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 (163) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 المعاملة القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي

 الدين الحاج علي بدرأ.                             

 جامعة سعيدة                                
S 

ْٛطا ٭١ُٖٝ َٛنٛع ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ, ٜٛيٞ إؿطع اؾعا٥طٟ عٔ 

ٓا٥ٞ ٓا١ٜ ٚاغع١ ايٓڀام, عٔ ططٜل ١ًْ َٔ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ططٜل ْٛاَ٘ اؾ

إٛنٛع١ٝ ٚاٱدطا١ٝ٥ اييت سسزت غٓا َع١ٓٝ, إشا بًػٗا ايڀؿٌ ٚناْت سايت٘ ايكش١ٝ أٚ 

ا٭١َٝٓ أٚ إع١ٜٛٓ أٚ ايذلب١ٜٛ َعطن١ ـڀط َا, ٚدبت آْصاى ٓاٜت٘ عٔ ططٜل اؽاش ١ًْ 

 َٔ تسابرل اؿُا١ٜ ٚإػاعس٠.

Résumé
En raison de l’importance de sujet de l’enfant en danger moral, 

le législateur algérien reconnait une large protection pénale à travers les 
textes juridiques de fond et de procédure qui identifié un certain âge 
duquel la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant  sont 
compromises, peuvent faire l’objet de mesures de protection et 
d’assistance éducative. 

 

٫ ّهٔ إْهاض إٔ اجملتُ  اؾعا٥طٟ قس تأثط َا ًٓت٘ ايجكاؾات 

ايػطب١ٝ َٚا ًٓت٘ ضٜاح ايع١ٕٛ َٔ آثاض ٚخ١ُٝ أخصت با٭خهط 

ٚايٝابؼ, ٫ٚغُٝا عامل ايڀؿٛي١, إش إٔ طؿٌ ايّٝٛ ىتًـ نجرلا عٔ طؿٌ 

ا٭َؼ, سٝح أضقاّ دٓٛح ا٭سساخ ٫ تػط باـاطط باٱناؾ١ إٍ ٚٗٛض 

طؿاٍ إعطنٌ ي٬مطاف ٚاييت باتت َٛنٛع اٖتُاّ نبرل َٔ ؾ٦ات ا٭

ايباسجٌ غٛا٤ ع٢ً قعٝس ايكإْٛ أٚ باقٞ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ا٭خط٣, َٚا 

شيو إ٫ ٭ٕ إػأي١ تؿهٌ ٗ سس شاتٗا قه١ٝ غًٛى إْػاْٞ ٗ أع٢ً 

زضدات تعكٝسٙ
(1)

. 

ٗ إٔ ٜٚٛٗط ايؿاضم بٌ اؿسخ اؾاْح ٚايڀؿٌ إعطض ي٬مطاف, 

ا٭ٍٚ أٚٗط ْؿاط٘ اٱدطاَٞ بُٝٓا ىؿٞ ايجاْٞ اؾط١ّ ٗ دٛام٘ ٚاييت 

 تهٕٛ ٗ ططٜكٗا يًٛٗٛض إشا مل ٜكازؾ٘ ايع٬ز إٓاغب ٗ ايٛقت إٓاغب.
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ٜٚذلتب ع٢ً ٖصٙ ايتؿطق١ بٌ ايٓٛعٌ, أْ٘ ٗ ساي١ اؿسخ 

رل ايٛقا١ٝ٥ اؾاْح, هب ع٢ً احمله١ُ إٔ تكهٞ بايعكٛبات إدؿؿ١ أٚ ايتساب

أٚ اٱق٬س١ٝ, ٚشيو ٭ٕ ا٭َط ٜتعًل ٗ ٖصٙ اؿاي١ ظط١ّ قس اضتهبت. 

ٚيهٔ ٗ ساي١ ايڀؿٌ إعطض ي٬مطاف, سٝح مل ٜتِ اضتهاب دط١ّ, ؾ٬ 

هٛظ إخهاع٘ يعكٛب١ دٓا١ٝ٥, ٚإِا هب إٔ ٜهٕٛ ق٬ ٕػاعس٠ ٚضعا١ٜ 

 خاق١ تبعسٙ عٔ ططٜل اٱدطاّ.

ظ ٖصٙ ايڀا٥ؿ١ يًٛدٛز إٍ سًك١ زضاغات ٜٚطد  ايؿهٌ ٗ إبطا

ايؿطم ا٭ٚغ٘ ٕٓ  اؾط١ّ َٚعا١ًَ إصْبٌ إٓعكس٠ ٗ ايكاٖط٠ ٗ غ١ٓ 

ٚاييت ضأت أْ٘ ٜعتدل سسثا داما يٝؼ ؾك٘ َٔ ٜطتهب دط١ّ  

ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ, ٚيهٔ نصيو ايڀؿٌ احملطّٚ َٔ ايطعا١ٜ ايهاؾ١ٝ أٚ 

ٚ ايتكِٜٛايصٟ وتاز إٍ اؿُا١ٜ 
(2)

. 

ٚتأنٝسا ع٢ً شيو, ؾكس ْل إ٪ُط ا٭ٍٚ يٮَِ إتشس٠ ٕٓ  

ٗ تٛقٝات٘ ع٢ً  اؾط١ّ َٚعا١ًَ إصْبٌ إٓعكس٠ ٗ دٓٝـ غ١ٓ 

نطٚض٠ تڀبٝل أغايٝب ايٛقا١ٜ َٔ اؾٓٛح ع٢ً ا٭سساخ ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ 

ايصٜٔ  أؾعا٫ تعتدل دطا٥ِ طبكا يكإْٛ زٚيتِٗ, ٚنصيو ع٢ً ا٭طؿاٍ

ٜتعطنٕٛ بػبب ٚطٚؾِٗ ا٫دتُاع١ٝ أٚ بػبب خًكِٗ إٍ اضتهاب ٖصٙ 

ا٭ؾعاٍ, ٚا٭طؿاٍ ايصٜٔ ٜهْٕٛٛ ٗ ساد١ إٍ ضعا١ٜ ٚٓا١ٜ خاق١
(3)

  . 

ُٚاؾٝا َ  ٖصا, عٌُ إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ إطاض غٝاغت٘ اؾٓا١ٝ٥ 

إتعًل عُا١ٜ  /اـاق١ با٭طؿاٍ إٍ اغتشساخ ا٭َط ضقِ: 

إتعًل بإسساخ إ٪غػات  /ڀؿٛي١ ٚإطاٖك١ ٚا٭َط ضقِ: اي

ٚإكاحل إهًؿ١ عُا١ٜ ايڀؿٛي١
(4)

. 

