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 استمارة المشاركة
 : قديرياللقب
 : محمد توفيق   اإلسم

 أستاذ باحثالوظيفة: 
 : أستاذ مساعد قسم ب (ماجستير في الحقوق- التسجيل الثالث في الدكتوراه علوم) الرتبة

 : كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان ابن خلدون- تيارتالمؤسسة
 0778510802: الهاتف
 035524154: الفاكس

 28200 حي الهضبة، بوسعادة، 7/44: العنوان البريدي
  kmt1987@hotmail.fr: العنوان االلكتروني

 : اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسليط العقوبة على الحدث الجانيعنوان المداخلة

 : المعالجة القانونية لجنوح األحداث2: المحور رقم
 :  /الوسائل المتطلبة لعرض المداخلة

 : اللغة العربيةلغة المداخلة
 ملخص المداخلة:

إن المتفحص للنصوص القانونية المتعلقة باألحداث الجانحين ضمن منظومة التشريع الجزائي في 
، وقبله قانون العقوبات 12-15الجزائر، ال سيما قانون حماية الطفل الصادر بموجب القانون 

 المعدل والمتمم) 155-66 المعدل والمتمم) وقانون اإلجراءات الجزائية (األمر156-66(األمر
يظهر له أن المشرع الجزائري يحاول دائما الحيلولة دون توقيع العقاب على الحدث الجاني، حتى 

في جرائم الجنايات والجنح، وكل ذلك تقديرا من المشرع لحالة الحدث والظروف التي قد تكون أدت 
به إلى ارتكاب الجريمة. ومن خالل هذا البحث نتناول اآلليات التي وضعها المشرع بغية الحيلولة  
دون توقيع العقاب على الحدث الجانح، ال سيما آلية الوساطة الجزائية التي استحدثها المشرع في 

 قانون حماية الطفل.  



 دور مراكز رعاية األحداث في مكافحة ظاهرة جنوح األحداث في الجزائر
جنوح األحداث قراءات في واقع و أفاق الظاهرة و عالجهاالملتقى الوطني:   «الواقع والمأمول»  

2016 ماي 04/05يومي:  

– جامعة باتنة –بكلية الحقوق و العلوم السياسية   

 

U:استمارة المشاركة 

 

Uاالسم U عبد المـــــــــــــــــــنعم:   

Uاللقب U جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطي:   

U لوظيفةا U طالب سنة ثانية دكتوراه، تخصص: الحكامة و بناء دولة المؤسسات .  محام +:  

Uالمؤسسة المستخدمة U ."01"باتنة: كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة   

Uالهاتف U  :0791.18.07.16 / 033.85.20.17  

Uالفاكس U :033.85.20.17  

U العنوان البريدي U   ، ممرات مزوجي عمر حي الشهداء باتنة.19: 

djomatiavocat@gmail.com Uالبريد االلكتروني U: 

Uعنــــــــــوان المداخلة U اآلليات القانونية لعالج ظاهرة جنوح األحداث في الجزائر.:   

Uرقم المحــــــــــــــور U المعالجة القانونية لجنوح األحداث.، 02 لثاني: ا  

U:لغة المداخلة U.اللغة العربية و العرض ارتجالي  

 

 

 



 

 

 

  UـــــــــصـــــــــــــــــــــالملخــــــــــــــــU :
 

من المعلوم أن ظاهرة جنوح األحداث هي ظاهرة قديمة أصابت كل المجتمعات ، حيث كانت المجتمعات األولى تعامل 
الحدث الجانح على انه مجرم يستحق العقاب ، أما في المجتمعات الحديثة صار ينظر إلى الحدث الجانح على انه 

ضحية ظروف معينة أدت إلى إخراجها عن الطريق القويم و السلوك السوي ، و تبنى هذا الطرح المشرع الجزائري الذي 
فصل بين قضاء األحداث عن  قضاء البالغين ، و هذا إلبعاده عن جو المحاكمات و التي يخشى أن تسيء إليه أو 

تعرقل إعادة إدماجه إلى المجتمع . فنتساءل : ما مدى فعالية اآلليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري في 
 معالجة ظاهرة جنوح األحداث ؟

 لإلجابة عن هذه اإلشكالية نركز على المحاور اآلتية :
 

