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 أ 
 

افحة  فة في م اة إال أنها ال تزال ضع ل مجاالت الح شرة في  الرغم من تقدم ال

صفة عامة و  اة الفرد  ة في ح اة المجتمع و احتمال ة في ح الجرمة إذ تعتبر هذه األخیرة حتم

  . جنوح األحداث خاصة

ة المعاملة معه حاول علماء االجتماع و علم النفس  ة الحدث و حساس و نظرا لخصوص

ة الحدث في  اغة تشرعات تتماشى مع خصوص ة في مختلف أقطار العالم ص و العلوم القانون

اختصار اإلنسان صغیر السن في طور النمو أ في المرحلة األولى  حالة جنوحه فالحدث هو 

مثل  اته ،فهو  ة لبناء المجتمع، من ح ة األساس ة ألسرته و مجتمعه أمل المستقبل البن النس

ة و الخطیرة لما  ع الشائ قى من المواض انت و الزالت و ست ة  فجنوح األحداث ظاهرة اجتماع

ة من شانها تحدید النظام االجتماعي و زعزعة استقراره ألنها تمس  ه من جوانب سلب تنطو عل

المجتمعات  طائفة من أبنائه في طة  ست مرت طرقهم إلى عالم الجرمة و هذه الظاهرة ل

عاد ا أكثر  عطیها أ عی من هذه الظاهرة و  المتخلفة دون غیرها ولكن تخلف المجتمعات 

ة التي تساهم في اتساع ظاهرة  جنوح األحداث لد  خطورة تقضي إلى تزاید األزمات االجتماع

ة ألنها مجتمع ةالمجتمعات العر   . ات فت

ما أعتبر الحدث مجرما  نالح أن هذه الظاهرة مختلفة و متفاوتة من زمن آلخر و قد

صاب المجتمع  ة حتى ال  البتر و المعاملة القاس ستح العقاب وال سبیل إلصالحه إال 

ال شك أن الحدث أو األحداث  ت  اختالل توازنه على خالف المجتمعات الحدیثة، فقد أدر

ة الجانحین ه ة،التي أدت بهم إلى االنحراف و هذا ما حفز غالب ة الظروف االجتماع م ضح

ذالك  ات و  م الفعال في  معظم االتفاق ه و التقو ة و التوج المجتمعات على فرض الرعا

الغا لهطه الفئة مما جعله  اقي التشرعات األخر أولى اهتماما  القوانین،فالمشرع الجزائر 

تا ات، ینص علیها في  ة و مواد عدیدة من قانون العقو امل من قانون اإلجراءات الجزائ ب 

ص هذه الظاهرة   .أمال منه تحقی هدفه المتمثل في محاولة تقل



  مقدمـــة

 ب 
 

ة الموضوع   :أهم

اب ظاهرة جنوح األحداث و المدارس  ة هذا الموضوع في دراسة عوامل و أس تتجلى أهم

ة التي تناولت هذه الظاهرة و دور  ة للحد من هذه الظاهرة و إیجاد الفقه السلطات القضائ

ة ة و العالج   .الحلول الوقائ

ع الضمانات  فله بجم ة الحدث و محاولة  ة لخصوص مد احترام المنظومة التشرع

ة اندماجه من جدید داخل المجتمع ة التي تحمي حقوقه و تسهل عمل   .القانون

ار الموضوع اب اخت   : أس

ة/ 1 اب موضوع تضخم و تنامي شرحة الجانحین األحداث و ما لها من آثار  هي :أس

ونه مجتمع فتي مة على المجتمع و خاصة الجزائر    .وخ

ة/ 2 اب ذات هي معرفة العوامل التي أدت إلى اتساع دائرة انحراف األحداث و  :أس

ة الحدث نظرا لصغ ة التي تحد من هذه الظاهرة و حما   . ر سنهمحاولة إیجاد الحلول الوقائ

ات الدراسة   :الصعو

حث نقص المراجع المتخصصة في هذا  ة ال ات التي واجهتنا خالل عمل من الصعو

التشرع الجزائر    .الموضوع خاصة المتعلقة 

ة المطروحة ال   : اإلش

؟ ة لمواجهة جنوح األحداث في التشرع الجزائر ات القانون   ماهي اآلل

ع   :المنهج المت

عنا في    .دراستنا على المنهج التحلیلي و الوصفي ولقد ات



  مقدمـــة

 ج 
 

الخطة ح      :التصر

حثنا إلى فصلین   :قسمنا 

ة في معاملة الحدث الجانح: الفصل األول ام الموضوع ه إلى األح   .تطرقنا ف

ة: الفصل الثاني عة األحداث الجانحین خالل مراحل الدعو العموم   .إجراءات متا
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  ححــمعاملة الحدث الجانمعاملة الحدث الجان
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ار من سوء المعاملة و شدة  ار الخاطئة ما عاناه الك سبب األف ما  لقد عانى األحداث قد

اب و العقاب، ولهذا الغرض اهتم الفقهاء بدراسة  حث في هذه الظاهرة و التوصل إلى األس وال

ام  اتجهت جل التشرعات هذاالعوامل التي أدت إلى انحراف األحداث و ل إلى إحداث أح

ة و تناولنا في هذا الفصل  ة في معاملة الحدث الجانح من خالل نصوصها التشرع موضوع

ان م عة الحدث الجانح و ب حثین خصصنا األول لدراسة، طب حث م ا أما الم ساءلته جزائ

ة لألحد ة الجزائ ه نطاق المسؤول      . اث الجانحینالثاني تناولنا ف
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حث األول  عة الحد: الم ةا ثطب ان أساس مساءلته جزائ   :لجانح و

اینت ان أساس  لقد ت ة حول تحدید تعرف مصطلح الحدث الجانح و ب اآلراء الفقه

ا و  عا لسنه مساءلته جزائ ة للحدث ت ة الجزائ أغلب التشرعات ذهبت إلى تحدید المسؤول

حث  و لدراسة هذا.القانوني و لهذا فقد ذهب المشرع إلى تحدید سن الحدث  قسمناه إلى الم

مفهوم الحدث الجانح، أما المطلب الثاني خصصناه ألسس :مطلبین، تناولنا في المطلب األول

ة  ة الجزائ   . الجانحین لألحداثالمسؤول

   مفهوم الحدث الجانح: المطلب األول 

ة لذلك  ة أم قانون انت لغو ثیرة سواء  اتها معاني و مفردات  لمة تحمل في ط الحدث 

حیث نصل  إلىسنتعرف  لمة الحدث  ة  إلىمعاني  المعنى القانوني للكلمة ونعلم ماه

لمة الحدث من  سمون بها و لهذا  سوف نحاول أن نوضح معنى  ة و من  ق اتها الحق محتو

ة و لد فقهاء الشرعة و العلوم األخر  ة و القانون ة اللغو أما الثاني  ،في الفرع األول. الناح

اب و العوامل التي تؤد لجنوح، و أخیرا في الفرع الثالث تكفخصصناه لتعرف ال منا عن األس

  .الجنوح إلى

ف الحدث: األولالفرع    تعر

لمة الحدث إلى صغیر ا:  لغة: أوال  ه نضجه النفتشیر  و العقلي  يسلسن الذ لم یتم صاح

تمل نموه و  ،و االجتماعي شمل الفئات العمرة التي لم تبلغ  ،إدراكهولم  ومصطلح األحداث 

  .سن الثامنة عشرة

تب اللغة أن الحدث هو الشاب أو الفتى الذ جاوز حد الصغر و قد عرف ، وجاء في 

أنه الفتىالحد ر ص، و جمعه أحداث و من الناس الشاب القو  ث  دق هذا الوصف على الذ
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أ قبل اكتمال  ،سن الطفولة و سن التمییزأما عمر هؤالء فینحصر بین ال و األنثى،

  .)1(اإلدراك

ا  ة : ثان عة اإلسالم ف الحدث في الشر   :تعر

ة                                                       ائز التي تؤسس علیها العالقات اإلنسان ة من أهم الر تعد الشرعة اإلسالم

ما هوحیث ضمنت  ات تتفاوت من فرد آلخر  ه واج الحدث  بین لكل فرد حقوق وفرضت عل

الغ التالي  اهتمامالشرعة أولت ف ،واإلنسان ال حیث عرفته  ل شخص ": الغ للحدث  الحدث 

ما ﴿ :وذلك لقوله تعالى "حلملم یبلغ ال ستأذنوا  م الحلم فل ذا بلغ األطفال من اللذین  استأذنوإ

  .)2(﴾من قبلهم

 االحتالمالطفولة ومرحلة البلوغ والتكلیف لكون  حدا فاصال بین مرحلتي االحتالموقد جعل 

ال على  لة الطفولة قوة تطرأ على الشخص و تنقله من حالیف فهو العقل وهو منا التك مالدل

رإلى حالة الرجولة و بل ة لد المرء فهي عند الذ ع ظهور العالمات الطب عرف   وغ الحلم 

ض أو الحمل الح وك  ،االحتالم و عند األنثى  و إذا لم تظهر هذه العالمات على نحو مش

ه ففي هذه الحالة ع  ،ف سر على الجم ار موضوعي  عض الفقهاء ضرورة اللجوء إلى مع یر 

ه أن الشخص  فترض ف مي  م سن ح ان ذ احتلماألشخاص و الحاالت و ذلك بتقد را أ إذا 

سر تجاوز مرحلة ال ضا على األنثى طفولة و  م أ ما بینهم في  اختلفو قد  ،هذا الح الفقهاء ف

مي   . تحدید هذه السن الفاصلة بین مرحلة الطفولة و مرحلة البلوغ الح

ة فیرون ببلوغ سن الخامسة عشرة عض الحنف ة و  ة  ،فهي عند الشافع ة وروا أما المالك

ظل حدثا منذ فة فیرون أن الشخص  ه  ألبي حن مولده حتى سن الثامنة عشرة ما لم تظهر عل

ارن معا" يالسیوط"، و یر اإلمام عالمات بلوغ قبل ذلك المع ن األخذ  م  فإذا، إلى أنه 

                                                             
عة وعلم العري بختي،  )1( اب والعوامل(النفس جنوح األحداث في ضوء الشر ، دیوان المطبوعات )الجزاء والعالج -األس

ة،    .14، ص 2014-04الجامع
ة  )2(   .59سورة النور، اآل
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لف إلى أن یبلغ  ظل حدثا و غیر م رة فإنه  ظهرت عالمات البلوغ لد الشخص في سن م

  .)1(سن الخامسة عشرة

ف الحدث في العلوم : ثالثا ةتعر   اإلنسان

م الحدث في العلوم  ةتتعدد مفاه ة، لذا  لتأثرهنظرا  اإلنسان ة والنفس العوامل االجتماع

الصغیر منذ والدته حتى یتم نضوجه االجتماعي والنفسي : "عرفه علماء النفس واالجتماع أنه

ه عناصر الرشد المتمثلة في  ه نفسه إلى فعل  اإلدراكوتتكامل لد معین أو أ القدرة على توج

ةوقد قسمنا العلوم . )2(االمتناع عنه   :إلى علم النفس وعلم االجتماع اإلنسان

ف الحدث لد علماء االجتماع -1  : تعر

الصغیر منذ والدته حتى یتم النضج : "جه عام هوو الحدث أو الطفل في علم االجتماع ب

ه عناصر الرشد ة  "االجتماعي وتتكامل لد ان من السهل حسب هذا التعرف تحدید بدا ذا  وإ

الد الم   .مرحلة الطفولة أو الحداثة إذ أنها تبدأ 

س بتلك السهولة ة هذه المرحلة ل ولهذا فإن علماء االجتماع اختلفوا  ،غیر أن تحدید نها

معنى آخر اختلفوا في تحدید بدا ة المرحلة في تحدید الفترة التي تنتهي عندها تلك المرحلة، أو 

ة التي تعقب مرحلة   .ج االجتماعيالطفولة، وهي مرحلة الرشد والنض التال

ة مرحلة الطفولة بتمام الثامنة عشرة، في حین رأ آخرون أن مفهوم  وهناك من حدد نها

ظل مالصقا للطفل منذ مولده حتى طور البلوغ   .الحدث 

                                                             
مان موسى،  )1( ة لألحداث الجانحین محمود سل عة األولى، دار ال، )دراسة مقارنة(اإلجراءات الجنائ ة، الط مطبوعات الجامع

  .91، 90 ، ص 2008مصر، 
ة للنشر والتوزع، ودار الثقافة للنشر والتوزع، األردن قضاء األحداث، نأحمد عو زنب  )2( ة الدول عة األولى، الدار العلم ، الط

  .09، ص 2009
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الد وحتى سن الرشد، وتحدید بینما یذهب فر ثالث إلى أن مرحلة الحداثة تبدأ من  الم

صطلح على سن  ، فقد تنتهي عند البلوغ أو الزواج أو  هذه المرحلة یختلف من ثقافة إلى أخر

  .)1(محددة لها

ف  -2  :الحدث لد علماء النفستعر

ل  شمل مفهوم الحدث أو الطفل  للحداثة في علم النفس مفهوم أوسع لد غیرهم، إذ 

ن الجنین في رحم  الده، بل وهو مازال جنینا أ منذ تكو س فق منذ م وتنتهي  األمشخص ل

ر عنه في األنثى البلوغ الجنسي الذ تختلف مظاهره في الذ   .هذه المرحلة 

ل الحدث في عل تحدید ومعنى ذلك أن ، رغم تماثل أفراد  م النفس یختلف من حالة ألخر

ترتب على ذلك أن الشخص ممنه عا لظهور عالمات البلوغ الجنسي و ا من حیث السن وذلك ت

ه عالمات البلوغ الجنسي ظل حدثا إذا لم تظهر عل   .الذ یبلغ سن العشرن من عمره 

س حدثا في مفهوم علم النف الغا ول عتبر الشخص  العاشرة من  س ولو لم یتجاوزفي حین 

ه   .العمر مادامت عالمات البلوغ الجنسي قد ظهرت لد

ة  س اة الفرد إلى ثالث مراحل رئ م مراحل ح ن تقس م ذلك  ن  وهي األولىو مرحلة التكو

یز على الذات،  یز على الغیر، والثالثة مرحلة النضج النفسي الذاتي، أ التر ة مرحلة التر الثان

ون في هذه الحالة قادرا على وفیها تتك ة لد الحدث الذ  ة والقدرات النفس امل الشخص

  .)2(التفاعل اإلیجابي مع المجتمع

  

  

                                                             
مان،  )1( ة لالحداث الجانحین موسى سل ، ص  ،)دراسة مقارنة(اإلجراءات الجنائ   .88مرجع ساب
مان موسى،  )2( ة لألحداث قانون الطفولة الجانحةمحمود سل عة ، والمعاملة الجنائ  ، ص 2006منشأة المعارف، : األولىالط