ٚعًٝ٘, اضتأٜٓا َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْػً٘ ايه٤ٛ ع٢ً سا٫ت  

تعطض ايڀؿٌ يًدڀط إعٟٓٛ )إڀًب ا٭ٍٚ(, َٚٔ ثِ اٱدطا٤ات 

اْٞ(.اـاق١ عُا١ٜ ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ )إڀًب ايج
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َبس٥ٝا, إٕ أِٖ تعطٜـ عين بايڀؿٌ إعطض ي٬مطاف ٖٛ َا 

أٚضزٙ َعٗس زضاغات عًِ اٱدطاّ ٗ يٓسٕ ٗ أسس تكاضٜطٙ ايكازض٠ ٗ 

سٝح عطؾ٘ "نٌ ؾدل ؼت غٔ َع١ٓٝ مل ٜطتهب اؾط١ّ  غ١ٓ 

دل ٭غباب َكبٛي١ شا غًٛى َهاض طبكا يٓكٛم ايكإْٛ إ٫ أْ٘ ٜعت

باجملتُ  ٚتبسٚ َٛاٖطٙ ٗ أؾعاي٘ ٚ تكطؾات٘ يسضد١ ّهٔ َعٗا ايكٍٛ 

باستُاٍ ؼٛي٘ إٍ فطّ ؾعًٞ, إشا مل ٜتساضى أَطٙ ٗ ايٛقت إٓاغب باؽاش 

أغايٝب ايٛقا١ٜ"
(5)

. 

ٚبايطدٛع إٍ ايكاْـٕٛ اؾعا٥طٟ, لس إٔ إاز٠ ا٭ٍٚ َٔ ا٭َط 

إتـعًل عُـا١ٜ ايڀؿٛيـ١ ٚإطاٖـك١ قس ْكت ع٢ً إٔ  /ضقِ: 

غ١ٓ ٚتهٕٛ أخ٬قِٗ أٚ تطبٝتـِٗ أٚ  "ايككـط ايصٜٔ مل ٜهُـًٛا 

قشتِٗ عطن١ يًدڀط, أٚ ايصٜٔ ٜهٕٛ ٚن  سٝاتِٗ أٚ غًٛنِٗ 

َهطا َػتكبًِٗ, ّهٔ إٔ ىهعٛا إٍ تسابرل اؿُا١ٜ ٚإػاعس٠ 

ايذلب١ٜٛ"
(6)

ت٘ ٭ٍٚ ١ًٖٚ ع٢ً ايٓل, ٖٛ إٔ إؿطع . َٚا ّهٔ ٬َسٛ

قس ٚغ  َٔ زا٥ط٠ ايتعطٜـ, ٚسػٔ َا ؾعٌ, إش تػُح ٖصٙ إاز٠ 

 يكانٞ ا٭سساخ إٔ وُٞ ايڀؿٌ ٗ سا٫ت عس٠ ٜتِ تٝٝاْٗا ؾُٝا بعس.

ٚع٢ً غبٌٝ إكاض١ْ, لس إٔ إؿطع ايؿطْػٞ قس ضؾ  ٖٛ اٯخط     

 اؿاز١ٜ ٚ ايعؿطٜٔ, ٖٚصا غٔ اؿساث١ ٗ سا٫ت ايتعطض ي٬مطاف إٍ

ع٢ً خ٬ف اؿا٫ت اييت ٜطتهب ؾٝٗا اؿسخ دط١ّ إش أعتدل غٔ ايطؾس ٗ 

ٖصٙ اؿاي١ ا٭خرل٠ بًٛغ٘ ايجا١َٓ عؿط٠ غ١ٓ َٔ عُطٙ
(7)

 . 

ٜٚػتٗسف إؿطع ايؿطْػٞ ٗ قإْٛ ٓا١ٜ ا٭طؿاٍ إعطنٌ 

اٱزاض١ٜ يًدڀط ؼكٝل عٓكطٜٔ: اؿُا١ٜ ايكها١ٝ٥ يٮطؿاٍ؛ اؿُا١ٜ 

يٮطؿاٍ. ا٭ٍٚ َٛن١ً إٍ ٦ٖٝات ايسٚي١ )دٗاظ ايعساي١( أَا ايجا١ْٝ ؾٗٞ 

َٔ اختكام ٦ٖٝات إكاطع١ )اجملايؼ ايع١َُٝٛ إته١ْٛ َٔ َسٜطٜات 

ٓا١ٜ ا٭طؿاٍ؛ اؾُعٝات ٚإ٪غػات إعتُس٠؛ إطبٌ إتدككٌ(
(8)
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 ٚعًٝ٘؛ ٜتٛدب عًٝٓا زضاغ١ سا٫ت تعطض ايڀؿٌ يًدڀط

)ايؿطع ا٭ٍٚ(, ثِ طبكا يٓكٛم  /إعٟٓٛ طبكا يٮَط ضقِ: 

 تؿطٜع١ٝ أخط٣ )ايؿطع ايجاْٞ(.

/زقي: الفسع األٔه: ساالت تعسض الطفن لمدطس املعٍٕٙ طبكا لألوس 

سػب ايٓل ايػابل شنطٙ, ؾإْ٘ ٜعس ايڀؿٌ َعطنا يًدڀط 

 إعٟٓٛ ٗ اؿا٫ت ايتاي١ٝ:

 ش١ ايڀؿٌ َعطن١ يًدڀط: ٚتهٕٛ ٗ سايتٌ:أ٫ٚ: ساي١ َا إشا ناْت ق

 ايكش١ اؾػس١ٜ يًڀؿٌ َعطن١ يًدڀط: -أ

ٚشيو إشا نإ ٜعاْٞ َج٬ َٔ غ٤ٛ ايتػص١ٜ غٛا٤ بػبب ايؿكط أٚ 

اٱُٖاٍ ايعُسٟ َٔ ططف اٯبا٤, نُا ٗ دط١ّ اٱُٖاٍ إعٟٓٛ يٮ٫ٚز 
(9)

 

٤ات أٚ إشا نإ ايڀؿٌ ٜعاْٞ َٔ َطض َعسٟ مل تتدص عك٘ إدطا

إػاعس٠ ايڀب١ٝ
(10)

. 

 ايكش١ ايٓؿػ١ٝ يًڀؿٌ َعطن١ يًدڀط: -ب

قس ٜعاْٞ ايڀؿٌ َٔ تأخط عكًٞ, ؾ٬ ٜػتڀٝ  بػبب٘ إٔ ٜػاٜط 

فط٣ ا٭َٛض َٔ سٛي٘ ٖا قس ٜهٕٛ غببا ٗ إُٖاي٘ أٚ غ٤ٛ َعاًَت٘ َٔ 

 ططف ا٭ٚيٝا٤, ٚغاق١ إشا ناْٛا هًٕٗٛ َطن٘.

