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ميكن أن يكون عليها  ،على أن للحدث وضعيتني ،تشريعات العاملتكاد جتمع   
فإذا كان ، واجلنوح )1(إما حاليت اخلطر ،وذلك حسب السياسة اجلنائية املتبعة يف الدولة

لكونه ذو عالقة وطيدة بالتحرمي والعقاب كعنصرين من  ،األمر واضحا بالنسبة للجنوح
لكون هذه احلالة  ، يكون كذلك بالنسبة للخطرعناصر السياسة اجلنائية، فإن األمر قد ال

تتميز بالطابع االجتماعي والقانوين معا، ولذا فإن تصنيف هذه احلالة اليت ختص احلدث 
  .جيعلنا نتساءل عن مركزها ضمن السياسة اجلنائية ،غري اجلانح

 ،هي وضعية متميزة تقتضي وجود الشخص يف حالة غري عادية ،إن حالة اخلطر
  .يتوقع مع استمرارها إقدام هذا الشخص على ارتكاب جرمية يف املستقبل
أال وهو جانب  ،إن هذه احلالة جتعلنا نفعل جانب آخر من جوانب السياسة اجلنائية

إال إذا اجتمعت جوانبها  ،سياسة املنع، فالسياسة اجلنائية جتاه احلدث لن تكون متكاملة
ومحايته من حالة اخلطر ، ولذا كان  ،اجلنوح وأدت دورها يف عالج احلدث من ظاهرة
  .ينبغي دراسة كل حالة مستقلة عن األخرى

  
  

                                                        
امللغى املؤرخ يف  72/03خيتلف التعبري عن هذه احلالة من تشريع آلخر، ففي اجلزائر نص املشرع يف األمر ـ  )1(

املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة على وضعية اخلطر املعنوي ويف مصر يتم التعبري عنه مبصطلح  10/02/1972
  .اخلطورة االجتماعية للحدث



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 

على الرغم  ،من املسلم به أن حالة اخلطر تدخل ضمن اهتمامات السياسة اجلنائية
وتبعا لذلك كان ال بد من معرفة موقع  ،من الطابع االجتماعي الذي حييط ذه احلالة

هذه احلالة من بني اهتمامات السياسة اجلنائية، كما أن دراسة هذه الظاهرة تقتضي 
خاصة إذا ما اعتربناها كمقدمة حلالة  ،معرفة أساليب مواجهتها وكيفية التعامل معها

وجب نصوص مب ،اإلجرام، إن هذا الدور تبنته السياسة اجلنائية وطبقه جهاز القضاء
نص عليها قانون محاية الطفل رقم ( وجمسدة يف أساليب فنية متميزة )1(حمددة سلفا

  . وذلك تطبيقا لسياسة املنع)  2015 يوليو 15ؤرخ يف ـامل 15/12
: 

واكتفى بذكر صورها يف  ،افترض املشرع اجلزائري وضعية اخلطر ومل حيصر حاالا
، 2015يوليو  15الصادر يف  15/12املادة الثانية من قانون محاية الطفل واملراهقة رقم 

وكذا االطالع على خمتلف  ،ملعرفة معىن اخلطر ،وهذا ما يوجب علينا دراسة هذا القانون
 .أساليب مواجهته اليت أقرها املشرع للحدث أو الطفل

: 

أي  ،معرفة أن هذه الوضعية ختص احلدث غري اجلانح ،يقتضي تصنيف حالة اخلطر
وتبعا لذلك كان ال بد من حتديد طبيعة هذا اخلطر الذي  ،الذي مل يدخل عامل اجلرمية

ومعرفة كيفية تعامل السياسة اجلنائية جتاه هذا الوضع  ،يهدد احلدث ومستقبله من جهة
 ،هو أقرب إىل اخلطورة اإلجرامية منه إىل  اخلطورة االجتماعيةمن جهة أخرى، فهل 

 ،أم أنه أقرب إىل اخلطورة االجتماعية وبالتايل يكون من بني اهتمامات السياسة العقابية؟
اليت هي إحدى فروع السياسة اجلنائية  ،مما جيعله يدخل ضمن مواضيع سياسة املنع

  .كذلك؟
 

                                                        
  .23ص  ، دار النهضة العربية ،  القاهرة، أصول السياسة اجلنائية  : سرور  أمحد فتحيانظر   ـ )1(
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:  

  .يقسم الباحثون اخلطر إىل نوعني خطر عام وخطر خاص
: 

وأن  ،كوم صغار السن) منحرف ومعرض لالحنراف(يتعرض له مجيع األحداث 
مما يستوجب على مجيع  ،وأن إدراكهم مل يكتمل ،شخصيتهم مازالت يف طور التكوين

باختاذ مجيع اإلجراءات  ،أفراد اتمع والسلطات مواجهة كل خطر عام يهدد األحداث
 ،اليت حتقق وقاية األحداث، مثل منع مجيع فئات األحداث من الدخول إىل أماكن معينة

  .أو منع األحداث من العمل يف  األماكن العامة
: 

واليت تؤثر  ،ؤثرات املادية أو املعنوية أو الصحية اليت حتيط باحلدثهو جمموعة من امل
فيه، فاحلدث املوجود يف ظروف حسنة يكون احنرافه مستبعدا ، أما احلدث املوجود يف 

وكلما زاد تأثري الظروف كانت األسباب قوية ، ظروف صعبة يكون احنرافه حمتمال
يام بفعل يدخل ضمن النصوص التجرميية وذات تأثري على احلدث، مما جيعله يستجيب للق

، وبالرجوع إىل املادة الثانية من )1(الواردة يف قانون العقوبات أو القوانني املكملة له
)  ومل يضع تعريفا هلا (جند املشرع اجلزائري ذكر صورا حلالة اخلطر  15/12القانون 
 : تتمثل يف

 خطر أو عرضة  أن تكون صحة احلدث وأخالقه أو تربيته أو أمنه يف ـ
 .للخطر

 ما أن يعرضاه للخطر احملتمل  ـأو تكون ظروف املعيشة أوسلوكه من شأ
 .أو مضرا مبستقبله

 أو يكون يف بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو  التربوية للخطر ـ. 

                                                        
دار الفجر للنشر ، اجلزائر   ،اإلجراءات اجلزائية اجلزائريمحاية األحداث يف قانون :  درياس زيدومةانظر ـ  )1(

  . 242ص ،  2007سنة  ، والتوزيع
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أي (وعلى اعتبار أن توافر إحدى هذه الصور يقتضي كون احلدث يف حالة خاصة 
يعين اخلروج عن املألوف والدخول يف حالة استثنائية تتطابق ومعىن وهذا ) غري عامة

اخلطر اخلاص ألن هذا األخري على خالف اخلطر العام يتجسد يف ذلك الظرف الصعب 
  .الذي يعيشه احلدث وقد يؤدي إىل احنرافه

إن عرض حالة اخلطر ذه الصور توحي بكون احلدث ضحية ألن الظروف اليت 
 هذه احلالة غالبا ما تكون خارجة عن نطاق سيطرته، فقد تكون تدفعه ألن يكون يف

املزري الذي تعيشه عائلته أو السلوك غري السوي ألحد والديه  نتيجة للوضع االجتماعي
أو لكليهما أو املكلف بتربيته أو الوسط الذي يعيش فيه أو بصفة عامة كل ما من شأنه 

  .الصحية واملعنويةأن يؤثر يف تربيته وسلوك  احلدث وحالته  
ويقصد حبالة اخلطر أن وجود الشخص يف حالة غري عادية يتوقع مع استمرارها 

، وهكذا فاحلدث املعرض )1(إقدام هذا الشخص على ارتكاب جرمية يف املستقبل
ذا إذا ــه( أو بتعبري آخر ليس جبانح  )2(لالحنراف أو املوجود يف خطر ليس مبنحرف

ل ــ، فاملشرع اجلزائري ميز بوضوح بني الطف) ق لالحنرافما اعتمدنا التعريف الضي
ث ـ، حي2015يوليو  15املؤرخ يف  15/12يف خطر والطفل اجلانح وذلك يف القانون 

برز االختالف من حيث تناوله لوضعية اخلطر بصورة واضحة هذا ومن املعروف بأن 
ون الثامنة عشرة سنة احلدث يعرف بسنه القانوين والذي حددته خمتلف التشريعات مبا د

لسنة  126املتضمن قانون الطفل املعدل بالقانون  1996مثل القانون املصري لسنة (
2008.(  

سنة كاملة طبقا  18بالنسبة للمشرع اجلزائري فإنه يعد طفال كل من مل يبلغ سن 
  .لقانون محاية الطفل

                                                        
  .67، ص 1991دار املطبوعات اجلامعية،  ،جرائم األحداث :  الشواريب عبد احلميدأنظر ـ  )1(
املنعقدة يف كوبنهاغن من سنة ، ومعاملة ارمني يف البالد العربية  ،وقد عرفت االحنراف ندوة منع اجلرميةـ  )2(

.  " ارتكاب فعل جرمي يعاقب عليه الراشد وال يشمل االحنراف املتوقع أو ما قبل االحنراف "  :  بأنه 1959
،  2012سنة ، جامعة قسنطينة ، رسالة ماجستري  ،السياسة اجلنائية لألحداث:  عبد احلفيظ أوفروخانظر ـ 
  . 4ص 
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وذا   ، ) منه 02وهذا ما تنص عليه املادة (  ويفيد مصطلح حدث نفس املعىن
 يكون املشرع اجلزائري ساير خمتلف التشريعات املتعلقة باألحداث، 

وما جتدر اإلشارة إليه أن قانون محاية الطفل يتناول حاالت قد توصل إىل   
ة  ـــارتكاب جرمية وقد قدر املشرع اجلزائري أن هذه احلاالت قد تتحقق بعد الثامن

اذ إجراءات احلماية والوقاية بل جتاوزها سنة فلم يقف عند هذه السن يف اخت 18عشرة 
إىل مرحلة الشباب جبعل األمر بيد قاضي األحداث يف تقدير ضرورة استمرار هذه 

بناء على طلب املعين أو  15/12من القانون  )42(سنة يف املادة  21احلماية إىل غاية سن 
لغاية وهي من سلم له الطفل أومن تلقاء نفسه وركز اهتمامه بنفس احلماس ونفس ا

  .اإلصالح والتقومي
: 

  .فهل اخلطورة اإلجرامية خمتلفة عن اخلطر أم أما شيء واحد؟
إن اخلطورة اإلجرامية هي استعداد يتواجد لدى الشخص مبقتضاه يكون من احملتمل 

ارتكاب اجلرائم فهي إقدامه على ارتكاب جرائم مستقبلية، فهي قدرة الشخص على 
  .)1(حالة نفسية يعتد ا القانون يف تقدير العقوبة والشكل الذي تكون عليه تلك العقوبة

وهذا االستعداد قد يكون أصليا أي يولد الشخص ذا االستعداد أو مكتسبا 
فتتدخل عوامل خارجية من البيئة االجتماعية والعائلية اليت ينشأ فيها الشخص يف تكوين 

ه فتلك الظروف هي اليت توجه سلوك الفرد حنو ارتكاب الفعل ارم مع األخذ شخصيت
فبموازاا تتحدد ) العوامل األوىل( من دفع تلك العوامل  بعني االعتبار العوامل اليت حتد

  .خطورة الفرد من عدمه
وهذا االستعداد املكتسب قد يتشابه مع االستعداد الذي يتكون لدى احلدث إذا ما 

الظروف املناسبة لذلك واليت تشكل حالة اخلطر ولكن هذا ال يعين  بالضرورة  توفرت
إذا كان الظرف  إال أن حالة اخلطر تؤدي مباشرة إىل القول بوجود خطورة إجرامية

                                                        
 ، ريبــدار الفكر الع، القاهرة  ، حدود سلطة القاضي اجلنائي يف تطبيق العقوبة:  سالمة حممد مأمونانظر ـ  )1(

  . 106ص 
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الذي يتواجد فيه احلدث ينم فعال على هذه اخلطورة وهذا يرجع تقديره إىل القاضي، 
أعطت هذا االختصاص لقاضي األحداث الذي ينفرد  15/12من القانون  )32(فاملادة 

بالنظر يف قضايا األحداث املعرضني لالحنراف رغم انه قاضي جزائي وبالتايل فان مبدأ 
اقتناع القاضي اجلزائي يطبق حىت بالنسبة لدعاوي احلماية وعلى اعتبار أن هذه احلماية 

ها احلدث موضوع تدابري هذه تدخل يف إطار سياسة املنع إذن فمعىن اخلطورة اليت حيمل
ختتلف مبدئيا عن  السياسة هي من نوع خاص تسمى غالبا باخلطورة االجتماعية، وهي

اخلطورة اإلجرامية اليت هي اهتمام السياسة العقابية، حيث أن هذه اخلطورة اليت 
تستهدفها العقوبة هي خطورة مقترنة باجلرمية يف حني أن ما يستهدفه التدبري املانع هو 

  .خطورة سابقة من اجلرمية
: 

رب ـإن حالة اخلطر وضعية تقتضي التدخل قبل وقوع اجلرمية وهذا ما جيعلها تقت
باإلضافة إىل أن التداخل ) إن مل نقل وجهان لعملة واحدة ( من اخلطورة االجتماعية 

اجلنائية يتضح من خالل هذه الوضعية أي اخلطورة بني السياسة االجتماعية والسياسة 
 )ة ــالذي هو جزء من السياسة اجلنائي( االجتماعية وذلك ألن فرع سياسة املنع 

يهدف إىل معاجلة األسباب االجتماعية لإلجرام مثلما هو احلال بالنسبة للسياسة 
معاجلة اخلطورة االجتماعية وهذا على الرغم من أن التدابري املانعة ال تستهدف غري 

االجتماعية اليت تبني استعداد الشخص الرتكاب اجلرمية مستقبال ، خالفا للسياسة 
االجتماعية اليت تقتصر على معاجلة كافة املشكالت االجتماعية بغض النظر عن ارتباطها 

  .باخلطورة االجتماعية
االجتماعية، اخلطورة  ا إن سياسة املنع ال تواجه أسباب اإلجرام إال حني تتوافر

  .بينما تواجه السياسة االجتماعية هذه األسباب قبل توافر اخلطورة
: 

تتناول يف هذا الفرع اخلطر باعتباره واحد من فروع السياسة اجلنائية وما هي 
  .خمتلف األساليب املعتمدة من طرف الدولة ملواجهة اخلطورة االجتماعية 
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: 

رد ـإن سياسة املنع حتدد التدابري الواجب توافرها ملواجهة اخلطورة االجتماعية للف
من أجل منعه من ارتكاب اجلرمية، وهذه السياسة هي إحدى نتائج علم اإلجرام الذي 

ة، ــوقوع اجلرميمتكن من الوصول إىل معرفة أسباب اجلرمية ، فمن األفضل أالننتظر 
بل جيب التدخل قبل ذلك حملاربة أسباا عن طريق اختاذ بعض التدابري اليت دف إىل منع 

 .اجلرمية
 إىل أن تطور تشريعات األحداث يف عدد من البلدان العربية وجتدر اإلشارة

احلدث قبل سقوطه يف  واألجنبية جعلها ختطو خطوة متقدمة تتمثل يف التدخل إلنقاذ
وهذا يعد تبينا لسياسة املنع من الوقوع يف اجلرمية وجتسيد هذه ) ارتكابه اجلرمية(ام اإلجر

السياسة يكون بتطبيق تدابري حمددة سلف من طرف التشريع ، يستعملها القضاء املختص 
باألحداث كما أن هذه التدابري ال توقع إال على املستوى الفردي وحني تثبت اخلطورة 

ومن مميزات سياسة املنع أا تواجه مجيع  )1(رض عليه التدبرياالجتماعية عند من يف
ال عقوبات يتم اختيار أصلحها ) احترازية(أسباب اإلجرام كما أا تشتمل على تدابري 

لتطبيقها على الشخص املناسب وقد ختتلف هذه التدابري من دولة ألخرى إال أا تصب 
  .العقابمجيعها يف قالب واحد إال وهو  احلماية وليس 

: 

تشترك الكثري من الدول يف اإلجراءات املتبعة عندما تكون السلطات يف مواجهة 
  :  حدث يف خطر اجتماعي، وبصفة عامة ميكن أن حنصر هذه األساليب يف

ـ 

ون ــقضاء األحداث للتدخل يف حالة ك ،خولت التشريعات العربية املقارنة
ومن هذه التشريعات قانون رعاية األحداث  ،الصغري معرضا خلطر االحنراف) الطفل(

األحداث  رعاية وقانون ،وقانون األحداث األردين ،وقانون األحداث السوري ،العراقي
  .اللييب

                                                        
  . 23ص ، املرجع السابق  ، أصول السياسة اجلنائية :  سرور أمحد فتحيأنظر ـ  )1(
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 ـ 

  :بصفة عامة فان هذه التدابري ميكن تقسيمها إىل فئتني
 

الطفل يف أسرته مثلما  تدابري جتعل احلدث يبقى داخل حميطه األسري ومنها إبقاء
من قانون رعاية األحداث  )03(وكذلك املادة  15/12من القانون  )40(تنص عليه املادة 

  .العراقي 

كذلك تسليمه إىل شخص مؤمتن يتعهد بتربيته وحسن سريته وهذا ما نصت عليه 
كذلك املادة الثالثة من قانون رعاية األحداث  15/12البند الرابع من القانون  )40(املادة 

املتشردين اللييب، ونفس املنهج اتبعه املشرع التونسي يف جملة محاية الطفل التونسية، 
من القانون )  3ف  375(قد نص على هذا التدبري يف املادة وكذلك املشرع الفرنسي ف

  .املدين الفرنسي
 

إخراج احلدث من وسطه العائلي إذا اقتضت الضرورة ذلك  فهي تدابري دف إىل
من  )41(ووضعه لدى إحدى املؤسسات اليت حيددها القانون منها ما جاء يف املادة 

إحلاق الطفل مبركز متخصص يف محاية األطفال  حيث نصت على إمكانية 15/12القانون 
يف خطر مبصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة وكذلك من التدابري اليت خترج احلدث من 
وسطه العائلي ما يهدف إىل وضعه فيما يسمى بدور الدولة املتخصصة املنصوص عليها 

مهما يكن من األمثلة املعطاة ، 1980نة لس 126يف قانون الرعاية االجتماعية العراقي رقم 
يف هذا اال فان معظم التشريعات سواء العربية أو غري عربية تتفق كلها على طبيعة 

إليه أن هذه  جتدر اإلشارة اوم. وان اختلفت التسميات ،املؤسسات اليت تستقبل احلدث
فإا ميكن أن تكون يف بعض  ،سواء كانت ضمن الفئة األوىل أو الثانية ،التدابري

  :التشريعات ضمن مرحلتني

مرحلة التحقيق ومرحلة احملاكمة مثلما هو احلال بالنسبة للتشريع اجلزائري  -
هو مرحلة مهمة من مراحل متابعة حالة احلدث يف خطر، حيث يعتمد القاضي  والتحقيق
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حلدث والوصول إىل على خمتلف الوسائل اليت أتاحها له القانون للتعرف على شخصية ا
والفحوص الطبية والنفسية  حقيقته االجتماعية واألسرية ، من خالل البحوث االجتماعية

  .وغري ذلك من الوسائل اليت يراها القاضي مناسبة إلجياد التدبري املناسب للحدث
: 

 خيتص قاضي األحداث حملل إقامة" : بأنه  15/12من القانون  )32(:  نصت املادة
أو مسكن ممثله الشرعي وكذلك قاضي  الطفل املعرض للخطر أو مسكنه أو حمل إقامة

األحداث للمكان الذي وجد فيه الطفل يف حال عدم وجود هؤالء، بالنظر يف العريضة 
و رئيس الس اليت ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل اجلمهورية أو الوايل أ

الشعيب البلدي ملكان إقامة الطفل أو مصاحل الوسط املفتوح أو اجلمعيات أو اهليئات 
  ...."  العمومية املهتمة بشؤون الطفولة كما جيوز لقاضي األحداث أن يتدخل تلقائيا

وهكذا يتضح من خالل هذا النص أن قاضي األحداث هو السلطة الوحيدة للتعامل 
ودين يف حالة خطر فعلى غرار كثري من الدول يف العامل أوصى مع األحداث املوج

بإحالة األحداث سواء منهم  املشرع اجلزائري منذ السنوات األوىل من االستقالل
اجلاحنني أو املتواجدين يف حالة خطر أمام حماكم خاصة تدعى حماكم األحداث، ختتلف 

أنشئت  1966جلزائية الصادر سنة عن حماكم ارين البالغني فطبقا لقانون اإلجراءات ا
حمكمة األحداث يف كل والية يف البالد وبعد إعادة تنظيم النظام العقايب اجلزائري سنة 

اختذ قرار من طرف وزارة العدل بإنشاء قسم خاص باألحداث على مستوى كل  1972
دد نظرا للنقص يف ع 1975حمكمة يف البالد، لكن هذا القرار مل يتم تنفيذه حىت سنة 

، من خالل مقارنة التشريع اجلزائري بالتشريع الفرنسي يتضح جليا اقتباس )1(القضاة
عدد من األحكام عن املشرع الفرنسي وعلى رأسها أن يوكل لقاضي األحداث النظر يف 

حاالت اخلطر املنصوص عليها يف املادة الثانية من القانون  قضايا اخلطر باإلضافة إىل
ومهما  .من القانون املدين الفرنسي )375(اليت تتطابق مع ما نصت عليه املادة  15/12

فان إعطاء قاضي األحداث الذي هو قاضي جزائي يف األصل  ،يكون من أمر املشرع
                                                        

 ، اإلجرام املقارندراسة يف علم ، جنوح األحداث والتغيري االجتماعي يف اجلزائر املعاصرة :  مانع عليانظر ـ  )1(
  .172ص ،  2002  سنة ، اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية
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وقضاة  ،هو أمر جيعله متميزا عن القضاة بصفة عامة ،اختصاص النظر يف قضايا اخلطر
فهو ، إىل الصبغة االجتماعية اليت تلحق هذه املهمةبالنظر  ،األقسام اجلزائية بصفة خاصة

املختص بالتحقيق واحلكم بالتدبري يف شأن هؤالء األحداث رغم  15/12مبوجب القانون 
ولذا فان ما يصدر عنه من تدابري  ،عدم ارتكام جلرائم معاقب عليها يف قانون العقوبات

  .هو من قبيل محاية احلريات األساسية هلم

البد من البحث يف مدى ختصص قاضي األحداث يف هذا اال  وتبعا لذلك
  .والسلطات املوكلة له من حتقيق واحلكم بالتدابري املنصوص عليهما قانونا