119،120.  
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عا ف الحدث قانون: را   اتعر

ة التي تحمي  ة معرفتنا للقواعد القانون ون المرحلة األولى لبدا تعرف الحدث قانونا س

  .وفي القانون الدولي، اث الجانحین في التشرع الجزائر األحد

ل خاص وجاء ذلك في  ش شرحة األحداث  وهذا ما أد بجل الدول إلى االهتمام 

ح ة    :ثیالمواثی الدول

أنه األولىعرفته المادة  ة حقوق الطفل  لم یتجاوز الثامنة عشر ما  إنسانل : "من اتفاق

ه موجب القانون المطب عل   .)1("لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك 

ا األحدث ا إلدارة شؤون قضا ة الدن على أن : ما نصت قواعد األمم المتحدة النموذج

موجب النظم القانونأو شخص صغیالحدث هو الطفل " ة ذات العالقة مساءلته ر السن یجوز 

الغ طرقة تختلف مساءلة ال   .)2("عن جرم 

عض الدول -1 عات   :الحدث وف تشر

ة و  ة في تحدید سن الحدث، وذلك الختالف النظم التختلف أغلب الدول العر ة الغر قانون

ة، هذه العوامل تؤثر في درجة نمو  ة والثقاف ة واالجتماع ع لكل دولة واختالف العوامل الطب

ة هاالجسم واألجزاء التي تؤدی ة الذهن   .العمل

اینت واختلفت في تحدید الحد  أنما  ة ت لسن الحد وتكاد تتف  األدنىأغلب الدول العر

  .على الحد األقصى ومنها مصر ولبنان واألردن وتونس والمغرب والجزائر وغیرهم

ما یلي وسنتعرض   :لهذه التعارف ف

                                                             
ة العامة رقم  )1( موجب قرار الجمع ة حقوق الطفل التي تم اعتمادها    .1989 -11- 20في  44/25المادة األولى من اتفاق
قرار رقم  )2( ة  ة من قواعد األمم المتحدة النموذج   .1985نوفمبر ، 40/33القاعدة الثان
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من لم یبلغ : "أنه 95عرف قانون الطفل المصر الحدث في نص المادة : التشرع المصر -أ

املة هسن ة  الد  ."ثماني عشر سنة م

املة"تنص  94أما المادة  ع سنین  ة عن الطفل الذ لم یبلغ س ة الجنائ  .)1("امتناع المسؤول

أن  : التشرع اللبناني-ب ة األحداث المنحرفین اللبناني  جاء في المادة األولى من قانون حما

طب على الحدث الذ أتم" عة من عمره ولم یتم الثامن هذا القانون  ارتكب ة عشرة إذا السا

في صحته أو سالمته أو  امهدد معرضا لالنحراف أو أو وجد متسوال آو ما له في القانون جر 

عة من عمره حین اقترافه الجرم ا من لم یتم السا الح جزائ  .)2("أخالقه أو تریته، وال 

حیث جاء فیها أن: التشرع األردني-ج  : نصت على تعرف الحدث في المادة األولى منه 

عة من عمره ولم " ل شخص أتم السا  ."تم الثامنة عشرةیالحدث هو 

ة الطفل على 03نص الفصل : التشرع التونسي- د الطفل على : "من مجلة حما المقصود 

ام لم یب ماإنسان عمره أقل من الثامنة عشرة ل " معنى هذه المجلة مقتضى أح لغ سن الرشد 

 .خاصة

قرنة غیر : "فینص على 68أما الفصل  أن الطفل الذ لم یبلغ سنه ثالث عشرة تماما، یتمتع 

طة إذا تجاوز  س ة  ح هذه القرن ة وتص قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانین الجزائ

  .الثالثة عشر ولم یبلغ الخامسة عشرة

                                                             
)1(  ، ماو ع الجزائر دمحم ج ة لألحداث في التشر ة الجنائ رة لنیل درجة الماجستیر في القانون (الحما ة الشرعة )مذ ل  ،

ة،    .10، ص 2007والقانون، جامعة أم درمان اإلسالم
ن،  )2(   .19،20، ص ص2، إصدار1 ،2009، دار الثقافة للنشر والتوزع، قضاء األحداث دراسة مقارنةزنب أحمد عو
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ل من أتم : القانون المغري-ه ه الصغیر هو  سم فالحدث في القانون الجنائي المغري الذ 

ا النعدام  عتبر الصغیر غیر مسؤول جنائ اثني عشر سنة ولم یبلغ السادسة عشرة من عمره و

 .)1(139و 138التمییز من لم یبلغ اثني عشرة سنة، وذلك وفقا نص الفصلین 

ع- 2 عطي تعرف دقی للحدث بل أورد إن المشرع : الجزائر  الحدث وف التشر الجزائر لم 

ات مختلفة  :له تسم

ة بلف الحدث في نص المادة  لف . )2(444فعبر عنه في قانون اإلجراءات الجزائ و

ات في نص المادة  من  327ما عبر عنه بلف الطفل في المادة . 49القاصر في قانون العقو

ات   .)3(قانون العقو

ه فإن الحدث أو ا قل : "لقاصر أو الطفل في مفهوم المشرع الجزائر هووعل ل طفل 

ل طفل لم یبلغ سن الرشد الجزائي الذ حدده المشرع بـ   18سنه عن الثامن عشر سنة، أ 

املة في المادة  ون بلوغ سن الرشد الجزائي في . ق 442سنة  ة بنصها  اإلجراءات الجزائ

   .)4("تمام الثامنة عشر

ة و اإلجراءات الجزائأن المشرع الجزائر لم ینص في قانون  إلىتوصل ن األخیروفي 

ا على األحداثفي الكتاب الخاص  األخص بها هو وارد في اغلب  اقتداء، حداثةلل السن الدن

ة منها رغم انه ال یوجد  ما العر  أوضاعهواضح بینهما في  اختالفالتشرعات المقارنة س

ة  ة والثقاف ة واالجتماع ع قتضي اختالفها في تحدید مفهوم الحدث  إلىالطب خاصة الحد الذ 

ون سن السا أوله من عدمه  األدنىفي تحدید السن  فضل أن  عة ما دامت الشرعة الذ 

                                                             
ن، )1(   .20،21، ص ص مرجع ساب ،قضاء األحداث دراسة مقارنةزنب أحمد عو
ع األول  20المؤرخ في  11/02: األمر رقم )2( المؤرخ في  66/115المعدل والمتمم لألمر  23/02/2011المواف لـ  1423ر

ة العدد المتضمن قانون  08/06/1966المواف لـ  1386صفر  18 ة، الجردة الرسم   .2011لسنة 12اإلجراءات الجزائ
موجب األمر  327، 326، 49المواد  )3( ات الصادر  المنشور في  1966یونیو  8المؤرخ في  14-11من قانون العقو

ة العدد    .44الجردة الرسم
عدها ق 442م  )4(   .ج. إ. وما 
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ة  إلىه واغلب القوانین المقارنة نصت على ذلك ، وهذا ما دعا  اإلقراراستقرت على  اإلسالم

ة من قواعد  واألخذلتزام اال ا  المتحدة  األممالتعلی الوارد على القاعدة الثان ة الدن النموذج

  .)1(األحداثإلدارة شؤون قضاء 

ف الجنوح: الثانيالفرع    تعر

ة مصطلح الجنوب استخدمه الرومان ة تعني الخی لمة التین ، وهو مصطلح مشت من 

ما یتعل  الواجب ومعناه الخروج أداءوعدم  واإلهمال  والجنوح هو األحداثعن القانون ف

عتبر انحراف  أنالصورة الحادة لالنحراف حیث  عتبر ل جنوح  ل انحراف  س  ولكن ل

  .جنوحا

ان مصطلح االنحراف اشمل من مصطلح الجنوح و  وعلى العموم ن القول   ان  إنم

ستخدم للداللة على مخالفة الق أ االنحراف قد  األولن أو النظام االجتماعي فإانون الهما 

ة ة السسیولوج ة  ،ون استخداما من الناح بینما الثاني الجنوح أكثر استخداما من الناح

ة وقد تناولنا في هذا الفرع عدة تعرفات منها    :القانون

وضالل  االنحراف عن الطر السو أو االبتعاد عن المسار أوهو المیل لإلثم  :لغة: أوال

، ومن ذلك قوله تعالى م﴿: الطر  .)2(﴾وال جناح عل

حرفون الكلم عن ﴿:تعالىاالنحراف هو التعبیر و التحرف والتبدیل ومنه قوله  أنما 

   .)3(﴾مواضعه

ا   اصطالحا: ثان

                                                             
ا  )1( ة الدن ین(إلدارة شؤون قضاء األحداث قواعد األمم المتحدة النموذج   .، مرجع ساب)قواعد 
ة  )2(   .102سورة النساء من اآل
اعة والنشر، 9، المجلد  لسان العرب ابن منظور،) 3(   .43، ص 1956، بیروت، دار لبنان للط
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قوم بها  األفعالهو  ات التي  ة والسلو وتكون ذات وصف مجرم  األحداثاالجتماع

ا ة أو غیر مرغوب فیها وال مواف علیها اجتماع  )1(ممنوعة قانون

ف النفسي واالجتماعي: ثالثا   التعر

ة تحول دون  ة ونفس اعهو تعبیر عن عدم التكیف الناشئ عن عوامل مختلفة ماد  اإلش

ضا العالم النفساني سیرل بیرت أنه  ما عرفه أ ح لحاجات الحدث،  حالة تتوفر في "الصح

ن أن تجعله موضوعا إلجراء  م لما أظهر میوال لمجتمع لدرجة خطیرة تجعله أو  الحدث 

  .)2(رسمي

ف الجنوح لد علماء النفس-1  :تعر

المفهوم االجتماعي  مدلول خاص یختلف عن لمفهوم االنحراف أو الجنوح في علم النفس

ة أو م القانوني ذلك أن علم النفس ال یهتم والمفهو  ظاهرة اجتماع السلوك الجانح أو المنحرف 

ز جل اهتمامه على الحدث  ة بل أنه یر ة اكتشاف مختلف جماع غ فرد ثم بذاته  المنحرف 

اب التي دفعت  هاألس ة في هذا ال لالنحراف ب عي أن تكون األولو اب ومن الطب مجال لألس

ة أو لما ینجم  عا لحالتها األول ة أو العضو فال ینظر إلیها ت اب االجتماع ة أما األس النفس

ة الحدث   .عنها من آثار على نفس

ما أنها تفاوتت من  اته  ة في تحدید مفهوم االنحراف ومسب وقد تعددت النظرات النفس

ز ع ة الجانحة حیث أسلوب دراستها للجانح، فهناك نظرات تر ة للشخص لى السمات األساس

ة الشخبینما تهتم نظرات أخر ب الدوافعبن ة المنحرفة و عالقتها  عض النظرات  ،ص وهناك 

م  طها  االنحرافالتي حاولت تقس ة المنحرفة ومح من خالل الر بین العالقة و بین الشخص

                                                             
ة، : القاهرة ،قاموس علم االجتماعدمحم عاطف غیث،  )1( عة العر   .253، ص 1976المط
ة،دمحم عبد  )2( ع الجزائر  القادر قواسم ، ص ص 1992مؤسسو الكتاب الوطني، الجزائر،  ،جنوح األحداث في التشر

63،64.  
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عا لهذه العالقة على أن االجتماعي النظرات الحدیثة في علم النفس  والتفاعل الذ ینشأ ت

ة  ات النفس ة خاصة لالضطرا   . وح أو االنحراف في تحدید مفهوم الجنتعطي أهم

ة تعاني من فقدان أو انعدام ه النظرات هو تعبیر عن شواالنحراف حسب هذ نا األ"خص

انت تتسم بوجود " على األ   .)1("أنا أعلى عنیف " أو 

ف الجنوح لد علماء   -2 یر علماء االجتماع أن االنحراف ینشأ من :  االجتماعتعر

ة المعقدة الت ات النفس شعور، ي تلعب دورها على مسرح الالالبیئة دون أ تدخل للعمل

صفون األحداث المنحرفین، ا ظروف خاصة  وهم بذلك  عدم  اتسمتعلى أنهم ضحا

اب متعلقة  االجتماعي واالضطراب االطمئنان شة الكبیر لمستو الم االنخفاضألس ع

شون في ظله أو هم ضالذ ع ا مزج من هذا و ین    .ذاكحا

ه  أنه موقف اجتماعي یخضع ف تور منیر العصرة انحراف األحداث  وقد عرف الد

ه إلى السلو  ة مما یؤد  غیر ك صغیر السن لعامل أو أكثر من العوامل ذات القوة السبب

ه  حتمل أن یؤد إل أنه وقف اجتماعيوصف االو "المتواف أو  ستجمع  "نحراف  من شأنه أن 

مظاهر السلوك ،نحراف االیجابي و السلبيحاالت اال ما تتعل  اكتفى التعرف بوصف  وف

صدر  السلوك أنه  عن الحدثالذ  حتمل أن یؤد إلى " المنحرف  سلوك غیر متواف أو 

ة المضادة وهذا الوصف مدلول واسع " ف اعدم التو  افة المظاهر السلو سیرت على 

انت جرمة من الجرائم أو عمال  اللمجتمع سواء  ا یتعارض مع القواعد المألوفة  إیجاب أو سلب

  .)2(للجماعة

  

  
                                                             

مان موسى،  )1( ة محمود سل ، ص  ،)دراسة مقارنة(الجانحین  لألحداثاإلجراءات الجنائ   .62مرجع ساب
ة،)دراسة مقارنة(األحداث المنحرفون دمحم جعفر،  علي)2( ، 1996، 3للدراسات والنشر والتوزع، بیروت،   المؤسسة الجامع

  .8ص 
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عا ف الجنوح في : را   القانون تعر

جنوح جتماعي والنفسي ذلك أن معنى الجنوح أو االنحراف القانوني یختلف عن معناه اال

ة معناه الحدث ة القانون   :من الناح

أنه ه حدثفعل مؤث: "المفهوم التقلید  ا یرتك عني أنه ال وجود للجنوح خارج " م جنائ وما 

ا ولكنه غیر مؤثم  ا أو أخالق ة، فإذا ارتكب الحدث فعال مؤثم اجتماع نطاق الجرائم الجنائ

ا، فال یتعل الفعل في هذه  تضح منجنائ الجنوح، و ذا التعرف أن جنوح األحداث ه الحالة 

ترتب عل الحالة من السلوك هو تعبیر عن تخصص نوعي صغر السن و  ىاإلجرامي المقترن 

مرت بإجرام األحداث أو فق األحداث الذین ارتكبوا جرائم معاقب علیها، غیر ذلك أن الجنوح 

