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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــة

   لطالما شكلت قضية جنوح األحداث الشغل الشاغل لمختلف السياسات الوطنية، وذلك من ناحية أن الجرائم الناجمة 
عن هذه الظاهرة أصبحت غير معتادة من خالل ارتباط الجانحين بشبكات توزيع المخدرات، بل واإلنخراط في التنظيمات 

 اآلخذ في اإلنتشار بشكل غير مسبوق، كل Gangs de rueاإلجرامية العابرة للحدود،  فضال عن عنف الشوارع 
ذلك أدى إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير للسيطرة على الوضع، من خالل خاصة اإلستراتيجيات قصيرة ومتوسطة 

المدى، باعتبار أن طويلة المدى تستلزم "مخرجات معابر" مكلفة، لذلك تأتي هذه الدراسة متناولة اإلستراتيجية الوطنية 
 والتي جاءت كاستتباع لسياق تمهيدي ميزه بروز المخطط األول للوقاية 2017-2013الفرنسية للوقاية من الجنوح 

 وغيره، لذلك فإن أهمية تناول مثل هذه اإلستراتيجية الحديثة تكمن في 2012-2010من الجنوح ومساعدة الضحايا 
التعرف على األولويات والميكانيزمات المضمنة فيها، ولكن أيضا باعتبارها صادرة من إحدى الدول المتقدمة والتي لها 

تجربة طويلة ومنتجة في مثل هذه المخرجات. 

   لذلك ومن أجل تحديد معالم البحث في هذه اإلستراتيجية سنحاول اإلجابة على السؤال التالي :    

   U 2017-2013ما هي أهم مضامين اإلستراتيجية الوطنية الفرنسية للوقاية من الجنوح للخماسيU ؟ 

    سنحاول اإلجابة على هذا السؤال من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية :   

         ما قبل تبني اإلستراتيجية : أي مخرجات؟   

         ما هي األولويات والميكانيزمات التي خلقتها اإلستراتيجية؟ 

    نجيب على هذه األسئلة الفرعية من خالل المحورين التاليين : 

 2017-2013. سياق ما قبل اإلستراتيجية الوطنية الفرنسية للوقاية من الجنوح للخماسي 1         

. مضامين اإلستراتيجة الفرنسية للوقاية من الجنوح : األولويات والميكانيزمات         2         

U1 2017-2013. سياق ما قبل اإلستراتيجية الوطنية الفرنسية للوقاية من الجنوح للخماسي 

   نتناول تحت هذا المحور المخرجات الفرنسية التي سبقت وضع اإلستراتيجية الوطنية الفرنسية للوقاية من الجنوح. 

U1.1 المتعلق بالوقاية من الجنوح 2007 مارس 5. قانون 

 10000) وذلك في البلديات التي تضم أكثر من CLSPD   ماس المجالس المحلية لألمن والوقاية من الجنوح (
، والتي Zone urbaine sensible (ZUS)ساكن، أو البلديات التي تحتوى على منطقة حضرية حساسة 

) تشكيل ما يسمى بفرق العمل وتبادل المعلومات CLSPDيترأسها رئيس البلدية، كما يمكن اإلشارة إلى إمكانية الــ (
)، CISPD، وأيضا المجالس البين بلديات لألمن والوقاية من الجنوح (thématiqueبتوجه إقليمي أو موضوعاتي 

 Établissement public de coopérationومن خاللها المؤسسة العمومية للتعاون البين بلدياتي 
intercommunal) EPCI ،والتي يمارس رئيسها صالحية متعلقة باألحكام المحلية الخاصة بالوقاية من الجنوح ،(

P0Fطبعا مع مراعاة السلطة األمنية لرؤساء البلديات األعضاء

1
P .  

U2.1 2012-2010. المخطط األول للوقاية من الجنوح ومساعدة الضحايا  
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 والمذكور أعاله قد وضع قاعدة لتدعيم دور الفواعل العمومية، فإن المخطط الوطني 2007 مارس 5   إذا كان قانون 
P1Fللوقاية من الجنوح وضع الوسائل الالزمة للتطبيق الفعال ألحكام هذا القانون

2
P هذا المخطط يحتوي على مجموعة ،

أهداف وأعمال ذات أولوية تشكل اإلطار المرجعي لعمل الدولة في المقاطعات، ويحتوي هذا المخطط على أربع توجيهات 
P2Fكما يلي

3
P : 

 تفعيل الوقاية من األفعال العدوانية في أماكن الحياة العامة. .1
 تحسين الوقاية من جنوح األحداث وتفعيل مسؤولية اآلباء. .2
 بعث القيم المجتمعية المشتركة ومساعدة الضحايا. .3
. 2007 مارس 5تحريك الشراكة المحلية التي ضبطها قانون  .4

U2 مضامين اإلستراتيجة الفرنسية للوقاية للجنوح : األولويات والميكانيزمات .

   سنتناول تحت هذه المحور نقطتين، األولى نخصصها لألولويات المحورية التي أدرجتها اإلتفاقية، ثم في النقطة 
الموالية نتطرق ألهم الميكانيزمات المتبناة. 

U1.2 األولويات المحورية لإلستراتيجة الفرنسية للوقاية من الجنوح .
   قبل أن نتطرق إلى األولويات التي ترتكز عليها اإلستراتيجية الفرنسية المذكورة وجب التنبيه إلى أن الطابع الوطني 

لإلستراتيجية ال يعني البتة أن المضامين ستطبق بعيدا عن متغيرات المكان والزمان، فاإلستراتيجية ال تطبق في كل 
P3Fاألقاليم إال بعد تحديد اإلشكاالت المطروحة على المستوى المحلي

4
P وبالتالي اإلعتماد على البرنامج الذي تتيحه ،

اإلستراتيجية والذي يتماشى مع طبيعة المشكلة المطروحة محليا، إن هذا التوجه سيؤدي بالتأكيد إلى توفير النفقات 
العمومية وبالتالي إتاحة هذه الوسائل لحاالت وأقاليم أخرى.   

   من المهم أيضا التنويه بميزة أخرى لإلستراتيجية محل الدراسة أال وهي ميزة "التوجه العمودي" في القضاء على 
مشكل الجنوحية، وذلك من خالل "مقاربة إرتوازية" تصعد من أسفل إلى أعلى، من خالل المرافقة الفردية للجانح أو 
القابل للجنوح، ثم الصعود تدريجيا/آليا نحو الخلية األسرية، فالوصول إلى المحيط الخارجي من خالل استهداف قيمة 

السكينة العامة والقضاء على الشعور بالالأمن. 
U1.1.2الجانح/القابل للجنوح .U   

 سنة) 25 إلى 12   ترتكز األولوية األولى التي تبنتها اإلستراتيجية في العمل على تفادي تأرجح الشباب والقصر (من 
على الجنوح أو تجذرهم فيه، وذلك من خالل العمل على محاصرة أسباب التسرب المدرسي، السلوكات غير الحضارية 

في األماكن العمومية، المشاركة مع الجماعات الفوضوية والمثيرة للصخب في األحياء، استهالك المواد اإلدمانية، 
P4Fالتسكع وغيرها

5
P :وبالتالي التكفل بهذه الفئة من خالل ،

U1.1.1.2 (الفئة األولى) الفئة المبتدئة في السلوكات الجنوحية .
 وهي الفئة التي لم تتعرض بعد ألحكام قضائية تدينهم، ولكنهم معروفون لدى قوات األمن الداخلي بكونهم مثيرين 
للقالقل، وبالتالي فإن التعامل مع هذه الفئة يختلف عن طريقة التعامل مع الفئة الثانية أدناه كما سنرى الحقا.     

U2.1.1.2 الفئة المتعودة على الجنوح .Les récidivistes (الفئة الثانية) 

، La récidive   تشمل الفئة الثانية كما ذكرنا أعاله على المتعودين على الجنوح من خالل العود 

  وهي فئة تستدعي تدخال مغايرا نوعا ما من ذلك المخصص للفئة األولى من خالل دخول مصالح  
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P5Fأخرى مثل مصلحة السجون خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم بأحكام قضائية

6
P .

U2.1.2 الخلية األسرية، المرأة ومساعدة الضحايا .
   ال يمكن الوصول إلى نتائج مشجعة في طريق محاصرة ظاهرة الجنوح من خالل فقط التركيز على الجانح، من 

الضروري تناول بل و"أمننة" كل المتغيرات المرتبطة بالجانح/القابل للجنوح، وأيضا من خالل حماية المرأة من أشكال 
العنف فعدم حماية المرأة هو في النهاية "خارطة طريق لتفريخ الجانحين"، لذلك فإن اإلستراتيجية الفرنسية محل 

 Les intervenantsالدراسة قد راعت هذه المعطيات كما ينبغي من خالل تعظيم المتدخلين اإلجتماعيين 
sociaux ،والنفسانيين على مستوى مقار األمن والدرك الوطنيين، وذلك من أجل تدعيم التكفل بالمرأة ضحية العنف 

P6Fكل ذلك تمديدا وتوسيعا لما ورد في المخطط الوطني المذكور أعاله وذلك من خالل تطوير مكاتب مساعدة الضحايا

7
P .

 
 

U3.1.2 السكينة العامة .
P7F   إن هدف السكينة العامة يمر عبر القضاء على الشعور بالال أمن سواء في المدن أو في األحياء

8
P وال يتم ذلك حسب ،

اإلستراتيجية إال من خالل تفعيل األدوار لدى رؤساء البلديات من خالل التركيز على فرض األمن في الطرقات العامة، 
P8Fشبكات النقل، مداخل البنايات العمومية، المؤسسات المدرسية والرياضية وغيرها

9
P كل ذلك عن طريق مقاربة شاملة ،

تستعمل فيها كل الوسائل بشكل تنسيقي وبمشاركة السكان والمرتفقين، وذلك انطالقا من "مخططات محلية للسكينة 
، وذلك خاصة على مستوى األقاليم ذات  Schémas locaux de tranquillité publiqueالعمومية" 

Politique de la villeP9F، أو األحياء المراعاة من طرف ما يسمى "سياسة المدينة" (ZSP)األولوية 

10
P. 

 2017-2013) : مجاالت تدخل اإلستراتيجية الوطنية الفرنسية للوقاية من الجنوح 1شكل رقم (     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U2.2  ميكانيزمات اإلستراتيجة الفرنسية للوقاية من الجنوح .
   تعج اإلستراتيجية الفرنسية بالعديد من المخرجات المتمثلة في ميكانيزمات تعمل على الوقاية من ظاهرة الجنوح على 

  سنوات).5المدى المتوسط مادام أن هذه اإلستراتيجية هي في النهاية مخصصة للمدى المتوسط (

 المحيط الخارجي                
 األسرة                 المرأة

 

 

      مساعدة الضحايا

 الجانح    

  القابل للجنوح
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 على مستوى الهيئات اإلقليمية Cadre partenarialإن تنفيذ هذه اإلستراتيجية يرتكز على إطار شراكي    
الموجودة بإشراف رؤساء البلديات وبمشاركة الدولة (ليس فقط الهيئات المحلية) وذلك على شاكلة : الوالي، وكيل 

P10Fالجمهورية وقطاع العدالة، التربية الوطنية وقوات األمن الداخلي بالخصوص

11
P. 

U1.2.2 التعامل مع األولوية األولى .

   كما تناولنا أعاله فإن األولوية األولى تشمل المعنيين المباشرين بظاهرة الجنوح، والموزعين –حسب اإلستراتيجية 
الفرنسية- على فئتين، الفئة األولى هي فئة المعرضون للجنوح، والفئة الثانية هي فئة المتعودين على الجنوح. 

U1.1.2.2 (الفئة األولى) التعامل مع .

   يكون التعامل مع هذه الفئة – حسب اإلستراتيجية- من خالل برامج منتظمة مثل البرامج التي تعنى بالتربية على 
، اإلحترام المتبادل في الرياضة مشجعين وممارسين، الوساطة في L’éducation à la citoyennetéالمواطنة 

الوسط المدرسي، تحسين العالقة بين الشباب ورجال األمن ولكن أيضا التحسيس بالنتائج القضائية للسلوكات 
الجنوحية، وال يتم ذلك في بعض الحاالت إال من خالل المرافقة الفردية عن طريق ما يسمى "بمسار المواطن" 

Parcours citoyenP11F

12
P .أو عن طريق اإلدماج المهني بتوفير التأطير من طرف المختصين في أحد مجاالت الشغل ،

 

U2.1.2.2 (الفئة الثانية) التعامل مع .

   التعامل مع هذه الفئة يكون – دائما من خالل اإلستراتيجية- من خالل العمل على اإلدماج اإلجتماعي والمهني لهؤالء 
الجانحين، ولكن أيضا من خالل مقاربة شراكية بين مصالح العدالة (مصلحة السجون المعنية باإلدماج ومراقبة المحكوم 

عليهم بعقوبات غير نافذة وأيضا من خالل مصالح الحماية القضائية للشباب)، القطاع الجمعوي، الجماعات اإلقليمية 
P12Fوغيرها، وأيضا من خالل العمل على توفير مناصب عمل خاصة بالمنفعة العمومية

13
P  .

U2.2.2 التعامل مع األولوية الثانية .

 

 

 

 

U3.2.2 التعامل مع األولوية الثالثة .

 إدراج الوقاية المتخصصة 
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) : الطبيعة المنظورية لمقترب اإلستراتيجية الوطنية الفرنسية للوقاية من الجنوح   2شكل رقم (

 

 

 

 

    

  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

U خـــــــــــــــــــاتمة

   إذا كان من المنطقي انتظار انتهاء مدة تطبيق اإلستراتيجية الوطنية الفرنسية للوقاية من الجنوح حتى نتناول مسألة 
تقييم مدى نجاحها خاصة من ناحية انتظار اإلحصائيات القضائية واإلدارية حول معدالت الجنوح، فإن ما وقفنا عليه في 
المتن أعاله من ناحية الجانب المضاميني سواء تعلق األمر بأولويات هذه اإلستراتيجية أو الميكانيزمات التي فرضتها، ، 
كل ذلك سيؤدي بنا إلى التأكيد على أن توجه الخبرة الفرنسية إلى التوسيع العمودي للمحور المرجعي والتوسيع األفقي 
للقطاعات المتصدية للظاهرة يحمل بالفعل معالم نجاح هذه اإلستراتيجة، مع ضرورة التأكيد على أولوية االهتمام بتقييم 

% من ميزانية أي مشروع وقاية إلى التقييم!. 10اإلستراتيجية، فهولندا مثال تخصص 

U النتــــــــــــــــــائج

عبر التخصصية 

Transdisciplinaire 

 

 

 

       
           

           
   

       اعيةـــــقطــالبي

L’intersectorialité 

 إلستراتيجيةل  الشاملمقترب ال
للوقـاية من الفرنسية  الوطنيــة

) 2017-2013 (  ـوحنالج

                  

 المتابعة الفردية      

L’accompagnement 
individualisé     
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 للمقترب الشامل في تناول ظاهرة الجنوح. 2017-2014. تبني االستراتيجة الوطنية الفرنسية للوقاية من الجنوح 1
. التوسيع العمودي فيما يتعلق بمحورية التركيز من خالل ثالث أولويات. 2
. التوسيع األفقي للقطاعات المعنية بالتصدي لظاهرة الجنوح. 3
. تبني اإلستراتيجية بشكل حاسم لمبدأ "البيقطاعية" بعد النتائج السلبية التي خلفها ضعف التنسيق والعمل الشبكي 4

كأحد نقائص مبدأ "تعددية القطاعات". 
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 وٕاكمال الجزء األخير مالحظة : لم يسعفني الوقت للتهميش
، لذلك سأكمل تهميش المقال مع النسبة (نسبة صغيرة)

الصغيرة المتبقية قبل الموعد إن شاء اهللا، وستجدونه  مع 
 .اإلرسالية اإللكترونية الثانية للمقال



تقييم التجربة المغربية في معالجة جنوح األحداث 
 2د/ غبولي منى – جامعة سطيف 

الملخص 

تعّد التجربة المغربية في التصدي لظاهرة جنوح األحداث من أحسن وأنجح التجارب على المستوى الدولي نظرا 
لالهتمام الكبير الذي أبداه المشرع المغربي بهذه الفئة ولسياسة اإلصالحات التي أقّرها لصالحها بموجب قانون المسطرة 

الجنائية المغربي، إضافة لعمل الدولة والمراكز المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني على توفير الوسائل البشرية 
والمادية الالزمة ضمانا لحسن تنفيذ تلك القواعد القانونية وتجّنب تحّول الحدث الجانح إلى مجرم خطير بعد بلوغه سن 

الرشد القانونية.  

Résumé 

L'expérience marocaine est parmi les expériences internationales les plus 
réussies à réduire le phénomène de l’enfance délinquante,En raison de l'intérêt 
manifesté par le législateur marocain dans cette catégorie etles réformes 
approuvées en sa faveur dans le cadre du Code de procédure pénale 
marocain,En plus du travaild'Etat et  des centresspécialisées et des 
organisations de la société civile à fournir les moyens humains et matériels 
nécessaires à la bonne mise en œuvre des règles juridiques, Et pour éviter de 
transformer le délinquant  en un criminel dangereux après avoir atteint l'âge 
adulte. 

 

 

 

 

 

 

تقييم التجربة المغربية في معالجة جنوح األحداث 

مقدمة 

تعّد المملكة المغربية من الدول التي أبدت اهتمام كبيرا بكيفية التعامل مع األحداث الجانحين ، حيث خصصت 
 من قانون المسطرة الجنائية - كما يسمى على المستوى المحلي – لمعالجة قضاء األحداث 517 إلى 458المواد من 

والقواعد التي تطبق عليهم ، ويتجلى ذلك االهتمام أيضا من خالل سعيها الدائم لتطوير منظومتها القانونية واإلجرائية  
وتكييفها بشكل يتماشى وتطور الجريمة التي قد يقترفها الحدث وتغير شكلها، بحيث خصصت مراكز خاصة للمالحظة 
وإعادة التربية تهتم باستقباله واستقبال أسرته لتشخيص حالته والقيام بالفحوصات الجسدية والنفسية الالزمة له لغرض 

اقتراح الحلول واإلجراءات المناسبة لحالته بغرض كبح حالة الجنوح التي يمر بها وإعادة إدماجه في الوسط االجتماعي 
الدراسي أو المهني. 



ولقد سّطرت المملكة المغربية مجموعة  برامج  أطلقت عليها برامج عدالة األحداث تشمل مجموعة من االجراءات 
تّتخذ على مستوى كّل من وزارة العدل و مراكز حماية الطفولة . 