:  

األحداث إن السياسة اجلنائية احلديثة تتجه حنو إجياد قضاء متخصص يف جمال قضايا 
األول هو  ، إال أن هذا التخصص قد يكون يف ظل نظامني، اجلاحنني واملعرضني خلطر
   .والثاين هو النظام االجتماعي لقضاة األحداث ،النظام القضائي التقليدي

 : 

يرى أنصاره ضرورة ختصص قضاة األحداث ومثال ذلك فرنسا اليت حترص على 
  .التخصصهذا 

فالقضاة يف فرنسا يعتربون أن وظيفتهم تتمثل أساسا يف محاية األحداث ال يف توقع 
عقوبات رادعة عليهم ومن مث ال يغلبون االعتبارات القانونية اخلاصة على الضرورات 

  .)1(االجتماعية
ويف ظل هذا النظام تبقى السلطة القضائية هي املختصة بنظر قضايا األحداث غري 
املتكيفني ، وهذا من أجل احلماية الفعالة للحريات الفردية وللحقوق األساسية ، وهذا 
على الرغم من أن ختصص قضاة األحداث مل تظهر مالحمه كاملة يف نطاق التشريعات إال 

إذ كانت هذه الطريقة  أنه نظام قد منا وتطور إىل درجة يصفها  الباحثون بأا مرضية،

                                                        
دار الفكر ،  1ط  ،دراسة حتليلية لنظرية الدفاع االجتماعي، السياسية اجلنائية املعاصرة  :  السيد يسانظر ـ  )1(

  . 236ص ،  1973 ،العريب
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اجلاحنني وبدأت متتد شيئا فشيئا إىل أن مست جماالت الطفولة  ختتص سابقا باألحداث
  . )1(غري املكيفة بصفة عامة

: 

خيتلف هذا النظام عن سابقه اختالفات أساسية وهو مطبق يف البالد اإلسكندينافية 
 . ويف والية كالفورنيا األمريكية

هذا النظام أن احلدث ميثل إما أمام حمكمة عامة  جند يف مثل هذه الدول اليت تبنت
هلا اختصاص يف القضايا اجلنائية وإما أمام سلطة خاصة للتعامل مع األحداث اجلاحنني أو 

  .أمام اجلهتني
املختصة هي جملس رعاية الطفولة حيث أنه لكل  ففي السويد مثال جند السلطة

لذي خيضع للظروف السائدة يف كل مدينة من مدا يوجد جملس خاص لرعاية الطفولة ا
مدينة فيما يتعلق برعاية وتدريب األطفال والشبان، حبيث تطبق على هؤالء التدابري اليت 
يقدرها الس الذي يتكون من أعضاء منتخبني وآخرين معينني من طرف إدارة 

ي هدف كل من النظام القضائي التقليدي والنظام القضائي االجتماع وإن. )2(املقاطعة
. هو الوصول إىل أفضل محاية للحدث سواء من كان يف حالة خطر أو يف حالة جنوح

وبالنظر إىل التشريع اجلزائري جند انه يقترب أكثر إىل النظام التقليدي وباخلصوص إىل 
خول قاضي األحداث النظر يف قضايا  15/12ويف هذا اإلطار قانون  .التجربة الفرنسية

  ).كما سبق بيانه ( اخلطر  وهو نفس الشكل الذي اعتمده املشرع الفرنسي
جيتمع مبدئيا يف يد قاضي األحداث سلطة التحقيق وسلطة إصدار األحكام وهي 

  .)3(ميزة ينفرد ا خوهلا له املشرع مبوجب قانون محاية الطفل
                                                        

تطور إذ كان يفرض رئيس احملكمة  ،يف خطر معنويففي فرنسا عرف التشريع اخلاص بالطفولة املتواجدة ـ  )1(
لقاضي األحداث فيما يتعلق باملشكالت اخلاصة باألحداث اجلاحنني واملتشردين  ،املدنية أحيانا سلطاته

،  23/12/1958مر الصادر يف األمبوجب  ،وتطور األمر إىل غاية منح االختصاص كليا هلذا األخري ،واملهملني
  . 70/459من بعده القانون 

 ،املدارس يف املدينة ،مدرس أو مفتش عام  ،رجل دين ،عضو من جملس املدينة لشؤون اجلماعات العامةـ  )2(
  .شخصني من املعروفني باهتمامهم بشؤون األطفال والشبان ، ممارس طيب عام إذا كان ذلك ممكنا 

   . 15/12من قانون محاية الطفل من قانون  60 ، 59،  80،  61 : املوادـ  )3(
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ام ـــالتحقيق واحلكم بالتدبري وليس األحك إال أن ما نركز عليه هو صالحية
 .)1(اجلزائية

ال يصدر قاضي األحداث أحكام جزائية يف مواجهة  15/12فموجب القانون 
  ). يصدر أمرا(احلدث ألنه ليس يف وضعية إجرامية وإمنا يف حالة خطر تستدعي احلماية 

:  

إن قضايا األحداث بصفة عامة تستدعي عناية خاصة ولذا فان السياسة اجلنائية 
فأكثر ذه الفئة عن طريق إجياد السبل الفعالة يف حتقيق  احلديثة تتجه إىل االهتمام أكثر

  .ضاة املتخصصنيأكرب نسبة من األهداف املرضية وعلى رأسها طرق تعيني الق
وهلذا الغرض انتهج املشرع اجلزائري سبيال لتحقيق ذلك ، ويتضح من خالل وضع 

يف قضايا األحداث ومن  شروط اختيار القاضي املمارس من أجل تعيينه كقاضي للنظر
  .خالل التكوين الذي خيضع له قبل ترسيمه يف منصبه كقاضي

: 

يعني يف كل حمكمة تقع مبقر الس : "  من قانون محاية الطفل )61(تنص املادة  
) 3(القضائي قاضي لألحداث أو أكثر بقرار من وزير العدل حافظ األختام ملدة ثالث 

سنوات أما يف احملاكم األخرى فإن قضاة األحداث يعينون مبوجب أمر صادر عن رئيس 
  .") ...3(الس القضائي ملدة ثالث سنوات 

ل هذا النص يتضح بأن تعيني قاضي األحداث يكون مبوجب قرار من وزير من خال
 . سنوات) 3(العدل ملدة ثالث 

سنوات يقضيها يف املدرسة العليا ) 3(ويتجسد تكوين القاضي يف مدة ثالث
يكلل بعدها حبصوله على شهادة إجازة يف القضاء، ويتم اختيار جهة التنصيب  )2(للقضاء

                                                        
و يكون ذلك يف إطار حمدد ، مبناسبة ارتكاب احلدث جرمية  ،األحكام اجلزائية يصدرها قاضي األحداثـ  )1(

  .  من قانون محاية الطفل )86(واملادة   ، عقوباتالمن قانون  )50(حسب ما نصت عليه املادة ، قانونا 
ومقارنته بالنظام الفرنسي فان مدة التكوين  )32(يف مادته ...  05/303هذه املدة حددها املرسوم التنفيذي ـ  )2(

   .هي سنتني
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االستحقاقي للطالب الذي يتحدد باملعدل العام الذي حيسب على بناءا على الترتيب 
ويتم خترج الطالب القاضي من . إىل امتحانات التخرج مدى السنوات الثالثة إضافة

املدرسة بصفته قاضيا متربصا خيضع إىل فترة جتريبية ملدة سنة يف احملكمة اليت ينصب فيها 
دون أن يكون خمتصا يف جمال معني، فإما أن يكون قاضي حكم أو ) حمكمة ابتدائية( 

ملدرسة العليا للقضاة فانه جيتاز قاضي نيابة وحىت حيصل الطالب القاضي على تكوين يف ا
من املرسوم التنفيذي  )26(مسابقة وطنية يتم افتتاحها بقرار من وزير العدل طبقا للمادة 

أو مثاين ) ليسانس يف العلوم القانونية (ويكون املترشح حائزا على شهادة  05/303
ينا يف خمتلف ويتلقى الطلبة الناجحون تكو 01ماستر  ←سداسيات يف العلوم القانونية 

املواد القانونية سواء تلك اليت متت دراستها يف مرحلة ليسانس أو املواد اليت تدخل ضمن 
التكوين اخلاص باملدرسة العليا وذلك على مدى السنوات الثالث مع اخلضوع إىل فترات 

يتم تعيني القاضي بعد التخرج مبوجب مرسوم رئاسي حسب نص . تربص كل سنة
املتضمن القانون األساسي للقضاء بناءا على اقتراح وزير  04/11لقانون من ا )03(املادة 
وهكذا يبقى القاضي ذا تكوين عام يف مجيع فروع القانون أي له أن يتوىل  .العدل

وهكذا . ممارسة خمتلف املهام يف أي قسم من أقسام احملكمة االبتدائية دون ختصص يذكر
إال أنه  )بالشكل الذي قدمناه(لسلك احلساس فان على الرغم من اهتمام املشرع ذا ا

فحىت . )1(اليوجد يف الوقت الراهن ما يدل على إعطاء أمهية خاصة لقضاء األحداث
فترات تربص قصرية املدة يف إطار التكوين  وإن كان القاضي خيضع بعد تنصيبه إىل

يتحكم يف املستمر فان هذا ال يكفي، فمن مصلحة الطفل أن ميثل أمام قاضي خمتص 
خمتلف احلاالت اليت تعرض عليه يف جمال اخلطر بصفة خاصة وقضايا األحداث بصفة 

  .عامة 

إذن فمن جهة ال يتحصل القاضي على تكوين خاص يف جمال قضايا األحداث ومن 
جهة أخرى فان مدة بقائه يف منصبه كقاضي أحداث ال يتعدى الثالث سنوات وهذا 

ألن ما يتلقاه القاضي من تكوين ينحصر يف تلك . األحداث الخيدم السياسة اجلنائية جتاه
املعارف القانونية العامة اليت يتلقاها يف املدرسة العليا إضافة لشهادة ليسانس وهو يعد 

                                                        
  . 119املرجع السابق ، ص :  درياس زيدومةأنظر ـ  )1(
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تكوينا عاما،  وتبقى بذلك خربته امليدانية هي اليت حتدد مدى اكتسابه اخلربة الكافية يف 
إذا ما علمنا أن نقله بعد  (سنوات قصرية جمال اإلحداث والراجح أن مدة الثالث 

  .)1( )انقضاء هذه املدة قد ال يراعى فيها تنصيبه يف نفس االختصاص
جند أن هناك سلطتني هلما صالحية  ،الطفل من قانون محاية )61(ووفقا لنص املادة 

  .ورئيس الس القضائي، وزير العدل : القاضي كقاضي أحداث ومها  ،تعيني

 قضاة األحداث بالنسبة للمحاكم املتواجدة مبقر االس القضائية فاألول يعني
  .وذلك بقرار ملدة ثالث سنوات

والثاين يعني قضاة األحداث للمحاكم املتواجدة خارج مقر االس القضائية 
ويبقى هذا التمييز بني الفئتني دون تربير يذكر  .مبوجب أمر منه وباقتراح من النائب العام

التعيني، خاصة إذا علمنا إن رغبة القاضي يف تويل هذا املنصب قد  من حيث سلطة
  .الحتترم

قاضي حديث التخرج من  وما يالحظ يف احملاكم بصفة عامة هو أنه قد يعهد إىل
املدرسة العليا للقضاء توليه قضاء األحداث مما جيعلنا نقول أن معايري التعيني نسبية يف ظل 

  .)2(غياب قضاء أحداث متخصص
: 

إن اختصاص قاضي األحداث يف نظر قضايا األحداث أو األطفال يف خطر يتحدد 
شخص احلدث أو الطفل ونوع اجلرائم اليت يتعرض هلا احلدث : مبعايري ثالث وهي

  .واال اإلقليمي الذي حدده له املشرع
ـ 

داث ــــاجلزائري قاضي األحداث صالحية النظر يف قضايا األحمنح املشرع 
أو األطفال املعرضني خلطر ومنحه سلطة التحقيق واختاذ التدابري احملددة قانونا وذلك 

                                                        
   .20ص ، املرجع السابق ، السياسة اجلنائية جتاه األحداث :  عبد احلفيظ فروخأوانظر ـ  )1(
  . 21ص ، املرجع السابق ، السياسة اجلنائية جتاه األحداث :  أوفروخ عبد احلفيظانظر ـ  )2(
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سنة حسب  18ويتعلق األمر باألطفال الذين تقل أعمارهم عن  15/12مبوجب القانون 
  .من نفس املادة سنة يف الفقرة الثانية 21أو ، )  1ف  42(املادة 

فإن هذا االختصاص يشمل كذلك األطفال اين عليهم يف  ،هذه املادة ومبفهوم
ه ــعلي وهذا ما تنص. باعتبارهم ضحايا جرائم قد جتعلهم يف خطر ،جنايات أو جنح

   .)  9،  8ف  02(املادة 

من القانون  )1( )36( و) 35(فاحلدث يستفيد من تدابري احلماية املقررة يف املادتني 
وقد قرر املشرع  ،بالتدابري اليت يصدرها قاضي األحداث وتكون مبوجب أمر.  15/12

 15/12من قانون  02و الطفل يف حالة خطر مبوجب نص املادة أهذه احلماية للحدث 
  .سنة 21ن الطفل يستفيد من احلماية قبل امتام أوب

ـ 

االختصاص النوعي لقاضي األحداث يف شأن  قضايا نتناول يف هذا العنصر 
وفق ما ) دون اجلزء اخلاص باألحداث اجلاحنني (األحداث أو األطفال يف خطر فقط 

أي الذين تكون صحتهم أو أخالقهم  15/12من القانون )  02ف 02(تنص عليه املادة  
شأما أن أو أمنهم يف خطر أو عرضة له أو تكون ظروفهم املعيشية و سلوكهم من 

أو  يعرضهم للخطر احملتمل أو املضر مبستقبلهم أو يكونوا يف بيئة تعرض سالمتهم البدنية
  .النفسية أو التربوية للخطر 

                                                        
 . رين بالثقةديتسليم الطفل لشخص او عائلة ج ـ . .تسليم الطفل ألحد أقاربه  ـ . . ما مل تكن قد سقطت عنه حبكم ،تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي ال ميارس حق احلضانة عليه ـ . .بقاء الطفل يف أسرته إ ـ.  ) :35(تدابري املادة ـ  )1(

 .مركز أو مؤسسة استشفائية إذا كان الطفل يف حاجة إىل تكفل صحي أو نفسي ـ . . مصلحة مكلفة ملساعدة الطفولة ـ . . مركز متخصص يف محاية الطفولة يف خطر ـ .  ) :36(تدابري املادة  ـ
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وتعترب من احلاالت اليت  8/9ف  02ويدخل يف هذا اإلطار ما نصت عليه املادة 
ي شخص تعرض الطفل للخطر إذا كان الطفل ضحية جرمية من ممثله الشرعي أو من أ

  . آخر
 : 

من  32احمللي لقاضي األحداث يف شأن قضايا اخلطر حددته املادة  إن االختصاص
  :حبيث جعلت معايري هذا االختصاص هي 15/12القانون 
  حمل إقامة الطفل املعرض للخطر أو مسكنه أو حمل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي  -
و هكذا خيتص . الطفل يف حال عدم وجود هؤالء املكان الذي وجد فيه كذلك -

قاضي األحداث املوجود بدائرة اختصاصه إحدى العناصر املذكورة بنظر العريضة اليت 
ترفع إليه من الطفل أوممثله الشرعي أو وكيل اجلمهورية أو رئيس الس الشعيب البلدي 

  .تمة بشؤون الطفولةملكان إقامة الطفل أو مصاحل الوسط املفتوح أو اجلمعيات امله
من جهة حدد املشرع اجلزائري معايري االختصاص احمللي لقاضي األحداث ومن 
جهة أخرى بني كيفية اتصاله بقضية الطفل و منهم األشخاص املخول هلم تقدمي العريضة 

و ما جتدر اإلشارة ). تلقيه اإلخطار املقدم من الطفل شفاهة( إليه مبا فيهم الطفل نفسه 
ختول لقاضي األحداث النظر تلقائيا يف قضايا  32الفقرة الثانية من نفس املادة إليه أن 

األحداث املتواجدين يف خطر و يكون بذلك املشرع وسع من صالحيته يف هذا اإلطار 
وأعطاه دورا إجيابيا حبيث مل يقيد اختصاصه فقط بوجوب تقدمي العريضة من طرف 

من ذلك فمنحه صالحية التدخل ملصلحة  األشخاص املذكورين و إمنا تعداه ألبعد
  .)1(الطفل

 

 

 

 

                                                        
  . 21ص ، املرجع السابق ، السياسة اجلنائية جتاه األحداث :  أو عبد احلفيظ أفروخانظر ـ  )1(
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:1512 

 حىت يتصل قاضي األحداث بالقضية البد من إتباع اإلجراءات القانونية الالزمة،
وهذه اإلجراءات ال خترج عن كوا مراحل يتبعها قاضي األحداث جتاه الطفل يف خطر 
من جهة ومن جهة أخرى تتعلق كذلك باحمليط الذي يتعامل مع قاضي األحداث يف 

وهو ما سوف نتناوله حتت  15/12جمال اخلطر وهذه اإلجراءات نص عليها القانون 
  . عنوان اإلجراءات املتبعة أمام قاضي األحداث

: 

يعد النص القانوين املرجعي يف بيان كيفية إخطار قاضي  15/12إن القانون 
للتحقيق مع  األحداث وخمتلف الشروط لنظر القضية، وكذا السلطات املخولة هلذا األخري

  .الطفل والتدابري الوقائية املقررة حلمايته
: 

  :ا الفرع أمرينذيشمل ه
 كيفية إخطار قاضي األحداث ـ.  
 شروط نظر القضية ـ.  

: 

على أن اتصال قاضي األحداث بالقضية  15/12من القانون ) 32(نصت املادة 
  .يكون مبوجب عريضة ترفع إليه،و مل حيدد مهلة معينة للقيام بذلك

إن هذا اإلجراء مل يقيده املشرع اجلزائري بشروط شكلية تذكر إال أنه حدد 
  : األشخاص الذين هلم احلق يف القيام به وهم

 الطفل نفسه ـ.   
 ممثله الشرعي ـ. 
 وكيل اجلمهورية ـ.  
 1(الوايل ـ(. 

                                                        
 )116(بوضع الطفل يف خطر يف املراكز املذكورة يف املادة  ،خول املشرع للوايل أن يأمر يف حالة االستعجالـ  )1(

  .من قانون محاية الطفل )117(وذلك حسب املادة ،  ملدة الميكن أن نتجاوز مثانية أيام
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 لس الشعيب البلدي ملكان إقامة الطفل  ـرئيس ا 
 مصاحل الوسط املفتوح أو اجلمعيات أو اهليئات العمومية املهتمة بشؤون  ـ

 .الطفولة
وتنص الفقرة الثانية من نفس املادة على أن قاضي األحداث له أن ينظر يف القضايا 

  .املتعلقة باألحداث تلقائيا
تقدمي العريضة صحيحا بالنسبة لكل هؤالء األشخاص فإنه  وحىت يكون إجراء

يف حالة ما إذا  ضتهيفبالنسبة ملمثله الشرعي تقبل عر يتعني احترام االختصاص املكاين،
قدمت إىل قاضي األحداث الذي يكون نطاق اختصاصه يشمل حمل إقامة الطفل املعرض 

  .  للخطر أو مسكنه أو حمل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي
العريضة للمكان الذي وجد فيه الطفل يف حالة  كما خيتص قاضي األحداث بنظر

 .عدم وجود هؤالء
 : 

حىت ينظر قاضي األحداث يف وضعية الطفل املوجود يف خطر ال بد من أن يتوفر 
  :و مها  15/12من القانون )  1ف 2املادة ( الشرطني املذكورين يف نص 

 سنة كاملة 18أن ال يبلغ سنه  ـ.  
 وإن تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه يف خطر أو عرضة له أو  ـ

تكون ظروفه املعيشية أو سلوكه من شأما أن يعرضاه للخطر احملتمل أو 
أو يكون يف بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية  املضر مبستقبله،

  .للخطر
ـ18 

بأقل  15/12من القانون )  1ف  02املادة ( حدد املشرع اجلزائري سن الطفل، يف 
سنة أو جتاوزها ال يستفيد من تدابري  18سنة مبعىن أن الشخص الذي أكمل  18من 

  .احلماية املنصوص عليها يف هذا القانون
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ومقارنة مع نصوص تشريعية أخرى تتعلق بتحديد سن الطفل يف خمتلف ااالت 
ا ـــاملنصوص عليه) 18(كاملسؤولية اجلزائية أو املسؤولية املدنية جند بأن هذه السن 

هي نفس السن بالنسبة لسن املسؤولية اجلزئية، فبالنسبة لسن الرشد  )02(يف املادة 
ل ــوجع. سنة كاملة 18 بـ)  10ف 02( اجلزائي فاملشرع قد حددها طبقا  للمادة 

سنة  13/18والذين يكون سنهم بني  ،سنة 13و  10فروقا بني األحداث البالغني من 
يف حني الفئة الثانية ميكن أن  ،حبيث جعل الفئة األوىل ال ختضع سوى لتدابري احلماية

  .من قانون عقوبات)  50،  49( حسب املادة  ،ختضع إىل عقوبات خمففة

سنة كاملة ) 19(ده املشرع بتسعة عشرة أما بالنسبة لسن الرشد املدين،  فقد حد
عليه،  ويعترب الشخص الذي بلغ هذه السن راشدا مادام يتمتع بقواه العقلية ومل حيجر

من  )40(ويترتب على ذلك كونه كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية حسب املادة 
أن الشخص الذي وقد ميز املشرع بني حالة التمييز وعدم التمييز واعترب . القانون املدين

املعدلة مبوجب القانون  )42(فهو غري مميز حسب املادة   ،سنة )13(ثالثة عشر مل يبلغ 
  .سنة  )16( ستة عشر بدال من سن،  2005جوان  20الصادر يف  05/10رقم 

 )19(تسعة عشر ودائما يف إطار املقارنات، جند أن املشرع حدد سن الزواج بـ 
در ــحيث ص 2005فيفري  27سنة مبوجب التعديل الذي طرأ على قانون األسرة يف 

واحد  منه بعد أن كان السن املرخص به للزواج هو) 07(وعدل املادة  05/02األمر 
  .سنة بالنسبة للمرأة 18سنة بالنسبة للرجل و  )21( وعشرون

