المتكفؿ الكحيد بالعائمة، التحضير لممشاركة في امتحاف، خطير، كأثبت المحب

 إذا كاف الجانيكاف المحبكس خاضعا لعالج طبي خاص، إذا كاف الزكج محبكس أيضا، 

                                  
ع ،ـ 0113فبراير سنة  4المؤرخ في  12-13القانكف رقـ  -1 ادة اإلدماج االجتماعي المتضمف قانكف تنظيـ السجكف كا 

 .41/10/0113، الصادرة بتاريخ 40لممحبكسيف، الجريدة الرسمية عدد 
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، 1كعشريف شيرا إذا كلد حياامرأة حامؿ، يككف التأجيؿ شيراف إذا كلد الجنيف ميتا، كأربعة 
يصب في مصمحة الطفؿ المجني عميو، الذم كالتكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة عمى الجاني 

 نتناكلو في فرعيف كما يمي:
لتنفيذ  المؤقت التأجيؿك  (،الفرع األكؿ) التأجيؿ المؤقت لتنفيذ العقكبة السالبة لمحرية

 (.الفرع الثاني) حكـ اإلعداـ

 الفرع األول
 تأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة لمحريةال

افؽ عمى يمكف لقاضي تطبيؽ العقكبات بعد أخذ رأم لجنة تطبيؽ العقكبات، أف يك 
التأجيؿ تنفيذ العقكبة مؤقتا، بقرار مسبب لمدة ال تتجاكز ثالثة أشير كبشرط أف ال تزيد طمب 

أيضا محبكسا، كبقاء الجاني العقكبة المحككـ بيا عف سنة كاحدة، ككاف زكج المحبكس ىك 
بالحبس مف شأنو أف يمحؽ ضررا باألطفاؿ، كينطبؽ ىذا أيضا عمى األجنة في بطكف 

 أمياتيـ كذلؾ.

حؽ التأجيؿ المؤقت لتطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية الغرض منيا حماية األطفاؿ الذيف 
تي ذكرىا المشرع في يتضرركف مف تنفيذ العقكبة فكرا، يستفيد منيا الجاني حسب الحاالت ال

، بعد تقديـ الطمب إلى النائب العاـ ليصدر قرارا مسببا في 04-05مف القانكف 16المادة 
التي تحدد مدة الػتأجيؿ لبعض الحاالت الخاصة كىي الحاالت  17ىذا الشأف، ككذلؾ المادة 

 .       2التي تتطمب مكافقة كزير العدؿ

                                  
 ، مرجع سابؽ. 12-13القانكف رقـ القانكف رقـ  -1

 مرجع سابؽ. ،12-13مف القانكف 45،  44انظر المادة  -2
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 الفرع الثاني
 كم اإلعدامتنفيذ حل المؤقت تأجيلال

المشرع الجزائرم راعى ظريؼ المرأة عند تنفيذ حكـ اإلعداـ عمييا، في حالة ما إذا 
مف قانكف  155كانت حامؿ أك مرضعة، ألسباب إنسانية كحماية لمطفؿ، حيث نصت المادة 

عادة إدماج السجكف كما يمي: "... كما ال تنفذ عقكبة اإلعداـ عمى الحامؿ  تنظيـ السجكف كا 
ضعة لطفؿ دكف أربعة كعشركف شيرا ..."، ألف إعداـ امرأة حامؿ يعني قتؿ الجنيف أك المر 

، كما أف تنفيذ العقكبة عمى المرأة المرضعة يعرض حياة 1كىذا يخالؼ مبدأ شخصية العقكبة
 .الطفؿ الرضيع لمخطر، كيتنافى مع مبادئ حقكؽ اإلنساف

 الفرع الثالث

 الجية المخولة قانونا لتأجيل تنفيذ الحكم 

يككف النائب العاـ لذل المجمس القضائي التابع لو محؿ التنفيذ ىك المختص قانكنا 
 ستة أشير.  (6)باتخاذ مقرر التأجيؿ، إذا كانت مدة العقكبة ال تزيد عف 