فيخضع األحداث ألحكام خاصة تطبق بشأنهم تدابير وقائية وتقويمية وعالجية بحيث تتم محاكمتهم بطريقة تربوية 
تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم، ويترفق بالحدث لحظة استجوابه ليطمئن إلى أن الهدف من محاكمته هو تقويمه 

وإصالحه وليس معاقبته. 

 كما يفرض القانون وجوب التأكد من حالة الحدث الصحية والعقلية والنفسية، ويجري التقرير االجتماعي من 
مركز مختص في الشؤون االجتماعية وال تحال أوراقه إلى المحكمة إال بعد االنتهاء من هذا البحث االجتماعي ووضعه 

بين يدي القاضي. 

 وتتم محاكمة األحداث في جلسة خاصة، ويستثنى من ذلك الجرائم الكبيرة كالسطو والخطف والقتل والقطع 
وغيرها من الجرائم التي يحددها النظام، مع مراعاة إيداعهم في الدار حسب مراحل أعمارهم، وال يوضع الحدث في 

السجون العامة منعا الختالطهم مع أصحاب السوابق والمجرمين، ويتم توقيف الحدث بأمر القاضي يحدد فيه مدة التوقيف 
ومبرراته ومكانه،ويجرى للحدث فحص طبي ونفسي شامل لمعرفة ظروفه االجتماعية وأسباب انحرافه وخطة العالج 

المقترحة، ويفتح له ملف خاص يضم جميع الوثائق والمعلومات والجهود المبذولة لرعاية الحدث ومدى تفاعله مع البرامج 
التأهيلية بسرية تامة.  

ولتحقيق ذلك راسلت وزارة العدل المحاكم ألجل إعالمها بجملة الصعوبات التي تواجه قضاة األحداث في عملهم، 
وهو ما قامت به مختلف محاكم االستئناف على مستوى المملكة أين نّبهت إلى جملة من المعّوقات باإلضافة إلى اقتراح 

حلول بشأنها أخذتها الوزارة بعين االعتبار لكبح جنوح األحداث.  

كما تسعى كتابة الدولة المكلفة بالشباب على مستوى المملكة لتحسين ظروف األحداث من خالل الدعم المادي 
والمعلوماتي لمؤسسات حماية الطفولة بمختلف أنواعها التابعة لها ، حيث تقدم لها خبرتها في التعامل مع األحداث 

المحولين لها من خالل تدابير قضائية سواء من ناحية التعامل مع الحدث نفسه أو مع عائلته، وكذا كيفيات إعادة توجيهه 
على حسب كّل حالة على انفراد. 

أما بخصوص مؤسسات المجتمع المدني فإنها تسعى لإلشراف على مدى مراعاة البعد اإلنساني في مجال تطبيق 
العدالة على األحداث من خالل الزيارات الميدانية وإعادة اإلدماج والسعي لتحسين ظروف االحتجاز وتجهيزات السجون 

ومراكز حماية الطفولة والعمل على إدراج المناهج التعليمية والنشاطات الرياضية داخل المراكز، وكمثال لهذه المؤسسات 
يمكن أن نذكر مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج المسجونين التي تعّد من أكثر المؤسسات الفاعلة في هذا الحقل. 

بناء على ما سبقت اإلشارة إليه من إجراءات وتدابير يتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي: ما مدى نجاح التجربة 
المغربية في التصدي لظاهرة جنوح األحداث، وإلى أي مدى يمكن االعتماد عليها كنموذج صالح للتطبيق في دول أخرى؟ 

 

 

 

 

 

أوال: عوامل جنوح األحداث في المغرب 



يعتبر صغر  سنة،  و18سنوات وال يزيد عن 7إن من يعتبر حدثا وفق التشريع المغربي هو من ال يقل سنه عن 
السن من عوارض األهلية الجنائية، فالصغير غير المميز ال يوصف فعله بالجريمة ألنه غير مخاطب بالقاعدة الجنائية، 

0Fولكن يوصف باالنحراف االجتماعي

1 .

ويعتبر الحدث منحرفا إذا قام بفعل يتصل باحترافه السرقة أو االعتداء أوأي شكل من أشكال الجريمة مما يولّد لديه 
شعورا بانعزاله عن المجتمع السويّ . 

إن انحراف األحداث مسألة ال تجلب االنتباه إال بعد اكتشاف الجريمة من طرف رجال األمن وإلقاء القبض عليهم 
واستنطاقهم وتقديمهم للمحاكمة التي تحكم أحيانا بإدانتهم وبإرسالهم إلى اإلصالحيات لمحاولة تهذيبهم وتقويم سلوكهم، 
رغم أن األمر يكسب خطورته من العوامل التي تجعلهم على استعداد لالنحراف سواء أكانت متعلقة بطبيعة الطفل أو 

بالبيئة التي نشأ فيها. 

فبالنسبة لدولة كالمغرب، يعتقد الباحثون بأن أهم عوامل جنوح األحداث تتلخص في الفقر والتفكك األسري، 
P1Fباإلضافة إلى طبيعة الطفل في حد ذاته
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-عامل الفقر: 1

لقد وّضحت اإلحصاءات أن أغلب أسر األحداث الجانحين بالمغرب هي من أكثر األسر انخفاضا في المستوى 
 % من مجمل األحداث، وأّن اإلجرام يشتد ويتعاظم أثناء األزمات االقتصادية حيث تعّم 90االقتصادي، بحيث تشكل نسبة 

البطالة وتقل فرص العمل، فالعامل االقتصادي يسهم في التأثير على سلوك الحدث وتكوين اتجاهاته وشخصيته بصورة 
إجمالية، وعدا عن ذلك فإن الفقر بحد ذاته  يضعف الشخصية ويورث الخوف والقلق من المستقبل والحقد على المجتمع 

ويدفع بعضهم إلى كراهية الدولة ويولد روح ازدراء بالقانون ظنا منهم عن خطأ أو عن صواب أن الدولة ال تعنى إال 
2Fباألغنياء وأن القانون لم يوضع إال لحماية األثرياء في حين يشكل الفقراء عامة الشعب وأكثرية السكان

3 .

 طفل ينامون بالعراء في مدينة الدار البيضاء وحدها 4000كما تكشف إحصائيات أخرى عن تواجد ما يزيد عن 
انفرض عليهم الجنوح بفعل الفقر فكان الشارع مآلهم لينتقل بعضهم من بسبب هشاشة وضعهم االجتماعي، وهو أطفال 

3Fمرحلة الجنوح بالخطأ إلى مرحلة الجنوح اإلرادي نظرا النعدام أي موارد مالية لهم أو عناية نفسية أو صحية

4  .

فالمخالفات و الجنح و الجرائم التي يرتكبها األحداث تكون دوما مرتبطةبهذا العامل ، و متوزعة على الجرائم ذات 
الصلة بتحصيل عائدات مالية كالسرقة و التسول و تكوين عصابة إجرامية لقطاع الطرق وفي مستويات أخرى أعلى قد 

4Fتصل لحّد القتل الذي يكون ألسباب اقتصادية أيضا

5 .

خصوصا وأن المجتمع المغربي يعاني من الطبقية في كل نواحي الحياة و التي أّدت إلى عدم تكافؤ الفرص 
والتوزيع غير العادل لثرواته، كالطبقية الثقافية التي جّسدها المفرنسون الذين تلقوا تكوينهم باللغة الفرنسية فقط والذين 

يستحوذون على أغلب المناصب والوظائف الحكومية والمنتمين لعائالت ميسورة، مما أدى لخلق طبقة برجوازية مترّفعة 
عن من هم دونهم من العاّمة، ونظام اقتصادي رأسمالي استغاللي يقاوم الطبقات الكادحة ويهضم حقوقها ويتجاهل قوانين 

5Fالعمل الدولية، مما أدى لزيادة نسبة الفقر في العائالت وبالتالي جنوح أطفالها بحثا عن سبل عيش أخرى

6 .

-عامل التفكك األسري: 2

إن عدم االستقرار في حياة الطفل وفقده للرعاية الكاملة وحرمانه من الحب والحنان يحدث فيه عقدا شتى تجعله 
مضطربا غير مسيطر على انفعاالته وتصرفاته مما يؤدي به إلى الجنوح. 

فاألسرة إذن هي مدرسة الطفل األولى التي تحدد مالمح شخصيته وبقدر ما ترعاه وتخطط له المسلك السليم بقدر 
ما تستقيم حياته عندما يكبر، وبقدر ما كانت هذه األسرة متفّككة بقدر ما ينعكس ذلك سلبا على سلوك الطفل ويؤدي به إلى 

الجنوح. 



وفي هذا اإلطار يمكن أن نذكر بعض مظاهر التفكك األسري المؤدي بالطفل للجنوح: 

-وفاة األب أو األم أو كليهما أو طالقهما أو حالة تعدد الزوجات، فالحدث في مثل هذه األحوال ينتابه شعور 
بالحرمان من المحبة والعطف وبفراغ نفسي يحاول تجاوزه، وهنا قد يجد نفسه وسط رفقاء السوء حيث يتعرض لكافة 

الظروف ويجّرب كّل ما يجده أمامه دون وازع. 

-ضعف الصلة بين الحدث ووالديه بفعل تفضيل الوالدين بعض أوالدهما على البعض اآلخر مما يخلق روح الحسد 
والغيرة عنده وتظهر لديه ميول االنتقام. 

-القسوة في المعاملة واستعمال الشدة والعنف في توجيه الطفل أو السيطرة على اختياراته ، وعدم التسامح مع 
أخطائه البسيطة وغياب ثقافة الحوار األسري بين الوالدين والطفل، خصوصا إن كان الوالدين غير متعلّمين. 

-االنحالل الذي قد يكون نتيجة للفقر كاألب الذي تدفعه الحاجة إلى سلوك الجريمة من سرقة أو اتجار بالمخدرات 
6Fأو األم التي تدفعها الحاجة إلى البغاء واالنحراف

7 .

فكّل هذه المظاهر إذن قد تسهم في انحراف الطفل وارتكابه للجرائم. 

-عامل طبيعة الطفل في حد ذاته: 3

إن أسباب االنحراف كثيرة جدا ولكن أغلبها يرجع إلى الجهل بطبيعة األطفال وإلى عدم القدرة على السيطرة على 
سلوكهم بطرق سليمة ال تعرقل النمو الطبيعي للطفل وال تحد من نموه النفسي، وتحقيقا لذلك ينبغي مراعاة ما يلي: 

-رغبة الطفل في إثبات شخصيته: قد يكون سبب انحراف الحدث عجز المحيطين به عن الموازنة بين تحقيق 
رغباته وبين تعديل هذه الرغبات، فعملية التدخل القسري العنيف في الحد من إثبات الذات دون مراعاة الجانب النفسي 

ودون محاولة التفسير السليم لهذه الرغبات قد تؤدي حتما إلى انحراف خطير عند الطفل أو المراهق معا. 

-الميول العدوانية: تتصل هذه الميول بغرائز الطفل الالشعورية قبل تهذيبها من طرف المجتمع، ومن الطبيعي أنها 
قد تصبح عنيفة إلى أبعد الحدود وقد تعيش مع اإلنسان مراحل نموه فتنغص عليه استقراره مما يعّرضه ألزمات نفسية قد 

تؤدي به للجنوح واالنحراف. 

إن ظاهرة جنوح األحداث بالمغرب عموما ال يمكن ردها بأي حال من األحوال إلى عامل واحد منفصل، بل 
تتداخل في صناعتها كثير من األسباب الموضوعية و الذاتية التي تتوزع على ما هو نفسي وما هو اجتماعي وما هو 

اقتصادي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لمكافحتها، وفي هذا االطار سّطرت الدولة المغربية سياسة للمكافحة ساهمت لحد 
 كبير في الحد من ظاهرة الجنوح.

ثانيا: سياسة المغرب في مكافحة جنوح األحداث 

أدى تنامي ظاهرة جنوح األحداث إلى تعزيز اإلجراءات المتخذة لحمايتهم على المستويين التشريعي واإلجرائيمن 
خالل تدابير وقائية وأخرى عالجية في إطار تنفيذ أحسن لعدالة األحداث على النحو التالي:  

-على مستوى وزارة العدل:  1

تقوم وزارة العدل بمتابعة ومراقبة لمحاكم االستئناف في المملكة من خالل مراسلة قضاة األحداث ومطالبتهم 
بإعداد تقارير مفّصلة حول الصعوبات التي تواجههم في التعامل مع األحداث وفي تطبيق القواعد الخاصة بهم المتضمنة 

في قانون اإلجراءات الجنائية، مع ضرورة اقتراح بعض الحلول التي يراها القضاة مناسبة ألجل تحسين المنظومة 
P7Fالقانونية الخاصة باألحداث
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وتتلخص أهم المعوقات التي أدلى بها القضاة في معظم أنحاء المملكة فيما يلي: 

-تأخر جلسات التحقيق بسبب غياب الولي، وصعوبة توفير محامي في إطار المساعدة القضائية. 

 سنة. 11 و6-عدم وجود مؤسسات منفصلة خاصة باألحداث الذين يتراوح سنهم ما بين 

-نقص مراكز حماية الطفولة وبعدها عن المحاكم المخصصة لجلسات األحداث خصوصا تلك المتعلقة بالفتيات 
ونقص وسائل النقل الخاصة بنقلهم من وإلى المركز. 

-عدم وجود شخص مسؤول عن الحدث يحضر الجلسات معه ويدافع عن حقوقه إذا كان متشردا أو كان يعاني من 
اإلهمال العائلي. 

-نقص عدد المراقبين المكلفين بمتابعة األحداث على مستوى مراكز الرعاية وعدم تخصصهم في المجال النفسي 
بشكل يسمح بالتعامل أحسن مع الطفل، ونقصص التأطير الطبي والنفسي عموما. 

 سنة فهو غير مسؤول 12-صعوبة تحديد سن الحدث إن لم يكن يحوز أي وثائق خصوصا وأنه إذا لم يكن يبلغ 
إطالقا. 

-عدم وضوح كيفيات تطبيق المواد المتعلقة بالصلح أو إيقاف سير الدعوى لصالح الحدث الجانح. 

-عدم توفر مخاف رالشرطة والدرك على أماكن منفصلة تخصص لألحداث وال على ضباط مؤهلين للتعامل معهم 
بصورة سليمة. 

-عدم تجريم ظاهرة الفرار من مراكز حماية الطفولة التي أخذت منحى تصاعدي بالنظر الفتقار هذه المؤسسات 
للوسائل البشرية والمادية الكافية لمنع حدوث ذلك. 

-عدم التمييز في التحقيق بين الراشدين واألحداث إذا ما اشتركوا في نفس الجرم. 

-المساس بمبدأ سرية المحاكمة بالنسبة للحدث إذا ما حوكم غيابيا في القضايا الجنائية حيث يعلن الحكم في 
P8Fاإلذاعة
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ولمحاولة تدارك هذه النقائص المسجلة من طرف قضاة األحداث الجانحين، قامت المغرب بتعديل قانون 
اإلجراءات الجزائية أو ما يعرف محليا بالمسطرة الجنائية بحيث أقّرت ما يلي: 

P9F-إذا لم يوجد ما يثبت سن الحدث الجانح، تكلّف المحكمة المتخصصة مقررا طبيا يتكفل بذلك
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-ال يحتفظ باألحداث داخل مراكز الشرطة إال إن كانت ضرورات التحقيق توجب ذلك، فيجب تسليمه لوليه أو 
القائم عليه،أو تطبيق نظام الحراسة المؤقتة عليه، وإن تعّذر ذلك يحتفظ به في مكان مخصص لألحداث فقط داخل المركز 

P10Fمع إشعار وليه بذلك
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-الفصل بين األحداث والراشدين ولو كانوا أطرافا في قضية واحدة وإعمال المواد المتعلقة بالصلح ووقف سير 
P11Fالدعوى إذا ما كان الحدث متابعا الرتكابه جنحة ووافق الطرف المضرور على ذلك
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-في حالة اشتراك الحدث مع بالغين في جرم ما، ورفع الطرف المدني المتضرر طلب التعويض إلى المحكمة التي 
P12Fتوبع أمامها البالغون، فإن الحدث ال يحضر هذه الجلسات والمناقشات التي تتم خاللها، و إنما يحضر ممثله القانوني
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-يمنع نشر أي بيانات أو معلومات أو صور تخص األحداث الجانحين في أية وسيلة إعالمية تحت طائلة التوقيف 
P13Fوالغرامات الجزائية منعا للتشهير بهم

14
P .



-يمكن تطبيق نظام الحراسة المؤقتة تفاديا لفرار األحداث الجانحين عن طريق تسليمهم ألوليائهم أو األوصياء 
عليهم أو القائمين عليهم أو إلى مركز المالحظة أو إلى قسم اإليواء في مؤسسة  عمومية مخصصة لهذا الغرض أو إلى 

P14Fإحدى مؤسسات ومعاهد التربية أو التكوين المهني أو إلى أية جمعية عامة مؤهلة

15
P .

سنة بمؤسسة سجنية، ويتجنب ذلك قدر اإلمكان إن 12- ال يمكن بأي حال من األحوال إيداع الحدث الذي لم يكمل 
 سنة، وإذا لم يوجد حل آخر يوضع في مكان منفصل عن الراشدين ويقوم قاضي األحداث 18 و12تراوح سنه ما بين 

P15Fبتفقده من حين آلخر

16
P  .

-إذا لم يختر الحدث أو وليه محاميا للدفاع عنه، يعين له القاضي أو نقيب المحامين محاميا في إطار المساعدة 
P16Fالقضائية

17
P .

-إذا ثبت قيام الحدث بالجرم المنسوب إليه، فإنه تطّبق عليه تدابير التهذيب والتوبيخ وال يمكن أن تنفذ في حقه بأي 
 سنة 15حال من األحوال عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد أو الذي يمتد إلى ثالثين سنة بحيث يكتفى بسجنه لمدة أقصاها 

P17Fعلى أقصى تقدير

18
P .

كما قامت وزارة العدل بإبرام مجموعة اتفاقيات بغرض كبح جنوح األحداث وإعادة إدماجهم في المجتمع تتمثل 
فيما يلي: 

-اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة الصحة والجمعية المغربية الطبية للتضامن ومؤسسة محمد السادس 
إلعادة إدماج السجناء. 

- اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي 
وكتابة الدولة المكلفة بالشباب ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء. 

- اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي وكتابة الدولة المكلفة بالتربية غير 
النظامية ومحو األمية ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء. 

 - اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة الثقافة ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء.

- اتفاقية شراكة بين وزارة العدل وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 
ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء. 

 اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري ومؤسسة محمد السادس إلعادة -
إدماج السجناء. 

-اتفاقية شراكة بين مديرية إدارة السجون وإعادة اإلدماج ومؤسسة محمد السادس للتضامن ومؤسسة محمد السادس 
 إلعادة إدماج السجناء.

 اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج -
 السجناء.

18Fوبهدف تحقيق الغرض من إبرام هذه االتفاقيات، أحدثت لجان متابعة لكل اتفاقية تشرف على حسن تنفيذها

19  .

-على مستوى مراكز حماية الطفولة: 2

تنقسم مراكز حماية الطفولة إلى مراكز اقليمية ومراكز وطنية تمثل مؤسسات مغلقة، وأندية للعمل االجتماعي تمثل 
مؤسسات مفتوحة، وهي عبارة عن مؤسسات تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالشباب مهمتها تقديم خبرتها لألحداث الذين 



 سنة ممن ارتكبوا فعال جرميا عبارة عن جنحة أو جناية ، بحيث قد تحكم المحكمة بإحالة 18و 12يتراوح سنهم ما بين 
الحدث إما للمركز اإلقليمي أو للمركز الوطني ، وفي الحالتين يستفيد من خدمات نادي العمل االجتماعي، كما قد يحال 

بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة على نظام الحرية المحروسة  الممارس في إطار نظام العمل في الوسط الطبيعي. 

تشتمل على هياكل استقبال متعددة، حيث تتوافر على أماكن بالنسبة للمراكز اإلقليمية وهي ثمانية عشر مركزا فهي 
اإلقامة وتضم مرافق للنوم وقاعات لألكل، ومرافق للنظافة واالستحمام وفضاءات التكوين وتضم معامل مهنية مجهزة 

حسب التخصصات وأقساماً للدروس النظرية الخاصة بالتخصص المهني وأقساماً دراسية وأقساماً للتعليم غير النظامي، 
19Fإضافة إلى فضاءات تربوية للتنشيط والترفيه، ومالعب رياضية لمزاولة أنشطة في الهواء الطلق

20. 

وتتألف هذه المراكز من ثالثة فروع: فرع المالحظة وفرع إعادة التربية وفرع ما قبل الخروج: 

 ففي الفرع األول يودع األحداث بصفة مؤقتة لمدة تتراوح ما بين ثالثة أسابيع وثالثة أشهر قابلة للتمديد على 
حسب كل حالة، من أجل دراسة شخصية كل منهم وتشخيص الصعوبات النفسية واالجتماعية التي يعاني منها، كما يتم 

تجميع المعلومات المتعلقة بالوسط العائلي واالجتماعي الذي عاش فيه الحدث والتقصي حول سوابقه الصحية والسلوكية 
قبل جنوحه، وتحليل المعلومات والمعطيات المتوصل إليها من قبل أخصائيين والذين توكل إليهم مهمة تحديد المقترح 

المالئم للحدث موضوع المالحظة وتقديم هذا المقترح للجهات القضائية قصد اتخاذ التدبير القضائي المناسب لفائدة الحدث 
إما بإرجاع الحدث لعائلته، أو إلحاقه بمراكز حماية الطفولة، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة على حسب ما ورد في 

20F من قانون المسطرة الجنائية المغربية481نص المادة 

21 .

وفي الفرع الثاني وهو فرع إعادة التربية يتم إجراء الفحص الطبي للحدث واختبارات لمعرفة مستواه الدراسي أو 
المهني وتتبعه في كل األنشطة التربوية والرياضية ومالحظة سلوكه، ويستقبل فرع إعادة التربية كل األحداث الذين تبين 

خالل إقامتهم بفرع المالحظة، أنهم في حاجة إلى الحماية واإلصالح وتقويم السلوك، وتتم إحالتهم لهذا الفرع بموجب 
تدبير قضائي الهدف منه اكتساب الحدث قواعد النظام والقيم االجتماعية والتدرب على الحياة داخل الجماعة وتمتين 

21Fالروابط بين الحدث ووسطه العائلي

22.  

أما الفرع الثالث فهو فرع ما قبل الخروج فهو عبارة عن نادي للعمل االجتماعي يوجد في المدن التي ال يوجد فيها 
هذا النوع من النوادي بصورة مستقلة، ويستفيد من خدماته الحدث الذي يواجه صعوبة في الخروج للمجتمع ثانية 

ومواجهته واالندماج ضمن صفوفه، ويتم العمل داخله من خالل المرافقة قبل الخروج النهائي من المركز الهادفة لتعويد 
الحدث على تحمل المسؤولية والحياة التشاركية من خالل تعزيز ثقته بنفسه ومساعدته على اختيار طريقه بعد الخروج من 
المركز من خالل التنسيق مع عائلته ومع مؤسسات الشغل التي تلقى تكوينا يتالءم واختصاصها ألجل العمل لديها مستقبال، 

22Fوكذا التنسيق مع الجهات اإلدارية من أجل تسهيل الحصول على وثائقه الرسمية الحقا

23. 

وخالل إقامته بمركز حماية الطفولة (اإلصالحية) يستفيد الحدث من تكوين مهني ودراسي من خالل ورشات 
23Fالتعليم الجماعية التي تعد طريقة مثلى لتقويم السلوك عن طريق تقليد السلوك السوي للغير

، مما يؤهله لالندماج 24
االقتصادي واالجتماعي في المجتمع فيما بعد، كما يستفيد بدرجة أكبر من أنشطة تقويم السلوك عن طريق إدماجه في 

 .الجماعة، وإناطته بأدوار ومهام إلنجاز بعض األعمال اليومية بالمركز وإشراكه في األنشطة الترفيهية والرياضية

ويستفيد األحداث الذين أبانوا عن انضباط وحسن سلوك من إقرار نظام الزيارات المفتوحة لعائالتهم والسماح 
 .بالزيارات دون أي شرط كما يستفيد الحدث من عطل دورية لقضائها مع أسرته وعطل استثنائية عند الضرورة

أما عن المراكز الوطنية، فهي  أربع مراكز موزعة على تراب المملكة، يقيم بها األحداث لمدة تتراوح ما بين سنة 
وثالث سنوات إذا كان الجرم المرتكب من طرفهم خطيرا أو خوفا عليهم من االنتقام من الضحايا  أو لعدم صالحية بيئته 
األساسية للحياة القويمة، وكان قد اتخذ في حقهم تدبير قضائي، فيحال الحدث إلى هذا النوع من المراكز الذي يقوم بنفس 

أدوار المراكز اإلقليمية السابق اإلشارة إليها، حيث يحصل المقيم على تكوين دراسي أو مهني أو فالحي بما يتالءم 
 وقدراته.



أما بخصوص أندية العمل االجتماعي، فهي بمثابة وسيط بين المؤسسات المغلقة والوسط االجتماعي تقوم بإعادة 
24Fإدماج الحدث في الحياة العامة ضمانا لعدم عودته لالنحراف والجنوح

25. 

وإلى جانب المراكز اإلقليمية والوطنية وأندية العمل التي يحال لها الحدث الجانح تبعا لخطورة الفعل الذي ارتكبه، 
فإن هذا األخير قد يستفيد من برنامج كتابة الدولة للشباب المتعلق بنظام الوسط الطبيعي الذي يستفيد منه الحدث الذي حكم 
عليه بإرجاعه ألسرته مع وضعه تحت نظام الحرية المحروسة، واألحداث الذين كانوا مقيمين ضمن أحد المراكز وأوجب 

قاضي األحداث خضوعهم لهذا النظام قبل عودتهم النهائية ألهلهم، أو أولئك الذين ألقي القبض عليهم في أفعال بسيطة.  
ويتشكل هذا النظام من: 

-الحرية المحروسة 
-الرعاية الالحقة 

-االستشارة والتوجيه التربوي 
25F-البحث العائلي

26 
، وتتم عبر مرحلة التجربة وهي متابعة 500 إلى 496يطبق عليها نصوص المواد من أ-الحرية المحروسة: 

سلوك الحدث ومدى اندماجه في وسطه العائلي ثم مرحلة التربية من خالل تقديم التوجيهات الالزمة والتي لوحظت عليه 
في فترة التجربة. 

وتخص األحداث الذين غادروا المركز، وواجهوا تحديات وصعوبات في إعادة االندماج، ب-الرعاية الالحقة: 
وحل مشاكلهم واستغالل وقت فراغهم، والحصول على عمل وغيرها من الصعوبات، التي يعمل البرنامج على مساعدة 

الحدث على تخطيها بنجاح وعدم العودة للجنوح. 

: تعمل على تقديم االستشارة والنصح لألسر التي يعاني أحد أطفالها من حالة ج-االستشارة والتوجيه التربوي
جنوح لكيفية التعامل معه، فال ترتبط بالمؤسسات القضائية بل بالمؤسسات التربوية والجمعيات ودور الشباب. 

وهو جمع المعلومات حول محيط الحدث الجانح للتمكن من توجيهه بصورة سليمة، والقيام د-البحث العائلي: 
بأبحاث اجتماعية لفائدة مؤسسات ومراكز حماية الطفولة والتنسيق مع المؤسسات القضائية ومع عائالت األحداث للوقوف 

26Fعلى أسباب الجنوح والطرق المثلى للتعامل معه

27. 

وفي ختام هذه المداخلة البد من اإلشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني في المغرب تلعب هي األخرى دورا جد 
مهم في مكافحة جنوح األحداث، وأبرز منظمة في هذا الخصوص هي مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء التي 

 والتي ترمي إلى أنسنة عمليات االعتقال وضمان التغطية الصحية والنفسية لألحداث رهن 2002جانفي16تأسست في 
27Fاالعتقال

، والتنبيه إلى كل النقائص واالختالالت في مراكز االعتقال ومراكز حماية الطفولة وتطوير برامج التربية 28
والتكوين المهني لتيسير إعادة إدماج األطفال الجانحين من خالل إقرار برامج متنوعة تتراوح بين برامج محو األمية 
وبرامج التربية وبرامج التعليم العالي وبرامج التعليم المهني وبرامج روح المواطنة باإلضافة لسعيها لضمان استفادة 

النزالء من النشاطات الرياضية والترفيهية وتوفير الوسائل الالزمة لذلك.  

خاتمة:   

تعتبر ظاهرة جنوح األحداث إحدى أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات ومن أكثرها خطورة على استقرار 
المجتمع وتهديد أمن وسالمة األفراد ومستقبلهم، ذلك أن انحرافهم يجعلهم طاقات معطلة وغير منتجة بل وضارة 

بالمجتمع. 

لذلك فإن جل التشريعات القضائية الدولية والمغرب من ضمنهم قد سّنت مجموعة من التشريعات الخاصة 
باألحداث، وتتميز التجربة المغربية في معالجة ظاهرة جنوح األحداث بالنهج اإلصالحي والتربوي، حيث تم تعويض 
الوسط السجني بمراكز اإلصالح والتهذيب التي تقوم على حماية الحدث في وضعية نزاع مع القانون وضمان شروط 

 تأهيله وتقويم سلوكه وتأهيله لالندماج االجتماعي.



وتعتمد المؤسسات اإلصالحية للحدث الجانح على البعد التربوي والنفسي واالجتماعي، من خالل إحالته على 
مؤسسة تربوية خاصة، توفر له أجواء االطمئنان النفسي المطلوبة، وتعمل على تأمين شروط الرعاية التربوية الكفيلة 

  .بإصالحه وتقويم سلوكه وتوفير الخدمات والمساعدات التربوية واالجتماعية التي تجعله عنصراً إيجابياً في المجتمع

فالمغرب عرف تحوالت مهمة في مجال حقوق السجناء، خاصة حقوق األحداث، يمكن مالحظتها من خالل تعديل 
القانون الجنائي الذي تمت مالءمته مع المعايير الدولية لحماية األحداث الجانحين واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، مما 

ساهم في انفتاح مراكز الطفولة على المنظمات والجمعيات المدنية للمساهمة في تأطير وتقوية وتطوير المساعدة التربوية 
 .المقدمة لفائدة األحداث

كما ساهم تعديل القانون الجنائي أيضا في توفير ظروف مادية ومعيشية أفضل للحدث الجانح من خالل النهوض 
بمراكز اإلصالح والتهذيب، والعمل على إصالحها وإحداث نظام قضائي متخصص في قضايا األحداث أنيطت به مهمة 

 .حماية األحداث واإلسراع في بث قضاياهم

وتجدر اإلشارة أخيرا إلى أن التجربة المغربية في مجال كبح جنوح األحداث تعّد تجربة رائدة يمكن االستفادة منها 
في مختلف األنظمة الدولية على المستوى النظري، أما على المستوى العملي فإنها لكي تؤتي بثمار نجاحها البد من تكاتف 
كل الجهات المعنية بحماية األحداث للقضاء أوال على عوامل الجنوح المنتشرة بكثرة في المجتمع المغربي ، ثم لتطبيق ما 

جاءت به القوانين من قواعد وقائية وعالجية لإلحاطة بظاهرة جنوح األحداث والحد منها قدر اإلمكان. 
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: مقدمة

خص المشرع الجزائري الحدث الجانح أو المعرض للجنوح بسبب ظروفه االجتماعية و األسرية أوية ظروف يمكن تؤدي إلى جنوحه 

 15/12,بإجراءات وقائية حمائية قبل الجنوح و هو ما استعمل المشرع لوصفه  مصطلح الحدث في خطر معنوي وفقا لقانون حماية الطفولة 

 ، و خص المشرع الحدث الذي تخل مرحلة الجنوح أو بوشر تحقيقا قضائيا بشأن إحتمال الجنوح بإجراءات أخرى 15/07/2015الصادر في 

تتم وهي أيضا بطابع الحماية  و ليس العفوية في مرحلة التحقيق و تتدرج هذه التدابير و اإلجراءات في مرحلة المحاكمة و تنفذ الحكم الحكم , ما 

بعد تنفيذه , من حيث الشدة و الخصوصية و الغاية و الهدف منها فهي قبل الجنوح حماية و وقاية تبعد الحدث عن مسببات جنوحه , و في هذا تم 

إنشاء مراكز خاصة بذالك هي مراكز حماية األحداث في خطر معنوي كمثال و ليس حصرا وعند لوج الحدث إلى مرحلة الجنوح فإن الهدف 

دائما هو إصالحه و تهذيب سلوكه و ليس العقوبة , لذلك خصة المشروع بإجراءات و تدابير خاصة تتسم بأنها رحيمة مخففة هدفها إصالحي , 

يتماشى مع مبادئ و قواعد األمم المتحدة الخاصة بمعاملة األحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح (االتفاقية ) و في هذا االتجاه نجد المؤسسات 

و المراكز الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني و األسرة و قضايا المرأة و القائمة وفقا لهذه المبادئ و القواعد و التي منها :  

- المراكز المتخصصة في إعادة التربية لألحداث . 

- مصالح التربية في الوسط المفتوح . 

- المراكز المتعددة التخصصات لحماية الشبيبة . 

- مراكز و مؤسسات متعددة ذات عالقة باألحداث الجانحين مثل المؤسسات التعليمية المتخصصة في المعوقين بمختلف أنواع اإلعاقة من ذهنية , 

حركية , سمعيا , بصرية , بوصفها المؤسسات المكيفة و األكثر مالئمة للحدث الجانح من ذوي اإلحتياجات الخاصة , مما يمكن أن يشكل 

منظومة متكاملة لحماية األحداث الجانحين من روعت فيه قواعد و معايير الفعالية و النجاعة لتحقيق األهداف المتمثلة في إصالح و تهذيب 

الحدث الجانح أو وقايته و حمايته من الجنوح حسب الحالة  

إن الهدف من هذا البحث هو إعطاء لمحة و صورة تعريفية و قانونية للمراكز و المؤسسات المتخصصة بحماية األحداث و الموضوعة تحت 

وصاية قطاع التضامن الوطني و تميزها عن المؤسسات و المراكز الموضوعة تحت و صاية وزارة العدل , وأيضا وتوضع مهامها و إطارها 

القانوني و اإلشكاالت الواقعية و القانونية التي تعترض عملها , و تحقيقا لهذا الغرض نطرح اإلشكالية التالية . 

ما مدى  تكريس مؤسسات ومراكز حماية األحداث لقطاع التضامن الوطني،لمنظومة فعالة وناجعة لحماية األحداث ؟ وما هي اإلشكاالت  
القانونية والواقعية التي تعترض عملها ؟؟ 

المبحث األول: منظومة قطاع التضامن الوطني لحماية األحداث اآلليات واألطر القانونية 

تتكون منظومة حماية األحداث في إطار قطاع التضامن الوطني من جملة و مجموعة من المؤسسات و المراكز المتخصصة تمتاز بالتعداد النتائج 

عن تنوع التخصصات حسب حاجة الحدث للحماية و اإلصالح و التعليم و التربية و التهذيب و اإليواء و حسب المراحل العمرية للحدث و حالته 

الصحية النفسية و الجدسدية التي تفرض تكيف هذه المؤسسات و المراكز مع خصوصية الحدث مما يفرض فردية هذه التدابير و شخصيتها و 

تنوعها , في مرحلة ما قبل الجنوح قد تكون الحدث طفل عادي و سوي لكنه محاط بظروف و مسببات الجنوح , كظرف التشرد مثال أو التفكك 

األسري و إنقطاع الرابطة الزوجية أو وجود مظاهر إنحراف لدى أحد األبوين أو كالهما أو المعاملة القاسية للطفل , و هنا قرر المشرع وجود 

التدخل لحماية الحدث و إبعاده عن هذه المسببات عن طريق المراكز المتخصصة , و هي دخل الحدث مرحلة الجنوح تختلف التدابير و 

 اإلجراءات مما يعني إختالف طبيعة المؤسسة أو المركز الذي يستوعب هذه الحالة و هو ماراعاه المشرع فأنشأ لهذا الغرض مراكز مكيفة لذلك .



إن تعدد ظروف الحدث الجانح و تعدد مراحلة العمرية و ظروفه الصحية و اإلجتماعية و التعليمة , و خصوصية ظروف الجنوح لكل حدث 

 تفرض تعدد المراكز المتخصصة .

وتعددها بشكل كبير فهل تحقيق منظومة حماية األحداث في قطاع التضامن الوطني غاية إصالح الحدث الجانح و حمايته ؟ و هو ما تطرق له 

في هذا المطلب. 

