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: ملخص البحث باللغة العربية

من خالل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية، وأخيرا قانون حماية الطفل، كرس المشرع الجزائري مبدءا 
هاما هو الحيلولة دون تسليط العقوبة على الحدث الجاني وذلك من خالل مجموعة من اآلليات تتمثل في تحديد 

، واستحداثه آللية الوساطة تدابير بديلةباستبدال العقوبة سن أدنى ال تحرك فيه المتابعة الجزائية ضد الحدث و 
لوضع حد للمتابعة الجزائية للحدث الجاني، ومع ذلك قبل المشرع بعض االستثناءات وذلك حين يرى القاضي 

 ضرورة توقيع العقوبة وفي حالة الجريمة اإلرهابية.

Abstract: 
Through the Penal Law and the 0TCriminal Proceedings0T Law, and finally the Child Protection 

Law, the Algerian legislature devoted an important principle is to prevent shedding punishment on 
the delinquent minor  with a variety of mechanisms are to determine the minimum age at which 
0Tlegal pursuits0T does not move against the delinquent minor, and replace the punishment with 
alternative measures, and the new mechanism introduced " the mediation" to end the 0Tlegal pursuits 0T 
of the delinquent minor. However, the legislature make exceptions when the judge sees the need for 
punishment and in the case of terrorist crime. 



 مقدمة

تعتبر ظاهرة جنوح األحداث وارتكابهم للجرائم بشتى صورها وأنواعها وتكييفاتها، من أخطر الظواهر التي 

تهدد المجتمع الجزائري، وهو ما تطلب معالجة تشريعية عبر منظومة متكاملة من القوانين بدأها المشرع 

 المعدل والمتمم) وقانون اإلجراءات الجزائية(األمر 156-66الجزائري مبكرا بموجب قانون والعقوبات (األمر

 بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن أحكام  المتعلق03-72 المعدل والمتمم)، ومن ثم جاء األمر 66-155

عديدة كان الهدف منها حماية األحداث نفسيا واجتماعيا ووقايتهم من خطر الوقوع في فخ الجريمة، وقد تم العمل 

بهذا النص بالتوازي مع نصوص قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية التي كانت تتضمن القواعد 

 الموضوعية واإلجرائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها األحداث.

وبالنظر إلى هذه القواعد نجدها قد حددت من هو الحدث ومتى تبدأ مساءلته جزائيا ومتي يكتمل سن 

 رشده الجزائي، وما هي القواعد التي من خاللها يتم تجسيد التمييز بين ما يرتكبه الحدث وما يرتكبه الراشدون.

وبالتمعن في تلك النصوص، نجد المشرع الجزائري حرص على اعتبار الحدث ضحية حتى وهو مرتكب 

ألفعال إجرامية، ألنه يعتبر أن األصل في الحدث عدم ارتكاب الجريمة وأنه ما كان ليقترفها لوال وقوعه ضحية 

ظروف عائلية أو اقتصادية أو اجتماعية معينة. ومراعاة لذلك قام المشرع بتخصيص نظام جزائي خاص 

 محصن بالضمانات، التي تكفل إلى حد كبير تأديب الحدث الجانح وٕاصالحه أكثر من تسليط العقوبة عليه.

واستجابة للتوصيات الدولية التي ما فتئت تحمل الجزائر على تعديل قوانينها بخصوص الطفل وحقوقه 

 قانون حماية 2015وتماشيا مع التعهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر أصدر المشرع الجزائري في سنة 

الطفل الذي قام المشرع من خالله بدمج النصوص المتعلقة بالحدث الجانح في قانون اإلجراءات الجزائية وكذا 

 سالف الذكر، ومتضمنا كذلك بعض ما ورد في قانون العقوبات من حيث سن الرشد 03-72نصوص األمر 

الجزائي والعقوبات التي تسلط على الحدث الجانح، وحافظ فيه المشرع على نهجه في الحيلولة دون توقيع العقاب 

على الحدث الجانح. إال أنه لم يقتصر على اآلليات التقليدية وٕانما أضاف وسيلة أخرى هي الوساطة الجزائية 

وفصل في وسيلة أخرى وبينها أكثر هي نظام الحرية المراقبة. ومع ذلك كله نجد المشرع الجزائري سواء في 

قانون العقوبات أو في قانون حماية الطفل ينص على استثناءات على مبدئه الذي يسري عليه من عدم تسليط 

ما هي اآلليات عقوبات على الحدث الجاني، وعليه فإن هذه المداخلة تهدف إلى اإلجابة عن السؤال التالي: 

التي وضعها المشرع الجزائري لتجسيد مبدئه في الحد من تسليط العقوبة على الحدث الجاني وما هي 

 وحين البحث عن إجابة لهذا السؤال نجد أننا أمام آليات تقليدية نص االستثناءات الواردة على هذا التوجه؟

عليها المشرع في قانون العقوبات وآليات مستحدثة ورد النص عليها في قانون حماية الطفل وأخيرا نجده أورد 

استثناءات على هذا المبدأ الذي التزمه يترتب عليها تسليط عقوبة جزائية سالبة للحرية على الحدث الجاني. وهو 

 ما تم تناوله وفق الخطة التالية:



 أوال: اآلليات التقليدية للحد دون تسليط العقوبة على الحدث الجاني

 - فيما تعلق بسن المسؤولية الجزائية1    

استبدال العقوبة بإجراءات وتدابير بديلة - 2    

 ثانيا: الوساطة كآلية مستحدثة للحد دون تسليط العقوبة على الحدث الجاني

 - تعريف الوساطة وتحديد نطاقها 1    

 - إجراءات الوساطة2    

 - آثار الوساطة3    

 ثالثا: االستثناءات الواردة على مبدأ الحد من تسليط العقوبة على الحدث الجاني

في الحالة العادية - 1    

فيما يخص الجرائم اإلرهابية والتخريبية - 2    

 الخاتمة

 ونسأل اهللا أن نكون قد وفقنا في ذلك.

 وفيما يلي تفصيل الخطة سابقة الذكر.

 أوال: اآلليات التقليدية للحد دون تسليط العقوبة على الحدث الجاني

حين الرجوع إلى قواعد قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية قبل أن تلغى المواد الخاصة فيه 

باألحداث بموجب قانون حماية الطفل نجدها تعالج مسألة الحد من تسليط العقوبة على الحدث الجاني من خالل 

تحديد سن المسؤولية الجزائية ومن حيث النص على بدائل مالئمة للعقوبة الجزائية تتمثل في تدابير الحماية 

 والتربية. وهو ما نبينه كالتالي:

P0F: سن الرشد الجزائي حدده المشرع الجزائري بثمانية عشرة سنة- فيما تعلق بسن المسؤولية الجزائية1

1
P ،

هذا وتكون العبرة بتحديد سن الرشد الجزائي بسن الحدث الجانح وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذا األمر ضمانة 

كبيرة لعدم متابعة الشخص الذي يرتكب الجريمة وهو حدث وال تكتشف الجريمة إال بعد بلوغه سن الرشد، حيث 

ال يمكن أن تطبق عليه قواعد متابعة غير قواعد متابعة األحداث ألنه حين ارتكب الجريمة كان حدثا، وهو ما 

P1Fثابت بصريح النص بما ال يدع مجاال ألي تأويل.

2
P  

 سالف الذكر كان ينص على اعتبار الشخص الذي يبلغ سن الواحدة 03-72والجدير بالذكر أن األمر 

) سنة قاصرا يخضع لألحكام الخاصة بالطفل والمراهق ولكنه لم يشر من قريب أو بعيد لمسألة 21والعشرين (

P2Fالعقوبات الجزائية ومدى خضوع القاصر لها.

3 

 منه يميز بين ثالثة مراحل يمر بها الحدث قبل 49وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجده من خالل المادة 

) سنوات ثم مرحلة الحدث الذي 10وصوله سن الرشد الجزائي وهي مرحلة الحدث الذي عمره أقل من عشر (



) سنة، وأخيرا مرحلة الحدث الذي يتراوح عمره بين ثالثة عشر 13) إلى ثالثة عشر (10يتراوح سنه من عشر (

 بموجب 2014) سنة. ولم تكن الحال كذلك قبل تعديل قانون العقوبات سنة 18) سنة وثماني عشرة (13(

2014P3F فبراير 4 المؤرخ في 01-14القانون 

4
P حيث لم يكن يميز المشرع الجزائري إال بين مرحلتين، ما قبل ،

P4Fسن الثالثة عشر، وما بين الثالثة عشر والثامنة عشر سنة.

5
P 15 من القانون 56 وهو ذات ما جاء في المادة-

 المتعلق بحماية الطفل والتي أضافت في فقرتها الثانية أن الممثل الشرعي للطفل يتحمل المسؤولية المدنية 12

P5Fعن الضرر الذي لحق بالغير.

6 

 تدارك المشرع الجزائري نقصا عابه عليه رجال القانون 2014وبموجب هذا التعديل لقانون العقوبات سنة 

 10 إلى 13والباحثون والمشتغلون بقضاء األحداث، حيث رغم أنه خفض سن بداية المسؤولية الجزائية من 

سنوات، إال أنه نص على عدم تحريك إجراءات المتابعة على من لم يبلغ هته السن، وذلك خالف ما كان 

منصوصا عليه قبل التعديل، حيث كان من الممكن تحريك الدعوى العمومية على من لم يبلغ سن الثالثة 

P6Fعشر.

7
P .وغير ذلك فقد حافظ المشرع على بقية القواعد على حالها  

ومنه فإن المشرع الجزائري من خالل تعديله لقانون العقوبات يكون قد استحدث حكما جديدا مضمونه حد 

أدنى من السن ال تسمع قبله أي دعوى جزائية وال تصح أي إجراءات متابعة في حق الحدث مهما كانت الجريمة 

المرتكبة من قبله. ولعل المشرع هنا ذهب مع قرينة اعتبار من لم يبلغ هذا السن غير قابل ألن يكون مجرما 

وغير قادر على فهم معنى الجريمة وخطورتها، وأنه إن قام بهذا الفعل الجرمي ال يعدو أن يكون أداة طيعة في 

P7Fيد من يريد ارتكاب الجريمة ويتخفى وراء الطفل.

8 

 من 45 إضافة إلى أن المشرع من خالل هذا التعديل قد مكن بطريق غير مباشر من تفعيل نص المادة 

 قانون العقوبات وتطبيقها على من يستغل طفال دون سن العاشرة في ارتكاب جريمة.

وبذلك يكون المشرع قد ضمن تجنيب الحدث أي نوع من أنواع العقاب أو المتابعة إذا كان عمره أقل من 

 سنوات، أما بعد هذا السن وخصوصا لما يفوق الثالثة عشر، فإنه يصبح مميزا طبقا للقانون، ويقبل أن يكون 10

قد عقل معنى الجريمة والقصد الجنائي، فكان من المعقول تحريك المتابعة ضده، ومع ذلك فقد ضمن له المشرع 

عدم توقيع العقوبة عليه من خالل آلية استبدال العقوبات بتدابير الحماية والتربية وهو ما نتناوله في العنصر 

 الموالي.

 من قانون العقوبات 49: جاء في الفقرة الثانية من المادة - استبدال العقوبة بإجراءات وتدابير بديلة2

 سنة إال تدابير الحماية أوالتهذيب 13 إلى أقل من 10الجزائري أنه ال توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 

 المتعلق بحماية الطفل. كما جاء في الفقرة الثالثة من 12-15 من القانون 57وهو ذات ما نصت عليه المادة 

P8F من قانون العقوبات أنه في مواد المخالفات ال يمكن أن يتعرض لغير التوبيخ.49المادة 

9
P ونفس الحكم يطبق 

P9F سنة.18 إلى 13على الحدث من 

10
P.إال في حاالت استثنائية نراها في نهاية البحث  



وتدابير الحماية أو التهذيب التي يقصدها المشرع الجزائري كان منصوص عليها في قانون اإلجراءات 

 المتعلق بحماية الطفل الذي تضمن هذه األحكام في 12-15 منه قبل صدور القانون 444الجزائية في المادة 

  منه مع بعض التغييرات، وتتمثل اإلجراءات التي نص عليها قانون حماية الطفل فيما يلي:86المادة 

: وبذلك يكون المشرع قد استغنى عن - تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرة بالثقة2-1

لفظ الوالدين والوصي مستعيضا عنه بمصطلح الممثل الشرعي الذي يظهر أكثر دقة، كما أنه أضاف فكرة 

تسليمه لعائلة جديرة بالثقة دون أن يضع قيدا أو شرطا آخر سوى الجدارة بالثقة، والتي يستقل قاضي األحداث 

 بتقديرها. ويجب على القاضي تحديد اإلعانات المالية الالزمة لرعاية الطفل.

: وهو ما كان المشرع يعبر عنه في قانون - وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة2-2

اإلجراءات الجزائية تحت اسم مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة ووضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة 

P10Fلذلك أو وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض.

11
P 

والهدف الرئيسي من هذا التدبير هو إبعاد الطفل الجانح عن محيطه األسري واالجتماعي ووضعه في وسط 

P11Fمالئم، خصوصا إن كانت وضعيته المادية والنفسية في حالة متدهورة.

12 

: علما أن المدارس الداخلية - وضعه في مدرسة داخلية صالحة إليواء األطفال في سن الدراسة2-3

أصبحت قليلة ال سيما في المدن والحواضر الكبيرة، ولعله كان األفضل للمشرع الجزائري لو نص على وضعه 

 في مؤسسة تكوين مهني ألن معاهد ومراكز التكوين المهني في معظمها تحتوي على إقامات داخلية.

: ويظهر أن هذا اإلجراء هو آخر إجراء - وضعه في مركز متخصص في حماية األطفال الجانحين2-4

 يلجأ إليه القاضي حين يتعذر عليه أحد الخيارات الثالثة السابقة.

هذا وقد نص المشرع الجزائري على أن تطبيق هذه التدابير ال يستمر بعد بلوغ الشخص سن الرشد 

P12Fالجزائي، خالفا لما كان النص عليه في قانون اإلجراءات الجزائية من استمرارها لغاية بلوغ سن الرشد المدني.

13 

وبعد أن تطرقنا لآلليات التقليدية التي وضعها المشرع الجزائري للحيلولة دون تسليط العقوبة على الحدث 

الجاني، نتطرق في العنصر الموالي آلليات استحدثها المشرع في قانون حماية الطفل كوسيلة يحول بها دون 

 معاقبة الطفل.

 المتعلق بحماية الطفل، 12-15 من القانون 85: طبقا للفقرة الثانية من المادة - الحرية المراقبة2-5

فإنه يجوز للقاضي عند االقتضاء تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به ويكون 

 من قانون 105 إلى 100هذا اإلجراء قابال لإللغاء في أي وقت. وتم التفصيل حول هذا اإلجراء في المواد من 

 حماية الطفل.

: نظام الحرية المراقبة هو بديل لما كان يعرف في قانون - نطاق تطبيق الحرية المراقبة2-5-1

P13Fاإلجراءات الجزائية لنظام اإلفراج تحت المراقبة.

14
P وهي بديل للعقوبة الجزائية التي يمكن أن تسلط على الحدث 



الجاني، وورد هذا النظام في قانون حماية الطفل ضمن الفصل المخصص لمرحلة تنفيذ األحكام، يدل على أن 

الحدث الذي يطبق عليه هذا النظام ال بد أن يكون مدانا بالجرم الذي ارتكبه بجنحة أو جناية يرى قاضي 

األحداث فيها نجاعة هذا النظام، واستحقاق الحدث الجاني له كأن يكون غير معتاد اإلجرام وبحاجة للبقاء خارج 

التدابير المذكورة سابقا. حيث إذا قرر القاضي إخضاع الحدث لهذا النظام يتم إخطار الحدث ممثله الشرعي 

P14Fبطبيعة هذا التدبير والغرض منه وااللتزامات التي يفرضها هذا النظام.

15 

: حين تأمر المحكمة بتطبيق نظام الحرية المراقبة فإنه ينفذ في - تطبيق نظام الحرية المراقبة2-5-2

دائرة اختصاص المحكمة التي أمرت به أو محكمة موطن الطفل وذلك من قبل مندوبين دائمين ومندوبين 

متطوعين، ويكون المندوبون المتطوعون تحت إشراف المندوبين الدائمين وجميعا يكونون تحت سلطة قاضي 

األحداث، ويتولى المندوبون الدائمون إضافة إلى إشرافهم على المندوبين المتطوعين مهمة مراقبة األطفال الذين 

P15Fعهد إليهم القاضي برعايتهم شخصيا.

16 

والقائمون بمهمة المراقبة إما أن يكونوا مندوبين دائمين يتم اختيارهم من بين المربين المتخصصين في 

 سنة على 21شؤون الطفولة، وٕاما أن يكونوا مندوبين متطوعين يتم اختيارهم من األشخاص الذين يبلغ عمرهم 

P16Fاألقل ويكونون جديرين بالثقة وأهال للقيام بإرشاد األطفال.

17 

ومضمون عمل المندوبين دائمين كانوا أو متطوعين هو مراقبة الظروف المادية والمعنوية للطفل وصحته 

وتربيته وحسن استخدامه ألوقات فراغه، وهم ملزمون بتقديم تقرير تفصيلي عن مهامهم كل ثالثة أشهر. وٕاضافة 

إلى هذا التقرير الدوري، لو الحظ المندوب أن سلوك الطفل أصبح سيئا أو علم تعرض الطفل لخطر معنوي أو 

بدني ، أو في حالة تعرضه ألي صعوبات تعيق عمله أو حدوث ما يستدعي تعديال في التدبير المتخذ من 

P17Fطرف قاضي األداث، فإنه يقوم في هذه الحاالت بتقديم تقرير فوري.

18
P  

وبالنسبة للمصروفات المتعلقة بالمندوبين وتنقالتهم فإنها تؤخذ من مصاريف القضاء الجزائي، هذا ولم 

P18Fيتطرق المشرع فيما إذا كان المندوب يستحق أتعابا مقابل قيامه بهذه المهام، وباألخص المندوب الدائم.

19 

: إن نظام الحرية المراقبة يتضمن التزامات على الممثل - التزامات الممثل الشرعي للحدث2-5-3

الشعري للطفل الجانح تتمثل أهمها في إخطار القاضي فور حدوث أي طارئ للطفل، مثل وفاته أو مرضه 

مرضا خطيرا أو غيابه بغير إذن؟ وهنا يطرح التساؤل عن المقصود بالغياب دون إذن؟ هل هو الغياب عن 

العمل كما لو كان الحدث الجانح عامال؟ أم هو الغياب عن الدراسة؟ أم الغياب عن اللقاء بالمندوب الدائم؟ من 

 من قانون حماية الطفل من إلزام رب العمل نفس االلتزام الملقى على عاتق الممثل 104خالل ما ورد في المادة 

الشرعي بالتبليغ عن غياب الطفل عن العمل، فإن الغياب قد يقصد به على األغلب مسألة غيابه عن رب 

 العمل.



: لم يتطرق المشرع لمسألة انتهاء الحرية المراقبة بصفة مباشرة، ألن  انتهاء الحرية المراقبة2-5-4

األصل فيها أن تكون محدة المدة بموجب األمر بتطبيقها، ولكنها تنتهي بطبيعة الحال حين وفاة الطفل الحدث، 

 أو ببلوغ الحدث سن الثامنة عشر.

وبهذا نكون قد انتهينا من اآلليات التقليدية التي وضعها المشرع للحيلولة دون توقيع العقوبة على الحدث 

 الجاني، واآلن ننتقل لنى اآللية المستحدثة في قانون حماية الطفل والمتمثلة في الوساطة.

 : الوساطة كآلية مستحدثة للحد دون تسليط العقوبة على الحدث الجانيثانيا: 

تماشيا مع اإلجراءات الجديدة التي جاء بها في التعديل األخير لقانون اإلجراءات الجزائية بموجب األمر 

23/07/2015P19F المؤرخ في 15-02

20
Pحين استحدث آلية الوساطة ،P20F

21
P قام المشرع بإدراج هذه اآللية ضمن ،

 )، ونتناول هذه اآللية كاآلتي: 115-110قانون حماية الطفل في المواد (

 من ذات القانون 2: لقد تولى المشرع تعريف الوساطة في المادة - تعريف الوساطة وتحديد نطاقها1

بأنها:" آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي 

حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد آلثار 

 الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل."

وعليه فقد صرح المشرع برغبته في جعل آلية الوساطة سبيله نحو وضع حد للمتابعات الجزائية ضد 

 الحدث الجانح دون إضرار بمصالح الضحية وذوي حقوقه.

الوساطة، ووفق ما يفهم من قانون حماية الطفل تتحدد بنطاق زمني يبدأ من تاريخ  أما من حيث نطاق

وقوع الجريمة إلى غاية تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية، حيث يجب 

المبادرة بها قبل مباشرة النيابة العامة لإلجراءات المتعلقة بمتابعة الحدث الجاني. وأما نطاقها الموضوعي فهو 

مقتصر على الجنح والمخالفات دون الجنايات، ولكن لم يبين المشرع ما هي الجنح التي تقبل الوساطة وما هي 

P21Fالتي ال تقبل مثلما فعله في تعديل قانون اإلجراءات الجزائية حيث حدد قائمة الجرائم المعنية بالوساطة.

22 

: تتم الوساطة بموجب طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو بمبادرة من - إجراءات الوساطة2

وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يقوم وكيل الجمهورية إن رأى للوساطة مجاال باستدعاء الطفل وممثله الشرعي 

P22Fكما يستدعي الضحية أو ذوي حقوقها ويستطلع رأي كل منهم.

23
P وعليه فإن الوساطة ال بد أن تكون بتوافق 

 األطراف.

وفي حالة القبول بالوساطة فإن الذي يقوم بها هو وكيل الجمهورية أو يكلف بها أحد مساعديه أو أحد 

ضباط الشرطة القضائية، وفي جميع الحاالت يحرر محضر باتفاق الوساطة يوقع عليه الوسيط وبقية األطراف 

وتسلم نسخة منه لكل طرف، وٕاذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية فإنه يجب أن يرفع محضر 

P23Fالوساطة إلى وكيل الجمهورية للتأشير عليه واعتماده.

24 



: إن أول أثر لمباشرة إجراءات الوساطة هو وقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من - آثار الوساطة3

P24Fتاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر إجراء الوساطة.

25
P وفي حالة قبول الطرفين للوساطة والتوصل إلى اتفاق 

فإن محضر االتفاق سالف الذكر إذا تضمن تقديم تعويضات للضحية أو ذوي حقوقها فإنه يعتبر سندا تنفيذيا 

P25Fويمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لقواعد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

26
P  

هذا ويمكن أن يفرض على الحدث الجانح بموجب محضر الوساطة أن ينفذ التزاما أو أكثر من 

 االلتزامات اآلتية خالل األجل المتفق عليه:

 - إجراء مراقبة طبية أو الخضوع للعالج،

 - متابعة الدراسة أو تكوين متخصص،

 - عدم االتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل لإلجرام.

P26Fويسهر وكيل الجمهورية بنفسه على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه االلتزامات.

27
P  

وأهم أثر يترتب على تنفيذ الوساطة وفق ما اتفق عليه هو إنهاء المتابعة الجزائية، ولكن ذلك ال يتم إال 

بعد التأكد من تنفيذ الطفل الجانح اللتزامات الوساطة خالل األجل المحدد في االتفاق، وهو ما يترتب على 

P27Fمخالفته مبادرة وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل الجانح.

28 

إن إدراج هذه اآللية الجديدة يعتبر أكبر المظاهر وضوحا على رغبة المشرع في تجنيب الحدث الجاني 

مغبة المتابعة الجزائية حتى ولو كان في الجرم المرتكب ضحية تضررت ضررا بالغا وبها يكون قد وصل 

المشرع ألقصى ما يمكن الوصول إليه حتى أنه لم يحدد نطاق الجنح التي تقبل الوساطة وٕانما جعلها مفتوحة 

وهو ما يفسر لصالح الحدث الجانح. إال أن اشتراط وجود ضحية أو ذوي حقوقها واتفاقه مع الممثل الشرعي 

للحدث الجانح على وضع حد للمتابعة الجزائية يفتح المجال نحو حصر الوساطة في طائفة الجنح المرتكبة ضد 

 األشخاص واألموال دون تلك المرتكبة ضد الشيء العمومي.   

ومن خالل ما سبق نكون قد أنهينا التطرق لآلليات التي وضعها المشرع الجزائري للحيلولة دون توقيع 

العقاب على الحدث الجانح. وننتقل اآلن لنرى االستثناءات التي أوردها المشرع على عدم توقيع العقاب على 

 الحدث الجاني، وهي الحاالت التي ينطق فيها بالعقوبة الجزائية على الحدث الجاني.

 : ثالثا: االستثناءات الواردة على مبدأ الحد من تسليط العقوبة على الحدث الجاني

تتمثل هذه االستثناءات في تطبيق العقوبة الجزائية على الحدث الجانح في أية جريمة رأى القاضي 

ضرورة تسليط العقوبة على الحدث الجاني واالستثناء الثاني هو الجرائم الخاصة (الجريمة اإلرهابية، المخدرات، 

 ...الخ).

 من قانون العقوبات الجزائري أن القاصر 49: جاء في الفقرة األخيرة من المادة - في الحالة العادية1

 سنة إما أن يخضع لتدابير الحماية والتربية أو إلى عقوبات مخففة. حيث يرجع 18 إلى 13الذي يبلغ سنة من 



األمر إلى تقدير قاضي األحداث حسب ظروف الجريمة وجسامة الفعل المرتكب من الحدث الجاني وسنه 

وتمييزه ومدى وجود تعود على اإلجرام ..الخ، فإن تقرر لدى القاضي تسليط عقوبة جزائية على الحدث، فإنها 

  من قانون العقوبات كالتالي:50تكون عقوبة مخففة على النحو الذي حددته المادة 

- إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي اإلعدام أو السجن المؤبد، فإنها تستبدل بعقوبة الحبس من 

 عشر سنوات إلى عشرين سنة.

- إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي السجن المؤقت أو الحبس، فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة 

 تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليها بها لو كان بالغا.

P28Fأما في مواد المخالفات فيستطيع القاضي أن يسلط على القاصر عقوبة الغرامة.

29 

 - فيما يخص الجرائم اإلرهابية والتخريبية:2

 من قانون اإلجراءات الجزائية فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بمحاكمة القصر 249طبقا للمادة 

 عشر سنة الذين ارتكبوا أفعاال إرهابية أو تخريبية والمحالين بقرار نهائي من غرفة 16البالغين من العمر 

P29Fاالتهام.

30
P المؤرخ 10-95 بموجب األمر 1995 وهو اختصاص استثنائي لمحكمة الجنايات أضيف إليها سنة 

 P30F31.25/02/1995في 

وهذا االستثناء مبرره أن األفعال اإلرهابية والتخريبية أمر ال ينبغي التسامح معه، كما أن محاكمة الحدث 

 ملزمتان 50 و49الجاني أمام محكمة الجنايات ال يعني بالضرورة تسليط العقوبة الحقيقية عليه ألن المادتين 

 للقاضي سواء كان قاضي أحداث أم قاضي في محكمة الجنايات.

 :الخاتمة

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا البحث الموجز الذي تعرفنا فيه على مظاهر المبدأ الحيلولة دون 

توقيع العقوبة على الحدث الجاني، أين بينا مختلف اآلليات التي يلجأ إليها المشرع من أجل تجسيد هذا المبدأ، 

ونسجل في هذا المقام المجهود الكبير الذي يبذله المشرع من أجل حماية األحداث من خالل وقايتهم من 

الجريمة وآثارها حتى وٕان كانوا جناة، وذلك من خالل تدابير الحماية والتهذيب والتربية خشية أن يؤدي توقيع 

العقوبة عليهم إلى نتائج كارثية على الصعيدين الشخصي واالجتماعي، إضافة إلى ذلك يسعى المشرع إلى عدم 

تعرض األحداث الجناة ألي متابعة جزائية من خالل إدراجه لحد أدنى للمتابعة الجزائية من جهة، ومن جهة 

أخرى إقراره لوسيلة الوساطة وفتح مجالها ليشمل أكبر طائفة من الجرائم. يبقى السؤال فقط هنا هل يمكن تطبيق 

الوساطة على جرائم القانون العام التي ال يوجد فيها ضحية وطرف مدني يتم التفاوض معه؟ أم أن هذه الجرائم 

تبقى خاضعة لإلجراءات األخرى العادية؟ يبقى السؤال مطروحا إلى غاية تكريس العمل أكثر بآلية الوساطة 

 والنظر في نتائجها.

 تم بحمد اهللا.



 :الهوامش والمراجع
                                                 

 منه حيث جاء فيها:( 444 منصوصا عليها في قانون اإلجراءات الجزائية في المادة 2015كانت سن الرشد الجزائي لغاية سنة  1
 المذكور آنفا، 12-15يكون بلوغ سن الرشد الجزائي ببلوغ سن الثامنة عشر)، وقد ألغيت هذه المادة بصريح النص بموجب القانون 

 في فقرتها األخيرة بأن المقصود 12-15 من القانون 2 منه، وعوض نص هذه المادة بما نصت عليه المادة 149طبقا للمادة 
 ) سنة كاملة.18بسن الرشد الجزائي بلوغ ثماني عشرة (

 المتعلق بحماية الطفل، حيث جاء فيها بعد تحديد 12-15 من القانون 2هذا ما ورد في آخر سطر في آخر فقرة من المادة  2
المقصود بسن الرشد الجزائي أن تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة، وهو عين ما 

 من قانون اإلجراءات الجزائية الملغاة مع اختالف في استبدال المشرع الجزائري لفظ المجرم في المادة 445كانت تنص عليه المادة 
 من قانون اإلجراءات الجزائية بلفظ الحدث الجانح، وهو ما نراه غير دقيق ألنه يفتح المجال لتأويالت تنقض ما أوردناه في 445

 المتن، والنص القديم أكثر دقة ووضوحا. واهللا أعلم
، الجريدة الرسمية للجمهورية يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 1972 فبراير 10المؤرخ في  03-72المادة األولى من األمر  3

 1972 لسنة 15الجزائرية، العدد
 16/02/2014 الصادرة بتاريخ 2014 لسنة 07الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 4
) في فقرتها األولى على أنه ال توقع 2014 من قانون العقوبات الجزائري تنص (قبل آخر تعديل لها سنة 49 حيث كانت المادة 5

 يبلغ الذي القاصر يخضععلى القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إال تدابير الحماية أو التربية. وفي فقرتها األخيرة تنص على أنه 
 .مخففة لعقوبات أو التربية أو الحماية لتدابير إما 18 إلى 13 من سنه

  من القانون المدني الجزائري134 و125 ما هي إال تطبيق للمادتين 12-15 من القانون 56 الفقرة الثانية من المادة 6
بن 245، ص 2013، 12 بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط7

جامع حنان، السياسة الجنائية في مواجهة جنوح األحداث، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية تخصص قانون العقوبات والعلوم 
 81، ص2008/2009 بسكيكدة، 1955 أوت 20الجنائية، كلية الحقوق-قسم القانون الخاص، جامعة 

 231، ص2010ئ قانون العقوبات الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع- الجزائر، د.ط،  عدو عبد القادر، مباد8
  على ما يلي: (ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات ال يكون محال إال للتوبيخ)49 من المادة 3حيث نصا الفقرة  9

  من قانون العقوبات49 من المادة 4الفقرة  10
  من قانون اإلجراءات الجزائية الملغاة.444 من المادة 5 و4 و3الفقرات  11
سويقات بلقاسم، الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص قانون جنائي، قسم  12

 48 ، ص2011/2012الحقوق- كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، 
 من قانون اإلجراءات الجزائية 444 من قانون حماية الطفل والفقرة األخيرة في المادة 85قارن بين الفقرة ما قبل األخيرة للمادة  13

 التي ألغيت.
  من  قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري الملغاة481-478المواد  14
  المتعلق بحماية الطفل.12-15 من القانون 100المادة  15
  المتعلق بحماية الطفل12-15 من القانون 101المادة  16
  المتعلق بحماية الطفل12-15 من القانون 102المادة  17
  المتعلق بحماية الطفل12-15 من القانون 103المادة  18
  المتعلق بحماية الطفل12-15 من القانون 105المادة  19
 23/07/2015 الصادرة بتاريخ 2015 لسنة 40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  20
 )9مكرر37مكرر-37الفصل الثاني مكرر من الباب األول من الكتاب األول من قانون اإلجراءات الجزائية(المواد  21



                                                                                                                                                                  
 المتعلق بحماية الطفل؛ وقد حدد المشرع قائمة الجرائم التي تقبل الوساطة بإدراجه 12-15 من القانون 2 و1 فقرة 110المادة  22

  في قانون اإلجراءات الجزائية والتي تضمنت قائمة الجنح التي تقبل الوساطة.2 مكرر37للمادة 
  المتعلق بحماية الطفل12-15 من القانون 3 و2 فقرة 111المادة  23
  المتعلق بحماية الطفل12-15 من القانون 112 والمادة 1 فقرة 111 المادة 24
  المتعلق بحماية الطفل12-15 من القانون 3 فقرة 110المادة  25
  المتعلق بحماية الطفل12-15 من القانون 113المادة  26
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 ملخص: 

إن التعامل مع أي قاعدة قانونية بعيدا عن الوسط الذي تطبق فيه، قد ال يمس سوى شكل القاعدة 
القانونية دون مضمونها، ولتحاشي هذا النقص تطرح هذه المداخلة مدى فعالية اآلليات القانونية في 

 القانونية قبل المحاكمة مرورا باآلليات القانونية أثناء مرحلة تمواجهة جنوح األحداث باالنطالق من اآلليا
 المحاكمة وصوال إلى اآلليات القانونية بعد مرحلة المحاكمة .

Résumé:  
Toute approche d’une règle de droit loin du milieu dans lequel elle s’applique, ne peut 

toucher que la forme de cette règle et non pas son fond. Afin d’éviter cette imperfection, la 
présente intervention pose la question de l’efficacité des mécanismes juridiques face a la 
délinquance juvénile, en partant des mécanismes juridiques pré-procès , et en passant par les 
mécanismes juridique au cours du procès , jusqu'à mécanismes juridiques après procès . 

U :مقدمة 

من المعلوم أن ظاهرة الجنوح ال تقتصر فقط على الراشدين بل تمتد أيضا لتشمل األحداث، والذين 
يعتبر جنوحهم بمثابة بوابة لجرائم الكبار فمالمح الشخصية الجانحة تبرز في مراحل مبكرة من حياة الفرد 

 لتكرس من خالل الظروف ومواقف وخبرات إجرامية الحقة.

فقد عرفت مختلف المجتمعات في القدم إجرام األحداث وأقرت األمم قديما مسؤولية الطفل الجانح، 
بحيث من اخطئا اعتبر مسئوال عن فعله، واعتبارا منه لوضعية الحدث فقد حرص المجتمع الدولي على 
صياغة العديد من المواثيق الدولية التي تهم الطفولة كاتفاقية حقوق الطفل، والتي وافقت عليها الجمعية 

، وكذا 1990 سبتمبر 02، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ: 1989 نوفمبر 20العامة لألمم المتحدة بتاريخ: 
على البرتوكول االختياري بشان بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية بنيويورك 

، ثم مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث أو ما يسمى " بمبادئ 2000 ماي سنة 25في 
 112/4الرياض التوجيهية " والتي اعتمدت ونشرت على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

، ثم قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث، وما 1990المؤرخ في ديسمبر
 يسمى بقواعد بكين وقواعد األمم المتحدة بشان حماية األحداث المجردين من حريتهم .

تهدف كل هذه االتفاقيات إلى تكريس الضمانات الكفيلة بحماية الطفل، ووضع ترسانة لمجمل 
 الحقوق التي ينبغي للطفل أن يحظى بها وحمايته من اإلجرام.

وقد واكبت بالدنا الجزائر المجتمع الدولي وسارت على ركبه فصادقت على اتفاقية حقوق الطفل 
 والمتضمن المصادقة على التعريفات 11/12/1991 المؤرخ في: 461-92بموجب المرسوم الرئاسي 

التفسيرية وأصدرت مختلف القوانين ذات الصلة باألحداث والمكرسة في االتفاقيات الدولية في قوانينها 
، فمن شان إصالح 2015الداخلية وابرز مثال على ذلك القانون المتعلق بحماية حقوق الطفل سنة 
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ما مدى فعالية اآلليات القانونية التي كرسها المشرع األحداث القضاء على دوافع الجريمة مستقبال، ف
 الجزائري في معالجة ظاهرة جنوح األحداث ؟

 آليات معالجة جنوح األحداث على مستوى مرحلة قبل المحاكمة المحور األول: 

تعد اإلجراءات السابقة على المحاكمة مرحلة أولية من مراحل الدعوى العمومية، فهي ضرورة 
استدعتها الحاجة بهدف عرض الدعوى العمومية على القضاء بدون أن تكون هناك أسباب واضحة 

ومقبولة تؤيدها وتدعم حجج إقامتها مسبقا حفاظا على وقت القضاء من الضياع وراء جمع األدلة وضمانا 
Pلألشخاص المتهمين من محاكمات متسرعة ال يسندها دليل .

)
0F

1( 

فهذه المرحلة هي دقيقة تنطوي على خطورة وأهمية قصوى سواء بالنسبة لحقوق المتهم او بالنسبة 
لحق الدولة في العقاب، وتنطلق هذه المرحلة بإجراءات البحث والتحري والتي تتسم بالدقة والسرعة وكذا 
على التحقيق الذي يعتبر فرصة ثانية لتمحيص األدلة على النحو الذي يكفل الحيلولة دون التسرع في 

 المتابعة الجزائية .

 أوال: البحثوالتحري: 

ويقصد بها جمع المعلومات عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها باألساليب القانونية، بهدف اإلعداد 
للتحقيق االبتدائي أو المحاكمة وحسب اغلب التشريعات يقوم باالستدالل مأمورو الضبط القضائي الذين 

Pال يقتصر عملهم على هذه المهمة بل يتعداها استثناًء للقيام ببعض إجراءات التحقيق االبتدائي

)
1F

2(
P. 

فمتى وصل إلى علم رجال الضبطية القضائية بارتكاب حدث لجريمة أو وجوده في إحدى حاالت 
التعرض لالنحراف أيا كان مصدر هذا العلم فإنهم يباشرون على الفور بالحصول على اإليضاحات حول 

الجريمة، فكان التفكير في استحداث جهاز شرطة األحداث في النطاق الدولي، بادرت منظمة الشرطة 
 للدعوة إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة باألحداث لحماية األطفال سواء 1947الجنائية الدولية منذ سنة 

Pمنهم الجانحين أو المعرضين للخطر

)
2F

3(
P. 

و تعد الجزائر من الدول التي أنشئت فرقا متخصصة لحماية األحداث ضمن إدارات الشرطة 
العادية، حيث أنشئت فرق حماية األحداث بمقتضى المنشور الصادر عن مديرية األمن الوطني بتاريخ: 

، وأنشئت خاليا األحداث التابعة للدرك الوطني بمقتضى الئحة العمل الصادرة عن 1982 مارس 15
 2005/7 تحت رقم: 2005 جانفي24مديرية المشاريع لقيادة الدرك الوطني بتاريخ: 

 و تتميز معالجة جرائم األحداث على مستوى البحث والتحري بما يلي: 
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 - عدم إمكانية وضع الحدث الجانح تحت النظر إال استثناءً :1

 من القانون المتعلق بحماية الطفل على انه: " ال يمكن أن يكون محل توقيف 48تشير المادة 
) سنة على األقل المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه 13للنظر الطفل الذي يقل سنه عن ثالث عشر (

Pجريمة " 

)
3F

4(
P ساعة، وال يتم إال في الجنح التي تشكل إخالال ظاهرا 24،ومعلوم أن مدة التوقيف للنظر هي 

) سنوات حبسا وفي 05بالنظام العام وتلك التي يكون الحد األقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس (
Pالجنايات 

)
4F

5(
P. 

 - وجوب حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر: 2

 من القانون المتعلق بحماية الطفل على: أن حضور المحامي أثناء التوقيف 54نصت المادة 
Pللنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه الرتكاب جريمة أو محاولته ارتكابها فان حضور المحامي وجوبي 

)
5F

6(
P. 

وٕاذا لم يكن للطفل محام يعلم ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص التخاذ 
 اإلجراءات المناسبة لتعيين محام .

 - ضرورة إشعار ولي الحدث "ممثله الشرعي ": 3

ألزم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية إخطار الممثل الشرعي للحدث بمجرد توقيفه، وهذا 
بوضع كافة الوسائل تحت تصرف الحدث الذي تمكنه من االتصال فورا بأسرته وتلقي زيارتهم له، وكذا 

Pإعالم الطفل بحقه في طلب الفحص الطبي أثناء التوقيف للنظر 

)
6F

7(
P. 

كما انه ال يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يقوموا بسماع الطفل إال بحضور ممثله الشرعي إذا 
Pكان معروفا 

)
7F

8(
P. 

 ثانيا: التحقيق االبتدائي: 

وهو الذي تقوم به جهات التحقيق تكميال للبحث األولي أو التمهيدي أو اإلعدادي الذي غالبا ما 
Pيسبق التحقيق القضائي والذي تتواله الشرطة القضائية 

)
8F

9(
P ورغم أن التحقيق مع الحدث يتناول البحث في ،

الواقعة االنحرافية المنسوبة إليه وجمع األدلة عن ارتكابه لها سواء كان االنحراف ايجابيا أو سلبيا، إال انه 
باإلضافة إلى ذلك فان للتحقيق في مجال األحداث مدلول آخر يتفق مع فكرة االهتمام بشخص الحدث 
والظروف والدوافع التي أدت به إلى ارتكاب الفعل المنحرف وذلك هو الفارق األساسي والجوهري بين 

Pالتحقيق مع الحدث المنحرف والمتهم البالغ 

)
9F

10(
P. 