 المحور األول: آليات معالجة جنوح األحداث على مستوى مرحلة قبل المحاكمة. -01
 المحور الثاني: آليات معالجة جنوح األحداث على مستوى مرحلة المحاكمة. -02
 المحور الثالث: آليات معالجة جنوح األحداث على مستوى مرحلة ما بعد المحاكمة. -03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 

 استمارة مشاركة

 

: دفاس عدنان     السم و اللقب نشناش منية                                                   ا :االسم و اللقب  

  : أستاذ جامعي/ حمامي. الوظيفة أستاذة جامعية .                                                      :الوظيفة 

: أستاذ مساعد "أ"لدرجة العلمية أستاذة مساعدة "أ"                                             ا:الدرجة العلمية  

: جامعة جيجل.المؤسسة المستخدمة جامعة جيجل.                                             : األصليةالمؤسسة   

  0661363029: رقم الهاتف                                              0665200008 :رقم الهاتف 

   deffas1@yahoo.fr:البريد االلكتروني                       biba86n@yahoo.com:  االلكترونيالبريد 

 

 

    الحقوق والضمانات المقررة لحماية األحداث أثناء التحقيق وسير إجراءات المحاكمة. : مداخلةعنوان ال
 .: املعاجلة القانونية جلنوح األحداثالمحور الثاني: مداخلةمحور ال

 :/الوسائل المتطلبة لعرض الداخلة

  اللغة العربيةلغة المداخلة:

:مداخلة ملخص ال  

إن كان تطبيق القانون اجلنائي على األحداث اجلاحنني قد أصبح جزء من املاضي النتفاء العلة و احلكمة من تطبيقه ،وذلك بعدما أثبتت 
الدراسات و اخلربات احملصلة حول ظاهرة جنوح األحداث وكيفيات مواجهتها أنه ليس يف معاقبة احلدث ما حيقق غاية الردع أو يرضي 
الشعور بالعدالة االجتماعية ،األمر الذي خيلق تناقض بني تطبيق قانون اإلجراءات اجلزائية التقليدي على األحداث وبني أهداف القانون 

 اجلنائي املعاصر املتمةلة يف تربية و تقوو وإعادة تنش ة احلدث اجلانح إلعادة إدماجه يف التمع.

وقد فر  ققيق األهداف أنفة الذكر ضرورة صصي  ناا  إجرائي خا  بذه الف ة يراعى من خالله ظروف األحداث وأعمارهم 
ووضعياتم من حيث  تقرير مسؤوليتهم  اجلزائية ومن حيث القواعد اإلجرائية اخلاصة مبالحقتهم و حماكمتهم،إذ جند أن أغلب التشريعات 
قد اجتهت إىل صفيض العقوبات املقررة ملةل هاته الف ة من املذنبني إذا ما ارتكبوا جرائمهم  يف سن معينة أو االستعاضة عن العقوبات 
التقليدية بتداب  تقويية إذا كانوا يف سن أد،، هذه احلماية ال  أقرتا خمتلف التشريعات احلديةة ومن بينها املشرع اجلزائري الذي أوىل 

 اهتماما بالغا لف ة األحداث حني خصها بنصو  و إجراءات خاصة تضمن هلا محاية كافية,

فيما تمثلت الحقوق والضمانات المقررة من طرف المشرع الجزائري لحماية األحداث وهو ما يدفعنا إىل التساؤل و البحث عن: 
 أثناء التحقيق وسير إجراءات المحاكمة وذلك في سعيه نحو تحقيق أهداف القانون الجنائي المعاصر؟  
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 المشاركة بطاقة

 بوهنتاله  اللقب:

  ياسين :االسم

 باحث دكتوراه تخصص علم اإلجرام وعلم العقاب :الوظيفة

 -.1جامعة باتنة– كلية الحقوق والعلوم السياسية :المؤسسة

 0697028470 أو 0776496915 :الهاتف

  عين التوتة.01البريدي: ممرات الشهيد بوهنتالة موسى حي حمادة  العنوان

 yacinebouhentala@gmail.com أو 0TUyacinebouh5@gmail.comU0Tاإللكتروني:  العنوان

  الضمانات القانونية لحماية الحدث الجانح في قانون حماية الطفل واليات تفعيلها. :المداخلة عنوان

  الثاني المعالجة القانونية لجنوح األحداث :رقم المحور

 ............/..............:المداخلة لعرض المتطلبة الوسائل

  اللغة العربية  :المداخلة لغة

 المداخلة: ملخص

     في طل تنامي ظاهرة جنوح األحداث التي أصبحت تشكل هاجس لدى األسرة والمجتمع، كان الزما على 