 

* المطلب األول :  ما هية منظومة التضامن الوطني لحماية األحداث  

 تتنوع مؤسسات و مراكز حماية األحداث في قطاع التضامن الوطني حسب طبيعة الدور المسند إليها حيث نجد مؤسسات و مراكز حماية الحدث 

في مراحلة ما قبل الجنوح أي األحداث في خطر معنوي كما أسماها المشرع و هو ما نجسده مراكز حماية األحداث في خطر معنوي , و إذا ما 

إنتقلنا إلى مرحلة جنوح الحدث أو بدء التحقيق القضائي بشأن جنوح الحدث نجد في هذه المرحلة تدخل عديد المؤسسات و المراكز من مصلحة 

التربية و المالحظة في الوسط المفتوح إلى المراكز المتعدد التخصصات لحماية الشبيبة و االستقالل المالي و تحدث بموجب مرسوم يصدر بناء 

 عن تقرير وزير الشبيبة و الرياضة .

بحيث تعدد و تتنوع المراكز و المؤسسات المعدة إلستقبال و العناية بهم و الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني و األسرة و قضايا 

المرأة حسب الهدف المتوفي من إنشاءها قمنا ماهو مخصص قمنها ما هو مخصص لحماية األحداث في مرحلة ما قبل الجنوح و منها ما هو 

مختص لحماية األحداث في مرحلة الجنوح , حيث فئاتهم العمرية و جنسهم , وتعنبر هذه المؤسسات و المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع 

 المؤرخ في : 75/64) من لألمر 2إداري لها شخصية معنوية و إستقالل مالي بهدف تمكينها من تحقيق أهدافها , و وفقا المادة (

  فإن هذه المراكز هي : 26/09/1975

- المراكز التخصصية إلعادة التربية . 

 - المراكز التخصصية للحماية .

 - مصالح المالحظة و التربية في الوسط المفتوح .

 ).1- المراكز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة (

 و المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلف بحماية الطفولة و 26/09/1975 المؤرخ في : 75/64) من األمر 03ووفقا لنص المادة (

المراهقة " تعد المراكز التخصصية ، مؤسسات ذات طابع إداري ولها الشخصية المعنوية " 

الفرع األول: المراكز المتخصصة للحماية 
في إطار الدور الوقائي وفقا لمبدأ الوقاية خير من العالج وترجمة للنصوص القانونية على أرض الواقع تم إنشاء مراكز متخصصة في الحماية 

مراكز   سنة، والتي تترجم في14 سنة إلى 06يستقبل األحداث في خطر معنوي، أي قبل مرحلة الجنوح كحماية ووقاية لهم من الفئة العمرية 

CSP= Centres spécialises pour les mineurs en danger moral(P0F1حماية الطفولة في خطر معنوي (
P ،هذه المراكز وتقوم 

 النصوص الخاصة بإنشائها ، والنصوص القانونية العامة الخاصة بالجهات القضائية المختصة باألحداث عموما:  بمهامها وفقا ألحكام

 - االطار القانوني:1   

                                                            

  (CSP= Centres spécialises pour les mineurs en danger moral) معنوي خطر في الطفولة حماية المتخصصة في  مراكز- ال 1   
 مما يعني نقص كبير فيء عددها وبعدها عن البيئة اإلجتماعية واألسرية للحدث والتي تعتبر الركيزة الوطني لمستوى فقط على ا9توجد منها 

 فيما يخص اإلدماج اإلجتماعي  للحدث وركيزة اإلصالح 



 المتضمن إنشاء  المؤسسات و 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 64- 75   يؤطر المركز المتخصصة في الحماية في عمومها األمر رقم  

 المتضمن تعديل القانون األساسي 2012 أبريل 5 المؤرخ في 165-12المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة، والمرسوم التنفيذي رقم 

  26. المؤرخ في 115 - 75النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة و المراهقة، بحيث يعدل هذا األخير المرسوم التفيذي رقم 

P1F المتضمن القانون األساسي النموذجي لحماية الطفولة والمراهقة،  ونصوص قانونية أخرى أهمها قانون حماية الطفولة 1975سبتمبر 

2
P ،

والنصوص العامة قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية. 

      - المهام و الصالحيات:2   

تتولى  المؤسسات  مهام  ضمان  التربية وإعادة  التربية  والحماية  وإعادة  اإلدماج  لألحداث الموضوعين من  قبل  

 الجهات  القضائية  لألحداث  أو الجهات المخولة قانونا وتضمن والسهر على  صحتهم  وأمنهم  و راحتهم  و تطورهم ، كما تضمن المرافقة من 

أجل اإلدماج اإلجتماعي بالسهر السيما على صحتهم و تربيتهم و تكوينهم و رفاهيتهم في وسطهم المعتاد  األسري، المدرسي و المهني ، سواء 

كان هؤالء قد سبق دخولهم للمراكز المتخصصة في إعادة التربية لكن هم في مرحلة تعافي ويخضعون للعالج البعدي من أجل اإلدماج 

P2Fاإلجتماعي مما يجعلهم غير خطرين على غيرهم من األحداث، أو هم في وضع صعب يجعلهم معرضين لخطر الجنوح

3
P. 

المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة فإن األحدث في خطر معنوي هم :  1972 فيفري 10المؤرخ في  72/03 من األمر رقم01وفقا لنص المادة 

 عاما و تكون صحتهــــم و أخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضع حمايتهم 21 عاما وكانت قبل التعديل 18القصر الذين لم يكملوا  "

أو سلوكهم مضرا بمستقبلهــم ، فيتم إخضاعهم لتدابير الحماية و المساعدة التربوية ضمن الشروط المنصوص عليها في المــواد الواردة 

P3Fبعــــده

4
P أنه متى قرر قاضي األحداث وجود "الخطر المعنوي " أو الجهات المخولة قانونا في الحاالت المؤقتة. ومعناهP4F

5
P فمن صالحياته فضال 

 من 11 وهنا يكون األمر بصفة مؤقتة، أو وفقا للمادة 6أن يقرر وفقا للمادة  72/03رقم   من األمر 10على تدابير الخمسة  المحددة  في المادة 

األمر نفسه  وهنا يكون األمر بصفة نهائية، وضع الحدث المعرض للجنوح  أي الحدث في خطر معنوي في إحــدى المراكز المخصصة للحماية 

والتي منها  مراكز األحداث في خطر معنوي، ويكون هذا بموجب حكم يصدر في غرفة المشورة وهذه المراكز المعنية منها : 

 .  المصلحــــة المكلفـــة بمساعدة الطفولـة - 

 . مؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العالج -

 - مركــــز لإليــــواء أو المراقبــــة، وهذه المراكز تصنف ضمن المراكز التخصصية للحماية

 ( C.S.P)   -  تعريف وصفي قانوني المراكــز التخصصيـــة للحمايـــة 3

 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ،فإن المراكز المراكــز 75/64 من األمر 13 وفقا لنص المادة 

،هي مؤسسات داخلية إليــواء األحداث الذين لم يكملوا  الثامن (Centres  spécialises de protection)   التخصصيـــة للحمايـــة 

عشر سنة (الواحد و العشرين سنة قبل التعديل)،  وهي مراكز ذات طابع إداري مخصصة إليواء األحداث منحها المشرع  الشخصية المعنوية و 

                                                            

  2 . 2015 جويلية 19 ، 39 المتعلق بحماية الطفولة، الجريدة الرسمية رقم 07/2015 /15 المؤرخ في في 15/12_ القانون رقم 
مؤسسة داخلية   في الحدثضع الحدث في مؤسسة داخلية مخصصة إليواء الجانحين بقصد التكوين والتهذيب: يهدف هذا التدبير إلى وضع_   3

 المتضمن إنشاء 26/9/1975 الصادر في 75/64 المؤسسات المنصوص عليه في األمر وهيمن أحل تربيته و تأهيله تأهيال مهنيا و أخالقيا 
 بحماية الطفولة و المراهقة المؤسسات و المصالح المكلفة

 208 ، ص:  1994_ تماضر زهرة حسون، جرائم األحداث الذكور في الوطن العربي،المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب،السعودية4
  المؤسسات و إنشاء المتضمن 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 64- 75رقم   في فقرتها الثانية  من األمر  4_ يخول القانون وفقا للمادة 5

 : بيد أنه للوالي أو لممثله الشخصي في حالة االستعجال أن يأمر بوضع األحداث فيها لمدة ال تتجاوز المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة
 ثمانية أيام فيتعين على مدير المؤسسة عندئذ رفع األمر فورا إلى قاضي األحداث للبت فيه



 من هذا األمر ، وتتكفل بحماية باألحداث في خطر معنوي من بوشر تحقيق بشأن إمكانية جنوحهم واتخذت 3االستقـالل المالي بموجب المادة 

 أو من األحداث الذين ثبت جنوحهم وحكم عليهم 6 أو اتخذت معهم تدبير الوضع المؤقت في احد المراكز وفقا  المادة 5معهم تدابير وفقا للمادة 

72/03P5F من األمـر 11بحكم نهائي بتدبر وفقا للمادة 

6
P من األمر نفسه إخضاع األحداث المتخلفيـن بدنيا و عقليا 13/2 ، فيما  تستثنى المادة 

لإليواء في هذه المراكز نظرا لطبيعة اإلعاقة، كما يمكن لهذه المراكز قبول الحدث الذي سبق وضعه في المراكز التخصصية إلعادة التربية و 

P6Fالخاضعين للعالج البعدي

7
P سنة 14 و 07 وفي التطبيق العملي  يتحدد اختصاص هذه المراكز  وفقا لمعيار السن  فتختص بإيواء األحـــداث من 

، سواء من حكم عليهم بسبب جنوحهم  أو من  يعانون ويعيشون في ظروف ومسببات الجنوح أي األحداث في  خطر معنوي إلبعادهم عن 

مسببات الجنوح ، ومن حيث األصل فإن هذه المراكز دورها وقائي  يحمي الحدث من الجنوح  وبالتالي غير مختصة باستقبال األحداث الجانحين 

ألن هذا من شأنه خلق احتكاك واتصال مباشر بين الحدث الجانح بما يتسم به من خطورة وإمكانية تأثيره  ونقل جنوحه للحدث  غير الجانح ، 

P7Fلكن  عمليا بسبب عدم كفاية هذه المراكز أهمل هذا الحذر بسبب قلة المركز وعدم كفايتها

8
P. 

- الجهات المخولة وضع الحدث في هذه المراكز:  2
حدد القانون حصرا الجهات المخولة لألمر بوضع الحدث في المراكز التخصصية للحماية وهذا الجهات هي قاضي األحداث والجهات القضائية 

 المختصة باألحداث والوالي في حالة االستعجال.

قاضي األحداث والجهات القضائية الخاصة كقاعدة عامة:  -أ

 فإن قاضي األحداث والجهات القضائية الخاصة باإلحداث هما الجهتين المخولتين كأصل عام لألمر  75/64 من األمر 4وفقا لنص المادة 

: ( ال يحق لغير قاضي األحداث والجهات القضائية 4/1سواء بالترتيب النهائي أو المؤقت لوضع الحدث في هذه المراكز حيث نصت المادة

الخاصة باألحداث األمر بالترتيب النهائي أو المؤقت لوضع الحدث في المراكز المذكورة أعاله) ، وهذا مراعاة وحرصا على مبدأ الشرعية 

ومصلحة الحدث، لكن لكل قاعدة عامة استثناء تفرضه ظروف إستثنائة يعيشها الحدث كأن يكون في حالة تشرد على سبيل المثال وليس 

الحصر ، لذلك منح المشرع لجهة إدارية غير قضائية استثناءا في حالة اإلستعجال إمكانية األمر المؤقت بوضع الحدث في هذه المراكز في 

P8Fانتظار تبليغ قاضي األحداث دون إبطاء وهذه الجهة هي الوالي أو ممثله

9
P. 

ب- الوالي أو ممثله كاستثناء محدود في حالة االستعجال : 

 أيام فيتعين 8 ( يجوز للوالي أو لممثله في حالة االستعجال أن يأمر بوضع الحدث فيها لمدة ال تتجاوز 75/64 من األمر 4/2وفقا لنص المادة 

 سنة  تطبيقا لحكم 2على مدير  المؤسسة عندئذ رفع األمر فورا إلى قاضي األحداث للبت فيه)، وتحدد مــدة اإليواء النهائي في هذه المراكز  بـ

 أشهر التي تنشأ عن تطبيق المادة 6)، فيما ال يمكن أن تتجاوز تحت أي مبرر  مدة اإليواء المؤقت  03-72 من األمر السالف ذكره ( 11المادة 

 أشهر عمليات اإليواء 6 ال يمكن أن تتجاوز في أي حال  مدة 5،(هامش نص المادة6،7،8 ،5 من قانون اإلجراءات الجزائية  والمواد 455

                                                            

 فهذه المراكز مؤسسات ذات  المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة75/64 األمر من  3_ بمفهوم المادة  6

طابع إداري لها الشخصية المعنوية واالستقالل المالي،و تنشأ بموجب مرسوم يصدر عن الوزير المكلف بالقطاع وتقوم بالمهام المسندة لها وفقا 

 ، من هذا المرسوم26 ،19، 13 ،8للمواد 

في فقرتها الثانية :وال تختص المراكز المتخصصة للحماية بقبول األحداث المتخلفين بدنيا وعقليا،  75/64 األمر من  13_ تنص المادة 7 
ومبرر هذا أنه يجب وضع األحداث المتخلفين في مؤسسات تراعي إعاقتهم البدنية فيما يجب حتما وضع الحدث المعاق ذهنيا في المراكز 

 الخاصة بالمتخلفين ذهنيا فضال عن ال يحتملون أية نوع من المساءلة أو التهذيب واإلصالح بل العالج فقط

  444_ تختص باألحداث في حالة جنوح أي الذين صدر في حقهم حكم المراكز المتخصصة في إعادة التربية كتدبير في إطار أحكام المادة  8
 مركز 32من قانون اإلجراءات المدنية وهي ليست مؤسسات عقابية وتختلف عن مثيلتها التابعة لوزارة العدل أي ليست مؤسسة سجنية ويوجد 

  سنة 18 عن أعمارهم تقل الذين الجانحين األحداث يستقبل CSR التربية إعادة في متخصص
بيد أنه للوالي أو لممثله الشخصي في حالة االستعجال أن يأمر بوضع األحداث فيها   64- 75رقم   في فقرتها الثانية  من األمر  4- تنص المادة9

  لمدة ال تتجاوز ثمانية أيام فيتعين على مدير المؤسسة عندئذ رفع األمر فورا إلى قاضي األحداث للبت فيه



75/64P9F من االمر5،) وفقا لحكم المادة 6،7،8 ،5 من قانون اإلجراءات الجزائية  والمواد 455المؤقت  المحددة في المادة 

10
P ومن حيث ،

 التنظيم الهيكلي تشمل هذه المراكز مصالح و هي كاآلتــــــي:

 : تقوم هذه المصلحة بدراسة شخصية الحدث وإمكانياته وأهليته بواسطة المالحظة المباشرة لسلوكه وذلك عن طريق أ) مصلحة المالحظة

-75 من األمر16 الذين عهد بهم من قاضــي األحــــــداث وفقا للمادة 6 أشهر وال تزيد عن 03الفحوصات والتحقيقات المختلفة لمدة ال تقل عن 

64P10F

11
P. 

 : مهمته تتمثل في القيام بمختلف الفحوصات و التحقيقات قصد معرفة شخصية الحدث و بالتالي كيفية معاملته ، و إعادة ب) مصلحة التربية

. 64-75 من األمر 21تربيته م 

 تبحث مصلحة العالج البعدي عن جميع الحلول التي تسمح بالدمج االجتماعي لألحداث القادمين من مصلحة التربية ج) مصلحة العالج البعدي :

P11Fأو من مركز متخصص إلعادة التربية

12
P أي تختص بالمتابعة البعدية من أجل تعزيز الدمج االجتماعي، و تجدر اإلشارة إلى أن مصالح ، 

المالحظة و التربية في الوسط المفتوح يشرف عليها مــــدراء يساعدونهم موظفون إداريون و أطباء نفسانيون و كذا مساعدون اجتماعيون ، أو 

64P-75 من األمر 21 و 19باألحــرى مندوبو الحرية المراقبة ، المنصوص عليهم في قانون اإلجراءات الجزائية هذا حسب المادتـــان 

)2(
P  

- الفرع الثاني : المراكز المتخصصة في إعادة التربية  
 سالف الذكر فإن المراكز المتخصصة إلعادة التربية هي مؤسسات مخصصة إليواء األحداث الذي لم 75/64) من األمر 08و فقا للمادة (

) من القانون اإلجراءات 444 عاما من عمرهم بقصد إعادة تربيتهم و الذين كانو موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (18يكملوا 

 و هي مختلف عن المراكز إعادة التربية و إدماج األحداث التابعة لوزارة العدل و المخصصة لألحداث الذين يقضون عقوبة سالبة 2المدنية 

) من قانون تنظيم السجون و إعادة التربية إدماج المحبوسين فإن هذه األخيرة هي مراكز مخصصة إلستقبال 28للحرية حيث و فقا للمادة (

 في حين أن المراكز 3 سنة الذين حكم عليهم بالحبس المؤقت أو المحكوم عليهم في حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية 18األحداث أقل من 

 هي مراكز إيواء و ليست، مؤسسات 4المتخصصة في إعادة التربية لألحداث التابعة لوزارة التضامن الوطني و األسرة وقضايا المرأة حاليا 

 سنة بقصد إعادة تربيتهم و الذين كانو موضوع أحد التدابير المنصوص 18عقابية أي سجن . فهي مخصصة إليواء األحداث الذين لم يكملوا 

 و هي توفر إيواء و إقامة داخلية و التقبل األحداث الذين يعانون من تخلف بدني أو 5) من قانون اإلجراءات الجزائية 444عليها في المادة (

 سالف الذكر " 75/64 من األمر 8/2 بحيث نصت المادة 6عقلي أي إعاقة بدنية أو حركية , حيث يوجه هؤالء إلى المراكز المالئمة إلعاقتهم 

و ال تخص المراكز التخصيصة إلعادة التربية بقبول األحداث المتخلفين بدنيا أو عقليا " و هذا مبرر بقصد توجيههم إلى المراكز و المؤسسات 

توفر ظروف صحية أكثر مالئمة إلعاقتهم،  ومن حيث التنظيم الهيكلي تحتوي المراكز المتخصصة في إعادة التربية لألحداث على ثالثة مصالح 

أو أقل حسب الحالة و هي . 