 ثاْٝا: سٝا٠ ايڀؿٌ َعطن١ يًدڀط 

شيو ٗ ساي١ َا إشا ٚدس ايڀؿٌ ٗ َهإ غرل آٌٖ بايٓاؽ, أٟ ٚ

 إؿطز ايصٟ ٫ َأ٣ٚ ي٘ وُٝ٘.

 ثايجا: أخ٬م ايڀؿٌ َعطن١ يًدڀط 

ٜٚهٕٛ شيو ٗ ساي١ َا إشا نإ ا٭ب أٚ ا٭ّ ٜؿه٬ٕ قس٠ٚ غ١٦ٝ 

يًڀؿٌ, ناعتٝازِٖ ع٢ً ايػهط أٚ غ٤ٛ ايػًٛى أٚ نُُاضغ١ 

 ايسعاض٠...اخل.

 ايڀؿٌ َعطن١ يًدڀط  ضابعا: تطب١ٝ

ٚشيو ٗ ساي١ َا إشا ناْت تطب١ٝ ايڀؿٌ غرل غ١ٜٛ, نإٔ ٜعاٌَ 

َج٬ ايڀؿٌ ايصنط َعا١ًَ ا٭ْج٢, أٚ إشا َا خايـ ا٭ٚيٝا٤ ايكٛاعس 
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اـاق١ بإدباض١ٜ َعاٚي١ ايسضاغ١ إٍ غا١ٜ غٔ َع١ٓٝ ٚشيو طبكا 

اغٞإتعًل بايڀاب  اٱدباضٟ يًتعًِٝ ا٭غ /يًُطغّٛ ضقِ: 
(11)

. 

ٚند٬ق١ ٕا غبل, ّهٔ ايكٍٛ بإٔ إؿطع قس ؾتح ايباب أَاّ 

ايكانٞ َٔ أدٌ إعُاٍ غًڀت٘ ايتكسٜط١ٜ ٗ َس٣ ساد١ ايڀؿٌ إٍ 

ٓا١ٜ بٓا٤ ع٢ً ايٛنع١ٝ اييت ٜٛدس ؾٝٗا ايڀؿٌ
(12)

 

الفسع الجاٌ٘: ساالت أخسٝ لتعسض الطفن لمدطس املعٍٕٙ

ٍ َٔ ايتعطض ـڀط اٖتِ إؿطع اؾعا٥طٟ عُا١ٜ ا٭طؿا

ا٫مطاف َٔ خ٬ٍ عس٠ تؿطٜعات ؾطع١ٝ أخط٣, ْصنط َٓٗا ا٭َط ضقِ: 

إتعًل بكُ  ايػهط ايعَُٛٞ ٚٓا١ٜ ايككط َٔ ايهشٍٛ؛  /

إتعًل عُا١ٜ أخ٬م ايؿباب. َٚٔ خ٬ٍ  /ٚنصيو ا٭َط ضقِ: 

ػطِٜ بعض ا٭ؾعاٍ اييت قس ت٪ثط ع٢ً َػتكبً٘ أٚ َػاضٙ ايكشٝح 

نتذطِٜ ؼطٜض ايكاقط ع٢ً ايؿػل ٚايسعاض٠ أٚ ؾػاز ا٭خ٬م, ٖٚٞ 

َٔ م.ع , ا٭ؾعاٍ إعاقب عًٝٗا َٛدب إٛاز 
(13)

. 

ٚيكس شٖبت إضاز٠ إؿطع إٍ أبعس َٔ شيو, سٝح ْكت إاز٠ 

َٔ م.إ.ز ع٢ً أْ٘ ٗ ساي١ َا إشا ٚقعت دٓـا١ٜ أٚ دٓش١ ع٢ً  

١ٓ َٔ ٚايسٜ٘ أٚ ٚقٝـ٘ أٚ سانٓ٘, ؾإْ٘ غ ؾدل قاقـط مل ٜبًؼ 

ّهٔ يكانٞ ا٭سساخ إٔ ٜكطض َذطز أَط َٓ٘ بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ ايٓٝاب١ 

ايعا١َ أٚ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ بعس زلاع ضأٟ ايٓٝاب١ ايعا١َ, إٔ ٜٛزع اؿسخ 

اجملين عًٝ٘
(14)

ٗ اؾط١ّ إَا يس٣ ؾدل دسٜط بايجك١ أٚ َ٪غػ١, أٚ  

بطعا١ٜ ايڀؿٛي١, ٫ٚ ٜهٕٛ ٖصا ايكطاض قاب٬ ٜعٗس ب٘ إٍ َكًش١ َهًؿ١ 

 يًڀعٔ.

ٚعًٝ٘, ؾًكس اعتدل إؿطع إٔ تعطض ايڀؿٌ إٍ دط١ّ ٜعس ساي١ 

َٔ سا٫ت ايتعطض يًدڀط إعٟٓٛ, ٚسبصا يٛ ٜتِ تعسٌٜ ايٓل َا 

ٜتُاؾ٢ َ  اتؿاق١ٝ سكٛم ايڀؿٌ ٚ شيو ؾُٝا ٜتعًل بػٔ ايڀؿٌ. 

أع٬ٙ إَا بٓا٤ ع٢ً طًب ايٓٝاب١ ٚتتدص ٖصٙ ايتسابرل سػب ْل إاز٠ 

ايعا١َ, ٚشيو ٗ ساي١ ٚقٛع دط١ّ ع٢ً ايڀؿٌ, ٚنإ اؾاْٞ أسس 
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ا٭قٍٛ أٚ َٔ ي٘ غًڀ١ ع٢ً ايڀؿٌ, ٚشيو عٔ ططٜل عطض إًـ 

ع٢ً قانٞ ا٭سساخ َٛدب عطٜه١ زع٣ٛ اؿُا١ٜ, يٝتدص ٖصا ا٭خرل 

أع٬ٙ ٚاييت  َا ٜطاٙ َٓاغبا َٔ ايتسابرل إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 

تتُجٌ إَا ٗ تػًِٝ ايڀؿٌ إٍ ؾدل دسٜط بايجك١ أٚ ٚنع٘ ٗ 

َ٪غػ١ أٚ َكًش١ َهًؿ١ بايڀؿٛي١. نُا خٍٛ ايكإْٛ يكانٞ 

ا٭سساخ اؽاش ٖصٙ ايتسابرل َٔ تًكا٤ ْؿػ٘, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ هب ع٢ً 

 ايكانٞ إٔ ٜكّٛ بإساي١ إًـ ع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ َٔ أدٌ زلاع ضأٜٗا ٗ

 إٛنٛع.