 و تتجلى الحماية القانونية لألحداث الجانحين في هذه المرحلة في ما يلي: 
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  - اإلجراءات المتخذة ضد الطفل الحدث في مرحلة التحقيق: 1

تقتضي القواعد العامة في إجراءات المتابعة والتحقيق ا- التحقيق الرسمي والغير الرسمي: 
قاعدتين أساسيتين في الفصل بين جهات التحقيق والحكم، غير أن هذه القاعدة غير مطبقة بالنسبة 

Pلألحداث

)
10F

11(
P فالنيابة العامة باعتبارها الجهة المنوط بها تحريك الدعوى ضد الحدث الذي لم يبلغ ثمانية ،

) سنة يوم ارتكابه للجرم، فانه ال يجوز للنيابة العامة مباشرة اإلجراءات المتعلقة بقضايا التلبس 18عشر (
 من قانون اإلجراءات الجزائية ضد األحداث، فالنيابة العامة كممثلة 338المنصوص عليها في المادة 

لألحداث لها هيبة في أذهان الناس ومن المطلوب أن تبعد رهبتها عن محيط األحداث وقضاياهم، رغم 
Pأنها ترى ضرورة مراعاة حقوقهم ومصالحهم يتبين أن هذا االتجاه يتماشى مع إعالنات حقوق الطفل

)
11F

12(
P ،

فقد نص قانون اإلجراءات 5 و3 من اتفاقية حقوق الطفل سيما الفقرتين 40وانسجاما مع نص المادة 
 على انه" ال يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواًء 452الجزائية الجزائري في المادة: 

 سنة من عمره، دون أن يقوم 18 فاعلين أصليين أو شركاء مباشرة أي دعوى ضد حدث لم يستكمل اكانو
 قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة " .

وبذلك فالبد من إجراء تحقيق قضائي من طرف قاضي التحقيق المكلف بشؤون األحداث وٕاال كان 
نتيجة ذلك بطالن إجراءات التحقيق، فالتحقيق إجباري في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل 

Pويكون جوازيا في المخالفات 

)
12F

13(
P. 

كما يمكن أن يقوم قاضي األحداث في إطار التحقيق الغير الرسمي أن يتلقى أقوال الطفل الحدث 
دون حضور أمين الضبط وال حتى تسجيلها في محضر، سواء من اجل التعرف على شخصيته أو كسب 

 ثقة الطفل.

نص على هذا اإلجراء قانون اإلجراءات الجزائية لغرض التعرف على ب- التحقيق االجتماعي: 
شخصية الطفل من اجل تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه وذلك بناًء على معلومات تتعلق بالوضع 

االجتماعي، وذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالحلة المادية واألدبية لألسرة، وعن طبع الحدث وسوابقه 
Pوعن مواظبته في الدراسة والظروف التي عاش فيها وتربى فيها وبذلك يصل إلى التدبير المالئم 

)
13F

14(
P كما ،

أن البحث االجتماعي إجباري في الجنايات والجنح المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في المخالفات 
P

)
14F

15(
P. 

ويمكن تقسيمها إلى - اإلجراءات التي يتخذها قاضي األحداث أثناء التحقيق مع الطفل الجانح: 2
 صنفين: إجراءات ذات طابع تربوي وٕاجراءات ذات طابع قمعي .
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 أ- اإلجراءات ذات الطابع التربوي: 

هي وسائل تقويمية وتهذيبية وعالجية تهدف إلى تأهيل وٕاصالح الطفل الحدث، ونظرا لعناية 
الخاصة التي أوالها المشرع الجزائري للطفل الجانح فقد خول لقاضي األحداث صالحيات من نوع خاص 

) من 70ال تتوفر لدى قاضي التحقيق عند توليه التحقيق مع البالغ وهي منصوص عليها في المادة (
القانون المتعلق بالطفل والتي تجيز لقاضي األحداث أو قاضي التحقيق المكلف باألحداث اتخاذ تدبير من 

 التدابير المؤقتة التالية: 
 تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة . -
 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة . -
 وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة . -

تكون هذه التدابير المؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير، وتنتهي صالحيتها بإحالة الملف على محكمة 
P) أشهر 06األحداث، غير انه ال يمكن أن تتجاوز مدة الوضع في هذه المؤسسات ستة (

)
15F

16(
P. 

 ب- اإلجراءات ذات الطابع القمعي: 

لقد جعل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، وكذا القانون المتعلق بالطفل الحبس المؤقت أخر 
إجراء يمكن لقاضي األحداث أو قاضي التحقيق المكلف بشؤون األحداث أن يتخذه ضد الطفل الحدث 

 من قانون الطفل بنصها: " ال يمكن وضع 72الذي ارتكب الجريمة وهو ما نصت عليه صراحة المادة 
) 13الطفل رهن الحبس المؤقت إال استثناًء "، كما ال يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن ثالث عشرة (

) سنة ال يجوز 13سنة رهن الحبس المؤقت، ويستنتج أن األحداث التي تقل أعمارهم عن ثالث عشرة (
إصدار أمر بالحبس المؤقت وكل أمر مخالف لذلك فهو باطل بطالن مطلقا ويطعن فيه أمام غرفة 

 االتهام.
من هنا تتجلى رعاية القانون الجزائري للحدث الجانح، حيث اوجد قوانين تأخذ بعين االعتبار 
مصلحته الفضلى وتقوم على تقويم سلوكه وتحسين تربيته، واوجد لذلك آليات وأساليب متعددة منها 

التدابير أو اإلجراءات ذات الطابع التربوي وكذا نظام الرقابة القضائية وأصبح الحبس المؤقت استثناًء 
وليس األصل في جنوح األحداث فهذه األساليب تهدف في مجموعها إلى بلوغ غاية وحيدة وتحقيق مطلب 

 سام هو حماية الحدث من االنحراف وتقويم سلوكه وٕاعادته إلى مجتمعه .
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 المحور الثاني: آليات معالجة جنوح األحداث أثناء مرحلة المحاكمة: 

إن مهمة قضاء األحداث ليس السعي إلثبات ارتكاب الحدث للجريمة فحسب، وٕانما مهمته 
األساسية التعرف على العلل والظروف التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة واتخاذ التدابير المناسبة 

Pلمعالجة تلك العلل والظروف 

)
16F

17(
P. 

 1899هذا ولقد أنشئت أول محكمة مختصة بشؤون األحداث بمدينة شيكاغو األمريكية سنة: 
وتبعتها فيما بعد نشوء قضاء األحداث في انكلترا وفرنسا والدول األوروبية األخرى، وقد تطورت السياسة 
الجنائية للدول اإلسكندنافية كالسويد والدانمرك والنرويج بسحب والية النظر في قضايا األطفال الجانحين 

والعرضين للجنوح من القضاء، وٕاسنادها إلى هيئات إدارية ذات تشكيل خاص يضم: اجتماعيين 
Pونفسانيين وتربويين وغيرهم ممن لهم اهتمام بشؤون األحداث 

)
17F

18(
P. 

ففي الجزائر فصل المشرع قضاء األحداث عن قضاء البالغين، وقد وفرت النصوص القانونية 
للحدث جميع الضمانات التي تكفل له محاكمة عادلة هدفها الكشف عن شخصية الحدث وٕابعاده عن جو 

Pالمحاكمات التي تتبع مع البالغين، والتي يخشى أن تسيء إليه أو تعرقل إدماجه في المجتمع 

)
18F

19(
P. 

و تعتبر محاكم األحداث مؤسسة اجتماعية وليست مجرد محكمة كونها تتعامل مع فئة خاصة من 
Pالمذنبين، والذين يحتاجون الكثير من الرعاية والتوجه إلى القضاء المتخصص 

)
19F

20(. 
 من القانون المتعلق بالطفل للنيابة العامة 110و حماية لألحداث أتاح المشرع الجزائري في المادة 

إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية، 
ويحرر اتفاق الوساطة في محضر يوقعه الوسيط وبقية األطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، كما أن 

 تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية .
 من اتفاقية حقوق الطفل احدث المشرع الجزائري هيئات 40و انسجاما مع مقتضيات المادة 

  .قضائية مكلفة باألحداث
 تتمثل فيأوال: الهيئات القضائية المكلفة باألحداث: و

هي تختلف عن المحاكم العادية سواء من حيث التشكيلة أو من حيث - محكمة األحداث: و1
 األحكام الصادرة خاصة تدابير التربية المتخذة لصالح الطفل الحدث .

 تشكيل محكمة األحداث: 

) يعينهم رئيس 2يتشكل قسم األحداث من قاضي األحداث رئيسا، ومن مساعدين محلفين اثنين (
) سنوات، ويختارون من بين األشخاص الذين تتجاوز 03المجلس القضائي المختص لمدة ثالث (

) سنة والمتمتعين بالجنسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون 30أعمارهم ثالثون(
األطفال، ويختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي تحدد 
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تشكيلتها وكيفية عملها بقرار من وزير العدل حافظ األختام، كما يؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة 
Pقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية 

)
20F

21(
P. 

 - غرفة األحداث بالمجلس القضائي: 2

)، يعينون 2توجد بكل مجلس قضائي غرفة لألحداث، والتي تتشكل من رئيس ومستشارين اثنين(
بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاة المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة أو الذين 

Pمارسوا كقضاة لألحداث، كما يحضر الجلسات ممثل النيابة العامة وأمين الضبط 

)
21F

22( . 
 وتتميز محاكمة األحداث بما يلي: ثانيا: مبادئ محاكمة األحداث: 

يقضي المبدأ أن المحاكمات تجرى عالنية أمام الجمهور وهذا حماية لحقوق - سرية الجلسات: 1
األطراف، غير أن هذا المبدأ غير مطبق في قضاء األحداث كون أن المحاكمات تجرى في جلسة سرية 
ال يحضرها إال أعضاء هيئة المحكمة وأمين الضبط وأطراف الدعوى وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين 

والنيابة وعند االقتضاء ممثلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون األطفال ومندوبي حماية الطفولة 
المعنيين بالقضية وهذا ما أقرته المواثيق الدولية قصد منع اإلساءة لسمعة وخصوصية الحدث وكذا 

لتسهيل عملية عالجه وٕاعادة إدماجه في المجتمع، إذ نجد أن المشرع الجزائري قد اعتمد هذه المبادئ 
) أشهر إلى 6 من القانون المتعلق بالطفل التي تعاقب بالحبس من ستة (137ضمن نص المادة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينشر أو 200.000دج إلى 10.000) وبغرامة من 2سنتين(
يبث ما يدور في جلسات الجهات القضائية لألحداث أو ملخصا عن المرافعات واألوامر واألحكام 

والقرارات الصادرة عنها في الكتب والصحافة أو اإلذاعة أو السينما أو عن طريق شبكة االنترنت أو بأية 
 وسيلة أخر .

 - الدفاع عن الطفل: 2

من اإلجراءات المتميزة في محاكمة الطفل الجانح هو حق الدفاع الذي أقرته التشريعات وهو حق 
معترف به دستوريا وهو ما نص عليه المشرع الجزائري على أن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي في 

Pجميع مراحل المتابعة والمحاكمة، وعند االقتضاء يعين قاضي األحداث محاميا للحدث

)
22F

23(
P.  

من خالل هذا المحور يتبين األهمية التي منحها المشرع الجزائري لألحداث الجانحين بحيث انشأ 
هيئات قضائية خاصة بالنظر في قضايا األحداث يرأسها وجوبا قاض مكلف باألحداث، وعلى غرار ذلك 

أوكل لوكيل الجمهورية بان يقوم بالوساطة في المخالفات والجنح في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل 
الجانح للجريمة، وحتى قبل تحريك الدعوى العمومية، فيمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بالوساطة 

 ويقوم برفع محضر الوساطة إلى السيد وكيل الجمهورية من اجل التأشير عليه .
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 المحور الثالث: آليات معالجة جنوح األحداث على مستوى مرحلة بعد المحاكمة: 

رأينا بان المشرع الجزائري قد خص األحداث بحماية خاصة من خالل المقتضيات القانونية التي 
خصهم بها، وذلك قبل مرحلة المحاكمة وخاللها وقد امتدت هذه الحماية إلى ما بعد المحاكمة بحيث 

وضع المشرع قواعد خاصة باألحداث، سواء من حيث طبيعة األحكام الصادرة في حقهم، أو من حيث 
طرق الطعن في هذه األحكام وكذا أماكن تنفيذها، والتي استوجب أن تكون معزولة عن األماكن 

  المؤرخ في 04-05المخصصة للراشدين وهذا حماية لألحداث الجانحين، حيث نص القانون رقم: 
 منه 28 المتضمن قانون تنظيم السجون، وٕاعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين في المادة 2005 فبراير6

على أن: " مؤسسات البيئة المغلقة تصنف إلى: مؤسسات ومراكز متخصصة من بينها مراكز متخصصة 
 مؤقتا ن سنة، المحبوسي18 عن مللنساء، ومراكز متخصصة الستقبال األحداث الذين تقل اعتماره
 والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها ".

 أوال: طبيعة األحكامالصادرة في حق األحداث: 

تتعامل محاكم األحداث مع األحداث الذين يرتكبون جرائم وتتخذ إجراءات مختلفة اتجاههم تبعا 
لحالتهم وسنهم ونوع الجرائم المرتكبة، وذلك إلى غاية صدور حكم بشأنهم يتضمن إما: عقوبات سالبة 

للحرية، أو بالغرامة أو بتدابير الحماية والتهذيب التي يمكن أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل رغم 
Pالمعرضة واالستئناف 

)
23F

24(
P. 

 أ- إجراءات الحماية والتهذيب: 

 85و من بين تدابير التربية والتهذيب ما تضمنه القانون المتعلق بحماية الطفل حيث نصت المادة 
 منه على هذه التدابير وهي: 

 تسليمه لممثله الشرعي، أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة .

 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة.

 وضعه في مؤسسة داخلية صالحة إليواء األطفال في سن الدراسة.

 وضعه في مركز متخصص في حماية األطفال الجانحين.

 ب- إجراءات الحبس: 

نظرا لصغر سن األحداث، وعدم نضجهم فان عقوبة األحداث الجانحين تكون اخف من عقوبة 
 من قانون العقوبات الجزائري في مواد المخالفات " يقضى على 51المجرمين الكبار، حيث نصت المادة 

) سنة، إما بالتوبيخ أو إما بعقوبات 18) إلى ثمانية عشر (13القاصر الذي يبلغ سنه من ثالثة عشر (
 الغرامات " .
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 جـ- نظام الحرية المراقبة: 

يعتبر نظام الوضع تحت الحرية المراقبة تدبيرا عالجيا يستهدف إعادة التأهيل والتكييف االجتماعي 
للمذنب في مجتمعه وبيئته الطبيعية، وقد أوصت المؤتمرات الدولية باألخذ بهذا النظام، كذلك يعتبر هذا 
النظام من توصيات حلقة الدراسات االجتماعية األوربية، حيث جاء ضمن التوصيات على انه يجب أن 

يأخذ بالنسبة للطفل المذنب والبالغ بعد القيام ببحث دقيق بغض النظر عن طبيعة الجرم، أو عدد الجرائم 
Pالمرتكبة 

)
24F

25(
P. 

 من القانون المتعلق 103و الحرية المراقبة هي نظام قضائي خاص باألحداث نصت عليه المادة 
بحماية الطفل، وبمقتضاه يعهد إلى المندوبون الدائمون أو المندوبون المتطوعون بمهمة مراقبة الظروف 

المادية والمعنوية للطفل وصحته وتربيته وحسن استخدامه ألوقات فراغه، ويقدمون تقريرا مفصال عن 
 ) أشهر .03مهمتهم لقاضي األحداث كل ثالثة (

فإذا تقرر أن يخضع الطفل الجانح لنظام الحرية المراقبة وجب إخطار الطفل وممثله الشرعي 
 بطبيعة هذا التدبير والغرض منه وااللتزامات التي يفرضها .

 ثانيا: الطعن في األحكام: 

حماية األحداث ال تتحقق في وقايته من أسباب الجنوح واالنحراف فحسب، بل يتوجب حمايته من 
احتماالت األحكام القضائية الخاطئة، لذا نجد أن المشرع الجزائري حرص على منح األطفال الجانحين 

نفس الحقوق الممنوحة للبالغين في مجال الطعن في األحكام القضائية، فأجاز الطعن في الحكم الصادر 
في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة األحداث بالمجلس، كما يجوز الطعن فيه بالمعارضة 

Pويجوز رفع المعارضة واالستئناف من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه 

)
25F

26(
P. 

 ثالثا: إشراف قاضي األحداث على تنفيذ األحكام: 

) من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون 23بناًءعلى القاعدة الثالثة والعشرين (
 قضاء األحداث، اخذ المشرع الجزائري بنظام قضاء الحكم في تنفيذ الحكم الصادر ضد الحدث الجانح.

 و يتجلى إشراف قاضي األحداث في تنفيذ األحكام فيما يلي: 

 -صالحية قاضي األحداث في تغييرومراجعة تدابير الحماية: 1

و هو ما نص عليه القسم الخامس: في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية األحداث في القانون 
 منه والتي نصت على: "انه يمكن لقاضي األحداث تغيير أو 96المتعلق بحماية الطفل وهذا في المادة 

مراجعة تدابير الحماية والتهذيب في أي وقت بناء على طلب النيابة العامة ن أو بناء على تقرير مصالح 
 الوسط المفتوح، أو من تلقاء نفسه مهما كانت الجهة القضائية التي أمرت بها .



11 

 - رقابة قاضي األحداث على األجنحة الخاصة باألحداث: 2

فقد خول قانون تنظيم السجون لقاضي األحداث بصفة دورية مراقبة هذه المؤسسات، وال يكفي زيارة 
األجنحة بل تمتد إلى عملية الرقابة حتى على الوجبات الغذائية المخصصة لألطفال، وكذا الحمامات 

 ودورات المياه.

ولقد أشار قانون تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين على بعض الضمانات 
  من القانون المذكور أعاله، ومن بينها: 119والتي نصت عليها المادة 

 - أن يستفيد الحدث المحبوس من حادثة زائريه مباشرة من دون فاصل.

 - أن يحصل على لباس مناسب، وعلى رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة.

-استعمال وسائل االتصال عن بعد تحت رقابة اإلدارة، وكذا الحصول على فسحة في الهواء الطلق 
 يوميا.

 خاتمة: 

نخلص من خالل دراستنا لهذا الموضوع، يتجلى بوضوح الحماية التشريعية لألحداث الجانحين في 
، بحيث لم يستهدف عقاب األحداث عن 2015 يوليو سنة 15 المؤرخ في 12-15ظل القانون رقم: 

جرائم اقترفوها بل توخي تقويم سلوكهم بقصد إعادةإدماجهم في المجتمع، وقد سلك القانون المتعلق بحماية 
الطفل في معالجته لجنوح األحداث اعتماد مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة اإلسالمية للطفل 

 وأحكام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر .

و لبلوغ هذا الهدف احدث المشرع الجزائري، هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا 
األحداثيرأسها وجوبا قاضي األحداث، كما اقر المشرع حماية لألحداثتأخذ بعين االعتبار مصلحته 

 الفضلى، وتقوم على تقويم سلوكه وتحسين سيرته، وذلك بوضع آليات متعددة منها نظام الحرية المراقبة .

غير أن تطبيق هذه اآلليات القانونية على المستوى العملي تتعرض لصعوبات وعوائق منها: طول 
إجراءات المحاكمة بالنظر إلى صعوبة حضور الولي الشرعي وكذا صعوبة تعيين محام في إطار 

المساعدة القضائية خاصة أثناء مرحلة البحث والتحري، وكذا غياب مراكز حماية الطفولة بعدة مدن 
وقلتها، ذلك أن قضاة األحداث يجدون صعوبة في هذا لمجال، وكذا نقص عدد المندوبين، وعدم درايتهم 

بشؤون األطفال إذ يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين إداريين، وهو ما يدفع القضاة إلى عدم اللجوء إليه 
 ويلجئون إلى اإلجراءات العقابية أكثر من إجراءات التربية والتهذيب.



12 

و للتغلب على هذه اإلشكاالت وغيرها نقترح بضرورة تعميم وٕانشاء مراكز استقبال األطفال 
الجانحين وكذا توفير الوسائل المادية والبشرية الالزمة لضمان صيانة األحداث الجامحين وٕاعادة إدماجهم 

 في المجتمع.

 الهوامش: 
                                                            

لدغش سليمة، دور القاضي الجزائي في تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أبي بكر - 1
  . 18، ص: 2013/2014بلقا يد تلمسان 

  .239، ص: 1977 فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة القضائية، القاهرة - 2
، ص: 1992د.محمد عبد القادر قواسمية، جنوح األحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر - 3

156.  
، يتعلق بحماية 2015 يوليو سنة 15 الموافق 1436 رمضان عام 28مؤرخ في 12-15 من القانون رقم: 48 المادة - 4

 الطفل .
  من القانون السالف الذكر .49/2 المادة - 5
  من القانون السالف الذكر .54 المادة - 6
  من القانون السالف الذكر .50 المادة - 7
  من القانون السالف الذكر .55 المادة - 8
، ص: 1999 جياللي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية الجزائر، الديوان الوطني لألشغال التربوية سنة - 9

61 . 
  .109، ص: 2007زيدومة درياس، حماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية، دار الفجر للنشر والتوزيع، - 10
 جماد علي، اإلجراءات الجنائية في جنوح األحداث ومحاكمتهم، رسالة ماجستير، معهد الحقوق جامعة الجزائر - 11
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الحقوق والضمانات المقررة لحماية األحداث أثناء التحقيق وسير إجراءات المحاكمة. 
(محور المداخلة: المحور الثاني: المعالجة القانونية لجنوح األحداث). 

 
 

: دفاس عدنان      السم و اللقب : نشناش منية                               ااالسم و اللقب
: أستاذ مساعد "أ" جامعة جيجل.                               لدرجة العلمية: أستاذة مساعدة "أ" جامعة جيجل.            االدرجة العلمية

 

 

 
 

 المداخلة:ملخص 
 الطفل الجانح كما أصبح يصطلح عليه المشرع الجزائري بموجب قانون حماية – يندرج االهتمام بمحاكمة الحدث الجانح

  في إطار نقاش قانوني حقوقي واجتماعي كبير يتسع مجاله يوما بعد يوم نظرا ألهمية وخطورة فترة التحقيق الطفل-
 كانت الغاية من قواعد قانون العقوبات الموضوعية و فإذاوالمحاكمة بالنظر الى عواقبهما المحتملة على شخصية الجانح، 

 هي تحقيق الفعالية في الردع حماية للنظام العام فان حماية مصلحة الحدث تندرج هي األخرى في إطار حماية اإلجرائية
يمكن أن  كيف إذ الدراسة جليا،إشكالية وهنا تبرز  ولكن بوسائل أخرى يغلب عليها الطابع التربوي،هذا النظام العام نفسه

نوازن بين ضرورة حماية النظام العام عن طريق الردع وضرورة حماية مصالح الحدث خاصة وأن فكرة النظام العام غير 
 . قد تتعددإليها ولكن طرق الوصول ةقابلة للتجزئة، فالغاية واحد

 
Résumé : 
La responsabilité des enfants ayant commis des actes de  délinquance devant les juridictions a excité un 
débat juridique et social très délicat compte tenu le danger des procédures d’enquête et de procés sur ses 
personnalités, par conséquent si la finalité des sanctions est d’atteindre l’efficacité de dissuasion pour mieux 
protéger l’ordre public, cela ne veut dire pas que  la même finalité  se réalise vis-à-vis  le délinquant par les  
même moyens. 
La raison pour laquelle on peut poser la problématique suivante : Comment pouvons-nous concilier la 
nécessité de protéger l'ordre public par la dissuasion et la nécessité de protéger les intérêts de l’enfant, 
d'autant plus que l'idée de l'ordre public et indivisible ?, donc  la finalité est unique, mais les moyens d'y 
arriver sont multiples. 
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 مقدمة:
 تطبيق القانون الجنائي على األحداث الجانحين جزء من الماضي النتفاء العلة و الحكمة من تطبيقه ،وذلك بعدما أصبح 

أثبتت الدراسات و الخبرات المحصلة حول ظاهرة جنوح األحداث وكيفيات مواجهتها أنه ليس في معاقبة الحدث ما يحقق 
غاية الردع أو يرضي الشعور بالعدالة االجتماعية ،األمر الذي يخلق تناقض بين تطبيق قانون اإلجراءات الجزائية 

التقليدي على األحداث وبين أهداف القانون الجنائي المعاصر المتمثلة في تربية و تقويم وٕاعادة تنشئة الحدث الجانح 
إلعادة إدماجه في المجتمع. 

وقد فرض تحقيق األهداف أنفة الذكر ضرورة تخصيص نظام إجرائي خاص بهذه الفئة يراعى من خالله ظروف األحداث 
وأعمارهم ووضعياتهم من حيث  تقرير مسؤوليتهم  الجزائية ومن حيث القواعد اإلجرائية الخاصة بمالحقتهم و 

محاكمتهم،إذ نجد أن أغلب التشريعات قد اتجهت إلى تخفيض العقوبات المقررة لمثل هاته الفئة من المذنبين إذا ما ارتكبوا 
جرائمهم  في سن معينة أو االستعاضة عن العقوبات التقليدية بتدابير تقويمية إذا كانوا في سن أدنى، هذه الحماية التي 

أقرتها مختلف التشريعات الحديثة ومن بينها المشرع الجزائري الذي أولى اهتماما بالغا لفئة األحداث حين خصها بنصوص 
 أبعاد بارزة : ُبعد موضوعي، ُبعد إجرائي، ُبعد مؤسسي،فمن حيث 3خاصة ،وأفرد لها نظام قانوني خاص بها له 

الموضوع استعاض المشرع عن تطبيق العقوبات على األطفال بإجراءات المساعدة و التعليم و إعادة اإلدماج،أما من 
حيث اإلجراءات فقد أنشأ محاكم خاصة مختصة بالمسائل المتعلقة باألحداث،و أخيرا وبهدف تنفيذ الحكم الصادر البد من 

 وجود مؤسسات خاصة الستقبال األطفال .
 هي تحقيق الفعالية في الردع حماية للنظام العام اإلجرائية كانت الغاية من قواعد قانون العقوبات الموضوعية و فإذا وعليه

 إذ الدراسة جليا،إشكاليةفان حماية مصلحة الحدث تندرج هي األخرى في إطار حماية هذا النظام العام نفسه وهنا تبرز 
نوازن بين ضرورة حماية النظام العام عن طريق الردع وضرورة حماية مصالح الحدث خاصة وأن فكرة يمكن أن كيف 

 قد تتعدد, إليها ولكن طرق الوصول ةالنظام العام غير قابلة للتجزئة، فالغاية واحد
 المطبق على الحدث اإلجرائي من خالل البحث في النظام القانوني إال ال يمكن فك خيوطها اإلشكالية عن هذه  اإلجابة

ما سيتم توضيحه من خالل خطة الدراسة   وهو كان المشرع قد راعى هذه الخصوصية أم ال.إذاالجانح واستنباط ما 
 التالية:

التحقيق  أثناء المقررة للحدث الضمانات :المبحث األول
 : الضمانات المقررة بموجب القواعد العامةاألولالمطلب 

 البراءة قرينة :األول الفرع
الصمت  التزام في الحق :الفرع الثاني

 .12-15المطلب الثاني: الضمانات المقررة بموجب قانون الطفل 
 الوصي أو الوالدين أحد حضور في الحق :األولالفرع 

بمحامي  االستعانة في الحق :الفرع الثاني
الفرع الثالث: الحق في الوساطة 

المحاكمة  قبل للحدث االجتماعي الفحص و التحري :الرابع الفرع
المحاكمة  أثناء للحدث المقررة اإلجرائية الضمانات :الثاني المبحث
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المطلب األول: الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة 
 الفرع األول: تشكيلة جهة الحكم
 الفرع الثاني: سير جلسة الحكم

 المطلب الثاني: الضمانات المقررة للحدث أثناء سير جلسة المحاكمة 
 المحاكمة جلسة في بالحضور ووليه الحدث تكليف الفرع االول:

 الجلسة حضور من الحدث إعفاء :الثاني الفرع
 األحداث جلسة الثالث :سرية الفرع
 دفاع بمحامي في االستعانة : الحقرابعال الفرع

 خاتمة.

 التحقيق أثناء للحدث المبحث األول : الضمانات المقررة
 وحد أنه  حسب جسامة األفعال، إال مختلفة قضائية هيئات بين األحداث قضايا في التحقيق وزع الجزائري المشرع أن رغم

 هذه وأكدت بذلك، المكلفة القضائية الجهة عن النظر بغض التحقيق مرحلة في الحدث تحمي التي ، الحقوق و الضمانات
0Fالعالمية بكين قواعد الضمانات

  :يلي فيما تتمثل  و1
 : الضمانات المقررة للحدث بموجب القواعد العامة:المطلب األول

وتثبت هذه الضمانات لكل متهم مهما كانت سنه على اعتبارها مقررة بموجب القواعد العامة لقوانين العقوبات، فكما يستفيد 
 منها البالغ الراشد، من باب أولى أن يستفيد منها الحدث، وهذه الضمانات هي:

 البراءة قرينة :األول الفرع
 مصلحة تحقق الجنائية العامة اإلجراءات قواعد من أساسية قاعدة قضائي بحكم إدانته تثبت حتى المتهم براءة يعتبر قرينة

 تحميل جهة :أهمها المتهم لموقف  أخرى بالنسبة هامة آثار وذلك إلى جانب واحد، آن في ومصلحة المجتمع المتهم
نزوال عند  المتهم لصالح ، وفي حالة ما إذا ثار أدنى شك فإنه يفسر المتهم إلى ونسبتها الجريمة وقوع االتهام عبء إثبات

P1F البراءة األصل فيه وهو

2
P .

P2F 1996لسنة   الجزائري الدستور نص ولقد

3
Pبريئا يعتبر شخص  و التي جاء فيها " كل56مادته ال في الحق هذا على 

" ."يتطلبها القانون التي الضمانات كل مع إدانته نظامية جهة تثبت حتى
ولم يقف األمر بشأن قرينة براءة المتهم بوجه عام و الحدث بوجه خاص عند حد اعتراف القوانين الداخلية به وٕاقرار  

3Fالدساتير له بل تجاوزها ليحقق اعترافا دوليا به على مستوى العديد من الهيئات و المنظمات الدولية

4. 
 الصمت التزام في الحق :الثاني الفرع

 بأي اإلدالء عدم في حر الجزائية الحرية الكاملة للمتهم اإلجراءات قانون من  100المادة  نص أعطى المشرع بموجب 
يكون للمتهم بوجه عام و للحدث على وجه  الحق لهذا طبقا  أو تصريح وبعبارة أخرى الحق في التزام الصمت و إقرار

 بشؤون المختص التحقيق قاضي أو األحداث قاضي يوجهها إليه التي األسئلة عن اإلجابة في الكاملة الحرية الخصوص 
يعد  وال اليمين تحليفه يمكن ال كما الكالم على معنويا أو ماديا إكراهه أو الحدث من األجوبة انتزاع يمكن وال ، األحداث

4Fإليه المنسوبة بالتهمة اعترافا للصمت التزامه في كل االحوال 

5 .
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 التي تنصص على عدم جواز إكراه الحدث على اإلدالء 40/4وقد جسد هذا الحق بموجب اتفاقية حقوق الطفل في المادة 
 بشهادته أو االعتراف بالذنب.

. 12-15 الضمانات المقررة بموجب قانون حماية الطفل المطلب الثاني:
12-15 الطفل حماية كرس قانون 5F

:  جملة من الضمانات خص بها الحدث أثناء التحقيق معه، نلخصها في الفروع التالية6
 

 الوصي أو الوالدين أحد حضور في الحق :الفرع األول
 سريا بالنسبة يكون ومفادها أن التحقيق ، والتحقيق التحري إجراءات سرية الجزائية اإلجراءات قانون من 11المادة  كرست

من قانون  68 و38/2المادتين  أن إال وضحايا فقط ، ومتهمين شهود من القضية ألطراف بالنسبة علنيا و للجمهور
 : نصتا  حماية الطفل 

  موصى  رسالة  بموجب االقتضاء  والمحامي عند  الشرعي  ممثله و الطفل  باستدعاء  : "ويقوم38/02المادة 
 في القضية"  النظر  من  األقل  على  أيام  (8)  ثمانية  قبل  العلم بالوصول  مع  عليها

بالمتابعة"   ممثله  الشرعي و  الطفل  األحداث  قاضي  "يخطر  68 :  لمادة ا
لجميع  الحدث برفقة القانوني المسئول حضور اإلخطار سيتتبعه بالضرورة  أن من نصي هاتين المادتين يفهم وما

 للحدث لما في ذلك من حماية ودعم معنوي و نفسي له. النفسية الناحية من ضمانة  وهو ما يمنحالتحقيق، إجراءات
 

 بمحامي االستعانة في الحق :الفرع الثاني
P6F المحاكمة ومرحلة التحقيق مرحلة أثناء للحدث المقدمة الضمانات أهم هو الدفاع حق

7
Pالحدث لمساعدة محام فحضور 

الطفل حماية  من قانون 67المادة  عليه نصت لما طبقا المتابعة، المحاكمة- المراحل- التحري، جميع وجوبي في
والمحاكمة.   والتحقيق  المتابعة  مراحل  جميع  وجوبي في  الطفل  محام لمساعدة  حضور  إنبنصها على" 

  أو  نفسه  تلقاء  من  محاميا  األحداث  قاضي  يعين له بتعيين محام  الشرعي  أو ممثله  الطفل  يقم  لم  وٕاذا
 المحامين  نقيب  إلى  يعهد ذلك

  للشروط والكيفيات  وفقا  المحامين  نقابة  شهريا  تعدها  من قائمة  المحامي  يختار التلقائي التعيين  حالة  في
بهما "   المعمول  والتنظيم  التشريع  في  المحددة

من خالل نص هذه المادة نستشف حرص المشرع على أن يكون للحدث محامي يدعمه طوال مراحل  المتابعة وجعله 
 وجوبيا في جميع المراحل سواء تعلق االمر بالمتابعة أو بالتحقيق أو بالمحاكمة.

 
الفرع الثالث: الحق في الوساطة: 

، 12-15 من قانون حماية الطفل 115 إلى 110كرست هذه الضمانة من طرف المشرع الجزائري بموجب المواد من 
  الطفل  ارتكاب  من  تاريخ  وقت  كل  في  الوساطة  إجراء   منه على أنه " يمكن110   المادةحيث  نصت 

العمومية "   تحريك الدعوى  وقبل  الجنحة  أو  للمخالفة
 أعاله أنه يمكن اللجوء إلى إجراء الوساطة من أجل الوصول إلى حل ودي بين الحدث 110ويستخلص من نص المادة 

الجانح و الضحية أو ذوي حقوقها، وذلك في أي وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة و قبل تحريك الدعوى، 
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 ممكن فقط بالنسبة لألفعال التي يأتيها الطفل و تصنف  على أنها 110إال أن هذا اإلجراء و بمفهوم المخافة لنص المادة 
جنح أو مخالفات  وغير ممكن بالنسبة لألفعال المصنفة على أنها جنايات. 

  أحد  بذلك  يكلف أو  الوساطة بنفسه  بإجراء  الجمهورية  وكيل  "يقوم   أنه111المادة  هذا و أضاف نص
 .  القضائية  ضباط الشرطة  أحد  أو  مساعديه

 . الجمهورية  وكيل  قبل  من  تلقائيا  أو  محاميه  الشرعي أو  أو ممثله  الطفل  من  بطلب  الوساطة  تتم
  ذوي حقوقها  أو  والضحية  الشرعي  ممثله و  الطفل  يستدعي الوساطة  إلى  اللجوء  الجمهورية  وكيل  قرر  إذا

منهم"   كل  رأي  ويستطلع
إلى  محاميه  الشرعي أو  أو ممثله  وما يمكن استخالصه من هذا النص أن إجراء الوساطة يتم بقديم طلب من الطفل

  يقوم باستدعاء الوساطة  إلى  الجمهورية نفسه، فإذا قرر هذا األخير اللجوء  وكيل  قبل من ،أو تلقائيا وكيل الجمهورية
  مساعديه  أحد  بذلك  منهم إما بنفسه أو يكلف كل رأي ذوي حقوقها ويستطلع أو  والضحية  الشرعي  ممثله و  الطفل

  القضائية.  ضباط الشرطة أحد أو
محضر   في  الوساطة  اتفاق  يحرر   من نفس القانون112فإذا تم التوصل إلى تسوية فإنه واستنادا إلى نص المادة 

 وذلك في حالة ما إذا تم إجراء الوساطة من طرف  طرف  إلى كل  منه  نسخة  وتسلم األطراف  وبقية  الوسيط  يوقعه
 أن  يتعين عليه  فإنه الشرطة القضائية   ضابط  قبل  من  وكيل الجمهورية نفسه أو من طرف أحد مساعديه ،أما إذا تم

 . عليه  بالتأشير  العتماده  الجمهورية  وكيل  الوساطة إلى  محضر  يرفع 
ينهي   الوساطة  محضر  تنفيذ   على " إن115 أما عن النتائج القانونية المترتبة عن إتمام الوساطة فقد نصت المادة

 .الجزائية  المتابعة
الجمهورية بمتابعة الطفل"   وكيل  يبادر  االتفاق  في  األجل المحدد  في  الوساطة  التزامات  تنفيذ  عدم  حالة  في
 

المحاكمة  قبل للحدث االجتماعي الفحص و التحري :الرابع الفرع
P7F الحدث على الحكم إصدار قبل بإجرائه المحكمة تلتزم التي الجوهرية اإلجراءات من اإلجراء هذا يعد

8
P، المشرع أقره وقد 

-15 في فقرتيها الثانية والثالثة من قانون حماية الطفل 68 و 34 وذلك بموجب نص المادتين  للحدث الجزائري حماية
جنحة وجوازيا في المخالفات وذلك حسب  أو بجناية المتهمين لألحداث االبتدائي التحقيق مرحلة في إلزاميا  وجعله12

 ارتكب الذي الحدث شخصية بفحص القيام يوجب نص يوجد ال لهذه األخيرة  من القانون نفسه ، فبالنسبة66المادة 
 .المخالفات قسم من إليه الحدث إحالة تمت إذا الفحص بإجراء القيام لقاضي األحداث يمكن أنه غير مخالفة،

 
 

المحاكمة  أثناء للحدث المقررة اإلجرائية  المبحث الثاني : الضمانات
األحداث   جرائم تكتسيها التي الخصوصية أن غير جزائي، طابع ذات دعوى ألي النهائية المرحلة المحاكمة مرحلة تعتبر

 إلى تهدف ال الحدث محاكمة مرحلة ألن البالغين مختلف عن قضاء قضاياهم في للنظر متخصص قضاء وجود تقتضي
 العوامل بجميع اإلحاطة إلى تتعداه بل بالبراءة و القصاص من الطفل أو باإلدانة القضية في القانون بالفصل تطبيق

 إلى تهدف األحداث قضاء ففلسفة بها، واألخذ الجريمة ارتكاب بالحدث إلى أدت التي والداخلية الخارجية والظروف
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 لوضعه المالئمة التدابير كافة واتخاذ عنها عزله ومحاولة هذه العوامل مختلف على بالتعرف تقويمه وٕاعادة الطفل إصالح
8Fالعادية للحياة الحدث وتهيئته مساعدة أجل من الصحي أو االجتماعي أو ي النفس

9 .
 لتلك الممنوحة منه للطفل في ةوفي سعي من المشرع نحو تحقيق هذه الغاية أقر بعدة ضمانات للطفل أثناء محاكمته تكمل

  من خالل المطلبين التاليين: التطرق إليهوهو ما سيتم  مرحلة التحقيق،
 
المطلب األول: الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة  

 هذا وعلى واحد آن في وحمايته وتهذيبه الحدث إصالح إلى تهدف تربوية هيئة األحداث بمحاكمة المختصة الجهة تعد
 طابع تأخذ األحداث قسم تشكيلة وجعل البالغين محكمة عكس على الخصوصية من بطابع المشرع صبغها  األساس
الطفل .  مصلحة مراعاة ذلك من كل وهدفه معا واالجتماعي القانوني يشمل العنصرين مزدوج

 
  الحكم جهة  الفرع األول : تشكيلة

المادة لتحديد تشكيلة جهة الحكم ضد األحداث وجب تحديد مقر الجهة في حذ ذاته ،وقد نص المسرع الجزائري بموجب 
 على إنشاء قسم لألحداث على مستوى كل محكمة  يختص بنظر الجنح و المخالفات التي  من قانون حماية الطفل59

يرتكبها األطفال، و قسم أخر لألحداث على مستوى المجلس القضائي يختص بنظر الجنايات التي يرتكبها االطفال. 
األحداث   قسم  أمام  الحكم  أوال: في

 من قانون حماية الطفل التشكيلة التي تتكون منها جهة الحكم في قسم األحداث لدى  المحكمة  بنصها 80 حددت المادة 
 اثنين. محلفين   مساعدين  ومن  األحداث رئيسا  قاضي  من  األحداث  قسم  :" يتشكلعلى 
 .  بمهام النيابة مساعديه  أحد  أو  الجمهورية  وكيل  يقوم

 .ضبط أمين بالجلسة األحداث قسم يعاون
  المجلس  رئيس  من  بأمر  سنوات  (3)  ثالث  واالحتياطيون لمدة  األصليون  المحلفون  يعين المساعدون

 والمتمتعين   عاما (30)  ثالثين  يتجاوز عمرهم  الذين  األشخاص  بين  من  ويختارون  القضائي المختص
 . األطفال  شؤون  في  وتخصصهم  باهتمامهم الجزائرية والمعروفين  بالجنسية