 و هي مصلحة داخلية في المركز تتواى دراسة شخصية الحدث و مالحظتها بالدراسة النفسية و اإلجتماعية بالمالحظة  – مصلحة المالحظة :1

 و تعمل هذه المصلحة لتحقيق هدفها وفقا لبرنامج تربوي يهدف إلى إعادة تربية الحدث 7المباشرة لسلوكه بواسطة مختلف الفحوص و التحقيقات 

 من األمر 16/17 و فقا لنص المادتين 8و إصالحه تعد لجنة العمل التربوي التي تنشأ على مستوى كل المراكز و يرأسها قاضي األحداث 

 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة بحيث تقوم هذه األخيرة بدارسة كل حدث و تقترح في كل حين على 1972 فبراير 10 المؤرخ في 72/3

 سالف الذكر و التقل المدة عن 72/3 من األمر 16قاضي األحداث إعادة النظر في التدابير التي سبق له أن إتخذها و هذا وفقا لمقتضيات المادة 

  أشهر 6 أشهر و التزيد عن 03

 بتزويد الحدث بالتربية األخالقية و 75/46) من األمر 11 تقوم مصلحة إعادة التربية و فقا لمقتضيات المادة (- مصلحة إعادة التربية :2

الوطنية و الرياضية و التكوين المدرسي و المهني بقصد إعادة . 
                                                            

ذكر مرجع-  10  
 : تقوم المصلحة المالحظة بدراسة شخصية الحدث وإمكانياته وأهليته بواسطة المالحظة المباشرة 64-75 من األمر المادة 16- تنص   11

    الفحوص والتحقيقات المختلفةلسلوكه،وذلك عن طريق
تبحث مصلحة العالج البعدي عن جميع الحلول التي تسمح بالدمج االجتماعي لألحداث القادمين  :64 -75 األمر من المادة 18 نص- وفقا ل 12 

من مصلحة التربية أو من مركز متخصص إلعادة التربية 



 و هذا 12دمجه إجتماعيا وفقا للمقرارا البرامج الرسمية المعدة من الوزارات المعنية حسب الحالة مثل وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني 

 أشهر على األقل المتابعة وضع الحدث و 3بالتنسيق مع مصلحة المالحظة و فقا ألوامر قاضي األحدث الذي ترفع له التقارير بشكل دوري كل 

 تطوره .

- مصلحة العالج البعدي : هي بمثابة جهاز للمعالجة و المتابعة البعدية يأتي عملها بعد العمل مصلحة المالحظة و مصلحة إعادة التربية , و 3

 تندرج مهامها في المتابعة و العالج البعدي قصد مباشرة إجراءات عملية تطبيقية إلدماج الحدث إجتماعيا , 75/64 من األمر 12وفقا للمادة 

وفي هذا اإلتجاه تتخذ هذه المصلحة تدابير مثل وضع الحدث في ورشة خارجية قصد التكوين المهني أو التعليم تحت إشراف لجنة العمل التربوي 

 فهذه المصلحة هي الجهاز المكلف بوضع الحدث في حالة اإلندماج الفعلي 13بما يعني إشراف قاضي األحداث دوما بوصفه رئيس هذه اللجنة 

العملي كهدف نهائي من وضع الحدث في المراكز المتخصص في إعادة التربية . 

 الفرع الثالث : مصلحة المالحظة و التربية في الوسط المفتوح .

 المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة سالف الذكر فإن مصالح المالحظة 75/64 من اآلمر 19وفقا للمادة 

و التربية في الوسط المفتوح هي مصلحة أهمية تابعة للوالية تحت وصاية مديريات النشاط االجتماعي حاليا تأخذ على عاتقها حماية األحداث 

 سنة من الشباب ذوي الخطر الخلقي أو الشباب الجانحيين أو يعانون 18 من الفئة العمرية من ....إلى 9الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة 

 فهي مؤسسة تربوية في الوسط المدني اإلجتماعي المفتوح بقصد اإلدماج و التكفل باألحداث المعرضين 10صعوبات في االندماج االجتماعي 

 و سعيا لهذا الهداف تتعاون و تنسق مصالح التربية و المالحظة في الوسط المفتوح مع 11للجنوح أو الجانحين و غير المكفولين إجتماعيا 

 المراكز المتخصصة إلعادة التربية و المراكز المتخصصة للحماية في العالج البعدي .

 المتعلق بإحداث المؤسسات و المصالح المكلفة لحماية الطفولة و المراهقة 75/64 من األمر 24 إلى 19يؤطر  قانونا هذه المصلحة المواد من 

 و من حيث 12السالف ذكره .والعمل التربوي , كما تقوم بجمع األبحاث و األعمال ضمن إطار الحماية و الوقاية من عدم تكيف األحداث 

 التنظيم تضم مصلحة المالحظة و التربية في الوسط المفتوح قسمين هما : 

 :وهو القسم األول الذي يتسلم الحدث عند توجيهه للمصلحة مباشرة ثم يقوم بفرز األحداث النزالء في المصلحة و - قسم االستقبال و الفرز1

 يوجههم إلى األقسام األخرى حسب الحالة التي تقتضيها عملية التكفل بالحدث .

 : يكلف هذا القسم بمالحظة سلوك الحدث و توجيهه من أجل تحقيق هده اإلدماج و اإلصالح و في كل هذا العمل - قسم المراقبة و التوجيه2

يكون عمل المصلحة في إصالح الحدث تحت توجيه و إشراف من قاضي األحداث الذي يتابع حالة الحدث عبر التقارير الدورية التي تصله و 

 و من مهامها هذه المصالح السهر على سالمة األوضاع المادية و المعنوية 14األوامر التي يصدرها للمصلحة بشأن مسار عملية إصالح الحدث 

لحياة الحدث النزيل بها مع إبقائهم في وضع الحياة االجتماعية و األسرية العادية , أي حرية مراقبة و موجهة لحفظ صحة الحدث و حسن 

استخدام أوقاته بهدف 

الفرع الرابع : المراكز الشبيبة المتعددة الخدمات لوقاية  
هي عبارة عن مركز متجمعة تحتوي على جميع المراكز السابقة من مصلحة المالحظة و التربية في الوسط المفتوح و المراكز المتخصصة 

 إلعادة التربية و مراكز حماية األحداث في خطر معنوي أي أنها شاملة خوص باقي المراكز .

 " كلما إقتضت أوضاع المركز المتخصص إلعادة التربية و المراكز التخصصية للحماية و مصلحة 75/64 من األمر 25تنص المادة 

المالحظة و التربي في الوسط المفتوح إعادة تجميعها فإنه يجري ضممها إلى بعضها ضمن مؤسسة و حيدة تنتمي المراكز المتعددة الخدمات 

 لوقاية الشبيبة "

المبحث الثاني: المعوقات التي تعترض عمل منظومة قطاع التضامن لحماية األحداث الجانحين 

رغم االهتمام بمؤسسات ومراكز حماية األحداث الجانحين في قطاع التضامن الوطني كمنظومة قانونية ذات بعد اجتماعي بهدف إعادة تأهيل 
األحداث الجانحين وحماية غير الجانحين منهم، وهو ما يكرسه اإلطار التشريعي ومنظومة الهياكل والمؤسسات والمراكز المختصة تجاه 

األحداث إال أنه يعترض هذه الغاية عدة عوائق وإشكاالت تؤثر على بلوغ الهدف المنشود، منها هو إشكاالت ونقائص ذات  أبعاد قانونية ومنها 
 إلشكاالت المتعلقة إشكاالت ونقائص واقعية مادية، ويترتب عن هذه النقائص القانونية والواقعية، آثارا التكفل بوضعية الحدث الجانح ، ومن حيث

 القانونية التي تعمل وفقها منظومة قطاع التضامن لحماية األحداث نجدها تعرف ثغرات ونقائص و تنعكس على عملية  اإلصالح بالنصوص
والتكفل بالحدث الجانح، وتحول دون تحقيق االندماج لما يسودها من نقص ، ونظرا ألن  خصوصية فئة األحداث تستلزم معاملة من نوع خاص، 
يجب فيها الحرص على تطبيق القواعد والمبادئ المرعية  في السياسة الجنائية الخاصة باألحداث، من تكفل إصالحي وحماية وإدماج اجتماعي، 



وكل هذا يسند إلى هذه المراكز والمؤسسات التي إما أن تكون أداة فعالة وناجعة لحماية الحدث، أو في حالة العكس تتحول إلى أداة لعرقلة إدماج 
الحدث الجانح فضال عن أن أي قصور من هذه المراكز والمؤسسات في التكفل بالحدث غير الجانح قد يؤدي إلى جنوحه مما يحقق نتيجة 

عكسية. 

 ونظرا للدور الذي تلعبه مؤسسات ومراكز حماية و مكانتها في تفعيل لسياسة اإلصالح والتهذيب واإلدماج االجتماعي التي يجب أن 
تتكافل  فيها كل الركائز القانونية واالجتماعية والمادية والمؤسساتية، فكما إن األمر يتطلب سن قوانين جيدة ومتكاملة وتحديد الغاية منها وفقا 

 يكرس لمعايير و قواعد األمم المتحدة الخاصة بمعاملة األحداث الجانحين فإن األمر يتطلب أيضا منظومة مؤسسات ومراكز مؤهلة وناجعة، فهل
التشريع الجزائري ومنظومة التكفل واإلدماج المتمثلة في مراكز ومؤسسات قطاع التضامن الوطني آلية فعالة وناجعة لحماية األحداث.  

 ولتسليط الضوء على مختلف هذه المعوقات واإلشكاالت المترتبة عنها سوف نعالج في هذا المبحث في المطلبين التاليين المطلب األول: 
 القانونية التي تعترض عمل منظومة قطاع التضامن لحماية األحداث ونتناول فيه اِإلشكاالت التي تتعلق بالنصوص القانونية،أما إلشكاالت

 الواقعية التي تعترض عمل منظومة قطاع التضامن لحماية األحداث . إلشكاالتالمطلب الثاني فنتناول فيه 

 القانونية التي تعترض عمل منظومة قطاع التضامن لحماية األحداث . إلشكاالتالمطلب األول: 

عند تأمل ومراجعة األطر التشريعية الوطنية الخاصة باألحداث والتي تؤطر منظومة حماية األحداث في الجزائر سواء في إطار التقييم العملي أو 
 المعروفة بقواعد 1985حول  مدى امتثالها على لمعايير و قواعد األمم المتحدة  النموذجية باإلدارات المكلفة بشؤون وقضاء األحداث لعام 

  يمكن التقييم :1990بكين، وقواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم لعام 

الفرع األول: إشكاالت ومعوقات تتعلق بالنصوص 

إن الحدث الجانح أو المعرض للجنوح يجد نفسه أمام صعوبات اندماجه في المجتمع وهي أصل مشكلة الجنوح لديه،على عدة مستويات تعيق 
إعادة تأهيله وإصالح سلوكه ، لذا البد من استعراض اإلشكاالت حتى نتمكن من تجاوزها، خاصة وأن المشرع سن ترسانة من النصوص 

القانونية لتحقيق هدف االندماج السلس للحدث في محيطه االجتماعي واألسري، وكذا من اإلسقاطات االجتماعية التي تنظر إلى للحدث نظرة 
ريبة وتحقير، فالحدث يقضي فترة طويلة في مراكز الحماية والتربية والتأهيل لكن قد يخرج كما دخل، وتبقى النصوص و اإلجراءات والتدابير 

القانونية والمؤسسات والمراكز المكلفة بالحدث متهمة بعرقلة إعادة تأهيله وإصالح سلوكه. 

 إن النص القانوني الجامد وغير المحيين ليستوعب التطورات والظروف الجديدة في الواقع المعاش يأخذ نفس حكم انعدام النص بما 
يعني الفراغ القانوني، ذلك أن المحيط والظروف المعيشية التي كان يعيش فيها الحدث في سبعينيات القرن المنصرم تختلف عنها اآلن في عالم 
التكنولوجيا المتسارعة والجريمة اإللكترونية، فيساهم النص الجامد في خلق حالة عدم انسجام  بين النص من جهة والمؤسسات والمراكز التي 

P12Fنشأت في ظله  من جهة مع الحدث ذاته من جهة أخرى وهذا هو واقع الكثير من النصوص الخاصة بحماية األحداث الجانحين
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انتهاء فترة اإلقامة والتكفل بالحدث الجانح حتى يعود من جديد إليه ويصبح مقيم ونزيل دائم وحالة جنوح مزمنة ، عوض أن يسترجع  الحدث 
الجانح وضعه الطبيعي بأن يتمكن من االستفادة من التربية وتهذيب السلوك واإلصالح واالندماج من جديد في المجتمع ، عوض العزلة وحاالت 

العود المتكررة إلى هذه المراكز، وهذا هو الدور المنوط بمؤسسات ومراكز بالرعاية الالحقة، فالمؤسسة أو المركز المختص بحماية أو تأهيل 
الحدث وإعادة تأهيله من طرف المصالح المختصة داخل المؤسسات غير منسجمة بما يضمن عدم عودة الحدث إلى سلوكه الجانح ألن هذه العودة 

تعتبر مؤشر دال على نقص وقصور التكفل والعكس صحيح. 

 من جهة أخرى نجد ما هو مكرس في النصوص القانونية مثالي ويتجاوز واقع المؤسسات والمراكز المختصة باألحداث الجانحين 
بكونها تعاني من واقع يتسم بقلة اإلمكانيات البشرية المؤهلة والمرصودة للقيام بوظائفها ، وهو ما يخلق حالة عدم النجاعة في إعادة تأهيل 

 وإدماج الحدث اجتماعيا وأسريا.

الجزائر يخلق تشوش لدى العاملين  – كثرة النصوص وتشعبها وعدم وجود إطار قانونًي موحداً لألحداث الجانحين وغير الجانحين في 1
 والموظفين المكلفين بإدارات حماية األحداث من حيث تطبيق النصوص ويخلق تداخل وعدم وضوح.

رغم كون النصوص القانونية  الخاصة باألحداث في الجزائر والمطبقة  في مؤسسات ومراكز حماية األحداث متكيفة بشكل مقبول مع قواعد 2 .
ومعايير األمم المتحدة  التي تسعى إلصالح الحدث الجانح وحماية الحدث غير الجانح، وهذا كرسه المشرع الجزائري من خالل النصوص 

الخاصة باألحدث في خطر معنوي على سبيل المثال ال الحصر، بحيث ال يعتبر الحدث مجرم وإنما يعتبر ضحية مجني عليها، يجب حمايتها 
 المتضمن إنشاء  المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 64- 75األمر رقم  ورعايتها. فقد ركز قانون 

 المتضمن تعديل القانون األساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة 2012 أبريل 5 المؤرخ في 165-12المراهقة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 
في حماية الطفولة و المراهقة، على كون الحدث ضحية وغرض القانون هو حمايتها،  وهذا واضح من اآلليات والمراكز المنشأة لهذا الغرض 
وأيضا طابع الحماية المصبغ بشكل واضح في النصوص الخاصة بحماية األحداث جانحين وغير جانحين، لكن من حيث التنظيم الهيكلي لهذه 

المؤسسات والمراكز وأيضا من حيث انتشارها على المستوى الوطني توجد الكثير من النقائص وأيضا من حيث التكوين المتخصص للموظفين 

                                                            

  13- إن معضم النصوص في مجال حماية األحداث تم تشريعها في سبعينات القرن المنصرم



ورسكلتهم الدورية لتحيين المعلومات والتكوين ألن العبرة بوقع التطبيق أكثر منها بكون النصوص القانونية جيدة، فمن حيث التقييم في الواقع  
 العملي يمكن القول هناك نصوص جيدة وتكفل عملي ناقص.

وفقا لنصوص القانونية الدولية ال يحدد سن الحدث المسئول جنائيا بشكل قطعي غير متدرج، بل يجب مراعاة مدى الرشد العقلي والفكري 3 .
 سنة لكن ليس هناك تدرج واضح في هذه 18والعاطفي للحدث. وبالنظر للتشريع الجزائري  نجد أنه من حيث تحديد سن الرشد الجنائي مقبول 

 سنة كعتبة لسن الرشد الجنائي محددتين بشكل قطعي دون تدرج يرعي  تدرج 18 سنة ،و13المسألة، فالحدث الذي تجوز مسائلته من حيث السن
 .النضج العقلي والعاطفي للحدث

 مثال، و شروط الموظفين القائمين 75/64حددت القوانين الوطنية الشروط الواجب توفرها في مراكز ومؤسسات حماية األحداث مثل األمر 4 .
عليها لكن من حيث الشروط الواجب توفرها في المؤسسات والموظفين النصوص قديمة وال تراعي بشكل جيد التخصص وتحدد مستوى تأهيل 

 .منخفض مما يجعل هذه المراكز والمؤسسات تعاني من نقص في التأطير النوعي والمؤهل رغم توفر الموظفين من حيث الكم

رغم أن النصوص القانونية تتضمن أحكاما واضحة ومحددة من حيث تصنيف األحداث وتحديد نوع المركز أو المؤسسة المختصة بكل حدث 5 .
حسب وضعه النفسي و االجتماعي  ، إال أنه عمليا ونظرا لنقص اإلمكانيات من جهة وعدم اإلنتشار الجيد لهذه المؤسسات على التراب الوطني 

أدى إلى أنه عمليا في كثير من المراكز يتم التكفل باألحداث الجانحين وغير الجانحين في نفس األماكن ويكون بينهم إتصال مباشر وهذا غير 
مقبول تربويا نظرا إلمكانية تأثير الحدث الجانح على غير الجانح وخطورته في بعض األحيان عليه، ومن حيث جنس الحدث الجانح هناك نقص 
واضح في المراكز الخاصة باإلحداث اإلناث مما يؤدي إلى وضعهم في مراكز أخرى غير المحددة قانونا لحالتهم الجنوحية كما يحددها القانون 

 .فيتم وضع أحداث غير جانحين في مراكز مخصصة  للجانحين مثل  وضع الحدث غير الجانح في المراكز المتخصصة في إعادة التربية 

فيما يتعلق بمرحلة التحقيق مع الحدث، عمليا هناك فرق شرطة مخصصة لألحداث لكن هناك نقص تشريعي في القوانين الوطنية في األحكام  6 .
 .التفصيلية الخاصة بمالحقة األحداث لدى مصالح الشرطة

الفرع االثاني: إشكاالت ومعوقات تتعلق بالمؤسسات والمراكز 

 توضع فئات األحداث المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات  - وفقا لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
المكلفة ، مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم، ويفصل السجناء البالغين عن غير البالغين بمعنى 
أن فصل فئات األحداث الجانحين قاعدة جوهرية ، مما يعني أن فصل األحداث الجانحين عن غير الجانحين أكثر من قاعدة جوهرية وضرورية 
نظرا لعامل الخطورة والتأثير، ومن حيث التطبيق العملي نجد عدم الفصل خاصة لدى فئة اإلناث وذلك راجع لقلة المراكز المختصة بهم فيتحتم 

 وضع الجانحين مع غير الجانحين. وعلى ذلك  تكون مقاصد التصنيف الفئوي لألحداث:

) أن يفصل عن اآلخرين أولئك األحداث الذين يرجح، بسبب ماضيهم الجنائي أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيئ عليهم. 1(

) أن يصنف األحداث الجانحين في فئات، بغية تيسير عالجهم على هدف إعادة تأهيلهم االجتماعي. 2 (

) - يوضع من أجل كل حدث محكوم عليه ، في أقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته، برنامج عالج يتم إعداده في ضوء 3 (
13Fالمعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي

14. 