ايٛانح َٔ خ٬ٍ َا قٌٝ إٔ إؿطع قس ؾتح ايباب ٚاغعا أَاّ 

ايكانٞ ٗ إعُاٍ غًڀت٘ ايتكسٜط١ٜ َٔ أدٌ ٓا١ٜ َكًش١ ايڀؿٌ 

إعطض ي٬مطاف. ٚا٬ٕسٜ َٔ ايٓكٛم إٔ تساٜدل اؿُا١ٜ ُط 

 َذُٛع١ َٔ اٱدطا٤ات ٚإطاسٌ, ٖٚٛ َا غٝتِ ايٛقٛف عًٝ٘.

 اٞات محاٖٛ الطفن املعسض لمدطس املعٍٕٙاملطمب الجاٌ٘: إدس

إٕ ْٛط٠ إؿطع اؾعا٥طٟ إٍ ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ ٫ 

ؽتًـ نجرلا ٗ دٖٛطٖا عٔ ْٛطت٘ إٍ ايڀؿٌ اؾاْح. ٚأغاؽ ٖصا 

ايتٓاغب ٖٛ إٔ ن٬ َٔ ايكٓؿٌ ٜؿه٬ٕ َ٪ؾط ٬َٝز خڀٛض٠ 

ع٢ً قكٛض ايسٚض ادتُاع١ٝ أٚ َؿطٚع دط١ّ, ٖٚٛ ٗ نٌ ا٭سٛاٍ زيٌٝ 

 ا٫دتُاعٞ ٗ ضقاب١ ٖصٙ ايؿطو١ ٚٓاٜتٗا َٔ ايٛقٛع ٗ ضٚاؾس ا٫مطاف.

ٚيتشسٜس أٚد٘ اؿُا١ٜ اييت ٜتُت  بٗا ايڀؿٌ إعطض يًدڀط 

إعٟٓٛ, ٜتعٌ عًٝٓا أ٫ٚ زضاغ١ نٝؿ١ٝ اتكاٍ ايكانٞ ًَـ ايڀؿٌ 

َ   )ايؿطع ا٭ٍٚ(, ثِ عٔ ق٬سٝات قانٞ ا٭سساخ أثٓا٤ ايتشكٝل

ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ )ايؿطع ايجاْٞ( يٝدتِ بايتسابرل ايٓٗا١ٝ٥ 

 إتدص٠ ٗ سل ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ )ايؿطع ايجايح(.

 ايؿطع ا٭ٍٚ: عطض زع٣ٛ اؿُا١ٜ ع٢ً قانٞ ا٭سساخ

ع٢ً إٔ "ىتل  /َٔ ا٭َط ضقِ:  ْل إؿطع ٗ إاز٠     

 ايعطٜه١ اييت تطؾ  إيٝ٘ َٔ ٚيٞ ايكاقط أٚ قانٞ ا٭سساخ بايٓٛط ٗ

َٔ ٚايست٘ أٚ ايؿدل ايصٟ ٜػٓس إيٝ٘ سل اؿها١ْ, ٚنصا ايعطٜه١ 



(169) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

اييت تطؾ  إيٝ٘ َٔ ايٛايٞ أٚ ٚنٌٝ ايسٚي١ ٕهإ إقا١َ ايكاقط أٚ إٓسٚبٌ 

إدتكٌ باٱؾطاز إطاقب, نُا هٛظ يكانٞ ا٭سساخ إٔ ٜٓٛط ٗ 

 ايكه١ٝ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘".

َبس٥ٝا, َٚا ّهٔ ٬َسٛت٘ ع٢ً ايٓل إٔ قانٞ ا٭سساخ ٖٛ 

ْؿػ٘ إدٍٛ بايٓٛط ٗ ايكهاٜا إتعًك١ بايڀؿٌ ايصٟ ٜهٕٛ ٗ خڀط, 

ٚثِ ّهٔ إغكاٙ ْؿؼ ايؿطٚٙ ايٛادب تٛاؾطٖا ٗ ٖصا ا٭خرل َٔ 

ؽكل ٗ ٖصا اجملاٍ, َٚعطؾ١ ٚزضا١ٜ نبرل٠ تػُح ي٘ بايتعطف ع٢ً 

ؾدك١ٝ ايڀؿٌ
(15)

. 

ٖصٙ ا٫ظزٚاد١ٝ ٗ ايسٚض إٓٛٙ بكانٞ ا٭سساخ إ٫ إٔ  ٚضغِ

ا٫خت٬ف ٜهُٔ ٗ تؿهٌٝ اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ ايٓاٚط٠ ٗ أَط ايڀؿٌ 

إعطض يًدڀط إعٟٓٛ عٔ تًو اييت تٓٛط ٗ َٛاز ا٭سساخ اؾامٌ, 

ؾإٕ قانٞ ا٭سساخ  /َٔ ا٭َط ضقِ:  /سٝح طبكا يًُاز٠ 

يصٜٔ ِٖ ٗ خڀط َعٟٓٛ ٗ غطؾ١ إؿٛض٠, ٜٓٛط ٗ قهاٜا ا٭طؿاٍ ا

 زاخٌ َهتب٘ ٚزٕٚ سهٛض قًؿٌ ٚبكؿ١ غط١ٜ.

ٖصا, ٜٚتٛقٌ ايكانٞ إٍ ايعًِ بايٛقا٥  إَا عٔ ططٜل ايتبًٝؼ 

إباؾط
(16)

أٚ عٔ ططٜل تكسِٜ عطٜه١ ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ا٭خرل٠ ؾإٕ ْل  

 قكطت ا٭ؾدام إدٛيٌ بتكسِٜ ايعطٜه١ ع٢ً: إاز٠ 

 يس ايكاقط أٚ ٚايست٘: ٚا-ا

ٖٚٛ َا ٜعتدل ْازض ايٛقٛع ٗ اؾعا٥ط, ٚيعٌ ايػبب ٗ شيو ٜطد  

إٍ دٌٗ ا٭غط اؾعا٥ط١ٜ بٛدٛز ١٦ٖٝ قها١ٝ٥ كتك١ بايتسخٌ ٕػاعس٠ 

ٚتبك٢ ايع١ًُٝ ٗ سس شاتٗا َٓبٛش٠ ٗ  ا٭غط بػطض ٓا١ٜ أبٓا٥ِٗ

ايٛغ٘ ا٭غطٟ ٭ْٗا تعس َٔ قبٌٝ ايتدًٞ عٔ ا٭بٓا٤
(17)

. 