عد التخلي مالأن  ي الذ تبثفهوم الحدیث للجنوح  عجزه عن مسایرة  عن المفهوم الكالس

قتصر على األحداث  ة، فالمفهوم الحدیث للجنوح ال  االتجاهات المعاصرة في العلوم الجنائ

شمل أولئك  المجرمین، نما اتسع مدلول الجنوح ل ا، وإ الذین ارتكبوا أفعاال معاقب علیها جنائ

ة قد تؤد بهم في دالذین یتواج ة أو اقتصاد ة أو اجتماع ةاون في أوضاع نفس إلى  لنها

س للعقاب ألن الحدث لم یرتكب  ،ارتكاب الجرائم رة ل والقانون یتدخل في هذه المرحلة الم

ام  ل المعالج للق ظهر في ش نما لمساعدته وحمایته، فالقانون في هذا اإلطار  عد، وإ الجرمة 

األولى من قانون وهذا ما تناوله المشرع الجزائر في المادة  ،الدور الوقائي قبل وقوع الجرمة

األمر رقم ة الطفولة والمراهقة الصادر  أن القصر : "قولها 1972الصادر عام  72/03حما

ملوا  ون  عاما وتكون صحتهم وأخالقهم أو تریتهم 21 لاالذین لم  عرضة للخطر، أو 

ن  م مستقبلهم  هم مضرا  اتهم وسلو ة إخضاعهموضع ح ة والمساعدة الترو   .)1(لتدابیر الحما

  

  

                                                             
ة، قسم الحقوق، مجلة االجتهاد القضائي الطفولة الجانحة، هد زوزو، )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل ضر،  ، جامعة دمحم خ

  .103، ص 07العدد 
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عة : خامسا ف الجنوح في الشر ةتعر   :اإلسالم

عثر فیها عن لف الجنوح الدال على  ة ال  ات القرآن الكرم واألحادیث النبو إن القار آل

لمة الجناح  نما یجد  م(االنحراف، وإ إنا الصفا والمروة من : "، في مثل قوله تعالى)ضم الج

ه  طوف بینهما ومن تطوع خیرا فإن هللا  أنشعائر هللا فمن حج البیت أو اعتمر فال جناح عل

م ه، وأصله من جنح أ مال عن القصد إثم، أ ال "شاكر عل وقال علماء التفسیر إن . عل

ان، ألن  فاعله الجناح هو اإلثم والعص میل  ما قالوا إن اإلثم  أصل الجناح عن طر الخیر، 

  .من الجنوح وهو المیل، ومنه الجوانح العوجاجها

واخفض لهما : "للوالدین في قوله تعالى )خفض الجناح(قرآن الكرم تعبیر ما نجد في ال

ینة وتحمل اآلخرن : قول القرطبي. التي هي تمثیل للتواضع".جناح الذل من الرحمة هي الس

ارة استعارة في. وخفض الجناح لهم ن تذلل الرع أ الع ما لألمیرة الشفقة والرحمة لألبو  ،

ره  ستفاد مما ذ ة عن التواضع ولین الجانب و نا لة هي  شأن الجنوح أنه مش المفسرون 

ان واعوجاج في السلوك یخلو من التواضع  سوء معاملة اآلخرن، وأنه عص ة تتسم  اجتماع

فتقد عدم خفض الجناح الرحمة واللین والمرونة في  ما  والرحمة وطاعة القوانین واألوامر، 

عواقب السلوك، وعدم ض صر  ه بنقص الت تمیز صاح النفس واالتصاف  معاملة حسنة، و

ة ونقص االنسجام والتعاون  الغیر، نتیجة الروح العدائ ة المضرة    .)1(المعاملة القاس

اب وعوامل الجنوح: الفرع الثالث   أس

أخذ أكثر مما  ة، فإنه  ار الحدث هو ذلك الشخص الذ لم تكتمل قدراته الذهن اعت

ه  ه فإن سلو قال عطي، وعل نما هو نتاج جملة من المؤثرات عبر عن شخصیته الحق ة، وإ

ه، والتي  طة  عضها  تتفاعلوالعوامل المح بتعد  تجعل الحدث ینزاح عن الطر السو لمع  و

نج ة :هذه العوامل إلى إلى السلوك الجانح، و تنقسم رعنه و ة وأخر خارج   .داخل

                                                             
عة وعلم النفسالعري بختي،  )1( ، ص ص ، جنوح األحداث في ضوء الشر   .6،7مرجع ساب
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ة: أوال   العوامل الداخل

ة وأخر  ةوهي بنفسها تنقسم إلى عوامل بیولوج   : نفس

ةا -1 ا على ظاهرة االنحراف إذ أنها : لعوامل البیولوج ة تأثیرا نسب إن للعوامل البیولوج

ة النحراف الحدث، ،  تكون عامال من العوامل المؤد اإلضافة إلى جملة من عوامل أخر

ن البیولوجي لد الحدث، حیث نجد أن ا رجع ذلك لعلة التكو ات الغدد الصماء و ضطرا

عض أنما سلوك والتخلف  ة ل ا الجسم هي من أهم العلل المسب العقلي وانحطا خال

 .)1(الجانح

ات الغدد الصماء  - أ ات : اضطرا سبب اضطرا عض األحداث  یتولد سلوك الجانح لد 

غ تتدلى في السطح 0,57ة وهي غدد صغیرة تزن حوالي وخاصة النخام ،الغدد الصماء

عظمي في قاع الجمجمة وهي من أهم الغدد الصماء األسفل للمخ وتستقر داخل الفراغ ال

ان  ادة، ومن  اإلنسانوأخطرها تأثیرا على  الغدد ذات الس ته لذا سمیت  ونشاطه وحیو

انو  279على " رامموت"التي أكدت ذلك دراسة أجراها  الدراسات نخامي  بإفرازمصابین  احدث 

بیرا منهم   عظمي مضطرب، فوجد ة وحدة یتصفون أن عددا  العناد والمشاكسة والمشاغ

ة  مستخلص النخام ة، وعند معالجتهم  ع والمیل لالعتداء والكذب والتشرد واللصوص الط

ة ثیرا وتضاءلت انحرافاتهم السلو  .)2(تحسنت حالتهم 

، ومن توقف لمینشأ ا: التخلف العقلي - ب تخلف العقلي بدرجاته الثالثة، العته والبله والحم

سهل تور الحدث في ارتكاب نمو  أنه  ة قبل اكتمالها، وله أثر سلبي  االستعدادات العقل

حفز على ارتكابها، وسهولة تور الحدث‘الجرمة ا في ارتكاب الجرمة،  دون أن  المتخلف عقل

ة على فعله الضار المخالف للقانون، ولكنه  لماهیته إدراكهناشئة عن عدم  فعله والعواقب المترت

حاء الخارجي، ولعجزه النسبي على ض دوافعه الغرزة، والملحو أن مد  أكثر اإل تأثرا 

                                                             
)1(  ، ماو ة لالحداثدمحم ج ة الجنائ رة لنیل الماجستیر( ،الحما ، ص )مذ   .20، مرجع ساب
ن، )2( ، ص ص ، )دراسة مقارنة(قضاء األحداث  زنب أحمد عو   .26،27مرجع ساب
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ا للجنوح  ائهم، فالحمقى وهم أرقى استعداد المتخلفین عقل ا مع درجة ذ ا طرد یتناسب تناس

مراتب التخلف العقلي أكثر استعدادا للجنوح من البلهاء، والبلهاء أكثر استعدادا للجنوح من 

 .سنوات 3وال یتجاوز عمرهم العقلي  هین وهم أح مراتب التخلف العقليالمعتو 

اانحطا  -ج  ي  :الجسم خال ان شیلدون "ابتدع العالم األمر طرقة لتمییز الجانحین من " ول

ا الجسم التي صنفها إلى ثالثة أنواعیغ مستدیرة رخوة، ومستدیرة : ر الجانحین، من حیث خال

ة، وفي ضوء هذا التصنیف، استخلص من دراسة  قة هشة ترت بثالثة أنما نفس ة، ورق صل

عدد مماثل من األحداث جانح  200 الجانحین یختلفون من غیر الجانحین من حیث ومقارنتهم 

ا ا الجانحین نحو انحطا أنما خال طة بها والتي تتجه  ة المرت ة المزاج لجسم واألنما النفس

  .موروث

ة -2 ة تأثیر على سلوك الح: العوامل النفس ا النحرافه حیث أن إن للعلل النفس دث وتعد سب

ة هي اال ة والتخلف النفسي، واألمراض النفس ختالالت الغرزة والعواطف المنحرفة والعقد النفس

ة التي العلل  أهم ما یلي النفس  :سنتعرض لها ف

ة مما یؤد إلى : االختالالت الغرزة  -أ  ینشأ اختالل الغرزة من تضخم طاقاتها االنفعال

جموحها وسرعة وشدة هیجان صاحبها، واندفاعه على ارتكاب جرائم عنف واغتصاب إلى جانب 

ة فتدفع صاحبه ياالنحرافاالختالل  ه الغرزة الجنس ا إلى ممارسة اتصاالت الذ تصاب 

ة شاذة  .)1(جنس

التطرف وتتراوح ما بین الحنان : العواطف المنحرفة  -ب  ة للحدث  اة العاطف تتمیز الح

بد له الترحیب ه و ما أن الحدث .)2(المفر واالتكال والفرح الظاهر للقاء الراشد الذ یهتم 

میل إلى الكذب والسرقة، والتشرد والعدوان وحب الشر  الرذیلة، وهذا ما یزد من نبذ  أوقد 

عض الجرائم ه ل  .المجتمع له، وهو ما یؤد إلى سوء التكیف فتكون النتیجة ارتكا

                                                             
ن،  )1( ، ص ص  ،)دراسة مقارنة(قضاء األحداث زنب أحمد عو   .27،28مرجع ساب
)2( ، فة تأهیل  مصطفى حجاز ر اللبناني،  األولى،  ،-األحداث الجانحون –الطفولة غیر المتك   .162، ص 1995درا الف
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ة  -ج  عا الختالف : العقد النفس عتها وشدتها ت اینة في طب ثیرة مت ة أنواع  العقد النفس

ات المولدة لها التي تنشأ عن ال رات والظواهر والرغ ظروف واألحداث التي تنشأ عنها الذ

ة  النقص  اإلنسانإصا قصوره  إلحساسهعاهة دائمة في جسمه فتولد في نفسه شعور 

ه، فإذا لم  شعر  ض النقص الذ  االجتماعي، وتقوم عقدة النقص بدفع المصاب بها إلى تعو

ة تصادفه الظروف المن ض المختل الذ یجعله یتخ لتغط ض سو لجأ لتعو ة لتعو اس

م الدلیل على قوته وتفوقه حتى  ق ا ل ا عدوان ع سلو ان ذلك في مجال معالم قصوره، فیت ن  وإ

 .اإلجرام

ة  - د  السلوك اإلجرامي في حین أن  :األمراض النفس ة  أغلب األمراض النفس ال عالقة 

ة التي تبدو في دوافع قهرة تتسل  الهستیرا التسلط اشر بنشوء هذا السلوك،  عضها أثر م ل

ون  ة جامحة، تدفعه إلى السرقة دون أن  على المرض في فترات متفاوتة، فتثیر في نفسه رغ

مة، أو تدفعه إلى حاجة إلى الشيء المسروق الذ ون تافه الق حر دون أ  إحداث قد 

ة التي تساور  إنسانغرض، أو تدفعه إلى قتل  ذلك هستیرا المعتقدات الوهم ال أ مبرر، و

ضطهدونه فیتعد علیهم أن آخرن  عتقد  أن  ة منظومة مزمنة   .المصاب بها أوهام نفس

قف تطور الجانب النزوعي من الغرائز في ینشأ التخلف النفسي عن تو  :التخلف النفسي  -ه 

ا  ة، والمتخلفون نفس ف ة والالتك ة واألنان ة والالخلق رة، وسماته االندفاع مرحلة الطفولة الم

ه أسلوب : نمطان ع في سلو فا، ونم مراوغ یت ا عن ا عدوان ه أسلو ع في سلو نم عدواني یت

ال  .)1(التلفی وتزیف الحقائ واالحت

ا ة: ثان   العوامل الخارج

ة -1 ة: العوامل العائل ن سلوك الطفل للشخص ع معظم ، للعائلة دور هام في تكو ومن

ة لردود األفعال الخاصة  ه النماذج األساس ات التي تقوم بها وعلى مستواها تتكون لد السلو

                                                             
ن،  )1( ، ص  ،)دراسة مقارنة(قضاء األحداث زنب أحمد عو   .29مرجع ساب
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ل،  ن، ومستو سلوك العائلة  ة األبو ة ومراق طرقة تر یر، یرت  ك التف التف ما یتأثر 

التاليقاألسر وخصام الوالدین وعدم تواف رها  اإلضافة إلى عدة عوامل أخر نذ  :هما 

ك األسر   -أ  ن الطفل منذ والدته، وقد قال رسول هللا  :التف األسر لها دور فعال في تكو

مجیعلى الفطرة، وأبواه یهودانه أو  یولد ل مولود: "ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن هذا الحدیث "سانهنصرانه أو 

ه سلوك الحدث ومد حاجاته إلى التماسك  ة وأثر الوالدین في توج الشرف تظهر لنا مد أهم

ة حاجاته وتوفیر العاطفة والحب واألمان  .العائلي بتلب

أن أكثر من نصف األحداث المنحرفین قد عانوا من قصور عاطفي، وهو نتیجة  یدوالشيء األك

رودتهما  ما الفتراقهما أو لقلة اكتراثهما و   .)1(أو أنانیتهمالوفاة الوالدین أو احدهما، وإ

ما : "وقد قال فلواكس ان الطفل ینحرف أم ال هي الجو العائلي إن أهم القو التي تحدد ف إذا 

اب انحراف أو استواء سلوك الطفلففي البیت وفي  اء واألطفال توجد أس ". نوع عالقة اآل

ن  ون أن األسرة المصنع األول لتكو حتاجه الطفل من استقرار وحب و فالعجز عن توفیر ما 

ة الطفل ون هذا العجز عامال مهما في تفسیر جنوح األحداث، وقد وجد  .)2(شخص ن أن  م و

رة خاصة في السنوات الثالث واألرعة األولى قد  ه في سن م أن آثار انفصال الطفل عن والد

ه سلو   .)3(تكون مضرة 

ان یرت  :)الطفل المدلل(الدالل المفر   -ب  الحرمان العاطفي  االنحراففي غالب األح

ك األسر في حین أن الدالل المفر  ضاالناتج عن التف ات أ ل ما  له سلب اإلهمال تماما ، ف