المشرع الجزائري أن يتدخل لحماية هذه الفئة من خالل نصوص قانونية تكفل ذلك و تتالئم مع القواعد و االتفاقيات 

  المتعلق بحماية الطفل والذي حمل 2015 يوليو 15 المؤرخ في 12-15الدولية وهو ما تجسد في القانون رقم 

تدابير جديدة تدعم حقوق هذه الفئة الهشة وتعزز إجراءات حمايتها االجتماعية والقضائية خصوصا في مع تفشي 

ظواهر جديدة في المجتمع مثل االختطاف واالعتداءات الجنسية ، انتشار عمالة األطفال والتسول و اإلدمان على 

 المخدرات...

انطالقا مما سبق نحاول من خالل هذه المداخلة نحاول تسليط الضوء على قانون حماية الطفل من خالل  البحث 

 عن الضمانات القانونية التي جاء قانون حماية الطفل وما هي آليات تفعيلها؟  
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 مداخلة بالملتقى الوطني 

  
 
 
 
 

 
  2016 ماي 05 و04 ييوم

 01بقسم الحقوق جامعة باتنة 
 د/ قسوري فهيمة د/ريب باي يزيد االسـم الكامـل 

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

 خاص مد�قانون  قانون خاص عقاريالتخصص  

 1جامعة  باتنة   1 جامعة  باتنة الهيئة املستخدمة  

 07.99.67.60.12 05.50.44.72.96رقـم الهـاتــف 

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

 المعالجة القانونية لجنوح األحداث / مراكز الرعاية المحور الثاني: محور المشاركة:
Uعنوان المداخلةU: المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة ودورها في حماية األحداث وٕاعادة

 إدماجهم 
 

ملخص المداخلة : المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة  ودورها في حماية 
 االحداث وٕاعادة ادماجهم 

    و   د/ قسوري فهيمة عربي باي يزيد/د
 -1جامعة باتنة- قسم الحقوق 

 

mailto:arbibey.yazid@yahoo.fr
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 حددت االرادة التشريعية ترسانة قانونية لتجسيد حماية الطفل من كل اشكال العنف التي تقع عليه 
،التي حاولت مختلف النظم القانونية حماية بجنوح االحداثو التي يكون هو مرتكبها فيما يتعلق 

الطفل المجرم من خالل توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية إلعادة تربيته 
 وتأهليه واعادة ادماجه داخل المتجمع كآلية للحد من ظاهرة جنوح االحدث.

 إحداث 26/12/1975 المؤرخ في 75/64    حيث اقر المشرع الجزائري بموجب األمر 
 75/115مؤسسات ومصالح مكلفة بحماية الطفل والمراهقة ، وجاء تطبيقا له المرسوم التنفيذي 

 المتضمن القانون االساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في 26/12/1975المؤرخ في 
 المؤرخ في 12/165حماية الطفولة والمراهقة المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 

05/04/2012.  
 الجديد العديد من المهام التي انيطت بها المؤسسات 12/165وتضمن هذا المرسوم التنفيذي 

والمراكز المتخصصة بحماية الطفولة والمراهقة وأهمها ضمان التربية وٕاعادة التربية والحماية 
وٕاعادة ادماج االحداث الموضوعين من قبل  الجهات القضائة لألحداث ، والسهر على صحتهم 
وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم ، وتكلف أيضا هذه المراكز بإعادة التربية باستقبال االحداث الجانحين 

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

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

     من خالل االجابة على االشكالية التالية :
 إلى اي مدى نجحت مراكز ومؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة في الحد من ظاهرة 