تشكيلتها   تحدد  القضائي  المجلس  لدى  تجتمع  لجنة  من قبل  معدة  قائمة  من  المحلفون  المساعدون  ويختار
 . األختام  حافظ  العدل  وزير  من  بقرار  عملها  وكيفية
  :                   اآلتية اليمين  مهامهم  ممارسة  الشروع في  قبل  المحكمة  أمام  المحلفون  المساعدون  يؤدي

 ". أقول شهيد  ما  على  اهللا و  لمداوالت ا سر  أكتم  وأن  أداء مهمتي  في أخلص  أن  العظيم  العلي  باهللا  أقسم"
 

القضائي :   للمجلس  األحداث  غرفة ثانيا:
 بدورها تشكيلة جهة الحكم على مستوى غرفة األحداث للمجلس 12-15 من قانون حماية الطفل 91 المادةحددت

 . غرفة لألحداث  قضائي  مجلس  بكل  توجد "القضائي بنصها على  أنه: 
  المجلس القضائي  رئيس  من  أمر  بموجب يعينون (2)  ومستشارين اثنين  رئيس  من  األحداث  غرفة  تتشكل

 . لألحداث  كقضاة  مارسوا  الذين  أو/ و  المعروفين باهتمامهم بالطفولة  المجلس  قضاة  بين  من
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وأمين ضبط"   العامة  النيابة  ممثل  الجلسات  يحضر
 من القانون نفسه شروط تعيين قاضي األحداث بنصها على: 61المادة  هذا وحددت 

 األختام  العدل حافظ  وزير  من  بقرار أكثر  أو  لألحداث قاض  المجلس القضائي  بمقر تقع  محكمة  كل  في يعين
 . سنوات  (3)  ثالث  لمدة
 ثالث  لمدة  القضائي  المجلس  رئيس  من  أمر  يعينون بموجب  األحداث  قضاة  فإن  األخرى  المحاكم  في  أما

 .  سنوات (3)
 . األقل"  على  محكمة  رئيس  نائب  لهم رتبة  الذين  بين القضاة  من  األحداث  قضاة  يختار

ووضوح نصوص المواد المحددة لتشكيلة جهتي الحكم في قضايا األحداث سواء على مستوى المحكمة أو المجلس 
القضائي يغنينا عن أي شرح، وتكفي فقط اإلشارة إلى أن هذه التشكيلة من النظام العام يترتب على مخالفتها بطالن 

 قاضي منصب جعل أنه الطفل حماية قانون خالل من الجزائري المشرع كرسه الذي األحكام الصادرة عنها،كماأن الجديد
 محكمة على األقل مستهدفا اإلفادة من خبرته رئيس نائب برتبة نوعيا عندما اشترط فيه أن يكون منصبا األحداث
 .األحداث فئة لخدمة  و تكريسها المكتسبة

 
   محاكمة االحداث جلسة الثاني :سير الفرع

المخالف  الحدث حماية خاللها من تؤمن المحاكمة بسير خاصة إجراءات اتخاذ األحداث لقضاء الرعائية تفرض الصفة
 يالئم الذي التدبير اختيار أفضل بشكل يتحقق كما يصيبه، أن يمكن ضرر أي من االنحراف لخطر المعرض أو للقانون
9Fوتأهيله إصالحه ويكفل حالته

10 .
 تتميز أنها كما المحاكم أمام المالحقة أمد إطالة دون على وجه السرعة األحداث بأنها تتم محاكمة إجراءات وتتميز 

2010F بموجب القاعدة  بكين قواعد تضمنت وقد البالغين لمحاكمة  جل الشكليات المقررة عن بابتعادها

 أساسيا  مبدأ11
 من2في الفقرة   1989لعام الطفل اتفاقية حقوق نصت كما الضروري في محاكمة الحدث ، غير التأخير بتجنب يقضي
 سلطة بقيام المتعلقة الضمانة بذلك أو يتهم العقوبات قانون انتهك أنه يدعى طفل ما مفاده أنه يكون لكل على  40 مادتها

 بحضور مستشار للقانون وفقا عادلة محاكمة في تأخير دون دعواه في بالفصل ونزيهة ومستقلة مختصة قضائية هيئة أو
الحسبان  في أخذ إذا والسيما الفضلى الطفل مصلحة غير في ذلك أن يعتبر لم ما عليه، القانونيين األوصياء أو قانوني

أو حالته.  سنه
 

المطلب الثاني : الضمانات المقررة للحدث أثناء سير جلسة المحاكمة 
 

  المحاكمة جلسة في بالحضور ووليه الحدث تكليف :األول الفرع
 اإلجراءات بجميع إقامتهم محل في القانوني ومسئوله المتهم لشخص اإلعالن األحداث ميدان في الجزائري المشرع أوجب

 38المادتين  عليه نصت وهذاما الحماية، ودعاوى الجزائية الدعوى مراحل ومختلف الجلسة ووليه الحدث وأن يحضر
 هو سماع التكليف إجراء من والهدف  و اللتين سبقت اإلشارة إليهما،12-15 من قانون حماية الطفل 68و 2الفقرة 
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وٕاصالحه وهذا ما أكده المشرع الجزائري  الحدث تربية إلعادة فائدة يحقق  سماعه أن القاضي يرى من وكل ووليه الحدث
. 12-15 من قانون حماية الطفل 39من المادة 1بموجب الفقرة 

 عن التهمة لدرء وٕايضاحات من أدلة مناسبا يراه ما تقديم من يتمكن حتى لمصلحته شرع المتهم-الحدث- حضور فمبدأ 
 .12-15 من قانون حماية الطفل 2 /82 المادة نص وفق السماع إجراء ويتم نفسه،

 قانون في خاص – قد حدد بنص - وخالفا لما كان عليه الوضع في قانون اإلجراءات الجزائية المشرع أن والمالحظ
 أيام على 08والتي حددها ب  لحضور الجلسة المستدعى للحدث منحها يجب التي المهلة حماية الطفل المذكور أعاله

  ممثله و  الطفل  باستدعاء  ويقوم  و التي جاء فيها:"38/2األقل قبل النظر في القضية وذلك بموجب نص المادة 
 على  أيام  (8)  ثمانية  قبل العلم  بالوصول  مع  عليها  موصى  رسالة  بموجب االقتضاء  والمحامي عند  الشرعي

 في القضية"  النظر  من  األقل 
  الجلسة حضور من الحدث إعفاء :الثاني الفرع

 وكيله حضور ذلك عن يغني وال المتهم بحضور تجري المحاكمة أن الجزائية قوانين اإلجراءات في بها المسلم القواعد من
 الدفاع من المتهم بهدف تمكين وذلك المدنية، المحاكمات في به هو معمول وذلك على عكس ما القانوني، ممثله ومن أ

 ما وعرض ضده المقدمة األدلة وتفنيد الشهود ومناقشة براءته ،  من إثبات الخصومة وتمكينه في طرفا باعتباره نفسه عن
 .طلبات يراه من ما وتقديم لصالحه أدلة من لديه

 في سبيل مصلحة الحدث  قد ضحت باألحداث الخاصة التشريعات – على رأسها المشرع الجزائري- أغلب أن   غير
 إذ اقتضت مصلحته  جلسة محاكمته كلها أو جزء منها حضور من الحدث إعفاء للمحكمة المذكورة  حين أجازت بالقاعدة

 من قانون 82 ، والفقرة الثالثة والرابعة من المادة 39ذلك، وهو ما كرسه المشرع الجزائري بموجب الفقرة الثانية من المادة 
 السابقة أعتبر الحكم الصادر بحق الحدث حضوريا 82،إال أنه وبموجب الفقرة الثانية من المادة 12-15حماية الطفل 

رغم عدم حضوره جلسة المحاكمة ونيابة ممثله الشرعي بحضور محاميه عنه في ذلك. 
 أوكأن سوءً  سيزيدها المحاكمة وحضوره متدهورة النفسية حالته تكون والمقصود بعبارة "أن تستدعي مصلحته ذلك" كأن 

 أو الشهود أمامه  الخصوم من بها المتعلقة الوقائع سرد وأن العامة واآلداب باألخالق مخلة إليه المنسوبة تكون الجريمة
 هذه في فُيكتفى نفسيته على سيئا تأثيرا سيؤثر الصور المتعلقة بالجريمة الخبرة على مسامعه أو مشاهدته تقارير أو عرض

أو محاميه.   أو وصيه  وليه بحضور الحالة
و المالحظ من النصوص السابقة أن المشرع و إن كان قد سمح بإخراج الحدث من الجلسة و إعفائه منها إال أنه لم 

يحصر الحاالت التي يجوز فيها للقاضي القيام بهذا اإلجراء و اكتفى بمراعاة مصلحة الحدث ، و هو األمر الذي يفتح 
11Fالباب واسعا أمام السلطة التقديرية للقاضي

12 .
هذا و إن كان للقاضي أيضا سلطة إخراج الحدث من الجلسة إذا قدر أن ذلك من مصلحته فإنه ال يمكنه بأي حال من 

12Fاألحوال إخراج دفاعه من القاعة

13 .
 

  األحداث جلسة سرية :الثالث الفرع
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العامة التي تقضي بعلنية  للقاعدة من إحدى أهم الضمانات الممنوحة للمتهم الحدث ضمانة سرية جلسة محاكمته، فخالفا
 من الجمهور منع بالسرية هنا األحداث، ويقصد محاكمة على السرية األحداث تشريعات فرضت المحاكمات الجزائية 

المحكمة.  على المطروحة بالقضية عالقة له ليست فرد كل و يقصد بالجمهور قاعة الجلسة، دخول
 السرية الجلسة يحضروا أن فلهؤالء ووكالئهم إذ ال يعتبر هؤالء من الجمهور  للخصوم ، بالنسبة تسري ال فالسرية وعليه
الدفاع.  في بحقوقهم  أخلت المحكمة، وٕان منعوا من ذلك تكون المحكمة قد  من قرار إلى حاجة بغير

جو  عن اإلمكان قدر وٕابعاده أسرته وسمعة سمعته بصيانة الحدث مصلحة هو ضمان السرية وجوب من  والغرض 
المحاكمة خاصة أن القاضي و في سبيل التوصل إلى الحقيقة قد يخوض في الكثير من الجوانب األسرية الحساسة 

 . المتعلقة بالحدث و التي يستحسن مناقشتها بعيد عن الجمهور
ولم يتخلف المشرع الجزائري عن تكريس هذه الضمانة للحدث سواء في قانون اإلجراءات الجزائية في شقه المتعلق 

 الذي حل محله، وذلك بموجب الفقرة األولى من 12-15باألحداث و الذي تم إلغاؤه، أو بموجب قانون حماية الطفل 
 .المتهمين باقي حضور غير حده في على قضية كل في يفصل قسم األحداث " التي نصت على أنه82المادة 

و الضحايا و القضاة  القضية لشهود  و2إال للمثل الشرعي للطفل و ألقاربه إلى الدرجة المرافعات بحضور يسمح وال
 حماية الطفولة بشؤون المهتمة والهيئات و عند االقتضاء ممثلي الجمعيات  الوطنية للمحامين، وأعضاء النقابة

 ." المعنيين بالقضية والمندوبين
 دور فئة بالطفل، وأن لكل وصلة عالقة لها الفئات المسموح لها بحضور جلسة المحاكمة  أن نجد المادة استقراء ومن
 تأمينه عن باعتباره عاجز مصالحه عن دفاعا له يؤمن عنه يدافع أومن , ولي الطفل حضور فوجوب القضية، اتجاه فعال

 في حماية الطفولة يتمثل بشؤون المهتمة الجمعيات مندوبي وكذا المراقبين االجتماعيين دور أن كما إدراكه، قلة بسبب
 للتدبير القاضي اختيار يضمن حسن الذي الشيء الطفل يناسب حالة بما ومقترحات وتدابير شخصية تقارير وضع

13Fوالناجع لمواجهة جنوح أو الخطر الذي يتهدد الطفل المناسب

14 . 
ولعل من أهم مظاهر الحق في سرية الجلسة حظر نشر وقائع محاكمة الطفل وحتى حظر نشر الجدول االسمي الخاص 

14Fباألحداث ولو باألحرف األولى منه

15 .
 حظر نشر وقائع  مبدأ هذا إقرار يستتبعه لم إذا األثر عديم يكون الجلسات سرية مبدأ بموجب المقرر الحماية فمبدأ

15Fحدوثها أثناء الحقائق معرفة الناس حق من ولوكان محاكمة الطفل حتى

16 .
 حيث من يجوز ال أنه على األحداث قضاء شؤون إلدارة النموذجية الدنيا المتحدة األمم قواعد من 8 القاعدة  وقد أكدت
 على وللحفاظ سمعته تشويه دون للحيلولة وذلك الحدث هوية على التعرف إلى تؤدي أن يمكن معلومات أية المبدأ نشر
 حماية الطفل قانون من 137 المادة في الجزائري المشرع أقره هو نفس ما و التكوين، طور في التي هي شخصيته

  إلى  دج  10.000  من  وبغرامة (2)  إلى سنتين  أشهر  (6)  ستة  من  بالحبس  يعاقب": بنصها على
  الجهات  جلسات  في  يدور  يبث ما  أو/ و  ينشر  من  كل  فقط العقوبتين هاتين  أو بإحدى   دج  200.000

  والصحافة  الكتب  في  عنها  والقرارات الصادرة  واألحكام  واألوامر  المرافعات  عن  أو ملخصا  لألحداث  القضائية
وسيلة أخرى "   بأية  أو  االنترنت  شبكة  طريق  عن  أو  أو السينما  اإلذاعة  أو
 

  دفاع بمحامي الحق في االستعانة :الرابع الفرع
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 ،  المعدل1996 دستور من 169 المادة نص بموجب الجزائية القضايا في ومضمون دستوريا به معترف الدفاع في الحق
P16F " القضائية المساعدة قانون من 01 الفقرة 25 المادة ولذلك نصت

17
Pلجميع : التالية الحاالت في تلقائيا محامي تعين يتم 

 مساعدة القاضي ودور الدفاع هو أخرى"  جزائية جهة أية أو األحداث محكمة أو األحداث قاضي الماثلين أمام القصر
لصالح الطفل.  قضائي رأي تكوين على

 المراحل- التحري، جميع وجوبي في الحدث- كما سبقت اإلشارة إليه في المبحث األول-  لمساعدة محام فحضور
 محام لمساعدة  حضور  إن" على من قانون حماية الطفل بنصها 67المادة  عليه نصت لما طبقا المتابعة، المحاكمة-

 والمحاكمة.  والتحقيق  المتابعة  مراحل  جميع  وجوبي في  الطفل 
  أو  نفسه  تلقاء  من  محاميا  األحداث  قاضي  يعين له بتعيين محام  الشرعي  أو ممثله  الطفل  يقم  لم  وٕاذا

 المحامين  نقيب  إلى  يعهد ذلك
  للشروط والكيفيات  وفقا  المحامين  نقابة  شهريا  تعدها  من قائمة  المحامي  يختار التلقائي التعيين  حالة  في

بهما "   المعمول  والتنظيم  التشريع  في  المحددة
من خالل نص هذه المادة نستشف حرص المشرع على أن يكون للحدث محامي يدعمه طوال مراحل  المتابعة وجعله 

وجوبيا في جميع المراحل سواء تعلق األمر بالمتابعة أو بالتحقيق أو بالمحاكمة. 
 

الخاتمة: 
 جملة من القواعد  عناية خاصة من خالل طائفة األحداثنا من خالل هاته الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد أولىصل خ

 هادفة إلى حماية و تربية قواعد متميزة و خاصةوهي  ، همأثناء التعامل معائية و الضمانات أوجب إتباعها و احترامها اإلجر
وهشاشة تكوينه البدني والعقلي، وهنا نكون أمام مصلحتين جديرتين بالحماية، من  الحدث بما يتماشى و خصوصية سنه هذا

جهة مصلحة المجتمع ممثلة في ضرورة قمع السلوكيات التي من شأنها المساس باستقراره ونظامه، ومن جهة ثانية مصلحة 
الطفل ممثلة في ضرورة رعايته واألخذ بيده نظرا لحاجته للرعاية والمرافقة، وهنا يكون المشرع قد اهتدى الى نقطة التوازن من 
خالل إفراد هذا الطفل بضمانات أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة آخذا بعين االعتبار مصلحته كطفل دون التفريط في نفس 

الوقت  بمصلحة المجتمع الذي قد يتأثر باألفعال التي يأتيها هذا الطفل والتي يكفي لحمايتها تقرير تدابير للتهذيب أوالتوبيخ أو 
 عقوبات مالية وسالبة للحرية بشكل مخفف.

 
 الهوامش:

                                                 
 .29/11/1985  بتاريخ المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادرة األحداث قضاء شؤون إلدارة النموذجية الدنيا المتحدة األمم قواعد -  1
القاهرة-  والتوزيع، .للنشر، الفجر دار األولى، الطبعة الجزائري، الجزائية اإلجراءات قانون في األحداث حماية درياس، زيدومة- 2

 . 192-190،ص 2007مصر
يتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية رقم  م2016 مارس سنة 6 الموافق 1437 جمادى األولى عام 26 مؤرخ في 01-16 قانون رقم 3

 .2016 لسنة 14
 ما و "...البراءة افتراض مثل أساسية إجرائية ضمانات اإلجراءات مراحل  التي جاء فيها :"تكفل في جميع07/1قاعدتها  في بكين  - قواعد4

 إدانته تثبت أن إلى -الحدث أي - براءته افتراض " : بنصها1،ب40/2 في المادة 1992في سنة  عليها المصادق الطفل حقوق اتفاقية أكدته
األحداث  :ثالثا عنوان تحت 17مادتها  في نصت حريتهم من المجردين األحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد وكذلك  " للقانون وفقا
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 أبرياء و المحاكمة ينتظرون الذين أو عليهم المقبوض األحداث أن يفترض " :يلي ما على المحاكمة ينتظرون الذين أو عليهم المقبوض
 "األساس هذا على يحاكمون

 .192-190الجزائري، مرجع سابق ،ص  الجزائية اإلجراءات قانون في األحداث حماية درياس،   زيدومة5
الطفل ،جريدة   بحماية   يتعلق  2015سنة   يوليو  15  ه الموافق  1436  عام  رمضان  28  في  مؤرخ  15-12  رقم  قانون - 6

 .2،ص2015 يوليو 19 ، صادرة بتاريخ 39رسمية 
 و  - اعتمدت حريتهم من المجردين األحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد من -أ02  فقرة 18 المادة أيضا عليه نصت ما هو و 7

 .1990 /12 /01 بتاريخ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب نشرت
 . العالم في األحداث قضاء شؤون إلدارة النموذجية الدنيا المتحدة األمم قواعد من 16  القاعدة أقرته المبدأ هذا -8
 الجامعية، بن عكنون -الجزائر المطبوعات ديوان الثاني، الجزء العام، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح سليمان، سليمان اهللا عبد 9
 589 ص ،1995،

 .609ص ، 2010 ، الحقوقية زين ،منشورات1ط مقارنة، دراسة والداخلي الدولي القانون في األحداث جرائم جدعون، جرجس نجاة 10
 الثالث الجزء ، القضايا في والفصل المقاضاة :قواعد بكين من 20 القاعدة 11
 .321 زيدومة درياس، مرجع سابق، ص12
 .66، ص2008  نبيل صقر وجميلة صابر،األحداث في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة-الجزائر،13
 بتاريخ الصادر قرارها في العام النظام ومن جوهريا إجراء يعد سرية جلسة في الحدث محاكمة مبدأ أن العليا المحكمة أقرت وقد 14

 .307278رقم  ملف04/05/2005
 .337 زيدومة درياس، مرجع سابق،ص 15
 لحقوق المتحدة األمم اتفاقية أحكام ضوء في مقارنة دراسة -االنحراف لخطر والمعرض أ للقانون المخالف الحدث حقوق غسان، رباح 16

 .142-141ص  ، 2005 -لبنان، بيروت ، الحقوقية الحلبي منشورات  ،2ط الطفل،
 .25/02/2009 مؤرخ في 02-09 بالقانون له تعديل آخر في والمتمم المعدل 1971أوت 05  في  المؤرخ71/57 رقم األمر - 17



  

 بطاقة المشاركة
 اللقب: بن نصيب

 االسم: عبد الرحمن
 الوظيفة: أستاذ

 الرتبة: أستاذ مساعد أ
 1المؤسسة : كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 

 82 04 38 50 05الهاتف: 
 العنوان البريدي: حي الزهور باتنة

 abdou1950@yahoo.frالعنوان اإللكتروني: 

 الدور المنوط باألسرة والمجتمع لحماية الطفلعنوان المداخلة: 
 02المحور رقم: 

 لغة المداخلة: اللغة العربية
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ملتقى وطني حول جنوح األحداث 
 قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعالجها

 2016 ماي 05، 04يومي: 
 

عنوان المداخلــة 
الدور المنوط باألسرة والمجتمع لحماية الطفل 

  15/07/2015 المتعلق بحماية الطفل الصادر بتاريخ: 12-15وفقا ألحكام القانون: 
األستاذ/ بن نصيب عبد الرحمن       

يتمحور الموضوع حول الطفل والحماية الواجبة له فالطفل كمفهوم يفيد الطور الذي يطلق عليه 
ا الذي خلقكم من ضعف  ﴿طور الطفولة إذ الخالق جلت قدرته نبه خلقه بشـــأن هذا الطور: 

ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا 

 سورة الروم من 54 اآلية.  ﴾ويخلق ما يشاء وهو العليم القدير
يخرج الطفل من بطن أمه واهن القوى ثم يشب قليًال قليَال "فمرحلة الطفولة هي مرحلة الضعف 
 ("حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقا شابا

0F

1(  
ضعف الطفل (جسديا وعقليا) كان وال يزال مدعاة اهتمام كل المجتمعات قديمها وحديثها وانشغال 

كل المفكرين والسياسيين وبدرجة أكثر المختصين بتنشئة الطفل وتعليمه وتربيته سعيا لتحقيق تهيئة الطفل 
(لالنتقال من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة اعتبارا أن أطفال اليوم هم رجال الغد

1F

2(  
إن الطفل والحماية الواجبة بشأنه يثير تساؤال أساسيا يخص تحديد معنى مصطلح الطفل المقصود 

بالحماية ثم تحديد سبل الحماية ومن المعني باستثمار مرحلة الطفولة وجعلها الخلف األحسن لتحقيق 
الهوية المستدامة للمجتمع الزاهر . 

فهل االسرة المعنية بهذه الحماية بالدرجة االولى أم المجتمع على المستوى الوطني أم ابعد من ذلك 
المجتمع الدولي. 

 12-15إن اإلجابة عن هذا التساؤل تقتضي تناوله في شقين وطبعا من خالل أحكام القانون
المتعلق بحماية الطفل . 

الشق  ينصب على تحديد مفهوم الطفل والجهات المعنية للتكفل بحمايته في حين الشق األول
 ينصب على تحديد آليات الحماية المخصصة للطفل الوقائية منها والردعية بالمفهوم التأهيلي. الثاني

: مفهوم الطفل والجهات المعنية بحمايته الشق األول
 مفهوم الطفل -1

الطفل لغة ذكرا كان أم أنثى يفيد صغر السن تبدأ مرحلته منذ الوالدة ولغاية البلوغ لقوله جلت قدرته 
(وللمصطلح ألفاظ شبيهة كالصغير والصبي والمراهق  من سورة الحج،5اآلية  ﴾ ثم نخرجكم طفال ﴿

2F

3( 
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وبغض النظر عن االختالف في شأن تحديد السن القصوى لمرحلة الطفولة ليصبح بعدها رجال مكتمل 
النضج راشدا والذي يتاتى شرعا ببلوغه سن الحلم فإن لم تظهر عالمات الحلم تتحدد السن القصوى 

(بثمانية عشر سنة عند المالكية
3F

 18في حين غالبية التشريعات األوروبية والعربية تحدد هذا السن  )4
(سنة

4F

5( 
أما اتفاقية حقوق الطفل الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

  المؤرخ في06-92 والمصادق عليها من طرف الجزائر بالمرسوم التشريعي 20/11/1989
( سنة 18 فحددت سن الطفل بـ17/11/1992

5F

6(  
 فسن الرشد 19 إلى 18وقبل ذلك فإن المشرع بخصوص تحديد سن الطفل تأرجح ما بين 

( سنة 19المدني
6F

( سنة19وسن الزواج  )7
7F

( سنة18وسن الرشد الجزائي محدد بـ )8
8F

وأخيرا ثبت سن الرشد  )9
الجزائي في قانون حماية الطفل بثمانية عشر سنة في مادته الثانية مكرسا بذلك السن المحددة في اتفاقية 

. 1989األمم المتحدة لحماية حقوق الطفل لسنة 
أما بشأن القواعد الجزائية المخصصة للطفل فإن الباب الثالث من قانون اإلجراءات الجزائية 

  L’enfance delinquente تحت عنوان الطفولة الجانحة 449 إلى 442خصص المواد 

وباللغة العربية المجرمين األحداث واستعمل مصطلح الحدث الجانح وأحيانا الحدث المجرم وأحيانا 
  )9F10(.القاصر بدال من الطفل
 المتعلق بحماية حقوق الطفل سواء ما تعلق منها بالجانب اإلجرائي أو 12-15في حين القانون 

الجانب الموضوعي فقد استعمل مصطلح الطفل وهو ما يكرس فكرة أن الطفل في كل الحاالت الطرف 
المستضعف إذ ينظر إليه دائما كضحية حتى ولو كان طفال جانحا فال يكون أصال محال للمتابعة 

( سنوات10الجزائية من لم يبلغ 
10F

 سنة يعامل معاملة خاصة مختلفة عن 18 و10في حين ما بين )11
وهو األمر الذي يفيد أن الطفل قبل بلوغه سن الرشد الجزائي يستوجب الحماية سواء كانت مادية  البالغين

(أو معنوية اعتبارا أنه هو المستقبل في األسرة والمجتمع ولم ال فهو مستقبل اإلنسانية جمعاء 
11F

12(   .
فالحماية بهذا المفهوم تنطلق من األسرة كأساس ثم من طرف الدولة والمجتمع مثلما كرسته المادة 

( من الدستور58
12F

13(  

) الجهات المعنية بحماية الطفل 2(
عرفت اإلنسانية خالل حقبها أفكارا تداولتها منذ القدم ومع الزمن تم التخلي عنها ثم من جديد هذه 
األفكار القديمة أصبحت حداثية ينادى بها لثبوت صالحها وال غرابة في ذلك إذ ال يصلح اآلخر إال بما 

(صلح به األول
13F

فخالل القرن الثالث قبل الميالد وفي مجال العناية والرعاية الواجبة للطفل نادى أحد  )14
فالسفة الصين ناصحا مجتمعه [إذا وضعتم مشاريع سنوية فازرعوا القمح وٕاذا كانت مشاريع لعقد فاغرسوا 

(األشجار وأما إذا كانت مشاريع للحياة بأكملها فما عليكم إال تعليم وتنشئة اإلنسان]
14F

15(  

 صدر كتاب لمؤلفته هيالري رودهام كلنتون يحمل عنوان:  1996وخالل 
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 Il faut tout un village pour élever un enfant  )
15F

16(  

خالصة ما تضمنه أن حماية الطفولة مسؤولية تقع على كاهل المجتمع بكامله بدءا من األسرة إلى 
المجتمع المدني وكافة المؤسسات بما فيها الدولة. 

إن عنوان الكتاب مستوحى من مقولة مأثورة بمثابة حكمة عرفت قديما في إفريقيا مفادها أن القرية 
فهو الضامن مسؤولة عن تربية وتنشئة الطفل من منطلق أن استمرارية القرية يتوقف على حماية المولود، 

فالمولود ال يعود لوالديه دون غيرهما بقدر ما هو لكل الجماعة فهي ملزمة بحاجياته المادية لبقائها، 
  )16F17(.والمعنوية

إن هذا التصور القديم لتحميل مسؤولية تنشئة الطفل للقرية بكاملها هو تصور بدأت عالمات 
الرجوع إليه تتجسد في التشريعات الحالية من خالل مسؤولية المجتمع المدني والدولة على المستوى 

. 1989المحلي ومسؤولية المجتمع الدولي والتي تجلت في بنود اتفاقية حقوق الطفل لألمم المتحدة لسنة
إن القرية بكاملها مسؤولة عن تربية الطفل وذلك ال يعني أن تحل القرية محل األسرة فهذه األخيرة 
تبقى هي األساس في تنشئة الطفل والقرية اليوم بمفهومها الحديث هي المجتمع المدني والدولة أما القرية 

) فتتجلى في الهيئات الدولية وأن جميع هؤالء يتحملون مسؤولية دعم village planétaireالكونية (
  )17F18(.األسرة والحلول محلها عند االقتضاء

إن مسؤولية تنشئة الطفل لم تعد اليوم رهنا للوالدين بل هي مسؤولية الجميع حتى ولو أن المجتمع 
 اليوم تسوده القدرات الفردية بدال من القدرات الجماعية ومع ذلك بدأ مفهوم التربية المشتركة

(la co-éducation) يفرض نفسه أكثر فأكثر سعيا لتحقيق تنشئة الطفل تنشئة سليمة بتعاون الجميع 
 (.األسرة، المدرسة، المجتمع المدني

18F

19(   
 المتعلق بحماية الطفل في الجزائر المستوحى في جل بنوده 12-15من هذا المنطلق فإن القانون

 كرس مسؤولية الجميع في تنشئة الطفل وحمايته والتي تضع األسرة 1989من اتفاقية الطفل لسنة
فهومها الممتد في صدارة الجهات المعنية، إذ ال يجوز فصله عنها إال إذا اقتضت المصلحة الفضلى مب

للطفل ثم تأتي الدولة من خالل مساعداتها المادية لضمان حق الطفل في الحماية والرعاية ثم الجماعات 
  )19F20(.المحلية وكذا الجمعيات الناشطة في المجاالت ذات الصلة بالطفل

إن هذه الجهات جميعا متكاتفة لحماية الطفل سواء كانت هذه الحماية وقائية أو ردعية بالمفهوم 
هيلي مثلما يتبين من عرض اآلليات المخصصة لهذه الحماية. أالت

الشق الثاني: آليات الحماية المخصصة للطفل 
 حدد مفهوم الطفل في خطر والمهدد في صحته وأخالقه وتربيته وأمنه أو 12-15إذا كان القانون

في ظروف معيشته أو حتى سلوكه مذكرا على سبيل المثال ببعض حاالت الخطر والمبينة بالفقرة الثالثة 
 ومن أجل التصدي لهذه الحاالت خصص حماية أساسا وقائية وتتجلى في الحماية 2من مادته 

االجتماعية وفي ذات الوقت سواء كان الطفل مجني عليه أو جاني فقد خصص له حماية قضائية 
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 الحماية االجتماعية  1
 ألغى جميع األحكام المخالفة 149 المتعلق بحماية حقوق الطفل في مادته 12-15إذا كان القانون 

له بما فيها كل نصوص مواد الكتاب الثالث من قانون اإلجراءات الجزائية 
  ) فإن المشرع من خالله اخذ بذاتية القانون الجنائي للطفل449 إلى442( المواد 

(l’autonomie du droit pénal des mineurs)) 
20F

 متقفيًا المنحى الفقهي في اطار السياسة )21
الجنائية الحديثة اذ يتحدث اليوم عن القانون الجنائي لألسرة والقانون الجنائي للعنف والقانون الجنائي 

 (لألعمال.
21F

22( 
إن تجميع القواعد واآلليات المخصصة لحماية الطفل في هذا القانون الذي تتضمن أحكامه الحماية 

الوقائية بالدرجة األولى ثم تليها الحماية القضائية التي تقتضي التدخل إما لحماية الطفل من الغير أو 
حتى لحمايته من نفسه في حالة جنوحه. 

فالحماية الوقائية تجلت في إحداث الدولة لهيئة وطنية لحماية وتربية الطفولة يرأسها مفوض وطني 
(يعين بمرسوم وهي الهيئة التابعة للوزير األول

22F

حددت اختصاصاته بوضع برامج وطنية ومحلية لحماية  )23
وترقية حقوق الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين والقيام بأعمال التوعية واإلعالم واألتصال وتشجيع 

البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل وٕابداء الرأي في التشريع الوطني المتعلق بحقوق الطفل وترقية 
مشاركة هيئات المجتمع المدني وتلقى اإلخطارات من طرف الوسط المفتوح والطفل وكل اإلدارات 

واألشخاص المعنية بالطفل على ان يحول اإلخطارات المتضمنة وصفا جزائيا لوزير العدل الذي يخطر 
بها النيابة المختصة بتحريك الدعوى العمومية وأخيرا يعد تقريرا سنويا عن حالة حقوق الطفل يرفعه إلى 

(رئيس الجمهورية
23F

24(  
أما الحماية االجتماعية على المستوى المحلي فتولتها مصالح الوسط المفتوح إذ توجد مصلحة 

الوسط المفتوح في كل والية وعند اإلقتضاء أكثر من مصلحة في الواليات ذات الكثافة السكانية يديرها 
موظفون مختصون (مربون ومساعدون وأخصائيون نفسانيون واجتماعيون وحقوقيون) 

وتتجلى مهام الوسط المفتوح في متابعة وضعية األطفال في خطر، وتخطر هذه المصالح من قبل 
الطفل أو ممثاله الشرعي اوالشرطة القضائية اوالوالي اورئيس المجلس الشعبي البلدي اوالهيئات العمومية 

الخاصة الناشطة في مجال حماية الطفل بما في ذلك المساعدين االجتماعيين والمربين والمعلمين 
واالطباء وكل شخص طبيعي أو معنوي كما يمكن مصالح الوسط المفتوح ان تتدخل تلقائيا، وتتخذ هذه 
المصالح إجراءات وقائية محددة وتسعى إلى تنفيذها بواسطة اتفاق يدون في محضر ويوقع عليه جميع 

 سنة فاكثروممثله الشرعي وعند عدم التوصل لالتفاق أوفشله يرفع 13األطراف بما فيها الطفل الذي يبلغ 
(األمر لقاضي األحداث المختص

24F

25(  
يتجلى بوضوح من خالل هذه الحماية االجتماعية تكاتف هيئات الدولة وكذا كل المعنيين بالمجتمع 

هذه الحماية الوقائية تحقيق المدني للعمل على 
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الحماية القضائيــة  2
 والثاني عندما يتعرض الطفل لخطر ارتكابه لجرم أوالتتجلى هذه الحماية القضائية في حالتين: 

عندما يكون ضحية جرم وفي كلتا الحالتين كرس قانون حماية الطفل إجراءات لحماية الطفل من خالل 
تدخل قاضي األحداث واتخاذه أساسا لتدابير تصب جميعا في مصلحة الطفل الفضلى وذلك من خالل 
بقائه في أسرته أو تسليمه ألحد والديه الممارس للحضانة وأبعد من ذلك إلى أحد أقاربه أو إلى عائلة 

(جديرة بالثقة
25F

26(  .
) قرية بكاملها لحماية الطفلإنها فعال تدابير يتحقق معها القول المأثور (

وأن الحماية تتجسد أكثر عندما يكون الطفل ضحية من خالل سماعه بحضور أخصائي نفساني 
والتسجيل السمعي البصري للطفل ضحية االعتداءات الجنسية، وٕاتالف التسجيل وكذا نسخه من تاريخ 

(انقضاء الدعوى العمومية
26F

27(  
يبقى في األخير أن هذه الحماية القضائية تتجسد من خالل قواعد خاصة باألطفال الجانحين في 

 سنة وال يجوز أن يتجاوز 13كافة مراحل التحري والتحقيق والحكم، فال يجوز التوقيف للنظر للطفل دون 
 سنوات، إلى جانب 05 ساعة في الجنح الماسة بالنظام العام أو تلك التي عقوبتها تفوق 24التوقيف 

إال إذا الجاني ال تجوز حضور المحامي الوجوبي لمساعدة الطفل المشتبه في ارتكاب جرم ومتابعة الطفل 
 سنوات فأكثر والتحقيق مع الطفل وجوبي في الجنايات والجنح ويختص قاضي األحداث 10كان قد بلغ 

 وأما الجنايات فيكون من طرق قاضي تحقيق معين لهذا الغرض وأن يكون قضاة ،بالتحقيق في الجنح
األحداث ألول مرة ممن لهم منصب نوعي برتبة نائب رئيس محكمة على األقل إلى جانب إبعاد الطفل 
كلية عن إجراءات البالغين فأصبحت محاكمته عن المخالفات تكون أمام قسم األحداث خالفا لما كان 

(عليه سابقا أمام محكمة المخالفات للبالغين
27F

28(  
وأكثر من ذلك فإن الحماية الردعية بمفهومها التأهيلي تتجلى بوضوح في قانون الطفل إذ ال يمكن 
في مواد الجنايات أو الجنح أن يتخذ ضد الطفل إال تدبير واحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب هذا 

( سنة استبدال التدبير بالغرامة أوالحبس 18 إلى 13هو األصل واالستثناء فقط بالنسبة للطفل ما بين 
28F

29(  
يبقى في األخير التنويه بأن تنفيذ األحكام والقرارات ضد األطفال الجانحين بما فيها التدابير السابقة 

 ويمكن رد االعتبار بشأنها 2الذكر والعقوبات تسجل في صحيفة السوابق وال يشار إليها في القسيمة رقم
 تلقائيا بقوة القانون بمجرد بلوغ سن الرشد 01 سنوات ليتم إلغاءها من القسيمة رقم: 03بعد انقضاء

(الجزائي
29F

30(  
وأن كل اإلجراءات السالفة الذكر ال يمكن اللجوء إليها في الحماية القضائية إذا تم اللجوء الجراء 

الوساطة ( باستثناء الجنايات ) الموكول القيام به من طرف وكيل الجمهورية وموافقة األطراف والذي 
( يحرر بشأنه محضرا يصبح سندا تنفيذيا بعد التوقيع عليه من كافة األطراف

30F

31(  
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 المتعلق 12-15كيد أن ما يمكن استخالصه من هذه القراءة ألحكام القانون أفي الختام يجدر الت
بحماية حقوق الطفل، أنه كان مخاض أزيد من عقدين ونصف بدءا من تاريخ اتفاقية هيئة االمم المتحدة 

 1992 بالرغم ان التصديق على هذه االتفاقية كان خالل 15/07/2015 ولغاية صدوره في 1989لسنة 
ومع ذلك وانطالقا من مبدا االولوية الفضلى للطفل التي تبنتها االتفاقية المذكورة ومراعاة المصالح 

 يمكن التاكيد يقينا ان هذا القانون مستوحى في 12-15الفضلى للطفل التي تجلت بادية في احكام القانون
سريان  ومع انه ساري المفعول وبقاء 1989جل نصوصه من نصوص اتفاقية االمم المتحدة لسنة 

النصوص التطبيقية للقوانين السابقة له والملغاة فإن تسريع اصدار النصوص التطبيقية من شانه الوقوف 
اكثر على نجاعة هذا القانون خصوصا وانه تضمن احكاما جديدة تصب في مصلحة الطفل منها على 
سبيل الذكر حالة الطفل في خطر المتمثلة في المساس بحق الطفل في التعليم وبالرغم من وجود نص 

 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية والذي يجرم االخالل بهذا الحق 08/04 من القانون12المادة 
اال انه نص ظل جامدا منذ صدوره ولسبب وحيد يتجلى في خلو هذا القانون من آلية تطبيقه خالفا لما 

 ق ع من آلية تطبيقه ومن 1-17 -227هو عليه مثال بالنسبة للمشرع الفرنسي والذي ضمن نص المادة 
ثم يبقى االنتظار قائما في المستقبل القريب العطاء المصداقية لهذه القوانين واال سيكون مآلها انها ولدت 

 .ميتة
 18 المحدد للسن بـ 15/12 من القانون 2يضاف إلى ذلك عالمة استفهام بشأن مقارنة المادة 

 من قانون اإلجراءات الجزائية التي منحت الوالية لمحكمة الجنايات محاكمة القصر 249سنة، والمادة 
  سنة المرتكبون ألفعال إرهابية.16البالغين 

 تختلف عن 1989هذا من جهة ومن جهة اخرى ومن منطلق ان اتفاقية حقوق الطفل لسنة 
التشريع الدولي السابق لها والمنعدم لجزاء االلزام فإن الزامية االتفاقية المذكورة بمجرد التصديق عليها يدفع 

 يشكل من دون جدل خطوة ايجابية لحماية حقوق الطفل اال ان ذلك يبقى 12-15الى القول بان القانون 
رهنا لما هو منتظر للتجسيد بارض الواقع من خالل اآلليات التي تسهر على التنفيذ السليم لنصوصه الى 

 من كل سنة 15/07جانب تحديات عديدة مشتقة من نصوص هذا القانون وعندها يمكن القول بان يوم
 من نفس القانون وتعم الوقفة االحتفائية به 146يكون له معنى ويلتزم به كل المجتمع امتثاال لنص المادة 

في كل اسرة وفي كل حي وفي كل دوار وقرية وفي انحاء كل مدينة من مدن البالد وبمفهوم واحد لحكمة 
افريقيا التي نفتخر باالنتماء اليها:  

Il faut tout un village pout élever un enfant. 
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  الهوامش:
                                                 

 )561 -ص.3تفسير بن كثير دار البيان العربي المجلد- )1(
(2)-Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, citation maria Montssori, 
www.marelleetcompagnie.com  

-21، ص2013العربي بختي، حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، - )3(
23. 