ك كاف ، أ( أربعة كعشركف شيرا24أشير كتقؿ عف )ستة  6أما إذا كانت العقكبة تفكؽ 
( أشير فقط، فإف 6تأجيؿ التنفيذ بسبب حاؿ مف الحاالت المستثناة مف مدة التأجيؿ لستة )

 .2سمطة التأجيؿ تنعقد لكزير العدؿ حافظ األختاـ

حسب الحاالت المذككرة أعاله، يقدـ طمب التأجيؿ إلى كزير العدؿ أك النائب إذف، ب
رفكقا بكثائؽ إثبات الكاقعة أك ب في الحالتيف مالعاـ التابع لو مكاف تنفيذ العقكبة، كيككف الطم

   الكضعية المطالب بيا.
                                  

 .221ـ،  ص 4774ميماف، دركس في شرح قانكف العقكبات الجزائرم، القسـ الخاص، دار ىكمة، الجزائر، عبد اهلل س -1

 مف قانكف تنظيـ السجكف، المرجع السابؽ. 47، 46المادة  - 2
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 المطمب الثاني
 المجني عميو م لصالح الطفلاحكتعجيل تنفيذ األ

أقر المشرع الجزائرم حقكؽ الطفؿ في النفقة كأكجبيا عمى األب ثـ عمى األـ إذا كانت 
غاية سف الرشد، كقد بينيا في مف )ؽ أ ج( إلى  76ك  75قادرة عمى ذلؾ، بنص المادة 

مف نفس القانكف كىي تشمؿ الغداء كالكسكة كالعالج كالسكف أك أجرتو، كيعتبر مف  78المادة 
الضركريات في العرؼ كالعادة، كتستمر بالنسبة لمذكر عاجزا بسبب آفة أك إعاقة، أك مزاكال 

 .1كاألنثى إلى غاية الزكاج لمدراسة

المشرع بالنفاذ المعجؿ رغـ المعارضة كاالستئناؼ عند كحفاظا عمى ىذه الحقكؽ أمر 
مف )ؽ إ ـ إ(: " ...يؤمر بالنفاذ المعجؿ، رغـ المعارضة  323طمبو كنص عميو في المادة 

كاالستئناؼ عند طمبو في جميع الحاالت التي يحكـ فييا بناء عمى عقد رسميأك كعد معترؼ 
ي مادة النفقة أك منح مسكف الزكجية لمف بو أك حكـ سابؽ حاز لقكة الشيء المقضى بو أك ف

 .2أسندت لو الحضانة"

كيتضح أنو مف خالؿ ىذه المادة قد أعطى األكلكية لحماية الطفؿ لقضاء كسّد حاجاتو 
يزكؿ سببيا أف  بتعجيؿ تنفيذ الحكـ الصادر بخصكص النفقة كلك طعف فيو كتبقى كاجبة إلى

 .                                                                    3أك يصدر حكـ بإلغائياكأف يبمغ الكلد سف الرشد أك تزكجت البنت، 

                                  
 مف )ؽ أ ج(. 56انظر المادة  -1

يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،  2448فبراير سنة  25المؤرخ في  49-48القانكف رقـ  -101المادة  -2
 . 2448أفريؿ 23، الصادرة في 24الجريدة الرسمية، عدد 

أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، الجرائـ ضد األشخاص كالجرائـ ضد األمكاؿ كبعض الجرائـ  -3
 .445ص ،2443، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 43، ط4الخاصة، ج
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ىذا اإلجراء الذم اتخذه المشرع المتمثؿ في تعجيؿ التنفيذ، مف شأنو حفظ حؽ الطفؿ 
بخصكص النفقة لسد حاجتو كخاصة كأنو عجز عف تكفيرىا بنفسو، كال يحتمؿ االنتظار إلى 

 فصؿ الجيات القضائية في الدعاكل نيائيا.غاية أف ت

كنشير ىنا أف المشرع الجزائرم كاف عميو أف يبادر بخمؽ صندكؽ خاص لرعاية 
األطفاؿ، مف بداية الخصكمة في المحاكـ، ألف الكثير مف اآلباء يطردكف زكجاتيـ كمعيـ 