 ،عرفتها خمتلف القواننيأردنا أن نبني بعض التغريات اليت  ،من خالل هذه املقارنات
واليت هي يف نفس الوقت درب من  ،يف شأن سن األطفال يف جمال حتديد املسؤولية

  .احلماية التشريعية هلم
سنــة،  )18(، مثانية عشرة أما عن السبب الذي جعل املشرع خيتار هذه السن

ا يف ــو هو تأثره بالتشريع الفرنسي الذي حدده  ،فإنه يكون تارخييا بالدرجة األوىل
من القانون املدين فجعل السن احملددة هي سن الرشد اجلزائي إال أنه ميكن  )375(املادة 

وهذا . سنة بطلب من املعين )21(واحد وعشرون متديد التدبري املتضمن احلماية إىل غاية 
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واحد ادة الثانية منه بعدما كانت السن يف امل ،15/12ما فعله املشرع اجلزائري يف القانون 
  ).امللغى(  03/72سنة يف ظل األمر  )21(وعشرون 

 )21( واحد وعشرونأن ميدد احلماية إىل غاية  ،غري أنه ميكن لقاضي األحداث
حبيث مشلت حىت املراهقني األقل  ،وذا نقول أن املشرع وسع من نطاق احلماية. سنة
بناء على طلب من  ،)واهلدف هو محاية فئة الشباب ( سنة  )21( واحد وعشرون من

  .أو من تلقاء نفسه ، أو من قبل املعين ،سلم الطفل

و ميكن أن تنتهي هذه احلماية قبل ذلك مبوجب أمر من قاضي األحداث املختص  
و يعترب . بناءا على طلب املعين مبجرد أن يصبح هذا األخري قادرا على التكفل بنفسه

  .زائري يف هذا اخلصوص موقف سليم يف رأيناموقف املشرع اجل
ـ 

على خالف التشريعني الفرنسي و املصري اختذ التشريع اجلزائري موقف متميز من 
التشريعيني فيما خيص توافر حالة اخلطر حبيث وضع املشرع اجلزائري عبارات عامة 

اليت ) 02يف املادة (للداللة على حالة اخلطر مثل املشرع الفرنسي، مث ذكر حاالت حمددة 
  .)1(املصريتعرض الطفل للخطر مثل املشرع 

حاالت تعترب الطفل معرضا لالحنراف وعلى القاضي أال  )8(حددت  ،من قانون الطفل املصري )96(فاملادة ـ  )1(                                                        
يعترب الطفل معرضا لالحنراف يف : " على أنه  فنصت،  هذه احلاالت احملددة للقول بتوافر حالة اخلطر نخيرج ع

وغري  ،أو القيام بألعاب لوانية ،عرض سلع وخدمات تافهة ويعد من أعمال التسول، إذا وجد متسوال  ـ .  :  أي حالة من احلاالت اآلتية
أو خبدمة من يقومون  ،قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد األخالق أو القمار أو املخدرات إذا ـ . . أو غريها من املهمالت والفضالت ،إذا ما مارس مجع أعقاب السجائر ـ . . ذلك مما ال يصلح موردا جديا للرزق

أو يف أماكن أخرى غري معدة لإلقامة أو  ،أو كان يبيت عادة يف الطرقات ،يكن له حمل إقامة مستقر ملإذا  ـ . .  ا
ومارق من سلطة أبويه أو وصيه أو من سلطة أمه يف حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم  ،إذا كان سيء السلوك ـ . .التدريب اهلروب من معاهد التعليم أو اعتادإذا  ـ . .املعرضني لالحنراف أو املشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السرية خالطإذا  ـ . . املبيت
اال بناء على إذن من  ،ولو كان من إجراءات  االستدالل ، و ال جيوز يف هذه احلالة اختاذ أي إجراء قبله ،أهليته

 . " أبيه أو وصيه أو أمه حسب األحوال
  .  إذا مل يكن له وسيلة مشروعة للتعيش و ال عائل مؤمتن ـ . 
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1ـ 

و ميكن  15/12وردت هذه احلاالت يف الفقرة األوىل من املادة الثانية من القانون 
 :أن نقسمها إىل ثالث حاالت هي 

 أن تكون صحة الطفل أو أخالقه أو تربيته أو أمنه يف خطر أو عرضه له  ـ 
 ما أن يعرضاه للخطر احملتمل  أن تكون ظروفه املعيشية أو سلوكه ـمن شأ

 .أو املضر مبستقبله
 أن يكون يف بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر ـ. 

ـ 

والتربية مجع املشرع بني عناصر مهمة يف حياة الفرد وهي الصحة واألخالق 
  .واألمان، واعترب تعريضها للخطر حالة من حاالت وجود صاحبها يف خطر

  : وهي احلالة اجلسمانية والعقلية لإلنسان، أما عن اخلطر الذي قد يصيبها
ة ـويستوي يف ذلك أن تكون اإلصابة جسماني )1(فهو كل اآلفات اليت تصيب اإلنسان

 .أو نفسية أو عقلية

  : يكتسب الطفل أخالقه من تربية الوالدين ومن تأثري احمليط الذي
يعيش فيه، وللطفل دوافع بدائية فطرية البد من ذيبها حىت ال خترج عن نطاق السيطرة، 
فالتربية اخلاطئة تكسب الطفل سلوكات غري سوية قد جتعله مييل حنو اجلنوح، كما أن 

ن فيها مما يستوجب من الوالدين دور رقابة الرفقة القدوة املنحرفة والرفقة السيئة تؤثرا
اليت خيتارها الطفل، حيث أن هذه األخرية إذا كانت سيئة لكون رفاقه أشرارا جتعله 

 .)2(يرتلق معهم إىل مسالك الشر واجلرمية

                                                        
  .139مرجع سابق ص :  درياس زيدومةأنظر ـ  )1(
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة ، األردن ،  1دراسة مقارنة طبعة ،قضاء األحداث : أمحد عوين زينبأنظر ـ  )2(

  .27 ص،  2003  ، للنشر والتوزيع
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  :إن العناية  )1(املقصود من خالل التربية اجلانب الدراسي للطفل
و خطري ألن له التأثري املباشر على سلوكاته ، إذا يفترض أن بدراسة الطفل جانب مهم 

  .تغطي الدروس اليت يتلقاها الطفل يف خمتلف املستويات جانبا من التقومي السلوكي له
 )2(إن الرعاية األبوية تعترب أساس البناء و تأيت املؤسسة التعليمية مبختلف أطوارها 
ملدارس و عدم اإلشراف على التالميذ يف حل وعدم إعطاء التربية مكانتها يف ا .لتشيده

  .بعض مشاكلهم جيعل الطفل يف خطر مما يؤدي به إىل اجلنوح
 : إن وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة أو غريها من حاالت االضطراب

  .وعدم االستقرار  قد جتعله يف خطر أو عرضة له مما يتطلب محايته

ـ 

  

فاملفردات املستعملة يف هذا العنصر من طرف املشرع أوسع من تلك اليت عرفناها 
يف العنصر األول ،فالظروف املعيشية للطفل أو سلوكه ينم عن حالة خطرية يعشها أو 

ح له بأن حيظى برقابة عامة كغريه من األطفال أو املراهقني، على األقل ظروفا ال تسم
كما أن السلوك يعرب عن نتاج تلك التربية اليت تلقاها و األخالق اليت يتحلى ا الطفل 

  .حبيث يترمجها يف أقوال و تصرفات، هذه ألخرية قد تدل على مستقبل متدهور للطفل
ـ 

 األول جاء فاملفردات املستعملة من طرف املشرع يف هذا العنصر اليت تكمل العنصر
الذي يعيش فيه الطفل أو الوسط السيء الذي  وهي تركز على ظروف الوسط احمدد

لنفسية ميكن أن جيد الطفل نفسه فيه والذي ميكن أن يؤثر سلبا على سالمته البدنية أو ا
وجيعله يف خطر، كاالستغالل اجلنسي للطفل مبختلف ) السابقة الذكر . ( أو التربوية

أشكاله، االستغالل االقتصادي للطفل، وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة، وهو بذلك 
  .جدير باحلماية

                                                        
  . 139ص ، املرجع السابق  :  زيدومةدرياس أنظر ـ  )1(
املتضمن بتنظيم  1976أفريل  16املؤرخ يف  76/35من األمر  )05(أكد املشرع على إجبارية التعليم يف املادة ـ  )2(

  .) 16(إىل اية السنة السادسة عشرة )  06(التربية والتكوين جلميع األطفال من السنة السادسة 
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ذلك حدد املشرع اجلزائري بعض احلاالت اليت ميكن أن تعرض الطفل  باإلضافة إىل
ى القاضي أن يتدخل مبجرد توافر إحدى هذه احلاالت حلمايته، ولكن هذه للخطر، وعل

  .احلاالت جاءت على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر
2ـ 

 : تعترب من بني احلاالت اليت تعرض الطفل للخطر احلاالت التالية
 فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي ـ. 
 تعريض الطفل لإلمهال أو التشرد ـ . 
 املساس حبقه يف التعليم ـ. 
 التسول بالطفل أو تعريضه للتسول ـ. 
 ا  ـعجز األبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم يف تصرفاته اليت من شأ

 .  على سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية أن تؤثر
 و الرعايةالتقصري البني و املتواصل يف التربية  ـ. 
 سوء معاملة الطفل، السيما بتعريضه للتعذيب واالعتداء على سالمته البدنية  ـ

واحتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه 
 .التأثري على توازن الطفل العاطفي أو النفسي

 إذا كان الطفل ضحية جرمية من أي شخص آخر إذا كان اقتضت مصلحة  ـ
 الطفل محايته 

 االستغالل اجلنسي للطفل مبختلف أشكاله، من خالل استغالله السيما يف املواد  ـ
 . اإلباحية و يف البغاء و إشراكه يف عروض جنسية

 ه من متابعة السيما بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرم االستغالل االقتصادي للطفل، ـ
 .أو املعنوية /دراسته أو يكون ضارا بصحته أو سالمته البدنية و

 مسلحة أو غريها من حاالت االضطراب و عدم  وقوع الطفل ضحية نزاعات ـ
 .االستقرار
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ويف األخري نستطيع أن نقول أن حاالت اخلطر الذي يهدد الطفل الواردة يف املادة 
رب ــحبيث توفر محاية أك) عامة وحمددة (جاءت شاملة  15/12من القانون ) 02(

ر ــللطفل وذلك طبقا ملا يقدره قاضي األحداث الذي يبقى له اال واسع يف تقدي
  .)1(هذه احلالة

 :1512 

خول املشرع لقاضي األحداث سلطات جتاه احلدث املوجود يف خطر، فأعطاه 
التحقيق واختاذ التدابري اليت يراها يف صاحله، منها ما يتشابه مع السلطات صالحيات 

  .املقررة له عند نظره حالة اجلنوح ومنها ما يتميز عنها
وسنتناول فيما يلي سلطاته عند التحقيق مث سلطاته يف اختاذ تدابري احلماية، مث عالقة 

صة تنشط يف جمال اخلطر قاضي األحداث بلجنة العمل التربوي اليت تعترب هيئة خا
  . اإلطارباعتبارها ذات دور مهم يف هذا 

: 

جند بأن  15/12من القانون )  37،  36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ( بالرجوع إىل املواد
املشرع أعطى قاضي األحداث سلطة التحقيق مع احلدث املوجود يف خطر، حبيث خول 
له القيام بإجراءات معينة من جهة واختاذ تدابري مؤقتة إىل غاية الفصل النهائي يف القضية، 

  .من جهة أخرى
  .املمنوحة له اتوسنتبع فيما يلي خطة املشرع يف عرض هذه السلط

: 

عند افتتاح الدعوى، يقوم قاضي  " : على أنه 15/12من القانون  )33(نصت املادة 
ليه ويقوم بسماع أقواهلما إ ةاألحداث بإعالم الطفل أو ممثله الشرعي بالعريضة املقدم

  ." وتلقي آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله

                                                        
مثاين حاالت  )96(واملشرع اجلزائري بذلك تفادي االنتقاد املوجه للمشرع املصري الذي حدد له يف املادة ـ  )1(

  .على سبيل احلصر و على القاضي املصري أن يتقيد يف حدودها للقول، بتوافر اخلطر عند الطفل
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ل ــاضي األحداث بإعالم األشخاص املذكورين يف املادة كوتبعا لذلك يقوم ق
ح ــإن املشرع مل يستعمل مصطل.حبسب احلالة من أجل االعالم بافتتاح الدعوى

االستدعاء، هنا، مما يفيد بأن هذا اإلجراء ما هو إال إخبار بالبدء يف إجراءات التحقيق 
حيث ذكر املشرع إجراء االستدعاء وذلك مبوجب  )38(مع احلدث، وهذا مقارنة باملادة 

  .رسالة موصى عليها
يتعلق بنتائج  فيمافحضور الطفل أو حضور ممثله الشرعي له أمهية كبرية سواء 

  .التحقيق أو فيما يتعلق بالتدابري املؤقتة اليت ميكن أن يتخذها يف شأن احلدث
م باالستماع إليهما بأن قاضي األحداث يقو ،ويتضح ذلك من خالل قول املشرع

  .وتسجيل آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله
ال يكون إال يف احلالة اليت ال يقدم فيها  ،مع العلم أن إجراء االخبار أو االعالم

   .الطفل أو املمثل الشرعي للطفل العريضة بأنفسهم
  .مبحاميهذا وتضيف نفس املادة بأن الطفل جيوز له االستعانة 

:  

وتتمثل هذه السلطات فيما منحه اياه املشرع من وسائل عند دراسة شخصية 
  .احلدث والتدابري اليت يتخذها كحماية مؤقتة له إىل غاية انتهاء التحقيق

1ـ 

ه ــيتوىل قاضي األحداث دراسة شخصية احلدث، وذلك طبقا ملا نصت علي
وله من أجل القيام بذلك جمموعة من الصالحيات كأن  15/12من القانون  )34(املادة 

ة والنفسية ومراقبة السلوك، وميكنه ياالجتماعي والفحوص الطبية والعقل يلجأ إىل البحث
مع ذلك إذا توافرت لديه عناصر كافية للتقدير،  أن يصرف النظر عن مجيع هذه التدابري 

ويتلقى قاضي األحداث كل املعلومات والتقارير املتعلقة بوضعية  ،نهايأمر ببعض م نأو أ
الطفل وكذلك تصرحيات كل شخص يرى فائدة من مساعه وله أن يستعني يف ذلك 

  .مبصاحل الوسط املفتوح وقد اعترب املشرع هذه الوسائل ذات أمهية
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إال ومن جهة أخرى فهي ليست مذكورة على سبيل احلصر بل على سبيل املثال، 
  .أن املشرع اعتربها مهمة يف إطار التحقيق مع احلدث

وهكذا يتضح بأن هذه االجراءات هي األهم يف نظر املشرع من بني خمتلف 
دة ــاالجراءات اليت ميكن أن يباشرها قاضي األحداث، إذن فله القيام بإجراءات عدي

عن احلدث ومجع أكثر العناصر اليت  قدر من املعلومات يف هذا االطار بغية كسب أكرب
  .يراها مفيدة يف حتديد شخصيته

 ـ 

يعد التحقيق االجتماعي أسلوبا فعاال يف التعرف على وضعية احلدث يف وسطه 
االجتماعي والعائلي، فيسمح مبعرفة ظروف عيشه، وعالقته جبريانه، ومشواره الدراسي 

املهمة اليت تضع قاضي األحداث على الطريق الذي سينتهجه يف وغريها من املعلومات 
 .التعامل مع الطفل

 ـ 

وقد عددها  خطر،وتشمل األمر بإجراء خمتلف الفحوص على الطفل املوجود يف 
 .املشرع  وهي الفحوص الطبية والطب العقلي والنفساين

من  الطبية هذه الفحوص 15/12من القانون  )34(حيث اعترب املشرع مبوجب املادة 
االجراءات ذات األمهية يف دراسة شخصية الطفل حيث أقرها حىت بالنسبة للحدث 

  .ن لزم األمر ذلكإ )68(اجلانح يف املادة 
1 ـ  

إن ان الكشف البدين ال ميكن إغفاله بدعوى البنية القوية الظاهرة على الطفل، هذا 
جلأ قاضي األحداث إىل الفحص الطيب، فقد يسمح فحص بعض األعضاء بالكشف عن 
عالمات ودالئل تدل على إصابات عضوية أو عصبية ختلف آثار سيئة على الوظائف 

هذا وقد يكون هذا الكشف مستقال كما قد يكون  ،)1(العقلية، مثل البالغرا والزهري
  .مبناسبة فحص احلدث من الناحية العقلية

  . 66 اخلربة يف الطب الشرعي ، باتنة اجلزائر، مطبعة عمار قريف، ص :  بن لعلى حييأنظر ـ  )1(                                                        
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2 ـ 

والغرض منه هو الكشف عن حالة الشخص وتبيان ما إذا كان به مرض عقلي أو 
  .)1(جنون

3 ـ)2( 

إن الفحوص النفسية ذات أمهية بالغة يف معرفة شخصية احلدث إن اقتضى األمر 
  . إجرائها

فيتم التعرف على ماضيه وكيفية  ،فهي تكشف عما إذا كانت شخصيته سوية أم ال
  .عيشه و عالقته مع والديه وحميطه ومدى تأثري كل ذلك على سلوكه ونفسيته

فاألصل أن حماكم األحداث، سواء كانت بصدد نظرا قضايا اخلطر أو اجلنوح 
التصدر أحكامها إال بعد احلصول على معلومات تفصيلية كاملة عن احلدث، وأهم 

حلصول على ذلك هي الفحوص الطبية والسيكولوجية وتقارير خرباء الوسائل الفعالة يف ا
 .)3(الطب النفسي العصيب لألطفال

 ـ  

دائما، صالحية مراقبة سلوك احلدث ويفترض أن  )34(خول املشرع مبوجب املادة 
واملؤسسات املختصة باستقبال مصاحل الوسط املفتوح بالتعاون مع  اإلجراءيكون هذا 

  .املوجودين يف خطراألطفال 
ويف األخري فإن قاضي األحداث إذا ما توافرت لديه عناصر التقدير الكافية، حسب 

فإنه ميكن له أن يصرف النظر عن التدابري سابقة أو أن اليأمر  )34(الفقرة الثانية من املادة 
  .إال ببعض منها

اجلنون أنواع، سواء كان مستمرا أو متقطعا، ألن أي اختالل يتم اكتشافه يهم القاضي ويوجه قناعته حنو ـ  )1(                                                        
وضعه يف ن مل تصل درجة اجلنون إىل إاختاذ التدبري  املناسب وتقرير احلماية اليت تليق أكثر باحلدث، هذا 

  .مصحة للعالج
سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير اخلربة، مذكرة لنيل شهادة :  خروفة غانيةأنظر أكثر تفصيل يف ذلك، ـ  )2(

  .وما يليها 31، ص  2009املاجيستر يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، جامعة قسنطينة، كلية احلقوق ، 
  . 46ص ،  1991سنة  ،دار املطبوعات اجلامعية، جرائم األحداث  : الشواريب عبد احلميدأنظر ـ  )3(
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وهذه التدابري املؤقتة يتخذها قاضي األحداث خالل التحقيق وتتقامسها كل من 
حيث تتميز التدابري املذكورة يف املادة األوىل  15/12من القانون )36(واملادة  )35(املادة 

بإبقاء الطفل قدر اإلمكان وسطه العائلي أو لدى شخص جدير بالثقة مقارنة باملادة اليت 
  .تليها

جيوز لقاضي األحداث أثناء  " : ما يلي 15/12من القانون  )35(تنص املادة 
  : التدابري التالية أحدشأن الطفل و مبوجب أمر باحلراسة املؤقتة بالتحقيق، أن يتخذ 
 الطفل يف عائلته  إبقاء ـ  
   والدته الذي ال ميارس حق احلضانة عليه، ما مل لو أالطفل لوالده  تسليم ـ

  .تكن قد سقطت  عنه حبكم
 الطفل إىل أحد أقربائه تسليم ـ. 
 إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة  الطفلتسليم  ـ 

كما ميكنه أن يكلف مصاحل الوسط املفتوح مبالحظة الطفل يف وسطه األسري 
  ".املهين أو /املدرسي و أو/و

وهكذا فإن املشرع أجاز لقاضي األحداث أن يكلف املصاحل املذكورة مبالحظة 
املوجود به وفقا لتدبري املتخذ يف شأنه، واهلدف من ذلك هو بقاء  الطفل يف الوسط

القاضي على اتصال بوضعية الطفل ومتابعته باستمرار عن طريق مراقبته، يف وسطه 
  .الطبيعي

ميكن لقاضي األحداث أن يأمر،  " : من نفس القانون بأنه )36(وتضيف املادة 
  :  يوضع الطفل، بصفة مؤقتة يف

 يف محاية األطفال يف خطرمركز متخصص  ـ.  
 مبصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة ـ.  
 مركز أو مؤسسة استشفائية إذا كان الطفل يف حاجة إىل تكفل صحي أو  ـ

  . " نفسي
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، خترج احلدث من وسطه الطبيعي وتضعه 36إن التدابري املنصوص عليها يف املادة 
يف إحدى املؤسسات أو املصاحل أو املراكز املذكورة ولذا فهي ذات طابع مميز، ميكن 
القول عنها بأا استثنائية ال يتخذها القاضي إال إذا ارتأى الضرورة امللحة لذلك، ويبدوا 

  . )35(هذا من خالل ترتيبها مقارنة بتدابري املادة 
وضع احلدث أو إحلاقه بإحدى هاته املؤسسات بغرض حتقيق هدف هذا يكون 

معني حتققه كل مؤسسة حبسب اختصاصها ولذا فإن اختاذ تدبري بوضع احلدث يف 
إحداها ال يكون إال إذا توافرت األسباب الداعية لذلك، حسب تقدير قاضي األحداث 

  .ما توصل إليه من قناعة خالل التحقيق
هي تدابري مؤقتة  )36( و) 35(املوجودة يف كل من املادتني  ونشري إىل أن التدابري

  .وتصدر مبوجب أوامر
وجيوز لقاضي األحداث، يف كل حني، أن يأمر بتعديلها أو العدول عنها بناءا على 

  .طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل اجلمهورية أو من تلقاء نفسه
القيام بذلك يف مدة ال تتجاوز  ويف احلالة اليت ال يبث فيها تلقائيا، وجب عليه

  . 15/12من القانون  )45(الشهر الذي يلي الطلب، و ذلك تطبيقا للمادة 
 15/12من القانون  )33(مبوجب املادة  ،وقد أعطى املشرع للطفل االستعانة مبحامي