 .516، ص2005، مكتبة دار التراث القاهرة، 1- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي، مج)4(
 .4، ص2- شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لألطفال، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)5(
 .1989- المادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل لسنة )6(
  من القانون المدني.40- المادة )7(
  من قانون األسرة.7- المادة )8(
  من ق أ ج.442- المادة )9(
  من ق ع.50- المادة )10(
 .15/12 من قانون 56، والمادة 3 الفقرة 2- المادة )11(

(12) -que l’enfant est l’avenir de l’humanité et qu’il tient entre les mains l’avenir du mande, 
AKROUN YAKOUT, la protection de l’enfant, en droit algérien, dossier revue 23. 
www.ciddef.dz  

 تحضى األسرة بحماية الدولة والمجتمع، تحمي األسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.- )13(
- من األمثلة على ذلك: الطرق البديلة لفض النزاعات ، والطب البديل، وطرق التنشئة القديمة، وجميعها كانت قد )14(

 عرفت قديما وبدأت عودتها من جديد في المجتمعات الحديثة.
، 2274- أسلوب التربية وحاجات الطفل في المجتمع العربي، بن عيسى حسينات ، الحوار المتمدن ، عدد )15(

www.elhwar.org  
(16)- Hilary RODHAM Clinton, Il faut tout un village pour élever un enfant, Donel 1996.  
(17)- Pour élever un enfant Il faut tout un village, Kathrin Merier-RUST, les paysage éducatifs 
en suisse, http//:peysageeducatifs.ch/node/231.     
(18)-Ça prend tout un village, Richard CLAUTIER , Ph.D. psychologue, 
www.acsmcn.ca/client/acmn/doss. 
(19) -Contribution Mm Véronique Bordes – 6eme rencontre nationale de réussite éducative, 
Toulouse, 8 Nov 2012.  

 .15/12 من القانون 5، 4المواد - )20(
 .4، صمرجع سابق- شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لألطفال، )21(

 
(22) -SYLVAIN Jacopin, droit pénal spéciale, les atteintes aux personnes, 2Ed, hachette 
supérieur, P4. 

 .15/12 من القانون 11المادة- )23(
 .15/12 من القانون 15 إلى 13المواد - )24(
 .15/12 من القانون 31 إلى 21المواد - )25(
 .15/12 من القانون 35 إلى 32المواد - )26(
 .15/12 من القانون 46المادة - )27(
 .15/12 من القانون 65 إلى 48المواد - )28(
 .15/12 من القانون 87 إلى 85المواد - )29(
 .15/12 من القانون 109 إلى 106المواد - )30(
 .15/12 من القانون 115 إلى 110المواد - )31(
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http://www.elhwar.org/
http://www.acsmcn.ca/client/acmn/doss


المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة و دورها في حماية األحداث وٕاعادة إدماجهم   
 د/عربي باي يزيد و د/قسوري فهيمة

1 
 

 
 مداخلة بالملتقى الوطني 

  
 
 
 
 

 
  2016 ماي 05 و04يومي 

  1بقسم الحقوق جامعة باتنة
 د/ قسوري فهيمةد/ريب باي يزيد االسـم الكامـل 

 ة محارضة "ب"استاذأستاذ محارض قسم "ب" الدرجـة العلـمية 

 خاص (مد�)قانون  )عقاري(قانون خاص التخصص 

 1جامعة  باتنة 1جامعة  باتنةالهيئة املستخدمة 

 07.99.67.60.12 05.50.44.72.96رقـم الهـاتــف 

 7TUarbibey.yazid@yahoo.frU7T 7TUFahima_g22@yahoo.frU7Tالربيد االلكـرتو� 

 المحور الثاني:المعالجة القانونية لجنوح االحداث / مراكز الرعاية محور المشاركة:
 المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة ودورها في عنوان المداخلة:

 حماية األحداث وٕاعادة إدماجهم 
 
 
 

ملخص المداخلة : المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة ودورها في حماية األحداث 
 وٕاعادة إدماجهم 

    و   د/ قسوري فهيمة عربي باي يزيد/د

mailto:arbibey.yazid@yahoo.fr
mailto:Fahima_g22@yahoo.fr


المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة و دورها في حماية األحداث وٕاعادة إدماجهم   
 د/عربي باي يزيد و د/قسوري فهيمة

2 
 

 -1جامعة باتنة- قسم الحقوق 

 
 حددت اإلرادة التشريعية ترسانة قانونية لتجسيد حماية الطفل من كل أشكال العنف التي تقع عليه 

،التي حاولت مختلف النظم القانونية حماية بجنوح األحداثو/أو التي يكون هو مرتكبها فيما يتعلق 
الطفل المجرم من خالل توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية إلعادة تربيته 

 وتأهليه وٕاعادة إدماجه داخل المتجمع كآلية للحد من ظاهرة جنوح األحداث.
 إحداث 26/12/1975 المؤرخ في 75/64    حيث اقر المشرع الجزائري بموجب األمر 

 75/115المرسوم التنفيذي مؤسسات ومصالح مكلفة بحماية الطفل والمراهقة ، وجاء تطبيقا له 
 المتضمن القانون األساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في 26/12/1975المؤرخ في 

 المؤرخ في 12/165حماية الطفولة والمراهقة المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 
05/04/2012.  

 الجديد العديد من المهام التي انيطت بها المؤسسات 12/165وتضمن هذا المرسوم التنفيذي 
والمراكز المتخصصة بحماية الطفولة والمراهقة ، وأهمها ضمان التربية وٕاعادة التربية والحماية 

وٕاعادة إدماج األحداث الموضوعين من قبل  الجهات القضائية لألحداث ، والسهر على صحتهم 
وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم ، وتكلف أيضا هذه المراكز بإعادة التربية باستقبال األحداث الجانحين 

 أو األحداث الذين في خطر معنوي قصد إعادة تربيتهم .
    وعليه نركز بالدراسة في هذا الموضوع من خالل تحديد الطبيعة القانونية لهذه المراكز 

والمؤسسات وكذا مهامها في إطار حماية األحداث الجانحين إلعادة تربيتهم واندماجهم ، وكذا 
 التنظيم الهيكلي لهذه المؤسسات ومدى فعاليتها في التقليل من جنوح األحداث .

     من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية :
 إلى أي مدى نجحت مراكز ومؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة في الحد من 

 ظاهرة جنوح األحداث ؟
 لإلجابة على هذه اإلشكالية اخترنا الخطة التالية :

  
 مقدمة 

 والمراهقة  التنظيم الهيكلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة أوال :
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 والمراهقين الطفولة حماية مراكز المتخصصة في األسس القانونية ل -1

  والمراهقة األطفالمراكز المتخصصة في حماية ل لاإلداريلتنظيم ا -2

  بحماية الطفولة والمراهقةلمراكز المتخصصةالمهام الرئيسية ل -3

 

 والمراهقين األطفالالمراكز المتخصصة لحماية الخاصة بمهام ال: ثانيا 

 المراكز المتخصصة في إعادة التربية -1

  المراكز المتخصصة للحماية -2
 ة الشبيبةيالمراكز المتعددة الخدمات لوقا -3

 خاتمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراهقة  : التنظيم الهيكلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة أوال

 والمراهقين وذلك نظرا للمخاطر التي تحيط بهم باألطفال   أولى المشرع الجزائري عناية خاصة 

في ظل التطورات االجتماعية واالقتصادية التي تشهدها الجزائر ، وخاصة في ظل تنامي الظواهر 
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 والمخاطر المحدقة بالطفل والمراهق من خالل استغالله في ارتكاب جرائم وتوريطه في اإلجرامية

 الطبيعة الخاصة للطفل والمراهق تستوجب العناية الخاصة أن، ذلك اإلجراميةالعديد من األعمال 

جنوح ل السياسية الجنائية في مجال عقاب ا،حيث أنبه وعدم معاملته كالبالغين في توقيع العقاب

 عن عنصر العقاب ا تربيتهم وتأهيلهم لممارسة السلوك السوي بعيدإعادة تستوجب األحداثلدى 

الرادع عن ارتكاب الجرم . 

 مراكز ومؤسسات متخصصة يالمشرع الجزائر     ولتوفير الحماية الالزمة لألطفال والمراهقين اقر

رة العمل والتضامن امنها ما هو تابع لوزارة العدل لمتابعة األحداث الجانحين ومنها ما هو تابع لوز

 من هم في خطر معنوي . األطفالاالجتماعي التي تعنى بتربية 

والمراهقين  الطفولة حماية مراكز المتخصصة في األسس القانونية ل -1

 غير انه اقر إنشاء مراكز أقر التشريع الجزائري عدة قوانين تعنى بحماية الطفولة والمراهقين 

 / 09 /26 المؤرخ في 64 / 75األمر  بموجب متخصصة في حماية الطفولة والمراهقين وهذا

0F المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة1975

، وتم تطبيقه 1

 المتضمن القانون األساسي 26/12/1975 المؤرخ في 75/115المرسوم التنفيذي من خالل 

النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة المعدل والمتمم بموجب المرسوم 

05/04/2012 المؤرخ في 12/165التنفيذي  1F

 لجنة إحداثالمتضمن  101 / 76 و المرسوم  .2

 1987 / 12 / 01 المؤرخ في 261 / 87الوقاية و حماية الطفولة و المراهقة و المرسوم 

المتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية و تعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية 

 .الطفولة 

 

 والمراهقة  األطفالمراكز المتخصصة في حماية ل لاإلداريالتنظيم  -2

 فإن المراكز المتخصصة أو المؤسسات المتخصصة في 12/165 األخيربموجب التعديل    

 بالتضامن الوطني بعد ان كانت ةوزارة المكلفالحماية الطفولة والمراهقة وضعت تحت وصاية 
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 إحداثالمتضمن 75/64تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة بموجب المادة األولى من األمر

ألهمية مهام وزارة التضامن   نظراهذاالمؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ،و

 المخاطر أصبحت  ألن والمجتمع وليس الشباب فقطاألسرةالوطني واالجتماعي التي تعنى بشؤون 

 . األطفال  وتهدد كل الفئات العمرية من الشباب

 مؤسسات عمومية ذات طابع ينحماية الطفولة والمراهقفي      وتعد مؤسسات المتخصصة 

 بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي . عإداري تتمت

 المتضمن القانون األساسي 26/09/1975 المؤرخ في 75/115تطبيقا للمرسوم التنفيذي 

النموذجي لحماية الطفولة والمراهقة فقد حدد التنظيم اإلداري للمراكز المتخصصة في حماية 

 الذي أعاد تنظيم الهيكل اإلداري ، حيث أقرت المادة 12/165الطفولة والمراهقة وعدلها المرسوم 

 من المرسوم السالف الذكر انه يسير المؤسسات أو المراكز المتخصصة في حماية األطفال 11

، حيث اضيف المجلس النفسي مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي تربويوالمراهقين 

التربوي تبعا لطبيعة التعامل النفسي لألطفال والمراهقين الذين يتوجب وجود مختصين لدراسة 

 االختالالت النفسية ومحاولة العالج النفسي لمعرفة أسباب الجنوح وارتكاب السلوك اإلجرامي.

   في حين حدد المرسوم التنفيذي الجديد ان التنظيم الداخلي للمؤسسات من حيث تعيين 

الموظفين وتصنيفهم يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف 

بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حين أن النظام الداخلي لكل مؤسسة وطريقة 

التسيير الداخلي والقيام بالمهام المنوطة بالهياكل التنظيمية يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف 

 بالتضامن الوطني والوزير العدل حافظ األختام .

 مجلس اإلدارة  -أ

 منه حيث يترأسه الوالي او ممثله 14 تشكيل مجلس اإلدارة طبقا للمادة12/165أعاد المرسوم 

 ويتشكل من: 

 ممثل عن مديرية الصحة والسكان للوالية . -
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 ممثل عن مديرية التربية للوالية . -

 ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للوالية . -

 ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للوالية . -

 ممثل عن مديرية الشؤون الدينية واألوقاف للوالية  -

 رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مقر المؤسسة أو ممثله . -

ممثال عن المستخدمين البيداغوجيين ينتخبه نظراؤه .ممثال عن المستخدمين االداريين  -

 ينتخبه نظراؤه .

ممثلين عن الحركة الجمعوية ذات الطابع االجتماعي التي تنشط في نفس مجال نشاط  -

 المؤسسة 

وكذلك يمكن للمجلس أن يستعين بأي شخص كفء من شانه مساعدته في أشغاله مثل 

 المختصيين النفسيين أو االجتماعيين أصحاب الخبرة في مجال اختصاصهم .

 من خالل تشكيلة المجلس يتبين أنه يضم كل أعضاء السلطة التنفيذية وممثلي مختلف المديريات 

على مستوى الوالية ، ولكن يالحظ عدم وجود التمثيل القضائي من قضاة األحداث الذي كان 

 ، وهنا ما يعاب على التشكيلة غياب جزء أساسي من لهم 75/115موجودا بموجب المرسوم 

 التي 12/165 من المرسوم 06صالحية إحالة األحداث ألحد هذه المراكز خاصة ان المادة 

حددت أهم مهام هذه المراكز وهي ضمان التربية وٕاعادة التربية والحماية وٕاعادة اإلدماج لألحداث 

 الموضوعين من قبل الجهات القضائية لألحداث.

    وان كانت هذه التشكيلة قد أضافت ممثلي المجتمع المدني من خالل إشراك الحركة الجمعوية 

في تشكيلة مجلس اإلدارة لمؤسسات حماية الطفولة والمراهقة ، ويعد هذا التمثيل ايجابيا من خالل 

بسط الرقابة على أعمال المجلس في تنظيم شؤون هذه المراكز، وكذا عالقتها الوطيدة بالمجتمع 

ألنها تهم فئة ذات خصوصية داخل األسرة وهي الطفل والمراهق نظرا للحساسية الشديدة لهذه الفئة 

 بالظروف االجتماعية والمخاطر المحدقة بهم .
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 تداول  مجلس اإلدارة  •

 3 يعين أعضاء المجلس بقرار من الوالي بناء على اقتراح السلطات المعنية التي يتبعونها لمدة 

سنوات قابلة للتجديد ، ولم يحدد عدد مرات التجديد مما قد يؤدي إلى عدم تغيير في تشكيلة 

 المجلس بسبب التجديد غير المنتهي .

   يجتمع المجلس مرتين في السنة في دورة عادية بناء على طلب رئيسه ويمكن أن يجتمع 

 المجلس في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلثي أعضائه أو السلطة الوصية .

يوما على االقل 15ترسل االستدعاءات الشخصية إلى أعضاء مجلس اإلدارة بجدول األعمال قبل 

 من تاريخ االجتماع ويمكن تقليص هذا االجل في الدورات غير العادية دون اقل من ثمانية ايام .

   وال تصح مداوالت المجلس إال بحضور أغلبية أعضائه ، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية 

 من 19، 18 ،  17األصوات وفي حالة التساوي يكون الرئيس مرجحا وهذا تطبيقا لنص المادة 

 .12/165المرسوم 

 مهام مجلس اإلدارة  •

 على أن مجلس اإلدارة يتداول طبقا للقوانين والتنظيمات 12/165 من المرسوم 16نصت المادة 

 المعمول لها ، خاصة : 

 النظام الداخلي للمؤسسة . -

 برامج نشاطات المؤسسة . -

 مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها . -

 الصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات . -

 اقتناء األمالك العقارية والمنقولة والتصرف فيها . -

 قبول الهبات والوصايا أو رفضها . -

 مشاريع تهيئة المؤسسة وتوسيعها . -

 التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة الذي يعده المدير. -
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 كل المسائل المتعقلة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها . -

    نالحظ أن النظام الداخلي يتم التداول عليه بموجب مداولة في مجلس اإلدارة في حين أن 

 أسندت مهام تحديد النظام الداخلي لكل مؤسسة للقرار مشترك 12/165 من المرسوم 13المادة 

بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير العدل حافظ األختام، مما يثير التساؤل عن طريقة 

 تحديد النظام الداخلي هل يكون بمداولة مجلس اإلدارة وتتم المصادقة عليه بقرار مشترك أم ال؟

 مما سبق يتبين أن مهام المجلس تنظيمية في التسيير الداخلي للمراكز .

 المدير العام  -ب

 على أن تعيين المدير يكون بموجب قرار من 12/165 من المرسوم 22 و21حددت المادة 

 الوزير المكلف بالتضامن الوطني وينهي مهامه بنفس الطريقة .

   واقر القانون أن مهام المدير يرتكز على تسيير المؤسسة أو مركز حماية الطفولة والمراهقة، 

 ويكلف بهذا الشأن في : 

 تنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة . -

 تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع الحياة المدنية . -

 إعداد برامج نشاطات المؤسسة وتنفيذها . -

 إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمها إلى مجلس اإلدارة للتداول بشأنها . -

 إبرام الصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به . -

 تعيين المستخدمين في كل المناصب التي لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر. -

 ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة . -

 إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة ، وهو اآلمر بصرف الميزانية للمؤسسة . -

   من خالل ما سبق يظهر بأن الممثل القانوني للمراكز والمؤسسات المتخصصة في حماية 

الطفولة والمراهقة هو المدير باعتباره صاحب الصفة في تمثيلها كشخص معنوي ، ولديه مهام 

التنفيذ والتسيير للمؤسسات، ولم يحدد المشرع الجزائري الشروط الواجب توفرها في شخص المدير 
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تبعا لخصوصية المهام المناط به في التسيير لمؤسسات ذات طبيعة حساسة ونظرا لخصوصية 

مهام وأهداف المراكز المتخصصة التي يستوجب آن تتوافر فيه شروط ذات طبيعة تتالءم مع مهام 

 هذه المراكز .

 وما 23   وأقرت التعديالت الجديدة للمراكز المتخصصة إنشاء المجلس التربوي الذي أقرته المادة 

 لما له من مهام متميزة تساعد المؤسسات المتخصصة على القيام 12/165يليها من المرسوم 

 بمهامها .

 ج- المجلس النفسي التربوي

 له مهام خاصة مرتبطة بطبيعة عمل هذه المراكز 12/165هذا المجلس استحدثه المرسوم رقم 

في حماية الطفولة والمراهقين للحد من جنوح األحداث، يعد هذا المجلس ذو طابع استشاري مكلف 

بدراسة وتقديم اآلراء واالقتراحات والتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام المؤسسة ويكلف 

 خصيصا : 

 اقتراح برامج النشاطات النفسية التربوية وتنسيقها . -

 توجيه األحداث حسب قدراتهم واستعداداتهم ونتائج تقييمهم على المستوي التربوي . -

 دراسة الصعوبات التي تعترض عملية التكفل باألحداث واقتراح الحلول المناسبة . -

 تقديم االقتراحات الخاصة بالتكفل باألحداث وٕاعادة إدماجهم اجتماعيا . -

    من خالل هذه المهام يظهر بأن المجلس النفسي التربوي مهم جدا كجهاز يعنى بشؤون 

األحداث الجانحين من خالل الوقوف على أسباب الجنوح والدراسات واالقتراحات للتصدي للمشاكل 

النفسية واالجتماعية التي تؤدي إلى جنوح األحداث وفي سبيل القيام بهامه على أكمل وجه فهو 

  وهم : 12/165 من المرسوم 25يرتكز على تشكيلة متميزة حددتها المادة 

 مدير المؤسسة رئيسا . -

 نفسيا تربويا . -

 نفسيا عياديا . -
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 طبيبا . -

 مربيين متخصصين ينتخبهما نظراؤهم . -

 مساعدة اجتماعي . -

   يظهر من خالل تشكيلة المجلس النفسي انه يرتكز على االختصاصين النفسانيين ألن الجنوح 

تعود أسبابه إلى عوامل نفسية واجتماعية نظرا لخصوصية مرحلة الطفولة والمراهقة وما تتأثر به 

من ظروف اجتماعية سيئة أو غياب الكنف العائلي األمثل لتكوين شخصية الطفل أو المراهق 

بطريقة سوية، وهنا تظهر أهمية دور هذه المؤسسات في العمل على الحد من جنوح األحداث 

 إلعادة تربيتهم باألساس ثم إعادة إدماجهم داخل المجتمع ليكون موطنا سويا. 

 يجتمع المجلس مرة كل شهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ، ويجتمع في دورة 

غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلثي أعضائه، يستدعي المدير أعضاء المجلس ويعرض 

 أيام على األقل من تاريخ االجتماع ، وال تصح مداوالت المجلس 8عليهم جدول األعمال خالل 

 إال بحضور نصف أعضائه .

 من 29   تتخذ قرارت المجلس باألغلبية في حالة التساوي يرجح صوت الرئيس، وأقرت المادة 

 أن أراء المجلس النفسي واقتراحاته وتوصياته تدون في محاضر وتسجل في 12/165المرسوم 

 أشهر يقيم فيه نشاطه 3سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير المؤسسة ويعد المجلس تقريرا كل 

ويقترح التدابير الالزمة التي من شانها تحسين الخدمات الخاصة بالمؤسسة ، ويرسل إلى قاضي 

األحداث رئيس لجنة العمل التربوي ، كما يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه ويرسله إلى مدير 

 النشاط االجتماعي والتضامن للوالية .

   من خالل ما سبق يظهر بأن أعمال المجلس متابعة من قبل السلطات القضائية الممثلة في 

 قاضي األحداث وكذا السلطات المحلية من قبل مدير النشاط االجتماعي والتضامن للوالية.

  بحماية الطفولة والمراهقة لمراكز المتخصصة المهام الرئيسية ل -3
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  إن التنظيم الهيكلي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة تعمل بهذا التكوين الداخلي 

 والتي تسعى األجهزة المشكلة من مجلس 12/165وتسعى لتحقيق مهام رئيسية حددها المرسوم 

 اإلدارة والمدير والمجلس النفسي تحقيقها وهي :

ضمان تربية األحداث وٕاعادة تربيتهم وحمايتهم ويعد هذا جوهر عمل األجهزة الداخلية لكل  -

 المراكز و هدفها الرئيسي .

 بالمالحظة المباشرة لسلوكه وبمختلف هالقيام بدراسة شخصية الحدث وقدراته واستعدادات -

االختبارات و التحقيقات االجتماعية عن طريق االختصاصين النفسيين والعياديين 

 والمختصين االجتماعيين من خالل عمل المجلس النفسي التربوي .

 تنفيذ تقنيات مالئمة للتكفل باألحداث . -

 ضمان المتابعة النفسية والطبية للحدث. -

 ضمان تربية مدنية وأخالقية بهدف تعزيز احترام القيم لدى الحدث. -

 مراقبة سلوك الحدث وتقييمه .  -

 ضمان تغذية صحية ومتوازنة . -

السهر على المرافقة العائلية طوال عملية التكفل باألحداث قصد الحفاظ على الروابط مع  -

 أسرهم .

 ضمان التمدرس والتكوين المهني ألحداث باالتصال مع القطاعات المعنية . -

السهر على إعادة التكيف وٕاعادة اإلدماج العائلية واالجتماعي والمدرسي والمهني  -

 لألحداث.

 ضمان النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية . -

    فإذا كانت هذه المهام الرئيسية التي تعمل في إطارها كل المراكز المتخصصة في حماية 

 الطفولة والمراهقة فإن القانون اخص لكل مركز مهام مستقلة يقوم بها تبعا لتنوعها .
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 والمراهقين  األطفالالمراكز المتخصصة لحماية الخاصة بمهام ال ثانيا :

 طبقا لقانون األحداث الجهات القضائية تحيل أن 12/165 من المرسوم 05حددت المادة 

 المراكز التالية : إلى الجزائية وقانون العقوبات اإلجراءات

 المراكز المتخصصة في إعادة التربية  -

 المراكز المتخصصة في الحماية  -

 ة الشبيبة .يمتعددة الخدمات لوقاالالمراكز  -

 لكل مركز فئة األطفال والمراهقين اللذين يحولون له من قبل الجهات 12/165 وحدد المرسوم 

القضائية . 

 المراكز المتخصصة في إعادة التربية-1

 إليها أشارت األحداث التربية وٕادماج إعادةمراكز مراكز المتخصصة في إعادة التربية و  إن ال
حيث نصت المادة ، من قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي116 و 28المادتين 

 على أنه تصنف مؤسسات و مراكز متخصصة لألحداث الستقبال األحداث الذين تقل 28
 سنة  المحبوسين مؤقتا  و المحكوم عليهم نهائيـا بعقوبة سالبة مهما تكن 18أعمارهم عن 

P2Fمدتهـــا

3
P .

المراكز هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل و تتمثل مهمتها األساسية في إعادة  هاته    و
 بإعطائهم حســـب مستواهم الثقافي تعليما و تكوينا هذاتربية األحداث و إدماجهم بالمجتمع ، و

 .مهنيا ، باإلضافة إلى األنشطة الثقافية و الرياضية و الترفيهيـة 
 الجانحين قصد األحداثإعادة التربية والتي تكلف باستقبال   المراكز المتخصصة فيكانت حيث 
 ،والتي تعد مؤسسات 75/64 تربيتهم تسمى بالمراكز التخصصية إلعادة التربية طبقا لألمر إعادة

 تربيتهم واللذين إعادة سنة بقصد 18 اللذين يقل عمرهم عن األحداث إليواءداخلية مخصصة 
P3F الجزائية اإلجراءات من قانون 444 موضوع احد التدابير المنصوص عليها في المادة اكانو

4
P ،

 التربية ومصلحة إعادةوتشتمل هذه المراكز على المصالح التالية : مصلحة المالحظة ومصلحة 
العالج البعدي . 
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 حيث التي يتعرض لها الحدث ، ش حيث تشرف مصلحة المالحظة على دراسة حاالت التشو
 في ، المختص من اجل اتخاذ التدبير النهائياألحداثيقدم فيها المختصين تقرير يرفع لقاضي 

 أشهر. 6أشهر إلى 3مصلحة تتراوح بين ال الحدث بإقامة أنحين 
 والوطنية والرياضية والتكوين األخالقية مصلحة إعادة التربية تكلف بتزويد الحدث بالتربية أما   

 االجتماعي . إدماجه إعادةالمدرسي والمهني بقصد 
أما مصلحة العالج البعدي فهي مكلفة بالدمج االجتماعي لألحداث وتشرع في تربيتهم خارجيا 

 بعد اخذ رأي لجنة العمل التربوي . بشأنهمبانتظار نهاية التدبير المتخذ 
 .75/65 من األمر 12 ، 11 ، 10 وادم حددتها الما  هذه المه

 مجموعة محددة من المراكز المتخصصة في إعادة 12/165وقد اقر الملحق األول بالمرسوم 

التربية ومنها : المركز المتخصص إلعادة التربية بلدية باتنة ، والمركز المتخصص بأدرار ، 

 تبسة ، الطاهير بجيجل وغيرها .

  المراكز المتخصصة للحماية-2

  تكلف المراكز المتخصصة في الحماية باستقبال األحداث في خطر معنوي قصد تربيتهم 
عاما بقصد 21هي مؤسسات داخلية مخصصة إليواء األحداث الذين لم يكملوا وحمايتهم ، و

، 6، 5تربيتهم وحمايتهم ، والذين كانوا موضوع أحد التدابير االحترازية المنصوص عليها في المواد
 وال يختص بالمتخلفين بدنا أو عقليا، يجوز 1972فيفري 10 المؤرخ في 3. 27 من األمر 11

لهذه المراكز قبول األحداث الذين سبق وضعهم في المراكز المتخصصة إلعادة التربية والذين 
 استفادوا من تدابير إيوائهم للعالج البعدي.

تشمل المراكز على المصالح التالية: مصلحة المالحظة- مصلحة التربية- مصلحة العالج 
أشهر وعند انتهاء 6أشهر أو تزيد عن 3البعدي، وال يمكن أن تقل مدة اإلقامة في المصلحة عن 

4Fالمدة يوجه تقرير إلى قاضي األحداث مشفوعا باقتراح يرمي إلبقائه أو التخاذ تدابير أنفع له 

5 .

   ومن خالل تنظيم مهام هذه المراكز فهي تظهر أنها تنفذ المهام الرئيسية المنصوص عليها في 

 وذلك بإسناد كل مهمة لمصلحة داخلية خاصة  سواء مصلحة 12/165المرسوم التنفيذي 
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المالحظة أو مصلحة التربية أو العالج البعدي التي تشترك فيها كل من مركز إعادة التربية 

 ومركز المتخصص بالحماية . 

 ة الشبيبةيالمراكز المتعددة الخدمات لوقا-3

وهي مراكز ذات طبيعة خاصة تكون في الحاالت التي تقتضي فيها األوضاع إلى جمع مركز 

إعادة التربية ومع المراكز المتخصصة في الحماية يتم تجميعها ضمن مؤسسة وحيدة تسمى 

 المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة .

 الخاتمة 

 يتبين أن المشرع الجزائري وفي سبيل تحقيق حماية األحداث وٕاعادة تربيتهم    من خالل ما سبق 

بعد تحويلهم من الجهات القضائية حدد ثالث مراكز أساسية وهي مراكز متخصصة في إعادة 

التربية ومراكز متخصصة في الحماية ومراكز متعددة الخدمات لوقاية الشبيبة التي تجمع بين 

المراكز المتخصصة السابقة لتحقيق غاية إعادة التربية واإلدماج االجتماعي، وحدد التنظيم 

اإلداري والهيكلي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة من خالل ثالث أجهزة رئيسية 

 12/165وهي مجلس اإلدارة والمدير العام والمجلس النفسي التربوي المحدث بموجب المرسوم 

وهذا للعناية النفسية واالجتماعية باألحداث الجانحين للوقوف على أهم أسباب حاالت الجنوح 

للقضاء على االختالالت النفسية والسلوكية وٕاعادة تربية األطفال والمراهقين مرتكبي الفعل المجرم 

، غير أن ما يالحظ على هذا المجلس وكذا مجلس اإلدارة لكل مركز عدم وجود ممثلين عن 

الجهات القضائية ذلك أن من يحيل األحداث لهذه المراكز في الغالب قاضي األحداث الذي الغي 

اختصاصه بالمشاركة في مجلس اإلدارة والمجلس النفسي التربوي، وان كان األخير جهاز تقني 

اجتماعي تخصصي فإن وجود قاضي األحداث في غاية األهمية للوقوف على طبيعة الجرم 

المرتكب واستشراف األعمال المجرمة والسلوكات المجرمة من قبل الحدث ، حتى تكون باقي 

األجهزة على دراية أكثر بنوعية الجرائم المرتكبة بما يساعد في حل اإلشكاليات النفسية وتفاديها 

 مستقبال .
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   وعليه نوصي بـ :

 إعادة إدراج قاضي األحداث في تشكيلة مجلس اإلدارة للمراكز المتخصصة . -

 إدراج مناهج التربية الدينية داخل المراكز المتخصصة . -

 التهميش:
                                                 

 ، المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة1975 / 09 /26 المؤرخ في 64 / 75األمر  - 1
 .81 عددالجريدة الرسمية 

 النموذجي للمؤسسات المتخصصة في األساسي المتضمن القانون 26/12/1975 المؤرخ في 75/115- المرسوم التنفيذي 2
 05/04/2012 المؤرخ في 12/165. المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 82حماية الطفولة والمراهقة الجريدة الرسمية رقم 

 .21 عددالجريدة الرسمية ،
 http://droit7.blogspot.com/2014/12/blog-post_26.html-  موقع االلكتروني 3
ال يجوز في مواد الجنايات و الجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشر إال تدبير أو أكثر - التي تنص على انه :" 4

 من تدابير الحماية والتهذيب اآلتي بيانها:
 * تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة.
 *تطبيق نظام اإلفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.

 * وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض.
 *وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك.

 *وضعه في مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة.
*وضعه في مدرسة داخلية صالحة إليواء األحداث المجرمين في سن الدراسة،غير انه يجوز أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي 

 يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية اإلصالحية.
ويتعين في جميع األحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة ال يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن 

 الرشد المدني.
 http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult-  مقال منشور بموقع االلكتروني : 5
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http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/1595-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC.html
http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/1595-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC.html
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 تبني فلسفة العدالة الجنائية التفاوضية في مجال قضاء األحداث

 1                                             الدكتور محمد سمصار  جامعة باتنة 

 1                                            ط.د/ قداش سلوى     جامعة باتنة 

 مقدمة

يعتبر األحداث الفئة األكثر عرضة للمخاطر في المجتمع؛ وتنبع تلك الخطورة من 

ضعفهم البدني و نقص خبرتهم بالحياة ووقوعهم ضحية المحيط االجتماعي الذي يتواجدون به، 

وٕادراكا منها لتلك الحقيقة دأبت التشريعات الجنائية المقارنة على معاملة هؤالء األحداث الجانحين 

معاملة جنائية خاصة يغلب عليها طابع التهذيب واإلصالح على العقاب واإليالم، فيما يعرف 

 بقضاء األحداث. 

 ، يكون المشرع 2015 جويلية 23 المؤرخ في 06-15       بمجيء القانون رقم 

الجزائري اتجه صوب تبني فلسفة العدالة الجنائية التفاوضية التي تستند إلى مبدأ الرضا بين 

النيابة العامة والمتهم والضحية، وهو ما يعني خصخصة حق الدولة في العقاب بمنح أطراف 

الدعوى الجزائية سلطة أوسع في البحث عن تسوية بديلة آلثار للجريمة، ويعتبر نظام الوساطة 

 الجناية من أهم مرتكزات هذا النمط الجديد من أنماط العدالة الجنائية.

وٕاذا كانت أغلب التشريعات الجنائية المقارنة- بما فيها التشريع الوطني- قد اقتنعت 

أخيرا بنمط العدالة الجنائية التفاوضية أمال في النجاح في مواجهة إجرام البالغين سن الرشد 

الجنائي، فإن فئة األحداث هي الفئة األكثر استحقاقا لتلك التدابير نظرا لما توفره من فرص ثمينة 

من أجل مصالحة ودية بين األحداث الجانحين ومجتمعهم، وهي الفكرة التي  كرسها القانون رقم 

 المتعلق بحماية الطفل حيث نص على مبدأ الوساطة 2015 جويلية 15 المؤرخ في 15-12

 الجنائية بين أطراف الدعوى الجنائية في مجال قضاء األحداث

 و من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة على إشكالية محورية هي: 

Uما هي آفاق نجاح نظام العدالة الجنائية التفاوضية في مجال قضاء األحداث؟ 

U:وتندرج تحت هذه اإلشكالية المحورية تساؤالت فرعية أهمها 

 ما هي مالمح نظام العدالة الجنائية التفاوضية ؟

         ماهي معالم نظام الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري وفق التعديل الجديد؟، 

         وهل يمكن تطبيقها في مجال قضاء األحداث؟
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 و ما هي ضوابط تفعيل نظام الوساطة الجزائية في مجال قضاء األحداث؟

 وسعيا من لإلجابة على هذه اإلشكالية نقترح الخطة التالية:

 

 مقدمــــــــــة

 المحور األول: مالمح نظام العدالة الجنائية التفاوضية في التشريــــــــــــــــــــــــــــــــع الجزائري.

 المحور الثاني: تفعيل نظام العدالة الجنائية التفاوضية في مواجهة األحداث الجانحين.

 خاتمـــــــــــة 

 :المحور األول: مبادئ العدالة الجنائية التفاوضية
ومن أجل الوقوف على مبادئ العدالة الجنائية التفاوضية ال بد من الحديث أوال عن 

 مفهومها، ثم مبرراتها، وصورها.

U :أوال: تعريف العدالة الجنائية التفاوضية

يقصد بالعدالة الجنائية التفاوضية تلك العقوبات الرضائية التي يتم توقيعها على من 

لة من وتثبت تورطه في الجريمة بعيدا عن الدعوة العمومية باعتبارها المسلك التقليدي لتمكين الد

 : من ثالثة عناصر رئيسيةألف وهذا التصور الجديد للعدالة الجنائية يت،حقها في العقاب

 التحول من العدالة القهرية إلى العدالة الرضائية. -

 اإلسراع في اإلجراءات الجنائية وضمان فاعلية العقوبة. -

مباركة القضاء وتأييده تلك العقوبات لتصبح في مرتبة الحكم القضائي من حيث القوة  -

 التنفيذية.

وبذلك نستطيع القول بأن العدالة الجنائية تتجه نحو التحول إلى عدالة رضائية تقوم على        

مراعاة البعد االجتماعي في المنازعات الجنائية مع مراعاة هدف المجني عليهم وتأهيل الجاني 

 .0F1عليصبح فردا صالحا في المجتم

U :ثانيا: مبررات العدالة الجنائية التفاوضية

 إلى القانون الجنائي وذلك رغم كون هلقد عرف نظام العدالة الجنائية التفاوضية طريق

 مخالفتها وذلك تحت وطأة الوضع الذي آلت لىقواعده من النظام العام حيث ال يجوز االتفاق ع

 :إليه العدالة الجنائية من خالل المالمح التالية

 تراجع القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية:-1
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تعتبر العقوبة السالبة حجر الزاوية في نظام العقوبات الحديثة، هذه األخيرة التي ما لبثت 

تعاني من أزمة شديدة فاعليتها جعلتها تؤثر على المحكوم عليه من شتى النواحي؛ فمن الناحية 

 مجتمعه مالنفسية يؤدي حبس المتهم إلى شعوره باإلحباط والمهانة نتيجة لهزيمة مزدوجة أما

وأمام نفسه، وتزيد أيام السجن العسيرة من تعقيد المشكلة، مما يجعله ينفعل ويكره المجتمع. 

ومن الناحية االجتماعية يفقد المحكوم عليه مركزه في المجتمع فيصبح عالة على غيره، 

راحه سجين في سجن كبير. سويصبح بعد إطالق 

ومن الناحية االقتصادية تتعاظم اآلثار السلبية، حيث يفقد السجين وظيفته وتنهار أسرته، 

وتنزلق في سبيل الجريمة والشذوذ، ولعل أكثر اآلثار بروزا هي اآلثار القانونية وفي مقدمتها تزايد 

 .1F2معدالت العود وتكديس السجون وفقدان الوظيفة العقابية للمؤسسات العقابية

التضخم التشريعي اإلجرائي:  -2

ونقصد بذلك اإلغراق في الشكليات اإلجرائية، مما أدى إلى اإلخالل بتوازن العدالة 

الجنائية، وكما أن إجبار المتهمين على األطوار الطويلة للدعوى العمومية يؤثر على حق الدفاع 

. اإلنسانويمس حقوق 

كما أن الدعوى العمومية تتعامل في- أغلب األحيان -  مع جميع الجرائم بنفس 

اإلجراءات سواء بسيطة أو خطيرة؛ وبذلك تضيع الحقوق المرتبطة بالجرائم البسيطة في أروقة 

 .2ها عن المتابعة الصارمة التي يجب أن تحظى بها الجرائم الخطيرةعالعدالة الجنائية، وتذهل م

 ظهور نماذج إجرامية معقدة:-3

إن تمسك العدالة الجنائية بالمسار المعقد للدعوى العمومية في جميع القضايا المعروضة 

عليها جعل الجريمة تنتشر على نطاق واسع وتغلغلت في النسيج االجتماعي على نحو أصبحت 

معه تتجاوب في تطورها مع الثورة التكنولوجية التي سيشهدها العالم فيما يعرف ب: عولمة 

الجريمة في حين عجزت العدالة الجنائية الحديثة عن مواجهة هذا التطور اإلجرامي النوعي الذي 

ما فتئ  يزحف على حقوق األفراد ومصالح المجتمعات. 

 

 

 

U:ثالثا: صور العدالة الجنائية التفاوضية 
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لقد أدت الظروف السابقة إلى التفكير الجدي في إيجاد بدائل للدعوى العمومية أفرز 

التصالح  ضرورة تبني بدائل على غرار (1984المؤتمر الدولي الثالث لقانون العقوبات لسنة 

، األمر الجنائي الوساطة).  الجنائي، الصلحالجنائي

 التصالح الجنائي:-1

ويقصد به االتفاق الواقع بين الدولة والمتهم في جرائم معينة، وذلك بفرض عقوبة الغرامة 

التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية سواء في جرائم القانون العام أو في بعض الجرائم 

.  2F3االقتصادي مثل الجرائم الضريبية والجمركية وجرائم الصرف الخاصة ذات الطابع

ي رضائي يقضي بتنفيذ عقوبة ئوعليه يمكن القول بأن نظام التصالح الجنائي هو نظام إجرا

 .3F4طويلة  القضاء والمتهمين بإجراءاتإيقافرضائية، تهدف إلى عدم 

التصالحي وفي التشريع الجزائري نجد المشرع ينص في بعض الحاالت على تبني النظام   

 ق إ ج تحت عنوان، في غرامة الصلح في 381في بعض الجرائم على غرار نص المادة 

المخالفات: " قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه 

 له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح، حرصار المخالف بأنه مخطمحضر مثبت لمخالفة، بإ

مساو للحد األدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة". 

 من قانون 265كما نص على ذلك في بعض القوانين الخاصة على غرار المادة 

الجمارك والتي أجازت لوزير المالية التصالح مع األشخاص المتابعين من طرف إدارة الجمارك  

  مخالفة جمركية. بسبب

 نظام الصلح الجنائي:-2

رت معظم ص وقد ح،وهو الصلح بين المتهم والضحية بعيدا عن أروقة القضاء

التشريعات ذلك في حاالت خاصة على غرار جرائم الروابط العائلية. واألمثلة كثيرة على ذلك في 

 بذلك بديال من بدائل صبحالتشريع الجزائري حيث يضع الصلح الجنائي حدا للمتابعة الجزائية، وي

الدعوى العمومية. 

 نظام األمر الجنائي: -3

ي التقليدي للدعوى العمومية، وهو ئويهدف األمر الجنائي إلى اختصار الطريق اإلجرا

نوع من التسوية أو الصلح يعرضه القاضي أو النيابة على الخصوم نظير تبسيط اإلجراءات في 

بعض الجرائم البسيطة.  
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 على األمر الجنائي كبديل من بدائل التسوية الودية للجريمة  الجزائريوقد نص المشرع

 380 مكرر و 380 السيما المواد 2015 يوليو سنة 23- المؤرخ في 02-15 لألمر تبعاو

، حيث يمكن بموجب هذا التعديل للسيد وكيل الجمهورية إحالة الجنح المعاقب عليها 7مكرر 

بالغرامة أو بالحبس تساوي أو تصل عقوبتها سنتين على محكمة الجنح السيما إذا كانت الوقائع 

بسيطة وثابتة بالمعاينة المادية، وقليلة الخطورة. 