 جنوح االحداث ؟
 

URésumé 
 
A fixé la volonté législative de l'arsenal juridique pour tenir compte de la protection des enfants 
contre toutes les formes de violence dont lui et/ou dont il est l'auteur au sujet délinquance pour 
mineurs, qui ont tenté de divers systèmes juridiques de la protection de l'enfant délinquant en 
offrant toutes les garanties judiciaires institutionnels pour élever la réinsertion au sein de société 
comme mécanisme de prévention du phénomène de la délinquance plus récentes. 
Où le législateur algérien en vertu de l'ordonnance 75/64, en date du 26/12/1975, création 
d'institutions et ceux chargés de la protection de l'enfance et l'adolescence, j'en arrive en application 
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de son Décret exécutif No 75/115, en date du 26/12/1975 portant statut type des institutions 
spécialisées dans la protection de l'enfance et l'adolescence modifié en vertu du décret exécutif No 
12/165, en date du 05/04/2012. 
Le présent décret exécutif No 12/165 Nouveau de nombreuses tâches qui lui ont été confiées les 
institutions et centres spécialisés de la protection de l'enfance et l'adolescence surtout d'assurer 
l'éducation et de l'éducation, de la protection et de la réinsertion des mineurs placés par les 
judiciaires des mineurs, et de veiller à leur santé et leur sécurité bien-être et développement, chargée 
également de ces centres de rétablissement de l'éducation de recevoir les jeunes délinquants ou des 
mineurs en danger moral pour rétablir leur éducation. 
 
C'est pourquoi nous concentrer l'étude de la question grâce à la définition de la nature juridique de 
ces centres et institutions ainsi que de leurs fonctions dans le cadre de la protection des mineurs 
délinquants pour leur éducation et leur intégration, ainsi que de la structure de ces institutions et de 
leur efficacité à réduire la délinquance juvénile. 
En réponse à la problématique : dans quelle mesure réussi de centres et d'institutions 
spécialisées dans la protection de l'enfance à réduire le phénomène de la délinquance 
juvénile ? 



 استمارة المشاركة 

 االسم : عمار

 اللقب : رزيق

 الرتبة العلمية : أستاذ محاضر أ

 مجال التخصص : قانون دولي لحقوق اإلنسان

 01هيئة اإلرتباط : جامعة باتنة 

  0TUrezigov@hotmail.comU0Tالبريد اإللكتروني : 

 0774.11.51.09   الهاتف :

 محور المشاركة :  المحور الثاني "المعالجة القانونية لجنوح األحداث"

 الوساطة آلية بديلة لإلجراءات الجنائية في التعامل مع الطفل الجانح  عنوان المداخلة :

  ملخص المداخلة :

 األخذ بالوساطة 2015 جويلية 15 المؤرخ في 15/12أقر المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل رقم 
كآلية قانونية ترمي إلى إبرام إتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي 

حقوقه من جهة أخرى، ويهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي يتعرض له الضحية، ووضع حد 
آلثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل. وتنبثق الوساطة من نهج السياسة الجنائية التصالحية 
بعيدا عن السياسة الجنائية التقليدية القائمة على العقاب والردع. وقد سعى المشرع من إقراره للوساطة 

للتعامل مع األطفال الذين إنتهكوا قانون العقوبات دون اللجوء إلى نظام المحاكمات الرسمي، حيثما كان 
ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى، ويعزز الجانب اإلجتماعي واإلنساني وخلق الوئام والتآلف في المجتمع 
بعيدا عن الخصام وإجراءات المحاكمة. وإذا كانت آلية الوساطة هذه تحمل في طياتها مزايا عديدة تمكنها 
من تحقيق األهداف التي أنشأت ألجلها فإنه وبالمقابل يمكن أن نسجل بشأنها عدة مآخذ منها ما يتعلق بآلية 
الوساطة نفسها، ومنها مايتعلق باألحكام القانونية التي تنظمها، وذلك هو الغرض الذي تهدف هذه المداخلة 

 إلى توضيحه.
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Uاستمارة المشاركة في الملتقى 

U:اللقبU سمصار  

U:اإلسمU  محمد 

UالوظيفةU  :أستاذ محــــــــــــاضر 

UالتخصصU :.علوم جنائية 

U :المؤسسة الجامعيةU.كلية الحقوق جامعة باتنة 

U:رقم الهاتفU 14 06 12 0550. 
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        Uعنوان المداخلةU    : 

 فلسفة العدالة الجنائية التفاوضية في مجال قضاء األحداث                           تبني 

 - دراسة في ضوء نظام الوساطة الجنائية -                                  

U:ملخص 

يعتبر األحداث الفئة األكثر عرضة للمخاطر في المجتمع؛ وتنبع تلك الخطورة من ضعفهم البدني و نقص 

خبرتهم بالحياة ووقوعهم ضحية المحيط االجتماعي الذي يتواجدون به، وٕادراكا منها لتلك الحقيقة دأبت التشريعات 

الجنائية المقارنة على معاملة هؤالء األحداث الجانحين معاملة جنائية خاصة يغلب عليها طابع التهذيب واإلصالح 

 على العقاب واإليالم، فيما يعرف بقضاء األحداث. 