ة، كىك ما األطفاؿ عند تسجيؿ الطالؽ كيتكقفكف عف اإلنفاؽ كانتظار األحكاـ القضائي
 يعرضيـ لشتى أنكاع الخطر .
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 خالصة الفصل الثاني     

يتطمب مجمكعة مف التدابير كىذا كيتضرر ماديا كمعنكيا لألذل الطفؿ يتعرض       
 40المادة  نص عمييا المشرع الجزائرم في ،منيا الحراسة كالكضع ،كاإلجراءات الخاصة

(، ككذلؾ الحؽ في العالج البدني كالنفسي، ثـ 12-15 رقـ ) قانكف حماية الطفؿ مف 41ك
تناكلنا اإلجراءات الالزمة التي بفضميا يستطيع الطفؿ المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم 
لحؽ بو جراء االعتداء الكاقع عميو أماـ المحاكـ، كىك الحؽ الذم أقره المشرع الجزائرم في 

المتضمف حماية الطفكلة  3-72لطفؿ كاألمر قانكف اإلجراءات الجزائية كقانكف حماية ا
كالمراىقة، كأخيرا بيننا الحاالت التي راعى فييا المشرع حقكؽ الطفؿ عند تنفيذ األحكاـ 

 بالتأجيؿ تارة أخرل.القضائية بالتعجيؿ تارة، ك 

غير أف ما الحظناه أنو رغـ كجكد نصكص قانكنية تقر حماية الطفؿ المجني عميو،        
ير كافية، حيث أنو في بعض األحياف تطبؽ القكاعد العامة لحماية الطفؿ، كما ما زالت غ

الذم  12-15بعض النصكص يكتنفيا الغمكض عند التطبيؽ، كما ىك الشأف في قانكف أف 
جاء خصيصا لحماية الطفؿ الجانح، لكف يمكف إسقاط العديد مف اإلجراءات كالتدابير عمى 

 ا يتطمب إعادة النظر في صياغتو مف جديد. الطفؿ المجني عميو قياسا، كىك م

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الخـاتـمــة
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لقد استطعنا مف خالؿ دراستنا لموضوع الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو الوقوؼ      
ة، وما الحظناه أنيا نصوص قانونيعمى السياسة الجنائية لممشرع الجزائري وما أقره مف 

 51-51وقانوف موزعة بيف عدة قوانيف أىميا6 قانوف العقوبات وقانوف اإلجراءات الجزائية 
 30 -31المتعمؽ بحماية الطفولة والمراىقة، والقانوف  30-31واألمر لحماية الطفؿ 

عادة اإلدماج االجتماعي لممسجونيف وغيرىا...  المتضمف قانوف السجوف وا 
بعد استعراضنا لمحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو أف المشرع الجزائري  وقد تبيف لنا

حاوؿ تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتكيفيا مع االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ مف أجؿ 
حماية الطفؿ بصفة عامة، بما فيو الطفؿ المجني عميو، وقد استخمصنا عدة نتائج أىميا ما 

 يمي6
ة خاصة لمطفؿ المجني عميو بالنسبة إلجراءات تحريؾ الدعوى ال توجد حماي  -5

العمومية في حالة تعرض الطفؿ العتداء، حيث اكتفى المشرع بنصوص القواعد 
العامة التي تطبؽ عند ارتكاب الجرائـ عمى كؿ األشخاص، إال أف الطفؿ القاصر 

قبؿ وبعد اليمكنو مباشرة الدعوى بنفسو، وعندئذ ينوبو وليو في كؿ المراحؿ 
 المحاكمة.