  .ومن جهة أخرى دعم معنوي له ،فيكون من جهة ناصحا له
 )36( و) 35(مبوجب املواد  ،ي األحداثإن من خصائص األوامر اليت يتخذها قاض

وهذا  ،ساعة من صدورها بأي وسيلة 48تبليغها إىل الطفل وممثله الشرعي خالل  )37(و 
موقف اجيايب من طرف املشرع، حيث أوجب تبليغ تلك األوامر بسرعة و كل ذلك يف 

  . مصلحة احلدث الذي تتطلب حالته سرعة يف اإلجراءات دون تعطيل 
 )36(و  )35(وال ميكن أن تتجاوز مدة التدابري املؤقتة املنصوص عليها يف املادتني 

  .)  06(ستة أشهر 
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: 

من القانون  )38(بعد االنتهاء من التحقيق ، يقوم قاضي األحداث تطبيقا للمادة 
اجلمهورية لالطالع عليه ويقوم باستدعاء الطفل وكيل إىل بإرسال ملف القضية  15/12

وممثله الشرعي واحملامي عند االقتضاء مبوجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم 
  .بالوصول من أجل النظر يف القضية وذلك قبل مثانية أيام من النظر يف القضية

: 

تناولنا مسألة اختصاص قاضي األحداث يف نظر القضايا املتعلقة باخلطر سبق و أن 
املشرع الفصل يف مثل هذا النوع من  هواتضح بأنه هو الشخص الوحيد الذي خول

  )ق ح ط  117حسب املادة ( القضايا 
مل يوضح بنص حمدد جمموعة من املسائل اليت تتعلق مبحاكمة  15/12إال أن القانون 

رأسها تشكيلة احملكمة الناظرة يف قضايا اخلطر إضافة إىل مدى وجوبية األحداث وعلى 
  . حضور املمثل الشرعي للطفل وحماميه

: 

يتبني مبدئيا بأن املشرع جعل  )37(و )36(و  )35(بالرجوع إىل نصوص املواد 
تشكيلة احملكمة الناظرة يف قضايا األحداث املعرضني خلطر تشكيلة فردية، خالفا ملا هو 

  .)1(عليه احلال بالنسبة لألحداث املنحرفني
ع مبكتبه من القانون سالف الذكر نصت على أن قاضي األحداث يسم )39(فاملادة 

ن مساعه ومل يشرك معه أي شخص آخر كل األطراف وكذا كل شخص يرى فائدة م
  . املهمةهذه  يف

مل يوجب ذلك عند الفصل يف  15/12أما بالنسبة حلضور النيابة، فإن القانون 
قضايا اخلطر وليس على قاضي األحداث سوى أن يرسل امللف إليها عند إقفال التحقيق، 

إذا علمنا بأن  ولعل احلكمة من ذلك هو أن تبدي النيابة رأيها يف املوضوع ، خاصة
  . األوامر الصادرة عن قاضي األحداث يف قضايا اخلطر غري قابلة للطعن

يشكل قسم األحداث من قاضي األحداث رئيسا و من مساعدين : " من قانون محاية الطفل  80تنص املادة ـ  )1(                                                        
  . " ... إثنني حملفني
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: 

أن الطفل واملمثل الشرعي له : على  2ف) 38(يف مادته  15/12نص القانون 
على األقل قبل النظر يف القضية ) 08(واحملامي عند االقتضاء يتم استدعاءهم مثانية أيام 

  . مبوجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول
وهكذا تتضح سياسة املشرع يف هذا اإلطار، حيث أنه ينص على حضور املمثل 

يوجد ما إال )1(الشرعي كحماية وكضمانة للطفل، مثلما فعله بالنسبة لألحداث اجلاحنني
كما أن املشرع مل يرتب البطالن على  ما يستفاد منه بأن هذا احلضور إجباري،

  . إجراءات احملاكمة يف حال ختلفه
أما بالنسبة حلضور احملامي، فقد أجاز املشرع ذلك دون أن ينص على إلزامية 

 09/02املتضمن املساعدة القضائية واملعدل واملتمم بالقانون  71/57احلضور إال أن األمر 
عيني التلقائي للمحامي يف حالة القصر املاثلني ينص على الت 2009فرباير  25املؤرخ يف 

  . )2(أمام قاضي األحداث أو حمكمة األحداث أو أية جهة جزائية أخرى
مما يفيد بان احلدث املوجود يف خطر واملاثل أمام قاضي األحداث يستفيد إجباريا 

تعانة من متثيل احملامي واهلدف من وراء تعيني احملامي هو إعطاء احلق للحدث يف اإلس
  .بشخص خالل إجراءات احملاكمة

وهكذا فإن ما قرره املشرع من خالل قانون املساعدة القضائية يهدف إىل وضع 
  . ضمانة للحدث

  .وبالتايل فإن احملامي سيكون موجودا يف احملاكمة بصورة تلقائية 
                                                        

  .من قانون محاية الطفل  82وأكدت على ذلك املادة ـ  )1(
يتم تعيني حمامي تلقائيا يف : "  على ما يلي 09/02املعدل مبوجب القانون  71/57من األمر  )25(تنص املادة ـ  )2(

  :احلاالت اآلتية 
 .أو أية جهة جزائية أخرى ،أو حمكمة األحداث ،جلميع القصر املاثلني أمام قاضي األحداث ـ
 .جلنح أو احملكمة اليت تفصل يف مواد ا ،للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق ـ
للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة احملكوم ا عليه مخس  ـ

 .سنوات سجنا 
 .ا أن تؤثر على دفاعه أمن ش ،إذا كان املتهم مصابا بعاهة ـ
  " . للمتهم الذي يطلبها أمام حمكمة اجلنايات ـ
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:4041 

1512    
حيث أا تصدر مبوجب أمر يصدره قاضي األحداث ويكون مضموا إحدى 

  . 40التدابري التالية حسب املادة 
 ابقاء الطفل يف أسرته  ـ. 
 تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي ال ميارس حق احلضانة ما مل تكن قد  ـ

 سقطت عليه حبكم
 تسليم الطفل إىل أحد أقربائه ـ. 
 تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة  ـ 

مبالحظة الطفل تقدمي  وميكن يف مجيع األحوال أن يكلف مصلحة الوسط املفتوح
كما أن له أن يقرر  ،وكذلك توفري املساعدة الضرورية لتربية تكوينه ورعايته، احلماية له

وهي  )41(يف املادة احدى التدابري املنصوص عليها  ،زيادة على ما سبق بصفة ائية
  :احلاق الطفل
 مبركز متخصص يف محاية األطفال يف خطر ـ . 
 وجيب أن تكون هذه التدابري املنصوص عليها . مبصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة ـ

وال ميكن أن تتجاوز  ،مقررة ملدة سنتني قابلة للتجديد )41( و )40( تنييف املاد
غري أنه ميكن لقاضي األحداث عند الضرورة أن  ،بلوغ الطفل سن الرشد اجلزائي

بناءا على طلب املعين أو من سلم إليه الطفل أو من  ،سنة 21ميدد احلماية إىل غاية 
تلقاء نفسه، ميكن لقاضي األحداث أن يعدل التدبري الذي أمر به أو العدول عنه 

 ،اء  نفسهبناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل اجلمهورية أو من تلق
ال يتجاوز شهر يف طلب مراجعة التدابري يف أجل  توعلى قاضي األحداث أن يب

 ).  02ف  45 (، املادة واحد من تقدميه له
وباختصار، ميكن القول بأن املشرع قد وزع التدابري املقررة حلماية األطفال، 

وسطه العائلي أو األوىل دف إىل ابقاء الطفل يف : مبوجب تلك األحكام إىل جمموعتني
  .إعادته إليه أو تسليمه إىل شخص موثوق به



 

33 
 

والثانية تتضمن إحلاق الطفل بإحدى املؤسسات املختصة باستقبال األطفال يف 
  .)41(خطر  واملذكورة يف املادة 

وما نالحظه هو أن املشرع قد أعطى األولوية للمجموعة األوىل، بغية ابقاء الطفل 
  .الطبيعي قبل أن يلجأ إىل إحلاقه بإحدى املؤسسات املذكورةقدر اإلمكان يف وسطه 

ب ـــهذا وأن تبني لقاضي األحداث ضرورة ابقاء الرقابة عليه فإن له مبوج
مصاحل الوسط املفتوح مبتابعة و مبالحظة الطفل وتقدمي أن يكلف )  02ف  40(املادة 

ينه ورعايته مع وجوب احلماية له من خالل توفري املساعدة الضرورية لتربيته وتكو
  . تقدميها تقريرا دوريا له حول تطور وضعية الطفل

 

 ابقاء الطفل يف أسرته ـ.  
 تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي ال ميارس حق احلضانة ما مل تكن قد  ـ

 سقطت عنه حبكم 
 أحد أقاربه تسليم الطفل إىل  ـ. 
 جديرين بالثقة  تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة ـ. 

من التدابري املقررة حلماية الطفل يف خطر و جنده حىت كتدبري محاية مقرر يف  وهي
 .)1(شأن األحداث املنحرفني

  .)2(التدابري كذلك جمموعة من التشريعات العربيةهذه وقد نصت على 
جعلت احلدث يبقى لدى عائلته،  ،)40( واملالحظة أن البنود الثالثة األوىل من املادة

يف حني أن البند األخري تكلم عن تسليمه لشخص أو عائلة جديرين بالثقة، و بالتايل فإن 
من قانون  )103(رعايتهما على الطفل ال يبدو أن تكون ملدة حمددة، وقد وضعت املادة 

اإلنفاق عليه، الطفل املصري مثال مدة بالنسبة ملن يسلم إليه القاصر و ال يكون ملزما ب
  .حبيث حددا بثالث سنوات
                                                        

  .من قانون محاية الطفل 70املادة : أنظر ـ  )1(
 ،ريــــ، قانون األحداث القط)08( املادة،، قانون األحداث اللبناين )103(قانون الطفل املصري، املادة ـ  )2(

  ).10( املادة
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وهكذا فإن ما ميكن قوله بالنسبة للتشريع اجلزائري أن التدبري املتخذ، وإن مل حيدد 
سنة،  18له املشرع مدة إال أنه قيده مبدة قصوى وهي أن ال تتجاوز تاريخ إدراك الطفل 

  .15/12من القانون  )42(وفقا ملا نصت عليه املادة 
بصفة عامة، سواء أكان للوالدين أو أحد األقارب أو للشخص أو عائلة  إن التسليم
يعد أفضل التدابري التقوميية إلصالح األحداث اجلاحنني واملعرضني  ،جديرين بالثقة

ألنه يهدف إىل احملافظة على الطفل  ،)2(وال سيما إذا اقترن مبراقبة السلوك، )1(للجنوح
  .يه الرعاية والعطف واحلنان أين يتوافر له ف ،ضمن وسطه الطبيعي

املالذ األخري يف حال عدم إمكانية ، )3(وبذلك تبقى املؤسسة االجتماعية والعالجية
  .أو يف حال فشلها ،اللجوء للتدابري األوىل

 

وتتضمن إحلاق الطفل بصفة ائية بإحدى املراكز املتخصصة يف محاية األطفال يف 
  .تقدمي احلماية لهو مكلفة مبساعدة الطفولة من أجل متابعته ومالحظتهخطر أو مبصلحة 

إن إحلاق الطفل بإحدى هذه اهليئات يكون وفقا ملا يقرره قاضي األحداث تبعا 
للحالة اليت يكون عليها حبيث سيستشف من خالل التحقيق الذي جيريه معه ومن خالل 

  .ه احلماية واإلصالح املناسبنينتائج دراسة شخصيته أيا من املؤسسات كفيلة مبنح
هو والنصوص القانونية اليت تتضمن املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة 

  .15/12قانون محاية الطفل 
 

تنشأ  15/12من القانون  )118(إن جلنة العمل التربوي املنصوص عليها يف املادة 
خصصة يف محاية األطفال، وتكلف تعلى مستوى كل مركز من املراكز واملصاحل امل

بالسهر على تطبيق برامج معاملة األطفال وتربيتهم ودراسة تطورحالة كل طفل موضوع 
  .يف املركز

                                                        
قضاء األحداث، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، الدار العلمية الدولية للنشر  :  عوين أمحد زينب أنظرـ  )1(

  .230 ص، 2003دار الثقافة للنشر والتوزيع ،   ،والتوزيع
  .15/12من القانون  )40(من املادة  )02(هو ما أكد عليه املشرع يف الفقرة ـ  )2(
  .15/12من القانون  )41(فاملشرع مجع بني النوعني يف املادة ـ  )3(
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باإلضافة إىل إمكانية تقدمي اقتراحات لقاضي األحداث من أجل إعادة النظر يف 
  .دابري املتخذة من طرفهالت

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه اللجنة تنشأ على مستوى املراكز واملصاحل املتخصصة يف 
محاية الطفولة يف خطر ويف محاية األطفال اجلاحنني واملراكز املتعددة اخلدمات لوقاية 

  . 15/12من القانون  )116(طبقا للمادة .الشباب ومصاحل الوسط املفتوح 
:  

على أن تشكيل اللجنة وكيفيات سريها حتدد  15/12من القانون  )118(تنص املادة 
  .عن طريق التنظيم

إن صالحيات جلنة العمل التربوي تتمثل يف السهر على تطبيق برامج معاملة 
وميكنها أن كز، األطفال وتربيتهم ودراسة التطور الشخصي لألطفال املوضوعني باملر

  .تقترح يف أي وقت على قاضي األحداث إعادة النظر يف التدابري اليت اختذها 
  .؟ ولكن هل حيق هلا أن تراجع تدابري الوضع املتخذة من طرف قضاة األحداث

جلنة العمل التربوي ميكنها يف أي  أنعلى  15/12من القانون  )118(نصت املادة و
  .)1(اختذها أنإعادة النظر يف التدابري اليت سبق له  األحداثتقترح على قاضي  أن  وقت

وجتدر اإلشارة إىل أن اقتراحات جلنة العمل التربوي املتعلقة بإعادة النظر يف التدابري 
 األخريحىت لو كان هذا  ،تكتسي طابعا استشاريا بالنسبة له ،اليت اختذها قاضي األحداث

وتبعا لذلك فإن رأيها يعد جمرد اقتراح يقدم لقاضي األحداث  ،هو الذي يترأس اللجنة
  . فيما بعد يف مكتبهيدرسه الذي 
: 

قاضي األحداث رئيسا للجنة العمل  15/12من القانون )  1ف 118( جعلت املادة 
واليت تكلف بالسهر على تطبيق برامج . التربوي الذي يقع املركز يف دائرة اختصاصه

  .معاملة األطفال وتربيتهم 
                                                        

قضاء األحداث، حماضرات ألقيت على طلبة املدرسة العليا للقضاء، املوسم الدراسي :  صخري مرباكةأنظر ـ  )1(
2009/2010 .  
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وجيب على قاضي األحداث أن يقوم يف أي وقت بزيارة املراكز املنصوص عليها 
والواقعة يف دائرة اختصاصه كما يقوم مبتابعة وضعية  15/12من القانون  )116(يف املادة 

األطفال الذين قضى بوضعهم داخل املراكز وحيضر وجوبا يف اجتماعات جلنة العمل 
من قانون محاية  )119(هذا ما تنص عليه املادة (  .التربوي عندما تنظر يف ملفام

  .)الطفل
: 

 املتضمن إحداث مراكز 15/12إن النص القانوين املرجعي هلذا العنصر هو القانون 
  .محاية الطفولة ة يفمتخصص ومصاحل 

مبجموعة من املراكز واملصاحل املتخصصة يف  )116(وقد جاء هذا األخري يف مادته 
تقوم الوزارة املكلفة بالتضامن الوطين  " :على أنه هذه املادة فنصت محاية الطفولة 

  :بإحداث وتسيري املراكز واملصاحل اآلتية 
 املراكز املتخصصة يف محاية األطفال يف خطر ـ . 
 املراكز املتخصصة يف محاية األطفال اجلاحنني ـ . 
 املراكز املتعددة اخلدمات لوقاية الشباب ـ . 
 مصاحل الوسط املفتوح ـ . 
 ختصص داخل املراكز أجنحة لألطفال املعوقني  ـ." 

وكل مصلحة جند أن االختصاص األصيل  ،وبالرجوع إىل مهمة كل مركز
 املنصوص عليها يف القانون ،باستقبال األطفال الذين هم موضوع تدبري من التدابري

حتدد شروط وكيفيات املراكز املذكورة يف هذه املادة وتنظيمها وسريها عن  15/12
  .طريق التنظيم 

ملدير املركز الذي عهد إليه الطفل أن يتخلى  نهو أنه ال ميك ،وما جتدر اإلشارة إليه
بقصد  ،عن استقباله، غري أنه ميكنه أن يقدم تقريرا فوريا إىل اجلهة القضائية املختصة

ه ـــعلي صهذا ما تن ،استقبال الطفل ري املقرر يذكر فيه أسباب استحالةتعديل التدب
  .من قانون محاية الطفل  )125(املادة 
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برامج التعليم  ،وجيب أن يتلقى الطفل داخل مركز متخصص يف محاية الطفولة
والتكوين والتربية واألنشطة الرياضية والترفيهية اليت تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته 

من قانون محاية  120(ستفيد من الرعاية الصحية والنفسية وهذا ما تنص عليه املادة وأن ي
  ).الطفل
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إن احلدث أو الطفل اجلانح يتمتع بوضع خاص ضمن أحكام التجرمي والعقاب يف 
ظل السياسة اجلنائية احلديثة، وقد تناولنا يف الفصل األول نصيبه من سياسة املنع، 

تناول يف هذا الفصل ما قرره له املشرع من أحكام باعتباره منحرفا، فهو اآلن يف ون
حكم الشخص الذي تطبق عليه أحكام قانون العقوبات والقوانني املكملة له مثله مثل 
أي شخص خرق القانون ومس باستقرار اتمع، إال أن طريقة معاملته قضائيا ختتلف 

  .عن طريقة  معاملة البالغني
ا كانت السياسة اجلنائية تتفرع إىل كل من التجرمي والعقاب واملنع واليت تعد ومل

جماالت تم باجلانب املوضوعي منها فإن من الضروري البحث عن انعكاسات هذه 
  .األقسام على جمال جنوح األحداث

: 

حلماية املصاحل االجتماعية اليت تسود اتمع، فتختار تباشر الدولة وظيفتها اجلزائية 
اجلزاء األكثر صالحية واألقرب إىل التعبريعن مدى تقدير اتمع ألمهية هذه املصاحل، فإن 
قدرت الدولة أن املصلحة تستأهل أقصى مراتب احلماية القانونية عربت عن ذلك 

ق قواعد قانونية وضعت حلماية وتوقيع العقوبة يفترض أن يكون بسبب خر )1(بالعقوبة
هذه املصاحل، ومن هنا يثور التساؤل حول األشخاص املخاطبني ذه النصوص من جهة، 
وهو ما يدفعنا إىل البحث يف العنصر الشخصي يف التجرمي، ومن جهة نطرح السؤال 

  .حول طبيعة املصاحل اليت حتمى بالتجرمي
 : 

انقسم الفقه حول طبيعة اإلطار القانوين للتجرمي واملسمى بعدم املشروعية إىل ثالث 
  .موضوعية شخصية وخمتلطة: نظريات

                                                        
  . 18دار النهضة العربية ، ص  ،أصول السياسة اجلنائية ، القاهرة:  سرور أمحد فتحيأنظر ـ  )1(
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  : ذهبت إىل أنه عدم املشروعية تتوافر فقط مبجرد تعارض الواقعة مع
  .نصوص القانون دون عربة بشخص اجلاين

 :أمهية الواقعة املادية املرتكبة وقصرت اهتمامها على  ذهبت إىل جتاهل
  .شخصية اجلاين وحالته النفسية

  :بني الرأيني السابقني ذهب أنصار النظرية املختلطة  ويف حماولة للتوفيق
فمن جهة  )1(إىل القول بأن عدم املشروعية هلا طبيعة موضوعية وشخصية يف آن واحد

مرتكبها فتكون موضوعية حبثة، كما ال ميكن أن تكون  شخص الميكن جتريد الوقائع من
وقد متخض عن  )2(شخصية ألن القانون ال يعتد بالنوايا إن مل تتجسد يف وقائع خارجية

جمرد  هذه اآلراء خالفا حول تعريف اجلرمية فذهب أنصار النظرية املوضوعية إىل اعتبارها
ظرية الشخصية فهم ينظرون إليها من زاوية خمالفة مادية لقانون العقوبات، أما أنصار الن

  .اخلطورة املنبعثة من مرتكبها
أما االجتاه الثالث فهو يعتربها سلوكا خاطئا صدر عن إرادة تعمل ضد القانون، 
وهكذا وبناء على االجتاه الثالث يصبح للجرمية ركن مستقل يعرب عن اإلرادة اآلمثة يطلق 

تشريعات كثرية ذا االجتاه نذكر منها املشرع عليه اسم الركن املعنوي وقد أخذت 
  .واملشرع اجلزائري )3(الفرنسي

وتبعا لذلك كان ال بد من أن تتوافر يف السلوك ارم ثالث عناصر أساسية تعترب 
الركن الشرعي، الركن املادي والركن املعنوي، وعلى الرغم : كأركان لقيام اجلرمية وهي

يعترب من األشخاص  )4(ن احلدث يف التشريع اجلزائريمن توافر األركان كاملة إال أ
 الذين ال تتوافر لديهم األهلية الحترام النصوص القانونية فتنعدم لديه املسؤولية اجلزائية،

سنة من عمره  13فاحلدث دون . ج من ق ع) 1 ف 49(وهذا ما نصت عليه املادة 
اليكون أهال لتحمل املسؤولية اجلنائية فال حيكم عليه بأية عقوبة جنائية النعدام مسؤوليته 

                                                        
  . 168املرجع السابق ، ص :   سرور أمحد فتحيأنظر ـ  )1(
الوجيز يف القانون اجلزائي العام  : بوسقيعة أحسنحىت وإن كانت هذه النوايا متثل مرحلة تفكري وعزم ، انظر ـ  )2(

  .94الطبعة السادسة ، اجلزائر  ، دار مهة ، ص 
(3 (ـ   MERLE ET VITU : Traite De Droit Criminel, Paris,  Ed  Cujas 1997, P 259. 