اته و  انقلبزاد عن حده  ل رغ ةإلى ضده، فتدلیل الطفل و الحصول على  لكل  االستجا

ل سهولة و دون  اته  سهل له طر طل قوم ، فهو یتخذ قراراته االنحرافأ مساءلة  بنفسه و 

 .)4( و إدراك ، و دون تمییز الخطأ من الصواببتنفیذها دون وعي 

                                                             
ةالطفولة الجانحةجان شازال،  )1( ة العلم ت دان، بیروت، لبنان، سلسلة الم   ، ترجمة أنطوان عیدة، منشورات عو
)2(  ، ماو ة لألحداثدمحم ج ة الجنائ رة لنیل شهادة الماجستیرالحما ، ص )، مذ   .25، مرجع ساب
ةعوامل جنوح األحداث في الجزائرعلي مانع،  )3( عة ، نتائج دراسة میدان ة، الجزائر، ط ، 2002، المطبوعات الجامع

  .44ص
)4(  ، فةمصطفى حجاز ، ص  تأصیل الطفولة غیر المتك   .256، مرجع ساب
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ة  -ج  ة الدین إن الدین اإلسالمي في الجزائر المعاصرة له تأثیرا على مظاهر  : نقص التر

اة  ة في الرف و المدینةالح ا ضد إغراءات االجتماع قي مانعا قو ة ت ة الدین ه فالتر ، و عل

ة  عن طر االنحرافالجرمة و  م األخالق ة الق ة و تقو  تنم

ة  -2   : العوامل اإلجتماع

ش ع ما في مجتمع یختلف أفراده من بیت آل إن الطفل  عدة خر ،  اته  مر الطفل خالل ح

عدها الشغل و خالل هذه الفترات یلتقي  عتبرهم المثال مراحل أولها المدرسة و  أشخاص قد 

ذا فهو األعلى قول جان جاك ، و ه قلد أعمالهم سواء أكانت حسنة أم سیئة ، حیث 

ش فیها:"روسو ع ه من البیئة التي  مة و األعراض السیئة تأت " أن الطفل یولد على الفطرة السل

ونه مل ه  ش ف ع المجتمع  الذ  العادات یو یتأثر  ةئ  السیئة المنتشرة في أوسا  االجتماع

عادة القمار و الم ات الرذیلة  و من هذه العواملمختلفة    :)1( خدرات و غیرها من السلو

الحدث برفقائه في المدرسة أو العمل على حد سواء  اختالإن  :نحرافياالختال اال  -أ 

ه  اته فمن المتف عل مع المنحرفین هو عامل مهم  االختالصفة عامة على یؤثر في سلو

ن أن ، فمثل االنحراففي التأثیر على الصغار في  م السلوك الحسن ، فإن السلوك السيء 

نه  س قلده من خالل اإلخوة و األخوات و األقارب و األصدقاء من الحي الذ  یتعلمه و 

طاال و عاش في  الشخص إذا قي  رة و  فمن الصعب مثال لشاب قد غادر المدرسة في سن م

ما و عادات اال أن جو سيء في البیت  ة تؤثر فيیتعلم ق ه،  نحراف ون سلو و خاصة عندما 

ثیرا من  ه االنحرافاتهناك   .)2(في ح

ارهاالمدرسة  :التسرب المدرسي و التحصیل الترو   -ب  طة بین  اعت مجتمع الحلقة الوس

بیر جدا في التحصیل ال اة الواسع فدورها  ال األسرة الضی ومجتمع الح ن أج ترو و في تكو

ضعف العوامل ل و لكن في ظ ،المستقبل نفر منها ف التي تؤثر على الحدث فإنه یهملها و

سوء توافقه المدرسي، إذ أن فشل الطفل في تحصیل علمه واندماجه في  تحصیله العلمي و
                                                             

)1(  ، ماو ع الجزائر دمحم ج ة لألحداث في التشر ة الجنائ   27، مرجع ساب ،ص الحما
  .123، مرجع ساب ، ص عوامل جنوح األحداث في الجزائرعلى مانع،  )2(



ة في معاملة الحدث الجانح                   :                               الفصل األول ام الموضوع   األح

- 24 - 
 

طرد منها ل متكرر ف ش ة . المدرسة یدفعه إلى الهروب  فینجذب إلى الشارع لما له من جاذب

ملذات تافهة واندماج في ف التزوذ  ه الفرصة  ئات جدیدة من األحداث الذین یتعرضون تعط

 .)1(لخطر أخالقي مماثل

ةالعادات   -ج  إن الحدث الذ یجد نفسه في الشارع مطرود من المدرسة : السیئة االجتماع

ة  واالهتمام والتصدع العالي فإن مغرات  عاني فیها من نقص الرعا ة سیئة  وأوضاعه العائل

ه، حیث ینساق وراء العادات السیئة التي تفقده رشده العالم الخارجي تكون ذات تأثیر خطیر عل

ه إلى االنحراف مثل شرب الخمر، تعاطي المخدرات ولعب القمار وغیرها من العادات : وتدفع 

ر یوهن إرادة اإلئة، فیالس التالي الس ون صغیر و ه وخاصة عندما  طرته على سلو نسان وس

ثیرة  .)2(یخل ظروفا تكون فیها فرص االنحراف 

ة -3 ل سبب : العوامل االقتصاد ش ة غیر مالئمة  إن تعرض األحداث ألحوال اقتصاد

اب أخر  طالة المستفحلة وأس ة وال اة الكوخ والفقر وأجور العمل المتدن لالنحراف، حیث أن ح

ة والحرمان والمعاناة هاجسا  اإلنسانتفتك  اعه وعقله حیث تسبب له سوء التغذ في جسمه وط

بت حیو بیرا یخل ه   .)3( لد

ة : ة والفقرالحاج  - أ ن، التر ما فیها الس ة  اة العائل ل مظاهر الح إن الفقر یؤثر في 

ة واالستقرار العائلي بیر  ،الصح اإلضافة إلى أثار أخر للفقر لها تأثیر  ل هذه العوامل  و

ة مال النقص  ،على نمو سلوك الطفل وحرمانه من عدة حاجات ضرورة أو  یدفعه للشعور 

ستعمل وسائل غیر مشروعة للحصول على  ،والضی وعدم الطمأنینة والسخ على المجتمع ف

سلك  شها فیجد نفسه منحرفا خارقا للقواعد والقوانین ف ع المال للخروج من الحالة المزرة التي 

 .)4(مسلك الجرمة واالنحراف

                                                             
)1(  ، ماو ع الجزائر دمحم ج ة لألحداث في التشر ة الجنائ ، ص الحما   .28، مرجع ساب
،  ص عوامل جنوح األحداث في الجزائر، على مانع )2(   .124، مرجع  ساب
  .61مرجع ساب ص ، الطفولة الجانحة، جان شازال )3(
  .117، مرجع ساب ، صعوامل جنوح األحداث في الجزائرعلى مانع،  )4(
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طالة وضعف آفاق الشغل  - ب طالة أثر سلب: ال قول جونسلل قبل " :ي على سلوك الفرد إذ 

ون أغلب الش طالة ال ل شيء عندما  عب عامال أو مرغما من طرف منح الدولة، فإن ال

طالة منتشرن، فإنعامال  تكون  آثار  مهما للسرقة لكن في العالم الثالث حیث مازال الفقر وال

سب راتب  اإلنسانيهذه األخیرة على السلوك  ، فعجز الشخص على  ن أن تكون أقو م

ن  طالة م ز الشغل فتكون ال الحرمان وخاصة في المدینة حیث یتر ون سبب للشعور  أن 

 .)1(أكثر تأثیرا

ة  -4 ر منها: العوامل الثقاف  :ونذ

ات والمعاییر واألهداف والعقائد التي تسود : المستو الثقافي  - أ الثقافة هي مجموع التقن

ه  م وتوج اة أفرادها، وفي الهجرة من الرف إلى المدینة لجماعة ما، فهي إذا عنصر تنظ ح

ا واألدوات، إال  ثیرا لما تتضمنه من تحوالت في الحاجات والعالقات والمثل العل تتأثر الثقافة 

لة في الت في تفاوت وتیرته من حیث السرعة والعم وهذا التفاوت  إنماغییر بذاته أن المش

وقعه في  ي ومعاییره و فقد الفرد أطر التوجه السلو یخل اختالل في تماسك الجماعة، وهذا 

ه إلى سوء التكیف واالنحراف  .)2(حالة من التخ تؤد 

ال –التغیر الثقافي   - ب شون في صراع  :صراع األج ع انوا  إن أغلب األحداث الجانحین 

حو  ش في صراع ثقافي، فأص ع اب  ائهم، فالتغیرات السرعة جعلت من الش  اس مع آ

اة العصرة م الجدیدة للح مة والق  .ممزقین بین العادات القد

ة -5 اس ر  :العوامل الس    :منهاونذ

ان المجتمع واستقراره، فالدمار والخراب : الحرب والعدوان مة على تزعزع  إن للحروب آثار وخ

ة  شرة والماد ة من خسائر في األرواح ال ة الخارج ة أو العدوان الذ تخلفه الحرب األهل

                                                             
  .121-89، ص ، مرجع ساب عوامل جنوح األحداث في الجزائرعلى مانع، )1(
)2(  ، فةمصطفى حجاز ، ص تأهیل الطفولة غیر المتك   .98، مرجع ساب
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ا لالنحراف ة یجعلها سب ضا اإلرهاب  .)1(وتأثیراتها النفس ضافة إلى الحرب والعدوان هناك أ وإ

ةوالعوامل   .البیئ

ة لألحداث: المطلب الثاني ة الجزائ   أسس المسؤول

رة تحمل  مة قدم  اإلنسانإن ف رة قد ة،ألفعاله ف قاع  اإلنسان افة األزمنة وال واعتبرت في 

ع  بإصالحأساسا لاللتزام  ان الجرمة لتوق ام أر في لق ة، غیر أنه ال  الضرر وتحمل العقو

ون الجاني مرتكبیها بل ال بدالجزاء على  ةمتوفرا على  أن  ة ألن  أهل في الجزاء  األصلجزائ

ار  ة هو حرة االخت ة واألصل في تحمل المسؤول   .)2(واإلدراكهو تحمل المسؤول

ة والثاني :ولدراسة ذلك قسمنا المطلب لثالث فروع األول ار الفقه ه إلى األف ة  :تطرقنا ف القانون

ة   وأخیرا الشرع

ة :األولالفرع  ة  الجانب الفلسفي للمسؤول   لألحداث الجزائ

بیرا على مختلف  ة المختلفة تأثیرا  اد التي أتت بها المدارس الفقه ان للم لقد 

ة والجزاء في مجال  ة الجنائ رة المسؤول ما یتعل بتطور ف ة خصوصا ف التشرعات الجنائ

ل من  یز على  ح ذلك من خالل التر ة األحداث وسنحاول توض ة والوضع المدارس التقلید

التالي ة وهذا  ق   :والتوف

ة: أوال   المدرسة التقلید

ة الس ة ونیو  الس   :تنقسم هذه المدرسة إلى 

مة -1 ة القد ة(المدرسة التقلید  ):الكالس

                                                             
، ص ، الطفولة الجانحةجان شازال،  )1(   .28مرجع ساب
اعة والنشر والتوزع، الجزائر، ، الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  )2(   .147، ص 2003دار الهد للط
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ان سائدا في أورا قبل الثورة الفرنس ة لقد قامت هذه المدرسة ضد النظام القضائي الذ 

مهم، ومن أهم  ات وخضوع التجرم والعقاب الستبداد القضاة وتح قسوة العقو ان یتمیز  والذ 

اخ، بنتام(هذه المدرسة  أقطاب   .)1()ارا، فیرو

صفة مطلقة ولم تكن هناك قواعد خاصة  انت لهم سلطة تحدید الجزاء الجنائي  فالقضاة 

الجزاء الجنائي أد إلى استبدادهم وتعسفهم في استعمال  معاملة األحداث، فانفراد القضاة 

رة عارمة قادها  ام ثورة ف ة أد إلى ق اب الضمانات والحقوق الشرع مجموعة من السلطة، فغ

ر ا الفالسفة اسة والف عرف في الس رن ترتب عنها ظهور ما  ة، والمف المدرسة التقلید لجنائي 

  .د هذه المدرسة على أساس عقلي متحررنوتست

اره  ما أن أف ارا مؤسسها ومن واضعي أسس القانون الجنائي في أورا  عد سیزار ب و

ة، فهذه المدرسة تعتب ة الدستور للمدرسة التقلید مثا الغ العاقل المتمتع تعتبر  ر اإلنسان ال

نه تمییز بین الخیر والشر م م في تصرفاته، ألن السلوك  اإلرادة الكاملة  نه التح م ، و

امل إرادته وهذا ماال یتقبل  هاإلجرامي حسب هذه المدرسة هو سلوك إنساني یختاره الفرد 

مها لإلرادة وفقا  ما أن تقس ه ،  ، ألن اإلنسان ابن بیئته، وهناك عوامل قد تؤثر ف المنط

عد تجاهال للفئات األخر التي تتوس بین هذین الدرجتین، ذلك أن  املة ومعدومة  لدرجتین 

صفة  ة بلوغه سن الرشاإلنسان ینمو  ة إلى غا   .دتدرج

ة الحدیثة   -2 ةالنیو (المدرسة التقلید  ):الس

س  ة إلى ظهور طائفتین، طائفة تعتمد تأس لقد أد االنقسام الذ شهدته المدرسة التقلید

رة المنفعة، وفي  رة العدالة المطلقة وأما الطائفة األخر فهي تعتمد على ف ة على ف العقو

رتی ارها على الجمع بین الف ة الحدیثة والتي تبني أف حیث خضم ذلك جاءت المدرسة التقلید ن، 

                                                             
ندرة،  ،علم اإلجرام وعلم العقابفتوح عبد هللا الشاذلي،  )1( ة، اإلس   .48 - 47، ص ص 2003دار المطبوعات الجامع
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ز أصحابها على مبدأ التوفی بین العدالة والمنفعة، ومن أبرز أقطابها الفرنسي روسي،  یر

  .)1(واأللماني میتر مایر

قول  ما  ة لد رواد هذه المدرسة ال تقوم على درجتین من اإلرادة  ة الجنائ فالمسؤول

ة المخففة  المسؤول حیث أنها أخذت  املة،  ة منعدمة و ة مسؤول أصحاب المدرسة التقلید

ة  زا وسطا، أ  لألشخاصالنس مثلون مر ة الملكات  أولئكالذین  ل الذین لم تنعدم لدیهم 