الخاص بحماية الطفؿ جاء في مجممو لحماية الطفؿ الجانح،  51 – 51أف قانوف  -1
ولـ يفصؿ فيو ما يجب تطبيقو لصالح الطفؿ المجني عميو، حيث ُيطبؽ الكثير مف 

 نصوصو قياسا، كما ىو الحاؿ في سرية الجمسات الخاصة باألحداث.
القاضي وكاف عمى المشرع وضع آلية  تخضع لتقدير عف األضرار مسألة التعويض -0

 مع إخضاعيا إلعادة التقييـ مف حيف آلخر.   ،تكوف دليال لمقضاة هلتقدير 
التعويض عف الضرر المعنوي الذي يصيب الطفؿ المجني عميو ضئيؿ جدا   -0

مقارنة بالتعويض عف األضرار الجسمانية، مما يعني أف المشرع ال يقر بخطورة ما 
عنويا ونفسيا، بحيث أنو قد ينعكس عميو سمبا بعد بموغو يتعرض لو األطفاؿ م
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فيصاب باضطرابات نفسية قد تجبره إلى االنعزاؿ واالنطواء أو ارتكاب جرائـ 
لالنتقاـ، لذلؾ يجب عمى المشرع أف يولي اىتماما بالغا لحماية الطفؿ المجني عميو 

 حماية خاصة، وىذا يجرنا إلى الحماية االجتماعية أدناه.
يذاء المعنوي لمطفؿ المجني عميو لو انعكاسات سمبية كبيرة عمى حياتو، لذلؾ اإل  -1

أوجد المشرع الجزائري عدة تدابير منيا التسميـ لمعائمة أو لشخص موثوؽ بو، أو 
وضعو في مؤسسة مختصة تضمف لو الرعاية والعالج النفسي والبدني لمتخمص مف 

 آثار االعتداء.
عة األطفاؿ المسمميف لدوييـ أو ألسرىـ بعد ارتكاب مف التجارب المعاشة أف متاب  -2

الجرائـ ضدىـ تكاد تكوف معدومة مف طرؼ المختصيف، ويرجع ذلؾ لالمباالة 
األولياء وعدـ تضميف األحكاـ والقرارات بإلزاـ مف لو حؽ الرعاية بضرورة المتابعة 

حماية الطبية لدى مختص عمى حساب الجاني أو الدولة، وىذا مف شأنو إلقرار 
 أكبر لمطفؿ المجني عميو. 

إف تأجيؿ تنفيذ بعض األحكاـ عمى الجناة مؤقتا كحكـ اإلعداـ وسجف األـ الحامؿ  -3
والمرضعة ىو عمؿ إنساني ويصب في مصمحة الطفؿ المجني عميو والطفؿ 

 بصفة عامة.                
لمطفؿ المجني اية المقررة عجز في الحممف خالؿ ىذه الدراسة وختاما لقد بدا لنا 

لذلؾ خرجنا بيذه المالحظات ، وقصور في المنظومة التشريعية الخاصة بوعميو، 
 واالقتراحات6

 14الذي نص في المادة  ، 2016 سنةملتعدياللدستوريستغالالػ بداية يجب ا5
وضع نظاـ قانوني جديد وذلؾ بضمانحقوقالطفألكثربالمقارنةمعما كاف عميو سابقا، عمى

مف  5545يتماشى وديننا وتقاليدنامف جية، ويستجيب لما ورد في اتفاقية حقوؽ الطفؿ لسنة 
 جية أخرى، لضماف حماية الطفؿ بصفة عامة والطفؿ المجني عميو بصفة خاصة.    
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ػ ضرورة إصدار قانوف خاص بالطفؿ المجني عميو يكوف أكثر صرامة وردعا  1
 لخمط بيف النصوص الخاصة بالحدث الجانح والحدث المجني عميو .لمجناة، وعدـ ا

اإلمكانيات والوسائؿ مف أجؿ القياـ بتحسيس المجتمع أفرادا  استغالؿ كؿػ  0
شعارىـ بضرورة حسف معاممة ومرافقة األطفاؿ بالتربية الحسنة والتعميـ  وجماعات وسمطات وا 

البتعاد عف كؿ ما يؤدي ويضر  بأجساميـ وتوفير حاجياتيـ والتحذير مف اإلساءة إلييـ وا
وتمكينيـ مف حقوقيـ وتسييؿ إجراءات التعويض عف كؿ ضرر  وحياتيـ وأخالقيـ وعرضيـ