  .من قانون العقوبات  )49(سنة حسب ما جاءت به املادة  13املقصود  هنا هو احلدث الذي مل يكمل سن ـ  )4(
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بقرينة قانونية قاطعة ال تقبل إثبات العكس حيث افترض املشرع أن احلدث يف هذه 
  .املرحلة عدمي التمييز

غري يفلت من العقاب لكونه سنة،  13فاحلدث أو الطفل الذي مل يكمل سن 
كما هو احلال (مسؤول جنائيا، غري أن انعدام املسؤولية اجلنائية جزئي وليس كامال 

حبيث ينحصر أثره يف العقوبة مبفهومها الضيق، وتبعا لذلك فإن صغر  ،)بالنسبة للمجنون
سنة طبقا للمادة  13السن ال حيول دون متابعة الطفل الذي يبلغ سنه بني عشر سنوات و 

وتقدميه حملكمة األحداث لتأمر بأحد تدابري احلماية  محاية الطفل، انونمن ق ) 3ف 2(
 .)1(والتهذيب

وباألخص يف جمال جنوح  ،وهكذا يتضح مركز اجلانب الشخصي يف التجرمي
  .حيث ينعكس ذلك يف مدى مسؤوليته واجلزاءات املقررة بشأنه  ،األحداث

سنة سنتطرق إىل دراسة  18إىل  13أما بالنسبة لألطفال الذين يبلغ سنهم من 
والقوانني  (مسؤوليتهم اجلنائية باعتبارهم أشخاص خماطبني بنصوص قانون العقوبات 

مثلهم مثل األشخاص البالغني لكن مبسؤولية خمففة وذلك عندما نتطرق ) املكملة له 
  .لسياسة العقاب 

 : 

يتضح بأن املصاحل اليت حيميها املشرع من خالل  ،نصوص قانون العقوبات باستقراء
حبيث  ،ال ختتلف عن جمال األشخاص البالغني ،التجرمي يف جمال األحداث أو األطفال

أي أن نص التجرمي واحد . الجند نصوصا خاصة ذه الفئة من حيث  جترمي سلوكام
فاملصاحل اليت حتميها سياسة املشرع يف البالد  ،حبدث أو طفل أو ببالغ سواء تعلق األمر

التقبل االعتداء عليها أيا كان مرتكب الفعل اإلجرامي، فنص التجرمي خياطب الشخص 
وختتلف املصاحل اليت حيميها القانون . حلماية املصلحة اليت يعتدي عليها هذا األخري

  .)2(دها للمعتدين عليهااجلزائري بالتجرمي يف أمهيتها حسب العقوبة األصلية اليت رص
  

                                                        
  .173املرجع السابق ، ص  : بوسقيعة أحسنأنظر ـ  )1(
  . 182، ص 2006دار العلوم والنشر والتوزيع ، علم اإلجرام والسياسة اجلنائية ، عنابة  : منصور رمحاينـ  )2(
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: 

الل ــإن نصوص التجرمي بصفة عامة تؤدي دورا اجتماعيا وتربويا من خ
اب ـوتكمل هذا الدور النصوص املبيحة أو املانعة  للعق).  واآلمرة الناهية(النصوص  
 .)1(أو املسؤولية

اجلنائية يرتبط يف قسم منه بسياسة التجرمي، فإذا انصب التجرمي فنجاح السياسة 
على ما ال جيب جترميه أو أمهل ما جيب أن جيرم اختل نظام اتمع، وتبعا لذلك كان من 
الضروري أن يكون التجرمي مبنيا على خطة علمية مدروسة تراعي املصلحة العامة 

  .)2(حتقيقهاللمجتمع ، بتجرمي ما يضر ا  و ما حيول دون 
فالقيم االجتماعية اليت حتميها هذه النصوص التجرميية يفترض أن تكون راسخة  يف 

ولذا فإن هذه النصوص الناهية عن االعتداء عليها تلعب دورا اجتماعيا  .اتمع وأخالقه
  .وتربويا بالنسبة هلذه القيم 

، وما يهمنا يف هذا دورها االجتماعي إن القواعد املانعة للمسؤولية قد تباشر أيضا
اإلطار هو احلدث، فاملشرع اجلزائري جعل مصلحة احلدث تفوق مصلحة اتمع عندما 
جعل صغر السن من موانع املسؤولية اجلنائية على الرغم من قيام اجلرمية كاملة األركان، 
ويف هذا حفاظا على خلق اجتماعي مؤداه احلفاظ على شخصية الطفل متزنة وعدم 

وهكذا تعترب هذه الطريقة وسيلة إلنقاذه واحملافظة عليه  ال يطيقه من مسؤولية،حتميله ما 
  .لديه وهذا ما حتث عليه الشريعة اإلسالمية ،  )3(وعلى الروابط األسرية

  : وهكذا يتضح الدور االجتماعي والتربوي للنصوص املانعة ملسؤولية احلدث 
) منه  50،  49( املادة لفقانون العقوبات ينص صراحة على عدم عقاب الطف -

كذلك إن صغر  ،سنة كاملة بعقوبة، واستبدهلا بتدابري احلماية والتربية 13الذي مل يكمل 
سنة وتقدميه حملكمة  13و  10السن ال حيول دون متابعة احلدث الذي يتراوح سنه مابني 

وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد من قانون محاية الطفل، ) 2(األحداث طبقا للمادة 
                                                        

  . 173ص  ،أصول السياسة اجلنائية ، املرجع السابق:  أمحد فتحيسرور ـ  )1(
  . 175املرجع السابق ، ص  : منصور رمحاينـ  )2(
  . 69و   68ص ، السياسة اجلنائية جتاه األحداث ، املرجع السابق :  عبد احلفيظ أوفروخـ  )3(
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ة ـــسنوات ومن مل يبلغ هذا السن ال يكون حمال للمتابع 10حدد سن أدىن وهي 
  للمساءلة اجلزائية  وال

: 

إذا كانت سياسة التجرمي تم أصال حبماية اتمع من اجلرمية فإن مصلحة اتمع 
ي بسط تلك احلماية على مجيع أفراده مبا يف ذلك ارمون أنفسهم بالعمل على تقتض

وتعمل سياسة . إصالحهم وعالجهم من عوامل االحنراف وإعادة إدماجهم يف اتمع
  . )1(العقاب على حتقيق هذه احلماية بوسائل خمتلفة

العقوبات من جهة ولعل الوسائل املعتمدة من طرف خمتلف التشريعات احلديثة هي 
أما فيما خيص األحداث فإن املشرع اجلزائري : والتدابري االحترازية من جهة أخرى 

خصهم بتدابري خاصة م وجعلها هي األصل يف املعاملة اجلزائية جتاههم مع العلم أم 
البالغني وذلك يف أطر حمددة قانونا إذا ما توافرت شروط  خيضعون للعقوبة مثلهم مثل

ا جاز لقاضي األحداث اللجوء إليها باعتبارها إحدى األساليب العقابية املقررة تطبيقه
  .ملواجهة جنوح األحداث 

 : 

لحدث أو لتعترب تدابري احلماية والتهذيب من الوسائل التهذيبية واإلصالحية املقررة 
سنة، كما ميكن أن تطبق حىت على الطفل الذي جتاوز  13 يكمل سن الطفل الذي مل

ويفهم من خالل نصوص قانون . هذه السن إذا رأى قاضي األحداث تطبيقها عليه
وتتمثل . هذه التدابري هي األصل والعقوبات هي االستثناء) 50،  49 (املادة   ،العقوبات

  : هذه التدابري يف
 تسليمه ملمثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة ـ.   
 وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة ـ.   
 وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األطفال يف سن الدراسة ـ.  
 وضعه يف مركز متخصص يف محاية األطفال اجلاحنني ـ.  

                                                        
دار الرسالة  ،الطبعة األوىل، بغداد ،السياسة اجلنائية يف قانون العقوبات العراقي : عبد اللطيف التكرييت منذرـ  )1(

  .181، ص  1978للطباعة ، سنة 
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ادر ـــالص(  15/12من قانون محاية الطفل  )85(وقد جاءت ذه التدابري املادة 
  .)2015يوليو  15يف 

فهل هي من التدابري  ،إن مضمون هذه التدابري وأهدافها يثري إشكاال حول طبيعتها
  .؟ أ م هي من التدابري االحترازية  املانعة ؟

: 

ورة ـــتدابري احلماية والتهذيب توجه حنو اجلرمية وبقدر اخلطمن الواضح بأن 
اإلجرامية للحدث فنحن أمام حالة يكون احلدث فيها قد ارتكب جرمية أراد املشرع 
مواجهتها ذه التدابري ولذا فال جمال للحديث عن املرحلة السابقة عن ارتكاا فالتدابري 

بالنظر اىل طبيعتها تدابري سابقة على وقوع  املانعة توجه حنو اخلطورة االجتماعية وهي
  اجلرمية 

راءات ــومبقارنة مضمون كل منهما جند هناك تقارب بينهما من حيث اإلج
ه ـتدابري تبقي الطفل يف وسطه العائلي وتدابري خترج: املنصوص عليها قانونا فكليهما 

 35املواد ( الطفل من هذا الوسط بوضعه يف إحدى املؤسسات املذكورة يف قانون محاية 
  .)1(السابقة الذكر ) 36و

إال أن العربة هي باهلدف  ،ويف هذا اإلطار نقول على الرغم من هذا التقارب
، )2(فتدابري احلماية والتهذيب هدفها التهذيب واإلصالح ،املرجو من وراء توقيع التدبري

مل اجلرمية نتيجة حالة يف حني التدابري املانعة اهلدف منها محاية الطفل من الوقوع يف عا
  .اخلطر اليت هو عليها 

:  

أو ( ن ــيذهب البعض ممن يفرقون بني تدابري احلماية والتهذيب وتدابري األم
إىل القول بأنه شيئان خمتلفان لكون أن احلدث أو الطفل يف هذه ) التدابري االحترازية 

                                                        
  .راجع الفصل األول من هذه احملاضرات ـ  )1(
  .82، ص  1991جرائم األحداث ، دار املطبوعات اجلامعية ، سنة  : الشواريب عبد احلميدأنظر ـ  )2(
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وهذا ما جيعلهما أمران  )1(املرحلة قد ارتكب فعال فال داعي للحديث عن الوقاية منها
  .متميزان

إال أن هناك من يقول خبالف هذا الرأي ، فيعتربان تدابري احلماية والتهذيب أقرب 
تدابري األمن من أي إجراء آخر ويؤسسون رأيهم على معيار موضوعي مفاده أن إىل 

مضمون هذه التدابري املقررة حلماية األحداث و أغراضها يتفقان مع تدابري األمن كما 
هي معرفة يف املادة الرابعة من قانون العقوبات اليت نصت يف فقرا األوىل على أن الوقاية 

تدابري األمن كما تضيف الفقرة األخرية من نفس املادة بان  من اجلرائم تكون باختاذ
ويعترب هذا االجتاه تدابري احلماية والتهذيب من قبيل تدابري . لتدابري األمن هدفا وقائيا

  .)2(األمن رغم عدم ورودها ضمن القائمة اليت أحصاها قانون العقوبات
وتدابري احلماية والتهذيب أما عن مسالة الفرق بني أهداف كل من تدابري األمن 

جييب عنها أنصار هذا الرأي بالقول أن تدابري األمن تقسم إىل عدة أقسام حبسب 
فهي تقسم حسب موضوعها إىل تدابري شخصية : األساس الذي يستند إليه التقسيم 

وتدابري موضوعية وتقسم حسب سلطة القاضي إزاءها إىل تدابري وجوبية وتدابري جوازية 
كذلك حسب اهلدف منها إىل تدابري عالجية كتلك املطبقة على اانني كما تقسم 

وتدابري ذيبية كالتدبري اخلاصة باألحداث اجلاحنني وذا جعل أنصار ) واملختلني عقليا (
أو تدابري األمن وحنن نؤيد ( هذا الرأي اهلدف التهذييب جزءا من أدوار التدابري االحترازية 

  .الرأي الثاين
  

 

، )3("إيالم مقصود يوقع من أجل اجلرمية ويتناسب معها"  : تعرف العقوبة بأا
وذا نقول أن مضمون العقوبة ينصب أساسا على عنصر اإليالم الذي ينال مرتكب 

   .الفعل اإلجرامي ومبعرفة جهة قضائية

                                                        
  .200، ص 1980شرح قانون العقوبات اجلزائري بريوت املؤسسة اللبنانية للكتاب، سنة :  ابراهيمالشباسي ـ  )1(
  . 275املرجع السابق ، ص  : بوسقيعة أحسنـ  )2(
  . 35، ص  1973علم العقاب ، دار النهضة العربية ، سنة  : حممود جنيب حسينـ  )3(
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احلرمان من كل أو بعض احلقوق  واإليالم يف العقوبة ميتثل يف اإلنقاص أو
والعقوبة ميكن أن تكون على عدة صور فهي إما عقوبة أصلية أو  .الشخصية للجاين

  .تكميلية
تلك اليت جيوز احلكم ا دون أن تقترن ا أية  ،واملقصود بالعقوبات األصلية .

ب اجلرمية حس( فهي إما أن تكون عقوبة إعدام أو عقوبة سالبة للحرية أو غرامة  ،عقوبة
  ) املرتكبة وهي إما جناية أو جنحة أو خمالفة 

وهي تلك اليت ال جيوز احلكم ا مستقلة عن العقوبة أصلية ، وعقوبات تكميلية .
فهي إذن عقوبات تضاف إىل العقوبة . فيما عدا احلاالت اليت ينص عليها القانون صراحة

وق كاحلجر القانوين واحلرمان األصلية وتشتمل على جمموعة إجراءات سالبة لبعض احلق
 ....من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية، وحتديد اإلقامة واملنع من اإلقامة وغريها 

إال أن القانون قد ينص على حاالت تكون فيها  ،واألصل أن تكون جوازية التطبيق
خماطب  وتطبق العقوبة يف األصل على كل شخص ،بعض العقوبات التكميلية إجبارية

 ،بأحكام قانون العقوبات والقوانني املكملة له إذا كان أهال لتحمل املسؤولية اجلنائية
وهذا ما جيعلها ختتلف عن تدابري احلماية والتهذيب اليت هي مقررة لألحداث الذين مل 

  .يبلغوا بعد سن املسؤولية اجلنائية 
من قانون محاية  )85(ة باإلضافة أن مضمون هذه التدابري املنصوص عليها يف املاد

  : واملتمثلة يف  12/15الطفل 
 تسليمه ملمثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة ـ.  
 وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة أو وضعه يف مركز  ـ

  متخصص يف محاية األطفال اجلاحنني
 الطفل اجلانح وضعه حتت نظام احلرية املراقبة ، واليت خيضع هلا احلدث أو  ـ

والتهذيب وهي ال حتتاج يف ذلك إىل إيالم مثلما هو  حالصدف إىل اال
احلال بالنسبة للعقوبة يف صورا التقليدية ومبضموا الضيق فهذه التدابري يف 

ة اليت ــجوهرها ذيبية تأهيلية كفيلة بإصالح احلدث دون تطبيق العقوب
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المة تنشئته وهو جيتاز املرحلة ال يتحملها جسم الطفل واليت قد ختل بس
 .)1(املبكرة من النمو البشري

: 

تعترب العقوبة من األساليب العقابية التقليدية اليت تعتمد عليها التشريعات اجلنائية يف 
ث يتطلب مواجهة ظاهرة اإلجرام ، إال أن اعتمادها كوسيلة يف مواجهة جنوح األحدا

إخضاعها لقواعد خاصة ألن موضوع العقوبة يف هذه احلالة هو حدث أو طفل، وطريقة 
تطبيق العقوبة عليه ختتلف باختالف القواعد اخلاصة باألحداث املنحرفني اليت تبناها 

  :املشرع ، وميكن حصر أوجه السياسة اجلنائية يف هذا اال يف ثالث صور 
  :ويف هذه احلالة  )2(الدول اليت يقرر تشريعها لألحداث التدبري فقط

  .ال جمال للكالم عن العقوبة مبفهومها الضيق 
   : وتتعلق بالدول اليت ال جتيز فرض تدابري على األحداث وإمنا

لسنهم  تفرض عليهم العقوبات املقررة قانونا مع إمكانية ختفيفها من قبل احملكمة مراعاة
  .)3(،أما التدابري فهي تفرض على الصغار ممن هم دون املسؤولية اجلنائية

  : وتتعلق بالتشريعات اليت تذهب إىل فرض التدابري على األحداث
مبوجب قرار مسبب، وهذا ما أخذ به  )4(كقاعدة عامة مع جواز فرض العقوبة املخففة

  .املشرع اجلزائري 
سنتناول بالدراسة العقوبات املقررة يف ظل االجتاه الثالث باعتبارها  وتبعا ملا تقدم
  .إستثناءا من األصل 

 

                                                        
ودار  ،دراسة مقارنة ، الطبعة األوىل ، األردن ، الدار العلمية الدولية ، قضاء األحداث :  زينب أمحد عوينـ  )1(

  .225ص ،   2003سنة  ،الثقافة والنشر والتوزيع
حيث يقرر استبدال العقوبات املقررة جلميع أنواع اجلرائم اليت يرتكبها  ،ويأخذ ذه الصورة املشرع العراقيـ  )2(

باستثناء الغرامة فهي عقوبة  )86(إىل  )72(احلدث بالتدابري املقررة يف قانون رعاية األحداث يف املواد من 
  .للبالغني وتدبري لألحداث

  .ومن أمثلة ذلك التشريع النروجيي ـ  )3(
  .التشريع املغريب و التونسي و اللييب :  تبنت هذا االجتاه ومن التشريعات اليتـ  )4(
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: 

 )86،  85(من قانون العقوبات واملواد  ) 51(و  )50()  2ف  49( املوادمن خالل 
يتضح بأن املشرع اجلزائري جعل من سن احلدث معيارا لتوقيع  ،من قانون محاية الطفل

فأعترب بأن القاعدة العامة هي بتوقيع التدبري على مجيع األحداث أو األطفال . العقوبة عليه
وتبعا لذلك اعترب العقوبة مبفهومها الضيق هي االستثناء، وذلك ماتنص  ،سنة 18دون 

 :ه ـــمن قانون العقوبات تنص على أن)  2ف 49(عليه خمتلف املواد السابقة فاملادة 
إما لتدابري احلماية أو التربية أو  18إىل  13وخيضع القاصر الذي يبلغ سنه من  "...

  ".لعقوبات خمففة 
إذا قضى بأن خيضع القاصر "  :نه أمن قانون العقوبات على  )50(وتنص املادة 

ون ـــحلكم جزائي فإن العقوبة اليت تصدر عليه تك 18إىل  13الذي يبلغ سنه من 
 13من نفس القانون اليت خصت احلدث الذي بلغ سنه من  )51(واملادة  ،..."كاآليت 

من خالل العبارات . إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة وذلك يف جمال املخالفات،  18إىل 
ل ــة تعترب استثناء من األصاملستعملة يف املواد السابقة من طرف املشرع أن العقوب

 :ىــــمن قانون محاية الطفل اليت تنص عل )85(وهو التدبري وهذا ما تؤكده املادة 
الميكن يف مواد اجلنايات واجلنح أن يتخذ ضد الطفل إال تدبري واحد أو أكثر من  " ...

ميكن " من نفس القانون  )86(وتضيف املادة  ،..."تدابري احلماية والتهذيب اآليت بياا 
سنة ) 13( جلهة احلكم بصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثالث عشرة 

 )85(سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابري املنصوص عليها يف املادة ) 18(إىل مثانية عشر  
لعقوبات على من قانون ا )50(بعقوبة الغرامة أو احلبس وفقا للكيفيات احملددة يف املادة 

وبذلك نقول أن تطبيق التدبري هو القاعدة يف شأن مجيع ". أن تسبب ذلك يف احلكم 
سنة، واالستثناء هو تطبيق العقوبة بالنسبة لفئة معينة  18يبلغوا سن  األحداث الذين مل

من عمرهم حيث جعل املشرع ) 13(من األحداث وهم القصر الذين بلغوا الثالثة عشرة 
وهو ما يفرض علينا . ارا يفتح معه الباب لتوقيع العقوبة املقررة للبالغنيهذه السن معي

التطرق ملسؤولية احلدث، والعربة من تقسيم سن احلدث إىل مرحلتني وتفريد عقوبة 
  .احلدث 
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يعترب حدثا كل من مل يبلغ سنه مثانية عشرة  سنة كاملة ، حيث خيضع لوالية 
فة باختاذ إجراءات احلماية والتهذيب اجتاهه ، مع العلم أن احلدث حماكم األحداث املكل

. اـــقبل بلوغه هذا السن يعد غري مسؤول عن أفعاله إال أن هذا اإلعفاء يعترب نسبي
من قانون العقوبات اجلزائري جتعل صغر السن سببا لإلعفاء من املسؤولية  )49(فاملادة 

ني ــا بدليل أن احلدث الذي يتراوح سنه ما باجلنائية إال أن هذا اإلعفاء ليس مطلق
انعدام مسؤوليته ينحصر  سنة تطبق عليه تدابري احلماية والتهذيب وهذا ما جيعل 13و  10

  .)1(أثره يف العقوبة مبفهومها الضيق الغري
ال تقوم )  57م  56م ( إال أن مسؤولية الطفل أو احلدث يف قانون محاية الطفل 

سنوات أي أنه منعدم املسؤولية قبل إمتامه هذه ) 10(متاما مادام مل يبلغ من العمر عشر 
  .السن

 . العاملوهذا املوقف من املشرع اجلزائري جيعله يتماشى مع تشريعات كثرية يف
وكذلك بالنسبة   )2(فاملشرع األملاين مثال يعترب احلدث دون الثانية عشر منعدم املسؤولية

  .ادام مل يبلغ سن السابعة من عمرهلتشريع إجنلترا الذي جيعل مسؤولية احلدث ال تقوم مل
: 

إىل من قانون العقوبـــات،  )49(قسم املشرع اجلزائري سن احلدث يف املادة 
  .سنة 18و  13والثانية تتراوح مابني  13األوىل قبل إمتام احلدث سن : مرحلتني

عن احلدث  13ولعل العربة من وراء هذا التقسيم هو متييز احلدث الذي جتاوز سن 
الذي مل يتجاوزها، وذلك باعتبار األول مميزا وتترتب بالتايل عليه مسؤولية أكرب، وهو 
األمر الذي ذهبت إليه التشريعات املقارنة األخرى وتبعا لذلك يعترب احلدث الذي جتاوز 

سنة قابال لتلقي العقوبات اجلزائية خالفا للحدث الذي مل يبلغ  18دون بلوغه  هذه السن
  .)3(سنة وهذه هي العربة من التفريق بينهما 13سن 