تعتبر التدابير البديلة المتبعة في التعامل مع األحداث الجانحين وسيلة هامة وضرورية، لكن هذه التدابير تظل غير ناجعة ما لم يراعى في  -
 .المؤسسات القائمة عليها ما نصت عليه المواثيق واإلعالنات الدولية بهذا الشأن

- تحتاج القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق األحدث الجانحين داخل مركز ومؤسسات االستقبال إلى تفصيل وإثراء أكثر 

 و تزويد األحداث بالمعلومات عن حقوقهم في الشكوى والتظلم عند ما يكونون على درجة من النضج تمنهم من الفهم :

) يزود كل حدث يكون على درجة من الوعي والنضج للفهم ، لدى دخوله المركز أو المؤسسة، بمعلومات وشرح حول األنظمة المطبقة على 1 (
فئته من األحداث، وحول قواعد النظام ، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية 

 لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته.

 ) إذا كان الحدث أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.2(

                                                            

 ومعاملة الجريمة لمنع األول المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصي،السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد: قواعد األمم المتحدة ، ينظر- 14
 1957 يوليو/تموز 31 في المؤرخ) 24-د (جيم 663 بقراريه واالجتماعي االقتصادي المجلس وأقرها 1955 عام جنيف في المعقود المجرمين

  1977 مايو/أيار 13 في المؤرخ) 62-د (2076 و



) يجب أن تتاح لكل حدث إمكانية التقدم، في كل يوم عمل من أيام األسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى مدير المركز أو إلى الموظف المفوض 1 (
14Fبتمثيله

15   .

 الواقعية التي تعترض عمل منظومة قطاع التضامن لحماية األحداث . إلشكاالت المطلب الثاني: 

نهج المشرع الجزائري في النصوص الخاصة  بأوضاع األحدث سواء داخل النصوص القانونية الخاصة أو العامة بهدف مالئمة أحكام االتفاقيات 
الدولية المتعلقة باألحداث مع القانون الوطني إال أن هذا االهتمام يصطدم بعقبات و عراقيل قانونية التي تعتبر حاجزا أمام سياسة التأهيل و إعادة 

اإلدماج , هذه المعوقات تتمثل أساسا في الفرع األول: إشكاالت ومعوقات تتعلق بالجانب المالي والتنظيمي الفرع الثاني: إشكاالت ومعوقات 
مادية تتعلق بالمراكز والمؤسسات. 

الفرع األول: إشكاالت ومعوقات تتعلق بالجانب المالي والتنظيمي 

 :تتمثل في اإلشكاالت المتعلقة التالية

 هناك نقض واضح في مراكز الحماية الخاصة باألحداث الجانحين من جنس اإلناث، مما يحتم وضعهم  في مراكز بعيدة عن والياتهم. 1.

هناك مشكالت واضحة في إجراءات التحويل إلى دور رعاية األحداث. فبعض األحداث جاء بقرار من وزارة الشؤون االجتماعية بناء على 2 .
 .تقرير مراقب السلوك، وبعضها جاء بقرار من جهاز الشرطة، وبعضهم جاء بقرار من الجهة القضائية المختصة

هناك مشكالت واضحة في نظام التصنيف المتبع في مراكز  حماية األحداث الجانحين، فقد ضمت هذه الدور أحداث جانحين وأحداث في 3 .
  سنة، .18خطر معنوي. وكذلك وايضا من تعدت  أعمارهم سن 

تعاني مراكز حماية األحداث من نقص في الكفاءات البشرية  المؤهلة المتخصصة في شؤون األحداث، مع  وجود عدد من الموظفين المؤقتين 4 .
 .في هذه المراكز مما يؤثر على األداء ونوعه

 الفرع الثاني: المعيقات المادية و المؤسساتية إلعادة إدماج الحدث

 إلى جانب المعيقات القانونية، هناك جملة من المعيقات المؤسساتية و المرتبطة بازدواجية المؤسسات المشرفة على تفعيل سياسة          
الجنائية، مراكز إعادة االتربية التابعة لوزارة   العدل من جهة، و مراكز حماية الطفولة التابعة المتعددة والتابعة لوزارة التضامن الوطني من 
جهة أخرى، و رغم تعدد هذه المراكز والمؤسسات  فإنها بدورها تعاني من عدة صعوبات و مشاكل، إن على مستوى البنية التحتية، أو على 

مستوى الموارد البشرية و األطر العاملة بها، أو على مستوى االعتمادات المالية المخصصة لتسييرها. 

 أوال: على مستوى مراكز اإلصالح و التهذيب.

رغم   الجهود التي بذلها المشرع الجزائري من أجل النهوض بالوظيفة اإلصالحية التربوية لفلسفة حماية األحداث  بمفهومها الحديث، إال أن هذه 
المجهودات ينقصها التنظيم على المستوى الواقعي العملي. بإحداث و تأسيس مؤسسات تتماشى و الدور اإلصالحي، كما لم يواكبها إصالحات 

على مستوى إعداد و تأهيل  الموظفين العاملين في المؤسسات الخاصة باألحداث. 

إن من أولى اإلشكاالت التي تعيق إعادة اإلدماج في هذه المراكز ظاهرة عدم  اإلنتشار الجيد للمراكز المؤسسات على المستوى الوطني و ضعف 
البنية التحتية، حيث تتوفر الجزائر على عدد ال بأس به من المراكز إال أن عدم اإلنتشار الجيد على المستوى الوطني يولد  عدم التكفل العادل 
عبر الواليات وما له من انعكاسات سلبية سواء على مستوى تنفيذ البرامج اإلصالحية، أو على مستوى تنامي ظاهرة جنوح  األحداث بشكل 

مزمن. 

 ثانيا: على مستوى مؤسسات حماية الطفولة.

إن إسهامات مراكز ومؤسسات التضامن الوطني في إعادة إدماج األحداث يصطدم بمجموعة من المعيقات منها: 

- ضعف  إنتشار شبكة مراكز حماية األحداث و سوء توزيعها الجغرافي على مستوى التراب الوطني. 

- رغم وفرة الموظفين من حيث الكم  فهناك نقص في الموظفين المتخصصين بكفاءة. 

                                                            

 ومعاملة الجريمة لمنع األول المتحدة األمم مؤتمر باعتمادها أوصي،السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد: قواعد األمم المتحدة ،  ينظر- 15
 36 و 35، المرجع السابق، القواعد  المعقود المجرمين



- ضعف البرامج المعتمدة وضعف التكفل باألحداث الجانحين. 

الخاتمة 

يمكن القول تلعب المؤسسات والمراكز التابعة لوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة دورا هاما في المعالجة القضائية واالجتماعية 
لألحداث الجانحين بالتنسيق مع قاضي األحداث حيث أسند القانون لهذه المراكز دور الرعاية النفسية واالجتماعية  وإصالح الحدث الجانح من 
أجل إعادة إدماجه في المجتمع وأسرته ونجد في هذا االتجاه مراكز رعاية األحداث الجانحين ، ومصلحة التربية في الوسط المفتوح، والمراكز 
المتخصصة في إعادة التربية، وكذا المؤسسات المتخصصة من المؤسسات الموضوعة تحت وصاية مديرية النشاط االجتماعي والتضامن على 

 مستوى الواليات وهذا يرتبط بتفعيل النصوص الهياكل وفقا لما هو سائد على المستوى العالمي.



المشاركة  بطاقة
  كواشياللقب:

 عتيقة االسم: 
أستاذة  مساعدة - أ :  الوظيفة

: أستاذة مساعدة - أ الرتبة
 -1جامعة باتنة -المؤسسة: 

  . 07 72 33 15 53الهاتف: رقم
الفاكس:   / 

 العنوان البريدي:   /
  kouachi.atika@gmail.comااللكتروني:  العنوان

زغدار اللقب: 
 عبد الحق د/ االسم: 
أستاذ محاضر أ :  الوظيفة

: أستاذ محاضر أ الرتبة
 -1جامعة باتنة -المؤسسة: 

 06  62  76  71  24الهاتف:  رقم
الفاكس:  / 

العنوان البريدي:  / 
 العنوان

  zeghdar.abdelhak@gmail.comااللكتروني:

 
 عالقة المخدرات بجنوح االحداث: بحث في آليات المنع الوقائي من االرتباط.   :عنوان المداخلة

مقدمة:  
    تعد مسألة تعاطي المخدرات من أخطر المسائل الصحية واالجتماعية والنفسية التي تواجه العالم بصفة عامة 

ومنها المجتمعات العربية اإلسالمية (فالجزائر على سبيل المثال) وتشير المؤسسات العالمية في مجال الصحة 
بأن حوالي مليار من ابشر يتعاطون المخدرات أو يدمنونها. 

     واإلدمان على مخدر ما، يعني وجود رغبة جامحة تدفع المدمن إلى الحصول على المخدر وبأي طريقة تبعا 
للحاجة النفسية المتزايدة على كمياته من وقت ألخر مقابل صعوبة أو استحالة اإلقالع عنه بسبب قوة دافعة 

قهرية داخلية، نتيجة اعتبارات نفسية أو عضوية (االعتماد النفسي أو تعود أنسجة الجسم عضويا). 
وفي عدد من الدراسات البحثية، جاء فيها بأن هناك تضافر عدد من العوامل السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية التي تجعل من المخدرات خطر يهدد المجتمعات، سيما بأن بدأ التعاطي يقع عند األحداث وبالذات 
في سن المراهقة المبكرة، وهي الفترة التي يقضيها األحداث في المدارس، وتمتد عبر المراحل العمرية 

المتعددة( الطفولة، الشباب) كما يرتبط التعاطي بمظاهر الفشل الدراسي واالجتماعي والنفسي وما يصاحبها من 
مشاعر اإلحباط واالستياء من جانب اآلسرة ، مما يؤدي إلى نفور "األحداث" من المسار التعليمي والتربوي 

ويدفعه إلى الخوض في نشاطات بديلة ، وقد تمتص مشاعر التوتر النفسي وتدعمه للخروج من حالته ومن ثمة 
االتجاه نحو االنحراف (الجنوح) بأشكاله المتعددة والمتنوعة، ويمس ذلك كل األسر بمختلف مستوياتها 

االقتصادية واالجتماعية. 
   إن أشكال المساعدة التي تقدمها المواد النفسية  والتعود عليها واآلثار السلبية الضارة فيها هي التي تجعل 

المدمن يحس بخفض التوتر النفسي واأللم الجسمي أو خفض مستوى القلق بشكل عام. 
   إن السياق الدولي الحالي والتدهور االقتصادي وعدم االستقرار األمني في البلدان العربية بالتأكيد ينعكس سلبا 

على طبيعة السلوكات في المجتمع ؛ فالدور الرقابي الضعيف سواء لألسرة أو بقية المؤسسات وتشخيص 
األسباب التي تقف وراء تعاطي المخدرات لألحداث وهم عماد المستقبل وبناء المجتمعات وتطورها، والتصدي 

لها من كل الفواعل المجتمع ( المؤسسات االجتماعية والثقافية والتربوية ودور العبادة، ووسائل اإلعالم...)، 
وبشتى الطرق ن سيما من الناحية الوقائية، ألن "الوقاية خير من العالج". 

أهمية البحث: 
تقترن ظاهرة تعاطي المخدرات لألحداث بالوقوع في العديد من المشكالت واألمراض االجتماعية، إذ 

تتدهور الصحة النفسية والجسمية للجانح تكون له صعوبة في إيجاد صورة للتوافق النفسي واالجتماعي، ومن 
ثمة يتولد لديه جنوح آخر يأخذ مستويات ومعدالت  للسلوك اإلجرامي  والعدواني  على المستويين الشخصي 

واالجتماعي،مما يشكل تهديدا خطيرا على السالمة الشخصية والمن االجتماعي والقومي. 
 حيث تطلعنا وسائل اإلعالم بأن أعلى حوادث العنف والسرقة والخطف والتحرش الجنسي 

واالغتصاب  والقتل والنزاع األسري يرتكبها المراهقون واألحداث من متعاطي المواد المخدرة، إما نتيجة 
لالضطراب العقلي الذي  يحدث للحدث نتيجة آلثار التعاطي السلبية، أو الرغبة في الحصول على األموال 



الالزمة للحصول على المخدر للتعاطي وإشباع النشوة واالنتشاء الناتج عن تعاطيها، ومن ثم الوقوع في اإلدمان 
والتعود واالزدياد المطرد في معدالتها. 

 سنة، ألغراض 5000إن استخدام المواد المخدرة يضرب في أعماق التاريخ ويعود إلى حوالي 
ترفيهية أو طبية ، ولكن استخدمت في الغرب كمخدر  في المجال الطبي، إذ يصف األطباء مركبات األفيون 

كعالج ، حيث يوجد كتاب حول (استخدام المخدر كعالج لألطفال )، ثم استخدم على نطاق واسع  لعالج العديد 
من األمراض واآلالم ( كمهدئات األطفال ) وفي الحرب األهلية في أمريكا كان "المورفين" يستخدم كعالج في 

 أنتجت شركة 1898حاالت اإلصابة حتى سمي اإلدمان على المورفين آنذاك " مرض الجندي" ، وفي سنة 
"باير" في ألمانيا ولكن تبين أنها أكثر خطورة في اإلدمان من المورفين، وعندما أدرك األطباء وعموم الناس 

مخاطر اإلدمان كانت المخدرات قد انتشرت بشكل واسع جدا. 
فقد تزايد تعاطي العديد من المواد النفسية التي لم تكن منتشرة من قبل، إلى جانب الهيروين 

والكوكايين، إلى درجة أن ظهورها في أوساط "األحداث" أحدثت حالة من الذعر لدى المسؤولين والتربويين 
بعدما تبين أن معدالت هذه المشكلة في تزايد، سيما لدى المراهقين واألحداث تطلب إمكانيات ضخمة لإلنفاق 
على عمليات الوقاية، ومنها مكافحة مهربي المخدرات وموزعيها، أو عالج اآلثار المترتبة على ذلك ومنها 

عالج المدمنين وإعادة تأهيلهم، باإلضافة إلى توجيه العديد من الموارد لبرامج التنمية األسرية األحداث وتحسين 
األحوال المعيشية لهاته الفئة من األحداث وأسرهم. 

تزيد مسألة خطورة المخدرات كونها نفس فئة الذكور أكثر من اإلناث، حيث يتحملون العبء األكبر 
في العمل واإلنتاج في المجتمعات العربية، وتشير عدد من األبحاث إلى أن أسباب لجوء المتعاطي للمخدرات 

يقف وراءها عوامل نفسية واجتماعية باإلضافة إلى أبعاد اقتصادية وسياسية ترتبط بالشروط االقتصادية للدول 
المنتجة/المستهلكة وبتوظيف الظاهرة للصراعات السياسية ، وإذا كان هناك عدة أشكال لإلدمان فإن مدمني 

الشوارع هم أكثر وأخطر على المجتمع وأغلبهم من األحداث. 
يستهدف البحث الحالي التعرف على:     أهداف البحث: 

  التعرف على جنوح األحداث. -1
  أسباب تعاطي المخدرات لدى األحداث. -2
  نتائجها على الحدث والمجتمع. -3
  محاولة وضع الحلول والحد من انتشارها والقضاء عليها. -4

 مفهوم جنوح األحداث: )1
 التعريف بمرحلة األحداث:  -أ

 سنة ، إال 18-3هناك اختالف بين الباحثين في تحديد المرحلة األساسية لألحداث، فهناك من يحددها من 
 إلى مراحل مثل الطفولة 12-3أن كثيرا من كتب علم النفس قد ركزت على الطفل وقسمت سنوات الطفل من 

المبكرة والطفولة المتأخرة، ويقصدون بالمبكرة إلى سن السادسة، والمتأخرة من السابعة إلى نهاية الطفولة، 
ولمراحل الطفولة جوانب كثيرة منها الجانب الجسمي، والجانب الحركي، والجانب العقلي، وكل جانب من 

الجوانب له خصائص معينة، يتعرض األحداث ألنواع متعددة من المشاكل المرتبطة بالسلوك االجتماعي منها 
السرقة والغش والهروب من المدرسة والتخريب واالنطواء والكذب، وكل جنوح األحداث. 

 تعريف الجنوح:  -ب
هناك بعض الصعوبة في تحديد هذا المفهوم؛ فالجناح يتصل بشكل أو بآخر بمفهوم الجريمة وبمفاهيم 

تعني الجريمة من مفاهيم السلوك اإلجرامي، ويظهر أن إيجاد تعريف شامل لمفهوم الجناح مازال يتعذر تحقيقه، 
وذلك الرتباط الموضوع بعدد من المتخصصين كرجال القانون والفقه الجنائي وعلماء النفس واالجتماع، 

 وأطباء النفس والعقل...إلخ.
 جنوح األحداث:  -ت

الجنوح في اللغة هو اإلثم أو الجرم أو الميل إلى اإلثم. 
أما من الناحية القانونية، فيعد الحدث جانحا إذا قام بفعل يعده القانون جريمة، وجنوح األحداث في 
الشريعة اإلسالمية يعني ما نهى هللا عنه وعصيان أو ترك ما أمر هللا به، ويرى البعض أن جنوح األحداث 

يتمثل في مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك االجتماعي السوي، ويرى البعض اآلخر بأن السلوك 
المخالف للقيم واألعراف المعتادة المقبولة. 



    هناك مجموعة من الصفات التي يتميز بها سلوك الحدث الجانح أهمها: 
 عدم االستقرار النفسي. -
 عدم القدرة على تنظيم طريقة إشباع الحاجات والرغبات مثلما يفعل األطفال األسوياء. -
 عدم احترام الوالدين ومصادر السلطة ومعاداتهم. -
 التصور السلبي عن المحيط. -
الميل للعنف والعدوان وإلى تعاطي المخدرات خالصا (أو استجابة) للضغوط األسرية  -

 واالجتماعية بخالف استجابة األطفال األسوياء.
على ضوء ما سبق يمكن أن نعرف جنوح األحداث " بأنه مجموعة األفعال أو التصرفات أو السلوكات 

غير المقبولة اجتماعيا ن والتي تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية وتكون إما نتيجة لدوافع شخصية أو استجابة 
لمشعرات ( متغيرات ) مجتمعية". 