 ويتم تطبيق إجراءات األمر الجزائي وفق شروط وضوابط حددها المشرع في 

المواد أعاله، وقد استثنى بموجبها صراحة الحدث من إجراءات األمر الجنائي. 

 نظام الوساطة الجنائية:-4

 األطراف وضع حد ونهاية تفاقبناء على امحايد  شخصيتقيد بالوساطة الجنائية محاولة 

 لحالة االضطراب التي أحدثتها الجريمة وذلك بتعويض الضحية والعمل على إعادة تأهيل

                  .   4F5الجاني

وهي بذلك آلية تقوم على أساس تدخل قضائي من أجل ترميم أضرار الجريمة، وتعويض 

. 5F6المجني عليه بعيدا عن إجراءات الدعوى العمومية

 عمد المشرع الجزائري إلى تبني 2015 لسنة قانون اإلجراءات الجزائيةومن خالل تعديل 

  مكرر37 المادة صالوساطة الجزائية كشكل من أشكال العدالة الجنائية التفاوضية وذلك في ن

 والتي تضمنت الشروط الكفيلة بتطبيق هذه اآللية، وتحدد طائفة من الجرائم التي 9 مكرر37 إلى

 السب والقذف واالعتداء على الحياة الخاصة  مثلمواد الجنح تجوز فيها الوساطة على غرار

والتهديد والوشاية الكاذبة وترك األسرة واالمتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم الطفل، 

ويمكن أن تطبق الوساطة في كل المخالفات. 

 

 في مواجهة جنوح محور الثاني: تفعيــــل العدالــــــة الجنـــــــــائية التفاوضيةال
 األحداث.

            

 بعدما قرر المشرع الجزائري اعتماد نظام العدالة الجنائية التفاوضية في مواجهة 

المجرمين العاديين من ذوي المسؤولية الجنائية الكاملة، يثار التساؤل حول مدى تناسبية هذا 
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الناقصة (الفقرة األولى)، وٕالى أي مدى  المسؤولية الجنائية النمط مع األحداث الجانحين ذوي

يمكن اعتبار الوساطة الجنائية النمط األنسب لهذه الفئة (الفقرة الثانية). 

U .أوال: تناسبية العدالة الجنائية التفاوضية مع األحداث الجانحين

يمثل  رأينا من خالل المحور السابق بأن موضوع العدالة الجنائية التفاوضية 

خروجا من المشرع على مبادئ القانون الجنائي لضرورات عملية ملحة، كما رأينا قيام المشرع 

بتبنيها في مواجهة الجناة الذين يتمتعون بمسؤولية جنائية كاملة، فما مدى تناسب هذا النمط مع 

 الناقصة؟ المسؤولية الجنائيةاألحداث الجانحين ذوي 

ويمكن فحص ذلك التناسب من خالل الوقوف على المبررات التالية: 

  البناء البدني للحدث:-إضطراب1

 مع مرحلة المراهقة فإننا نجد المراهق يكون ا تمام تتفقإذا سلمنا بأن حياة األحداث

مما يولد ؛ 6F7 سرعان ما تزداد قوته البدنية بوتيرة متسارعةثم ،ضعيف البنية في بدايات المراهقة

لديه اضطرابات سلوكية تنتهي في الغالب بانحرافات مجرمة، وهو ما يعني ضرورة مراعاة هذه 

الظروف في مجال قضاء األحداث. 

 وليس أفضل من العدالة الجنائية التفاوضية التي تناسب هذه السلوكات المترددة التي ال 

تعكس خطورة إجرامية لدى الحدث بقدر ما تعكس تلك المرحلة العمرية الخاصة التي يمر بها، 

ولما يتجاوز هذه الظروف سرعان ما يبتعد عن هذه السلوكات االجرامية، وهو ما دفع بالبعض 

إلى القول بأن جرائم األحداث الناتجة عن اضطراب البنية الجسدية بدون غد. 

 اضطراب البناء النفسي للحدث:-2

وية السابقة تصاحبها اضطرابات نفسية لدى الحدث، ضيؤكد المختصون بأن التغيرات الع

مما يدفع بالحدث مع تضاؤل خبرته في الحياة إلى االنطالق خارج األسرة ومحاولة التحرر من 

 غروره الشخصي، وبذلك ينمو لدى الحدث في هذه وٕاتباعقيودها رغبة في التعبير عن شخصيته 

. 7F8المرحلة حب المغامرة وسيطرة العاطفة على العقل، وتضعف عنده القدرة على ضبط النفس

 اإلصغاءوهكذا تصبح العدالة الجنائية التفاوضية الحل األمثل الذي من خالله يمكن 

الجيد للحدث السيما من خالل نظام الوساطة الجنائية، ومحاولة معالجة رغباته األساسية دون 

اللجوء إلى إقتدياده في أروقة العدالة وتعريفه بدهاليزها. 

 :االجتماعي التأثر بالمحيط -شدة3
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رغم أهمية العاملين السابقين في ترشيح الجاني الحدث إلى استحقاق معاملة خاصة من 

خالل تسوية جرائمه بعيدا عن القضاء الجنائي فإن العامل االجتماعي يبقى يشكل العامل الحاسم 

، ذلك أن انحراف الحدث يرجع أساسا طالذي يؤكد تناسب الظروف الخاصة للحدث في ذلك النم

إلى العوامل االجتماعية المتمثلة في األسرة الفاسدة والبيئة المنحرفة ويؤكد المختصون بأن تفكك 

 أضف إلى ذلك بأن األسرة الحديثة ،العائلة وانفصال األبوين يؤثر على سلوكه بصورة مباشرة

أصبحت تقتصر فقط على األسرة النووية دون األسرة الممتدة ولما كان األب واألم في الغالب 

ينشغالن بالعمل فإن ذلك يوفر جوا مناسبا دافعا للحدث إلى الجنوح . 

ضف إلى ذلك انهيار القيم في المجتمع وسوء مراقبة األحداث يؤدي بهم إلى اختيار 

. 8F9الرفقة منها يؤدي إلى الجنوح

ويؤكد المختصون أيضا في هذه المسألة على أن الحدث الذي ينحرف نتيجة للعوامل 

االجتماعية يصعب عالجه، ألنها تتعلق بظروف خارجية، وهكذا تصبح بدائل الدعوى الجنائية 

هي الحل األمثل الذي يمكننا من إشراك الفاعلين االجتماعيين في حياة الحدث في عملية تأهيله 

وٕاصالحه مما يوفر فرصا أكبر لتحقيق ذلك اإلصالح. 

Uثانيا: خطة المشرع الجزائري في تبني العدالة التفاوضية في مجال قضاء األحداث: 

وسنحاول التطرق إليها من خالل تبني نظام الوساطة أوال، واإلعراض عن نظام األمر الجنائي 

 ثانيا.

 تبني نظام الوساطة الجنائية:-1

 استحدث 2015 جويلية 15 المؤرخ في 12-15بموجب قانون حماية الطفل رقم 

 وقد 114-110 وذلك من خالل المواد من ؛المشرع آلية الوساطة في مجال قضاء األحداث

للذين يتمتعون بالرشد جاء ذلك بالموازاة مع اعتماده في قانون اإلجراءات الجزائية بالنسبة 

.  الجزائي

 المقصود بالوساطة في مجال قضاء األحداث:أ-

 مفهوم الوساطة في مجال قضاء األحداث بقوله: 2حدد قانون حماية الطفل المادة 

الوساطة هي آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، 

وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي 

تعرضت له الضحية ووضع حد آلثار الجريمة والمساهمة في المادة إدماج الطفل. 
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 إجراءات الوساطة في مجال قضاء األحداث:ب-

تكون الوساطة بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقاء من قبل -

  ضباط الشرطة القضائية. أحد مساعديه أووكيل الجمهورية، ويقوم بها بنفسه أو يندب أحد

يمكن إجراء الوساطة في أي وقت قبل بدء الدعوى العمومية وتكون في المخالفات -

 والجنح فقط.

يعتبر محضر الوساطة سندا تنفيذيا، وفي حالة عدم تنفيذ اتفاق الوساطة يبادر السيد -

 وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل.

 بين الوساطة الخاصة باألحداث والوساطة الخاصة بالراشدين جزائيا: التمييز ـ-2

 ويتم ذلك من خالل النواحي التالية:

 من حيث األطراف:أ-

أطراف الوساطة للراشدين جزائيا هما الضحية والمشتكى منه، في حين تتعدد أطراف       

الوساطة لدى الطفل إلى الطفل، وممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها. 

 من حيث موضوع الوساطة:ب-

تقتصر الوساطة للراشدين على المخالفات وبعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، 

 في حين تمتد الوساطة بالنسبة للطفل إلى المخالفات وجميع الجنح.

، التزام الطفل 114كما تتميز الوساطة في مجال قضاء األحداث بما جاءت به المادة 

 تحت ممثله الشرعي بتنفيذ واحد أو أكثر من هذه االلتزامات:

 إجراء مراقبة طبية أو الخضوع للعالج.-

 متابعة الدراسة أو تكوين متخصص. - 

 عدم االتصال بأي شخص. -

 :4 مكرر37في حين ينص اتفاق الوساطة للراشدين جزئيا وفقا لنص المادة: 

 إعادة الحال إلى ما كانت عليه.-

 تعويض مال، أو عيني عن الضرر.-

 كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه األطراف.-

 من حيث آثار عدم تنفيذ الوساطة:جـ-
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تقتصر آثار عدم تنفيذ التزامات الوساطة في مجال قضاء األحداث على متابعة الطفل 

 في حين وعالوة على إمكانية المتابعة بالنسبة للراشدين جزائيا وفقا لنص 115وفقا لنص المادة 

 يمكن متابعة النص الذي تسبب عمدا عن تنفيذ اتفاقية الوساطة بالعقوبات 8 مكرر37المادة 

 من قانون العقوبات. 147الواردة في الفقرة الثانية من المادة 

 استبعاد األمر الجزائي في مجال قضاء األحداث:-2

 من ق إ ج على أنه: 1 مكرر 380تنص المادة 

 ال تطبق إجراءات األمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم إذا كان المتهم حدثا.      

ويعود هذا لكون فلسفة األمر الجزائي ال تتناسب مع طبيعة الحدث من حيث: 

كون الحدث في حاجة إلى مثول والسعي إلدراك ، إضافة إلى كونها إدانة مسبقة دون فحص

الظروف االجتماعية والنفسية المحيطة بالحدث. 

 

 خاتمة:

          من خالل ما سبق يتسنى لنا التأكيد على ما يلي:

يعتبر نظام العدالة الجنائية التفاوضية  من أبرز النظريات الفكرية الحديثة في مجال  -

 السياسة الجنائية ، يهدف إلى  المساهمة في عالج األزمة التي تعيشها العدالة الجنائية.

لقد تبنى المشرع الجزائري نظام العدالة الجنائية التفاوضية  في مواجهة الراشدين جزائيا  -

 يوليو 23- المؤرخ في 02-15ألمر بموجب تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب ا

 بموجب قانون ، كما تبنى نظام الوساطة الجنائية في مواجة جنوح األحداث2015سنة 

 .2015 جويلية 15 المؤرخ في 12-15حماية الطفل رقم 

 تضل العدالة الجنائية التفاوضية السيما من خالل نظام الوساطة الجنائية األكثر تناسبا  -

مع الطبيعة النفسية واالجتماعية للحدث، واألكثر قابلية لإلصغاء إلى الشركاء 

 االجتماعيين في حياته.

Uالهوامش 

                                                            
- أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الجنائية المعاصرة، 11

 .6. ص: 2009رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة. 
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- محمد سمصار، العقوبة السالبة للحرية ومدى نجاعتها في مكافحة الجريمة، رسالة ماجستير 2

  وما بعدها.105، ص:2008جامعة أم البواقي. 

 .39- أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص: 3

  وما بعدها.212- أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، د ت، ص: 4

 .97أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص:  -5 

 .  99أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص:  -6 

عبد الصدوق خيرة، الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون  -7 

 .  106، ص: 2011العدد الرابع، جانفي 

، 2004، 3محمد الرزاقي، علم االجرام والسياسة الجنائية، دار الكتاب الجديد ليبيا، ط  -8 

  وما بعدها. 46ص: 

محمد محمد مصباح القاضي، علم اإلجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقية،  -9 

 .  108، ص: 1،2013بيروت، ط 

محمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   9

    وما بعدها.724دط، د.ت. ص: 
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 الملتقى الوطني حول: جنوح االحداث قراءات في الواقع وآفاق الظاهرة وعالجها

 المعالجة القانونية لجنوح االحداث: المحور الثاني

 تدرج أهلية الحدث بين المساءلة الجزائية وممارسة حقوقه المدنية  بعنوان:مداخلة
 

 د/ بلقاسم حامدي 

 07-91-77-32-53الهاتف:

 hamdi.B2000@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 

أ/ بيطام أحمد 

 07-71-91-96-41الهاتف:

 bitam ahmed.driot@gmail.comالبريد اإللكتروني:

  01جامعة باتنة 

كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                                 

قسم الحقوق 

: ملخص

الطفل او الحدث او الصبي هو شخص طبيعي من الجنسين لم يبلغ سن الرشد أي سن الثمانية عشرة 

 وفي مرحلة النمو الجسدي والعقلي، وقد قسم القانون المدني مراحل نمو الطفل وتدرج اهليته لممارسة )،18سنة (

 حقوقه الى ثالث مراحل.

مرحلة الصبي غير المميز ثم مرحلة الصبي المميز وأخيرا مرحلة الرشد، غير ان المشرع الجزائري اكتفى 

بمصطلح الحدث او القاصر، واولى له أهمية كبيرة و احاطه بعناية خاصة من اجل حمايته من االنحراف، 

وتتعلق هذه الحماية بضرورة تحقيق حد ادنى من التساهل والتسامح التي يجب ان يعامل به الحدث في حالة 

 جنوحه وهذا مقارنة مع معاملة الشخص الراشد.

كما خصه من خالل قانون اإلجراءات الجزائية بأحكام خاصة تتعلق بكيفية المتابعة والحكم في حالة 

الجنوح وارتكاب الجرائم، وذلك بالنظر الى صغر سنه الذي يوجب معاملته معاملة تربوية اكثر منها زجرية في 

 حالة انعدام اهليته، وتخفيف العقوبة في حالة نقصانها.



2 
 

 مقدمة:

 سنة في القانون المدني، سواء اكانوا 19القصر هم االشخاص الطبيعيون من الجنسين البالغين اقل من 

صبيان مميزين او غير مميزين حيث تكون تصرفاتهم قابلة لإلبطال، او باطلة بطالنا مطلقا وذلك حسب الحالة 

 او التصرفات النافعة او الضارة او التي تدور بين النفع والضرر.

 سنة يوم ارتكابهم األفعال موضوع المتابعة، وقد 18اما االحداث هم األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

خصهم المشرع الجزائري بأحكام خاصة، سواء فيما يتعلق بتحديد العقوبة فهي اخف من العقوبة المنصوص 

 عليها بالنسبة للبالغين، وذلك حسب الجرم .

كما خصهم قانون اإلجراءات الجزائية بأحكام خاصة تتعلق بكيفية المتابعة والحكم، وذلك بالنظر الى 

صغر سنهم الذي يستوجب معاملتهم معاملة تربوية اكثر منها زجرية، وان تكون التدابير المتخذة ضدهم تهدف 

الى اصالحهم اكثر منها زجرية، وان تكون التدابير المتخذة ضدهم تهدف الى اصالحهم اكثر مما تهدف الى 

 معاقبتهم.

 الدراسة: ميةأه

 .ستثمار لمواردها ومن أهمها العنصر البشريال بسبل التنمية وتحقيق الألخذحاجة المجتمعات  -1

 .توفير األساليب اإلنسانية والوقائية والعالجية لألحداث المنحرفين ليكونوا أسوياء -2

 .استثمار العادات والتقاليد والمبادئ الدينية والخلقية في عملية التنشئة -3

أهداف الدراسة: 

 .س مبدأ الوقاية باالهتمام بحماية الحدث من المخاطر التي تحتويهيكرت -1

 .لمجتمع وحفظ األمنلحماية  األحداث برعايةاالهتمام  -2

  في المجتمع.تهيئة الحدث للعودة إلى المجتمع و إعادة إدماجه -3

 إشكالية الدراسة:

يمر الشخص الطبيعي بمراحل في حياته حيث تتدرج اهليته من االنعدام الى النقصان الى الكمال، فهل 

 ؟وفق المشرع الجزائري في تخصيص احكام لكل مرحلة

 ؟ وهل ينسجم ذلك مع تلك النصوص الخاصة بذلك في القانون المدني

سوف نجيب على هذه اإلشكالية من خالل العرض الفقهي، والتشريعي حيث خصص المشرع الجزائري 

 احاكم ونصوص لذلك فيما يلي.
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 أوال: االهلية المدنية.

االهلية من الخصائص المميزة لإلنسان، حيث يتوقف على توافر عنصر االهلية في االنسان معرفة مدى 

 ما يمكن ان يتمتع به من الحقوق ومدى ما يمكن ان يلتزم به من التزامات.

واحكام االهلية نوعان، أهلية الوجوب واهلية األداء، ونقول ابتداء ان أهلية الوجوب أهلية تمتع بالحقوق 

والتزام بااللتزامات حتى ولو يمارس الشخص بنفسه حقه او التزامه، اما أهلية األداء فهي مباشرة الشخص للحق 

 او التزام أي استعمالها بنفسه.

  أهلية الوجوب:1

P0Fهي صالحية الشخص الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات

1
P وتثبت أهلية الوجوب نسبيا للجنين في بطن

امه، والمقصود هنا بالنسبية انها قاصرة على بعض الحقوق دون األخرى، وهي تثبت كليا للطفل منذ والدته حيا، 

 فتكون له أهلية وجوب تامة أي كاملة تشمل كافة حقوق االنسان والتزاماته.

فأهلية الوجوب مناطها الحياة فكل انسان حي تكون له أهلية وجوب كاملة، فان كان صبيا ال يمارسها 

بنفسه بل يمارسها وليه او الوصي عليه، مع مراعاة ما سبق قوله من ان أهلية الوجوب للجنين استثنائية ونسبية، 

اما لإلنسان الحي فهي تامة وكاملة وان كانت غير متساوية لجميع األشخاص اذ تختلف الحقوق والواجبات من 

P1Fشخص آلخر باختالف حاالته.

2 

  أهلية األداء:2

هي صالحية الشخص ألن يباشر بنفسه التصرفات القانونية، واهلية األداء تفترض أهلية الوجوب ابتداء، 

انما العكس غير صحيح فهناك اشخاص لديهم أهلية الوجوب كاملة دون ان تكون لديهم أهلية األداء النعدام 

اإلرادة المدركة كالصبي غير المميز والمجنون او قد تكون أهلية األداء ناقصة لنقص في اإلرادة المدركة كما 

 في حالة الصبي المميز.

P2Fوحيث تنتفي أهلية األداء او تكون ناقصة يقوم نظام الوالية

3
P. 

  مناط أهلية األداء:3

مناطها هو االدراك او التمييز، وبذلك تختلف عن أهلية الوجوب التي مناطها الشخصية القانونية، فإذا ولد 

الطفل تمتع بأهلية الوجوب كاملة، ولكنه ال يتمتع بأهلية األداء اال بوجود االدراك، وبقدر ما يوجد لديه منه حتى 

اذا اكتمل ادراكه اكتملت له بالتالي أهلية األداء، وقد اقام القانون في حالة نقص االهلية قرينة قاطعة على ان 

P3Fإرادة ناقص االهلية معيبة

4
P. 
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 ويمر االنسان بأربعة مراحل مختلفة حتى بلوغه سن الرشد تندرج معها أهلية األداء.

 المرحلة األولى:

 وله أهلية الوجوب ناقصة اي ليست له أهلية أداء.الجنين: 

 المرحلة الثانية:

من الوالدة حيا حتى السابعة في القانون المصري والشريعة اإلسالمية، اذا قدر ان الصبي غير المميز: 

P4Fالصغير الذي ال يكون معه تمييز هو عادة ما كان دون السابعة

5
P هو ما دون الثالثة عشرة سنة في التشريع ،

 من القانون 42الجزائري بعد التعديل (هو ما دون السادسة عشرة سنة) في القانون القديم، حيث تنص المادة 

المدني الجزائري على " ال يكون اهال لمباشرة حقوقه المدنية، من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او 

 جنون.

P5Fيعتبر غير مميزا من لم يبلغ ثالثة عشرة سنة ".

6 

وال تثبت للصبي غير المميز أهلية األداء على االطالق، النعدام اإلرادة عنده حتى أهلية االغتناء ال 

تثبت له، فلو قام باي تصرف كان تصرفه باطال شرعا النعدام التمييز، او كان تصرفه باطال بطالنا مطلقا 

P6Fحسب عبارة المشرع الجزائري بوصفه فاقد االهلية

7
P من قانون االسرة على ان " من لم 82، كما نصت المادة 

P7Fيبلغ سن التمييز لصغر سنه تعتبر جميع تصرفاته باطلة "

8
P. 

 المرحلة الثالثة: 

P8Fهو من بلغ السابعة في الشريعة اإلسالمية او الثالثة عشرة في القانون الجزائريالصبي المميز: 

9
P دون 

بلوغ سن الرشد، ويقدر سن الشرد في القانون المصري بإحدى وعشرين سنة كاملة، اما المشرع الجزائري فقدرها 

 بسبعة عشرة سنة كاملة.

 من القانون 43ويكون الصبي في هذه المرحلة ناقص أهلية األداء ومن يكون في حكمه وتنص المادة 

المدني الجزائري على " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا 

 غفلة يكون ناقص االهلية وفقا لما يقرره القانون".

 من ذات القانون على ان " يخضع فاقدو االهلية وناقصوها، بحسب األحوال ألحكام 44كما تنص المادة 

P9Fالوالية او الوصاية او القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون" 

10
P. 

وتثبت شرعا للصبي أهلية أداء ناقصة فيكون له اجراء التصرفات النافعة نفعا محضا وال يكون له اجراء 

التصرفات الضارة ضررا محضا، فإذا اجرى تصرفا نافعا نفعا محضا كقبول الهبة والوصية كان تصرفه صحيحا 
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دون توقف على إجازة او اذن من الولي او الوصي، واذا اجرى تصرفا ضارا ضررا محضا كإعطاء الهبة او 

اإلقراض او الكفالة كان تصرفه باطال شرعا ولو اجازه الولي او الوصي، اما التصرفات الدائرة بين النفع و 

الضرر أي التي يجوز فيها الربح والخسارة كالبيع والشركة فحكمها في الشريعة اإلسالمية انها تنعقد موقوفة على 

P10Fإجازة الولي او الوصي، فإن اجازها نفذت بشرط اال يكون فيها غبن فاحش.

11 

 المرحلة الرابعة:

فإذا بلغ الصبيسن الرشد اكتملت له أهلية األداء بشرط ان يكون متمتعا بقواه العقلية وغير كمال االهلية: 

 من القانون المدني على ان " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم 40محجور عليه، فتنص المادة 

 يحجر عليه، يكون كامل االهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

 وسن الرشد تسعة عشرة سنة كاملة".

وحكم تصرفات البالغ الراشد أي الذي اكتملت اهليته هو انها جميعا صحيحة سواء كانت نافعة له نفعا 

 محضا او ضارة ضررا محضا او دائرة بين النفع والضرر اال اذا كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا

 ثانيا االهلية الجزائية:

يعتبر المشرع الجزائري ان الحدث هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد الجزائي المحدد بثمانية عشرة سنة 

Pكاملة وذلك يوم ارتكابه للجريمة وليس يوم المحاكمة

12 

  تدرج أهلية الحدث والعقوبات المقررة عند الجنوح.1

 من 42 سنة غير كاملة او سن فقد التمييز حسب المادة 13من الوالدة حيا الى البلوغالمرحلة األولى: 

القانون المدني الجزائري، وفي هذه المرحلة يكون غير مسؤول عن افعاله الضارة بالغير ويتحمل وليه هذه 

المسؤولية المدنية، وال يجوز الحكم على الحدث في هذه المرحلة بعقوبة، وانما يخضع الى تدابير الحماية او 

P12Fالتربية، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات ال يكون محال اال للتوبيخ

13
P ويجوز للمحكمة ان تقضي بعقوبة ،

Pالغرامة المنصوص عليها قانونا

14
P. 

 سنة غير كاملة مرحلة نقصان االهلية، مرحلة التمييز 18 سنة كاملة الى غاية 13من المرحلة الثانية:

يخضع القاصر في هذا السن لتدابير الحماية والتهذيب او لعقوبات مخففة وهذا ما اجازه المشرع لجهة الحكم اذا 

ما رأت لذلك ضرورة، اال انه في هذه الحالة يستفيد من العذر المخفف لسن الحدث وهو نصف العقوبة المقررة 

للراشد، فإذا كانت العقوبة المقررة للجرم المرتكب في حالة اتيانه من طرف شخص راشد هي اإلعدام او السجن 

P14F سنة 20 الى 10المؤبد، فإن العقوبة المقررة للحدث المرتكب لنفس الجرم هي الحبس من 

15
P. 
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 اما اذا كانت العقوبة بالنسبة للراشد هي السجن المؤقت فإن القاصر او الحدث يحكم عليه بنصف المدة.

 سنة بين التوبيخ 18 الى 13اما في مواد المخالفات فتنحصر العقوبة على الحدث الذي لم يبلغ سنه من 

P15Fوعقوبة الغرامة.

16 

 سنة مؤقتا في مؤسسة عقابية اال اذا كان هذا التدبير 18 الى 13وال يجوز وضع المجرم الحدث من سن 

ضروريا او استحال أي اجراء آخر، وفي هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص فان لم يوجد ففي مكان خاص 

Pويخضع بقدر اإلمكان لنظام العزلة في الليل.

17 

  في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالحدث.2

يوجد في المحكمة االبتدائية قسم لألحداث، ويتولى ممارسة الدعوى العمومية ممارسة الدعوى العمومية 

وكيل الجمهورية لدى المحكمة لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها االحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم 

P17Fوذلك في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف األشخاص والهيئات المخولة لهم بذلك.

18 

يعين في كل محكمة تقع بدائرة اختصاص المجلس القضائي قاضي او قضاة يختارون لكفاءتهم وخبرتهم 

  سنوات.03او للعناية واالهتمام التي يولونها لألحداث، وذلك بقرار من وزير العدل لمدة

اما في المحاكم األخرى فإن قضاة االحداث يعينون بموجب امر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء 

على طاب النائب العام، ويمكن ان يعهد الى قاضي تحقيق او اكثر مكلفين خصوصا بقضايا االحداث بنفس 

الشروط المذكورة سالفا، وتتشكل محكمة االحداث من قاضي االحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين يختارون من 

Pبين األشخاص الذين لهم دراية بشؤون االحداث وفق شروط منصوصا عليها قانونا.

19 

  في االختصاص.3

يختص قسم االحداث على مستوى المحكمة االبتدائية بنظر الجنح التي يرتكبها االحداث، بينما يختص 

 قسم االحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها االحداث.

ويكون قسم االحداث المختص إقليميا هو المحكمة التي ارتكبت بدائرتها، او التي بها محل إقامة الحدث 

او والديه او محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث او المكان الذي اودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة او 

P19Fنهائية.

20 

وفي قضاء المحكمة العليا المؤكد ان قضاء البالغين (الراشدين) غير مختص نوعيا للفصل في قضايا 

 االحداث، اذ يتبين ان مجلس ورقلة قد خالف محتوى المادتين.
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 443 سنة، وكذا المادة 18 من قانون االجراءات الجزائية التي تحدد سن الرشد الجزائي بتمام 442المادة 

التي تعتد بيوم ارتكاب الجرم لتحديد سن الرشد الجزائي، ألن الغرفة الجزائية التابعة للمجلس المذكور وكذلك 

محكمة الجنح لورقلة ليس لهما االختصاص للنظر في دعوى المتهم الطاعن الذي كان قاصرا جزائيا يوم اقتراف 

 الجرم المنسوب اليه ( جريمة السرقة ) .

 447وحيث انه مراعاة لسن الجاني الحدث فيجب احالته امام الجهات الخاصة باألحداث، طبقا للمادة 

 وما يتبعها من 451من قانون اإلجراءات الجزائية "يوجد في كل محكمة قسم لألحداث"، وما يتبعها والمادة 

 قانون اإلجراءات الجزائية.

لذا يتبين ان الوجه األول في محله وجب بموجبه نقض القرار المنتقد بدون الحاجة لمناقشة الوجه الثاني، 

 وأيضا قرارها الصادر عن الغرفة الجزائية الذي جاء فيه.

 من قانون اإلجراءات الجزائية بأن 450 و 449عن الوجه االول: المأخوذ من مخالفة احكام المادتين 

Pالقرار المطعون فيه ايد حكما باطال صدر من جهة مشكلة بصفة غير صحيحة اذ كانت مكونة

21
P من قاض ،

واحد في حين ان فرع االحداث يرأسه قاض وبجانبه مساعدين اثنين معينين بقرار من وزير العدل طبقا للمادة 

  من قانون اإلجراءات الجزائية.450

 من قانون اإلجراءات بدعوى ان غرفة 473 و 472الوجه الثاني: المبني على مخالفة احكام المادتين 

المجلس التي أصدرت القرار المطعون فيه كانت أيضا تشكيلتها غير صحيحة، اذ يتبين ان الغرفة العادية التي 

يعرض عليها استئناف الجنح والمخالفات هي التي فصلت في الدعوى، في حين ان الجهة القضائية المخصصة 

الستئناف قضايا االحداث هي غرفة االحداث التي يوجد مقرها بالمجلس وتتكون من مستشار مكلف بحماية 

 االحداث معين من وزير العدل حافظ االختام رئيسا ومستشارين مساعدين.

 حيث ان تشكيلة محكمة االحداث وغرفة االحداث إجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام ويجوز اثارتها 

 في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو امام المجلس األعلى ألول مرة (الثمانينيات).

حيث انه كان يتعين والحال هذه على غرفة االحداث التابعة لمجلس عنابة ان تأمر بإبطال الحكم 

P21F من قانون اإلجراءات الجزائية.438االبتدائي ثم تتصدى وتحكم في الموضوع طبقا ألحكام المادة 

22 

 الخاتمة:

خصص المشرع الجزائري جهات قضائية خاصة لألحداث على مختلف درجات التقاضي، وقد اعتبر 

 وقسم هذه المراحل التي تندرج فيه أهلية القاصر او الحدث 18الحدث الشخص الذي لم يبلغ ثمانية عشرة سنة 

 اسوة بالقانون المدني الذي يعتبر األصل والقانون الجزائي الفرع.
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 وببعض العقوبات 13كما خصه بمعاملة التربية والتهذيب والتأديب في مرحلة ما دون الثالثة عشرة سنة 

أن في مرحلة التمييز واختزال العقوبة الى النصف في حالة ارتكاب الجرائم التي تصنف كجنايات، مما يتضح

المشرع الجزائري قد خص هذه الفئة أحكاما و إجراءات خاصة يغلب عليها الطابع التربوي والتهذيـبي أكثر منه 

 قد أخذ باألساليب الحديثة لمعاملة بذلكالعقابي و الردعي، هادفا من وراء ذلك حمايته و اصالحه, و يكون 

 . باعتباره نواة المجتمعالحدث مراعيا من وراء ذلك المصلحة الفضلى للطفل

 ومن خالل ما سبق يمكن استعراض بعض النتائج و التوصيات فيما يلي:

 النتائج:

بمرحلة الحداثة وأحاطها بمعاملة خاصة في ضوء سياسة اجتماعية تهدف إلى اولى المشرعاهتمام  -1

 .توفير الرعاية والحماية للجيل الناشئ

مواجهة األحداث الجانحين بتدابير خاصة تختلف تمامًا عن العقوبات العادية المقررة في القانون العام  -2

  بلهيعالجوتهذيب.للمجرمين الراشدين

شى مع السياسة الخاصة اتتمالتي لتدابير المقررة لألحداث الجانحينلوفقاً يكون إصالح الحدث الجانح  -3

 .مجالهذا الالتي انتهجها المشّرع في 

 التوصيات:

يجب مواجهة هذه الظاهرة قبل وقوع الجريمة و بعد وقوعها إذ يكون العالج في الحالة األولى وقائيا في  -1

 حين انه يكون إصالحيا في الحالة الثانية

  محاولة عالجها.االجتماعية وتوفير عيادات نفسية تشخص حاالت األحداث المريضة أو  -2

 فيعصراالنترنتوالتطورالتقنيعلىالدولةمراقبةالحدثومايصإلليهلرفعمستواهاألخالقيوالرياضيواالجتماعي. -3

 

 

 

 

 

 

 الهوامش والمراجع:
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 دكتور فريد علواش

 أستاذ محاضر"أ"

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 قسم الحقوق

         allouache_f@yahoo.fr                  هاتف  0660305674

حول جنوح 01الملتقى الوطني المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة

 األحداث قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعالجها

 عنوان المداخلة:"دور المؤسسات العقابية في معالجة جنوح األحداث"

 مقدمة

P0F قديما كان سلب الحرية كعقوبة هدفا في ذاته يقصد به الردع بنوعيه العام والخاص

1
P ولهذا ،

كانت السجون في الماضي مكانا لتحقيق ذلك الهدف إذ كانت تبني بشكل يوحي بالرهبة والكآبة 

التصنيف كما كانوا يعاملون معاملة قاسية وكان المحكوم عليهم يودعون فيها دون مراعاة لمبادئ 

ومؤلمة . 

 ولكن تطور أغراض العقوبة أدى إلى تغير في النظر إلى سلب الحرية إذ لم يصبح هدفا في 

ذاته كما كان في الماضي وٕانما أضحى وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها تأهيل 

المحكوم عليه وٕاصالحه فخالل مدة سلب الحرية يخضع المحكوم عليه لبرنامج يتضمن مجموعة 

من األساليب التي تشرف على تنفيذها اإلدارة العقابية والتي تؤدي في النهاية إلى تأهيل المحكوم 

عليه أي إن تأهيل هذا األخير يتوقف على معاملته عقابيا. وهكذا ظهرت المعاملة العقابية كفكرة 

يعقد عليها الكثير من اآلمال في الدراسات العقابية الحديثة باعتبارها حجر الزاوية الذي عليه 

 ،خاصة إذا كان المحكوم عليه حدثا.يتوقف تأهيل المحكوم عليهم

                                                            
.37،ص2002،ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،1 عبد هللا سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج 1  



وحتى تحقق أساليب المعاملة العقابية الغرض منها يتعين أن يتوفر لها بعض الشروط األولية 

ز متخصص لتصنيف المحكوم عليهم ويؤدي هذا ايجب أن يتوافر جهها التي تمهد لنجاحها ومن

الجهاز وظيفته على مرحلتين : األولى مرحلة التشخيص والفحص ويقوم بها متخصصون في 

النواحي الطبية والنفسية واالجتماعية وتشمل دراسة شخصية المحكوم عليهم من جميع جوانبه 

ومعرفة العوامل التي دفعت بهم إلى اإلجرام واقتراح سبل مواجهتها. والمرحلة الثانية تتمثل في 

توزيع المحكوم عليهم – حسب فئاتهم – على المؤسسات العقابية المختلفة ويتولى هذه المرحلة 

إداريون لديهم خبرة في المعاملة العقابية باإلضافة إلى متخصصي المرحلة السابقة. ويفضل أن 

يكون جهاز التصنيف مركزيا بحيث يتولى وحده على مستوى الدولة توزيع جميع المحكوم عليهم. 

يجب أن يتوافر العدد الكافي من المؤسسات العقابية المتخصصة من خالل وضع كل فئة كذلك 

 أو ة،تتشابه ظروفها – استنادا إلى المرحلة السابقة وهي التصنيف – في مؤسسة عقابية مستقل

 .على األقل في جناح مستقل من المؤسسات العقابية

 يجب أن يتوافر العدد الكافي والكفء من اإلداريين والفنيين والحراس لكل مؤسسة عقابية . كما 

فيكون على رأس كل مؤسسة عقابية مدير يعاونه مساعد أو أكثر في اإلشراف على سير العمل 

في المؤسسة وعلى تنفيذ برنامج المعاملة العقابي، ويعتمدون في سبيل ذلك على عدد كاف من 

الموظفين واإلداريين. وتستعين المؤسسة العقابية بعدد من الفنيين مثل األخصائيين في الشؤون 

الطبية كاألطباء والصيادلة والممرضين، واألخصائيين في الشؤون التعليمية كالمدرسين والمهنيين 

وأمناء المكتبات ومدربين رياضيين، ومشرفين على النشاط الفني وأخصائيين في الشؤون الدينية 

كالوعاظ  باإلضافة إلى أخصائيين في عالج العوامل اإلجرامية وتنظيم العمل العقابي كاألطباء 

العقليين والنفسيين وخبراء في الخدمة االجتماعية والمهندسين. والى جانب الجهاز اإلداري والفني 

توجد فئة الحراس . 

ويتعين أن يراعى عند اختيار العاملين بالمؤسسات العقابية شروطا معينة فإلى جانب التخصص 

يلزم أن يكونوا على مستوى من التعليم والذكاء وأن يتلقوا قبل التحاقهم بالعمل تدريبا عمليا ونظريا 

وأن يجتازوا بنجاح االختبارات العملية والنظرية. ذلك أن حسن اختيار هؤالء العاملين يؤدي إلى 

وجود عالقة طيبة بينهم وبين النزالء مما يساعد على تأهيلهم وٕاصالحهم.  



يجب أن تكون المدة المتبقية من العقوبة كافية لتنفيذ برنامج المعاملة ؛ فال تصلح الجزاءات و  

طويلة المدة والمؤبدة إذ قيل بعدم مالءتها لقسوتها وآثارها المدمرة على نفسية المحكوم عليه . 

وحتى في حالة جدواها فان من لم يتحقق تأهيله خالل مدة معقولة لن يكون هناك أمل بعد ذلك 

في تأهيله، ويكون استمرار المدة بعد ذلك على غير أساس وقد حدد البعض هذه المدة بعشر 

سنوات، وبالتالي ال يجوز أن تزيد مدة أي عقوبة أو تدبير عن تلك المدة .والواقع أن هذا القول 

يتجاهل األغراض األخرى للعقوبة غير التأهيل  يضاف إلى ذلك وجود أنظمة عقابية متعددة 

تتجاوب مع تطور شخصية المحكوم عليه وتسمح بتنفيذ الجزاء الجنائي أو جزء منه وفي وسط 

بل يمكن أن تنتهي العقوبة بإفراج عن المحكوم عليه حتى حر أو حتى خارج المؤسسة العقابية 

P1Fقبل انقضاء عقوبته في حال توافرت شروط اإلفراج

2
P .

 وتحقق الشروط السابقة مقدمة ضرورية والزمة لكي تنتج أساليب المعاملة العقابية أثرها في 

تأهيل المحكوم عليه . 

 المعتمدة تشريعيا وبخاصة من المشرع أهم أساليب المعاملة العقابيةستنا على درا قتصرت  وس

 وهي العمل الجزائري من أجل مكافحة الجريمة بصفة عامة وجنوح األحداث بصفة خاصة،

، فما مدى نجاعة هذه الميكانيزمات والتعليم والتهذيب والرعاية الصحية والرعاية االجتماعي

 واألساليب؟

  وأغراضه العمل العقابي/أوال

  كان الهدف من السجون عند أول نشأتها في القرن السادس عشر هو اعتبارها مكانا يلتزم فيه 

 ن بالعمل بل أطلق عليها سجون عمل.يالكسالى والمتشردون والمتسول

وعند تحول سلب الحرية إلى عقوبة أصبح العمل بمثابة عقوبة إضافية إلى جانب سلب الحرية 

وكانت قسوة العمل تتناسب وقسوة العقوبة فحيث كانت عقوبة األشغال الشاقة، كان يستخدم 

المحكوم عليهم في أشق األعمال وأقساها وتخف حدة تلك القسوة تدريجيا إذا كانت العقوبة هي 

وكانت الدولة تستخدم المحكوم عليهم طبقا لحاجتها أو حاجة رجال الصناعة ، السجن أو الحبس
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دون اهتمام بأمر النزالء من حيث تلقينهم أصول مهنة يتعيشون منها بعد اإلفراج أو من حيث 

 الظروف التي يعملون فيه .

هو إيالم المحكوم عليه إلى أن حمل القرن   واستمرت النظرة على اعتبار غرض العمل العقابي

العشرين رياح التطور التي نتج عنها التركيز على تأهيل المحكوم عليه وٕاصالحه وما صحب 

ذلك من تغيير في وظيفة سلب الحرية إلى وسيلة لتحقيق ذلك التأهيل وتحول العمل العقابي على 

أثر ذلك من عقوبة إضافية إلى قيمة عقابية ذاتية حيث يتجه هو اآلخر إلى تأهيل المحكوم عليه 

وٕاصالحه. كما أصبح ليس مجرد التزام يقع على عاتق المحكوم عليه فقط وٕانما حق له أيضا 

 تلتزم الدولة بالوفاء به.

 ومؤتمر 1947ولقد أكدت هذا المعنى المؤتمرات الدولية وبصفة خاصة مؤتمر بروكسل عام 

 تحت إشراف األمم المتحدة إذ اعترف المؤتمر األول بضرورة العمل داخل 1950الهاي عام 

السجن والتزام الدولة بتنظيمه لكي يكون عمال مجديا ومنتجا أما في المؤتمرين األخيرين فقد 

انصب اهتمام المؤتمرين على اعتبار العمل العقابي وسيلة لتأهيل المحكوم عليه وتهذيبه 

واستبعاد اعتباره عقوبة إضافية للردع واإليالم . 