 يصيبو. 
 ػ ضرورة إنشاء محاكـ متخصصة في قضايا األحداث جانحيف أو مجني عمييـ . 0
 55حدد بػ المدني الم ػ توحيد سّف الحداثة، واألصمح ىو أف يكوف ببموغ سف الرشد1

 .سنة وىو غير راشد 54سنة، فمف غير المعقوؿ أف يحدد سف البموغ الجزائي بػ 
ػ توحيد المصطمحات في القوانيف، حيث نجد مصطمح الطفؿ والقاصر والحدث 2
 .، والطفؿ الضحية والطفؿ المجني عميووالولد

ر و ػ العمؿ عمى إنشاء مصالح ومراكز تتولى إنجاز دراسات معمقة لتقصي تط 3
حياتيـ ومف ثـ وضع الحموؿ عمى انتشارىا وتأثيرىا  ظاىرة اإلجراـ عمى األطفاؿ ومدى

 والتدابير الالزمة لمحّد منيا .
أخيرا كما استفدنا مف غيرنا إلتماـ ىذا البحث، نتمنى أف يجد غيرنا مف الطمبة 

واجبنا كأولياء أو والباحثيف والمثقفيف مف المجتمع وكؿ القراء ما يبحثوف عنو فيو، ألنو مف 
أحد أفراد األسرة أف نعرؼ ما تتضمنو المنظومة التشريعية لحماية الطفؿ الذي ال يكاد يخمو 

 .أي بيت وجوده مف
 تّم بعون اهلل                                                          
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 10الملحق رقم 

في  ، الغرفة الجزائية،قرار صادر عن مجلس قضاء جيجلالملحق يتمثل في     
13/50/6532. 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 بالمغة العربيةالمصادر والمراجع   -أوال
 :القرآن الكريمـ 
 :النصوص القانونيةـ  أ

 :الدوليةالنصوص القانونية  -
عمى إدراج  تحدةالجمعية العامة لألمم الم وافقتاالتفاقية الدولية لحقوق الطفل،  .1

؛ وقد دخمت حّيز 1989تشرين ثاني /نوفمبر  02في  القانون الدولي االتفاقية من ضمن
، صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992/ سبتمبر  أيمول 0التنفيذ في 

المؤرخة في  91، الجريدة الرسمية عدد 19/10/1990المؤرخ في  90-161
 . 218، ص02/10/1990

 النصوص القانونية الوطنية: -

المؤرخ  128 -96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996الدستور الجزائري لسنة  .0
 .28/10/1996المؤرخة في  76الجريدة الرسمية رقم ، 27/10/1996في 

، 1966يونيو سنة  8الموافق  1286صفر عام  18،المؤرخ في 156/ 66قانون رقم  .2
، 05/20/0229ؤرخ في الم 21-29المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

المؤرخ في  21-11،  والقانون رقم 28/22/0229، الصادرة في 15ة الرسمية عدد الجريد
 16/20/0211الصادرة في  27.ج ر عدد 21/20/0211

المتضمن قانون األسرة ، المعدل  1981يونيو  9المؤرخ في  11-81القانون رقم  .1
، 15عدد ، ، الصادر بالجريدة الرسمية0225فبراير  07المؤرخ في  20-25والمتمم باألمر 
 .0225فبراير سنة  07الموافق  1106محرم عام 18المؤرخة في  

، 71-10، المعدل والمتمم لألمر 2110ماي  22، المؤرخ في 10-10القانون   .5

ماي  28، الصادرة في 82، السنة 23المتعلق بالمساعدة القضائية، الجريدة الرسمية، العدد 

2110. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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فبراير سنة  6ىـ الموافق  1105الحجة عام ذي  07المؤرخ في  21-25القانون رقم  .6
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين 0225 ، الجريدة م المتضمن قانون تنظيم السجون وا 

 .12/20/0225، الصادرة في 10الرسمية عدد

 0228فبراير سنة  05الموافق  1109صفر عام  18المؤرخ في  29-28القانون رقم  .7
سنة ،الصادرة  01 واإلدارية، الجريدة الرسمية، عدديتضمن قانون اإلجراءات المدنية 