ايؿدل ايصٟ تػٓس إيٝ٘ سها١ْ ايكاقط-ب
(18)

 

ايٛايٞ-ز
(19)

 : 

ٚشيو َت٢ ٚقٌ إٍ عًُ٘ إٔ طؿ٬ أٚ فُٛع١ َٔ ا٭طؿاٍ 

 -ٚبكؿ١ اغتجٓا١ٝ٥–َٛدٛزٕٚ ٗ خڀط َعٟٓٛ, نُا أدع ي٘ إؿطع 
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غ١ٓ, ٚنإ  بإٔ ٜأَط ٗ اؿا٫ت ا٫غتعذاي١ٝ بٛن  أٟ سسخ مل ٜبًؼ 

٪غػ١ َٔ إ٪غػات إهًؿ١ عُا١ٜ َعطنا يًدڀط إعٟٓٛ ٗ َ

أٜاّ ايڀؿٛي١ ٕس٠ ٫ تتذاٚظ 
(20)

.

 ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ: -ز

ٜتُت  ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟ بكؿ١ ناب٘ ايؿطط١  

ايكها١ٝ٥
(21)

, َٚٔ د١ٗ أخط٣ خٍٛ ي٘ إؿطع ايتبًٝؼ عٔ ا٭طؿاٍ 

ت ايكا١ْْٝٛ ايصٜٔ ِٖ عطن١ ي٬مطاف ٚشيو عٔ ططٜل اؽاش اٱدطا٤ا

إٓاغب١.

َٔ ططف ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ -ٙ
(22)

: 

ٚشيو باعتباضٙ ٖج٬ يًُذتُ , ٚتتعسز ٚغا٥ٌ تًكٝ٘ يًعطا٥ض 

ؾٗٞ إَا إٔ تهٕٛ َكس١َ َٔ ا٭بٜٛٔ أٚ َٔ أسسُٖا أٚ َٔ اؿانٔ أٚ 

ا٭قاضب أٚ اؾرلإ, إ٫ إٔ ايػايب ا٭عِ ٖٛ تكسِٜ ٖصٙ احملانط َٔ قبٌ 

ٚ خ٬ٜا ٓا١ٜ ا٭سساخ ٗ دٗاظ ايسضى ايٛطين ؾطم ٓا١ٜ ايڀؿٛي١ أ

 ٚايًتإ غبل اٱؾاض٠ إيُٝٗا.

 إٓسٚبٌ إدتكٌ باٱؾطاز ؼت إطاقب١: -ٚ

ٚشيو عهِ َُٗتِٗ ٚاييت تتُجٌ أغاغا ٗ َطاقب١ ا٭سساخ إؿطز 

عِٓٗ َٚٔ ثِ ٜهٕٛ َٔ ٚادبِٗ إب٬ؽ قانٞ ا٭سساخ عٔ أٟ ساي١ 

 ؽل سسخ ٗ خڀط َعٟٓٛ.

 تكسِٜ ايعطٜه١ أٚ ايتبًٝؼ َٔ ايكاقط ْؿػ٘: -ٟ

مل تؿط إٍ ٖصٙ إػأي١  /َٔ ا٭َط ضقِ:  ٚإٕ ناْت إاز٠ 

إ٫ إٔ غٝاب ايٓل يٝؼ َعٓاٙ سٛط ٖصا ايتبًٝؼ, ٚشيو ضاد  إٍ أغباب 

ع١ًُٝ َٓاطٗا إٔ ٖٓاى َٔ ا٭طؿاٍ َٔ ٜتكسّ إٍ احمله١ُ أٚ َكاحل 

 أٚ إػاعس٠. ايؿطط١ َٔ أدٌ طًب اؿُا١ٜ

 تسخٌ قانٞ ا٭سساخ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘: -ٕ

ٖٚٛ َا ٜؿهٌ خطٚدا عٔ إبسأ ايعاّ ايصٟ ٜعطف َبسأ ايڀًب, 

أٟ أْ٘ ٫ ّهٔ يًكانٞ تكسِٜ عطٜه١ يٓؿػ٘ ثِ ٜؿكٌ ؾٝٗا, ٚتطد  

اؿه١ُ ٗ تكطٜط ٖصا ا٫غتجٓا٤ ٖٛ تٛؾرل أندل ٓا١ٜ يٮطؿاٍ, ٚإظاي١ نٌ 
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ٕ اؽاش اٱدطا٤ات إُه١ٓ سٝاٍ ايڀؿٌ إٛدٛز ٗ ايعٛا٥ل اييت ؼٍٛ زٚ

خڀط َعٟٓٛ. ٚإٕ نإ ٖصا ايتسخٌ ٜبسٚ غطٜبا إ٫ أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايٛاقع١ٝ َٛدٛز؛ سٝح إٕ قانٞ ا٭سساخ أثٓا٤ قٝاَ٘ بايتشكٝل ٗ 

قهاٜا ايككط إٓشطؾٌ, تهٕٛ أَاَ٘ ْٝ  اٱَهاْٝات ٫نتؿاف ساي١ 

تٛاد٘ َؿانٌ, ٚإٔ ٖصٙ ا٭خرل٠ تٓعهؼ ا٭طؿاٍ إٛدٛزٜٔ ٗ أؾط 

غًبا ع٢ً ا٭٫ٚز ايككط, ٖٚصا َا دعٌ إؿطع ىطز عٔ ايكٛاعس ايعا١َ 

 ٚ ٜكطض ٖصا ا٫غتجٓا٤.

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ ٬ْسٜ إٔ إؿطع قس ٚغ  َٔ خ٬ٍ ْل 

غايؿ١ ايصنط َٔ اؾٗات اييت تػُح بعطض زع٣ٛ اؿُا١ٜ ع٢ً  إاز٠ 

َػع٢ وُس عًٝ٘ إؿطع. ًٜٞ ٖصا اٱدطا٤ بس٤  قانٞ ا٭سساخ, ٖٚٛ

 ايتشكٝل َ  ايڀؿٌ إعطض يًدڀط إعٟٓٛ.

 ايؿطع ايجاْٞ: ايتشكٝل َ  ايڀؿٌ إعطض ـڀط َعٟٓٛ 

بعس اتكاٍ قانٞ ا٭سساخ بكه١ٝ اؿسخ ٗ خڀط َعٟٓٛ 

٫غُٝا اغت٬َ٘ يًعطا٥ض إكس١َ َٔ إسس٣ اؾٗات إصنٛض٠ ٗ إاز٠ 

, ٜكّٛ أٌَ ايهب٘ بتػذًٝٗا ٗ غذٌ خام ٜسع٢ غذٌ ايػابك١ 

ا٭سساخ ٗ خڀط َعٟٓٛ ثِ ٜؿطع ٗ اغتسعا٤ ايڀؿٌ ايكاقط ٚٚايسٟ 

ايكاقط إٕ اقته٢ اؿاٍ شيو سٝح ٜكّٛ باغتؿػاضِٖ عٔ َٛنٛع 

ايعطٜه١ ٜٚػذٌ أضا٥ِٗ بايٓػب١ يٛنع١ٝ ابِٓٗ اؿسخ ٚنصا سٍٛ 

َػتكبً٘
(23)

 . 