 ونبين فيما يلي تقدير العمل العقابي وتنظيمه من خالل األنماط التالية:  

 وجدواهالعمل العقابي  -1

ومع ذلك فقد    للعمل العقابي مزايا مختلفة تتمثل في مجموعة األهداف التي ينتظر منه تحقيقها

 تعرض لعدة انتقادات نتعرض لها بعد بيان أغراضه .

أغراض العمل العقابي -2

      ذهب بعض الباحثين إلى القول بوجود غرض عقابي للعمل يتمثل في إيالم النزيل ويتحلى 

ذلك اإليالم بصورة خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم الكسالى حيث أن إلزامهم بالعمل ينطوي على 

ألم بالنسبة لهم. ويكشف هذا الرأي عن تأثر أنصاره باألفكار التي ترى في العمل العقابي تكملة 

لعقوبة أو عقوبة إضافية. 



    والحقيقة أن التطور الذي أصاب العقوبة حصر ألمها في سلب الحرية فقط وبالتالي ال يجوز 

أن ينال المحكوم عليه أي إيذاء يتجاوز ما حدده القانون أو تفرضه طبيعة األشياء في صورة 

سلب الحرية ومن ثم يتعين استبعاد كل ألم من أغراض العمل العقابي الذي أضحى وسيلة 

 وقد أكد هذه الحقيقة ،معاملة فقط يهدف بالدرجة األولى إلى تأهيل المحكوم عليه وٕاصالحه

 من قواعد الحد األدنى. 71/1مؤتمرا الهاي وجنيف، وكذلك 

 ومع ذلك فقد يتوافر األلم بالنسبة ألنواع معينة من األعمال أو طائفة من المحكوم عليهم إال أن 

ذلك األلم ليس مقصودا لذاته وٕانما تفرضه طبيعة األشياء ولهذا يلزم استبعاده كلما كان ذلك 

ممكنا . 

 إن ثمرة عمل المحكوم عليه تأخذ في الغالب صورة منتجات تحصل - الغرض االقتصادي :أ   

على قيمتها اإلدارية العقابية وال شك أن هذه المنتجات تمثل زيادة في اإلنتاج القومي من ناحية 

كما أن ثمنها يساعد الدولة على تحمل نفقات السجون المختلفة من ناحية أخرى 

ومع ذلك فان الغرض االقتصادي للعمل العقابي ال يجوز أن يغطي على حقيقة وضع السجون 

في الدولة الحديثة وهي أنها ليست مرافق إنتاج تلتزم بتحقيق الربح وٕانما هي مرافق خدمات 

تهدف إلى تأهيل المحكوم عليه وٕاصالحه ؛ وما العمل العقابي إال وسيلة لتحقيق هذا الهدف 

ومن ثم يجب عدم الربط بين العمل العقابي وتحقيق الربح، ورفض كل فكرة تنادي بتحقيق 

 االكتفاء الذاتي للسجون عن طريق العمل العقابي ولو على حساب التأهيل.  

فالغرض االقتصادي الذي يهدف إليه نظام العمل في السجون يجب أن يكون موقعه في المرتبة 

الثانية بعد التأهيل والتهذيب وهذا ما أكدته قواعد الحد األدنى لمعاملة المجرمين حيث نصت 

 على أنه : " ومع ذلك فان صالح المسجونين وتدريبهم يجب أال يكون ثانويا 72/2القاعدة 

بالنسبة للرغبة في تحقيق ربح كما في المؤسسة "كما ذهبت إلى نفس المعنى التوصية الثانية 

 لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين . 1955لمؤتمر جنيف عام 



 يتمثل الدور اإلنساني للعمل العقابي في حفظ التوازن النفسي والبدني  - الغرض اإلنساني:ب

للمحكوم عليه ويتحقق هذا التوازن على أفضل وجه كلما كان ذلك العمل منتجا ويستغرق الوقت 

P2Fالمحدد له

3
P ى. من قواعد الحد األدن72/3. ولقد أكدت القاعدة 

وتظهر إنسانية العمل العقابي كذلك في وفاء المحكوم عليه بقدر من التزامه وتخفيف جانب من 

األعباء التي تثقل كاهله إذ يتم توزيع مقابل العمل بطريقة تحقق هذا الغرض، فجزء منه يساعد 

به أسرته وجزء آخر يحتفظ به كرصيد يستفيد منه بعد اإلفراج وجزء ثالث يدفعه للمضرور أو 

المجني عليه كتعويض وجزء رابع يسدد به الغرامات والمصاريف التي تجب عليه للخزانة العامة. 

وحتى يتحقق غرض التأهيل واألغراض األخرى يتعين أن تتوافر شروط معينة في العمل العقابي 

نبينها فيما يلي :  

   وتنظيمه شروط العمل العقابي-3

 أ-شروط العمل العقابي

   للعمل العقابي أربعة شروط هي: أن يكون منتجا، ومتنوعا ومماثال للعمل الحر، وله مقابل. 

وتعني إنتاجية العمل، فإذا لمس المحكوم عليه ثمرات عمله فإن ذلك يرفع من روحه المعنوية 

ويزيد من احترامه لنفسه وثقته فيها مما يدفعه إلى التمسك به والحرص عليه بعد اإلفراج وهكذا 

يلعب العمل المنتج دورا في التأهيل. أما إذا كان العمل غير منتج بالمعنى السابق فإن نتائجه 

تكون عكسية على المحكوم عليه فال يتحقق تأهيله. 

  أما تنوع العمل فيقصد به أال يقتصر تكليف المحكوم عليه باألعمال الصناعية فقط وٕانما يجب 

أن يمتد ليشمل أعمال الزراعة وغيرها وفي جميع األحوال يلزم أن يكون العمل متفقا مع ميول 

P3Fالنزيل وقدراته حتى يحقق غرض التأهيل 

4
P .

 واشتراط ضرورة مماثلة العمل العقابي للعمل الحر يقضي بأن تكون المماثلة من حيث النوع 

والوسيلة والظروف التي يؤدى فيها فيلزم أن يكون لنوع العمل الذي يؤديه النزيل مثيل في الوسط 

حتى يتسنى له أن يلتحق به بعد اإلفراج. كما يجب أن تكون وسيلة أداء العمل داخل السجن 
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مشابهة لتلك الموجودة في الوسط الحر، فمن يؤدي عمال متعمدا على وسائل بدائية أو غير 

حديثة ال يمكنه أن يقوم بذات العمل داخل السجن وخارجه من حيث ساعات العمل وأوقات 

الراحة واإلجازات ووسائل األمن واالحتياط. 

لى تأهيل    فالتشابه في النوع والوسيلة والظروف بين العمل داخل السجن وخارجه يساعد ع

المحكوم عليه إذ يتضمن له سهولة الحصول على عمل بعد اإلفراج يتعيش منه ويبعده عن 

سلوك اإلجرام. 

 ويشترط أخيرا حتى يؤدي العمل العقابي هذا الدور أن يكون له مقابل يقترب من المقابل في 

العمل الحر، أي أن يكون له مردود يحصل عليه النزيل وفق شروط معينة. 

 لعمل العقابي  القانوني لتنظيم ال- ب

    يتعين أن يقوم تنظيم العمل العقابي على أساس االستغالل األمثل لعمل النزالء بحيث تتحقق 

في النهاية األغراض السابق ذكرها وبصفة خاصة غرض التأهيل . 

يختلف ، كما ويتوقف تحقيق ذلك على المكان الذي ينفذ فيه العمل وأسلوب استغالل العمالة فيه

التنظيم القانوني للعمل العقابي باختالف الدور الذي تحتفظ به اإلدارة لنفسها من اإلشراف على 

وتتحقق الصورة األولى في نظام .وقد يكون كامال ، هذا العمل. فقد ينعدم هذا اإلشراف كلية

 ويتمتع كل نظام منها .المقاولة بينما تتوافر الصورة الثانية في نظام االستغالل المباشر

بخصائص نوجزها فيما يلي :  

نظام المقاولة -

    في هذا النظام تلجأ اإلدارة العقابية إلى أحد مقاولي القطاع الخاص وتعهد إليه بالنزالء لكي 

يتولى تشغيلهم وأعاشتهم فهو الذي يحدد نوع العمل وشروطه ووسائله ويحضر اآلالت والمواد 

الخام والفنيين والمشرفين وله اإلشراف الفني واإلداري على النزالء ؛ كما أنه يتسلم اإلنتاج ويتولى 

توزيعه وتحصيل قيمته. ويتعهد مقابل ذلك بإعاشة النزالء من كساء وغذاء وقد تقدم له الدولة 

مساعدات مالية بسبب قلة ورداءة اإلنتاج العقابي وعدم تغطية ثمن بيعه كل النفقات المطلوبة. 



   ويمتاز نظام المقاولة أنه ال يحمل اإلدارة العقابية نفقات إعاشة النزالء كما يعفيها من تشغيلهم 

واإلشراف الفني أو اإلداري عليهم اللهم إال من مراقبة منعهم من الهرب. 

   إال أنه ينطوي على عيوب خطيرة أهمها تجاهله للغرض الرئيسي للعمل العقابي وهو تأهيل 

المحكوم عليهم وٕاصالحهم. ذلك أن المقاول الخاص يهمه بالدرجة األولى تحقيق أقصى استثمار 

ألمواله وأكبر قدر من الربح فهو ال يعبأ بنوع العمل الذي يعهد به إلى النزالء، بل قد يلجأ إلى 

أعمال ال تساعدهم على إتقان مهنة أو حرفة كما في حالة تقسيم العمل إلى مراحل متعددة 

يتحول فيها النزيل إلى مجرد آلة كما قد يستخدمهم تحت شروط قاسية لتحقيق مآربه ومثل هذه 

الظروف ال تسمح بحال من األحوال إلى تأهيل النزالء وٕاصالح شأنهم. 

  ولقد ساد نظام المقاولة عقب الثورة الصناعية وطبق على نطاق واسع في أوائل القرن التاسع 

عشر ولكنه اختفى نظرا لمساوئه في أوائل القرن العشرين. 

 نظام االستغالل المباشر -

 يقوم هذا النظام على العكس تماما من النظام السابق على أساس أن اإلدارة العقابية هي التي 

تتولى ( تشغيل النزالء ) وٕاعانتهم فهي تختار نوع العمل وتحدد شروطه و أساليبه وهي التي 

تتولى إحضار اآلالت والمواد األولية وهي التي تشرف  فنيا وٕاداريا على العمل العقابي كما تقوم 

وفي مقابل ذلك إعانة النزالء والوفاء بمتطلباتهم. ،بتسويق منتجاتها وتحصيل قيمته

 ومن األعمال التي تلجأ إليها اإلدارة العقابية العمل الصناعي في ورش معدة لهذا الغرض أو 

أو الخدمة العامة داخل السجون كالطهي والنظافة والغسيل، لمنشآت األعمال العامة كالطرق وا

أو تعليم الكهرباء أو الحالقة أو  وصنع األثاث الخشبي والمعدني و ودهان السيارات ...الخ . 

  والشك في أن اإلشراف المباشر لإلدارة العقابية على العمل العقابي يمكنها من توجيهه الوجهة 

التي تحقق أغراضه وفي مقدمتها  التأهيل فتسمح للنزيل بممارسة العمل الذي يتقنه كلما أمكن 

ذلك، كما تساعده على التدريب على إحدى المهن إذا كان ال يعمل قبل ذلك وفي الحالتين 

يستطيع الحصول على عمل بعد اإلفراج عنه . 



   ولكن أخذ على نظام االستغالل المباشر ارتفاع تكاليفه وتحميل الدولة أعباء كثيرة لقلة العائد 

من العمل العقابي وعدم تغطيته للنفقات باإلضافة إلى عدم توافر العدد الكافي من الفنيين 

والمتخصصين لإلشراف. 

   ومع ذلك فانه يتعين األخذ بهذا النظام وتعميمه نظرا لمزاياه السابق اإلشارة إليها وعلى أساس 

أن السجون مرافق خدمات ال مرافق إنتاج كما ذكرنا سابقا وأن الهدف االقتصادي للعمل العقابي 

 من قواعد 73/1 وقد أيدت هذا النظام القاعدة ،يحتل المرتبة الثانية بعد هدف التأهيل والتهذيب

الحد األدنى حين نصت على أن "الصناعات والمزارع العقابية ينبغي أن تتولى توجيه سيرا العمل 

وال يجوز أن يعهد ذلك إلى مقاولين ".  فيها

نه يرهق أل  من أجل هذا يكون نظام االستغالل المباشر هو أفضل هذه النظم وال يقبل استبعاده 

ميزانية الدولة فالخدمة التي تؤديها السجون من خالل العمل العقابي والوسائل األخرى خدمة 

عامة ال يجوز التردد في اإلنفاق عليها ألن تأهيل المحكوم عليهم يحفظ المجتمع من خطورتهم . 

 والتهذيبالتعليم /ثانيا

 اهتمت السجون الكنسية – في الماضي – بتعليم المساجين القراءة والكتابة ليتسنى لهم قراءة 

وانتقلت الفكرة بعد ذلك إلى السجون ، اإلنجيل والكتب الدينية تمهيدا لتوبتهم والتكفير عن ذنوبهم

المدنية ولكن على أساس أن تحقيق دور التعليم يتوقف على تعدد أنواعه ووسائله. 

دور التعليم في التأهيل واإلصالح  -1

 كشف دراسات علم اإلجرام عن نسبة كبيرة من غير المتعلمين بين نزالء السجون  وعن وجود 

 وال جدال في أن تعليم المسجونين يسمح باستئصال أحد عوامل ،عالقة مابين األمية والجريمة

 يضاف إلى ذلك أن التعليم يوسع المدارك وينمي القدرات ويساعد على التفكير ،اإلجرام فيهم

الهادئ السليم في الحكم على األشياء وتقدير العواقب مما يحمل النزالء على تغيير نظرتهم إلى 

السلوك اإلجرامي فيدفعهم إلى العدول عنه في المستقبل بل واستنكاره من اآلخرين، كما أن 

التعليم يساعد على شغل وقت الفراغ داخل السجن مما يصرف النزالء عن التفكير في اإلجرام 

مرة أخرى ويدفع عنهم الملل  ويساعد التعليم كذلك في إمكانية الحصول على عمل بعد اإلفراج  

 كما يساعد التعليم على تنمية المبادئ  ،ففرصة المتعلم أكثر من غير المتعلم في هذا السبيل



مما ينعكس  على شخصية  الخلقية السامية واإللمام بمختلف الحقوق وااللتزامات في المجتمع

النزيل سواء من حيث التكليف االجتماعي داخل السجن أو خارجه أو من حيث اإلحاطة 

بالمشاكل االجتماعية واألساليب الصحيحة لحلها والتغلب عليها دون اللجوء إلى اإلجرام. 

   يتضمن التعليم داخل المؤسسة العقابية التعليم العام والتعليم الفني . 

   يتلقى النزالء تعليمهم إما عن طريق الدروس أو االطالع الشخصيوسائل التعليم :- 2

والدروس التعليمية قد تتخذ الشكل التقليدي بأن يتولى المدرس شرح موضوعات الدراسة للنزالء  

وقد يختم ذلك عن طريق " الحلقات " أو " المناقشات الجماعية " وذلك بأن يشترك النزالء معه 

في معالجة موضوعات الدراسة عن طريق ما يبدونه من آراء وتعليقات . وتفضل الطريقة األولى 

لبعض جوانب التعليم األول أما الجوانب األخرى وكذلك المراحل التعليمية األخرى فيفضل 

بالنسبة لها الطريقة الثانية وهي طريقة المناقشة الجماعية إذ تسمح تلك الطريقة بتنمية القدرات 

الذهنية والعقلية للنزالء، وتمنحهم الثقة في أنفسهم واحترام شخصياتهم وال جدال في أن مثل هذا 

الوضع يساعد في تأهيلهم . 

    وقد يتحقق التعليم داخل المؤسسات العقابية عن طريق االطالع الذاتي ويتم ذلك عن طريق 

 فيسمح للنزالء باالطالع على الصحف العامة التي تربطهم بالمجتمع مما ،الصحف والكتب

يسهل تكيفهم معه بعد اإلفراج، كما يسمح لهم بإصدار صحف خاصة بهم تضمن أخبارهم  

 وما بعدها من قانون 92وهو ما جاءت به المواد  وتنمي قدراتهم في الخلق واإلبداع الفكري

 فيفري 06 الصادر في 05/04تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين رقم 

2005 .

    وأهم وسيلة لالطالع هي قراءة الكتب العلمية والثقافية ويتطلب ذلك أن تحتوي المؤسسة 

العقابية على ( مكتبة ) تضم ما يحتاجه النزالء من كتب ومجالت ودوريات علمية تساعد في 

إصالحهم . فقراءة الكتب سواء في مكتبة السجن أو خارجها تساعد ليس فقط على تعليم النزيل 

وتثقيفه وٕانما أيضا على شغل ما تبقى لديه من وقت فراغ فتدفع عنه الملل أو التفكير السيئ. 

   التهذيب-3



   للتهذيب أهمية في إصالح المحكوم عليهم إذ يمهد الندماجهم في المجتمع وتكيفهم معه بعد 

اإلفراج . ولقد كان التهذيب  دينيا في بادئ األمر حيث انتشر في السجون الكنسية  ثم انتقل إلى 

السجون المدنية واتسع نطاقه ليشمل التهذيب الديني والتهذيب الخلقي . 

  

 ، انعدام أو ضعف الوازع الديني بالنسبة لبعض المحكوم عليهمعند ويكون التهذيب الديني     

في استئصال اإلجرام كما يساعد بصفة عامة على إصالح المحكوم عليهم فيصبح  عامال  مهما 

وٕاعادة اندماجهم في المجتمع . 

    ويقصد بالتهذيب الديني غرس المبادئ والقيم الدينية التي تحض على الخير وتنهي عن الشر 

وتذكر اهللا سبحانه وتعالى وبقدرته وعدله وعقابه على الشر وثوابه عن الخير وقبوله توبة التائبين 

متى صدقت وخلصت نيتهم في عدم ارتكاب اآلثام في المستقبل . 

ووسائل ،     ويتولى مهمة التهذيب رجال الدين الذين تعينهم اإلدارة العقابية لهذا الغرض

التهذيب الديني تتمثل في إلقاء المحاضرات والمناقشات الجماعية واإلجابة على استفسارات 

النزالء وٕاقامة الشعائر الدينية. ويمكن أن يلتقي رجل الدين على انفراد بأحد النزالء إذا طلب ذلك 

أو وجده ضروريا . 

     كما يجب أن تزود مكتبة السجن بالكتب والمجالت الدينية حتى يتيسر للنزالء االطالع 

عليها واالستفادة منها .          

الرعاية الصحية  /ثالثا

P4Fما تجدر اإلشارة إليه هو أن المشرع الجزائري قد اهتم بالسالمة الجسدية للمتهم

5
P قبل اإلدانة و 

لنزيل المؤسسة العقابية بعد الحكم عليه وهو ما يعني أخذه بأحدث ما توصلت إليه السياسة 

 أهداف العقوبة في الماضي ظلت لفترة طويلة تقتصر  كانت أنالجنائية والعقابية، حيث وبعد

على الردع واإليالم وأن السجون كانت مجرد أماكن يودع فيها المحكوم عليهم دون االهتمام 

 .بشؤونهم مما ترتب عليه سوء حالتهم وتفشي األوبئة واألمراض بين نزالء هذه السجون
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وتغير النظرة إلى شخص ،  ولكن تطور أغراض العقوبة وبصفة خاصة التأهيل واإلصالح

المحكوم عليه من مواطن من الدرجة الثانية إلى شخص عادي ولكنه مذنب مهد لظهور الرعاية 

الصحية وأهميتها فتعددت أغراضها وتنوعت أساليبها . 

 -أهداف الرعاية الصحية1

ويتفرع عن هذا الهدف عدة  هو تهذيب المحكوم عليهم وتأهيلهم،الهدف األساسي للرعاية الصحية

أغراض نجملها فيما يلي :  

 أكدت أبحاث علم اإلجرام عن وجود عالقة بين المرض والجريمة فقد يكون المرض –      أ-

بالنسبة لبعض المحكوم عليهم – أحد عوامل إقدامهم على اقتراف الجريمة ومن ثم يحقق 

عالجهم وشفاءهم من مثل تلك األمراض استئصال أحد العوامل اإلجرامية. وفضال عن ذلك فان 

سالمة الجسم والنفس من األمراض بصفة عامة ترتبط إلى حد كبير بسالمة العقل والتفكير 

 ويعني ذلك أنه كلما كان جسم ،تصديقا للمحكمة القائلة بأن " العقل السليم في الجسم السليم "

المحكوم عليه معافى من األمراض بفضل الرعاية الصحية كلما باعد ذلك بينه وبين انتهاج 

السلوك اإلجرامي. 

 إن سلب الحرية وما يسبقه من إجراءات قبض وحجز وتحقيق ومحاكمة تترك أثرا على ب-    

نفسية المحكوم عليه مما قد يقوده إلى اإلحساس بالمرارة واليأس نتيجة كثرة التفكير في وضعه 

الجديد وما يمكن أن تكون عليه حياته بعد انتهاء ذلك الوضع وتكفل الرعاية الصحية إزالة تلك 

اآلثار الضارة أو في القليل التخفيف من حدتها . 

وتجدر اإلشارة إلى أن المحكوم عليه وٕان كان يلتزم الخضوع لما تفرضه واجبات الرعاية الصحية 

؛ إال أن تلك األخيرة حق له تلتزم اإلدارة العقابية بتوفيره حتى يستوفي حقه قبل المجتمع في 

التأهيل . والحق في الرعية الصحية يتضمن إيالما إضافيا ال يقره القانون يزيد عن األلم القانوني 

المحدد والمتمثل في سلب الحرية فقط . 

 - أساليب الرعاية الصحية 2



     ال تقتصر الرعاية الصحية على عالج المرضى من المحكوم عليهم بل تمتد لتشمل اتخاذ 

ويعني ذلك أن الرعاية الصحية تتضمن أساليب ، االحتياطات الضرورية لوقايتهم من المرض

وقائية وأخرى عالجية . 

 تكون وجبات الطعام التي تقدم للنزالء متنوعة وكافية من حيث  أن يجب: والملبس المأكـل أ-

الكمية والقيمة الغذائية وأن يتم إعدادها بطريقة نظيفة وأن تقدم بطريقة الئقة فيلزم أن تكون كمية 

الغذاء متناسبة مع سن المحكوم عليه وحالته الصحية ونوع العمل الذي يؤديه وأن تكون قيمته 

 وفي جميع األحوال يجب أن تتنوع وجبات الطعام فال تقدم ،الغذائية كافية لسالمة جسمه ونموه

وجبات مكررة لفترات طويلة. ويتعين االهتمام بالطريقة التي يعد بها الطعام ونظافة المطبخ 

 والقائمين عليه وأن يتم تقديمه بطريقة تحفظ إنسانية وكرامة المحكوم عليهم .

    ويراعي ضرورة تقديم وجبات خاصة للنساء أثناء الحمل أو الرضاعة أو أي نزيل أخر يقرر 

له طبيب السجن ذلك . 

يلتزم كل مسجون بارتداء اللباس الخاص بالسجن ويتعين على اإلدارة ف  أما بالنسبة للملبس

العقابية أن تراعي في هذا اللباس تناسبه مع درجة الحرارة والبرودة وأال يكون في هيئته تحقير 

 للنزالء وٕاهدار لكرامتهم كما يجب تغييره على فترات دورية.

يجب على اإلدارة العقابية توفير األدوات الالزمة لنظافة النزيل  النظافة الشخصية : ب-

 .الشخصية كما يلتزم هذا األخير باحترام برنامج نظافته كما حددته اإلدارة العقابي

 فبجانب ضرورة كفاية أماكن االستحمام للنزالء فانه يتعين تجهيزها بالمياه الكافية والتي تتالءم 

درجة حرارته مع الظروف المناخية وأن يمنح النزيل األدوات الشخصية الالزمة للعناية بنظافة 

بدنه والوقت الكافي لتحقيق ذلك ويلتزم النزيل باالستحمام وقص شعره وحلق لحيته وتنظيف 

مالبسه على فترات دورية محددة تتفق وظروف المناخ وطبيعة العمل الذي يقوم به وحالته 

الصحية . 

 األنشطة الرياضية والترفيه : ج-



   للتمرينات الرياضية البدنية وكذلك األنشطة الترفيهية األخرى وبصفة خاصة التنزه أثر طيب 

على صحة النزيل ولهذا يكون من الضروري توفير األماكن واألدوات الالزمة لهذا الغرض و أن 

يتواجد مدرب رياضي لمساعدة النزالء على ممارسة التمارين الرياضية المناسبة وضرورة 

تخصيص أوقات دورية ومحددة للقيام بتلك التمرينات أو التنزه الجماعي في الهواء الطلق . 

 اإلشراف الطبي :د-

     حتى تحقق الوسائل الوقائية غايتها في وقاية النزالء من األمراض المختلفة وتمتعهم بصحة 

طيبة وحالة نفسية عالية يجب أن يتولى اإلشراف على تنفيذها اإلدارة الطبية بالمؤسسة العقابية. 

فيتولى طبيب السجن التأكد من توافر شروط الصحية الضرورية في المأكل والملبس واألماكن 

المختلفة التي يتردد عليها النزالء ويطمئن على النظافة الشخصية للنزالء وكذلك ممارستهم 

لألنشطة الرياضية والترفيهية . 

    وله في حالة تخلف أحد الشروط أن يطلب من مدير السجن ضرورة توافرها وقد نصت على 

ساليب فحص المحكوم عليهم أ تشمل و  ، من مجموعة قواعد الحد األدنى26ذلك القاعدة 

، وقد نص المشرع وعالج األمراض التي ألمت بهم سواء قل دخول السجن أو أثناء تواجدهم فيه

   وما بعدها من قانون تنظيم السجون،57الجزائري على الحق في الرعاية الصحية بموجب المادة

 المختلفة ويتولى هذه المهمة جهاز طبي مستقل يتألف من طبيب أو أطباء في التخصصات 

 باإلضافة إلى عدد كاف من ،ويلزم في المكان المخصص لإلدارة الطبية توافر الشروط الصحية

الغرف إليواء المرضى من النزالء وأن تزود اإلدارة العقابية اإلدارة الطبية باألجهزة واألدوات 

الطبية الالزمة للكشف على المرضى وٕاجراء العمليات الجراحية إذا لزم األمر وتوفير الدواء 

 وما بعدها من قانون تنظيم 57 وقد كرس المشرع الجزائري هذا بموجب المادة الالزم لذلك

 .05/04السجون 

 الرعاية االجتماعية  /رابعا

 - مفهوم الرعاية اإلجتماعية1



 حياة اإلنسان ال تكون طبيعية إال إذا كانت جماعة ينظم من خاللها حياته الخاصة وعالقاته 

بأسرته وبالغير ولهذا فان حرمان المحكوم عليه من الوسط االجتماعي الذي كان يعيش فيه يقف 

  .حجر عثرة أمام تنظيم حياته كما كانت عليه قبل إيداعه في السجن

 منذ أن اعتبر التأهيل والتهذيب غرضا أساسي للعقوبة أصبح من المتعين عدم حرمان النزالء 

من سبل الحياة الطبيعية وذلك بالسماح لهم بتنظيم حياتهم على نحو يساعدهم أوال على تقبل 

وتنظيم صالتهم الخارجية ثانيا على نحو يسهل ، الحياة الجديدة داخل السجن والتكيف معها

اندماجهم في المجتمع بعد اإلفراج عنهم . وفي هذا وذلك ما يخفف من التأثير المفاجئ لسلب 

وفيه أيضا توافر التربة الصالحة بنجاح ، الحرية والحياة داخل السجن على نفسية المحكوم عليهم

لوسائل المعاملة العقابية األخرى وفيه أخيرا تحقيق التأهيل والتهذيب عن طريق تحقق االندماج 

 في المجتمع والعودة إليه عضوا صالحا.

   فالرعاية االجتماعية تساعد النزيل على تقبل الحياة داخل السجن وتكيفه معها ؛ وتوجه النصح 

له في حل مشاكله بسبب الحياة الجديدة وكذلك تأهيله وٕاعداده للعودة إلى المجتمع مواطنا 

صالحا. 

- أساليب الرعاية االجتماعية : 2

    تشمل هذه األساليب مساعدة المحكوم عليه في حل مشاكله وتنظيم كل من حياته الفردية 

والجماعية داخل السجن وتنظيم اتصاله بالحياة خارج السجن. 

فمن أهم المشاكل السابقة على دخول السجن تلك المتعلقة بأسرته كوجود خالفات بينه وبين  

زوجته أو مرضها أو مرض أحد أبنائه أو والدته أما المشاكل الالحقة على دخول السجن فترجع 

أغلبها إلى سلب الحرية وما يترتب عليه من آثار نفسية ضارة وما يتبع ذلك من صعوبة التكيف 

P5Fمع الحياة الجديدة

6
P .

   ويساعد النزيل في حل هذه المشاكل األخصائي االجتماعي فيتصل بأسرته ويعاونه في حل 

كما يجتهد األخصائي االجتماعي في إقناع النزيل بجدوى المعاملة العقابية في تأهيله ، مشاكلها

                                                            
.112 حسني عبد الحميد، بدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة اإلسالمية، دار النفائس، األردن، ص 6  



واندماجه في المجتمع بعد اإلفراج وكسبه عيشه بالطريق الشريف وأن يبين له أهمية استجابته 

  .لنظام السجن

 وحتى يؤدي األخصائي االجتماعي مهمته بنجاح فان عليه دراسة ظروف المحكوم عليه وأحواله 

وكذلك اللقاءات التي ، ويستعين في ذلك بأسلوب المقابلة التي يجريها معه والتعرف على مشاكله

يجريها مع أفراد أسرته وزمالئه والمشرفين عليه . 

 للمحكوم عليه داخل السجن :  والجماعية- تنظيم الحياة الفرديةأ

      إن خضوع النزيل لنظام يومي صارم يستغرق كل الوقت ويحيط بكل جوانب حياته داخل 

ومن ثم وجب تمتع ، السجن يترتب عليه أن يفقده اإلحساس بآدميته وقيمته وتهتز ثقته بنفسه

النزيل بقدر من حرية الحركة يغتنمه في تحقيق ذاته وينمي لديه اإلحساس بآدميته وقيمته مما 

يساعد في تهذيبه وتأهيله فيترك للمحكوم عليه حرية تنظيم زنزانته بالطريقة التي تتفق مع ميوله 

الشخصية والتي ترتاح لها نفسية مثل استخدام الصور النقوش في تزيينها . وأن يسمح له 

باللقاءات الفردية المباشرة مع األخصائي االجتماعي أو المهذبين الدينيين أو غيرهم من 

المسئولين باإلدارة العقابية. وأن يسمح كذلك بالقراءة وشراء الصحف والمجالت واالحتفاظ بمذياع 

خاص يستمع إليه أو القيام بعمل لحسابه الشخصي يروق له القيام به كالرسم والنحت والتأليف 

كانت الحياة الطبيعية ، أما بالنسب لحياته الجماعية ولما مع التصريح بعرض إنتاجه للجمهور

 فانه يجب عدم عزل المحكوم عليه عزال كليا ،لإلنسان تستلزم تواجده وسط مجموعة من أقرانه

عن بقية زمالئه ألن ذلك فضال عن أنه ضد الطبيعة اإلنسانية يؤدي إلى عرقلة اندماجه في 

المجتمع بعد اإلفراج عنه . ولهذا يلزم تنظيم الحياة االجتماعية للنزالء حتى يألفوا تلك الحياة مما 

وقد أخذ المشرع الجزائري يساعد على تأهيلهم وسرعة تكيفهم مع المجتمع بعد اإلفراج عنهم .

النسبة لألحداث بنظام الحبس الجماعي إال في إذا كان غير مالئم للحدث ألسباب وقائية أو 

P6Fصحية

7
P ) ويأخذ هذا التنظيم صورة المساهمة في أنشطة جماعية مختلفة ؛ كاأللعاب الرياضية 

كرة القدم – السلة – الطائرة ) بأن يقسم النزالء في أكثر مؤسسة عقابية أو بين النزالء وفرق 

أخرى من خارج المؤسسة العقابية. ومن األنشطة الجماعية أيضا عقد الندوات الثقافية واألدبية 

وٕاقامة الحفالت الموسيقية أو المسرحية أو الترفيهية بصفة عامة ومشاهدة التلفزيون كما يمكن أن 
                                                            

.211، ص2015 نجيمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل، دارهومة، 7  



يعاون النزالء اإلدارة العقابية في ممارسة نشاطه اإلداري اليومي،  بأن يعهد بعضهم مثال 

اإلشراف على مجمعة من زمالئهم في بعض األمور مما ينمي عندهم جميعا اإلحساس 

ويسمح له ،بالمسؤولية واالعتياد على تنظيم العالقات فيما بينهم على أساس من االحترام المتبادل

باستقبال الضيوف مع مدير المركز وتقديم واجبات الضيافة لهم بواسطة المدير كنوع من التكريم 

 من قانون تنظيم 24، وقد أوكل المشرع الجزائري بموجب المادة له ليشعر بقيمته واحترامه

 السجون للجنة تطبيق العقوبات مهمة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها. 

- تنظيم اتصاالت المحكوم عليه الخارجية : ب

    كان نزالء السجون في الماضي يحرمون من االتصال بالعالم الخارجي وكان ينجم عن ذلك 

، وصعوبة اندماج النزيل في المجتمع بعد اإلفراج عنه تفاقم األثر النفسي الضار لسلب الحرية

ومع تغير أغراض العقوبة والتركيز على التأهل والتهذيب سمح للنزيل باالتصال بالعالم الخارجي 

وبصفة خاصة أسرته حتى يخفف عنه قسوة سلب الحرية وال يفصله كلية عن ظروف المجتمع 

الخارجي مما يهدئ من نفسه فتتقبل بارتياح أساليب المعاملة العقابية المختلفة وبسبب هذا وذلك 

 ويتخذ االتصال بالمجتمع الخارجي صورا متعددة ،يكون االندماج سهال في المجتمع بعد اإلفراج

منها الزيارات والمراسالت وتصاريح الخروج المؤقتة . 

 يتعين أن تسمح اإلدارة العقابية المحكوم ليه بأن يستقبل زواره داخل  : والمراسالتالزياراتج-

السجن وبصفة خاصة أفراد أسرته وكل من ترى في زيارته من األشخاص اآلخرين عونا في 

P7Fتأهيله

8
Pفتحدد أيام ،  وتخضع الزيارات لمجموعة من القيود كما تتم تحت رقابة اإلدارة العقابية

األسبوع التي يسمح فيها بالزيارة والساعات التي تتم فيها ومدتها وعددها وتعهد اإلدارة العقابية 

إلى أحد العاملين فيها مراقبة الزيارات عن قرب بحيث يكون في وضع يستطيع منه مالحظة كل 

 ومنع أي مخالفة لقواعده التنظيمية وٕانهاؤها إذا قدر أن في استمرارها مخاطر ،ما يدور خاللها

 وقد على النظام العقابي . ولتحقيق فعالية تلك الرقابة يتم الفصل بين المحكوم عليه وزواره

تطورت نظم الفصل بين المحكوم عليه وزواره فكان في البداية يأخذ شكل حواجز تحجب الرؤية 

 ونظرا لما في هذه الصورة من ،كليا أو جزئيا بحيث تقتصر الزيارة على مجرد سماع األصوات

الفصل من إهدار للكرامة اآلدمية فضال عن المعاناة النفسية للنزيل لعدم تمكنه من رؤية زواره 
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فقد خففت قيود الفصل بحيث تسمح بالرؤية المتبادلة والقدرة على تبادل أطراف الحديث بل يمكن 

لإلدارة العقابية أن تسمح استثناء بأن تم الزيارة بدون فواصل على اإلطالق هذا في السجون 

المغلقة أما في السجون المفتوحة فان الزيارات تتم في غرفة عادية بها مجموعة المقاعد التي 

P8Fيجلس عليها الزوار والمحكوم عليهم في جلسات شبه عائلية 

9
P.تسمح ف أما بالنسبة للمراسالت

اإلدارة العقابية للنزالء أيضا بتبادل المراسالت مع ذويهم وبصفة خاصة أفراد أسرتهم وتخضع 

المراسالت كذلك لقيود ورقابة فتحدد اإلدارة العقابية عدد األشخاص الذي يحقق لهم التراسل مع 

النزالء. كما تخضع رسائل النزالء وتلك التي ترسل إليهم لرقابة اإلدارة العقابية حتى تتأكد أنها ال 

تتضمن معلومات تؤدي إلى اإلضرار بالنظام العقابي من ناحية وحتى يمكنها التعرف على 

 مشاكل النزالء من ناحية أخرى فتعمل على حلها كلما أمكن ذلك مما يساعد على تأهيلهم 

تعني تصريحات الخروج المؤقتة السماح للنزالء بترك السجن لفترة : تصريحات الخروج المؤقتد-

 ألسباب  من قانون تنظيم السجون،129، وقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة محددة

 فهناك من األسباب اإلنسانية والظروف ،قهرية على أن تخصم تلك الفترة من مدة تنفيذ العقوبة

العائلية الملحة التي تقتضي وجود المحكوم عليه خارج أسوار السجن للمساهمة في تقديم ما 

تفرضه تلك األسباب أو الظروف من واجبات فقد يمرض أحد أفراد أسرته مرضا خطيرا يكشف 

فيكون من المناسب خروج المحكوم عليه لكي يقف بجانب  عن دنو أجله أو قد يموت أحدهم

أسرته في هذا الظرف اإلنساني فيعود المريض الذي أشرف على الموت ويشترك في تشريع جنازة 

وال تقتصر تصاريح الخروج المؤقتة على الظروف السيئة بل يمكن أن تمنح ، من مات منهم

، لتأدية امتحان أو في حالة زواج أحد أفراد األسرة مثال وفي المناسبات السعيدة بصفة عامة

ونجد أن المشرع الجزائري لم يوضح ما إذا كان باإلمكان االستفادة من إجازة واحدة خالل فترة 

P9Fعقوبته أم يمكن أن يستفيد منها عدة مرات

10
P  

  على    وفي جميع األحوال فان خروج النزيل واجتماعه بأسرته يحقق فوائد عظيمة إذ يطمئن

فتهدأ نفسه و تثمر معه المعاملة العقابية مما يساعد على تأهيله وٕاصالحه. ، أحوالهم

 خاتمة:
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ما يمكن التوصل إليه من خالل هذه الدراسة هو أن نظام االحتباس  في القانون الجزائري يأخذ 

بأحدث التوصيات الصادرة عن علماء اإلجرام والعقاب، فهو من الناحية النظرية نظام نموذجي 

يقتدى به، فهو نظام تدرجي أي نظام يقوم على مراحل التدرج من الشدة إلى التخفيف، ومن 

البيئة لمغلقة إلى المفتوحة ينتقل فيه المحكوم عليه من مرحلة إلى مرحلة أخف منها قيودا بقدر 

ما يبديه من تحسن في سلوكه، وبقدر متابعته واستيعابه لبرامج التربية والتكوين المسطرة من 

أجله، فهو نظام يأخذ بتوصيات المدارس الكبرى في علم العقاب، فحقوق المحبوس فيه مضمونة 

ومحددة ومفصلة، فالنزيل في المؤسسة العقابية له كل مقومات الحياة من لباس وتغذية وٕايواء 

وٕاقامة صحية، كل هذه الحقوق بتعددها وتنوعها ترضي ذوي النفوس الرقيقة وتريح ضمائرهم، 

 وترضي أيضا الهيئات الساهرة على حقوق اإلنسان والمراقبين لحقوق اإلنسان.

ومع هذا هناك من يرى أن وخاصة الشباب أن نزالء المؤسسات العقابية منافسين لهم في ميدان 

الشغل وربما في االستفادة من االمتيازات والقروض، بل ويعتبرونهم كمحضوضين ذوي امتيازا 

 يعاملون باألولوية العتبارات ال يدركون مغزاها. 

كذلك ما توصلنا إليه من خالل هذه الدراسة أنه وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة 

لتحسين و أنسنة ظروف االحتباس إال أنه تبقى كثير من المؤسسات العقابية الجزائرية تعاني من 

االكتظاظ وهو ما أكدته اللجنة االستشارية لترقية حقوق اإلنسان في تقريرها عن وضعية السجون 

،كما أكدته في تقريرها السنوي عن حالة حقوق اإلنسان في الجزائر لسنة 2007/2008لسنة

2011. 
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 مضمون المداخلة  : مراكز رعاية األحداث كآلية إلصالح الحدث و إعادة تأهيله في الجزائر

 األستاذ : عثماني علي  الدكتور : خضراوي الهادي

 أستاذ مساعد       أستاذ محاضر : " أ " 

 جامعة األغواط     جامعة األغواط 

 ملخص باللغة العربية:

            إّنه و مما الشك فيك أّن ظاهرة ُجنوح األحداث ُتعتبر ظاهرة اجتماعية                    

خطيرة جًدا ، و األخطر من ذلك هو تزايد عدد هم من يوم آلخر لما لهم من أثر سيء على المجتمع 

الجزائري و هذا نتيجة التطور المذهل الذي يشهده العالم و التأثير على الجزائر من خالل تطور وسائل 

 االتصال المختلفة  .

         هذا و ُنشير إلى أّن المشرع الجزائري أولى اهتماًما كبيًرا لظاهرة جنوح األحداث من خالل 

الُمعالجة القانونية لهذه الظاهرة ، و الجدير باإلشارة إلى أّنه و من بين اآلليات القانونية المعالجة لظاهرة 

 جنوح األحداث  مراكز رعاية األحداث في الجزائر .

USummary  

It's Undoubtedly you that the phenomenon of juvenile delinquency is a very 

serious social phenomenon, the more serious is the growing number are from 

day to day as they are very bad on Algerian society and this is the result of a 

stunning development witnessed by the world and the impact on Algeria 

through the evolution of media impact various connectivity. 