0228. 
فبراير سنة  1الموافق  1125ربيع الثاني عام  1، مؤرخ في 21-11قانون رقم  .8

 8الموافق  1286صفر عام  18، المؤرخ في 156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 0211
ورية الجزائرية، عدد المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية لمجمي 1966يونيو سنة ،

 .0211فبراير سنة  16الموافق  1125ربيع الثاني عام  16، الصادرة بتاريخ 27

، 0215يوليو سنة  15الموافق  1126رمضان عام  08مؤرخ في  15/10قانون  .9
ىـ  1126سوال عام 2، الصادرة بتاريخ 29يتعمق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية، عدد 

 .يوليو سنة 19الموافق 

، المتضمن 1966يونيو  8الموافق 1286صفر  18، المؤرخ في 155-66األمر رقم  .12
صفر  02، الصادرة في  18قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، ، الجريدة الرسمية عدد 

 م، المعدل والمتمم. 1966يونيو سنة  12ىـ الموافق  1286عام  

انون المالية لسنة ، المتضمن ق21/10/1969، الصادر في 127-69األمر رقم  .11
 . 21/10/1969، الصادرة في 112، الجريدة الرسمية عدد 1972

أبريل  00الموافق  191صف عام  06المؤرخ في  08-71األمر رقم  .10
 16مؤرخ في  11-18 مقانون رقالمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم بال1971

، الصادرة 17الجريدة الرسمية، عدد ، 0218يوليو سنة  09الموافـق  1129ذي القعدة عام 
 م. 0218م  الموافق أول غشت 1129ذو القعدة عام  19بتاريخ 
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، المتضمن حماية الطفولة والمراىقة، 1970فيفري  12في  المؤرخ 2-70األمر رقم  .12
فبراير سنة  00ه، الموافق  1290محرم عام  7، الصادرة في 15الجريدة الرسمية عدد 

 م.1970
فبراير سنة  07الموافق   1106محرم عام  18المؤرخ في  20-25األمر رقم  .11

 9الموافق  1121رمضان عام  9المؤرخ في  11 -81، يعدل ويتمم القانون رقم 0225
، 15المتضمن قانون األسرة، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، عدد  1981يونيو سنة 
 .0225نة فبراير س 07الموافق  1106محرم عام  18الصادرة في 

، 28، الجريدة الرسمية عدد 16/20/1982الصادر  بتاريخ  27-82رقم المرسوم  .15
 .19/20/1982الصادرة بتاريخ 

 النصوص القانونية األجنبية:

المتضمن قانون اإلجراءات الجنائية المصري، الصادر في  ،071-71قانون رقم   .00
 ، المعدل والمتمم.0371سبتمبر  18

 :ـ القرارات القضائية ب
، 12/21/1981قرار المحكمة العميا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ  .1

 .  181/1، منشور بالمجمة القضائية العدد 02120فصال في الطعن رقم 

، المجمة القضائية لممحكمة العميا، 06/26/1981، صادر بتاريخ  08226قرار رقم  .2
 .1992، 1العدد

الجزائية، بتاريخ  الغرفةصادر عن ، لوالية جيجل قرار المجمس القضائي .3
21/25/0216 

 :ـ الكتب ج

)د.س(ابنمنظور،لسانالعرب،الطبعةالرابعة،دارصادرلمنشروالتوزيع،الجزءالعاشر،بيروت، .1
. 
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أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد األشخاص والجرائم  .0
ة لمطباعة والنشر والتوزيع، ، دار ىوم12، ط1ضد األموال وبعض الجرائم الخاصة، ج

 .02112الجزائر، 

، 1، ط1أحمد شوقي الشمقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج .2
 .0222ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

أحمد عبدالحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية واإلجرائية لحقوق اإلنسان في مرحمة  .1
 ، مصر.اإلسكندريةمنشأة المعارف،  المحاكمة دراسة مقارنة،

أحمد عبد المطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة، ) تطبيق عمى ضحايا جرائم  .5
 .0222، دار النشر لمنشر والتوزيع، مصر، 1اإلرىاب وجرائم اإليدز بسبب نقل الدم(، ط

، ديوان 0جنائي خاص، ط -، شرح قانون العقوبات الجزائرياسحق إبراىيم منصور .6
 . 1988المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

بسام شياب، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية،  .7
 . 0222الجزائر، 

بن الشيخ الحسين، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دار ىومة، الجزائر،  .8
0226 . 