يًكاقط أٚ يٛايسٜ٘ أٚ ٚيٞ أَطٙ اختٝاض  إناؾ١ إٍ إٔ إؿطع أداظ

َػتؿاض أٚ إٔ ٜتكسَٛا بٗصا ايڀًب إٍ قانٞ ا٭سساخ يتعٌٝ َػتؿاض 

أٜاّ َٔ تكسِٜ  بكؿ١ تًكا١ٝ٥ ؾطٜڀ١ إٔ ٜتِ ايتعٌٝ خ٬ٍ 

ايڀًب
(24)

 . 

إٔ قانٞ ا٭سساخ,  /َٔ ا٭َط ضقِ:  ٚتهُٓت إاز٠ 

هٕٛ شيو عٔ ططٜل إدطا٤ ٜتٍٛ بٓؿػ٘ زضاغ١ ؾدك١ٝ ايكاقط, ٜٚ

ؼكٝل ادتُاعٞ ٚايؿشٛم ايڀب١ٝ ٚايڀب ايعكًٞ ٚايٓؿػاْٞ َٚطاقب١ 

 ايػًٛى, ٚشيو يًهؿـ عٔ ٚدٛز خًٌ أٚ تًـ عهٟٛ أٚ عكًٞ.
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نُا ي٘ إٔ ٜكطف ايٓٛط عٔ ْٝ  ٖصٙ اٱدطا٤ات أٚ إٔ ٫ ٜأَط 

١ٝ إ٫ ببعض َٓٗا ٚشيو ٗ ساي١ َا إشا تٛاؾطت يسٜ٘ عٓاقط ايتكسٜط ايهاؾ

٫غُٝا أثٓا٤ زلاع٘ يًٛايسٜٔ ٚايكاقط. ٚاشلسف ايٛسٝس َٔ ٖصٙ اٱدطا٤ات 

ٖٛ تػٌٗٝ ١َُٗ ايكانٞ ٭دٌ اؽاش أٚ اقذلاح سٌ ًَُٛؽ ٜأخص بعٌ 

ا٫عتباض نٌ َا غبل ٚقٛع٘ يًڀؿٌ, ٖٚٛ َا وتِ عًٝٓا ؾُٝا ًٜٞ ايٛقٛف 

 ع٢ً أْٛاع ٖصٙ ايتسابرل.

تدص٠ ٗ سل ايڀؿٌ إعطض يًدڀط ايؿطع ايجايح: ايتسابرل ايٓٗا١ٝ٥ إ

 إعٟٓٛ

هٛظ يكانٞ ا٭سساخ أثٓا٤ ايتشكٝل َ  ايڀؿٌ ٗ خڀط َعٟٓٛ 

 إٔ ٜتدص بؿأْ٘ أسس ايتسابرل إ٪قت١ اٯت١ٝ ٚاييت ٖٞ ع٢ً ْٛعٌ:

 /َٔ ا٭َط ضقِ:  تسابرل اؿطاغ١: ْكت عًٝٗا إاز٠  -أ٫ٚ 

ساخ أثٓا٤ ايتشكٝل إٔ ٜتدص ؾُٝا ٚاييت دا٤ ؾٝٗا"...أْ٘ هٛظ يكانٞ ا٭س

 ىل ايكاقط َٚٛدب أَط باؿطاغ١ إ٪قت١ ايتسابرل ايتاي١ٝ:

 إبكا٤ ايكاقط ٗ عا٥ًت٘؛-

إعاز٠ ايكاقط يٛايسٙ أٚ يٛايست٘ ايصٜٔ ٫ ّاضغإ سل اؿها١ْ عًٝ٘ -

بؿطٙ إٔ ٜهٕٛ ٖصا اؿل غرل غاق٘ عُٔ ٜعاز إيٝ٘ ايكاقط: ٚٗ ٖصٙ 

إهًـ با٭سساخ إٔ ٜتأنس َٔ عسّ غكٛٙ اؿها١ْ,  اؿاي١ ع٢ً ايكانٞ

ٚشيو ظُٝ  ايٛغا٥ٌ إتاس١ إيٝ٘ قاْْٛا, نإٔ ًٜذأ إٍ ايبشح ا٫دتُاعٞ 

ايصٟ ٜعسٙ إٓسٚبٕٛ إدتكٕٛ, أٚ إٔ ٜتشكل بٓؿػ٘ أثٓا٤ زلاع٘ يٛايسٟ 

 ايڀؿٌ؛

تػًِٝ ايكاقط إٍ أسس أقطبا٥٘ اٯخطٜٔ طبكا يهٝؿٝات أًٜٛي١ سل -

١ْ؛ ِٖٚ اؾس٠ ٭ّ, ثِ اؾس ٭ب, ثِ اـاي١, ثِ ايع١ُ, ثِ ا٭قطبٕٛ اؿها

 زضد١.

تػًِٝ ايكاقط إٍ ؾدل َٛثٛم ؾٝ٘: ٚمل وسز إؿطع يٓا ٗ ٖصٙ -

اؿاي١ إعاٜرل اييت ّهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا يًكٍٛ بإٔ ٖصا ايؿدل دسٜط 

إعُاٍ  بايجك١ أّ ٫, َٚٔ مث١ ٜهٕٛ قس تطى اجملاٍ أَاّ ايكانٞ َٔ أدٌ

 غًڀت٘ ايتكسٜط١ٜ.



(173) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٚتهُٓت ْؿؼ إاز٠ أْ٘ بإَهإ قانٞ ا٭سساخ إٔ ٜهًـ 

َكًش١ إطاقب١ أٚ ايذلب١ٝ أٚ إعاز٠ ايذلب١ٝ ٗ ايب١٦ٝ إؿتٛس١ ٬َس١ٛ 

ايكاقط ٗ ٚغڀ٘ ايعا٥ًٞ أٚ إسضغٞ أٚ إٗين عٓس ا٫قتها٤ ٚشيو عٓسَا 

 ٛم عًٝٗا أع٬ٙ.تتدص عل ايكاقط تسابرل اؿطاغ١ إ٪قت١ إٓك

 تسابرل ايٛن :-ثاْٝا

َٔ ا٭َط ضقِ:  نُٔ إؿطع تسابرل ايٛن  بأسهاّ إاز٠ 

ٚدعًٗا دٛاظ١ٜ, ؾػًڀ١ ايكانٞ َڀًك١ ٗ اؽاش أٚ عسّ اؽاش  /

تسبرل َٔ ايتسابرل اي٬سك١. إ٫ أْ٘ عاز٠ َا ًٜذأ ايكانٞ إٍ تسابرل 

كتهٞ ععي٘ عٔ ب٦ٝت٘ ايٛن  عٓسَا ٜتبٌ ي٘ إٔ َكًش١ اؿسخ ت

 ا٭غط١ٜ.