وقد عرفه احد الباحثين بأنه يشير إلى أن هناك شخصا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة من عمره وسلك 
سلوكا يعاقب عليه القانون. 

 ويعرف الحدث المنحرف من الناحية االجتماعية بأنه كل طفل أو مراهق ينحرف بسلوكه عن 
المعايير االجتماعية السائدة بشكل كبير إلى إلحاق الضرر بنفسه أو مستقبل حياته أو المجتمع ذاته. 

وبعد التعرض إلى مفهوم جنوح األحداث، يقتضي األمر من الناحية المنهجية التعرض إلى المخدرات 
من حيث أسباب تعاطيها كجنوح وانتشارها عموديا في شكل مخرجات لمشاكل مختلفة مرتبطة بالسلوك 

االجتماعي، أو أفقيا بانتشارها المتزايد والواسع لدى فئات مختلفة من األحداث. 
أسباب تعاطي المخدرات وعالقتها بجنوح األحداث:   )2

اتفق معظم الباحثين على أن هناك عوامل كثيرة تدفع اإلنسان لتعاطي المخدرات تتلخص فيما يلي:  
 : الكثير ُيقلد األصدقاء والمعارف واآلباء واألمهات فيما يقومون به دون تفكير التقليد والمحاكاة  -1

حقيقي في صحة أو عدم صحة ما نقوم بتقليده ، كما أن الكثير منا ُيقلد ما يراه على شاشة " التلفزيون 
" " السينما " وخاصة وأن نجوماً محببين إلينا يؤدون أدوار جميلة قد يقومون فيها بدور واحد من 

  . المدمنين فنقلدهم دون وعي أو دراية
 : بأن المخدرات لها تأثير منعش " مبهج " والكثير من الناس يعتقد أن للمخدرات االعتقاد الخاطئ -2

  .تأثيراً منعشاً وترتبط المخدرات في ذهنه بالضحك والفرفشة ، وهذا مجرد وهم خاطئ
: بوجود عالقة بين تعاطي المخدرات والقوة الجنسية إن الطاقة الجنسية تقوى مع العالقة الخاطئة -3

 .صحة اإلنسان
 : الكثير منا ينقاد إلى صداقات سيئة قد تأخذه إلى ا لضياع خاصة والكثير من  مجاراة أصدقاء السوء -4

  .هؤالء األصدقاء يحاول أن يجعل من زمالئه مدمنين بتشجيعهم على تعاطي المخدرات
: والكثير منا يواجه مشاكل يومية علينا ، وال شك أن البعض منا يهرب من حل   الهروب من الواقع -5

  .مشكالته وقد يقنعه بتعاطي المخدرات أو الخمور لنسيان ما حدث وعدم التفكير فيه
: وذلك يعني أن الفتى أو الفتاة يتعاط كل منهما المخدرات إلظهار   إظهار الرجولة أو األنوثة -6

  . تحررهم من قبضة األسرة على اعتبار أنهم أصبحوا كباراً 
: وهو كثير الحدوث في الشباب بحكم السن وعدم الخبرة خاصة التظاهر والمباهاة و "العنطزة"  -7

  . األثرياء منهم بحكم أسرهم وضعف اإلشراف عليهم
 وهو دافع خطير في غالبية الشباب والفتيات وذلك بالنظر إلى أن  الرغبة في تجربة كل جديد: -8

  .التجربة قد تقودنا إلى هاوية اإلدمان
  . تلعب شخصية الفرد وتركيبتها واضطرابها دوراً كبيراً في تعاطي المخدراتشخصية المتعاطي: -9

 إن األفراد الذين يعانون من االضطرابات السلوكية واضطراب الشخصية المشاكل النفسية: -10
واالنحرافات السلوكية واألمراض النفسية كثيراً ما يتعاطون المخدرات كحل لبعض اضطراباتهم كما 

  . يعتقدون
 يعتبر ضعف المشاعر الدينية وضعف الوعي الديني وعدم احترام المجتمع لهذه ضعف الوازع الديني: -11

المشاعر يزيد من عدد المتعاطين للمخدرات ، حيث يفقد الفرد أي صلة بخالقه فيبتعد عن تنفيذ أوامره 
  . وينجر وراء نزواته وأهوائه الدنيوية



 إن أغلب حاالت التعاطي واإلدمان هي نتاج البيوت  المحطمة، مما قد المشاكل واألحداث األسرية: -12
 .يجعل األبناء عرضة للوقوع في شراك المخدرات

  . إن مشاكل الفقر والبطالة، تكون سبباً لتعاطي المخدراتالعوامل االقتصادية:  -13
: إن الكوارث االجتماعية والطبيعية مما يسبب القلق واالكتئاب العوامل الطبيعية وحاالت الحرب -14

  .والخوف عند بعض األفراد مما يدفعهم لتعاطي المخدرات للتخفيف من آثار هذه الكوارث ونسيان
 وتشمل هذه العوامل انهيار القيم الدينية والمعنوية العوامل االجتماعية والثقافية والحضارية: -15

 .واألخالقية وتدهور نظام القيم
: يعاني الكثير من األفراد خاصة الشباب من أوقات الفراغ الفراغ كسبب مهم من أسباب التعاطي -16

الكثيرة التي ال يستطيع تغطيتها باألنشطة، مما يدفع البعض لتعاطي بعض أنواع المخدرات 
كالمنشطات والمنبهات وعقاقير الهلوسة إلحداث أمزجة ومشاعر خاصة تساعد على االستمتاع بأوقات 

  .الفراغ ، ومع التكرار للتعاطي يتورطون في إدمان هذه المخدرات
 : قد يلجأ الفرد إلى المخدرات كهروب من الواقع عدم االستقرار النفسي واختالل الدور االجتماعي -17

  .في ظل الضعف وعدم االستقرار النفسي وعدم التوافق والتكيف مع الحياة والمجتمع
 يرتبط السلوك المنحرف ارتباطا وثيقا بضعف الوازع الديني و ضعف التكوين العقدي والقيمي: -18

التكوين القِْيمي ، إذ أن لذلك أثراً فاعالً في ميل الفرد إلى اإلقبال على تعاطي المخدرات والمسكرات 
 . ومن ًثّمً اإلدمان عليها

: تعتبر مرحلة المراهقة من المراحل الحرجة في حياة الفرد، وتتطلب المزيد  مرحلة المراهقة ذاتها -19
من الجهد لمواجهة متطلباتها باألساليب التربوية ، والتركيز على دور األسرة والمدرسة ومؤسسات 

المجتمع بعامة في عملية التنشئة. 
 نتائج تعاطي المخدرات على األحداث:  )3

تسبب المخدرات أضرار على الحدث الجناح وعلى مستويات مختلفة ويمكن انو نوجزها فيما يلي: 
 

 نوجز البعض منها فيما يلي:األضرار الشخصية : 
تؤدي المخدرات إلى نتائج سيئة على الحدث سواء في إرادته أو في عمله او وضعه االجتماعي  •

وثقة الناس به، فالمخدرات تؤثر على مسيرة التلميذ وتقوده إلى الفشل الدراسي ولو كان من 
 المتفوقين أو األذكياء.

عندما يتلهف متعاطي المخدرات على تعاطي مخدر، فإذا ال يتوفر له دخل ليحصل عليه ، فإنه  •
 يلجأ إلى االستدانة، وإلى أعمال منحرفة أخرى مثل السرقة والبغاء والكذب...إلخ.

يحدث تعاطي المخدرات مؤثرات شديدة وحساسية زائدة لدى الفرد مما يفقده توازنه ويخل  •
بتفكيره، ويؤدي ذلك إلى إساءة عالقته بكل من يعرفهم؛ فتفسد العالقة بين المتعاطي بزمالئه 

ومسؤوليه مما يؤدي إلى احتمال طرده من المدرسة أو العمل، األمر الذي يؤدي به في النهاية 
 إلى الخالص من واقعه المؤلم باالنتحار.

 يؤدي تعاطي المخدرات إلى فساد األخالق، وقبح السلوك، نتيجة عدم االتزان في العقل والتفكير. •
 يؤدي التعاطي إلى الموت أو الجنون. •
 يمكن ذكر ما يلي: األضرار االجتماعية : 

 انتشار الجريمة واالنحراف والجنوح بمختلف األشكال. •
 اإلصابة باألمراض العقلية. •
 اإلصابة باألمراض النفسية. •
 تؤدي المخدرات لهدم كيان األسرة ونشر األنانية والعدوانية بين أفرادها. •
 إهمال الهوايات واألنشطة واالهتمامات المختلفة. •
 انتشار الخصومات والمشاجرات داخل األسرة وخارجها. •
 ضعف القدرة على التكيف والتوافق النفسي واالجتماعي مع اآلخرين. •
 تؤدي اإلصابة بالشذوذ الجنسي والفردي والجماعي. •



 اضطراب الذاكرة وضعف التركيز واالنتباه والنسيان. •
 االستهتار بالقيم والمثل والعادات والتقاليد. •
 الهروب عن المنزل والتشرد والتسول. •
 نشاط السلوك العدواني ضد النفس واآلخرين وضد منشآت المجتمع. •
 تؤدي للكذب والسرقة والتزوير واالنتحار والسلوك الخاطئ. •
 يمكن إجمالها فيما يلي: األضرار االقتصادية والدينية والسياسية للمخدرات : 

 تدني إنتاجية الفرد. •
 إهدار األموال بدون حق. •
 السبب الرئيسي للفقر. •
 إهدار لموارد البالد التي تصرف في مجال المكافحة والعالج. •
 الصرف عن ذكر هللا. •
 تضعف اإليمان والتفكك اإليماني. •
 تعمل على تفشي الكبائر والفواحش والمعاصي. •
تؤدي لفقدان المجتمع للقيمة السياسية بسبب انتشار الجريمة والفساد، إذ أن المدمنون يكونون  •

 وسيلة سهلة ألحداث الضطرابات الداخلية والقيام بأعمال إرهابيو، وانتشار السالح.
 يؤدي إلى جريمة اختطاف األطفال. •

 المنع الوقائي من ارتباط األحداث بالمخدرات:  )4
تؤكد حاالت اإلدمان  بأنها تحتاج إلى أكثر من نوع واحد من العالج لذا ال بد من تكوين فريق عمل 
يشمل الطبيب النفسي واألخصائي االجتماعي والمعالج الديني في عالج هذه الظاهرة، وعليه هنا لو العديد من 

أساليب الوقاية نوجزها فيما يلي:  

 نؤكد أن حاالت اإلدمان تحتاج إلى أكثر من نوع واحد من العالج لذا البد األساليب التربوية المدرسية: -أ
من تكوين فريق عمل يشمل الطبيب النفسي واألخصائي االجتماعي والمعالج الديني ليتعاونوا في عالج 

هذه الظاهرة وعليه فهناك العديد من أساليب الوقاية والعالج نوجزها فيما يلي: 
تعميق التعاون والتكامل بين المدرسة والمؤسسات التربوية األخرى واإلعالمية في المجتمع، إلعداد برامج  -

 . تربوية ذات صبغة إعالمية، تتناول ظاهرة المخدرات وقايًة وعالجا ً
حسن اختيار القيادات التربوية والمعلمين والمرشدين ورواد النشاط( في التعليم العام بنين وبنات) إليجاد  -

منظومة قوية من القيم والسلوك واالتجاهات واألفكار اإليجابية لمواجهة خطر المخدرات. 
تدريب المرشدين المدرسيين التدريب الكفيل بالتعامل العلمي الصحيح مع سلوك ومشكالت المراحل  -

الدراسية للتعامل مع ظاهرة المخدرات في الجانب الوقائي المدروس، ومع اكتشاف حاالت التعاطي وفق 
دراية تامة بأعراضها واضطراب السلوك المصاحب لها ،ومن ثم تحويلها إلى الجهة المختصة وفق سرية 

تامة بعد إجراء الالزم إرشاديا حيالها . 
تشكل لجنة دائمة على مستوى المدرسة تنفذ برنامج المكافحة والتوعية طوال العام الدراسي بتضافر جهود  -

لجنة التوجيه واإلرشاد للتركيز على رعاية سلوك الطالب والتعريف بالمخدرات وأحكامها الشرعية 
وعقوبتها وآثارها المدمرة، تصحيح األفكار حولها، والتحذير من أخطار الوقوع فيها ، مع أهمية توعية 

اآلباء بهذه األمور للوقاية الالزمة .  
إقامة معارض توعوية طوال العام عن أضرار المخدرات بمشاركة إدارة مكافحة المخدرات ومستشفى  -

األمل وإدارة الجمارك وتعليم البنات ورعاية الشباب والمؤسسات األخرى، وطباعة الكتيبات والنشرات 
الخاصة بالتوعية.وتكثيفها بمختلف الوسائل.مع إقامة الندوات والمحاضرات في المدارس واألندية 

والجامعات. 
مشاركة الطالب في إجراء البحوث والمقاالت واللوحات والرسومات عن أضرار المخدرات.   -
توظيف المناسبات المدرسية واألنشطة، واإلمكانيات المناحة لتوعية أولياء األمور بالطرق التربوية للتعامل  -

مع األبناء وإلشغال وقت فراغهم، ولوقايتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة. 
عدم استخدام القسوة أو التأنيب مع المتعاطي ألن ذلك األسلوب ال طائل من ورائه ، بل تقبله كإنسان  -

متورط ويحتاج إلى إنقاذ سريع بإحالته إلى المستشفى المعني . وفي طي السرية التامة .  



التركيز على مشكالت الهروب المتكرر من المدرسة والغياب والتأخر الدراسي، واألفكار غير العقالنية،  -
وضرورة تعميق اإلرشاد األسري ودراسة االهتزازات األسرية، والتصدعات الطارئة في العالقات 

األسرية ووضع الحلول الناجعة لذلك قدر المستطاع، كي ال ينتج عن تلك االضطرابات شخصيات طالبية 
 قابلة لالنحراف .

 توفير القدوة الحسنة في المدرسة وفي جميع األماكن التربوية. -
 تفعيل العالج المعرفي االنفعالي بدحض األفكار الخاطئة المتعلقة بالمخدرات واستبدالها منطقياً . -
تطوير مركز الحي وتوفير اإلمكانيات له حتى يؤدي الهدف الذي أنشئ من أجله ويقوى من خالله الرباط  -

 بين المدرسة والمنزل.
حث أولياء األمور على تجنب المشكالت العائلية التي تؤدي إلى تهديد األمن النفسي للمنزل وتفكك األسرة  -

 وتوتر أفرادها.
 غرس المواطنة والقيم الصالحة في نفوس الطالب ليشاركوا في التنمية بإيجابية.  -
احترام المراهقين ( األوالد والبنات) ومناقشتهم وتقدير حساسيتهم النفسية، وذلك باالبتعاد عن التجريح  -

واالنتقاد وإظهار العيوب.  

 ب- األساليب األسرية: 

التربية السليمة لكل المراحل العمرية وفق الكتاب والسنة واألساليب العلمية الصحيحة. مع ضرورة وجود  -
 القدوة الصالحة، قوال وعمال.

تعميق دور األسرة في تأصيل القيم والمعتقدات والعادات السوية في المجتمع، مع ضرورة انتهاج الوسطية  -
في التربية القائمة على الحوار والتقدير منذ الصغر، فال قسوة وال دالل ، مع ضرورة عدم التذبذب في 

 التعامل ، أو التناقض في األسلوب التربوي بين الوالدين .
التعرف على رفقاء المراهق وتوجيهه إلى الرفقة الصالحة وإلى قضاء وقت الفراغ والتنزه. مع تبصيره  -

وتزويده بمعلومات عن خطورة المخدرات وأنواعها وخطورة رفقاء السوء في التوريط في ذلك، مع 
 توضيح العالمات الدالة على التعاطي . 

مالحظة سلوك المراهق وأوقات نومه ويقظته ، وهل تسير وفق النمط الطبيعي أم أن هناك طارئاً غير  -
 معهود على نومه أو عالقاته أو صحته أو هندامه ..الخ.

تقنين العطاء األسري المادي بقدر الحاجة ، ومعرفة أين ُتصرف األموال المعطاة للطفل والمراهق ، مع  -
تغليف ذلك بإظهار الحب واالحترام واالهتمام ألالّ يفسر ذلك بالعقاب .مع ضرورة إعطائهم الحق في 

 التعبير عن آرائهم ضمن الحوار اإليجابي األسري .
عدم استخدام العنف مع من يظهر عليه التعاطي، بل يجب تقبله كعضو في األسرة ، مع ضرورة التركيز  -

 على حل المشكلة نفسها في طي السرية . 
عدم التستر على المدمن . بل توصيله إلى مستشفى األمل للعالج ، فاإلدمان كأي مرض يمكن عالجه  -

والسيطرة عليه والتعافي منه وفق برنامج عالجي منظم . وإذا لم يوافق المتعاطي أو المدمن األسرة على 
 الذهاب إلى المستشفى فيمكن لها التنسيق مع إدارة المكافحة للمساعدة في أخذه إلى المستشفى لتتم المعالجة. 

محاولة عدم الخوف من المتعاطي أو المدمن لشخصه فهو إنسان وقع في ورطة ، وقع في مأزق ال يستطيع  -
الخروج منه بمفرده .واألفضل التعامل معه لشخص في أمس الحاجة إلى المساعدة، وقد ثبت أن المدمن 

الذي يحصل على مساندة أسرية سليمة يكون معدل تعافيه أعلى بكثير من غيره من المدمنين. 

الخاتمــة :   
يوصي الباحث بأهمية تفعيل دور المؤسسات الدينية واالجتماعية ووسائل اإلعالم واآلباء في سبيل 

مكافحة المخدرات باآلتي: 
أوال ـ غرس القيم الدينية واالجتماعية لدى الشباب :  

 ويكمن دور األعالم فبما يلي:  ثانيا التوعية اإلعالمية:
- زيادة معرفة وتفهم المخدرات واستعمال المخدرات وأضرارها. 1
- تنشئة مواقف وسلوك سليم فيما يتعلق باستعمال المخدرات. 2
- تطوير القدرات الفردية على مواجهة ومقاومة الضغوط. 3
- التحدث دائماً عن القيم واألخالق. 5
- التحدث أو ترسيخ القواعد الدينية واألخالقية التي نهى اإلسالم عن المخدرات والخمور. 6
- غرس األساليب الصحية لدى األبناء. 8
- تدريبهم على كيفية اختيار األصدقاء واالبتعاد عن أصدقاء السوء. 9



- زيادة معرفة أخطار استعمال المخدرات من خالل التوعية الدينية واإلعالمية. 10
- محاولة إشغال الشباب في نشاطات مفيدة في أوقات الفراغ. 11

تساهم القوانين والتشريعات ذات العقوبة المشددة في اإلقالل من عمليات  ثالثا ـ إصدار القوانين الرادعة :
التهريب واالتجار بالمخدرات وبالتالي الحد من تدفق هذه السموم . 