          This and point out that the Algerian legislature first great attention to the 

phenomenon of juvenile delinquency through the legal treatment of this 

phenomenon, and it should be noted and the treatment of the phenomenon of 

juvenile delinquency legal mechanisms juvenile care centers in Algeria. 

 



2 
 

 مقدمة : 

من المسلم به  أّن ظاهرة جنوح األحداث ُتعتبر ظاهرة اجتماعية خطيرة جًدا ، و األخطر من ذلك هو 

تزايد عدد هم من يوم آلخر لما لهم من أثر سيء على المجتمع الجزائري و هذا نتيجة التطور المذهل 

 الذي يشهده العالم و التأثير على الجزائر من خالل تطور وسائل االتصال المختلفة  .

         هذا و ُنشير إلى أّن المشرع الجزائري أولى اهتماًما كبيًرا لظاهرة جنوح األحداث كون أّن الظاهرة 

شّكلت محل بحث للعديد من الباحثين و على اختالف مشاربهم من علماء النفس و االجتماع و رجال 

القانون و باألخص علماء اإلجرام و العلوم الجنائية ، كون أّن الحدث الجانح ُيصبح في الغد ُمجرًما 

 ُمحترًفا و بالتالي يهدد أمن و سالمة الُمجتمع على حد سواء .

 و سعيـًا من المشرع الجزائري الذي حاول أن ُيعالج هذه الظاهرة من خالل العديد من الوسائل القانونية 

 المعالجة لظاهرة جنوح األحداث و التي منها مراكز رعاية األحداث في الجزائر .

 من هذا المنطلق ارتأينا أن يكون عنوان مداخلتنا بــ: 

 " مراكز رعاية األحداث كآلية إلصالح الحدث و إعادة تأهيله في الجزائر"

و هذا قصد معالجة التساؤالت اآلتية : ما مفهوم جنوح األحداث ؟ و ما هي األسباب و عوامل جنوح 

األحداث ؟ و ما واقع مراكز رعاية األحداث ؟ و إلى أي يمكن اعتبارها كفيلة بإصالح الحدث و إعادة 

 تأهيله في الجزائر ؟ .

 و لإلجابة من هذه التساؤالت نقسم خطة بحثنا إلى محورين :

 المحور األول : مفهوم جنوح األحداث 

 المحور الثاني : جهود مراكز رعاية  األحداث في إدماجهم و إصالحهم في الجزائر .

 خاتمة نلخص فيها مجمل االقتراحات و التوصيات .
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 المحور األول : مفهوم جنوح األحداث .

و نتطرق من خالل المحور األول التعرض إلى (أوال) مدلول جنوح األحداث  و ُنعالج األسباب التي 

 تؤدي إلى جنوح الحدث (ثانيا) .

 أوال :مدلول جنوح األحداث 

       ُتعتبر ظاهرة جنوح األحداث ظاهرة قديمة العهد في المجتمعات و عرفتها التشريعات في مختلف 

العصور عن طريق منع ارتكاب بعض األفعال التي ُتشكل اضطراًبا و ُخطورة على المجتمع و العالقات 

السائدة فيه ، و َتبرز مسؤولية الحدث في ذلك من خالل اعتباره أحد أفراد جماعته و أسرته فإذا ارتكب 

Pأحد ما من الجماعة جريمة أو جنحة ُيعتبر الطفل َمسؤوال كونه أحد أفراد الجماعة 

)1(
P. 

      هذا و ُنشير إلى أّنه ظهر مفهوم ظاهرة جنوح األحداث في بادئ األمر لإلشارة إلى سلوكات 

األحداث المهّمشين الذين ينتمون إلى الطبقة الشعبية ثم جمعت تحت عبارة ُجنوح ُمختلف أنواع السلوكات 

المحكوم عليها من قبل الراشدين على أّنها ال تالئم الراشدين ... ذلك أّن جنوح األحداث هو مجموع 

المخالفات التي يرتكبها الحدث في حق المجتمع و ُتعبِّر عن الصراع الذي يتعارض به هذا الحدث مع 

أّنه يوجد قطيعة في ُبنية العالقات بين الفرد و الوسط   lagachéالمجتمع الذي ينتمي إليه ، حيث ُيعّبر 

الذي ينتمي إليه ، فالُجنوح عبارة عن " نفاية الميوالت العدوانية " التي تتواجد بشكل عادي عند كل فرد 

 نفس التعريف و ُيضيف أّن الجنوح ُيغطي 1969 عام  heuyerابتداء من الطفولة ، و قد تبّنى 

Pتصرفات ُمختلفة و متعددة 

)2(
P. 

    و تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أّن كلمة ُجنوح في قاموس اللغة العربية ُتشير إلى  بها مال          

و الجناح هو ما تحمل من اإلثم و العمل السيئ  أما كلمة حدث فتعني الفتى و مما تقدم يتضح جليا أّن 

Pجناح األحداث نعني به ارتكاب صغير السن لآلثام و الجرائم أو سلوكيات جانحة 

)3.( 

   كما أّنه ُيصعب تحديًدا تعريًفا شامال لجنوح األحداث و مرد ذلك إلى أّن كل فئة ترى من زاويتها تحديد 

 مدلوًال لجنوح األحداث فعلماء النفس و االجتماع يرونه بمدلوال و رجال القانون بمدلول .
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        فمن الناحية القانونية ُيعتبر الحدث ُمنحرًفا إذا قام بفعل ُيعاقب عليه القانون ، و يرى " بول تابان "

paul tapan أحد أنصار التعريف القانوني للجناح و الجريمة أّن السلوك المنحرف مهما إستنكره الناس "

Pفإّنه ال يدخل في نطاق السلوك اإلجرامي ما لم ينص القانون الجنائي على ذلك 

)4 (
P. 

       كما أّنه ُيعّرف القانون الحداثة بأّنه الفترة المحددة من الصغر و التي تبدأ بسن التمييز التي تنعدم 

فيها المسؤولية الجنائية ببلوغ السن التي حددها القانون للرشد و التي يفرض أّن الحدث أصبح أهال 

للمسؤولية و يختلف تحديد سن الحدث في بعض المجتمعات ، فقد حددت بعض الدول مثل بريطانيا سن 

المسؤولية الجنائية في البداية بثماني سنوات ثم رفعها بعد ذلك إلى عشر سنوات و عندما يرتكب الحدث 

 عاًما يعتبرونه داخل فئة الجانح و ُيحاكم في محاكمة خاصة 17 إلى 14أفعاال انحرافية ما بين 

 باألحداث .

       أما في الجزائر فقد اتجه المشرع إلى عدم تحديد سن أدنى لمرحلة الحداثة ُمكتفًيا في ذلك أثر 

 و التي دعت 1953التشريع الفرنسي و تماشيا مع توصيات الحلقة الدراسية التي عقدت في القاهرة سنة 

إلى عدم تحديد سن أدنى للحداثة حتى يمكن اتخاذ اإلجراءات اإلصالحية و الوقائية بالنسبة لجميع 

Pاألحداث 

)5 (
P . 

         و علماء النفس من جهتهم يرون بأّن الحدث الجانح هو :"  ذلك الذي يأتي أفعاال تكون نتيجة 

اضطراب نفسي أو عقلي  و تخالف أنماط السلوك المتفق عليه للسوي في شخصيته في مثل سنه و في 

بيئته ، و هي أفعال نتيجة لصراعات نفسية ال شعورية تدفعه ال إراديا الرتكاب هذا الفعل الضار كالسرقة 

 أو العدوان أو الكذب ...

       فُجنوح األحداث من المنظور النفسي هو نتيجة لعدم أو سوء تكيف الحدث مع البيئة التي يعيش 

فيها .ذلك أّن علماء النفس يركزون باختالفهم على شخصية الحدث الجانح و مراحل نموه و تطوره .                    

أما علماء االجتماع فهو كل سلوك يعارض مصلحة الجماعة في زمان و مكان معنيين و ذلك باعتبار 

Pالجريمة هي كل مخالفة لمشاعر الوالء االجتماعي أو كل خروج على معايير األمانة و االستقامة ...

)6(
P. 

 12-15هذا و ُنشير إلى أّنه و بالرجوع إلى التشريع الجزائري أّن المشرع عّرف الطفل من خالل القانون 

) 18 التي قضت بأّن الطفل :" كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (2المتعلق بالطفل سيما المادة الثانية
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سنة كاملة ، يفيد مصطلح " حدث "  نفس المعنى" أما الطفل الجانح فهو الطفل الذي يرتكب فعال مجرما 

 ) سنوات و تكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة " .10و الذي ال يقل عمره عن (

 ثانيا :عوامل و أسباب جنوح األحداث 

      هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى جنوح األحداث من أسباب أسرية و أسباب اجتماعية           

 و أسباب اقتصادية و التي ُنوجزها على النحو اآلتي:

 : و هي مجموعة من الظروف التي تتعلق بتكوين الجماعة و أنظمتها و التي - العوامل االجتماعية1

تساهم في تكوين الفرد و تربيته و يكون له األثر الواضح في سلوك الفرد و مجتمعه ذلك أّنه إذا انحرف 

المجتمع عن الهدف المخصص له في عملية تقويم و ترشيد الفرد ساد هناك االنحراف في المجتمع               

و ارتكاب مختلف الجرائم و يكون القصر و األطفال احد ضحايا و كذلك تخلي بعض األسر عن واجبهم 

األسري في التربية و نشر األخالق الحميدة بين أوساط أبنائها ، فإذا كان أحد أفراد األسرة أو أحد أقاربهم 

 فإّنه سوف يتأثر بهم القاصر و ُيصبح ُمجرًما فيما بعد .

 : ذلك أّنه غالبا ما يختار الفرد شخصا يـُواصفه في نفس الصفات و األهواء             - ُمصاحبة رفاق السوء2

و الرغبات و النزعات و عندما يجد الحدث هذه الرفقة فانه يبحث عن االستقاللية عن سلطة األسرة           

و ليس هناك من شك أّنه إذا كان هناك رفقاء السوء فسوف يتأثر بسلوكاتهم الغير السوية و ُيصبح 

Pالحدث ُمنحرفـا بامتياز 

)7(
P.  

فالمخدرات لها آثار سلبية كونها ُتؤدي إلى تغييب - تعاطي المخدرات و أثرها على جنوح األحداث :3

العقل ، هذا و تشير إحصائيات المديرية العامة لألمن الوطني و معطيات الديوان الوطني لمكافحة 

المخدرات أّن انتشار و تزايد استهالك المخدرات في الجزائر أمرا أصبح يبعث عن القلق خصوًصا أّن هذه 

اآلفة أصبحت من أكبر المخاطر التي تستهدف فئة الشباب التي ُتمثل شريحة هامة في                       

Pالهرم السكاني 

)8(
P.  

 ُيشّكل العامل االقتصادي ُعنصًرا أساسَيا له آثاره في النظم االجتماعية ، و قد )- العامل االقتصادي :4

أجريت دراسات عديدة لمناقشة العالقة بين العامل االقتصادي و الجنوح و اختلفت النتائج بين مؤيد لتأثير 

العامل االقتصادي على الجنوح و بين عدم التأثير ، ذلك أّن العامل االقتصادي ُيشّكل أهم الظواهر التي 

لها األثر األكبر في جنوح األحداث و ُيعّرف أيضا بالفساد االقتصادي أو الهبوط االقتصادي الذي يترتب 
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عليه انتشار البطالة و بالتالي انتشار الفقر فإذا لم يكن هناك  طريق سليم يستطيع الفرد اكتساب رزقه          

Pو ما يكفي حاجاته المعيشية يلجأ إلى اإلجرام و االنحراف للحصول على قوته ...

)9(
P   .  

     باإلضافة إلى أثر التحوالت االجتماعية و االقتصادية على المراهقين و الشباب التي تسببت في 

تطور ظاهرة جموح األحداث في الجزائر ، و الصعوبات التي يعيشونها الكثير من األسر فجعلت 

األحداث يعيشون في محيط اجتماعي و اقتصادي و ثقافي غير مناسب مثل الفقر و السكن غير الالئق 

باإلضافة إلى كثرة التسربات المدرسية للتالميذ فيحتضنهم الشارع بمختلف اآلفات االجتماعية و السلوكات 

الالأخالقية ، و كذا الغزو لوسائل اإلعالم األجنبية عن طريق الهوائيات الُمقعرة و تردد األطفال على 

مقاهي االنترنت على مقاهي االنترنت التي بدورها ال تخضع ألي رقابة أو توجيه و إدمانهم على األلعاب 

Pااللكترونية التي تحرض على العنف و غيرها ... 

)10(
P. 

 المحور الثاني : جهود مراكز رعاية  األحداث في إدماجهم و إصالحهم في الجزائر .

      و ُنعالج  ضمن المحور الثاني بالتطرق إلى (أوال ) اإلطار القانوني لمراكز رعاية  األحداث في            

 الجزائر ، و بيان دور مراكز رعاية  األحداث في إدماج الحدث و إصالحه ( ثانيا ) .

 أوال : اإلطار القانوني لمراكز رعاية  األحداث في الجزائر .

        بالرجوع إلى القوانين المنظمة لمراكز رعاية األحداث و إعادة تأهيلهم و إدماجهم  في الجزائر 

يتّضح لنا جلًيا أّن المشرع الجزائري استعمل تسمية " مراكز إعادة تأهيل األحداث " المنصوص عليها في 

 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية 1972 فبراير 10 المؤرخ في : 02- 72األمر:  

 المتضمن تنظيم 2005 فبراير 06 المؤرخ في : 04-05المساجين (المـُــلغى ) بموجب القانون : 

 السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمساجين لتصبح :" مراكز إعادة تربية و إدماج األحداث " .

  تنظيم السجون و إعادة 04-05 من القانون : 116 و 28       هذا و الجدير بالذكر إلى أّن المواد 

اإلدماج االجتماعي للمساجين  يتضح لنا أّن المشرع  الجزائري ، أشار إلى المراكز الُمخّصصة لألحداث 

 منه على أّنه :" ... ُتصّن ف مراكز متخصصة لألحداث ، مخصصة 28الجانحين حيث قضت المادة 

) سنة المحبوس مؤقتا  ، و المحكوم عليه 18الستقبال األحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر (

 نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن ُمدتها " .
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 منه على أّنه : " يتم ترتيب و توزيع األحداث المحبوسين داخل مراكز إعادة تربية          116و نّصت المادة 

و إدماج األحداث حسب جنسهم و سنهم ووضعيتهم الجزائية ، و يخضعون لفترة المالحظة و توجيه             

 و متابعة " .

  تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمساجين  04-05       هذا و بالرجوع بُموجب القانون : 

يتضح لنا أّن المشرع  الجزائري خصص له باًبا خاًصا باألحداث و هو الباب الخامس بعنوان إعادة تربية 

 ) و الذي تضمن بدوره فصالن ، الفصل األول بعنوان:                128 إلى 116و إدماج األحداث المواد ( 

" األنظمة الخاصة باألحداث و أوضاعهم " أما الفصل الثاني تحت تسمية:  تأطير نشاطات إعادة تربية 

األحداث " و الذي بدوره انطوى على قسمان ، القسم األول : مدير المركز و القسم الثاني :                    

 لجنة إعادة التربية .

 2015 يوليو 15 المؤرخ في : 12-15        هذا من جهة  ، ومن جهة أخرى تضمن القانون و: 

المتعلق بحماية الطفل أحكاًما خاصا تتعلق بحماية الطفل في مراكز إعادة التربية و إدماج األحداث حيث 

تضمنه الفصل الثاني بعنوان:حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية و إدماج األحداث من الباب الرابع              

بعنوان : في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة  ، ذلك أّنه يتم إيداع الطفل المحكوم عليه بعقوبة 

سالبة للحرية في مراكز إعادة تربية و إدماج األحداث أو عند اللزوم في األجنحة المخصصة              

لألحداث ، وأن يخطر الطفل بحقوقه وواجباته داخل المركز أو الجناح المخصص لألحداث الجانحين 

Pداخل المؤسسات العقابية 

)11 (
P . 

 المتعلق 04-05 المتعّلق بالطفل إلى القانون 12-15 من القانون 132     هذا و قد أحالت المادة 

بتنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعين للمحبوسين فيما تعّلق بتنظيم مراكز إعادة تربية و إدماج 

 األحداث الجانحين .

 ثانيا : دور مراكز رعاية  األحداث في إدماج الحدث و إصالحه.

      ُتعتبر مراكز إعادة تربية و إدماج األحداث الجانحين هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة             

العدل و تتمثل ُمهمتها األساسية في إعادة تربية الحدث و إدماجهم في المجتمع و ذلك بإعطائهم حسب 

ُمستواهم الثقافي تعليًما و تكويًنا مهنًيا باإلضافة إلى األنشطة الثقافية و الرياضية و الترفيهية داخل 
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المركز ، كما ُيوجد أطباء و أخصائيون شبه طبيون المنوط لهم فحص األحداث بُمجرد وصولهم إلى 

Pالمركز ، ويكون ذلك بصفة دورية مرة كل شهر و الهدف هو متابعة الحالة الصحية لهم 

)12(
P.  

 فإّنه ُتحدث لجنة 04-05 من القانون 122     و الجدير بالذكر أّنه و استناًدا إلى مضمون المادة 

للتأديب يرأسها مدير مركز إعادة التربية و إدماج األحداث ، أو مدير المؤسسة العقابية حسب الحالة           

 و تتشكل من عضوية: رئيس مصلحة االحتباس و ُمختص في علم النفس و مساعدة اجتماعية و مرب .

     هذا وُنشير إلى أّنه تسند إدارة مركز تربية و إدماج األحداث إلى مدير ُيختار من بين الموظفين 

المؤهلين الذين يولون اهتماًما خاًصا لشؤون األحداث الجانحين ، و يعمل تحت إشرافه موظفون يسهرون 

على تربية األحداث و تكوينهم الدراسي و المهني و على متابعة تطور سلوكهم و هذا قصد إحياء 

Pشعورهم بالمسؤولية و الواجب تجاه المجتمع 

)13(
P.  

        و تجدر إلى اإلشارة إليه في هذا الصدد إلى أّن المشرع أجاز لمدير المركز إعادة التربية و إدماج 

األحداث أو مدير المؤسسة العقابية أن يمنح للحدث المحبوس أثناء فصل الصيف إجازة مدتها ثالثين 

) يوما يقضيها عند عائلته أو إحدى المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه مع إخطار لجنة إعادة 30(

التربية ، و قد أجاز المشرع للمدير إجراء تحفيزي ما من شأنه تربية و تحفيز سلوك الحدث الجانح            

و يتمثل في منح الحدث المحبوس حسن السيرة و السلوك عطال استثنائية بمناسبة األعياد الوطنية          

) أيام في 10و الدينية لقضائها مع عائلته مع شرط أن ال يتجاوز مجموع ُمَمد العطل االستثنائية عشر (

 ) أشهر . 3كل ثالثة (

       هذا و ُتحدث لدى كل مركز إلعادة التربية و إدماج األحداث و المؤسسات العقابية المهيأة بجناح 

 األحداث لجنة إلعادة التربية يرأسها قاضي األحداث ، و التي تختص بما يلي :

 - إعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة .

 - إعداد برامج السنوية لمحو األمية و التكوين المهني .

 دراسة و اقتراح كل التدابير الرامية إلى تكييف و تفريد العقوبة المنصوص عليها في القانون                    

  المتضمن قانون تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين .04-05رقم:  

P- تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية و إعادة اإلدماج االجتماعي 

)14(
P.  
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 خاتمة :

    لقد حاولنا و من خالل هذه الورقة البحثية التطرق إلى ظاهرة جنوح األحداث في الجزائر ، تعتبر 

ظاهرة خطيرة و تمس المجتمع الجزائري و هذه الظاهرة التي أصبحت محل اهتمام العديد من علماء 

النفس و علماء االجتماع و رجال القانون على حد سواء من أساتذة و محامين و قضاة لما لها من آثار 

و انعكاسات سلبية على المجتمع . هذا  محاولين و بالقدر القليل المساهمة في هذا البحث لمعرفة أسباب 

و تداعيات التي أدت إلى ظاهرة جنوح األحداث و بيان الدور اإلصالحي و التهذيبي الذي تمارسه مراكز 

 من خالل مداخلتنا - لما لهذه المراكز الدور االيجابي و الكبير في –إعادة تأهيل الحدث و إصالحه 

  للحدث في هذه المؤسسات . مجال إصالح الحث من خالل البرامج التعليمية و التهذيبية و الترفيهية

 المتضمن 04-05     و لقد اهتم المشرع الجزائري إلى هذه الفئة و يظهر ذلك جليا من خالل القانون 

 المتعلق بحماية 12-15قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين  ، و القانون 

 الطفولة .

 و في األخير نقترح التوصيات اآلتية : 

- ضرورة مراقبة مقاهي االنترنت و منع كل طفل يتردد إلى مقاهي االنترنت دون سن الثامنة عشر              

 و كذا معاقبة كل صاحب مقهى يتورط في إدخال و السماح لكل طفل دون سن الثامنة عشر     .         

- منع األلعاب االلكترونية التي تروج وسط األطفال العنيفة منها كونها تجعل ارتكاب الجرائم سهلة المنال 

 و تقتل لهم اإلحساس  .

 - العمل على تكوين أخصائيين في كيفية التعامل مع األحداث و إعادة تأهيلهم .

- نشر الوازع الديني بين األطفال و العمل على ترشيدهم و توعيتهم و زرع فيهم روح المسؤولية و الثقة 

 بالنفس و تفعيل دور األسرة في تربية و ترشيد الطفل .

- اإلسراع في إنشاء المراكز المتخصصة في حماية األطفال الجانحين وفق ما وهو منصوص عليه في 

 .12-15القانون 
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U : الهوامش 

 دراسة ميدانية أجريت بمركزي األحداث Uأثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداث ،U)- حومر سمية ، 1

بمدينتي قسنطينة و عين مليلة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير علم االجتماع الحضري ،  كلية العلوم 

 .45 ، ص 2005/2006اإلنسانية و العلوم االجتماعية ، جامعة منتوري قسنطينة   

 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير Uالتنشئة االجتماعية الوالدية و جنوح األحداثU)- لزرق سجيدة ، 2

 .103 ، ص 2012/2013تخصص علم النفس العيادي ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة وهران ، 

 ، دراسة اثروبولوجية ،كلية العلوم اإلنسانية                      Uشخصية الحدث الجانحU)-فاطمة الزهراء حميميد ، 3

   2010/2011و االجتماعية ، قسم الثقافة  الشعبية ، تخصص انثروبولوجيا الجريمة ، جامعة تلمسان ،  

  .        53ص 

 ، كلية العلوم االجتماعية              Uأثر الوسط االجتماعي في جنوح األحداثU)- زينب حميدة بقادة ،4

 2007/2008و اإلنسانية ، قسم علم االجتماع ، تخصص علم االجتماع الجنائي ، جامعة الجزائر ،  

  .60ص 

 .22)- حومر سمية، المرجع السابق ، ص 5

 .54)- فاطمة الزهراء حميميد، المرجع السابق ، ص 6

  .16)- حومر سمية، المرجع السابق ، ص 7

 .217)- زينب حميدة بقادة، المرجع السابق ، ص8

 .17)- حومر سمية، المرجع السابق ، ص 9

 .217)- زينب حميدة بقادة، المرجع السابق ، ص10

  المتعلق بحماية الطفل .12-15 من القانون 130 و 128)- ينظر المواد 11
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 تلمسان ، السنة الجامعية –في العلوم الجنائية و علم اإلجرام ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد 

 .197 ، ص 2009/2010

 المتضمن قانون تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج 04-05 من القانون 123 ينظر المادة –) 13

 االجتماعي للمحبوسين .

 المتضمن قانون تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي 04-05 من القانون 125)- ينظر المادة 14

 للمحبوسين .

 المتضمن قانون تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي 04-05 من القانون 128)- ينظر المادة 15

 للمحبوسين .
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ش  :لكخ

تعد ظاهرة جنوح األحداث سلوك اجتماعي خطير منافي للمجتمع ومخالف للقوانين الوضعية، وقد 

تزايدت هذه الظاهرة تماشيا مع تطور المجتمعات وتغير السلوك العام للفرد، وتنتج هذه الظاهرة عن 

أسباب كثيرة ومختلفة، ولها آثار سلبية في الوقت الحاضر وفي المستقبل إن لم يوضع لها حد أو حلول 

 ردعية.

وتعتبر فكرة إنشاء مراكز الرعاية بمختلف درجاتها وأصنافها بمثابة نقطة إيجابية لدى جميع 

 المجتمعات، حيث تهدف إلى توفير الحماية والرعاية لفئة األحداث الجانحين بغية إدماجهم في المجتمع.

Résumé 

Le phénomène des  délinquants juvéniles est considéré comme un 

comportement social danger incompatible avec la société et les lois positifs, et 

ce phénomène a augmenté   à cause de l’évolution des sociétés et le changement 

de comportement général de l’individu, et ce phénomène est un résultat de 

plusieurs et  différentes raisons, et il a des effets négatifs à l'heure actuelle et à 

l'avenir, si ne met pas des solutions rigoureux pour lutter ce phénomène. 

L’idée de créer des centres de soins dans ces différentes catégories, est 

considérée comme un point positif chez toutes les sociétés, car ils visent à 

disposer la protection et le soin aux délinquants juvéniles pour les réintégrés 

dans les sociétés.  
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 مقدمة:

تعد ظاهرة جنوح األحداث سلوك اجتماعي خطير منافي للمجتمع ومخالف للقوانين الوضعية، وهي 
ظاهرة تنتج عن أسباب مختلفة ومتعددة، ولها آثار سلبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل إن لم 

يوضع لها حد أو حلول ردعية، لذلك تعتبر من أهم القضايا وأخطرها بالنسبة للمجتمع، ألنها تهدد 
 استقراره وتقدمه.

ونظرا لتعدد المظاهر االجتماعية التي تؤثر على صيرورة المجتمع خالل مراحل تحوله وتطوره، 
سواء منها الحسنة أو السيئة، يبقى دائما مشكل إصالح حال فئة الشباب من أهم األولويات باعتبارهم 

 الركيزة األساسية لبناء المجتمع وتقدمه.
والجزائر كغيرها من الدول عانت وال تزال تعاني من هذه الظاهر التي تمس أمن واستقرار المجتمع 
الجزائري، نظرا لكل ما مرت به خالل مرحلة االستعمار، وفي العشرية السوداء، حيث تعتبر هذه الفترات 

 من بين األسباب الرئيسية التي تولد اآلفات االجتماعية الخطيرة في المجتمع.
لذلك تسعى الدولة دائما ممثلة في مختلف مؤسساتها إلى معالجة هذه الظاهرة، وذلك عن طريق 

اتخاذ كافة التدابير الالزمة لذلك، وتعد مراكز رعاية األحداث بمختلف أصنافها وأشكالها، إحدى اآلليات 
 اإلدارية التابعة للدولة والمتخصصة في ذلك.  

 وعليه فاإلشكالية التي يمكننا طرحها هي:
 ما هو الدور الذي تلعبه مراكز رعاية األحداث في مكافحة ظاهرة جنوح األحداث؟ 

 و هي اإلشكالية التي سنجيب عنها من خالل المحاور التالية:
  التعريف بمراكز رعاية األحداث.أوال:

 دور مراكز رعاية األحداث في الحد من ظاهرة جنوح األحداث.ثانيا: 
  التحديات التي تواجه مراكز الرعاية في االضطالع بدورها.ثالثا:
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 أوال/ تحديد المفاهيم:

        إن البحث في أي موضوع يقتضي التطرق بداية لتحديد إطاره المفاهيمي، وعليه سوف نتطرق 
لشرح أهم المفاهيم ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك من خالل ما سنحاول التطرق إليه ضمن النقاط 

 الموالية:
 - الرعاية االجتماعية لألحداث:1

هي كل إجراء أو تدبير يتخذ لصالح الحدث، وما يتضمنه من خدمات سواء عند القبض عليه، أو 
التحقيق معه ومحاكمته، أو عند إعادة تربيته وتأهيله وٕاعادة إدماجه اجتماعيا، والتي من شأنها تنمية قوته 

P0Fعلى تجاوز الحادثة التي أدت به إلى ذلك الوضع، مع الحرص على عدم العودة إليه ثانية

1
P. 

 - الحدث:2
مفهوم الحداثة في نظر علماء النفس واالجتماع، يطلق على الصغير طوال مرحلة عمره التي تبدأ 

P1Fمنذ والدته وحتى يتم له النضج النفسي واالجتماعي وتتكامل له عناصر الرشد

2
P. 
P2F) سنة كاملة18أما في نظر المشرع فإن الحدث (الطفل)، هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر(

3
P. 

 - الجنوح:3
جانح أو جانحة، صفة تستعمل لوصف بعض األعمال اإلجرامية البسيطة أو المخالفات القانونية، 

وتتميز هذه األعمال بصفة الالاجتماعية والالأخالقية، وتتنافى مع العرف والتقاليد والسلوك االجتماعي 
P3Fواألخالقي السوي 

4
P. 

P4F) سنوات10        "الطفل الجانح": الطفل الذي يرتكب فعال مجرما والذي ال يقل عمره عن عشرة(

5
P. 

 - التدابير القانونية:4
يقصد بالتدابير القانونية، طرق الحماية واإلصالح التي تنظمها تشريعات األحداث في كل دولة 

P5Fويقوم قاضي األحداث باختيار ما يراه مناسبا منها وحالة الحدث الجانح المعروضة أمامه

6
P وتكون العبرة ،

 في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة.
وعليه فإن تقرير التدبير القانوني المناسب يخضع للسلطة التقديرية لقاضي األحداث، وتكون هذه 

التدابير قابلة للتعديل كلما دعت الضرورة (مصلحة المتهم) إلى ذلك، ألن الهدف الرئيسي منها هو حماية 
الحدث وٕاصالح حاله، وهو ما أكده المشرع الجزائري في النصوص القانونية التي أقرها، إذ تنص المادة 

P6F من قانون العقوبات الجزائري49/3

7
P سنة 18 إلى 13، على أنه: " ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 

 إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة ." 

 من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم والتي تبين من خاللها 445وبالرجوع إلى نص المادة 
أن المشرع الجزائري وضع قرينة بسيطة مفادها أن الحدث الذي يتراوح سنه بين الثالثة عشر والثامنة 

P7Fعشر غير مسؤول جنائيا

8
P ألن المشرع أجاز لجهة الحكم أن تستبدل وبصفة استثنائية (حدث أكثر من ،

، بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص 444 سنة)، أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 13
 من قانون العقوبات، على أن يكون اللجوء إلى هذه العقوبة استثناء من األصل 50عليها في المادة 
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والمتمثل في  تطبيق تدابير التربية أو الحماية، مع التركيز على شخصية الحدث الجانح  وظروف 
P8Fالجريمة

9
P المتعلق 12– 15 من القانون رقم 2، وما يؤكد وجهة نظر المشرع  الجزائري هو نص المادة 

 كاملة، وعليه يكون سن 18بحماية الطفل، والتي اعتبر فيها الحدث كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 
 ) سنة كاملة.18الرشد الجزائي هو بلوغ ثماني عشر (

ومن منطلق التعريف القانوني للجنوح الذي يتمثل في حماية المجتمع من الجريمة، فإن الحدث ال 
يعتبر جانحا إال إذا شكل سلوكه خطر على المجتمع، بغض النظر عن كون السلوك المنحرف الذي أتاه 

P9Fالحدث عارضا أو أصيال في شخصيته

10
P. 

 ( ق.ع. ج ) التي تنص على: " إذا قضي بأن يخضع 50ومما سبق وبالرجوع إلى نص المادة 
  لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كاآلتي: 18 إلى 13القاصر الذي يبلغ سنة من 

-إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي اإلعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 
 عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وٕاذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي 
 كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا."

 ومن بين تدابير الحماية والتهذيب التي أقرها المشرع الجزائري للحدث الجانح، وضعه في مدرسة 
داخلية صالحة إليواء األحداث المجرمين في سن الدراسة، كما يجوز أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي 

 سنة تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية 13يتجاوز عمره 
P10Fاإلصالحية على أن ال تتجاوز مدة وضعه تاريخ بلوغه سن الرشد القانوني

11
P .

 مما سبق يتضح أن القانون يميز بين ثالث مراحل في عمر الحدث ( الطفل):
 من 49/1 سنوات: خاللها يعتبر الطفل غير مميز أي غير مسؤول جزائيا ( المادة 10- ما دون العاشرة 

  من قانون الطفل).56قانون العقوبات، والمادة 
 سنة: خالل هذه المرحلة يكون الحدث ( الطفل أو القاصر) قابال 13 سنوات إلى أقل من 10- من 

 ق.ع.ج) وال 49/2للمساءلة الجزائية، ولكن ال يكون محال إال لتدابير الحماية أو التهذيب  فقط، ( المادة 
  ).12 – 15 من قانون الطفل 48يمكن توقيفه للنظر من طرف الضبطية ( المادة 

 سنة: خاللها يمكن توقيف الحدث للنظر من طرف الضبطية، ويخضع 18 سنة إلى 13- من تمام 
 . ق.ع.ج) 49/4الحدث الجانح في هذه السن لتدابير الحماية والتهذيب أو العقوبات مخصصة ( م 

 ثانيا/ التعريف بمراكز رعاية األحداث:
تعتبر مراكز رعاية األحداث بمسمياتها المختلفة، بمثابة الكيانات الوظيفية التي تنفذ بواسطتها 

التدابير واإلجراءات الوقائية منها واإلصالحية التي تتخذها السلطات المختصة، والتي تختلف من حيث 
P11Fالشكل والدور المنوط بها، ونوع األحداث المتكفل بهم

12
P. 
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وتعتبر المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة بمثابة مؤسسات عمومية ذات طابع 
إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وهي موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف 

P12Fبالتضامن الوطني، ويتم إنشاؤها بموجب مرسوم

13
P. 

وٕاضافة إلى المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة، أنشأ المشرع الجزائي مراكز متخصصة 
) سنة، والذين حكم عليهم بعقوبة الحبس 18 الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (الستقبال األحداث

P13Fالمؤقت، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها

14
P. 

لقد ورثت الجزائر عن االستعمار الفرنسي ثماني مؤسسات إلعادة التربية (التربية المحروسة) والتي 
كانت تحت إشراف وزارة العدل، وبعد مدة من االستقالل حدث تحول فتأسست مديرية فرعية لحماية 
الطفولة والمراهقة وكانت تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وأسندت إليها مهمة اإلشراف على مؤسسات 

P14Fإعادة التربية، ثم بعد ذلك تم إنشاء مراكز الستقبال الشباب المعرضين لخطر أخالقي سنة 

15
P 1996 ،

 المتضمن لتعديل القانون 165-12وبقي الحال على ما هو عليه إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 
األساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، وقد أسندت وصاية هذه 

P15Fالمؤسسات للوزير المكلف بالتضامن الوطني

16
P. 

وقد أصبحت مهام محاكم األحداث حاليا تكمن في اتخاذ التدابير التي تنطوي على حماية وتعليم 
وٕاعادة تربية وتكييف الحدث مع مجتمعه، وال تكون هذه التدابير مجدية إال إذا كانت مالئمة لشخصيته 

P16Fالحدث، لذا فإن معرفة شخصية الحدث أمر ضروري لمعرف سبب ارتكابه للفعل

17
P وقد حرص المشرع ،

 منه على، ضرورة بذل قاضي 453/1في قانون اإلجراءات الجزائية على ذلك، حيث نص في المادة 
األحداث كل همة وعناية وٕاجراء التحريات الالزمة للوصول إلى الحقيقة والتعرف على شخصية الحدث 

، إلى اتخاذ تدبير الوضع المؤقت في 455/3وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه، كما أشار في نص المادة 
مركز مالحظة معتمد، في حالة ما إذا كان وضعية الحدث الجسمانية والنفسانية تستدعي فحص معمق، 

حيث تعد مراكز المالحظة من بين المراكز التي تقوم بإيواء الحدث ودراسة شخصيته، وٕافادة الهيئة 
P17Fالقضائية بتقرير عن حالته، ليتسنى الحكم عليه بشكل يتناسب وحالته

18
P . 

 من 116وعلى العموم فإنه ال يتم الوضع سواء، في المراكز التي حددها المشرع في نص المادة 
P18Fالقانون المتعلق بحماية الطفل

19
P أو المراكز المتخصصة في إعادة التربية وٕادماج األحداث، إال من قبل ،

 قاضي األحداث والجهات القضائية الخاصة باألحداث.
  على ما يلي:165-12من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة كما تنص 

تضع الجهات القضائية لألحداث، طبقا للتشريعي المعمول به، األحداث على مستوى المؤسسات 
 المتخصصة اآلتية:

 - المراكز المتخصصة في إعادة التربية،
 - المراكز المتخصصة في الحماية،

 - المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة.
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P19F          ويمكن تصنيف مراكز رعاية األحداث على النحو التالي

20
P: 

 المراكز المتخصصة في إعادة التربية:  -1

تعرف إعادة التربية على أنها، تكوين معنوي إيديولوجي جديد يلقن للحدث من أجل تصحيح سلوكه 
P20Fالمنحرف، وتذكيره ببعض المبادئ السامية المنسية

21
P. 

أو هي مجموع إجراءات تربوية وتوجيهية ووقائية، تنتهجها مراكز إعادة التربية من أجل إعادة 
P21Fتكييف الحدث من جديد في المجتمع

22
P. 

، فإن المراكز المتخصصة في إعادة 165- 12 من المرسوم التنفيذي رقم 7ووفق نص المادة 
 مركز 31التربية تكلف باستقبال األحداث الجانحين قصد إعادة تربيتهم (يوجد على مستوى الوطن 

 متخصص في إعادة التربية).
 18وعليه فإن مراكز إعادة التربية، تعد مؤسسات داخلية مخصصة إليواء األحداث الذين لم يكملوا 

سنة من العمر، وذلك بقصد إعادة تربيتهم، وتشتمل هذه المراكز على ثالث مصالح وهي، مصلحة 
P22Fالمالحظة، مصلحة إعادة التربية، مصلحة العالج البعدي

23
P. 

  نموذج-)–- المراكز المتخصصة في الحماية: (مركز باتنة 2
تعد المراكز المتخصصة في الحماية مؤسسات داخلية مخصصة إليواء األحداث الذين لم يكملوا 

P23F عاما من عمرهم21سن 

24
P.والذين يكونون في حالة خطر معنوي، وذلك قصد تربيتهم وحمايتهم ، 

 ، المتعلق بحماية الطفل، الطفل في خطر بأنه:12- 15 من القانون رقم 2/2وقد عرفت المادة 
"الطفل الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروف 

المعيشة أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض 
 سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر."

، وعلى سبيل التعداد ال الحصر، من بين الحاالت 3كما ذكر المشرع في نفس المادة وفي الفقرة 
التي تعرض الطفل للخطر، ونذكر منها المساس بحقه في التعليم، التسول به أو تعريضه للتسول، فقدانه 

لوالديه وبقائه دون سند عائلي، العجز عن التحكم في تصرفاته...، ويتضح من خالل الحاالت التي ذكرها 
 المشرع، أنه حاولت اإلحاطة بكل ما يمس ويضر بمصلحة الطفل.

وكما ذكرنا في الفقرات السابقة فإن، المراكز المتخصصة في الحماية موضوعة تحت وصاية الوزير 
 مراكز على مستوى الوطن)، وعليه فإنها إقليميا تشرف عليها مديرية النشاط 9المكلف بالتضامن الوطني (

، 64- 75باتنة- كنموذج)، وقد أنشأ هذا المركز بمرسوم بناءا على األمر –االجتماعي والتضامن (مركز 
 سرير، 80وتعتبر الفئة المتكفل بها هي "أحداث في خطر معنوي"، وتقدر سعة االستيعاب الحقيقية ب 

 ونوع النظام المتبع "داخلي".    
وتشتمل المراكز المتخصصة في الحماية على ثالث مصالح هي، مصلحة المالحظة، مصلحة 

P24Fالتربية، مصلحة العالج البعدي

25
P. 
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 المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة:- 3
تعتبر هذه المراكز بمثابة تجميع للمراكز السابقة، ويظهر ذلك من خالل ما أشار إليه المشرع 

 ، حيث نص المشرع على أنه:64- 75، من األمر 25الجزائري في نص المادة 
"كلما اقتضت أوضاع المركز التخصصي إلعادة التربية والمركز التخصصي للحماية ومصلحة 

المالحظة والتربية في الوسط المفتوح إعادة تجميعها، فإنه يجري ضمها إلى بعضها ضمن مؤسسة وحيدة 
  من هذا األمر.".3تسمى (المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة) والعامل وفقا للمادة 

، دور المراكز المتعددة الخدمات لوقاية 165- 12 من المرسوم التنفيذي رقم 9كما بينت المادة 
الشبيبة، بكونها مكلفة باستقبال األحداث الجانحين و/أو في خطر معنوي في مؤسسة واحدة قصد تربيتهم 

  مراكز.5وحمايتهم وٕاعادة تربيتهم، ويقدر عددها على مستوى الوطن ب 
وعليه فإن هذا النوع من المراكز يعتبر بمثابة تجميع للمراكز السالفة الذكر، وفي حالة حدوث ذلك 
فإن الخدمة التي سيقدمها هذا المركز ستكون شاملة وكاملة حتى تحقق الهدف المتوخى من إنشاء مراكز 

 متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة.
  - رعاية األحداث في المراكز المتخصصة:4

) سنة، المحبوسين 18هي مراكز مخصصة الستقبال األحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر(
مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها، وفي حالة ما اقتضت الضرورة، فإنه 

تخصص بمؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة التربية عند اللزوم، أجنحة منفصلة، الستقبال المحبوسين 
P25Fمؤقتا من األحداث والنساء، والمحكوم عليهم نهائيا، بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها"

26
P. 

وتمتد جذور هذا النوع من التنظيمات إلى أفكار الفلسفة التقليدية في تقويم السلوك، والتي ترتكز 
على الحرمان من الحرية واإلجراءات القمعية كمبادئ أساسية لها في قمع السلوك الجانح أو المنحرف 

ويعتبر التدبير المتخذ في شأن الحدث، بوضعه أو إيداعه في مثل هذه المراكز من أهم وأشد اإلجراءات 
التي توقع عليه، حيث يخضع الحدث أثناء تواجده فيها لبرامج تقويمية متكاملة تتسع لكافة جوانب حياته، 

تتمثل في الرعاية االجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية، وٕاعادة تربيته على أسس سليمة تمكنه من 
P26Fاالندماج عن طريق إعادة إدماجه في المجتمع

27
P. 

 ثالثا/ دور مراكز الرعاية في الحد من ظاهرة جنوح األحداث:
تلعب مراكز رعاية األحداث دورا هاما في الحد من ظاهر جنوح األحداث، وفيما يلي سوف           

 نحاول التطرق لدور كل مؤسسة من المؤسسات السابقة في االضطالع بدور الحد من هذه الظاهرة:
 - المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة:1

، والتي حددت مهام المؤسسات 165- 12 من المرسوم التنفيذي رقم 6/1انطالقا من نص المادة 
 المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، والتي جاءت كما يلي:
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 تتولى المؤسسات مهام ضمان التربية وٕاعادة التربية والحماية وٕاعادة اإلدماج لألحداث "
الموضوعية من قبل الجهات القضائية لألحداث، والسهر على صحتهم و أمنهم ورفاهيتهم و تنميتهم 

 المنسجمة".
واستنادا إلى الحقوق التي أقرها المشرع للطفل داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة، والتي 

 ، فإنه:12- 15 من قانون حماية الطفل، رقم 120تتبين من خالل المادة 
" يجب أن يتلقى الطفل الموضوع داخل مركز متخصص في حماية الطفولة برامج التعليم والتكوين 

والتربية واألنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته و أن يستفيد من الرعاية 
 الصحية والنفسية المستمرة".