 ،دارىومة،الجزائر،3 ارثمحمد،مذكراتفيالقانونالجزائيالجزائري،القسمالخاص،طبن و  .9

2006 . 
)الجرائم ضد األشخاص،  بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص .12

 .0211، دار ىومة، الجزائر، 12، ط1والجرائم ضد األموال وبعض الجرائم الخاصة(، ج

، )د.ط(، )د.د.ن(، 0، مج 1زائية، ججروة عمي، الموسوعة في اإلجراءات الج .11
0226. 
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، الديوان الوطني لألشغال 1ط -مقارنة نظرية وتطبيقية -جياللي بغداد، التحقيق .10
 . 1999التربوية، 

خالدي مصطفي فيمي، تعويض المضرورين عن األعمال اإلرىابية، ط األولى، دار  .12
 .0227الفكر الجامعي، مصر، 

 منشورات السابع، مطر،المجمد صالحلين   :رجمةت ة،الجنائي الموسوعة غارو، رنيو .11
 .2003  لبنان، ة،الحقوقي الحمبي

زكي حسين زيدان، حق المجني عميو في التعويض عن ضرر النفس في الفقو  .15
 اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، مصر،)د.ط(، )د.ت(.

، دار 1سعد عبد العزيز، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، ط .16
 . 0212ىومة، الجزائر، 

17. 
 .0218، دار ىومة، عين مميمة، 0الجرائم األخالقية، ط ________________

الجرائم الواقعة عمى نظام األسرة، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ــــــــ .18
0211. 

،مطبعة عمار 1ج -شرعية التجريم -سميمان بارش، شرح قانون العقوبات الجزائري .19
 .121م، ص 1990قرفي، باتنة، 

الدولة بتعويض المضرور  إللتزام سيد عبد الوىاب محمد مصطفى، النظرية العامة .02
 .0220، من الجريمة، دار الفكر العربي القاىرة

الخاص، دار عبد اهلل سميمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم  .01
 . 1996ىومة، الجزائر، 

عصام زكرياء عبد العزيز، حقوق اإلنسان في الضبط القضائي، دار النهضة  .00

 .2110العربية، القاهرة، 

، المركز 0مجيد خضر أحمد السبعاوي، نظرية السببية في القانون الجنائي، ط  .02
 .2102ومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، الق
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تعويض الدولة لممضرور من الجريمة )دراسة مقترنة في ، عقيدة محمد أبو العالء .01
 .0221، دار النيضة العربية، مصر، 0التشريعات المعاصرة والنظام الجنائي اإلسالمي(، ط

صر، حمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مم .05
1999. 

، دار ىومة لمطباعة 2محمد خربط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، ط .06
 . 0212والنشر، الجزائر، 

، دار الثقافة 1محمد عمي السالم الحمبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، ط .07
 . 0229لمنشر والتوزيع، عمان، 

، مطبعة 1مصطفى، حقوق المجني عميو في القانون المقارن ، ط محمود محمود .08
 .1975جامعة القاىرة، 

محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، الطبعة  .09
 .1988الثانية، 

معراج جديدي، الوجيز في اإلجراءات الجزائية مع التعديالت الجديدة، دار البعث،   .22
 .0221الجزائر، 

في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات  مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص .21
 .0227، )د.ط(، 0الجامعية، قسنطينة، ج

موالي ممياني، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية لمكتاب،  .20
 .  02، ص1990الجزائر، 
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 :عمميةوالمذكراتال رسائلالـ د
 :األطروحاتـ 
دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة  -ىديات، الحماية الجنائية لمطفل الضحية حماس .1