األالذه ة  األحداثحداث، وتعتبر هذه النتیجن  ة من األسس األولى لوضع تشرعات خاصة 

املها ة و م األهل   .أ أنه هناك فئات تتوس بین عد

ننا أن نخلص إلى أن هذه المدرسة تهدف إلى تحقی عدالة مطلقة  م ومن خالل ما تقدم 

حیث تتن ة لمرتكب الجرمة  قتضي مراعاة درجة المسؤول قها  ة مع درجة توافر وتحق اسب العقو

امال لد عامة الناس، فهناك من لهم إدراك  ون  ن أن  م ار ألن اإلدراك ال  حرة االخت

ة مخففة، غیر أنه ة الجنائ ه تكون المسؤول ار منقوصة، وعل التالي تكون حرة االخت   ناقص و

الرغم من االنتقادات الموجهة إلى هذه المدرسة إال أنها تعتبر  من األسس األولى التي و

ة في معاملة األحداث اسة الجنائ   .انبت علیها الس

ا ة: ثان   المدرسة الوضع

طالي  ه والطبیب اإل عود بروز هذه المدرسة للفق عتمد في " سیزار لمبروزو"و ان  والذ 

تاب  ة، ومن أهم مؤلفاته  ة البیولوج " المجرماإلنسان "دراساته على تحلیل المجرم من الناح

ضا م، ومن أ 1876سنة    .)2("جارو فالو"و " فیر  وأنر"هم رواد هذا االتجاه أ

ة في تارز هذه المدرسة قف إذ تعتبر ان لها دور هام في  خة نوع حیث  ة،  اسة الجنائ الس

م  ة وتنظ شخص الجاني وتصنیف الجناة على أسس علم افحة الجرمة من خالل االهتمام  م

                                                             
ات الجزائر القسم العامرضا فرج،  )1( ة للنشر والتوزع، الجزائر، شرح قانون العقو ة الوطن ، ص ص 1976، الشر

46،47.  
و فیر  )2(   .عالم و قاضي:عالم جنائي و اجتماعي،  جارو فارو: أنر
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رة التدابیر  عود لها الفضل في ظهور ف ما  والتي تأثرت بها مختلف النظم  االحترازةالسجون، 

ة، إذ تعتبر  ة القانون اسة الجنائ هذه التدابیر األساس األول في مواجهة ظاهرة الجنوح وفقا للس

  .في مجال األحداث

ر منها اد نذ   : وتقوم هذه المدرسة على عدة م

ة الظاهرة اإل - ة، حتم ة الجنائ أساس للمسؤول ار  ة من خالل رفض مبدأ حرة االخت جرام

ملك  ة لعوامل دافعة ال  نما هي نتیجة حتم ا یختاره الفرد وإ ست سلو حیث أن الجرمة ل

 .)1(اإلنسان إزائها أ قدر من الحرة

حیف قسم فیر المجرمین إلى مجموعات - م المجرمین  الد والمجرم: تقس الم  المجرم 

العاطفة العادة وأخیرا المجرم  الصدفة والمجرم   .)2(المجنون والمجرم 

ة االجتماع - ام المسؤول ح المجرم مسؤوال عن أفعاله  ةق ص حیث  ة  ة األخالق محل المسؤول

ما أن اإلجراءات التي تتخذ ضد المجرمین هي ضرورة من ضرورات  ا،  ا ال جزائ اجتماع

ة ة االجتماع  .)3(المسؤول

ة أ الردع الخاص للمجرم عن  - ة لمواجهة الخطوات اإلجرام التدابیر بدال من العقو األخذ 

طر العالج والتهذیب أو استئصال المجرم ذاته إذا استحال شل مفعول العوامل التي تدفعه 

 .)4(إلى الجرمة

ة إال ات المدرسة الوضع   :هامأنها تعرضت إلى عدة انتقادات أه وعلى الرغم من إیجاب

ة، حیث اعتبرت اإلنسان مجرد آلة ال تتأثر  - ة اإلجرام الحتم م  ار والتسل ار حرة االخت إن

 .)5(وال تؤثر

                                                             
  57،مرجع ساب ص علم اإلجرام وعلم العقابفتوح عبد هللا الشاذلي،  )1(
ةمعمر الرازقي،دمحم  )2( اسة الجنائ عة، علم  اإلجرام و الس اعة و النشر الط ة للط ة،سنة  3،دار أو   .2002الجماهیرة اللیب
، ص  ،الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  )3(   .30مرجع ساب
، ص ص اإلجرام وعلم العقاب علملي، اذفتوح عبد هللا الش )4(   .59،60، مرجع ساب
  .59،60، مرجع ساب ص ص الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  )5(



ة في معاملة الحدث الجانح                   :                               الفصل األول ام الموضوع   األح

- 30 - 
 

فة للتدابیر التي تناد بها - وظ  .)1(االقتصار على الردع الخاص 

ننا القولوأخیرا  - ة وفقا لهذه المدرسة أ م ة الجنائ قوم على أساس أدبي ن أساس المسؤول ال 

ة  نما على أساس اجتماعي وقانوني من خالل مد وجود الخطورة اإلجرام أو أخالقي وإ

ة  ة محل العقو ة مواجهتها بإحالل التدابیر اإلصالح ف  .اجتماعيأ وجوب رد فعل و

ة: ثالثا ق   المدرسة التوف

االتجاهین التقلید والوضعي ظهر هذا االتجاه نتیجة لالنتقادات التي تم توجیهها إلى 

ة ومن أهم رواده  ق عتمد أصحاب هذا االتجاه على نظرة توف ة، و ة الجنائ حول أساس المسؤول

ش ة التي ظهرت نجد . )2(سالي و ق وهما من أبرز رجال القانون ومن بین المدارس التوف

ات ومن أ  ا واإلتحاد الدولي لقانون العقو طال اد التي اعتمد علیها المدرسة الثالثة في إ هم الم

  :هذا االتجاه ما یلي

ة للخطأ  - ارة عن ترجمة قانون ة ع ة حیث أن العقو الجمع بین التدابیر االحترازة والعقو

ة  ة للخطورة اإلجرام ه الجاني، بینما التدابیر االحترازة هي ترجمة اجتماع والفعل الذ ارتك

 .وللجاني الذ صدر عنه الفعل

املي  - ة على المجرمین  ة وذلك من خالل تطبی العقو األهل ةر نظام العقاب  ، األهل

ة واألخذ  .)3(التدابر االحترازة في مواجهة المجرمین ناقصي األهل

ة هو مد حرة اإلرادة فتنعدم  ة الجنائ قي فإن أساس المسؤول حسب هذا االتجاه التوف ف

انعدامها وتخفف بنقص ة  صفة مطلقة وال هي مقیدة انها، المسؤول ست حرة  فإرادة اإلنسان ل

  .فهناك مؤثرات قد تحد من هذه الحرة التي تختلف من شخص آلخر

                                                             
، صعلم اإلجرام وعلم العقابفتوح عبد هللا الشدلي،  )1(   .63، مرجع ساب
ات الجزائر القسم العامرضا فرج،  )2( ، ص  ،شرح قانون العقو   .56مرجع ساب
مان عبد المنعم،  )3( ادئ علم الجزاء الجنائيسل ان نشر، م   .244، ص 2002، بدون دار نشر، بدون م
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قي هي التي تأخذ بها التشرعات الحدیثة  وتعتبر عتمد علیها االتجاه التوف اد التي  الم

ة الجن انعدام المسؤول ة في حالة انتفاء حرة وعلى رأسها التشرع الجزائر والذ أقر  ائ

ة المخففة في حالة إنقاصها من جهة أخر  ة الجنائ المسؤول ار من جهة، واألخذ    .االخت

ة لألحداث: الفرع الثاني ة الجزائ   الجانب القانوني للمسؤول

ة، حیث ال  ة الجنائ ان متوفرا على األهل ة إال إذا  ة الجنائ ن تحمیل الفرد المسؤول م ال 

ة األفعال الصادرة منه بد من  ه من جهة ومد إدراكه لماه ار لد دراسة مد توافر حرة االخت

ار  ون متوفرا على اإلدراك وحرة االخت ا ال بد أن  ، فالشخص المسؤول جنائ من جهة أخر

شر قد یرتكب أفعال وقد تكون هذه  ائن  ة والحدث  ان للمساءلة الجنائ فهما شرطان أساس

ة ال تقوم إال على اإلداألفعال م ة الجنائ راك وحرة خالفة للنظام القانوني السائد، فالمسؤول

ار فانتفائهما أ ما أن وجود الجرمة  واالخت ة،  ة الجنائ عني انعدام المسؤول انتفاء أحدهما 

ة بل ال بد من وجود  ة الجنائ ام المسؤول في لق ن وجود ذلك  اإلثموحده ال  م إال والخطأ، وال 

في  رادة آثمة، فالشعور وحده ال  قوة الشعور واإلرادة وهما شعور آثم وإ ان الفاعل متمتعا  إذا 

  .)1(ع العقاب على الفاعلقتكفي في تبرر تو  ما أن اإلرادة وحدها ال

ة  أساس للمسؤول ار  مبدأ حرة االخت أخذ  والمتصفح للتشرع الجزائر یجد أنه 

ة، حیث أنه  حالجنائ ار  ة في الحاالت التي تنفي حرة االخت ة الجنائ عد المسؤول ث یاست

ان في حالة جنون وقت ارتكاب : "ق ع على أنه 47نصت المادة  ة على من  ال عقو

  .)2("الجرمة

تمل " من نفس القانون على أنه  49و نصت المادة  ال توقع على القاصر الذ لم 

ة  ة الثالثة عشر إال تدابیر الحما موجب القانون رقم ..." و التر حیث  14/01ثم عدلت 

                                                             
ة، محاضرات في القانون الجنائي القسم العامدمحم معمر الرزاقي،  )1( ة الثقاف اعة والنشر والتوزع والتنم ا للط ، دار أو

عة    .285، ص 2002، 3الجماهرة العظمى، الط
ات من 47م  )2(   .قانون العقو



ة في معاملة الحدث الجانح                   :                               الفصل األول ام الموضوع   األح

- 32 - 
 

تمل عشر " نصت على أنه  ة القاصر الذ لم  عة الجزائ ون محال للمتا سنوات ، )  10(ال 

ة أو  13إلى أقل من  10ال توقع على القاصر الذ یترواح سنه من  سنة إال تدابیر الحما

  .)1("التهذیب

ضا من  48ونصت المادة  ات على انهأ ة على من اضطرته إلى : "قانون العقو ال عقو

  .)2("ارتكاب الجرمة قوة ال قبل له بدفعها

ار،  حرة االخت ة  ة الجنائ فمن خالل ما تقدم نالح أن المشرع الجزائر ر المسؤول

ة المخففة ما أكد على المسؤول ة،  ة الجنائ انت  فانتفاء هذه األخیرة معناه امتناع المسؤول إذا 

ار منقوصة   .)3(حرة االخت

ة  انتفاءوقد اعتبر المشرع الجزائر فقدان التمییز  ة الجنائ ار ألن المسؤول لحرة االخت

الصبي  ار، فانتفاء التمییز  التمییز وحرة االخت مد توافر حرة اإلرادة وهذا مرت  طة  مرت

ة ة الجنائ ة یؤد إلى انعدام المسؤول اإلكراه بنوع ار    .غیر ممیز، أو انتفاء حرة  االخت

ة ال: الفرع الثالث ة لألحداثالجانب الشرعي للمسؤول   جزائ

ةلقد جاءت الشرعة  اة فلم تدع شأنا من شؤون الفرد  اإلسالم ع مجاالت الح أنظمة لجم

ه من صالح وفساد وخیر وشر،  شفت عما ف ه السبیل وأوضحت النهج و والجماعة إال أثارت ف

ان قاها على الدهر وأصلحها لكل زمان وم انت لذلك خاتمة الشرائع وأ   .)4(ف

                                                             
ع الثاني  4، المؤرخ في 01-14من القانون رقم  49المادة  )1( تمم األمر رقم 2014فبرایر  4هـ المواف لـ 1435ر عدل و م، 

ات1966یونیو  8هـ المواف لـ 1386صفر  18، المؤرخ في 66-156   .م، المتضمن قانون العقو
ات الجزائر رضا فرج،  )2( ، ص ، شرح قانون العقو   .368مرجع ساب
خضع القاصر الذ یبلغ سنه من "من ق ع نصت  4ف / 49المادة  )3( ة أو التهذیب أو  18إلى  13و سنة إال لتدابیر الحما

ات المخففة   .العقو
ةعلي علي منصور،  )4( القوانین الوضع م والعقاب في اإلسالم مقارن  مان والخیر، نظام التجر المدینة ، مؤسسة الزهراء لإل

عة    .68، ص 1986، 1المنورة، الط
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عتبر النظام الجنائي  ا في معاملة األحدث مختلف عن  اإلسالميإذ  نظاما نموذج

انت مواجهتها للجرمة تتمیز  مة والتي  ة والقد انت تعتمدها المجتمعات البدائ األنظمة التي 

ة حلول  انت ال تمیز بین الصغیر والكبیر إلى غا ما  قة قد ات المط ما أن العقو القسوة، 

ة الشرعة اإل ار من خالل رطها نظام العقو ة والتي فرقت في المعاملة بین الصغار والك سالم

  .التمییز واإلدراك

ة عن  ة في المساءلة الجنائ ة الشخص ولقد طب النظام الجنائي اإلسالمي المسؤول

ة أمر  ة العقو ة الجرمة إال مرتكبها، فمبدأ شخص حیث ال یتحمل مسؤول ة،  الجرائم المرتك

ضا ﴾ وقوله أ عا لقوله تعالى ﴿وال تزر وازرة وزر أخر ه وهذا ت سبت : مسلم  ما  ل نفس   ﴿

  .)1(رهینة﴾

ةاإلضافة إلى ذلك تعد الشرعة  ما یخص إثارة التفاوت في القدرات  اإلسالم اقة ف الس

قواعد خاصة ف صغر السن وخصته  ة لإلنسان عبر مراحل نموه، إذ اهتمت  ة والنفس ي العقل

مر بها  حسب المراحل العمرة التي  قة  ام المط حیث اختلفت األح ة،  ة الجنائ مجال المسؤول

ة راعت في  ة إذ أن الشرعة اإلسالم ة اكتمال ملكاته اإلدراك اإلنسان من الوالدة إلى غا

ة في أول مراحل العمر ثم تزداد حیث تنفي هذه المسؤول ة للحدث التدرج  ة الجنائ  المسؤول

ا إلى أن یبلغ الحدث سن البلوغ   .)2(تدرج

ةما أن الشرعة    :مراحل 3إلى  اإلنسانقسمت عمر  اإلسالم

 الصبي غیر الممیز،  :المرحلة األولى سمى فیها الصغیر  وهي مرحلة انعدام اإلدراك و

ا وال   وتبدأ  عاقب ال جنائ عة فال  اهذه المرحلة بوالدة الصبي وتنتهي ببلوغه السا   .تأدیب