                                                        
  .185املرجع السابق ، ص  : بوسقيعة أحسنأنظر ـ  )1(
  .51املرجع السابق ، ص  : الشواريب عبد احلميدأنظر ـ  )2(
  .83املرجع السابق ، ص  : أوفروخ عبد احلفيظأنظر ـ  )3(
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إن تفريد العقاب يعين جعل اجلزاء بصفة عامة مالئما لظروف ارم أو اجلانح، وملّا 
السياسة العقابية أصبح االهتمام منصبا يف كان لشخص احلدث أمهية خاصة يف جمال 

السياسة اجلنائية املعاصرة على شخصية احلدث اجلانح فهي تشترط حملاكمته القيام 
بدراسة متكاملة عن أوضاعه الشخصية يف بيئته وعائلته بغية التوصل إىل تكوين فكرة 

  .)1(واضحة عن دوافع السلوك املنحرف و إمكانيات إصالحه
ن ما يهمنا يف هذا املقام هو التفريد القضائي، ألن تفريد املشرع ومن الواضح أ

من قانون العقوبات  )50(يف جمال عقوبات األحداث ينعكس من خالل املادة  ،اجلزائري
سنة خيضع إىل  18إىل  13اليت يتضح من خالهلا بأن احلدث الذي يتراوح سنه  من 

  :رية حبيث تكون العقوبة كاآليت عقوبة خمففة إذا قضي يف شأنه بعقوبة سالبة للح
 إذا كانت العقوبة املفروضة عليه هي اإلعدام أو السجن املؤبد فإنه حيكم عليه  ـ

  .بعقوبة احلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة 
 إذا كانت العقوبة املفروضة عليه هي السجن أو احلبس املؤقت فإنه حيكم عليه  ـ

  .باحلبس ملدة تساوي نصف املدة اليت كان يتعني احلكم عليه ا إذا كان بالغا
 : 

ية وعناية من بعد أن أصبح من املسلم به أن األحداث أو األطفال حباجة إىل رعا
نوع خاص من املعاملة، وأن معاملة اجلاحنني منهم جيب أن تتميز متاما عن معاملة ارمني 

أصبح من الضروري إنشاء جهاز متخصص هلذا الغرض  وهكذا نشأت ) الكبار(البالغني 
أصبح هدفها األساسي معرفة الظروف والعوامل اليت تؤدي  حماكم األحداث اليت

نوح ومساعدم باختاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة حلمايتهم باألحداث إىل اجل
وتبعا لذلك أصبحت هذه املهمة ملقاة على عاتق قضاة األحداث وهذا ما . وإصالحهم

جيعل  دور السياسة اجلنائية ال يتوقف عند مرحلة الوقاية من اجلرمية بل تتعداها إىل 
واليت يلعب فيها قاضي األحداث الدور األساسي عن  )2(مرحليت  التحقيق واحملاكمة
                                                        

  .182املرجع السابق ، ص  : براء  منذر عبد اللطيفأنظر ـ  )1(
  . 75ص  املرجع السابق ، : براء منذر عبد اللطيفأنظر ـ  )2(
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طريق اختاذ القرار األصلح للحدث اجلانح، وهذا ما سنتناوله بالدراسة ، التحقيق واحلكم 
  .يف قضايا األحداث مث مرحلة تطبيق القرار النهائي على احلدث 

: 

يزات اليت خيتص ا قاضي األحداث هي أنه جيمع بني سلطيت التحقيق من أبرز املم
، وهذا استثناءا عن القاعدة اليت متنع بأن خيتص قاضي احلكم يف )1(واحلكم يف آن واحد

فضال عن كون التحقق  )2(أن يفصل يف القضايا اليت حقق فيها بصفته قاضيا للتحقيق
ن مرحليت التحقيق واحلكم مميزاا يف إن لكل مرحلة م. إجباري يف ميدان األحداث

  .التشريع اجلزائري ، وتبعا لذلك سنتناول التحقيق مع احلدث مث مرحلة احملاكمة
: 

يشتمل التحقيق بصفة عامة على جمموعة خصائص يشترك فيها التحقيق مع البالغني 
  : والتحقيق مع األحداث، وهذه اخلصائص هي

وينحصر التحقيق  .)3(سرية التحقيق، تدوين اإلجراءات، وعدم حضور األطراف
مع األحداث يف التشريع اجلزائري أصال وإجباريا يف اجلنح واجلنيات واختياريا يف 

  .املخالفات
فالتحقيق مع احلدث يسمح لقاضي األحداث أن يتعرف على خمتلف اجلوانب 

عميقة وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه، ولبلوغ ذلك احمليطة به واملتعلقة بشخصه معرفة 
اهلدف خول له القانون سلطات كاستجواب احلدث ، مساع  الشهود، االنتقال للمعاينة 

وليس معىن هذا أنه جيب أن . )4(باإلضافة إىل األمر بالتحقيق االجتماعي والفحص الطيب
انت القضية املعروضة تتطلب يقوم جبميع هذه األعمال بل له أن يقوم ا كلها إذا ك

ذلك، وله أن يقوم ببعض األعمال دون األخرى، فاملشرع اجلزائري مل يضع قيدا على 
قاضي األحداث يف أن يباشر مجيع أعمال التحقيق يف كل قضية هذا من جهة ومن جهة 

                                                        
  .من قانون محاية الطفل  69راجع  نص املادة ـ  )1(
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية  38راجع املادة ـ  )2(
  .13 ص،  2009سنة ، التحقيق القضائي ، الطبعة الثامنة ، دار هومة :  بوسقيعة أحسنـ  )3(
  .من قانون محاية الطفل )  4،  3 ف 68( تنص عليه املادة ـ  )4(
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وأوامر جزائية متس بشخص احلدث  )1(أخرى له أن يصدر أثناء التحقيق تدابري مؤقتة
يق يف اجلنح، هو أبرز ما ميز به املشرع  التحقيق مع األحداث حبيث جعله إلزاميا والتحق

اليت جتعل التحقيق وجويب فقط يف مواد  )2(على خالف القواعد العامة بالنسبة للبالغني
  .اجلنيات واختياري يف مواد اجلنح 

 : 

اجلزائري قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف بشؤون خول املشرع 
األحداث اختاذ تدابري مؤقتة جتاه احلدث اجلانح قبل انتهاء التحقيق، كما خول هلم أيضا 

ال ختتلف عن تلك األوامر اليت يصدرها  )3(إصدار أوامر ذات طابع جزائي جتاه احلدث
ار واألمر بالقبض واألمر باحلبس األمر باإلحض قاضي التحقيق املختص بالبالغني وهي

  .املؤقت واألمر بالرقابة القضائية كما خول هلم إصدار أوامر ذات طابع تربوي 
 : 

حىت يتمكن قاضي األحداث من اجناز مهمته املتمثلة يف محاية  األحداث ووقايتهم 
ذات طابع تربوي وقيت، وهذا  ما نصت عليه فقد منحه املشرع سلطة إصدار أوامر 

ميكن لقاضي األحداث أو قاضي التحقيق " : بقوهلا قانون حقوق الطفل من  )70(املادة 
  : املكلف باألحداث اختاذ واحد أو أكثر من التدابري املؤقتة اآلتية

 تسليم الطفل إىل ممثله الشرعي أو إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة  ـ. 
 يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة وضعه  ـ. 
 وضعه يف مركز متخصص يف محاية الطفولة اجلاحنة و ميكنهما عند االقتضاء  ـ

واألمر بوضع الطفل حتت نظام احلرية املراقبة و تكليف مصاحل الوسط املفتوح 
 .بتنفيذ ذلك

 تكون التدابري املؤقتة قابلة للمراجعة والتغيري  ـ".  

                                                        
  .من قانون محاية الطفل  )70(حتدد هذه التدابري املادة ـ  )1(
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية  )66(راجع املادة ـ  )2(
أثناء التحقيق مجيع صالحيات ميارس قاضي األحداث : "  من قانون محاية الطفل على أنه )69(تنص املادة ـ  )3(

  " . قاضي التحقيق املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية
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ألحداث بسلطة واسعة يف املبادرة باختاذ أي تدبري منها، أو تغيريها ويتمتع قاضي ا
  .أو إلغائها ويهمه يف ذلك مصلحة احلدث ابتداء وانتهاء 

 : 

يقوم قاضي األحداث عند انتهائه من التحقيق مع احلدث أو الطفل بإرسال امللف 
إذا تبني  ": ق ح ط تنص على أنه  )77(إىل وكيل اجلمهورية الستطالع رأيه فاملادة 

لقاضي األحداث أن اإلجراءات قد مت استكماهلا يرسل امللف بعد ترقيمه من طرف 
ذي يتعني عليه تقدمي طلباته خالل أجل اليتجاوز كاتب التحقيق، إىل وكيل اجلمهورية ال

  . "أيام من تاريخ إرسال امللف ) 5(مخسة 
وعليه نقول لكل من قاضي األحداث وقاضي التحقيق املختص بشؤون األحداث 

األمر بأن ال وجه للمتابعة أو األمر : بعد اإلنتهاء من التحقيق أن يصدر أحد األمرين 
  .النيابة العامة باإلحالة بعد استطالع رأي 

1ـ 

هو ذلك األمر الذي يصدره قاضي التحقيق أو قاضي األحداث بعد انتهاء التحقيق 
  .يف دعوى عمومية مت التحقيق فيها وفقا للقانون 

ل ـــمع العلم أن األمر بأن ال وجه للمتابعة يضع حدا ملتابعة املتهم من أج
ا ــــتطبيق(أن ذلك ال مينع من متابعته مىت ظهرت أدلة جديدة نفس القضية إال 

ويصدر قاضي األحداث األمر بأن ال وجه للمتابعة مىت تبني له بعد ) إ ج ج  167للمادة 
التحقيق أن األفعال املرتكبة ال تكون أي جرمية أو أنه ال توجد دالئل كافية ضد احلدث 

إذا رأى قاضي " : اليت تنص على أنه   محاية الطفلانون من ق )78(أو الطفل وفق املادة 
األحداث أو قاضي التحقيق املكلف باألحداث أن الوقائع ال تكون أي جرمية أو انه ال 
توجد دالئل كافية ضد الطفل أصدر أمرا بأن ال وجه  للمتابعة ضمن الشروط املنصوص 

  . "من قانون اإلجراءات اجلزائية  163عليها يف املادة 
عا لذلك خيلي سبيل املتهم احملبوس حبسا مؤقتا إال إذا مت استئناف األمر من وتب

طرف وكيل اجلمهورية أوكان املتهم حمبوسا  لسبب آخر، كما أن على قاضي األحداث 
أن يفصل يف شأن رد األشياء املضبوطة ومبا أن قاضي التحقيق املختص بشؤون األحداث 
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التحقيق العادي فقد منحه املشرع اجلزائري  له نفس صالحيات قاضي األحداث وقاضي
وما ، من قانون محاية الطفل) 78(صالحية إصدار أمر بأن ال وجه للمتابعة وفقا للمادة 

من قانون  )163(أحالتنا إىل املادة  ،من قانون محاية الطفل) 78(جتدر مالحظته أن املادة 
بأن ال وجه  للمتابعة  ار األمرإجراءات جزائية اليت حتدد الشروط الواجب توافرها إلصد

  :وهي 
 جناية جنحة أو خمالفة (أال تكون الواقعة جرمية  ـ.( 
 أال تتوافر دالئل كافية ضد املتهم ـ. 
 إذا كان الفاعل ما يزال جمهوال  ـ. 

 

2ـ 

إذا توصل قاضي األحداث إىل أن األفعال املرتكبة من طرف الطفل أو احلدث 
من قانون  77وفقا للمادة (تكون خمالفة أو جنحة بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية 

أصدر أمرا بإحالة القضية أمام قسم األحداث لدى احملكمة هذا ما تنص )  محاية الطفل
  .محاية الطفلمن قانون )  1ف  79 (عليه املادة 

أما بالنسبة لقاضي التحقيق املكلف باألحداث عند استكماله إجراءات التحقيق 
رأى أن الوقائع تكون جناية أصدر أمرا باإلحالة أمام قسم األحداث ملقر الس القضائي 

إذا رأى ... "  من قانون محاية الطفل)  2ف  79 (املختص وهذا ما تقضي به املادة 
ملكلف باألحداث أن الوقائع تكون جناية، أصدر أمرا باإلحالة أمام قسم قاضي التحقيق ا

  . " األحداث ملقر الس القضائي املختص
ويتميز قاضي التحقيق املختص بشؤون األحداث بالتحقيق يف اجلنايات اليت يرتكبها 

اء ـــاألحداث سواء بناء على طلب فتح حتقيق من طرف وكيل اجلمهورية أو بن
ا ــى مصحوبة بادعاء مدين وذلك وفقا للشروط القانونية اليت حددعلى شكو

وأن وجوبية التحقيق فيها يتطابق مع النص الذي يوجب التحقيق يف  ) 72و  67(املادتان 
  . )1(اجلنايات اليت يرتكبها البالغون

  

  

                                                        
  .101، 100املرجع السابق، ص  :  أفروخ عبد احلفيظ عنـ  )1(
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: 

ات  ـــمنها ضمان للمتهم عند حتقيق معه،تقرر خمتلف التشريعات ضمانات 
كالسيكية مقررة ألي متهم يقف أمام هذه اجلهات أي ضمانات عامة، ومنها ما هو 
خاص باحلدث أو الطفل باعتباره صغري السن يقف أمام جهة التحقيق خاصة به أي 

  .ضمانات خاصة 
: 

أمام جهاز التحقيق للتحقيق معه هي تلك الضمانات املقررة ألي متهم يقف 
وتشمل إمكانية رد القاضي احملقق وتنحيته، وتدوين إجراءات التحقيق واستئناف أوامر 

  .القاضي احملقق 
) ج ق إ ج 557م (جيوز طلب الرد من جانب املتهم أو كل خصم يف الدعوى  ـ

وبني أحد لكون القاضي احملقق ذا قرابة أو مصاهرة مع أحد اخلصوم أو كانت بينه 
  .األطراف عداوة أو منفعة مالية 

كما ميكن للقاضي احملقق إذا ما أحس بعدم قدرته على نظر الدعوى باحلياد 
أن يطلب بديل عنه لنظر القضية ) ج ج  إ 554املادة  (لألسباب املذكورة يف   املطلوب

  والبحث فيها وتنحيته هو إراديا 
1ـ 

ا هو إثبات إجراءات التحقيق عن طريق الكتابة وذلك وفق حماضر  واملقصود
معينة رمسية ذات إجراءات شكلية استلزمها املشرع ، كما تطلبها لتكون أساسا صاحلا 

وقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  )1(للمحكمة اليت تنظر الدعوى عند االستناد إليها
نصوص قانونية نذكر منها ما نصت عليه نص على تدوين إجراءات التحقيق يف عدة 

عندما ينتقل قاضي التحقيق إىل أماكن وقوع اجلرائم إلجراء املعاينات الالزمة  )79(املادة 
ك ــوكذل. عليه أن يستعني بكاتب للتحقيق وحيرر حمضرا مبا يقوم به من إجراءات

طرف قاضي  اليت نصت على حترير حمضر بأقوال الشهود لدى مساعهم من )90(املادة 
                                                        

  . 105املرجع السابق، ص : أفروخ عبد احلفيظ عن ـ  )1(
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على تدوين االستجواب يف حمضر حبيث يتناول كل ما  100كما نصت املادة .التحقيق
ى ــمنه أحالت عل )108(واملادة  ،يتعلق به من تنبيهات وتسجيل لألقوال وغريه

من نفس القانون يف شأن حترير حماضر االستجواب واملواجهات )  95و  94(املادتني 
ام ــلألوضاع املنصوص عليها يف املادتني وتطبق أحكحيث أنه البد أن تكون وفقا 

  .مترجم  يف حالة استدعاء)  92و  91 ( املادتني
2ـ 

كانت النيابة العامة هي صاحبة احلصة الكربى يف استئناف أوامر قاضي التحقيق، 
وقد تدارك املشرع اجلزائري هذه الوضعية يف تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب 

بأن منح املتهم وحماميه هذا احلق كذلك وهذا ما  10/11/2004املؤرخ يف  04/14القانون 
للمتهم أو لوكيله احلق يف رفع : " ق إ ج ج بقوهلا من  )172(نصت عليه املادة 

وكذلك األمر بإجراء  "....االستئناف أمام غرفة االام بالس القضائي عن األوامر
وم أو ـخربة حيث جعلها املشرع ضمن األوامر اخلاضعة لالستئناف من طرف اخلص

املؤرخ يف  06/22ج مبوجب القانون رقم  ق إ ج )143(املتهم وحماميه بتعديل املادة 
  .الذين مل يكن هلم هذا احلق قبل ذلك  2006ديسمرب 

وقد اتسعت رقعة  األوامر اليت ميكن استئنافها من طرف املتهم وحماميه حىت مشلت 
األوامر الرامية إىل رفض احملقق القيام باإلجراء املطلوب منه يف شأن طلبات املتهم وحماميه 

  .)1(مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية )69(طبقا لنص املادة 
ق بالرفض يف حالة املنازعة يف طلب كذلك األوامر اليت يصدرها قاضي التحقي

واألوامر اليت ، ق إ ج  )74(االدعاء املدين أو عدم قبول االدعاء املدين طبقا للمادة 
،  125مكرر و  123(يصدرها قاضي التحقيق بشأن احلبس املؤقت طبقا ملقتضيات املواد 

األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق برفض طلب االفراج املؤقت  ) مكرر 125، 125/1
  . )127(طبقا للمادة 

 

                                                        
  .204ص  التحقيق القضائي ، املرجع السابق ، : بوسقيعة أحسنـ  )1(
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 : 

على اعتبار أن للحدث مركز خاص يف التشريع اجلنائي اجلزائري، تعني تناول 
الضمانات املقررة لصاحله بصفته حدث أو طفل عند مباشرة إجراءات التحقيق معه 

الضمانات املقررة له كحدث هي الضامنات اخلاصة  وفقا ملا جاء يف قانون معتربين 
  محاية الطفل

حضور الويل مع احلدث وحق :  ولذا سنركز يف هذا العنصر على الضمانات التالية
  . احلدث يف االستعانة  مبحامي 

1ـ 

منه حبيث  68تناول املشرع اجلزائري هذه املسألة يف قانون محاية الطفل يف املادة 
إخطار الطفل وممثله الشرعي باملتابعة، ) قاضي األحداث ( أوجب على القاضي احملقق 

ولعل هذه الضمانة تعترب من أهم الضمانات اليت يتمتع ا الطفل أو احلدث يف التشريع 
ر الويل من محاية للحدث من الناحية النفسية فحضوره يعين اجلزائري ملا يشكله حضو

التقليل من اآلثار السلبية اليت قد ختلفها إجراءات التحقيق معه وعلى شخصيته مستقبال 
ق ح ط مل ينص على وجوبية حضور  68إال أن ما جتدر اإلشارة إليه أن نص املادة 

القيام بإجراءات التحقيق  الويل، حبيث مل يرتب جزاءا على ختلف ويل احلدث عند
  .بطالن اإلجراء والبقابليته للطعن فيهيال

ويربر البعض غياب طابع اإللزام يف حضور ويل احلدث بعدة مربرات من أمهها 
عدم تعطيل اإلجراءات يف التحقيق مع احلدث ، حيث ال ميكن أن نتصور توقف التحقيق 

التعرف يف حاالت عديدة أثبتها كما أنه ال ميكن ،)1(بأكمله بسبب غياب ويل احلدث
الواقع على أولياء احلدث، مما جيعل مصلحة التحقيق و األهداف املتوخاة من ورائه تعلو 
على هذه الضمانة اخلاصة ، خاصة وأن املشرع اجلزائري أوجد ضمانة ثانية من شأا 

  .ضمانة حضور الويل وهي حضور حمام عنه  حتقيق أهداف
 

                                                        
  .109ص ، املرجع السابق :  أوفروخ عبد احلفيظأنظر  ـ  )1(



  

57 
 

2ـ 

تعترب هذه املسألة من أهم املسائل اليت أوالها املشرع اجلزائري عناية خاصة، وهذا 
ما يتضح من خالل النصوص القانونية اخلاصة بالتحقيق مع احلدث أو الطفل وعلى 

إن حضور حمام ملساعدة  : " من قانون محاية الطفل اليت تنص على أنه  )67(رأسها املادة 
الطفل وجويب يف مجيع مراحل املتابعة والتحقيق واحملاكمة وإذا مل يقم الطفل أو ممثله 
الشرعي بتعيني حمام يعني له قاضي األحداث حماميا من تلقاء نفسه أو يعهد ذلك إىل 

وبذلك نقول إن حضور حمام رفقة احلدث أو الطفل يعد أمرا ،  "...نقيب احملامني
بيا وال ميكن بأي حال من األحوال صرف النظر عن حضور احملامي خالل وجو

 . التحقيق
 : 

ختضع حماكمة األحداث اجلاحنني يف قانون محاية الطفل إىل قواعد خاصة، وتتضح 
هذه اخلصوصية جليا يف تشكيلة احملكمة الناظرة يف قضايا األحداث، يف كيفية سري 

  .حملاكمة اخلاصة باحلدث اجلانح، وجمموع الضمانات املقررة للحدث املاثل أمام احملكمةا
: 

اختذ قضاء األحداث يف العامل صيغتني خمتلفتني من حيث تكوينه ، الصيغة األوىل 
باألحداث هيئة صاحلة ملمارسة هذا القضاء بصفتها اعتمدت على شكل احملكمة اخلاصة 

القضائية، يف حني اعتمدت الصيغة الثانية شكل جلان محاية األحداث للقيام ذا 
  .)1(الدور

وتعد فرنسا من بني الدول السباقة إىل العمل مببدأ التخصص يف قضاء األحداث 
  .اجلزائري منذ زمن بعيد وقد تبعه يف ذلك املشرع) أي الصيغة األوىل (

ولقد أختلف الباحثون حول تشكيل هذه احملكمة اخلاصة باألحداث، فمنهم من 
يرى ضرورة تشكيلها من قاضي فرد وحده دون إشراك معه أعضاء آخرين، يف حني 
يذهب أنصار الرأي الثاين إىل القول بأن ظاهرة جنوح األحداث من املشاكل املعقدة اليت 

                                                        
  .من الفصل األول  10و  9راجع ص ـ  )1(
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فضل للحدث، لذلك يرون ضرورة إشراك أعضاء متخصصني حتتاج إىل اختيار العالج األ
يف العلوم االجتماعية والنفسية مع القاضي لضمان إصدار القرار املالئم لعالج 

 )1ف 80( وقد تبىن املشرع اجلزائري الرأي الثاين وهو ما نصت عليه املادة  .)1(احلدث
رئيسا ومن  يتشكل قسم األحداث من قاضي األحداث" من قانون محاية الطفل 

  . ..." )2(مساعدين حملفني اثنني 
واملقصود باملساعدين احمللفني أشخاص يتم اختيارهم من بني الذين هلم اهتمام 

أن يكون )  3 ف 80( وتشترط املادة  بشؤون األحداث وبتخصصهم ودرايتهم ا،
وقد أوىل املشرع اجلزائري أمهية إىل . سنة دون حتديد جنس احمللف 30عمرهم أكثر من 

  .كيفية تعيني احمللفني حبيث يتم عن طريق قرار من وزير العدل ملدة ثالث سنوات
اء أكثر مصداقية على دور املساعدين احمللفني فإم يؤدون اليمني طومن أجل إع

  .أمام احملكمة قبل الشروع يف ممارسة مهامهم 
ا جيدر التركيز عليه يف هذا املقام أن تشكيلة حمكمة األحداث من املسائل وم -

واليت جيوز إثارا يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ألول  )2(املتعلقة بالنظام العام
أما بالنسبة لتخصص قاضي األحداث فإنه ال يوجد معيار حمدد .)3(مرة أمام احملكمة العليا
  .)4(ختصص علمي بالنسبة هلذه الفئة من القضاةلذلك، أي ال يوجد 

: 

ندرس يف هذا العنصر خمتلف اإلجراءات اليت خيضع هلا احلدث أو الطفل بصفته 
  : متهما ومدى اعتبارها استثنائية مقارنة مبحاكمة البالغني

1ـ احملاكمةإحالة احلدث على جلسة.  
2ـالتحقيق النهائي يف اجللسة.  
3ـ كيفية الفصل يف القضية.  