فإن عملية اإلدماج االجتماعي لألحداث تبدأ بأول خطوة يقوم بها مكتب البيداغوجيا (االستقبال)، 
حيث يلتحق الحدث بالمركز وهو في حالة من التوتر والقلق والخوف واالنفعال نظرا لما مر به من 

مواقف، وهنا يأتي دور األخصائي االجتماعي الذي يتكفل بإزالة مخاوفه وٕاعادة بث روح الثقة والطمأنينة 
في نفسية الحدث، وتحضيره لالندماج في حياته الجديدة، كما يسعى إلى توعيته وٕاقناعه بفعالية المعاملة 
داخل المركز في إعادة تأهيله لالندماج في المجتمع بعد خروجه منه، ويقنعه أيضا بضرورة االستجابة 

P27Fواالمتثال للنظام الداخلي للمركز، حتى ال يتعرض للعقوبات

28
P. 

 كما تقوم مصلحة البيداغوجيا بفحص طبي للحدث يقوم به أطباء مختصون، ثم بعد ذلك تأتي 
عملية التكفل الشامل من طرف الفرقة المتعددة التخصصات، والتي تقوم بعملية الفرز والتوجيه، حيث 

 تقوم بوضع الحدث في أحد األقسام (وفق مستواه التعليمي): 
- فئة الغير متمدرسين: وتخضع لتكفل طبي ونفسي وتربوي + متابعة منتظمة، ليتم بعد ذلك إعادة 

 اإلدماج في التكوين المهني ( يكون التخصص وفق رغبة الحدث).
- فئة المتمدرسين: إدماج مدرسي تحت المالحظة مع المتابعة المنتظمة، وفي حالة النجاح يستمر 
في الدراسة إلى غاية إعادة اإلدماج في المجتمع، أما في حالة الرسوب فإنه تتم عملية إدماجه في التكوين 

 المهني، إلى غاية إعادة إدماجه في المجتمع.
أما بالنسبة للحياة الجماعية العامة والتنشيط التربوي والثقافي والرياضي، الذي يسطر لألحداث 

 داخل المراكز، فهو يتمثل في أنشطة تربوية موجهة ومتنوعة، وتتمثل في:
 - أشغال يدوية: موجهة لألحداث عديمي المستوى.

 - ألعاب ترفيهية: تنس الطاولة، الشطرنج، ألعاب إلكترونية، ألعاب تربوية.
- البستنة: تزيين المحيط، االعتناء بنباتات الزينة و األشجار، إلى جانب تربية الحيوانات الدجنة 

 كمشروع إنجاز لمزرعة بيداغوجية.
 - موسيقى+مسرح: تكوين مجموعة صوتية، أغاني فردية، مسرحيات تربوية وفلكلورية.

 - رياضة: تعتمد على كرة القدم بالدرجة األولى.
 وعلى العموم فإن التكفل التربوي بالحدث ينقسم إلى قسمين:
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 - تكفل داخلي: يكون على ثالث مستويات، حيث يسطر لكل مستوى برنامج خاص.
 - تكفل خارجي: - إدماج مدرسي: - أحداث لم ينقطعوا عن الدراسة.

                                     - أحداث في حالة انقطاع، ويمكن إعادة إدماجهم.
 سنة، مع                              16                  - إدماج في التكوين المهني والتمهين: يتم حسب السن القانونية 

P28Fمراعاة الرغبة والمستوى الدراسي

29
P       . 

 - مراكز إعادة التربية وٕادماج األحداث:2
يفترض التنفيذ العقابي لألحداث الجانحين، إعداد مجموعة من أساليب المعاملة التي تستهدف 

توجيهه إلى الغرض المطلوب تحقيقه، ومن ثم كانت هذه األساليب بمثابة وسائل إلى تحقيق أغراضه، 
فإذا كان الغرض األساسي للتنفيذ العقابي هو تأهيل الحدث المحكوم عليه عن طريق تهذيبه أو عالجه 

P29Fفإن أساليب المعاملة العقابية هي في ذاتها وسائل تهذيب أو عالج تستهدف التأهيل

30
P. 

وقد حرص المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين على 
ذلك، حيث نص في الباب الخامس منه الخاص بإعادة تربية وٕادماج األحداث من خالل الفصل األول 

، إلى أن الحدث خالل تواجده 119(األنظمة الخاصة باألحداث وأوضاعهم)، حيث أشار في المادة 
بالمركز، أو الجناح المخصص لألحداث بالمؤسسة العقابية يعامل معاملة تراعى فيها مقتضيات سنة 

 وشخصيته بما يصون كرامته، ويحقق له رعاية كاملة، حيث يستفيد الحدث المحبوس من:
 - وجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه الجسدي والعقلي.

 - لباس مناسب.
 - رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة.

 - فسحة في الهواء الطلق يوميا.
 - محادثة زائريه من دون فاصل.

 - استعمال وسائل االتصال عن بعد، تحت رقابة اإلدارة.
 من 120كما يمكن أن يسند للحدث المحبوس عمل مالئم، وذلك لرفع مستواه الدراسي أو المهني ( المادة 

 نفس القانون).
وعليه تبين من نص المادتين، أن المشرع الجزائي قد كفل للحدث المحبوس الرعاية الكافية إلعادة 

 تأهيله عن طريق منحه مجموعة من الحقوق ومعاملته معاملة تليق بسنه.
لكن في المقابل يكون لزاما على الحدث المحبوس االلتزام بقواعد االنضباط واألمن والنظافة ألن 
النظام في المؤسسات ذات البيئة المغلقة يختلف عن نظام مؤسسات الرعاية األخرى، فهو يتميز بشدة 

الشروط المفروضة على المحبوسين، وكذا ضرورة  تواجدهم المستمر وبدون انقطاع في المؤسسات 
P30Fالعقابية ليال ونهارا، باإلضافة إلى المراقبة المفروضة عليهم من طرف األعوان

31
P. 

وقد حرص المشرع الجزائي من خالل هذا القانون على توفير مجموعة من القواعد الدنيا لمعاملة 
المسجون الحدث بغية إزالة القيم الفاسدة الغير مبالية بالقانون وٕاحالل أخرى محلها، وهو ما أكده أيضا 
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، حيث أوجب المشرع على ضرورة إخطار الطفل بمجرد دخوله إلى 12- 15قانون حماية الطفل رقم 
الطفل المودع داخل مركز إعادة تربية المركز بكافة حقوقه وواجباته، كما اوجب على ضرورة أن يستفيد 

وٕادماج األحداث وفي األجنحة المخصصة لألحداث بالمؤسسات العقابية من كافة الترتيبات التي تستهدف 
تحضير عودته إلى حياة األسرة والمجتمع، وأن يتلقى من أجل ذلك برامج التعليم والتكوين والتربية 

P31Fواألنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته

32
P.   

وعليه يقتضي ذلك أن تخلق لدى المحكوم عليه إرادة المشاركة في الحياة االجتماعية على الوجه 
الذي تحدده القيم والنظم التي تحكمها، والمتمثلة في احترام القانون والخضوع ألحكامه، وال يتحقق ذلك إال 

P32Fبإزالة العقبات التي تعترض ذلك أمام الحدث

33
P. 

 رابعا/ التحديات التي تواجه مراكز الرعاية في االضطالع بدورها:
 يمكن تعداد التحديات التي تواجهاها مراكز إعادة التربية ككل في ما يلي:

- عدم تقبل الحدث بسهولة للوضع الجديد والمتمثل في دخوله إلى مركز للرعاية أو إلى مركز 
إعادة اإلدماج، وعليه فإن القائمين على هذه المراكز يعانون من صعوبة التحكم في األحداث، وذلك راجع 

لكون النظام التأديبي المقترح ال يمكنه ردع األحداث، لذلك في الكثير من المرات يشتكي القائمين على 
 هذه المراكز من محاوالت الهروب المتكررة لألحداث.

- نقص الموارد البشرية ذات الكفاءة، والمتمثلة في اإلطارات المتخصصة وبالخصوص المربين 
 المتخصصين في رعاية الشباب.

- نقص في التأطير والترقيات للموظفين العاملين بمراكز الحماية، فكيف يتوقع من مربي مثال أن 
 يؤدي دوره المطلوب منه وهو محروم من أدنى حق له في العمل وهو الترقية وتحسين الراتب.

 - قدم الهياكل، وعدم إعادة صيانتها منذ إنشائها، أو تجهيزها بوسائل حديثة.
 - عدم كفاية الميزانية المخصصة للمتطلبات البيداغوجية.

 سنة، وبالخصوص في حالة الحدث الذي ال يوجد 19 وبلوغ 18- عدم وجود متابعة بعد تمام سن 
 له سند عائلي.

- أنه في بعض األحيان وفي حالة عدم وجود مكان مخصص للحماية يمكن أن يتم تحويل الحدث 
 إلى مركز الطفولة المسعفة مثال، وفي هذه الحالة قد يصبح الطفل في خطر أكبر مما كان عليه.

- ويعتبر أكبر تحدي تواجهه المراكز ويواجهه الطفل الحدث في نفس الوقت، هو الحالة التي يكون 
فيها الحدث المنحرف والمرتكب لجريمة ممن ال يمكن متابعتهم جزائيا، ويتم تحويلهم إلى مركز لحماية 

 الطفل في خطر، أو مركز إلعادة التربية، أو مركز متعدد الخدمات لوقاية الشبيبة. 
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  خاتمة:
 في ختام هذا البحث يمكننا تسجيل جملة من النتائج التي نوجز أهمها ضمن اآلتي:

- أن مراكز رعاية األحداث تشمل تلك المراكز أو المؤسسات باختالف تسمياتها، والتي يتم تحويل 
 الحدث إليها عندما يصبح جانحا، كتدبير وقائي أو عالجي لمواجهة الظاهرة.

- أن هذه المؤسسات تقوم بدور ال يستهان به في إطار مكافحة ظاهرة جنوح األحداث، إال أنها 
تواجهها في أرض الواقع العديد من التحديات التي منها ما يتعلق بالحدث في حد ذاته، ومنها ما يرجع 
 إلى المجتمع وعاداته وتقاليده وطريقه تفكير أفراده، ومنها ما يرتبط بمؤسسات ومراكز رعاية األحداث.

- وبما أن ظاهرة جنوح األحداث ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمعات الحديثة، فإنه البد من تجنيد 
جميع مؤسسات الدولة لمكافحتها، وبما أن مراكز رعاية األحداث تعد من بين أهم مؤسسات الدولة في 

مجال مكافحة ظاهرة جنوح األحداث، فإنه البد أن يتم رفع التحديات التي تواجهها في سبيل اضطالعها 
 بالدور المنوط بها، لتفعيل دورها في مجال مكافحة ظاهرة جنوح األحداث والحد منها، وذلك من خالل:

- تخصيص ميزانية كافية تلبي جميع متطلبات العمل البيداغوجي، وتساهم أيضا في تحسين 
 أوضاع الموظفين القائمين على هذه المراكز.

- التركيز على تدعيم المؤسسات بإطارات متخصصة، سواء بفتح المجال لتوظيف إطارات 
 متخصصة في رعاية الشباب، أو العمل بالتنسيق مع الجامعات لفتح تخصصات في هذا المجال.

- القيام بدورات تحسين المستوى للموظفين القائمين على تربية األحداث في هذه المراكز، ألن طفل 
 اليوم ليس هو ذاك الطفل الذي كان باألمس، فالتفكير تغير والمجتمع تغير واألوضاع تغيرت.

- ولما ال برامج تكوين تخصص ألهل الحدث أو من يقوم برعايته، بغية تمكينهم من رعايته 
والسهر على راحته، ألن أفضل مكان يمكن للحدث أن يتربى فيه هو األسرة، باعتبارها اللبنة األولى 

 والوعاء الحقيقي واألصل في التربية. 
- تقديم مساعدات مالية ألسرة الحدث "في حالة خطر"، قصد تغيير وضعيتهم االجتماعية، التي 

 كانت سبب في الحالة التي وصل إليها الحدث.  
- تكاثف الجهود على كافة المستويات لألخذ بيد الحدث الذي فقد والديه ولم يجد من يكفله ومثالها 

كأن يكون هناك تنسيق مع وزارة الدفاع قصد إدراج أو التحاق األحداث الجانحين بمدارس أشبال األمة، 
 باعتبارها المكان األمثل لتكوين أجيال الغد التي تسهر على حماية الوطن والدفاع عنه.
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  :الملخص

وفي ظل تنامي ظاھرة جنوح األحداث التي أصبحت تشكل ھاجس لدى األسرة      
والمجتمع، كان الزما على المشرع الجزائري أن يتدخل لحماية ھذه الفئة من خالل 
نصوص قانونية تكفل ذلك و تتالئم مع القواعد و االتفاقيات الدولية وھو ما تجسد في 

الذي يعد دعما  المتعلق بحماية الطفل  2015و يولي 15المؤرخ في  12-15القانون رقم 
والذي حمل تدابير جديدة تدعم حقوق ھذه الفئة  للترسانة القانونية الجزائرية في ھذا المجال

الھشة وتعزز إجراءات حمايتھا االجتماعية والقضائية خصوصا في مع تفشي ظواھر جديدة 
شار عمالة األطفال والتسول و في المجتمع مثل االختطاف واالعتداءات الجنسية ، انت

  ...اإلدمان على المخدرات
Abstract :  

n light of the growing phenomenon of juvénile offending 
which has bécome a concern for the family and society, it was 
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necessary for the Algérien législature to intervene to protect 
This category through legal provisions to ensure That and fit 
with the rules and international conventions That were 
embodied in the Law No. 15-12 dated on the 15th of July 2015 
relative to the protection of the child, which is in support of the 
Algérien légal arsenal in This Field and That carried a new 
masures to support the right of This vulnérable catégorie and 
promote social and judicial protection measures, especially in 
the expansion of a new phénomènes in the society, such as 
kidnapping and sexuel abuse, the prévalence of Child Labor, 
begging and Drug addiction... 

   
 
 
  
  
  

  مقدمة
أخذت ظاھرة جنوح األحداث في اآلونة األخيرة أبعاد توصف بالخطيرة نظرا لما 
أصبحنا نشاھده سواء في حياتنا اليومية أو ما تتداوله وسائل اإلعالم من جرائم غالبا ما 

حدثا ، ونظرا ألھمية ھذه الفئة في المجتمع فقد كان موضوع يكون احد طرفيھا أو كالھما 
جنوح األحداث محال لبحوث ودراسات مستفيضة سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي 

  .أو الدولي
لحديثة ھو حداث في ظل السياسية الجنائية اعقوبة بالنسبة لألال منالغرض  ولما كان

 من االنحراف، أسباب الجنوح لحماية الحدثمعالجة واستئصال ھدف تربوي الغاية منه 
من خالل دراسة أسباب انحراف  وقائيال يتحقق إال من خالل أربعة محاور أولھا  فان ذلك

بتحديد المسؤولية الجنائية وعالقتھا  موضوعيوالعمل على الوقاية منھا والثاني  حدثال
وذلك بوضع إجراءات  رائيإجتدرج السن، والثالث ببالفئة العمرية إذا تختلف المسؤولية 

خاصة  أساليبيكون من خالل وضع  تنفيذي المحور الرابع أماجنائية خاصة باألحداث 
لتنفيذ العقوبات والتدابير المقررة للحدث، وھذا ما تعمل المواثيق واإلعالنات الدولية على 

  .1تحقيقه
 تضمنتھا النصوص التي خالل من  ا الھدفذھ على تحقيق وقد عمل المشرع الجزائري

" حماية الطفلب"المتعلق   12-15رقم  قانونال خصوصا بعد صدورالمنظومة القانونية 
وكذا  باإلضافة إلى النصوص الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية وقانون العقوبات

ناھيك عن  تنظيم السجون وإعادة اإلدماج للمسجونينب المتعلق 05-04رقم قانونالنصوص 
جسرا يعمل على األخذ بيد ھذه  وھو ما يشكل فاقيات الدولية التي صادقت عليھا الجزائراالت

أن العديد من  خصوصا الحيلولة دون الوقوع فيھا أو الفئة الھشة بعيدا على عالم الجريمة
تتعلق بكيفية التعامل مع الحدث الجانح سواء في الفترة  12- 15قانون حماية الطفل مواد

  .هاكمة أو أثنائھا أو خالل فترة تنفيذ األحكام الصادرة ضدالتي تسبق المح
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قانونية لحماية للحدث الجانح يتطلب بالضرورة إحاطته الضمانات الإن توفير  
بإجراءات وتدابير خاصة تختلف عن تلك المطبقة على المجرم البالغ نظرا لخصوصية 

لب غا تنبھت إليه أاألحداث الجانحين و ھشاشة تكوينھم النفسي و الجسدي وھذا م
  .2التشريعات الحديثة من حيث تخصيص قضاء خاص باألحداث وإحاطتھم برعاية متميزة

منه ھو وضع  األساسي الھدف أنمن خالل استقراء مواد قانون حماية الطفل نجد   
وضع إطار قانوني شامل يجمع بين الحماية قواعد واليات خاصة بحماية الطفل من خالل 

فما أھم . والقضائية سواء بالنسبة للطفل المعرض للخطر أو الطفل الجانحاالجتماعية 
الضمانات القانونية لحماية الطفل الجانح التي جاء بھا قانون حماية الطفل وما ھي 

   إلى واقع فعلي؟ القانونية اآلليات الكفيلة بترجمة النصوص
منھج استقرائي  ق اعتمادوف اإلجابة على التساؤل السابق نحاول من خالل ھذه المداخلة

ألھم  المحور األولوذلك في محورين نخصص  تحليلي ألھم نصوص قانون حماية الطفل
ليات ھذه آل المحور الثانيالقانونية التي تضمنھا قانون حماية الطفل ونتطرف في  الضمانات
  .الحماية

   
 
 
 
  
 
 
  

   الجانح الضمانات القانونية لحماية الحدث: األولالمحور 
ات واألحكام تتطلب طبيعة المعاملة الجنائية مع الحدث الجانح نوع من اإلجراء   

بمجموعة من ة الحدث إحاط ھو ما يستوجبو ،الخاصة لتحقيق الھدف المرجو منھا
ھذه الضمانات قد تكون ضمانات عامة ، البالغالضمانات تختلف عن تلك المطبقة على 

بق على الحدث فقط ويمكن إجمال أھم ھذه تطبق على الجانح الراشد وقد تكون خاصة تط
  :الضمانات في

  :الحق في االستعانة بمحامي: أوال
تختلف األنظمة القانونية في مدى اعترافھا بحق المتھم في االستعانة بمحامي يدافع عنه 

إال أنھا تكاد تشترك في تقرير حق االستعانة بمحامي  ،ويعمل على إثبات برأته إن كان بريئا
وجوبيا في ھذا النوع االستعانة بمحامي  يجعل ما األنظمةمن  كئم الخطيرة بل ھنافي الجرا

وواجب الدولة نحو كل متھم  الجوھري حقھذا المن الجرائم، وتؤكد المواثيق الدولية على 
وھو ما نصت عليه قواعد األمم المتحدة منه، ال تمكنه ظروفه المادية من االستفادة من 

  .3في القاعدة السابعة منھا) قواعد بكين(إلدارة شؤون األحداثالنموذجية الدنيا 
ضرورة تمكين  علىقانون حماية الطفل  فقد نص من خالل المشرع الجزائري أما

الحدث المتھم بارتكاب جريمة أثناء التوقيف للنظر من االتصال بمحاميه بل وجعل حضور 
، كما نص المشرع على حاكمةفي جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمالمحامي وجوبي 

من خالل  بتعيين محاميھو أو ممثله الشرعي لم يقم  تعيين محامي لكل حدث مشتبه به 
المادة  في وھو ما جاء ،) 50،54،67الموادقانون حماية الطفل (  قانون المساعدة القضائية
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لمساعدة من حيث تقديم ا 1989ب من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة -2فقر 40
  .القانونية للحدث من اجل تقديم دفاعه

ورية ھمن وكيل الجم إذنلضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على  أجاز هأنغير 
كان نوع  أو سماع الحدث بعد مرور ساعتين من توقيفه حتى وان لم يحضر محاميه

  ).3،4الفقرة 54المادة ( الجريمة أو إجراءات التحري تستدعي ذلك
  :الحق في حضور الممثل الشرعي:ثانيا 

 أوالوصي  أومن قانون حماية الطفل الولي  02ويقصد بالممثل الشرعي حسب المادة 
التي نص عليھا المشرع  وتعد ھذه الضمانة من أھم الضمانات ،الحاضن أوم دالمق أوالكافل 

وما الجزائري لما يشكله حضور الممثل الشرعي من حماية من الناحية النفسية للحدث 
  .  4يخلفه التحقيق عليه من أثار سلبية

الممثل الشرعي  إخطارضرورة في حالة توقيف الحدث للنظر  حيث اوجب المشرع
شرعي على ولم يقتصر الحق في حضور الولي أو الممثل ال ،)50المادة( بكل الوسائل

ال يتم سماع الحدث إال  إذ حتى في مرحل التحري المشرع ذلك مرحلة المحاكمة بل أوجب
بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا وھذه اإللزامية تبين مدى الحرص في كيفية التعامل 

  . )55المادة( مع الحدث وحمايته
حيث أجازت إشراك الوالدين في )  01-07القاعدة ( وھو ما نصت عليه قواعد بكين

من ما يفھم  غير انهل الدعوى مرحلة اإلجراءات دون تقييد ذلك بمرحلة معينة من مراح
الوصي يخضع للسلطة التقديرية للجھة المختصة  أوحضور الوالدين  أن  )03-15(القاعدة 

  . 5وفقا لما تقتضيه مصلحة الحدث
  لحق في محاكمة عادلةا :لثااث

تعتبر المرحلة التي يمثل فيه الحدث أمام القضاء لمحاكمة عن واقعة جنوحه من أھم 
العدالة الجنائية الخاصة باألحدث ذلك انه بناء على القرار الذي يصدر فيھا واخطر مراحل 

، و تذھب السياسة الجنائية الحديثة إلى يتحدد مصير الحدث وطريقة العملية اإلصالحية له
 أمامھاالمتبعة  واإلجراءاتالجانحين  باألحداثالتركيبة القضائية الخاصة تتسم  أنوجوب 

المتحدة الدنيا النموذجية  األمممن قواعد  14ضمنته القاعدة بخصوصية خاصة وھو ما ت
من حيث وضرورة وجود قضاء مختص باألحداث  )قواعد بكين( األحداثشؤون  إلدارة

يتشكل من قضاة متخصصين كما يمكن أن تكون إلى جانبھم ھيئة متخصصة في المجال 
  6 النفسي واالجتماعي

للطفل المتھم : " حيث يكونحماية الطفل   من قانون 09نصت على ھذا الحق المادة و
، وقد راعى المشرع الجزائري "محاولة ارتكاب جريمة الحق في محاكمة عادية وأبارتكاب 

على مستوى سواء على مستوى المحاكم أو  من حيث تخصيص قضاء مختص باألحداث
حداث على تشكيل قسم األ 80غرفة األحداث لدى المجلس القضائي، حيث نص في المادة 

من قاضي لألحداث رئيسا ومساعدين محلفين اثنين معروفين باھتمامھم وتخصصھم في 
على  91شؤون األطفال إلى غير ذلك من الشروط المنصوص عليھا، كما نصت المادة 

 أمراثنين يعينون بموجب  للمجلس القضائي من رئيس ومستشارين األحداثتشكيل غرفة 
 أو/ ضاة المجلس المعروفين باھتمامھم بالطفولة ومن رئيس المجلس القضائي من بين ق

، ومن بين المبادئ التي حافظ عليھا قانون حماية الطفل مبدأ لألحداثالذين مارسوا كقضاة 
فقرة  82المادة ( جواز إعفائه من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك الحضورية مع 

3(.   
  الحق في الخصوصية:رابعا
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االستشارية للمجلس األوروبي الحق في الخصوصية بأنه القدرة على أن عرفت الجمعية 
يعيش اإلنسان حياته كما يريد مع ادني حد من التدخل ويعتبر من الحياة الخاصة الحياة 
العائلية، كل ما يتعلق بالشرف واالعتبار، إعطاء صورة غير صحيحة على الشخص، 

  .7 .....الحرج للشخص الكشف عن وقائع من شانھا أن تسبب الحيرة أو
ضرورة الحفاظ على  على 1989ونصت على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 

خصوصية الطفل ضد كل تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل من شانه المساس بسمعته 
  .8أو شرفه

وھو من بين الحقوق التي جاءت في نصوص قانون حماية الطفل حيث نصت على  
مثل الشرعي موال يسمح لحضور المرافعات إال لل) 1فقرة  82المادة (  سرية الجلسات

للطفل وألقاربه إلى الدرجة الثانية ولشھود القضية والضحايا والقضاة وأعضاء النقابة 
الوطنية للمحامين وعند االقتضاء ممثلي الجمعيات والھيئات  المھتمة بشؤون الطفل 

بين ستة  تتراوح، مع تسليط عقوبات )83المادة(ية ولة المعنيين بالقضومندوبي حماية الطف
فقط ضد  نالعقوبتيھاتين  بإحدى أو 200.00الى 10.000سنتين  وبغرامة من إلى أشھر

 أو اإلشھار أويتعلق بسير الدعوى عبر وسائل االتصال  نشر كل ما أوكل من يقوم ببث 
  وسيلة كانت بأي

إضافة إلى كل ھذه الحقوق التي جاءت في قانون حماية الطفل فقد نص أيضا الحق في 
بذلك من طرف ضابط  إخطارهالتوقيف للنظر مع ضرورة وجوب  أثناءفحص طبي  إجراء

 الجرائمالصادرة في  األحكامكذا الحق في الطعن  ، و)50.51المادة ( الشرطة القضائية 
  ).90المادة(ضة واالستئناف بالمعار المرتكبة من قبل الطفل

  
  
  
  
  

   آليات حماية الحدث الجانح في قانون حماية الطفل: المحور الثاني
 يھدف قانون حماية الطفل إلى المحافظة على حقوق الطفل وتمكينه من التمتع بھا

 يتطلب وجود األمر الذي وتصبح ھذه الحقوق ذات أھمية اكبر إذا تعلقت بالحدث الجانح
وھو ما نص عليه ھذه الفئة و آليات وتدابير وبرامج تعمل على تفعيل ضمانات حماية 

 الذي يعتبر في حد ذاته ضمانة واليه لحماية حقوق الطفل المشرع الجزائري في ھذا القانون
  :وتنوعت ھذه اآلليات بين القضائية واالجتماعية والتي تمثلت في

   الحماية القضائية آليات :أوال
من التدابير واآلليات لحماية الحدث الجانح في مختلف تضمن قانون حماية الطفل العديد 

مراحل الدعوى العمومية سواء منھا اآلليات القضائية أو اآلليات االجتماعية والتي يمكن 
  :إجمالھا فيما يلي

   :الوساطة-1
ية الطفل والتي من أھم آليات حماية الحدث الجانح التي جاء قانون حما الوساطةتعتبر 

نظام الوساطة الجنائية ليس بالنظام  و تعتبر كأحد الطرق البديلة في المجال الجزائي،
في التشريعات المقارنة  كذلك فقد انتشرللمجتمعات و األولىالحديث حيث عرفته العھود 

 دولية إن اتجھت معظم الدول األوروبية باألخذالحديثة، وكان نتيجة لتوصيات المؤتمرات ال
 .9بنظام الوساطة في المواد الجنائية
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 إلىقانونية تھدف  أليه": أنھامن قانون حماية الطفل على  02عرفھا المشرع في المادة
حقوقھا من جھة ذوي  أواتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جھة، الضحية  إبرام
المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد  إنھاء إلى، وتھدف أخرى
   ".الطفل إدماج إعادةالجريمة والمساھمة في  ألثار

حصر إجراء الوساطة في الجنح والمخالفات دون الجنايات غير أن المشرع الجزائر 
وجعلھا ممكنة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الجريمة وقبل تحريك الدعوى العمومية، على 

احد ضباط الشرطة القضائية  أويكلف احد مساعديه  أووم بھا وكيل الجمھورية بنفسه يق أن
بعد  تلقائيا من قبل وكيل الجمھورية أومحاميه  أو ممثله الشرعي أووتمم بطلب من الطفل 

 كل منھم رأيذوي الحقوق واخذ  أواستدعاء الطفل او ممثله الشرعي والضحية 
  ).11و  110المادة(

مع تأشيره من  األطرافق الوساطة كتابيا وموقع من طرف الوسيط وبقية يكون اتفاو 
كل  إلىطرف وكيل الجمھورية إذا تم بواسطة ضابط الشرطة القضائية وتسلم نسخة منه 

و 112المواد ( طرف ويعتبر محضر الوساطة سندا تنفيذيا ممھور بالصيغة التنفيذية
113(.  

المنصوص  تااللتزامايذ التزام من بين يتضمن محضر الوساطة تعھد بتنف أنيمكن 
في حالة عدم تنفيذ محضر التزم الوساطة في اآلجال المحددة في  114عليھا في المادة 

  ).2فقرة 115المادة (االتفاق يكون لوكيل الجمھورية أن يبادر بمتابعة الحدث الجانح 
   :نظام الحرية المراقبة -2

يتولى ) مفوض(شخص يعينه القاضيھو وضع الحدث في بيئته الطبيعة تحت مراقبة 
ومراقبة الظروف المعيشية للحدث وتصرفاته وكذا مراقبة األشخاص المعھود  اإلشراف

إليھم برعايته، فإذا تبين أن الحدث قد عاد إلى سلوكه اإلجرامي يتم إخطار المحكمة لتقر ما 
  .10يجب اتخاذه بشأنه

لك عن طريق مندوبين ذويتم  بعد إخطار الحدث وممثله الشرعيطبيق ھذا النظام ت ويتم
 –ومندوبين متطوعين  -يختار من بين المربين المتخصصين في شؤون الطفولة  - دائمين

يعمل   - سنة ويكونون جديري بالثقة 2يعينھم قاضي األحداث على أن يبلغ سنھم على األقل 
عمل  المندوبين متطوعين ويباشرون أيضا مراقبة األطفال  المندوبين الدائمين على تنظيم

  ).103و 102و 100المواد ( الذين عھد إليھم القاضي برعايتھم شخصيا 
يتولى المندوبون مراقبة الظروف المادية والمعنوية والصحية والتربوية مع تقديم تقرير 

 أويتھدد الحدث كل ثالثة أشھر لقاضي التحقيق وتقرير فوري حول كل خطر يمكن أن 
تعديل حول التدبير المتخذ من طرف قاضي  إجراءكل ما يستدعي  أومھامھم  أداءيعرقل 
  ).03المادة( األحداث

  :التفريد في المعاملة العقابية -3
ة بخصوص الحدث من حيث حيث ميز بين البالغ والحدث  د  -اإلجراءات المتبع التفري

ررة  -القضائي ات المق د –أو العقوب ابي التفري بة للحدث  -العق ة بالنس ة العقابي م المعامل وقس
ررة  اإلجراءات بشأنھابحسب تدرج السن الى ثالث مراحل تختلف  والتدابير والعقوبات المق

درج السن  ة بحسب ت ىالمرحل ل من :األول ةسنوات  10اق ة الثاني ين  المرحل سنوات  10ب
   .18سنة و  13فيھا سن الحدث بين  فيتراوح المرحلة الثالثة أماوثالثة عشرة سنة 

  :تعزيز دور قاضي األحداث -4
ة اإلصالحية   ي العملي داث ف ن دور قاضي األح ادث م ل الح ة الطف انون حماي زز ق ع

ى المراكز  ارة إل وم قاضي األحداث بزي للحدث الجانح من خالل توسيع صالحياته حيث يق
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ال ومتابع ة األطف ة ورعاي ي حماي ذين قضى والمصالح المتخصصة ف ال ال ة وضعية األطف
  ) . 119المادة (  جتماعات لجنة العمل التربويوبا ابوضعھم في ھذه المراكز ويحضر وج

  :البحث االجتماعي-5
ه   ل فجلع ل مث ة الطف انھا حماي ي من ش تضمن قانون حماية الطفل العديد من التدابير الت

ان ل الج ل الطف ة من قب ات والجنح المرتكب ات إجباري في الجناي ح وجوازي بالنسبة للمخالف
 .70إضافة إلى إمكانية اتخاذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليھا في المادة 

ممن بين  اء القسيمة رق ل إلغ ة الطف د المتضمنة 1التدابير التي جاء بھا قانون حماي بير ات
ديم ضمانة من ثالثة سنوات من يوم انقضاء مدة التدبير في  3الحماية التھذيب بعد  ة تق حال

ات  109كما نصت المادة ) 108المادة (صاحب الشأن بأنه قد صلح حالة  على إلغاء العقوب
د  ه سن الرش رد بلوغ ة بمج وابق العدلي ن صحيفة الس ان الحدث م ذت بش ي نف دابير الت والت

  .الجنائي
  آليات الحماية االجتماعية للحدث الجانح :ثانيا

ة الق ات الحماي ب آلي ى جان ون إل ة يك ائل اجتماعي ل بوس ة الطف انون حماي اء ق ائية ج ض
ة  راغ النصوص القانوني ى إف ل عل دث والعم ل إصالح الح ن اج وي م ائي ترب غرضھا وق

  :وتجسد ذلك في حقوق الطفللحماية الطفل في الواقع االجتماعي من اجل الحفاظ على 
  : األطفالالمراكز والمصالح المتخصصة في حماية -1

ييروت تنشا والتي وزارة  س ذه بواسطة ال ين ھ وطني ومن ب ة بالتضامن ال المراكز المكلف
  :التي تھتم بالحدث الجانح

 .المراكز المتخصصة في حماية األطفال الجانحين -
 .مصالح الوسط المفتوح -

المراكز المنصوص عليھا في المادة  كما ھو الشأن لباقيتنشا على مستوى ھذه المراكز 
وتخضع  تحت رئاسة قاضي اإلحداث التربوي من قانون حماية الطفل لجنة العمل 116

على تطبيق برامج معاملة ھذه اللجنة تسھر وقت يراه، و  أيلرقابته حيث يقوم بزيارتھا في 
على قاضي  تقترح أنوتربيتھم وكذا دراسة مدى تطور حالة كل طفل ويكون لھا  األطفال
  .النظر في التدابير التي اتخذھا إعادة األحداث

   
  : حقوق الحدث داخل المراكز المتخصصة-2

على غرار  بما فيھا الجانحةعلى حماية الحقوق األساسية الطفولة  تعمل ھذه المراكز
الرياضة والترفيھية  األنشطةتمكين الطفل من برامج التكوين والتعليم والتربية ناھيك على 
مع ضمان الرعاية الصحية  التي تتناسب مع وضع الحدث من حيث سنه وشخصيته

المتابعة المدرسية ب حيث يكلف مدير المركزوالنفسية وال تقتصر المتابعة داخل ھذه المراكز 
ط المنصوص عليھا ومع السھر على تنفيذ الشر المھني خارج المركز التكوينأو ممارسة 

مع اطالع لجنة العمل التربوي بتطور تكوين الطفل، فيما يمكن لھذه  نالتمھيفي عقد 
  .األخيرة أن تقرر إيواء الطفل خارج المركز لمزاولة تكوين مدرسي أو مھني

  :خاتمة
ه  من خالل استقرائنا لقانون حماية الطفل يمكننا القول أن صدور ھذا القانون في حد ذات

ھذه الفئة في المجتمع ومدى ضرورة االھتمام بھا كون يعد وعي من طرف المشرع ألھمية 
ي  ة الت ة واالجتماعي ة الجنائي ام من خالل الحماي طفل اليوم ھو رجل الغد وتجلى ھذا االھتم

ه بھ و  اأحاط ك ھ ن ذل دف األساسي م اعال الھ رع ج دث إصالحالمش ه الح ادة إدماج  وإع
  :النتائج المترتبة من ھذه الدراسة فيويمكن إجمال أھم 
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  .تضمن قانون حماية الطفل أحكام خاصة بفئة األحداث الجانحين -
ل - ي تكف د من الضمانات الت ة تضمن قانون حماية الطفل العدي وق الحدث  حماي حق

ل انح مث دأ الحضورية ، : الج ات، مب رية الجلس امي ، س تعانة بمح ي االس الحق ف
  حماية خصوصية الحدث الجانح، الحق في حضور الولي 

الاستحداث المرا - ة األطف ل مصالح الوسط  كز والمصالح المتخصصة في حماي مث
 .المراكز المتخصصة في حماية األطفال الجانحين المفتوح و

ى  - ة إل ة الجزائي استحداث نظام الوساطة القضائية في جرائم األحداث إلنھاء المتابع
 .جانب نظام الوضع تحت المراقبة حيث يعتبر النظامين احد بدائل العقوبة

ة الحدث  تعزيز - ال في حماي صالحيات قاضي اإلحداث بحيث أصبح له الدور الفع
 .الجانح والعمل على متابعة تأھيله

  : التوصيات
 الجزائية ف المتابعةع الجزائري للوساطة كاآللية لتوقإن اعتماد المشر -

ضد الحدث الجانح تعتبر ضمانة فعالة لحمايته سواء من الناحية النفسية و 
أننا نرى قصور من المشرع في تحديدھا بالمرحلة التي تسبق االجتماعية غير 

لو أتيحت ھذه اآللية في جميع مراحل الدعوى  حيث تحريك الدعوى العمومية
العمومية لكانت لھا األثر الفعال خصوصا في المنازعات المتعلقة باألحداث إذ أن 

   .الغرض األول في قضاء األحداث ھو تربوي إصالحي بالدرجة األولي 

ائي توعوي بالدرجة  - ىإن حماية الطفل من الجنوح يجب أن يأخذ جانب وق  األول
ع  راك جمي توجب إش ا يس و م ه وھ ل ومراقبت ري بالطف ام األس ن االھتم ة م بداي
ل دور المساجد ات وتفعي ة و إعالم وجمعي  الفاعلين االجتماعين من مدارس تربوي

 .في ذلك
والتوجه  - ات  نح ع العقوب توجب توقي رائم تس اب ج ة ارتك ي حال ة ف ات البديل العقوب

 .السالبة للحرية لما لھذه األخيرة من اثأر سلبية
                                                 

 
  :الهوامش

   .في فلسطين بين الواقع والمأمولاحمد براك، عدالة األحداث  -  1
                                        http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1054 

  21.00على الساعة  20/04/2016تاريخ االطالع 
                 الضمانات المسطرة لمحاكمة األحداث الجانحين في التشريع المغربيعزيز مصطفى،  -  2
 htmlpost_2294.-http://modawanatelosra.blogspot.com/2014/05/blog             

  20.00على الساعة  24/04/2016 االطالع تاريخ                  
فتوح الشاذلي، األحكام العامة لقضاء األحداث في فواعد بكين، المركز العربي للدراسات  - 3

    .49،ص1990ط، .األمنية والتدريب،الرياض،د
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شهادة الماجستير  افروخ عبد الحفيظ ، السياسة الجنائية تجاه األحداث،مذكرة لنيل - 4

، ص 2011تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية، ، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق ، 
108.    

 .53-51فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص ص  - -  5
يوسف الياس، قوانين األحداث الجانحين في دول مجلس التعاون، سلسلة الدراسات  - 6

 .208-206: ص ص، 2014، 1، ط89االجتماعية، العدد 
" الحق في الخصوصية"حسام الدين كامل االهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة  - 7

 . 52ت، ص .ط، د.دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، د
 .1989من  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة  16المادة  -  8
دراسة :ة اإلسالمية واألنظمة الجنائية المعاصرةاحمد براك، العقوبة الرضائية في الشريع - 9

 . 472، ص 2009مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
سليمان العطور، العدالة الجنائية لألحداث،مجلة الشريعة والقانون،العدد  إبراهيمرنا  -  10

 .240،ص2007، 29
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