                                                             
ة  )1( ة 18سورة فاطر اآل   .38، سورة المدثر اآل
، ص  ،األحداث المنحرفون علي دمحم جعفر،  )2(   .132مرجع ساب
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 ة الصبي الممیز وتبدأ  :المرحلة الثان سمى فیها الصغیر  وهي مرحلة اإلدراك الضعیف و

حدد عامة الفقهاء سن البلوغ  البلوغ و عة من عمره وتنتهي  هذه المرحلة ببلوغ الصبي السا

ان لم یبلغ فعال ما ولو  الغا ح   .)1(بخمسة عشر عاما، فإذا بلغ الصبي هذه السن اعتبر 

 الغ أو الراشد وتبدأ  :المرحلة الثالثة ال سمى فیها الصغیر  وهي المرحلة اإلدراك التام و

ان  ا  ا عن جرائمه أ ون اإلنسان مسؤوال جنائ ببلوغ الصبي سن الرشد وفي هذه المرحلة 

  .)2(نوعها

ةوفقا للشرعة  هوعموما فإن لف هو ذلك الشخص العاقل  اإلسالم فإن الشخص الم

فه ن تكل م الغ، فالصبي الذ لم یبلغ ال  فه هو انعدام  ال حتى یتم بلوغه، والعلة من عدم تكل

عا لقوله تعالى ق والصبي : "شر التكلیف وذلك ت ست رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى 

عقل حتلم والمجنون حتى    ".حتى 

حث  ة نط: الثانيالم ة  اق المسؤول   لألحداثالجزائ

ة من تشرع آلخر الختالف المعاییر التي تصنف على  ة الجزائ ام المسؤول  أساسهاإن ق

ة ولذا  حث إلى مطلبین تطرقنا في المطلب األول  استوجبهذه المسؤول م هذا الم علینا تقس

ة لالحداث أما المطلب الثاني ة الجزائ م المسؤول ه : تقد ةفتناولنا ف ة  خصوص المواجهة الجنائ

  .لألحداث

ة لألحداث: المطلب األول ة الجزائ   تقدیر المسؤول

ة أولهما ب: تتطلب دراسة هذا المطلب التطرق إلى مسألتین ة للمسؤول عة التدرج ان الطب

حث عن تقدیر سن الحدث  ة فهي ال ة لألحداث وهذا في الفرع األول أما المسألة الثان الجزائ

  .نوضحها في الفرع الثاني

                                                             
م فودة،  )1( ندرة، مصر، ب ،جرائم األحداث في ضوء الفقه وقضاء النقضعبد الح ة، اإلس ، . دار المطبوعات الجامع

  .28، ص 1997
  .29نفس المرجع، ص  )2(
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ة لألحداث: الفرع األول ة الجزائ ة للمسؤول عة التدرج   الطب

ا المجرم ال ع التشرعات على عدم معاملة الحدث الجانح  م اكتمال دلغ وذلك لعأكدت جم

ام  نموه الجسد صالحه، إال أننا نجد أن ق ستلزم معاملة خاصة وتستهدف تأهیله وإ مما 

ة للحدث تختلف من تشرع آلخر الختالف المعاییر التي تصنف على أساسها  ة الجزائ المسؤول

ة وأهمها ما یتعل بتحدید سن الحدث ه قسمنا هذا الفرع . )1(هذه المسؤول إلى ثالث نقا وعل

ا: تناولنا في األول ة للطفل في التشرع الجنائي وثان ة : مسألة تدرج السلطة الجزائ المسؤول

ة وأخیرا ة للطفل في الشرعة اإلسالم ة للطفل في القانون الجزائر : الجزائ ة الجزائ   .المسؤول

ع الجنائيتدرج المس: أوال ة للطفل في التشر ة الجزائ   ؤول

تمل  عده ال  اف یتضح  عد مضي زمن  ن التمییز لد الطفل إال  هر تتوافر  مدار

ه قدرات معینة من الخبرة   .لد

ابفصغر السن من  ار، ألن القدرة  األس ة التي تدل على فقدان اإلدراك واالخت ع الطب

التشرعات  فإنال تتم دفعة واحدة بل تنمو مع نمو الشخص، لذلك  اإلنسانعلى التمییز عند 

ة على فقدان اعتبرت صغر السن قرنة  عها  اإلدراكقانون ة تتف جم والتمییز، والتشرعات العر

ا لد الشخص إلم اإلدراكفي اشترا توافر  ام واإلرادة سواء صراحة أو ضمن مسؤولیته الان ق

ة   .الجنائ

ة للطفل إلى ثالث مراحل  ة الجزائ التاليلذلك قسمنا مراحل المسؤول   :نتناولها 

  

  

  
                                                             

قات،  )1( ة للطفل في القانون الجزائر بلقاسم سو ة الجزائ رة لنیل شهادة الماجستیر(، الحما ة الحقوق والعلوم )مذ ل  ،
ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة،  اس   .19،20، ص ص2011-الس
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ة -1  : مرحلة انعدام المسؤول

ین الكائنات  فرق بین نفسه و ع أن  ستط حیث ال  عرف الحدث إال نفسه،  في هذه المرحلة ال 

طل علماء النفس وعلماء االجتماع على هذه المرحلة تعبیر التصاق الحدث  ه، و طة  المح

  .)1(بنفسه

ة للطفل وال یجوز  ة الجزائ ة سن التمییز، فال تقوم المسؤول وتمتد هذه الفترة منذ الوالدة إلى غا

ا مخالفا للقانون في هذه المرحلة فالطفل في هذه . إقامة الدعو ضده إذا ما ارتكب سلو

ه القدرة على فهم معنى العمل الجنائي والعواقب المترت ة المرحلة غیر ممیز، حیث تنعدم ف

عة  عتبر عامال مقیدا للمتا ه، مما  ة ضدهعل   .الجنائ

ة المخففة -2  :مرحلة المسؤول

ه  العالم الخارجي وتبدأ عالمات تفتح مدار االتصال  ن الذاتي، حیث یبدأ  مرحلة التكو وتعرف 

ة مخففة ح مسؤوال مسؤول ص ة في الظهور وعندها    .الشخص

ما  ون الطفل عالما  في لفهم ففي هذه المرحلة  س له من القدرة والتجرة ما  فعله لكنه ل

  زاء القانون وتقدیر نتائج أعمالهموقفه إ

ه تطب على الحدث  ةوتدابیر  إجراءاتوعل یرمي المشرع من خاللها إصالحه وال ینشأ  تهذیب

ه الجرمة أ التز عن ا اتهارتكا   .)2(م بتحمل عقو

ات المخففةحمر  -3  : لة تطبی العقو

فقد رأ المشرع أن  .بین سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة اإلجمالوتتمیز هذه المرحلة بوجه 

عض  د، وخفض  اإلعدام والسجن المؤ عدها  ات ما هو متناه في الشدة فاست من العقو

ات األخر التي عض اآلخر بتدابیر إصالحه  العقو الغین، وأجاز استبدال ال تطب على ال

                                                             
قات، )1( ة للطفل في القانون الجزائر  بلقاسم سو ة الجزائ ، ص الحما   .20، مرجع ساب
ة األحداث المخالفین للقانون والمعرضین علي دمحم جعفر،  )2( ، ص )خطر االنحراف(حما   .151، مرجع ساب
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أن الحدث في هذه المرحلتقدیرا من  على تحمل ألم  ة مازالت تنقصه الخبرة وغیر قادرالمشرع 

ة فا في وجوب  جانب إلى العقو ارات تملي تخف قاء األمل قائما في إصالحه، فهذه االعت

ه ة التي توقع عل  .)1(العقو

ا عة : ثان ة للطفل في الشر ة الجزائ ةالمسؤول   اإلسالم

ةعة لقد عالجت الشر ة  اإلسالم ثیر عما قدمته القوانین  األطفالمسألة را طرة سمت 

ما فرقت بین  ة لد الشخص الممیز والمدرك  ة الجزائ ة، فلقد حصرت المسؤول ة الحال الوضع

غ ومح األطفال الغین في نظام بل ع التشرعاتوال ه جم قت  سمت الشرعة قوقد . م س

ة ة الجزائرة لد الطفل  اإلسالم ن التمییز سمرحلة ماقبل : إلى مرحلتین همامراحل المسؤول

التالي   :ومرحلة التمییز وهذا ما سنتناوله 

 :مرحلة ما قبل سن التمییز -1

ل طفل لم یتجاوز سنة  طل على الطفل في هذه المرحلة اسم الصبي غیر الممیز، وهو 

ان نوعها،  ا على ارتكاب الجرمة مهما  عاقب الطفل جنائ ع سنوات، وخالل هذه الفترة ال  الس

القاعدة المقررة في الشرعة  ة، وهذا عمال  ة المدن سق المسؤول ة ال  ال إعفاءه من العقو وإ

ةاإلس احة وأن : الم ة ال تنافي هذه ر الش األعذارإن الدماء واألموال معصومة، أ غیر م ع

ة أسقطتتهدر الضمان وال تسقطه ولو العصمة، أ أن األعذار ال    .)2(العقو

 :مرحلة التمییز -2

عة إلى سن البلوغ، أما في المذهب الحنفي  في المذهب المالكي تبدأ هذه المرحلة من سن السا

سن التاسعة عشر، وفي هذه  عتبر الطفل غیر المرحلة فتبدأ من نفس السن ولكن تنتهي 

عض  اتخاذ  ة  نما تكون مسؤولیته تأدیب قتص منه، وإ ه الحد وال  قام عل ا فال  مسؤول جنائ

عة الحال ل التدابیر ن قوله أن الطفل في هذه المرحلة غیر مسؤول طب م سلطة القاضي وما 
                                                             

  .151،152نفس المرجع ص ص  )1(
قات،  )2( ة للطفل في القانون الجز بلقاسم سو ة الجزائ ، ص ائر الحما   .21، مرجع ساب
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م  ة الهدف منها التقو ة تأدیب سال مسؤول نما  ه من جرائم وإ ا عما ارتك ، أما واإلصالحجنائ

قى قائمة ة فت   .)1(مسؤولیته المدن

ع الجزائر : ثالثا ة للطفل في التشر ة الجزائ   المسؤول

ة للطفل في مجموعة من النصوص والتي  ة الجزائ لقد تناول المشرع الجزائر المسؤول

ات  ة والعقو ة والتر شمولها على مجموعة من تدابیر الحما ة األطفال وذلك  مضمونها حما

ة سن . المخففة ة للطفل من سن الثالثة عشر إلى غا ة الجزائ وقد حدد المشرع مرحلة المسؤول

التالي فقد اعتبر فترة ما بین سن العشر سنوات وأقل من  عشرالثامنة  سنة مرحلة ال  13و

ة أو التهذیب، أما المرحلة ما قبل العشر  ون ) 10(توقع فیها إال تدابیر الحما سنوات فال 

ة عة جزائ موجب القانون رقم  49حیث تنص المادة . فیها القاصر محال أل متا التي عدلت 

إلى  13ال توقع على القاصر الذ یبلغ سنه من : "ات على أنهلعقو ون االمتضمن قان 14/01

ات مخففة 18 ة أو التهذیب أو لعقو   .)2(سنة إما لتدابیر الحما

ة للطفل إلى  ة الجزائ التالي فإن المشرع الجزائر قد قسم المسؤول امل  3و اها  طا إ مراحل را

سنة  13سنوات وتقل عن  10ومرحلة ما تبدأ من سنوات  10أوال المرحلة ما قبل : السن، هم

ة  13أما المرحلة الثالثة فتبدأ من  التالي 18سنة إلى غا   :سنة وهو ما سنتناوله 

ة الجنفى المشرع الم :سنوات 10مرحلة ما قبل  -1 ة لالحداثسؤول سنوات  10ما قبل  زائ

ا قاطعا لصغ ار ونصت على ذلك في المادة  یرنف سنه وعدم التمییز وانعدام اإلرادة وحرة االخت

ون محال للمتا: "على أنه 1فقرة  49 مل عشر ال  ة القاصر الذ لم  ) 10(عة الجزائ

ضا أن المشرع الجزائر نفىوما نر . )3(سنوات ع أ تدابیر  أ   .توق

                                                             
ع الجزائر علي لقصیر،  )1( ة للطفل في التشر ة الجنائ توراه(، الحما اتنة، )رسالة د ، ص 2008، جامعة الحاج لخضر، 

110.  
  .، مرجع ساب)ع.ق( 14/01من القانون  4فقرة  49. م )2(
   .1فقرة  49م  )3(
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ة و: سنة 13سنوات ونقل من  10مرحلة تبدأ من  -2 قصد بهذه المرحلة امتناع المسؤول

ة قدرة  ة الجنائ األهل قصد  ة لد الطفل، و ة أفعاله وتقدیر  اإلنسانالجنائ على فهم ماه

  .)1(نتائجها

تمل نموهم العقلي والنفسي  ة لد طائفتین، طائفة األشخاص الذین لم  تحق انعدام األهل و

ة وتنتفي مسبب صغر السن وطائفة األشخاص المصابین  ة مرض عقلي أو عاهة عقل سؤول

أنها تجعل إرادة مرتكب الفعل غیر معتبرة قانونا  تجردها من التمییز أو حرة  سببهؤالء 

ار أو من االثنین معا ل شخص لم یتم .)2(االخت ة  م األهل ولقد اعتبر المشرع الجزائر عد

أصل  ة على الحدث الذ الثالثة عشرة من العمر ومعنى ذلك أنه ال یجوز  ع العقو عام توق

نما یتم  ة أو التهذیب إخضاعهارتكب جرمة، وإ وجاء ذلك في نص المادة . إال لتدابیر الحما

 13إلى أقل من  10ال توقع على القاصر الذ یتراوح سنه من : "حیث نصت أنه 2فقرة  49

ة أو التهذیب   .)3("سنة إال تدابیر الحما

ون فالطفل الذ یرتكب  ة أو جنحة ال  ون محال لتدابیر  جنا نما  ه وإ ة عل ع العقو محال لتوق

ه الفقرة  یخ وهذا ما نصت عل ون محال إال للتو ذا ارتكب مخالفة فال  ة أو التهذیب، وإ الحما

ما یلي 49من المادة  3 یخ: "جاءت  ون محال إال للتو   .)4("أنه في مواد المخالفات ال 

ه المشرع الفرنسيما ذهب وهذا  ة قاطعة ال تقبل إل ات، حیث أقام قرن س على انعدام  إث الع

ة  أ م علیهم  ة لهذه الفئة من األطفال عما یرتكبونه من جرائم، فال یجوز الح ة الجزائ المسؤول