                                                        
  . 120ص  ، املرجع السابق :  براء منذر عبد اللطيفأنظر ـ  )1(

(2 (ـ   RENE GARRAUD : Traite Theorique et Pratique D’instruction  Criminelle et de 
Procedure Penale Tem 3 Recueil Sirey Paris 1912 , P a 27 . 

  . 232ص  1989منشور بالة القضائية لسنة  23/10/1984قرار صادر عن الغرفة اجلزائية للمحكمة العليا يف ـ  )3(
  .من الفصل األول  13و  12راجع ص ـ  )4(
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: 

إحالة احلدث على جلسة احملاكمة خيتلف مبدئيا عما هو معروف لدى البالغني، 
، وإما الذين تتم إحالتهم وفق اإلجراءات التالية إما مبوجب إجراءات التلبس يف اجلنح 

عن طريق التكليف باحلضور املباشر يف اجلنح واملخالفات إذا مل ترى النيابة ضرورة 
التحقيق ، وإما عن طريق أمر اإلحالة الصادر من قاضي التحقيق يف حالة ما إذا ما مت 

  .)1(فتح حتقيق ابتدائي مبوجب طلب من النيابة العامة
وجب أمر اإلحالة الصادر عن قاضي أما احلدث اجلانح فتتم إحالته إىل احملكمة مب

األحداث الذي حقق مع احلدث،  أو قاضي التحقيق الذي نظر القضية بصفته حمققا، 
وتبعا لذلك فإن وجوب إجراء حتقيق مسبق على حماكمة احلدث هو أمر وجويب يف 

 من قانون محاية الطفل،) 64(املادة اجلنايات واجلنح وجوازي يف املخالفات  مبوجب 
يقوم قاضي "  :من قانون محاية الطفل بالقول )  1ف 68(وهو ما أكدت عليه املادة 

األحداث بإجراء التحريات الالزمة للوصول إىل إظهار احلقيقة والتعرف على شخصية 
  . ..."الطفل وتقرير الوسائل الكفيلة بتربيته 

نحة أصدر أمرا وتبعا لذلك إذا تبني لقاضي األحداث أن الوقائع تكون خمالفة أو ج
  .باإلحالة أمام قسم األحداث

در ــأص وإذا رأى قاضي التحقيق املكلف باألحداث أن الوقائع تكون جناية،
ه ــأمرا باإلحالة أمام قسم األحداث ملقر الس القضائي املختص وهذا ما تنص علي

  .انون محاية الطفلمن ق) 79(املادة 
: 

تتميز حماكمة األحداث اجلاحنني جبملة من اخلصوصيات حبيث نتناول فيها بالدراسة 
  :العناصر التالية 

مساع احلدث واملمثل الشرعي للحدث والشهود ومرافعة الدفاع ومسألة  -
  .انسحاب احلدث من اجللسة 
، ر ـــــاجلزائ ،الطبعة األوىل، عني مليلة ،دار اهلدى ضمانات املتهم أثناء التحقيق،: أنظر حممد حمده ـ  )1(                                                        

  . 23ص  ، 1992 – 1991سنة 
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   : ا قانون يقتضي مساع احلدث احترام الشروط القانونية اليت جاء
اية الطفل، من سرية اجللسة واحلضور الشخصي للحدث وهو ما نصت عليه املادة مح

فهذا اإلجراء جوهري وال ميكن االستغناء عنه إذ ال ميكن  انون محاية الطفل،من ق )82(
  .جتاهل ما يديل به احلدث أو الطفل من أقوال 

    : رعي جعل املشرع اجلزائري حضور املمثل الش
يفصل قسم  "... :بالقول  )83(و  )82(للحدث ضروريا وعرب عن ذلك يف املادة 
ور يف ــكما أكد على هذا احلض، ..."األحداث بعد مساع الطفل وممثله الشرعي 

واليسمح حبضور  : ..."اليت تنص على أنه من قانون محاية الطفل،  )2 ف 83(املادة 
يفهم من خالل  ، ..."الدرجة الثانية  وألقاربه اىلاملرافعات اال للمثل الشرعي للطفل 

أن املشرع جعل مساع أقوال املمثل الشرعي من قانون محاية الطفل،  )83و  82(املادتني 
مرحلة ضرورية مير عليها القاضي قبل الفصل يف القضية، كما جعل حضور املرافعات 

شرعي للطفل وعلى رأسهم املمثل ال ،مقصورا فقط على جمموعة من األشخاص
  .ني للطفل إىل الدرجة  الثانية ولألقارب املقرب

الشرعي إال أن  وعلى الرغم من حرص املشرع اجلزائري على هذا احلضور للويل
ال جند فيه ما يفيد بطالن اإلجراءات املتبعة ضد احلدث أثناء ل قانون محاية الطف

عامة يف حالة عدم حضور احملاكمة، أو أي جزاء آخر يتعلق بذلك أو باحملاكمة بصفة 
املمثل الشرعي للطفل،  مما دفع ببعض الباحثني إىل اقتراح وضع نص خاص يعاقب 

  . )1(مبوجبه كل ويل ختلف عن احلضور من دون مربر بعد استدعائه قانونا
  : يتم مساع الشهود وفقا لألوضاع القانونية يف مساعهم طبقا ألحكام

  .اجلزائية  من قانون اإلجراءات )234(إىل  )221(املواد من 
قبل  ولقد أوجب قانون محاية الطفل مساع الشهود من طرف قسم األحداث

يفصل قسم "...  : بالقول 2 ف 82(الفصل يف القضية وهذا ما نصت عليه املادة 
  . ..."األحداث بعد مساع الطفل وممثله الشرعي والضحايا والشهود 

  . 316املرجع السابق، ص :  درياس زيدومةـ  )1(                                                        
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الذين فتح هلم املشرع الباب حلضور املرافعات إىل ويعترب الشهود من األشخاص 
اىل الدرجة الثانية واألشخاص املذكورين يف املادة  جانب املمثل الشرعي للطفل وألقاربه

  .إذ أن القيد املتعلق بسرية احملاكمة ال يشملهم من قانون محاية الطفل،  )83(
   :يع مراحل املتابعة إن حضور حمام ملساعدة الطفل وجويب يف مج

والتحقيق واحملاكمة، وإذا مل يقم الطفل أو احلدث أو ممثله الشرعي بتعيني حمامي، يعني له 
  .قاضي األحداث  حمامي من تلقاء نفسه أو يعهد ذلك إىل نقيب احملامني 

انون محاية من ق )67(وهذا يرجع لوجوبية حضور احملامي مع احلدث طبقا للمادة 
املتضمن املساعدة القضائية  09/02املعدل مبوجب القانون  71/57كما أن القانون  الطفل،

  . )1(منه )25(أكد على ذلك يف املادة 
   

للقاضي الذي يترأس اجللسة أن  من قانون محاية الطفل،)  3 ف 82(أجازت املادة 
يأمر يف كل وقت بانسحاب احلدث أو الطفل يف كل املرافعات أو يف جزء منها أثناء 
سريها، وهذه الصالحية اليت منحها املشرع اجلزائري للقاضي تدخل ضمن صالحياته يف 

) 82 (كما أن قانون محاية الطفل تناول يف نفس املادة  ،التعامل مع احلدث خالل اجللسة
ويف هذه احلالة ينوب عنه ، حالة أخرى هي حالة إعفاء احلدث من حضور اجللسة كلها

  .ممثله الشرعي حبضور احملامي ويعترب احلكم حضوريا 
ورخصة االعفاء من حضور اجللسة أو األمر بانسحابه أثناء سري املرافعات ربطته 

لول واسع دلك معيارا ذو  ممبصلحة احلدث، ويبقى ذمن قانون محاية الطفل  )82(املادة 
    . )2(ومرن يدخل ضمن السلطة التقديرية هليئة احلكم باعتبارها حمكمة موضوع

أما كون احلكم حضوري رغم أن احلدث مل حيضر اجللسة فهناك من يفسر ذلك 
  .كون احلدث أو الطفل ممثال مبمثله الشرعي  وحماميه 

  . 21يف الفصل األول ص  25راجع املادة ـ  )1(                                                        
 ،اجلنائيةدراسة يف االجتاهات احلديثة للسياسة  احلماية اجلنائية لألحداث، :أمحد حممد يوسف أنظر وهذان ـ  )2(

  .118ص ، املرجع  السابق :  أفروخ عبد احلفيظعن 
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يف غري حضور باقي املتهمني  هويفصل قسم األحداث يف كل قضية على حد
حبيث ال يسمح حبضور )  1 ف 82( ، املادةفاألصل يف حماكمة االحداث أن تكون سرية

ويتعلق األمر باملمثل الشرعي )  2 ف 83(املرافعات إال لألشخاص الذين حددم املادة 
نقابة درجة الثانية ولشهود القضية والضحايا والقضاة وأعضاء الالللحدث وألقاربه إىل 

الوطنية للمحامني، وعند االقتضاء ممثلي اجلمعيات واهليئات املهتمة بشؤون األطفال 
  .ومندويب محاية الطفولة املعنني بالقضية 

: 

ميز املشرع اجلزائري مرحلة الفصل يف حماكمة احلدث مبجموعة خصائص وقواعد 
أن الفصل يف القضية يكون بعد مساع أطراف الدعوى،  :ضابطة ميكن أن حنصرها يف 

وأن ) املتهمني  باقييف غري حضور ( وأن يتم الفصل يف القضايا املعروضة على انفصال 
  .يصدر احلكم يف جلسة علنية 

 

أكد على ضرورة مساع قسم األحداث  )82(إن املشرع اجلزائري من خالل املادة 
كما أنه يف حالة وجود .مبا فيهم احلدث أو الطفل قبل أن يصدر حكمهجلميع األطراف 

نه جيوز مساعهم على سبيل االستدالل، وهذا إفاعلني أصليني أو شركاء بالغني ف
  .ليستكمل القاضي قناعته ويصدر احلكم املناسب واألصلح للمتهم احلدث 

 

سرية حماكمة األحداث أن يتم نظر كل قضية فيها حدث أو طفل يقتضي مبدأ 
من قانون محاية الطفل )  1 ف 83(أ ي على انفصال وهذا ما تؤكده املادة  هعلى حد

  .يف غري حضور باقي املتهمني 
 

ق ـــإال أن النط، إن كان مبدأ السرية هو الذي ختضع له حماكمة احلدث
ه ــباحلكم القاضي برباءة احلدث أو بإدانته يكون يف جلسة علنية وهو ما نصت علي

  .من قانون محاية الطفل)  1 ف 89(املادة 
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 : 

خص املشرع اجلزائري احلدث بضمانات قانونية عند مثوله أمام احملكمة،  وكذلك 
  :حنصر هذه الضمانات يف بعد صدور احلكم ، وميكن أن 

وجوب استعانة الطفل أو احلدث مبحامي يدافع عنه ، سرية حماكمة احلدث أو  -
  .الطفل ، وعدم جواز نشر ما يدور يف جلسات حماكمة احلدث 

 

لقد جعل املشرع اجلزائري هذه الضمانة جمسدة بقوة القانون بعد أن نص على 
امي يف املراحل املختلفة من حماكمة احلدث وهو ما جاء يف املواد ضرورة حضور احمل

كما مت التأكيد على هذه الضمانة يف قانون من قانون محاية الطفل، )  2 ف 82(و  )67(
تعيني حمامي للحدث إذا  ،منه اليت توجب على القاضي )25(املساعدة القضائية يف املادة 

  .مل يقم هو بتعيني حمامي 
 

تعد السرية يف حماكمة األحداث من الضمانات املقررة لصاحل احلدث، ولعل 
احلكمة من وراء ذلك هي احلفاظ على مسعة احلدث وحصر العلم جبرميته على من أجاز 
املشرع حضور اجللسة، وحىت ال يعلم ا اجلمهور مما قد يقف عقبة أمام مستقبله، بل 

فاالبتعاد عن العالنية يبعث االطمئنان إىل نفس . إىل أسرته متتد هذه احلماية أيضا
وتعترب السرية استثناء من األصل وهو العلنية اليت تضمن رقابة سري العدالة  .احلدث

القضائية، بأن تشيع الشعور باالطمئنان بالنسبة للجمهور وجتعل القضاة أكثر حرصا على 
دث وأسرته تعد مصلحة أوىل بالرعاية، إال أن خصوصية الطفل أو احل. حتقيق العدالة

خاصة وأن القاضي يضطر أثناء احملاكمة إىل اخلوض يف كثري من اجلوانب األسرية 
    .احلساسة اليت يستحسن اخلوض فيها بعيدا عن اجلمهور 

وقد حددت تشريعات عديدة من نطاق السرية يف قوانينها حىت ال يتم املساس 
 من قانون األحداث الفرنسي، )14(الفرنسي يف املادة  مبصداقية احملاكمة منها املشرع

من قانون الطفل املصري واملشرع اجلزائري يف املادة  )126(واملشرع املصري يف املادة 
  .من قانون محاية الطفل  )83(
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يدور يف جلسة عملت قوانني الدول املختلفة على إقرار قاعدة حظر نشر ما 
حماكمة احلدث من إجراءات واليت تعترب امتدادا ملبدأ سرية احملاكمة ، إال أن هناك من 

  .)1(التشريعات من تقرها مطلقا وهناك من تقرها بصفة نسبية
اليت  )137(وقد جسد املشرع اجلزائري هذه القاعدة يف قانون محاية الطفل يف املادة 

وبغرامة من ) 02(أشهر اىل سنتني ) 06( من ستة يعاقب باحلبس : " تنص على أنه 
أو / دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من ينشر و 200.000دج اىل  10.000

يبث ما يدور يف جلسات اجلهات القضائية لألحداث أو ملخصا عن املرافعات واألوامر 
واألحكام والقرارات الصادرة عنها يف الكتب والصحافة أو االذاعة أو السينما أو عن 

  ".طريق شبكة األنترنت أو بأية وسيلة أخرى 
ل هذا النص بأن املشرع اجلزائري وسع من دائرة الوسائل اليت ميكن يتضح من خال

أن تستعمل للنشر، فذكر جمموعة من الوسائل املعروفة اليت تعترب يف متناول اجلميع 
كالكتب والصحافة واالذاعة والسينما وشبكة األنترنت، مع مالحظة أن الصحافة 

يث إيصال املعلومة وتأثريها على واالذاعة واألنترنت تعترب من أقوى الوسائل من ح
  " .أو بأية وسيلة أخرى  " ... :اجلمهور ، مث أضاف املشرع عبارة 

وسائل الوتعترب هذه العبارة الدليل على توسيع املشرع لدائرة احلظر، إذ تشمل حىت 
غري املذكورة يف هذه املادة، وبذلك فإن أية وسيلة من شأا أن تؤدي دور إيصال 

  .جمهور تدخل ضمن نطاق احلظراملعلومة لل
عقوبة ب وقد رتب املشرع اجلزائري عقوبة جزائية على كل من خيالف  هذا احلظر

دج  200.000دج اىل  10.000وبغرامة من ) 02( أشهر اىل سنتني ) 06(احلبس من ستة 
  .وبإحدى ها تني العقوبتني فقط أ

يل من احلياة اخلاصة وقد وضع املشرع حكما خاصا يتعلق مبن ينال أو حياول الن
  .أو صور بأية وسيلة يكون من شأا اإلضرار بالطفل / وللطفل بنشر أو ببث نصوص 

  . 345املرجع السابق ، ص  :  درياس زيدومةأنظر ـ  )1(                                                        



  

65 
 

اىل ) 01(فرتب املشرع عقوبة جزائية عليه تتراوح ما بني عقوبة احلبس من سنة  
دج ، هذا ما نصت عليه  300.000دج اىل  150.000غرامة من والسنوات ) 03( ثالث 
 .من قانون محاية الطفل  )140(املادة 

ويف هذا محاية للحدث أو الطفل حىت بعد انعقاد اجللسة، حبيث يهدف اىل احلد من 
  .األضرار املعنوية اليت قد متس بشخصيته ولو صدر احلكم بالرباءة 

: 

إن األحكام الصادرة يف شأن األحداث اجلاحنني متميزة من حيث كيفية صدورها 
ترتب عليه إما النطق يكما سبق شرحه ومن حيث مضموا، فإدانة احلدث حبكم جزائي 

يف حقه بتدبري من تدابري احلماية والتربية أو أكثر، وإما النطق بعقوبة خمففة وفقا 
ا كانت هذه امليزة ينفرد ا قضاء ملو، اية  الطفلملقتضيات قانون العقوبات وقانون مح

  .األحداث تعني دراسة مضمون هذه التدابري والعقوبات باإلضافة اىل كيفية تنفيذها 
:  

فقانون العقوبات  ،إن التشريع اخلاص باألحداث يقرر هلم نوعني من اجلزاءات
على أن القاصر )  1ف 49(حبيث تنص املادة  ،على القاعدة العامة يف هذا اال ينص

الذي مل يكمل الثالثة عشرة إال تدابري احلماية أو التربية ومع ذلك فإنه يف مواد املخالفات 
  .ال يكون حمال إال للتوبيخ

سنة  18اىل  13بأن القاصر الذي يبلغ سنه من ، ق ع )  2 ف 49(يف املادة ضوت
تبعا هلذا الترتيب سنتناول بالدراسة  ،إما لتدابري احلماية أو التربية أو لعقوبات خمففة

  .مضمون هذه التدابري مث مضمون العقوبات اخلاصة باألحداث 
: 

ل ـيكمإن مضمون تدابري احلماية والتهذيب اليت قررها املشرع للحدث الذي مل 
سنة  13سنة واحلدث الذي أكمل  13سنة مل مييز فيها بني احلدث الذي مل يكمل  18

ع ــسنة من عمره فجعل  مضمون التدابري واحد بالنسبة جلمي 18ومل يكمل 
حيث نصت  ،من قانون محاية الطفل )85(وهذا ما يتضح من خالل املادة  ،األحداث
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اجلنايات أو اجلنح أن يتخذ ضد الطفل إال تدبري واحد ال ميكن يف مواد "...  : على أنه
  :أو أكثر من تدابري احلماية والتهذيب اآليت بياا 

 تسليمه ملمثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة ـ.  
 الطفولةوضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة  ـ.  
 وضعه يف  مدرسة داخلية صاحلة إليواء األطفال يف سن الدراسة ـ.  
 وضعه يف مركز متخصص يف  محاية األطفال اجلاحنني  ـ.  