 ، يكون المشرع الجزائري اتجه صوب تبني 2015 جويلية 23 المؤرخ في 06-15      وبمجيء القانون رقم 

فلسفة العدالة الجنائية التفاوضية التي تستند إلى مبدأ الرضا بين النيابة العامة والمتهم والضحية، وهو ما يعني 

خصخصة حق الدولة في العقاب بمنح أطراف الدعوى الجزائية سلطة أوسع في البحث عن تسوية بديلة آلثار للجريمة، 

 ويعتبر نظام الوساطة الجناية من أهم مرتكزات هذا النمط الجديد من أنماط العدالة الجنائية.

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

التفاوضية أمال في النجاح في مواجهة إجرام البالغين سن الرشد الجنائي، فإن فئة األحداث هي الفئة األكثر استحقاقا 

لتلك التدابير نظرا لما توفره من فرص ثمينة من أجل مصالحة ودية بين األحداث الجانحين ومجتمعهم، وهي الفكرة 

 المتعلق بحماية الطفل حيث نص على مبدأ الوساطة 2015 جويلية 15 المؤرخ في 12-15التي  كرسها القانون رقم 

 الجنائية بين أطراف الدعوى الجنائية في مجال قضاء األحداث
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 و من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة على إشكالية محورية هي: 

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

U:وتندرج تحت هذه اإلشكالية المحورية تساؤالت فرعية أهمها 

 ما هي مالمح نظام العدالة الجنائية التفاوضية ؟

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

         وهل يمكن تطبيقها في مجال قضاء األحداث؟

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

 وسعيا من لإلجابة على هذه اإلشكالية نقترح الخطة التالية:

 مقدمــــــــــة

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

 المحور الثاني: نظــــــــــــــام الوســـــــــــــــــــاطة الجزائية وخصوصية قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء األحداث.

 المحور الثالث: ضوابط تفعيل نظام الوساطة الجزائية في مجال قضــــــــــــــــاء األحداث.

 خاتمـــــــــــة 



 الملتقى الوطني حول: جنوح االحداث قراءات في الواقع وآفاق الظاهرة وعالجها

 المعالجة القانونية لجنوح االحداث: المحور الثاني

 تدرج اهلية الحدث بين المساءلة الجزائية وممارسة حقوقه المدنية بعنوان:مداخلة
 

 د/ بلقاسم حامدي 

 07-91-77-32-53الهاتف:

 hamdi.B2000@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 

أ/ بيطام أحمد 

 07-71-91-96-41الهاتف:

 bitam ahmed.driot@gmail.comالبريد اإللكتروني:

  01جامعة باتنة 

كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                                                                 

قسم الحقوق 

: ملخص

الطفل او الحدث او الصبي هو شخص طبيعي من الجنسين لم يبلغ سن الرشد أي سن الثمانية عشرة 

 وفي مرحلة النمو الجسدي والعقلي، وقد قسم القانون المدني مراحل نمو الطفل وتدرج اهليته لممارسة )،18سنة (

 حقوقه الى ثالث مراحل.

مرحلة الصبي غير المميز ثم مرحلة الصبي المميز وأخيرا مرحلة الرشد، غير ان المشرع الجزائري اكتفى 

بمصطلح الحدث او القاصر، واولى له أهمية كبيرة و احاطه بعناية خاصة من اجل حمايته من االنحراف، 

وتتعلق هذه الحماية بضرورة تحقيق حد ادنى من التساهل والتسامح التي يجب ان يعامل به الحدث في حالة 

 جنوحه وهذا مقارنة مع معاملة الشخص الراشد.

كما خصه من خالل قانون اإلجراءات الجزائية بأحكام خاصة تتعلق بكيفية المتابعة والحكم في حالة 

الجنوح وارتكاب الجرائم، وذلك بالنظر الى صغر سنه الذي يوجب معاملته معاملة تربوية اكثر منها زجرية في 

 حالة انعدام اهليته، وتخفيف العقوبة في حالة نقصانها.



 دكتور فريد علواش

 أستاذ محاضر"أ"

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 قسم الحقوق

         allouache_f@yahoo.fr                    0660305674هاتف:

 عنوان المداخلة: "دور المؤسسات العقابية في معالجة جنوح األحداث"

 المحور الثاني.