أع٬ٙ, لس إٔ ٖصٙ ايتسابرل تتُجٌ ٗ  ٚباغتكطا٤ ْل إاز٠ 

 إؿام ايڀؿٌ بـ:

 َطنع يٲٜٛا٤ أٚ إطاقب١؛ -

 َكًش١ َهًؿ١ َػاعس٠ ايڀؿٛي١؛ -

 َ٪غػ١ أٚ َعٗس يًذلب١ٝ أٚ ايتهٜٛٔ إٗين أٚ ايع٬ز؛ -

يػابك١ أْ٘ هٛظ يكانٞ ٚػسض اٱؾاض٠ ؾُٝا ٜتعًل ظُٝ  ايتسابرل ا

ا٭سساخ ٚٗ أٟ ٚقت َطادع١ أٚ تعسٌٜ ٖصٙ ايتسابرل إَا بكؿ١ تًكا١ٝ٥ 

أٚ بڀًب َٔ اؿسخ ْؿػ٘ أٚ ٚايسٜ٘ أٚ ٚيٞ أَطٙ أٚ ٚنٌٝ اؾُٗٛض١ٜ. ٚ 

ٜتعٌ عًٝ٘ ايبت ٗ ٖصا ايڀًب إكسّ َٔ اؾٗات إصنٛض٠ ٚدٛبا خ٬ٍ 

١ًَٗ ؾٗط اييت تًٞ تكسِٜ ايڀًب
(25)

. 

ؾإٕ َس٠ اٱٜٛا٤ ٗ  /َٔ ا٭َط ضقِ:  ْل إاز٠  ٚسػب

 أؾٗط ٗ أٟ ساٍ.  ٖصٙ إ٪غػات ٫ ّهٔ إٔ تتذاٚظ 

8 

ع٢ً ن٤ٛ َا تكسّ, ٚٗ إطاض َا تٓاٚي٘ ايبشح َٔ اغتعطاض 

تؿطٜعٞ يًكٛاٌْ إتعًك١ بإعا١ًَ اؾٓا١ٝ٥ يًڀؿٌ إعطض يًدڀط 

َٔ ايسضاغات ٖٛ َٔ إٛانٝ  إعٟٓٛ, ٜػٌٗ ٬َس١ٛ إٔ ٖصا ايٓٛع 

ايؿٝك١ ايصٟ هُ  ٗ طٝات٘ شيو ايتٓاغل بٌ ؾطٚع ايكإْٛ ٚغا٥ط ايعًّٛ 
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ا٫دتُاع١ٝ ا٭خط٣. غرل أْ٘ وتاز إٍ إٕاّ ايٓٛط ٚغع١ ايؿهط َٔ أدٌ 

ؼكٝل َكًش١ ايڀؿٌ ايؿه٢ً ٗ ا٫غتكطاض ٚت٦ٝٗتـ٘ يٝهٕٛ ضدٌ ايػس, 

ٚاييت  –ايتؿطٜعات ا١ُٕٛٓ شلصٙ ايؿ١٦ ٚشيو بايعٌُ ع٢ً إعاز٠ ايٓٛط ٗ 

باتت ٫ تٛانب ايبت١ َا سكٌ َٔ تڀٛض ٗ فاٍ ايػٝاغ١ٝ اؾٓا١ٝ٥ 

 .-اـاق١ با٭طؿاٍ

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
اْٛط, قُٛز غًُٝإ, قإْٛ ايڀؿٛي١ اؾام١ ٚإعا١ًَ اؾٓا١ٝ٥ يٮطؿاٍ, زضاغ١ َكاض١ْ  (1)

, 0226ٗ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ, زاض َٓؿأ٠ إعاضف, اٱغهٓسض١ٜ, 

 .87م.

ٓا١ٜ ا٭سساخ إدايؿٌ ٚإعطنٌ ـڀط ا٫مطاف, زضاغ١ اْٛط, عًٞ قُس دعؿط,  (2)

, 5112, إ٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚ ايٓؿط ٚايتٛظٜ , ز.ّ.ٕ, 0ٙ. َكاض١ْ,

 .84،85م.

 .85اْٛط, عًٞ قُس دعؿط, إطد  ايػابل, م. (3)

إتهُٔ إسساخ إ٪غػات  8975غبتُدل  06, إ٪ضر ٗ: 75/64اْٛط, ا٭َط ضقِ:  (4)

 . 8975, 88ٚإكاحل عُا١ٜ ايڀؿٛي١ ٚإطاٖك١, ز.ض, ع.

, ط٘ ظٖطإ, َعا١ًَ ا٭سساخ دٓا٥ٝا, ضغاي١ زنتٛضاٙ, ن١ًٝ اؿكٛم, داَع١ اْٛط (5)

 .72, م.8978ايكاٖط٠, 

 ٜكابٌ ٖصٙ إاز٠ ٗ ايكإْٛ ايؿطْػٞ :  (7)

Article 375modifié parla Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 6 
mars 2007 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en 
danger, ou si les conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont 
gravement compromises, des mesures d'assistance éducative 
peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère 
conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui 
l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du 
ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le 
président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur 
entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de 
l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre 
exceptionnel.  

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants 
relevant de la même autorité parentale. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8404722B9511BB598BB8457BAE557A4B.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000823100&idArticle=LEGIARTI000006681598&dateTexte=20091221&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8404722B9511BB598BB8457BAE557A4B.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000823100&idArticle=LEGIARTI000006681598&dateTexte=20091221&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=8404722B9511BB598BB8457BAE557A4B.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796884&dateTexte=&categorieLien=cid


(175) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
 .002ط, إطد  ايػابل, م.اْٛط, عًٞ قُس دعؿ (7)

(8)  La protection de l'enfance en danger en France comporte deux 

volets, la protection judiciaire de la jeunesse et la protection 
administrative de la jeunesse. 