ة والتهذیب المنصوص علیها في المادة  ة والوقا قتصر على تدابیر الحما نما  ة، وإ  1-2عقو

األحداث ونر  02/02/1945: الصادر بتارخمن األمر  ع مثل هذه التدابیر   المتعل  أن توق

                                                             
ات أحمد فتحي سرور، )1(   .425، ص 1972، )ن. د. د( ، القاهرة،أصول قانون العقو
ة األحداث المخالفین للقانون والمعرضین لحظر االنحراف، علي دمحم جعفر )2( ، ص حما   .123، مرجع ساب
  ).2(فقرة . 49م  )3(
موجب القانون رقم  3فقرة  49المادة  )4(   .ع، مرجع ساب.ق 01-14من التعدیل 
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ه دون مساعدة إلى خطر أن  حیث یخشى أن یؤد تر الصغیر،  مرهون بوجود خطر محدق 

شب معتادا على    .)1(اإلجرامعود اإلجرام أو أن 

ة  13مرحلة تبدأ من سن  -3 ة  :سنة 18سنة إلى غا ة الجنائ قصد بها مرحلة المسؤول

الناقصة وتتجلى مظاهرها من خالل ما قرره المشرع لصالح هذا الصنف من األطفال سواء في 

ات أو في قانون  ة اإلجراءاتقانون العقو   .الجزائ

من سن الثالثة عشر وتنتهي ببلوغ الثامنة عشر من العمر وقد جعلها المشرع وتبدأ هذه المرحلة 

عض التشرعات التي تقسمها إلى مرحلتینالجزائر    : واحدة، خالفا ل

ات على ما یلي 4فقرة  49حیث تنص المادة  خضع القاصر الذ : "... من قانون العقو و

ات مخففة 18إلى  13یبلغ سنه  ة أو التهذیب أو لعقو   .)2("سنة إما لتدابیر الحما

ةج تنص على نفس المادة فتنص على .ج.إ.ق 444ما أن الفقرة األولى من المادة  ان  إم

ن الحال فإن هذه  ة، وهما  ة اإلصالح مؤسسة عامة للتهذیب أو التر وضع الطفل الحدث 

  .)3(الطفل سن الثامنة عشر من العمر بإتمامالتدابیر تنتهي 

ات ن من خالل هذه الفترة تسل عقو م  50مخففة على الطفل فصلها المشرع في المادة  ما 

ات على النحو التالي   :من قانون العقو

  ه م عل د، ح ة التي تفرض على الطفل هي اإلعدام أو السجن المؤ انت العقو إذا 

س من   .سنة 20إلى  10الح

  س لمدة تساو نصف الح ه  م عل س المؤقت، ح ة هي السجن أو الح انت العقو ذا  وإ

الغا ان  ه لو  م بها عل ان یتعین الح  .)1(المدة المحددة التي 

                                                             
مان،  )1( ة، الجزائر، 1، الجزء العامع الجزائر القسم .شرح قعبد هللا سل   .317، ص 2009، دیوان المطبوعات الجامع
  .مرجع ساب 4فقرة  49المادة  )2(
  .ج الجزائر .إ.من ق 2-1فقرة  444م  )3(
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ا  16و  13أما في التشرع الفرنسي فإن األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین  ستفیدون وجو سنة 

م  ة، أما األطفال الذین تتراوح أعمارهم ب ة  18و  16من تخفیف العقو سنة فتخفف لهم العقو

مة أن ظروف ة الطفل تقتضي ذلك، وتقدیر ذلك یرجع  إذا ثبت للمح الجرمة وشخص

  .)2(للقاضي

لى جانب ذلك أضافت المادة ةج .ع.ق 51 وإ ان م على القاصر في مواد المخالفات إما  إم الح

الغرامة یخ أو  ه . التو م عل الغ عند الح ان القاصر یتساو مع ال ن  ن قوله هو انه وإ م وما 

م اإلكراه البدنيالغرامة إال أنه ال  اره على التنفیذ    .)3(ن إج

الغ  إال أن المشرع الجزائر  سنة والذ ارتكب أو ساهم في ارتكاب  16استثنى في الحدث ال

ةجرائم  الغ ونص على ذلك في المادة  اإلرهاب الشخص ال معاملته  ة وألزم  ) 249/2(أو تخرب

ة والتي جاء فیها اإلجراءاتمن قانون  الغین من : "الجزائ م على القصر ال الح ما تحض 

املة الذین ارتكبوا أفعاال  16العمر  ةسنة  قرار نهائي من  إرهاب ة والمحالین إلیها  أو تخرب

  ".غرفة االتهام

  تقدیر سن الحدث: الفرع الثاني

بتحدید سنه وقت ارتكاب الجرمة، إن التمییز بین المراحل المختلفة التي یجتازها الحدث مرتهن 

ة الكاملة  فتحدید سن الحدث هو الفصل في تحدید مسؤولیته الجزائرة سواء من حیث المسؤول

ات وحسب النظام القانوني الخاص بذلك  حقه التدابیر والعقو صغیر وهل تطب  أو مسؤولیته 

  :ونقسم هذا الفرع إلى قسمین هما

  

  

                                                                                                                                                                                                    
ات.ق 2-1فقرة  50المادة  )1(   العقو
  .المتضمن التشرع الفرنسي الخاص 02/02/1945: من األمر الصادر بتارخ 2- 20المادة  )2(
ة الجزائر .من ق 4الفقرة  600المادة  )3(   إ الجزائ
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ه عند :أوال عتد    تقدیر سن الحدث الوقت الذ 

ه في إحد  حاالت العبرة في تحدید سن الحدث هي بلحظة وقوع الجرمة أو الوقت الذ وجد 

ار  ذلك المع ه الالتشرد، و ه لتقدیر سن الحدث هو وقت ارتكا عتد  زمني الذ یجب أن 

ة  ون للجرمة، وال عبرة بتارخ رفع الدعو العموم أو وقت الجرمة، أ ارتكاب الفعل الم

ون محل اتفاق الفقه اد  م، وهذا أمر    .صدور الح

ار الذ ه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجرمة، هو المع عتبر  وعلة ذلك أن الوقت الذ یوجه ف

بدو أكثر  ة ، و ة الجزائ ه  لتحدید المسؤول ة للشخص الذ تمف النس مسؤولیته  تنعمن أهمیته 

عة من العمر ا(الصغیر دون سن التمییز    .)1() لسا

ة  عشر والخامسة(ول مسؤولیته مخففة أو الحدث المسؤ  ) عشر مثال الحدث ما بین  سن الثان

ة أذا لمف عة أ وقت ارتكاب الجرمة ال تقوم مسؤولیته الجزائ ن قد أتم السا ن أتم  من لم 

عة وقت تحرك هذا السن وقت ا الدعو ، وهذا التعلیل هو رتكاب الجرمة ، ولو أتم سن السا

اد القانون الجنائ ات العدالة وم عدم جواز تطبی العما یتف مع مقتض قاب ي التي تقتضي 

ستح  ن  ه على الجانح عن فعل لم  ه  العقاب وقت ارتكا   .عل

ه نوقد سایر المشرع الجزائر  هج  أغلب التشرعات المقارنة في تحدید سن الحدث بوقت ارتكا

عة من عمره حین اقترف الجرمة ، الجر  ن قد أتم السا ا من لم  الح جزائ مة ، حیث ال 

قتصر على مرحلة الطفولة بینما أن مبدأ تعیین السن وقت ارتكاب  وقد نفهم من هذا النص أنه 

ع مراحل الحداثة شمل جم   .)2(الجرمة 

  

  

                                                             
ع الجزائر نبیل صقر، صابر جمیلة،  )1( اعة والنشر والتوزع، عین ملیلة، الجزائر، ص األحداث في التشر ، دار الهد للط

19.  
  .20مرجع ،  صنفس ال )2(
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ا ة : ثان اتف   السن إث

ةاألصل في تحدید السن أن تلجأ  الد الرسم مة إلى شهادة الم ، فهي أقو األدلة في المح

رها الد، فعلى القاضي واجب العمل بها قانونا ما لم یثبت تزو ات تارخ الم   .إث

ة معدة و  قة رسم ذا لم توجد وث اتإ الد، أو ساور القاضي شك في تقدیر السن المثبتة  إلث الم

ة، أو أن التقدیر المثبت  عود تقرر في الشهادة الرسم قة ال یتطاب مع واقع الحال، ف في الوث

اء مثال األط ن جاز لها أن تستأنس برأ الخبراء المتخصصین  مة، وإ   .السن عندئذ للمح

التالي فإذا ساو  مة الشك في تحدید سن الحدو قة  ثر المح ولم تتحق من هذا السن من الوث

ة المخت ة، فلها أن تحیله إلى الجهة الطب صة لتقدیر سنه، واالستعانة بخبیر لتقدیر السن، الرسم

ات الجنائي  قا للقواعد العامة في اإلث سلب القاضي سلطته في تقرر رأ الخبیر ط ال 

ن قناعته ه في تكو أخذ  ه أوال  أخذ    .بخصوص الخبرة، فله أن 

مة قد قدرت س ن المتهم وهناك سؤال آخر یبدو أكثر دقة، ومراده أنه على افتراض أن المح

ة، ثم ظهر الحدث لعد قة الرسم م النهائي في موضوع  تم توافر الوث عد الح هذه الورقة 

مة أن  مة ومثال ذلك أن تقدر المح ، وتبین أن سن الحدث المتهم خالف ما قدرته المح الدعو

ة قد أتم  ة خالف ذلك، أو أن المتهم بجنا تضح من الورقة الرسم عة و المتهم قد أتم السا

س  س ذلك، أو أنه أتم الثامنة عشر والورقة تثبت ع الخامسة عشرة من عمره، وتثبت الورقة ع

ورة تماما س الحاالت المذ   .)1(ذلك، أو تثبت الورقة ع

حیث فإذا ما عرضت  عض الفقهاء  ه  قوم  الرأ الذ  ن األخذ  م مسألة من هذا النوع ف

انالنظر : األول: مرنیتعین التمییز بین أ ما إذا  النقض أو االستئناف ال ط ف ر الطعن 

ة التي  ان سن الحدث المتهم ال یجیز تطبی العقو یزال مفتوحا للمتهم ففي هذه الحالة إذا 

ة العامة أن  ا ما انه من ح الن ة في طعنه،  قة الرسم سند إلى الوث ه، فله أن  فرضت عل

                                                             
ع الجزائر نبیل صقر، صابر جمیلة،  )1( ،  ص  ،األحداث في التشر   .21مرجع ساب
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قة الرس م بناءا على الوث ةتطعن في هذا الح ة . م ما أما الحل الثاني والذ یبدو أكثر صعو ف

ان طر الطعن استنفذ،  طر سو لو  في مواد الجنح، أو ما ورد  االستئنافاء الطعن 

ات، وفي اعتقاد ال یوجد نص في قانون اإل جراءات طر النقض أو بخصوص الجنا

ة یواجه هذه المس التالي یتطلب األمر تدخل أالجزائ م هذه المسألة، وعلى لة، و تشرعي لتنظ

إذا : "اآلتي 1974من قانون األحداث  41-2غرار ما فعله المشرع المصر إذا نصت المادة 

ة أنه لم  أوراق رسم ار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت  اعت ة  عقو م على المتهم  ح

م مة التي أصدرت الح ة األمر إلى المح ا س الن ه، وفي  یجاوزها، رفع رئ إلعادة النظر ف

قا للمادة ه ط وم عل جوز التحف على المح م و قتین یوقف تنفیذ الح من   26الحالتین السا

ة أنه جاوز الثامنة عشرة  أوراق رسم اره حدث، ثم ثبت  اعت م على المتهم  ذا ح نفس القانون وإ

مة التي أصدرت الح ة أن یرفع األوراق إلى المح ا س الن م لتحدید النظر على النحو یجوز لرئ

قتین   ".المبین في الفقرتین السا

مة الموضوع في تقدیر سن الحدث في  ه في هذا المجال أن سلطة مح غي اإلشارة إل وما ین

ة هي من الصال قة الرسم دخل ضمن حال عدم توافر الوث مة الموضوع، و ات المخولة لمح ح

مة ا ة من المح ة بهذا الشأن سلطتها التقدیرة دون رقا مة التمییز األردن ا، وتقول مح أن "لعل

ة التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، وحیث أن  تقدیر السن من المسائل الموضوع

ان یتعین التحقی عما  مة أنه حدث، فقد  المطعون ضده إدعى أمام المدعي العام وفي المح

ان مسجال في سجالت النفوذ أم ال  عود إلى ، حتى إذا تبین إذا  أنه مسجل فإن تقدیر عمره 

قرار تصدره بهذا الشأن مة    ".المح

عیب  أن تقدیر سن الحدث من إطالقات قاضي " ح"هذا االتجاه وهناك من  في القول 

ان تقدیر السن یدخل في صلب موضوع الدعو إال أن  ن  الموضوع وسنده في ذلك أنه وإ

ه خطأ في ا لقانون سواء من جهة االختصاص أم من جهة الخطأ في تقدیره قد یترتب عل

ه فإن الدفع لعدم بلوغ الحدث المتهم سن  ة الواجب اتخاذها أو التدبیر المقرر، وعل تطبی العقو
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عد دفعا جوهرا، وال  ه معین،  ان یترتب عل حاولو ون ذلك إال إذا  یر مصیر تغ ان صح

ن إثارته أمام  م التالي  ة تطبی المتهم على نحو آخر و ن من مراق ا حتى تتم مة العل المح

  .)1(القانون في مراحل سن الحدث المختلفة

ة لالحداث: المطلب الثاني ة المواجهة الجزائ   خصوص

  :ینقسم هذا المطلب إلى فرعین

ات المقررة للحدث الجانح : األول ة والعقو ان تدابیر الحما في التشرع الجزائر والثاني ب

ة ح مسألةضلتو  ین العقو   .المجمع بین هذه التدابیر و

ع الجزائر : الفرع األول ات المقررة للحدث الجانح في التشر ة والعقو   تدابیر الحما

قتضي معاملته ن العقلي والنفسي والجسد للحدث  عة التكو أسالیب خاصة في حالة  إن طب

حث تتخذ اتجاهه مجلمخالفته  ات تختل موعة منلنظام القانوني السائد،  ف عن التدابیر والعقو

الغین   .تلك المقرر لل

ات وقانون  ة الطفل في قانون العقو ة وقسمها  اإلجراءاتوقد اقر المشرع الجزائر مسؤول الجزائ

ة  10بلغ سنه  ل من تشمل األولىإلى مرحلتین،  سنوات ولم یبلغ سنه الثالثة عشر، والثان