رابعا ـ المناهج الدراسية : إن للتعليم دوراً في وقاية الشباب من تعاطي المخدرات وذلك بإدخال معلومات تعرف 
بها وتتعلق باألضرار الصحية واالجتماعية واالقتصادية إلدمان المخدرات، وإدماج التعليم عن المخدرات في 

المقررات الدراسية.   
   خامسا - توفير األماكن الصالحة الستثمار وقت الفراغ.

سادساً - إعداد الفرد جسميا وفكريا ونفسيا . 
سابعا - تعميق مبدأ الحوار.  

ثامناً - تفعيل الرقابة االجتماعية. 
تاسعاً : إيجاد أماكن للترفيه: انشاء النوادي والحدائق والمسارح والسينيمات وغيرها إشغاال لوقت الفراغ للشباب 

بما يفيد. 
 عاشراً : االهتمام بالرياضة المدرسية.  
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: الملخص
 

  تتسم ظاهرة جنوح األحداث بالتشعب و التعقيد، نظرا الرتباطها الوثيق بنفسية الطفل و شخصيته غير المتكاملة، و لعل أغلب الدارسين ال       

يربطون جنوح األحداث باإلجرام فقط، بل يتعدى ذلك إلى قصور في المنظومة االجتماعية ككل. 

وعليه حري بالمشرع إعطاء عناية خاصة بهذه الفئة سواء من خالل األحكام الموضوعية أو اإلجرائية وذلك في إطار مبادئ السياسة الجنائية 

الحديثة التي تعتمد على تحديد السن القانوني للحدث فيما يسمى مراعاة األهلية القانونية للحدث، وكذا التركيز على مدى اإلدراك و التمييز - 

أحكام موضوعية، باإلضافة الى إجراءات المتابعة و التحقيق و المحاكمة( قضاء األحداث) – أحكام إجرائية. 

 و بالتالي هل المشرع واكب تطورات السياسة الجنائية الحديثة- أساليب سياسية جنائية فعالة- لمواجهة جنوح األحداث.
Resumé : 

 
         Le phénomène de délinquance des mineurs est complexe  parce que il est tenu par la 

psychologie de l’enfant et l’intégration de sa personnalité. 

Mais la plupart des spécialité voix que délinquance juvénile relié a la criminalité seulement, mais 

l’absence du système social. 

Législateur à donner l’importance ce cette catégorie soit par des disposition  au niveau du code 

pénale ou de procédure dans le cadre des principes de la politique pénale pénale moderne. 

Le problématique qui se pousse :   

Est-ce que le législateur accompagne l’évolution de la politique pénale-les méthodes de la politiques 

Pénales- pour lutter contre la délinquance juvénile.  

 
 
 
 
 
 

مقدمــة 
تتسم ظاهرة جنوح األحداث بالتشعب و التعقيد، وذلك نظرا الرتباطها الوثيق بأضعف فئة في المجتمع هو الطفل، هذا األخير نظرا 

لتركيبته الفيزيولوجية و النفسية يحتاج إلى رعاية خاصة و أساليب وقائية ممنهجة سواء في الظروف العادية أو حتى في الظروف التي يمكن أن 

يتحول فيه هذا الطفل إلى مجرم تتعدى خطورته المجرمين البالغين. 

و عليه فان ظاهرة جنوح األحداث باعتبارها إحدى المشكالت التي تعاني منها المجتمعات أخذت االهتمام الواسع سواء على المستوى 

الدولي – المواثيق الدولية و اإلقليمية- أو على المستوى الداخلي من خالل التشريعات الداخلية. 

هذا االهتمام تجسد في محاولة رسم سياسة جنائية تسعى للقضاء على هذه الظاهرة سواء بالوقاية منها (تشريح عوامل و أسباب 

الجنوح)، أو وضع أحكام موضوعية و إجرائية خاصة بهذه الفئة الجانحة. 



  

ومن خالل هذه السياسة الجنائية يمكن تنظيم المجتمع و الحفاظ على حسن سيره و استمراره عن طريق المحافظة على أهم ركائز 

المجتمع و هو الطفل. 

إشكالية الدراسة 

تتمحور إشكالية الدراسة حول مدى تبني المشرع الجزائري لسياسة جنائية فعالة لحماية األطفال الجانحين من خالل:  

- وضع أساليب جنائية موضوعية و إجرائية مواكبة لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية ذات الصلة بالطفل. 1

- مدى توفر الحماية القضائية لألحداث الجانحين ومدى نجاعتها في تجسيد حماية فعلية لهذه الفئة . 2

 

المحور األول: مواجهة جنوح األحداث على المستوى الدولي 

قبل الخوض في اإلجابة على إشكالية الدراسة البد من التعرض لمكانة و أهمية الطفل على المستوى الدولي و مدى تجسيد هذا االهتمام 

و الحماية في المواثيق الدولية سواء العالمية أو اإلقليمية و حتى اإلفريقية    و العربية. 

و عليه فان بالتسليم بمكانة الطفل في المجتمع باعتباره الفئة األضعف و الجدير بالحماية دأب المجتمع الدولي منذ القدم على االهتمام 

P- إعالن جنيف-، و التي تعد أول وثيقة مكتوبة تهتم بحقوق الطفل1924بالطفل و حقوقه من خالل مبادئ أساسية ظهرت بوادرها سنة 

)1(
P ، و  

، وهي سنة المصادقة على أول اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل بموجب قرار الجمعية العامة 1989التي لم ترقى إلى المبادئ القانونية إال سنة 

 1990-09-30 و التي دخت حيز التنفيذ في 1989_11-20 المؤرخ في 25-44لألمم المتحدة رقم 

من بين مبادئ هذه االتفاقية: 

المساواة التامة بين كل أطفال العالم  -

 التزام الدول باالعتراف بالطفل كعضو فعال في المجتمع -

 1948حقوق الطفل المتضمنة في االتفاقية جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  -

 بصدور ميثاق الطفل. 1984كما انه على المستوى العربي بدأت بوادر االهتمام بالطفل سنة 

وتماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة و التي تسعى للقضاء على الجريمة عملت هذه المواثيق على إيجاد وسائل حمائية لألطفال 

P المسماة قواعد بكين 1990المعرضين لالنحراف من خالل صدور مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث سنة 

)2(
P  

أكدت هذه المبادئ أن إحالل الوقاية و الحماية مكان البيئة الفاسدة سيكون له التأثير االيجابي الحتمي على تجنيب أجيال المستقبل دخول 

Pعالم اإلجرام

)3( 

 أنها ترمي إلى تمييز الطفل و إعطائه األولوية في بقائه و نموه و األخذ بعين االعتبار 1989وما يالحظ على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

Pالمصلحة الفضلى له

)4.( 

كما نشير إلى أن جميع المواثيق على المستوى الدولي أوصت بوجوب سن تشريعات خاصة باألحداث من اجل حمايتهم من خالل 

قضاء األحداث المتضمن األحكام الموضوعية و اإلجرائية الخاصة بالحدث (توفير الحماية القضائية) و هذا ما سوف نتناوله في 

المحور الثاني الخاص بالحماية القضائية لألحداث. 



  

 

 

 

 

 

 

المحور الثاني: الحماية القضائية لألحداث الجانحين 

Pإن السياسة الجنائية الحديثة الرامية لحماية الطفل الجانح تستوجب إخضاع هذا األخير إلجراءات مميزة في جميع مراحل الدعوى 

)5(
P ، 

وذلك في إطار مبادئ كبرى يجب احترامها تتلخص في : 

 مراعاة الجانب الفسيولوجي و النفسي للطفل الجانح -

التحديد الدقيق لمفهوم الجنوح: وهو السلوك الذي يخرق القانون يرتكبه األطفال و المراهقون الذين لم يبلغوا سنا معينة و يستحق نوعا  -

Pمن العقاب

)6(
P  

 درجة اإلدراك و التمييز الذي يتغير بشكل سريع -

 مراعاة األهلية القانونية للحث الجانح( السن القانوني للحدث) -

تخصيص قضاء لألحداث: الجانب الموضوعي في تحديد الجرائم و العقوبات، و وخصوصية إجراءات المتابعة و التحقيق و إجراءات  -

 المحاكمة.

و بالنظر لهذه المبادئ نجد أن الجزائر واكبت التطور الحاصل في مجال السياسة الجنائية الخاصة باألحداث الجانحين على المستوى 

 ديسمبر 19 المؤرخ في 92/416الدولي، حيث  صادقت الجزائر على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

1992  .

من بين االلتزامات الجوهرية التي تفرضها االتفاقية على الدول األعضاء نجد االلتزام بضرورة مطابقة التشريع الداخلي للدولة العضو 

باألحكام المتضمنة في االتفاقية كل ذلك في سبيل تفعيل الحماية الوطنية لحقوق الطفل. 

وفي هذا اإلطار كان من الضروري إعادة النظر في السياسة الجنائية المتبعة مع األحداث الجانحين في الجزائر، وذلك بالقيام بالكثير 

 المتعلق بحماية الطفل الذي ترتب عنه تعديل قانون اإلجراءات 12-15من التعديالت الجوهرية للقوانين و التي توجت  بصدور قانون 

الجزائية الجزائري في نصوصه المتعلقة باألحداث الجانحين. 

 . 12-15وسوف نقوم من خالل هذا المحور بالتركيز على تحليل نصوص قانون 

  المتعلق بحماية الطفل12-15تحليل نص القانون رقم  -



  

الطفل  و الطفل في خطر الخاص بحماية الطفل مشتمال على جانبين أساسيين خاصين بالطفل هما 12ـ15   جاء القانون رقم 

 سنة و هو سن الرشد الجنائي، و أشار إلى أن مصطلح الحدث يفيد نفس المعنى 18، وحدد هذا القانون سن الطفل ب: الجانح

Pبالنسبة للحدث

)7(
P  

   ولقد قسم حماية األطفال الى حماية اجتماعية و حماية قضائية، فبالنسبة للحماية االجتماعية استحدث قانون الطفل هيئة وطنية 

جديدة تسمى الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة لدى الوزير األول وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وكذا 

استحداث منصب المفوض الوطني لحماية الطفولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ويتولى مهمة ترقية  حقوق الطفل، كما يلزم 

بإعداد تقرير سنوي يقدم لرئيس الجمهورية حول حالة حقوق الطفل في الجزائر ومدى تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 

 وفي القسم الثاني من هذا الفصل نص هذا القانون على  الحماية االجتماعية على المستوى المحلي فيما يسمى بالوسط المفتوح تتكفل 

). 12-15 من قانون 22بمتابعة وضعية األطفال في خطر و مساعدة أسرهم(المادة 

 من نفس القانون و الذي تضمن األحكام التقليدية المنصوص عليها 32  أما الفصل الثاني فجاء للحماية القضائية ابتداء من نص المادة 

في قانون اإلجراءات الجزائية منها: 

)، مع اإلشارة إلى أن تخصص قاضي األحداث يعد من األهمية بمكان لحماية 12-15 من قانون 32تدخل قاضي األحداث(المادة  -

 ابرز دور و أهمية تخصص قاضي 1955الطفل، حيث أن المؤتمر القومي لشؤون األحداث المنعقد في مدينة و واشنطن سنة 

Pاألحداث

)8( 

 بالنسبة للطفل 33 ) للطفل في حالة خطر معنوي،     و المادة 12-15 الفقرة األخيرة من قانون 32االستعانة بمحامي (المادة  -

 الجانح. 

كما تضمن هذا القانون جميع األحكام الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية الخاصة باألحداث ،   و دعمها بجميع الضمانات التي  -

 نذكر منها:

  .66إجبارية القيام بالبحث االجتماعي المادة  -

  48 سنة  المادة 13عدم التوقيف للنظر بالنسبة للطفل الذي يقل سنه عن  -

 .49 ساعة فقط بعد إطالع وكيل الجمهورية باألمر المادة 24تحديد مدة التوقيف للنظر بـ  -

 .57 و المادة 56) مع تحميل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية المدنية المادة 13تحديد سن المتابعة الجزائية بثالثة عشر سنة ( -

 الفقرة األخيرة. و يطبق على هذه المادة ما هو منصوص 64ال تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها األطفال المادة  -

 عليه في التعديل الجديد لقانون اإلجراءات الجزائية الخاص بالمثول الفوري.

 مع شرط فصل قسم األحداث لكل قضية على 83أما فيما يخص المحاكمة فقد حافظ القانون على سرية المحاكمات في نص المادة  -

حدي، و ال يحضر المحاكمة إال الممثل الشرعي للطفل   و أقاربه إلى الدرجة الثانية 



  

      أما بالنسبة لخصوصيات اإلجراءات التي تتميز بها المحاكمة أمام محكمة األحداث فقد حافظ قانون حماية الطفل عليها من خالل 

 منه على أنه يفصل في كل قضية حدث على حدة وال يحضر المرافعة إال شهود القضية 83النص على سرية المحاكمة في نص المادة 

Pواألقارب حتى الدرجة الثانية للحدث ووليه الشرعي وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين .................. ..

)9(
P  

 ، وفي حالة عدم إخطار محامي الحدث يعين له القاضي محامي بصفة تلقائية  66إجبارية حضور الدفاع في جميع المراحل المادة  -

  .67المادة 

و لعل أهم تعديل طرأ هو استحداث إجراء جديد أال وهو الوساطة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون، و التي تجرى 

على أن وكيل الجمهورية هو الذي يقوم بالوساطة بنفسه أو 111، كما نصت المادة 110قبل المتابعات في الجنح و المخالفات المادة 

يكلف احد مساعديه أو احد ضباط الشرطة القضائية . 

 على أن تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية. 115وقد نصت المادة 

 .

 

 

 

خاتمة 

 يظهر من خالل هذه الدراسة أن السياسة الجنائية الخاصة بحماية الطفل لقت االهتمام الواسع من المجتمع الدولي من خالل االتفاقيات 

 و التي أكدت على الحقوق األساسية للطفل و آليات وقايته من االنحراف و 1989الدولية و على رأسها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

الجنوح ووضع جميع اآلليات الممكنة لحماية الطفل قضائيا عندما يكون في خطر أو في حالة جنوح، وهذا ما أكدته قواعد بكين لسنة 

1990 .

ولقد واكبت التشريعات الداخلية ما هو حاصل على المستوى الدولي، و منها الجزائر التي قامت بقفزة يمكن اعتبارها قفزة نوعية في 

وضع سياسة جنائية فعالة و ممنهجة لحماية األطفال من االنحراف  و كذا تجسيد حماية قضائية لألحداث الجانحين. 

 الخاص بحماية الطفل  و الذي جاء بالعديد من اإلجراءات 12-15وقد تجسد ذلك من خالل العديد من القوانين و التي كان آخرها قانون

و اآلليات الهادفة إلى توفير حماية فعالة للطفل سواء اجتماعيا  أو قضائيا ، وذلك في إطار سياسة جنائية حديثة تجعل من الطفل أهم 

ركيزة في المجتمع و الذي يحتاج إلى حماية اكبر عن غيره من الفئات. 

هذه اإلجراءات تتعلق سواء بالطفل في حالة خطر و حمايته اجتماعيا، و الطفل الجانح و حمايته قضائيا من خالل إجراءات المتابعة 

وصوال إلى المحاكمة. 

ولعل ابرز تعديل جاء به المشرع الجزائري هو الوساطة التي يمكن لوكيل الجمهورية أو من ينوبه قانونا إجرائها و التي تنهي المتابعة 

الجزائية. 

ومع ذلك فان إي قانون البد أن يعتريه بعض النقص نورده فيما يلي: 



  

  محدودية القانون من خالل تناوله لفئتين فقط من األطفال وهي فئة األطفال في خطر معنوي واألطفال الجانحين دون سواها، -

. دون 12-15نقل اإلجراءات المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية و النص عليها في قانون جديد هو قانون حماية الطفل -

 إعطاء استقاللية لهذا القانون.

مع التطور المهول للتكنولوجيا و ظهور نوع جديد و خطير هو الجرائم المعلوماتية لم ينص القانون على حماية الطفل من هذه الجرائم  -

التي هي في تزايد مستمر . 

ومع ذلك يحسب للمشرع الجزائري انه خطى خطوة البأس بها لمواجهة جنوح األحداث من خالل النص على إجراءات جديدة 

سواء وقائية أو عالجية تهدف إلى خلق أساليب سياسة جنائية حديثة فعالة و ممنهجة تهدف لحماية األطفال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهوامش: 
P

)1(
P ،29، ص 2007 منتصر سعيد حمودة، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام و اإلسالم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية .

P

)2(
P ،ص 2013 رندة الفخري عون، الطفل و الجريمة في ظل قانون األحداث و القواعد الدولية دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، لبنان ،

16 .

P

) 3(
P 16 المرجع نفسه ص .

P

)4(
P 1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2-3 انظر المادة .

P

) 5(
P 110 زيدومة درياس، حماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، ص .

P

)6 (
P ،2014العربي بختي، جنوح األحداث في ضوء الشريعة و علم النفس، األسباب و العوامل- الجزاء و العالج، ديوان المطبوعات الجامعية ،

 .11ص 

P

)7(
P12-15 من قانون 2نص المادة   انظر. 

P

) 8(
P 114 زيدومة درياس، مرجع سابق، ص  .

P

)9(
P 83 انظر نص المادة .

 .

 


	الاستراتيجية الفرنسية الخماسية للوقاية من جنوح الأحداث مدخلات ومخرجات التجربة كعرار سفيان سطيف 2
	تقييم التجربة المغربية في معالجة جنوح الأحداث غبولي منى جامعة سطيف 2
	دور المؤسسات والمراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني في رعاية الأحداث الجانحين بن الشيخ النوي  ولقليب ساعد جامعة البرج والمسيلة
	علاقة المخدرات بجنوح الاحداث بحث في آليات المنع الوقائي من الارتباط زغدار عبد الحق وكواشي عتيقة جامعة باتنة 1
	مواجهة جنوح الأحداث نحو إرساء أساليب سياسو جنائية فعالة