La première est confiée à des instances d'État (La justice  : tribunal, juge, 
éducateur de justice), la seconde est confiée à des instances 
départementales (conseils généraux: directions départementales de 
protection des enfants, associations agrées, établissements agréés, 
éducateurs spécialisés)  

 Cf.http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27enfance_en_France  
 َٔ م.ع. 332/3اْٛط, إاز٠  (9)

(10) Cf. Jacques LEANTE, Criminologie et science pénitentiaire, Presses 

universitaires de France, 1991, pp.729- 730. 
ٚإتعًل بايڀاب  اٱدباضٟ  8976أبطٌٜ  86إ٪ضر ٗ:  76/66اْٛط, إطغّٛ ضقِ:  (11)

ٚقٝا٤, َٓ٘ ع٢ً أْ٘ "هب ع٢ً اٯبا٤ ٚا٭ 20يًتعًِٝ ا٭غاغٞ, سٝح ْكت إاز٠ 

ٚبكؿ١ عا١َ ع٢ً ْٝ  ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜهؿًٕٛ أ٫ٚزا ٗ غٔ ايكبٍٛ إسضغٞ إٔ 

 ٜػذًِٖٛ ٗ إسضغ١ ا٭غاغ١ٝ ايتابع١ يكڀاعِٗ اؾػطاٗ إسضغٞ".

ٖٚصا ع٢ً ْكٝض بعض ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ َٓٗا إكطٟ ٚايًبٓاْٞ ٚايًصإ ع٬ُ ع٢ً  (12)

ٍ َع٘ عسّ داٚظ ايتٛغ  ٗ تؿػرل ٖصٙ سكط سا٫ت ايتعطض ي٬مطاف, ٖا ٜػتس

 .087،088اؿا٫ت, اْٛط, عًٞ قُس دعؿط, إطد  ايػابل, م.

اْٛط, عطاب ثاْٞ ل١ٝ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يٮسساخ اؾامٌ, َصنط٠ َادػتٝـط ٗ عًـِ  (13)

 .03،04, م.0224اٱدـطاّ ٚايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥, داَع١ تًُػإ, ن١ًٝ اؿكٛم, 

 ٭قح ٖٞ ايڀؿٌ اجملين عًٝ٘.ايعباض٠ ا (14)

ٗ ؾطْػا ىتاض قانٞ ا٭سساخ َٔ بٌ قها٠ اؿهِ ايصٜٔ ٜٛيٕٛ اٖتُاَا بؿ٪ٕٚ  (15)

ا٭سساخ, ٜٚٓتسب ُٕاضغ١ ٚٚا٥٘ ٗ قهـ١ُ ا٭سساخ ٚشيو بعس قٝاَ٘ بتهٜٛٔ َٗين ٚ 

 تكين خام, ٜع٢ٓ بٗصٙ ايؿ١٦ َٔ إٓشطؾٌ أٚ ايصٜٔ ِٖ ٗ خڀط َعٟٓٛ .

Cf. Georges LEVASSEUR, Albert CHAVANNE, Jean MONTREUIL, Bernard 
Bouloc, MATSPOULOU, Droit pénal général et procédure pénale, 
Sirey, 13éme édit, 1999, p.141.  

ٜهٕٛ ايتبًٝؼ ٗ ٖصٙ اؿاي١ عٔ ططٜل إخڀاض ايكانٞ بإٔ طؿ٬ َا ٖٛ ٗ ساي١ خڀط,  (16)

إٍ إدطا٤ات ؾه١ًٝ َع١ٓٝ, ٚمل ٜتِ ايٓل عًٝ٘ ٗ ا٭َط ٜٚتِ ٖصا ايتبًٝؼ زٕٚ ايًذ٤ٛ 

٫ٚ ٗ م.إ.ز. ٚبايتايٞ تڀبل بؿأْ٘ ايكٛاعس ايعا١َ, اْٛط, عبس اهلل  70/23ضقِ: 

 ١َٖٛ, زاض – ٚايتشكٝل ايتشطٟ – اؾعا٥طٟ اؾعا١ٝ٥ اٱدطا٤ات قإْٛ ؾطحأٖٚاٜب١ٝ, 

 .98،99, م.0223 اؾعا٥ط,

, زاض ١ٜ0 ا٭سساخ ٗ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ اؾعا٥طٟ, ٙ.ٓااْٛط, ظٜس١َٚ زضٜاؽ  (17)

 .838, م.5117ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜ , ايكاٖط٠, 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Protection_judiciaire_de_la_jeunesse&action=edit&redlink=1
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َٔ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ ؾإٕ ا٭ّ أٍٚ عها١ْ ٚيسٖا, ثِ ا٭ب,  64طبكا يٓل إاز٠  (18)

َطاعا٠ ثِ اؾس٠ ٭ّ, ثِ اؾس٠ ٭ب, ثِ اـاي١, ثِ ايع١ُ, ثِ ا٭قطبٕٛ زضد١ َ  

 َكًش١ احملهٕٛ ٗ نٌ شيو.

إتعًل باي١ٜ٫ٛ,  8992أبطٌٜ  27إ٪ضر ٗ:  92/29َٔ ايكإْٛ ضقِ:  77اْٛط, إاز٠  (19)

سٝح ْكت ع٢ً "ٜػاِٖ اجملًؼ ايؿعيب اي٥٫ٛٞ ٚبايتٓػٝل َ  اجملايؼ ايؿعب١ٝ ايبًس١ٜ 

 ٗ نٌ ْؿاٙ ادتُاعٞ ٜٗسف إٍ نُإ َا ٜأتٞ : َػاعس٠ ايڀؿٛي١."

إتهُٔ إسساخ  8975غبتُدل  :إ٪ضر ٗ 75/64َٔ ا٭َط ضقِ  24/0اْٛط, إاز٠  (20)

  894, م.8975, غ١ٓ 88إ٪غػات ٚإكاحل إهًؿ١ عُا١ٜ ايڀؿٛي١ ٚإطاٖك١, ز.ض,ع.

 َٔ م.إ.ز.  85اْٛط, إاز٠  (21)

إ٪ضر  75/46: ٖٚٞ ايعباض٠ ايكشٝش١ بسٍ ٚ نٌٝ ايسٚي١ اييت مت اغتبساشلا با٭َط ضقِ (22)

  .8975ْٛؾُدل  87ٗ: 

 .70/23َٔ ا٭َط ضقِ:  23اْٛط, إاز٠  (23)

, ْٚؿرل ٖٓا إٔ سهٛض احملاَٞ إٍ داْب 70/23َٔ ا٭َط ضقِ:  20اْٛط, إاز٠  (24)

 ايڀؿٌ أثٓا٤ ايتشكٝل َع٘ أَط ٚدٛبٞ خ٬ؾا ٕا ٖٛ عًٝ٘ اؿاٍ بايٓػب١ يًشسخ اؾاْح.

 .70/23ا٭َط ضقِ: َٔ  28اْٛط, إاز٠  (25)