 الوسائل المتطلبة لعرض المداخلة: دتاشو

 لغة المداخلة: اللغة العربية

 الملخص:  

تلعب المؤسسات العقابية دورا هاما في إعادة إصالح وتأهيل وٕادماج نزالئها بصفة عامة، 

واألحداث بصفة خاصة هذا إذا علمنا منذ البداية أن هدف العقوبة في  التشريعات  الحديثة ليس 

اإليالم واالنتقام وٕانما إعادة التأهيل واإلصالح واإلدماج وهو ما يتالءم مع النزيل الحدث أو 

 القاصر.

المتعلق بتنظيم السجون وٕاعادة 05/04وعليه حاول المشرع الجزائري وبخاصة من خالل القانون 

اإلدماج االجتماعي للمحبوسين أن يعطي األهمية القصوى لألحداث الجانحين من خالل النص 

على أحكام خاصة تطبق في الحاالت التي يكون فيها المذنب حدثا وهذا انطالقا من يوم الحكم 

بالعقوبة السالبة للحرية ووصوال إلى قضاء فترة محكوميته، فالمشرع الجزائري خص األحداث 

بمؤسسات خاصة واعتمد في تصنيف نزالء المؤسسات العقابية على معيار السن، أي ما إذا كان 

 بالغا أو حدثا.



ليستكمل سياسته بالنص على ضرورة مراعاة شخصية الجاني الحدث في كل مرحلة يقضيها 

داخل المؤسسة العقابية ووصوال إلى تدابير ال يستفيد منها إال النزيل الحدث، وهو ما سنحاول 

بيانه من خالل هذه الورقة البحثية مع التركيز على مدى فاعلية السياسة العقابية للمشرع 

 ومعالجتها لظاهرة جنوح األحداث.

 

 



  جنوح األحداث قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعالجها ملخص مداخلة ضمن ملتقى:
 

 األستاذ: شعبان السعيد
 01جامعة باتنة 

 06.60.74.27.92الهاتف: 
0Ts71356969@yahoo.frالعنوان اإللكتروني:  0T 

 المحور: الثاني
 عنوان المداخلة: دور مراكز رعاية األحداث في مكافحة ظاهرة جنوح األحداث في الجزائر

   «الواقع والمأمول»
 ملخص المداخلة:

تعد ظاهرة جنوح األحداث سلوك اجتماعي خطير منافي للمجتمع ومخالف للقوانين الوضعية، 
وهي ظاهرة تنتج عن أسباب مختلفة ومتعددة، ولها آثار سلبية سواء في الوقت الحاضر أو في 

المستقبل إن لم يوضع لها حد أو حلول ردعية، لذلك تعتبر من أهم القضايا وأخطرها بالنسبة للمجتمع، 
 ألنها تهدد استقراره وتقدمه.

لذلك تسعى الدولة دائما ممثلة في مختلف مؤسساتها إلى معالجة هذه الظاهرة، وذلك عن 
طريق اتخاذ كافة التدابير الالزمة لذلك، وتعد المؤسسات العقابية إحدى اآلليات اإلدارية التابعة لوزارة 

 العدل والمتخصصة في إعادة تأهيل األحداث.  
 وعليه فاإلشكالية التي يمكننا طرحها في:

 ما هو الدور الذي تلعبه مراكز رعاية األحداث في مكافحة ظاهرة جنوح األحداث؟ 
  و هي اإلشكالية التي سنجيب عنها المحاور التالية:

  التعريف بمراكز رعاية األحداث.أوال:
 دور مراكز رعاية األحداث في الحد من ظاهرة جنوح األحداث.ثانيا: 
  التحديات التي تواجه مراكز الرعاية في االضطالع بدورها.ثالثا:

 وسائل تفعيل دور المراكز في مجال مكافحة ظاهرة جنوح األحداث.رابعا: 

mailto:s71356969@yahoo.fr
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  عبد السالم زعرور. اإلسم واللقب:

  ب جيجل.05/05/1979تاريخ ومكان الميالد : 

ماجستير.  العلمية: الدرجة  

  جامعة جيجل . :مقر الوظيفة

حي بن عيسى الطاهير . جيجل  العنوان البريدي:   

.0541622542لهاتف:رقم ا  

zarouabdesle@yahoo.fr :البريد اإللكتروني 

. العربيةلغة المداخلة:  