وميكن لقاضي األحداث عند االقتضاء، أن يضع الطفل حتت نظام احلرية املراقبة 
وقت الوسط املفتوح بالقيام به ويكون هذا النظام قابال لإللغاء يف أي مصاحل وتكليف 

يف مجيع األحوال أن يكون احلكم بالتدابري املذكورة آنفا حمددة ال تتجاوز التاريخ  يتعنيو
  ."  ...الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد اجلزائي 

ويف مجيع احلاالت ال ميكن لقاضي األحداث أن يتخذ ضد احلدث أو الطفل اجلانح 
قانون محاية من  )85(ليها يف املادة إال تدبري واحد أو أكثر من تدابري احلماية املنصوص ع

  . الطفل
و ـمن جهة أخرى مينع قانون محاية الطفل وضع احلدث يف مؤسسة عقابية ول
ا ـبصفة مؤقتة، وهذا احلظر مل مييز فيه كذلك املشرع بني احلدث الذي يتراوح سنه م

لكن سنة من عمره و 18سنة ومل يكمل  13سنة وبني احلدث الذي جتاوز  13و  10بني 
للجوء اىل هذا االجراء إذا كان ضروريا ااستثناء من ذلك أجاز املشرع لقاضي األحداث 

 18ومل يكمل سن سنة  13واستحال عليه اختاذ أي إجراء آخر وكان سن الطفل جتاوز 
سنة يف هذه احلالة ميكن وضعه مبركز اعادة التربية وادماج األحداث أو جبناح خاص 

  .من قانون محاية الطفل )58(باألحداث يف املؤسسة العقابية، وهذا ما تنص عليه املادة 
 : 

قرر املشرع للحدث اجلانح عقوبات تقليدية من خالل قانون العقوبات يف مواد 
ونص على  ،كما استحدث عقوبة العمل للنفع العام ،من حبس وغرامة) 51و  50(

مبوجب القانون رقم )  06مكرر  05اىل  01مكرر  05( :أحكامها وذلك يف املواد 
  .الذي عدل قانون العقوبات  2009فرباير سنة  25املؤرخ يف  09/01
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ت ــحصر املشرع العقوبات التقليدية املقررة للحدث يف احلبس والغرامة فنص
ه ـإذا قضي بأن خيضع القاصر الذي يبلغ سن" من قانون العقوبات على أنه  )50(املادة 
  :حلكم جزائي فإن العقوبة اليت تصدر عليه تكون كاآليت  18اىل  13من 
 إذا كانت العقوبة اليت تفرض عليه هي االعدام أو السجن املؤبد فإنه حيكم عليه  ـ

  .بعقوبة احلبس من عشر اىل عشرين سنة 
 وإذا كانت العقوبة هي السجن أو احلبس املؤقت فإنه حيكم عليه باحلبس ملدة  ـ

  ".تساوي نصف املدة اليت كان يتعني احلكم عليه ا إذا كان بالغا 
وقد سبق لنا شرح تطبيق هذه املادة باعتبارها خاصة باحلدث اجلانح يف جمال  

ونشري يف هذا الصدد اىل أن العقوبات السالبة للحرية املفروضة  )1(ختفيف العقوبة عليه
على احلدث هي كلها ذات طبيعة جنحية ، فيتم النطق باحلبس بدل السجن حىت وإن 

أما مدا فهي تساوي نصف املدة اليت كان يتعني كانت اجلرمية ذات طبيعة جنائية ، 
  .احلكم ا على الشخص البالغ 

من  )51(أما بالنسبة للمخالفات فإن اجلزاء املقرر للحدث طبقا ألحكام املادة 
من قانون محاية  )87(قانون عقوبات هو التوبيخ أو الغرامة وهو ما تؤكده عليه املادة 

كن قسم األحداث، إذا كانت املخالفة ثابتة أن تقضي مي: " اليت تنص على أنه الطفل، 
  .من قانون عقوبات )51(بتوبيخ الطفل أو احلكم عليه بعقوبة الغرامة وفقا ألحكام املادة 

سنوات اىل ) 10(غري أنه ال ميكن أن يتخذ يف حق الطفل الذي يتراوح عمره من 
  ...."ذلك  تهسنة سوى التوبيخ وإن اقتضت مصلح) 13(أقل من ثالث عشرة 

  .فإذن ال يوقع على الطفل املرتكب جلرمية هلا وصف خمالفة إال التوبيخ أو الغرامة 
 )2(فإذا كانت الغرامة كعقوبة جزائية ذات طبيعة معروفة باعتبارها عقوبة أصلية

  .)3(فإن التوبيخ يبقى حمل تساؤل من حيث طبيعته

  . من هذه احملاضرات  48أنظر ص ـ  )1(                                                        
   .315 ص ،1983سنة  ،دار الفكر العريب أصول علم االجرام والعقاب، القاهرة ،:  مأمون حممد سالمةأنظر ـ  )2(
    130 - 129ص ، املرجع السابق  : أفروخ عبد احلفيظأنظر ـ  )3( 
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الوسائل  ىحدإذهب البعض اىل اعتباره   ،ويف حماولة لتحديد طبيعة التوبيخ
التقوميية الفعالة اليت تدعم قائمة التدابري املقررة لألحداث واليت خيتار قاضي األحداث 

   )1(الوسيلة املالئمة حلالة احلدث
أو شبه العقايب وهذا اىل جانب  ،إال أن هناك من يعطيه وصف االجراء التربوي

  . )2(بيةالغرامة وتدابري احلماية أو التر
ومهما يكن من أمر التوبيخ وطبيعته، فإن من املؤكد بأنه ال يعترب من قبيل 

من قانون العقوبات،  كما أنه ال يدخل ضمن  )05(العقوبات املنصوص عليها يف املادة 
ه ــوهذا ما جيعل من قانون محاية الطفل، )85(التدابري املنصوص عليها ضمن املادة 

متميز عن االثنني، خاصة وأنه مقرر يف جمال املخالفات املرتكبة من احلدث وفقط سواء 
خ ــسنة ويف هذه احلالة يتخذ قبله التوبي 13سنوات و  10كان سنه يتراوح ما بني 

سنة ويف هذه احلالة، يتخذ قبله إما التوبيخ  18ومل يكمل سنة  13وحده، أو جتاوز سنه 
  .أو الغرامة

كن القول بأن التوبيخ أشبه بالعقوبة املقررة للمخالفة من طرف احلدث وعليه مي
يف ) التوبيخ والغرامة ( ا مخاصة وأن املشرع اجلزائري قد ساوى بينه ،منها اىل التدبري

  .من قانون محاية الطفل)  1ف  87(من قانون العقوبات واملادة  )51(املادة 
إال  ،معينة إلجراء التوبيخ وترك األمر لهوإذا كان القانون مل حيدد للقاضي طريقة  

أن مثة حدود جيب أن يراعيها القاضي يف إجراء التوبيخ أمهها أن ال يكون التوبيخ متسما 
بالعنف أو بعبارات قاسية قد تترك أثارا سيئة يف نفسية احلدث وتؤدي اىل عكس النتائج 

  )3(املرجوة من عملية التقومي

                                                        
األصول العامة لتشريعات األحداث يف البالد العربية، صادر عن املنظمة :  منذر كمال عبد اللطيفأنظر ـ  )1(

   .83ص ،  1982سنة ، مطبعة دار السالم ، العربية للدفاع االجتماعي ضد اجلرمية ، بغداد 
جنوح األحداث والتغري االجتماعي يف اجلزائر املعاصرة ، دراسة يف علم اإلجرام املقارن، :  مانع عليأنظر ـ  )2(

  . 208 - 207ص ،  2002ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر 
 ،1992جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري املؤسسة الوطنية للكتاب سنة :  قوامسية حممد عبد القادرأنظر ـ  )3(

   . 174ص 
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وعلى القاضي أن يكتفي بلوم احلدث وذلك بأن يوضح له وجه اخلطأ فيما صدر 
  .)1(وينصحه بأن يسلك سبيال سويا وينذره من معاودة ذلك،عنه 

 

استحدث املشرع اجلزائري عقوبة العمل للنفع العام يف تعديل قانون العقوبات 
منه  الثانية ، حيث تضمنت املادة 2009فيفري  25املؤرخ يف  09/01مبوجب القانون 

تتميم الباب األول من الكتاب األول بفصل أول مكرر عنوانه العمل للنفع العام حيتوي 
و  05مكرر  5و  4مكرر  05 و 03مكرر  5و  02مكرر  5و  01مكرر  5(  : على املواد

ذلك متاشيا مع ما تعرفه التشريعات املقارنة احلديثة وعلى رأسها  ويعترب)  06مكرر  05
  .التشريع الفرنسي 
ميكن أن تستبدل عقوبة احلبس املنطوق "  :  على أنه )01مكرر  5 ( فنصت املادة

  ...."ا بقيام احملكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر 
املشرع اجلزائري عن ذلك  يفصح ويعترب العمل للنفع العام عقوبة بديلة وإن مل

 2009أفريل  21املؤرخ يف  )02(إال أن املنشور الوزاري رقم  )2(صراحة كما يرى البعض
كما هو معروف ( جاء ليوضح كيفيات تطبيق هذه العقوبة أين وضح بأا عقوبة بديلة 

  .)يف التشريعات املقارنة 
مكرر واحد  5(املادة أما عن تطبيق العقوبة البديلة على احلدث فقد نصت عليه 

اليت فتحت الباب لتطبيقها على احلدث الذي يبلغ من ) األوىل  البند الثاين من الفقرة
من نفس املادة بأن مدة العمل للنفع  ةسنة على األقل، كما أضافت الفقرة الثاني 16العمر 

تزيد عن عشرين ساعة وأن ال ) 20(العام املنطوق ا يف حق القاصر جيب أن ال تقل عن 
  .ثالمثائة ساعة ) 300(

ترجع اىل  ،سنة 16إن حتديد السن األدىن لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام بـ  
تشريع العمل الذي عمد اىل حتديد هذه السن كسن أدىن إلبرام عقد العمل، مع بسط 

                                                        
سنة  ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتورة ،حضر األوجه االجرائية للتفريد القضائي:  عبد الفتاح عبد العزيزأنظر ـ  )1(

   . 326ص ،  1975
  .  131ص ، املرجع السابق  : أفروخ عبد احلفيظأنظر ـ  )2(



  

70 
 

من القانون املتعلق  )15(وهذا ما توضحه املادة  ،محاية خاصة على العامل القاصر
من األحوال أن يقل العمر  ال ميكن يف أي حال"  : قات العمل اليت تنص على أنهبعال

إال يف احلاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني  ،األدىن للتوظيف عن ستة عشرة سنة
ال بناء على إوال جيوز توظيف القاصر  ،اليت تعد وفقا للتشريع والتنظيم املعمول ما

  ".رخصة من وصيه الشرعي 
فال بد من توافر الشروط املنصوص عليها يف  ،تطبيق العقوبة البديلة على احلدثول

  :وهي ،  من ق ع)  01مكرر  5( املادة
 أن ال يكون مسبوقا قضائيا  ـ.  
 -  إذا كانت عقوبة اجلرمية املرتكبة ال تتجاوز ثالث سنوات حبس.  
 -  ا ال تتجاوز سنة حبس إذا  كانت العقوبة املنطوق.  

 

تأيت مرحلة  للحدث،بعد أن يقدر قاضي األحداث اجلزاء الذي يراه أصلحا 
  .التنفيذ

وعليه سنتطرق بالدراسة يف هذا العنصر اىل كيفية تنفيذ األحكام اخلاصة باألحداث 
مث ندرس خمتلف املؤسسات اليت ستستقبل هذا احلدث بناء على احلكم الصادر  ،اجلاحنني
مث دور جلنة  ،احلماية أو التربيةمن تدابري  سواء يقضي بعقوبة جزائية أو بتدبري ،يف حقه

  .العمل التربوي ، جلنة إعادة التربية أثناء مرحلة التنفيذ 
: 

أو أكثر من تدابري احلماية  اتتضمن األحكام القاضية بإدانة احلدث إما تدبري 
رامة أو عقوبة سالبة من ق ح ط وإما غ )85(والتهذيب املنصوص عليها يف املادة 

  .للحرية
 : 

من قانون محاية الطفل  )85(إن اهلدف من التدابري التهذيبية اليت جاءت ا املادة 
لذا كان إجراء  ،من العودة اىل اجلرمية يتهاحلدث ومحاالتسليم هو إصالح وعلى رأسها 

ذا فاملشرع  ،ثانيا تسليمه ملمثله الشرعي أوال مث لشخص أو عائلة جديرين بالثقة
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كما أوجب .بعدم إخراجه من وسطه الطبيعي قدر االمكان فلالط مصلحةى الترتيب راع
أن  ،ىل شخص أو عائلة جديرين بالثقةإعلى قسم األحداث عندما يقضي بتسليم الطفل 

  .رعايته لحيدد االعانات املالية الالزمة 
مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة أو  ،إما وضع احلدث يف مؤسسة معدة للتهذيبو

 مركز متخصصأو صاحلة إليواء األطفال يف سن الدراسة، لية مدرسة داخأو الطفولة، 
وعلى القاضي عندما حيكم ذا التدبري أن يعني اسم املركز  .اجلاحننييف محاية األطفال 

من )  3 ف 85(إضافة اىل املدة املقررة له تطبيقا للمادة  ،الذي سوف يضع فيه احلدث
اليت تتطلب أن تكون مدة التدبري حمددة ال تتجاوز التاريخ الذي يبلغ  قانون محاية الطفل،

  .فيه الطفل سن الرشد اجلزائي
وميكن لقاضي األحداث عند االقتضاء أن يضع احلدث حتت نظام احلرية املراقبة 

  .وتكليف مصاحل الوسط املفتوح بالقيام به، ويكون هذا النظام قابال لإللغاء يف أي وقت
حبكم مهم يتمثل يف إمكانية من قانون محاية الطفل، ) 96(ملادة وقد جاءت ا

من ،  )85(مراجعة وتغيري التدابري املقررة حلماية األحداث املنصوص عليها يف املادة 
أو بناء على تقرير مصاحل  ،طرف القاضي يف أي وقت سواء بناء على طلب النيابة العامة

 تدبري التسليم اىل ممثله الشرعي ريطلب األمر تغيفإذا ت. الوسط املفتوح أو من تلقاء نفسه
) 85(أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة بتدبري الوضع يف أحد املراكز احملددة يف املادة 

 ،فعلى قاضي األحداث أن يرفع األمر لقسم األحداث للفصل فيه الطفل، من قانون محاية
حبدث موضوع خارج  ( تعلق األمرأما إذا  من قانون محاية الطفل،)  2ف  96(ادة امل

تقدمي طلب إرجاع الطفل اىل رعايته بعد مضي ستة  أسرته، فإنه حيق ملمثله الشرعي 
وعلى املمثل  .تنفيذ احلكم بأن يطلب من القاضي مراجعة التدبريعلى بداية ) 6(أشهر 

  .الشرعي إثبات أهليته لتربية الطفل أو جدارته للتكفل بابنه 
ىل رعاية إكما حيق للحدث نفسه املطالبة مبراجعة التدبري املتخذ يف حقه بإرجاعه 

  ) .أو عائلته ( ممثله الشرعي 
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ويف حالة رفض القاضي الطلب املقدم من طرف املمثل الشرعي أو احلدث ال ميكن 
 )97(أشهر من تاريخ الرفض طبقا ألحكام املادة ) 3(جتديده إال بعد انقضاء مهلة ثالثة 

  .من قانون محاية الطفل
تكون طلبات املراجعة مرتبطة مبسائل عارضة، واليت هي عبارة عن ظرف  وغالبا ما

ومثال  ،جديد يطرأ أثناء تنفيذ االجراء املتخذ من طرف القاضي يلزمه إعادة النظر فيه
على ذلك ظهور أولياء احلدث واستعدادهم للتكفل به بعد أن أمر القاضي بوضع احلدث 

  .ركز للحماية يف م
يكون خمتصا إقليميا بالفصل يف مجيع من قانون محاية الطفل،  )98(طبقا للمادة 

املسائل العارضة وطلبات تغيري التدابري املتخذة يف شأن احلدث قاضي األحداث أو قسم 
  .األحداث الذي فصل يف القضية أصال 

  :كما حيق له تفويض النظر يف املسائل العارضة إىل 
 قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه موطن املمثل  ـ

الشرعي للطفل أو موطن صاحب العمل أو املركز الذي وضع الطفل فيه بأمر من 
  .القضاء 

 قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه مكان وضع  ـ
  .الطفل أو حبسه

ع ــة، ميكن لقاضي األحداث الذي يقغري أنه إذا كانت القضية تقتضي السرع
، ةـــأن يأمر باختاذ التدابري املؤقتة املناسب ،يف دائرة اختصاصه مكان وضع أو حبسه

  .من قانون محاية الطفل)  5 ف 98( املادة
: 

ميكن أن يكون احلدث أو الطفل حمل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية طبقا ألحكام 
املتضمن قانون تنظيم ،  06/02/2005املؤرخ يف  05/04من األمر  )16(و  )28(املادتني 

  .للمساجني  وإعادة االدماج االجتماعيالسجون 
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م ـــيقضون عقوبتهفاألحداث الذين صارت أحكامهم السالبة للحرية ائية، 
وعدد هذه  يف مؤسسات تسمى مبراكز إعادة التربية وإدماج األحداث،) أو يكملوا ( 

املوجود بوهران ومركز سطيف ومها خمصصني  مركز قديل: املراكز حاليا اثنني ومها 
  . )1(للذكور فقط وتابعني لوزارة العدل

م داخل كما ميكن لألحداث احملكوم عليهم، قضاء عقوبتهم يف أجنحة خمصصة هل
  .املؤسسات العقابية 

 : 

 ،تعلق حبماية الطفلامل 2015يوليو سنة  15ؤرخ يف امل 15/12قانون رقم اليعد 
املتضمن تنظيم السجون وإعادة االدماج  06/02/2005ؤرخ يف امل 05/04والقانون رقم 

املرجعني الرئيسيني يف حتديد املؤسسات واملراكز املختصة بتنفيذ  ،االجتماعي للمحبوسني
واليت قضت يف حقهم بعقوبة سالبة للحرية أو  ،األحكام الصادرة يف شأن األحداث

  .بتدبري من تدابري احلماية والتهذيب 
 

هذه املراكز واملصاحل اليت تقوم الوزارة من قانون محاية الطفل،  )116(حددت املادة 
  :املكلفة بالتضامن الوطين بإحداثها وتسيريها وهي املصاحل التالية 

 املراكز املتخصصة يف محاية األطفال فيخطر ـ.  
 املراكز املتخصصة يف محاية األطفال اجلاحنني  ـ.  
 املراكز املتعددة اخلدمات لوقاية الشباب  ـ.  
 مصاحل الوسط املفتوح  ـ.  

  .ختصص داخل املراكز أجنحة لألطفال املعوقني 
أما شروط وكيفيات إنشاء املراكز املذكورة يف هذه املادة وتنظيمها وسريها 

وال يتم الوضع يف هذه املراكز إال من . مل يتم بعد فسوف يكون عن طريق التنظيم الذي
 )117(قبل قاضي األحداث واجلهات القضائية اخلاصة باألحداث هذا ما تقضي به املادة 

   .  139ص  املرجع السابق ، :  أفروخ عبد احلفيظأنظر ـ  )1(                                                        
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املتضمن  05/04من القانون  )116(وبالرجوع اىل نص املادة . من قانون محاية الطفل
بأن الوسط املقرر  يتضح ،تنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسني

هو مركز إعادة التربية  ،الستقبال األحداث اجلاحنني احملكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية
  .وإدماج األحداث التابع لوزارة العدل 

منه  )28(يف املادة  05/04وقد تناول تنظيم هذه املراكز التابعة لوزارة العدل القانون 
وهي بذلك تتبع النظام الذي تسري عليه  اعتربها من ضمن مؤسسات البيئة املغلقة

  .املؤسسات العقابية بصفة عامة 
ويتم ترتيب وتوزيع األحداث احملبوسني داخل مراكز إعادة التربية واالدماج حسب 

من  116م ( حبيث خيضعون لفترة مالحظة وتوجيه ومتابعة  ،سنهم ووضعيتهم اجلزائية
  ). 05القانون 

ة ــــاصة باستقبال األحداث مبؤسسات الوقايوكذلك األجنحة املنفصلة اخل
حيث ختصص لألحداث احملبوسني مؤقتا وكذلك  )1(ومؤسسات إعادة التربية عند اللزوم

أما مؤسسات إعادة التأهيل .احملكوم عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدا
  .)2(إدماج احلدثفهي غري خمصصة ملثل هذا الدور ألا قد تشكل عائقا يف إعادة 

تستحدث على مستوى  05/04من القانون   )122(وما جتدر االشارة اليه أن املادة 
كل جناح لألحداث باملؤسسات العقابية وكذا على مستوى كل مركز متخصص جلنة 
تأديب يرأسها مدير املركز أو مدير املؤسسة العقابية حسب احلالة وتتشكل  من عضوية 

وخمتص يف علم النفس ، ومساعدة اجتماعية ومرب، حبيث رئيس مصلحة االحتباس 
  :يتعرض احلدث يف حال ارتكابه خطأ يستوجب التأديب اىل تدابري تأديبية

  .كاإلنذار ـ 1
  .والتوبيخ  ـ 2
  .واحلرمان املؤقت من بعض النشاطات الترفيهية  ـ 3

                                                        
  . 05/04من القانون  )29(راجع نص املادة ـ  )1(
سنوات وبعقوبة السجن واحملكوم  05فهذه املؤسسات تأوي احملكوم عليهم ائيا بعقوبة احلبس ملدة تفوق ـ  )2(

   .عليهم من معتادي االجرام واخلطريين 
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واملنع املؤقت من التصرف يف مكسبه املايل يقرر مدير املركز أو املؤسسة  ـ 4
وال يقرر ) االنذار والتوبيخ ( العقابية حسب احلالة التدبريين األول والثاين 

ه ــهذا ما تقضي ب ،التدبريين الثالث والرابع اال بعد أخذ رأي جلنة التأديب
  .05/04من قانون  )120(املادة 

حوال هلذه اللجنة احلق يف معرفة نوع التدبري املتخذ ضد احلدث، وهذا ويف مجيع األ
احلق يرفع من شأن اللجنة وجيعل مدير املركز حيسب له حساب وهو أيضا حق من شأنه 

  .)1(أن يطمئن احلدث بصفة عامة من احتمال تعسف االدارة ضده 
: 

بعدما حدد قانون محاية الطفل املراكز واملصاحل املتخصصة يف محاية األطفال أو 
أنشأ على مستوى هذه املراكز جلنة تسمى بلجنة العمل . منه 116األحداث يف املادة 

تكلف هذه . املركز يف دائرة اختصاصه التربوي اليت يرأسها قاضي األحداث الذي يقع 
اللجنة بالسهر على تطبيق معاملة األحداث وتربيتهم ، كما تتوىل دراسة تطور حالة كل 
طفل أو حدث موضوع يف املركز وميكنها أن تقترح يف أي وقت على قاضي األحداث 

  .إعادة النظر يف التدبري املتخذ من قبله 
سريها فسوف يكون عن طريق التنظيم هذا ما أما حتديد تشكيل اللجنة وكيفيات 

  . من قانون محاية الطفل)  4ف  118(تقضي به املادة 
املتضمن تنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي  05/04أما القانون 

فقد أنشأ لدى كل مركز إلعادة تربية وادماج األحداث واملؤسسات  ،للمحبوسني
العقابية املهيأة جبناح االستقبال األحداث جلنة تسمى بلجنة إعادة التربية يرأسها قاضي 

ممثل  ـاملريب  ـالطبيب املختص يف علم النفس  -: األحداث وتتشكل من عضوية 
ه، يعني رئيس جلنة إعادة التربية بقرار من رئيس الس الشعيب البلدي أو ممثل ـالوايل 

بناء على اقتراح من  ،سنوات قابلة للتجديد) 3( وزير العدل حافظ األختام ملدة ثالث 
  . رئيس الس القضائي املختص 

سنة  ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  ،قسنطينة،  2ط  ،املوجز يف علم العقاب : دردوس املكيأنظر ـ  )1(                                                        
  . 190ص  2010
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إعداد برامج التعليم وفقا للربامج :  ختتص جلنة إعادة التريبة على اخلصوص بـ
السنوية حملو األمية والتكوين املهين، دراسة واقتراح كل وإعداد الربامج  ،الوطنية املعتمدة

التدابري الرامية اىل تكييف وتفريد العقوبة املنصوص عليها يف هذا القانون، هذا ما تقضي 
  .منه  )128(به املادة 
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  ....................................................................................اإلجراءات املتبعة أمام قاضي األحداث:    األول املطلب

 ................................................كيفية االتصال بامللف وشروط نظر القضية:    األول الفرع
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