الدكتوراه في القانون العام، جمعة أبو بكر بمقايد، كمية الحقوق والعموم السياسية، تممسان، 
 .92، ص0211/0215

رن، حمو بن إبراىيم فخار، الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائري والقانون المقا .0
رسالة ذكتوراه، تخصص قانون جنائي، كامعة محمد خيضر، كمية الحقوق والعموم السياسية، 

 . 0215-0211قسم الحقوق، بسكرة، السنة الجامعية 
كريمة محروق، الحماية القانونية لألسرة مابين ضوابط النصوص واجتيادات القضاء،  .2

الحقوق، قسنطينة، السنة  ، كميةالخاص، جامعة اإلخوة منتوريرسالة دكتوراه في القانون 
 .090، ص0215-0211الجامعية 

 :مذكرات الماجستيرـ 
حاج عمي بدر الدين، الحماية الجنائية لمطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شيادة  .1

الماجستير في العموم الجنائية وعمم اإلجرام، جامعة أبو بكر بمقايد، كمية الحقوق، تممسان، 
0229/0212  . 

سالم بن حامد بن عمي البموي، التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورىا في ضبط  .0
الجريمة، رسالة ماجستير في العموم الشرطية، جامعة نايف لمعموم األمنية، كمية الدراسات 

 .0229العميا، قسم العموم الشرطية، الرياض، 
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  : الملخص

انطفم ْٕ أضعف حهقت فٙ انًجخًع، عًهج انخشزٚعاث انٕضعٛت يٍ بُٛٓا انخشزٚع    

ٔبّ  ، فٕٓ يسخقبم األيتانجزائز٘ عهٗ حًاٚت ْذِ انشزٚحت، ألٌ طفم انٕٛو ْٕ رجم انغذ

انًخًثهت فٙ  ،، نذنك حضًُج ْذِ انذراست انحًاٚت انجُائٛت نهطفم انًجُٙ عهّٛبُٗ انذٔنتح  

٘ فٙ يخخهف انقٕاٍَٛ انجزائٛت انخٙ أقزْا انًشزع انجزائزيجًٕعت اإلجزاءاث ٔانخذابٛز، 

زٚك انذعٕٖ انعًٕيٛت فٙ ححأياو انقضاء بذاٚت يٍ انًطانبت  بحقّ يٍ انطفم،  ٔانخٙ حًكٍ

الج إنٗ غاٚت حُفٛذ األحكاو انقضائٛت ٔانحصٕل عهٗ حقّ كايال يٍ انعٔانًخابعت انقضائٛت، 

 قعت عهّٛ .أإعادة انخأْٛم ٔانخعٕٚض عٍ انضزر انذ٘ أصابّ جزاء انجزائى انٕ

 المجني عليه -الحماية الجنائية -ة: الطفلالكلمات المفتاحي

Summary : 

     The child is the weakest link in the society. The legislations, 

including the Algerian legislation, have protected this segment, 

because today's child is the man of tomorrow, the future of the nation 

and the adoption of the state. This study included the criminal 

protection of the child victim, The Algerian legislator has approved 

the various criminal laws that enable the child to claim his right before 

the judiciary, from initiating public proceedings and judicial follow-

up, to the implementation of judicial decisions and obtaining his full 

right of treatment, rehabilitation and compensation for damage caused 

by crimes. A touch of it. 

Keywords: child - criminal protection - victim 


	الواجهة-1.pdf
	البسملة-2.pdf
	شكر وعرفان-3.pdf
	قائمة المختصرات-5.pdf
	مقدمة -6.pdf
	الفصل الأول الجديد-7-.pdf
	-8-الفصل الثاني الجديد.pdf
	-الــخــاتــمــة- 9-.pdf
	Microsoft Word - واجهة الملاحق.pdf
	المــلاحــق-10.pdf
	الملاحق.pdf
	-المصادر والمراجع 11.pdf
	Microsoft Word - واجهة فهرس المحتويات.pdf
	الفهرس.pdf
	-الملخص-13-.pdf