  الثانيالمحور  حور المداخلة:م

.المراكز المتخصصة في حماية الطفولة  داخل المصالح واألحداثاآلليات القانونية لحماية عنوان المداخلة:   

  و مواكبة  ، وحمايتها الجانحة تكييف التشريعات الجزائرية الخاصة بفئة الطفولة إطارفي ملخص المداخلة:

 أدىالتطورات الحاصلة في المجتمع   والتي ترتب عنها إحتياجات جديدة للطفل وجب أخذها بعين االعتبار، 

. إذ أن هذا  القانون 15/12بالمشرع الجزائري إلى اعتماد أحكام قانونية خاصة بحماية الطفل بموجب القانون 

 يهدف إلى وضع  قواعد و آليات  خاصة بحماية الطفل  من خالل تكييف  التشريع الوطني  مع اإلتفاقيات 

الدولية التي صادقت عليها  الجزائر وذلك باقتراح  آليات حماية إجتماعية و قضائية  مبنية أساسا على المبادئ 

 الدولية  بهدف معالجة  أوضاع الطفل  و تحقيق مصلحته و تسهيل عمل الهيئات اآللياتالمتضمنة في 

 المختصة  بالطفولة  ووضع قنوات  لتنسيق عملها.   

المراكز المتخصصة   داخل المصالح واألحداثاآلليات القانونية لحماية ولعل أهم ما تضمنه هذا القانون هو 

   القانونية ؟اآللياتفي ما تتمثل هذه ى  فيا تر،في حماية الطفولة

 المتعلق بحماية الطفل فإنه هناك أحكام قانونية متعلقة 15/12 و ما بعدها من القانون 116بموجب المواد 

و مجموعة من الحقوق يتمتع به الحدث داخل هذه المراكز، لذلك فان اإلجابة المراكز المتخصصة  المصالح وب

 على اإلشكالية تكون في نقطتين  كما يلي:



   الجانح.-المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفلأوال

-حقوق الطفل داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة.  ثانيا  

 



 بطاقة مشاركة :

 اللقب : خضراوي 

 االسم : الهادي 

 الوظيفة : عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 المؤسسة :جامعة االغواط

 07.73.73.01.13الهاتف : 

 الفاكس :///

  جامعة االغواط –العنوان البريدي : عمادة كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 العنوان االلكتروني :

 اللقب : عثماني 

 االسم : علي 

 الوظيفة : أستاذ 

 المؤسسة : جامعة االغواط 

 07.77.35.93.32الهاتف :

 الفاكس : /// 

 03000 االغواط 748العنوان البريدي :ص .ب 

 otmani.ali1@gmail.com العنوان االلكتروني :

 عنوان المداخلة  : مراكز رعاية األحداث كآلية إلصالح الحدث و إعادة تأهيله في الجزائر 

 المحور رقم  :الثاني 



 الوسائل المتطلبة لعرض المداخلة  :/// 

 لغة المداخلة : اللغة العربية 

 ملخص المداخلة :

       إّنه و مما الشك فيك أّن ظاهرة جنوح األحداث ُتعتبر ظاهرة اجتماعية خطيرة جًدا ، و األخطر 

من ذلك هو تزايد عدد هم من يوم آلخر لما لهم من أثر سيء على المجتمع الجزائري و هذا نتيجة 

 التطور المذهل الذي يشهده العالم و التأثير على الجزائر من خالل تطور وسائل االتصال المختلفة  .

         هذا و ُنشير إلى أّن المشرع الجزائري أولى اهتماما كبيرا لظاهرة جنوح األحداث من خالل 

المعالجة القانونية لهذه الظاهرة ، و الجدير باإلشارة إلى أّنه و من بين اآلليات القانونية المعالجة لظاهرة 

 جنوح األحداث  مراكز رعاية األحداث في الجزائر .

 من هذا المنطلق ارتأينا أن يكون عنوان مداخلتنا بــ: 

 " مراكز رعاية األحداث كآلية إلصالح الحدث و إعادة تأهيله في الجزائر"

و هذا قصد معالجة التساؤالت اآلتية : ما مفهوم جنوح األحداث ؟ و ما هي األسباب و عوامل لجنوح 

األحداث ؟ و ما واقع مراكز رعاية األحداث ؟ و إلى أي يمكن اعتبارها كفيلة بإصالح الحدث و إعادة 

 تأهيله في الجزائر ؟ .
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