معاملة  ل مرحلة  مل الثامنة عشر، وخص تصرف  ل من أكمل الثالثة عشرة ولم  تشمل 

ع  شأنها توق ة أجاز  ة والتهذیب، والثان خاصة، فاألولى اوجب لعالجها إال تدابیر الحما

ات إ ة أو التهذلالعقو جد تقرر ى جانب التدابیر الحما ة، و یب في حالة ارتكاب أفعال جرم

ونه  ة على الطفل تبرره في  ة الجزائ حالمسؤول قدر  أص من العقل یجعله قادرا على یتمتع 

ار، لذلك قرر المشرع  زالتمیی م تمییز فاقدا لكل اخت ان عد عد أن  بین الخیر والشر 

ة ناقصة ألن قد مسؤولیته، انت مسؤول ة لم تنل النضج الكامل، ومازال ولما  ة والذهن راته العقل

له نص المشرع واألملطر العود  ه، من اجل هذا  صالحه أقو من القسوة عل مه، وإ  في تقو

                                                             
ع الجزائر نبیل صقر، صابر جمیلة،  )1( ، ص ص األحداث في التشر   .22،23، مرجع ساب
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ات أنه )1( 01-14من القانون رقم  2-49في المادة  ال توقع على "، المتضمن قانون العقو

ة أو التهذیبسنة  13إلى أقل من  10القاصر الذ یتراوح سنه من    .)2(إال تدابیر الحما

یخ ون محال إال للتو   .)3(ومع ذلك، فإنه في مواد المخالفات ال 

ة والتهذیب على الفئة فالنص لم  سنة، بل  13من الذین أقل من  األولىیوقف تدابیر الحما

الغین من العمر تشمل فئة لوسع نطاقها  ة ال م سنة،  18لم یتموا و  ةسن 13الثان أمال في التقو

ة مخففة وجاء ذلك في الفقرة  ات جزائ ع عقو ستثني توق  01-14من القانون  4واإلصالح ولم 

خضع القاصر ا: "... المعدل على أنه  ا التدابیرسنة إم 18إلى  13لذ یبلغ سنه من و

ات مخففة ة أو التهذیب أو لعقو   "الحما

ع التدابیر بدو أن التدرج واضح في توق ه وهي مالئمة على الطفل في هذه المرحلة من عمر ال و

عه على الحدث  مرحلة نقص التمییز، فالقاضي ار التدبیر الفعال والناجح لتوق اخت ملزم قانونا 

  .)4(الذ یرتكب فعال مجرما بنص القانون 

شأن مسونجد  ة التدابأأن مشرعنا الجزائر تبنى  صورة لة األحداث في مرحلة نقص األهل یر 

ات المخف ة والعقو ون فیها لزوما لذلك ولهذا قسمنا هذا الفرع إلى  حوالة في األفأساس التي 

ا: أوالقسمین  ات المخفف: التدابیر وثان   .ةالعقو

  التدابیر: أوال

                                                             
ة والتقنینین الجزائر واللیبي"جد الصادق،  )1( عة اإلسالم ة في الشر ة الطفل الجزائ ر، مسؤول ما  9، عدد مجلة المف

  .266، ص 2013
اتالمتضمن قانون  01- 14قانون رقم  2فقرة  49م  )2(   .العقو
ات 01- 14قانون رقم  3فقرة  49م  )3(   .المتضمن قانون العقو
ة والتقنینین الجزائر واللیبي"جد الصادق،  )4( عة االسالم ة في الشر ة الطفل الجزائ   .، مرجع سابمسؤول
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ة وجاء ذلك التعدد في المادة  من قانون  444تعددت التدابیر التي تعالج ناقصي األهل

التالي ة  ات والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذ لم " :اإلجراءات الجزائ ال یجوز في مواد الجنا

انها ة والتهذیب اآلتي ب   :یبلغ الثامنة عشر إلى تدبیر أو أكثر من تدابیر الحما

 الثقة ه أو لشخص جدیر  ه أو لوص مه لوالد  .تسل

 ة  تطبی نظام اإلفراج عنه مع وضعه تحت المراق

 اصة معدة للتهذیب أو وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خ

ن المهني مؤهلة لهذا الغرض  .التكو

 ة مؤهلة لذلك ة ترو  .وضعه في مؤسسة طی

  المساعدوضعه في لفة  ة م  .مصلحة عموم

  ة صالحة إلیواء المجرمین في  األحداثوضعه في مدرسة داخل

ذلك في شأن الحدث الذ یتجاوز  سن الدراسة، غیر أنه یجوز أن یتخذ 

عمره الثالثة عشرة تدبیر یرمي وضعه في مؤسسة عامة للتهذیب تحت 

ة ة اإلصالح ة أو للتر  .المراق

ت التدابعو م  ون الح ع األحول أن  ورة آنفا لمدة معینة ال یجوز أن تتجاوز یین في جم ر المذ

  .)1(التارخ الذ یبلغ سن الرشد المدني

الت دورها هذه التدولقد سمي المشرع هذه التدابیر  ة و اختالف الجرمة دابیر الوقائ ابیر تختلف 

ة  انت جنا   .جنحة أو مخالفة أوالتي ارتكبها الحدث سواء 

  

  

                                                             
  .ج.إ.ق 444م  )1(
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ة أو جنحة  -1   :التدابیر التي تتخذ ضد الحدث المرتكب لجنا

ة  -أ  ة الحدث : تدابیر الحما هي تلك القرارات التي تصدر عن القاضي من أجل حما

ة إعادة  والوقوف على آثار المحاكمة التي أجرت له في میدان الواقع  تأهیلهوالتأكد من قابل

 :وتتمثل هذه التدابیر في

 م تدبیر شرعه المشرع الجزائر في قانون اإلجراءات وخول له التطبی لقاضي : التسل

م الحدث لوالد األحداث حیث مقتضاه تسل ه  هقوم  الثقة  أوأو لوص  أولشخص جدیر 

ا له مع هذا فإ المتولي حضانته مارس فیها السلطة تار حدد للقاضي الحاالت التي  نه لم 

عة الحال ال یخضع إال للقانون ولضمیره طب ار والتقدیر الواسع ألن القاضي   .االخت

قها إلشرع الجزاالتدابیر من قبل الم رغم سن هذه شتر في تطب ضرورة توافر  ىئر إال أنه 

قائها واعتدالها وصالحها ألنه إذا من وجوب  دةحالتي سیؤول إلیها ال في البیئة شرو معینة

اد األمر فال شك أنه سیزد الطین بلة   .عاد الحدث إلى الوس الذ جعله ینحرف 

 ة أنه نظام  استصالحه هذا التدبیر إن: اإلفراج عن الحدث مع وضعه تحت المراق ضا  أ

شرف على  حرته المطلقة و ة متمتعا  ع عود الحدث إلى بیئته الطب ه  ة و ة والحما للوقا

مة األحداث إال أنه وجب على من  لتمراقبته ورعایته ممثال عن مح له هذه المهمة أن  أو

ل ثالث أشهر األحداث ... حرر تقارر دورة  ة المختصة  قترح فیها على الجهات القضائ

أمر قاضي  ناءا على هذا التقرر  طرأ على حالة الحدث و عا للتطور الذ  ا ت ما یراه مناس

التغییر الالزم  .)1(األحداث 

ه فإذا أكدت األدلة انتساب الجنحة أو الج ة لتتهم الحدث وتبین للقاضي أن هذا التدبیر وعل نا

ه الحدث عن  ن  ل خطر على أمن المجتمع  اإلقالعیتم ش عن االنحراف والجنوح وأنه ال 

ال، جاز للقاضي  م( األولالتدبیر  األمرمستق ة وفي ) التسل قائه دائما تحت نظام المراق مع إ

ع األحول إذا جاز للقاضي  م(التدبیر األول  األمرجم قائهمع  )التسل دائما تحت نظام  إ
                                                             

م منصور،  )1( ةإسحاق إبراه ة في قانون اإلجراءات الجزائ ادئ األساس ة،  ،الم ، 1993الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع
  .160ص 
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ع األحوال إذا تقرر  ة وفي جم الحدث تحت نظام اإلفراج عنه ووضعه تحت  وضعالمراق

ة، وجب بنص  عة هذا  المتوليإخطار الحدث أو والده أو  )1فقرة  451م (المراق طب حضانته 

ذ ضا أن هذا  ك االلتزامات التي ال بدلالتدبیر والغرض منه و أـن یلتزم بها الحدث ونشیر أ

ع فئات األحداث الجانحین ءقراره أو إجراالتدبیر إ ح جم ه أ أن للقاضي اتخاذه  م  ه أو الح

ات أو الجنح وحتى المخالفات  18الذین قل أعمارهم عن  ) 2فقرة / 446(سنة المرتكبین للجنا

التدبیر النهائي،  أمر أوالتحقی لتدبیر أولي مؤقت  أثناءسواء  مة أثناء المحاكمة  عن المح

ه الحدثین سن الرشد  لتا الحالتین ال یجوز لهذا التدبیر أن یتجاوز مدة الوقت الذ یبلغ ف وفي 

املة 19(المدني    .)1( )سنة 

ة  -ب   تطب تدبیر من تدابیر الوضع :التدابیر العالج

ة أول الموض األحداثإذا رأ قاضي  م نظرا للظروف الشخص ة للطفل أن تدبیر التسل وع

ة ال تجد نفعا یلجأ القاضي إلى تدبإلفوا ر من تدابیر الوضع یراج مع الوضع تحت المراق

  :وهي

  ن المهني  أومؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب  أووضع الطفل في منظمة التكو

عادمؤهلة لهذا الغرض، والهدف من هذا التدبیر هو  طه األسر أو  إ الطفل عن مح

ه  .االجتماعي أو المهني المضر 

  انت الحالة لجأ لهذا التدبیر إذا  ة مؤهلة لذلك، و ة ترو مؤسسة طب وضع الطفل 

ة أو نف ة مرض انت علته جسمان ة للطفل تقتضي العالج سواء  ون الطفل الصح أن  ة،  سان

ا  ا أومعوقا جسم ة تعرقل نموه وتفتحه أو متأخرا ذهن و من أمراض نفس  .ش

  المساعدة لفة  انت : وضع الطفل في خدمة المصلحة العامة الم لجأ لهذا التدبیر إذا  و

ة ة أو نفس عتها ماد انت طب ة الطفل تقتضي مساعدته مهما   .وضع

                                                             
  .2، فقرة 446، و 1، فقرة 451أنظر المواد  )1(
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  ة ة صالحة إلیواء األطفال المجرمین في سن الدراسة والغا وضع الطفل في مدرسة داخل

من هذا التدبیر هو الحرص على ضمان تمدرس الطفل المجرم الذ تسمح شخصیته أو 

م أو اإلفراج مع الوضع تحت  عة الجرم الذ اقترفه بإفادته من تدبیر التسل ظروفه أو طب

ة  .)1(المراق

ة التي تتخذ ضد الحدث المرتكب لمخالفتهالتدابیر ال  -ج    :وقائ

ة المتخذة ضد الحدث المرتكب لمخالفته في  لقد حصر المشرع الجزائر في التدابیر الوقائ

مة للحدث الذ سنه دون  یخ حیث تقضي المح یخ فق أما الذ  13مجرد التو التو سنة 

ة غرام 18و  13عمره بین  عقو س أو  یخ ال التو المنصوص علیها قانونا وهذا ما  ةسنة 

ذا نص المادة ) ج.إ.ق 446(نص المادة  جاء ات) 51(و   .)2(قانون العقو

یخ و المشرع الجزائر لم یتطرق إطالقا لأللفا  أنحیث  ارات التي یجب استعمالها في تو الع

س وال یدر أ أحد ما یخ ال ارة التو ه هو ع عاد هاتین  األحداث، والشيء الذ أكد عل هي أ

ارتین ومن هنا نفهم أن للقاضي  حضور ح الع ارات التي ینط بها في الجلسة  ار الع اخت

ارات  واألشخاصالحدث  الحضور في حین على القاضي أن یراعي في هذه الع المرخص لهم 

تفي المشرع عن هذا الحدث بل  أن ة الحدث، ولم  ا على نفس  أجازال تكون جارحة تؤثر سل

م في المخالفات إلى قاضي  الح عد النط  مة أن ترسل الملف  التخاذ التدابیر  األحداثالمح

ة والتي تكون في صالح الحدث   .المناس

ا ات : ثان ات المقررة للحدث العقو ة العامة(العقو ام الجزائ   )األح

امهي تلك  عد التحقی والمدا األح ة  ة الجنائ ولة في حقه في التي تصدر عن السلطة القضائ

امارتكاب جرم قانوني، وهذه  ة الواردة في التجرم  األح ة على النصوص القانون تكون مبن

ذا سلطة القاضي سواءوتقر  ة،  ر العقود و في محاكم الدرجة األولى أو في المجالس القضائ
                                                             

ة،  )1( ة، العدد مجلة المنتد القانوني اإلجراءات والتدابیر الخاصة المقررة لألحداث،شهیرة بولح ، أفرل 6، قسم الكفاءة المهن
  .221،222، ص ص 2009

ة، والمادة قان 446انظر المواد  )2( ات 51ون اإلجراءات الجزائ   .قانون العقو
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ة  نصوص قانون ةحیث تختلف و جرائ ام وإ الغین  األح التي تصدر في ح المجرمین ال

ة،  واألحداث ة الجنائ ة لفاقد األهل س من الصواب أن تثبت الصفة اإلجرام المنحرفین، فإنه ل

ع ما جاء في نص المادة  خضع القاصر الذ یبلغ سنه من : "... على أنه 4فقرة  49لذا نت و

ات مخففة 18إلى  13 ة أو التهذیب أو لعقو   .)1("سنة إما لتدابیر الحما

ات على حسب الجرم المرتكبوقد قسم المشرع الجز    :ائر هذه العقو

ة -1 اقي : الجرم المرتكب یؤول إلى جنحة أو جنا ذهب المشرع الجزائر على غرار 

ة فإنه یتقرر على القاضي  ل في القانون جنحة أو جنا ش ان  ة إال أنه إذا  التشرعات العر

م ( ات المنصوص علیها قانونا خاصة ) األحداثقاضي ح ام والتدابیر والعقو األح أن یلتزم 

ذلك في شأن الحدث ) ... 6فقرة 444(تلك الواردة في نص المادة  غیر أنه یجوز أن یتخذ 

الذ یتجاوز عمره الثالثة عشر تدبیر یرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة للتهذیب تحت 

ة  ما أ أوالمراق ة  ة اإلصالح ضا التر إجراءات ) ج.إ.ق 445(نص المادة في جاز المشرع أ

استبدال أو استكمال التدابیر المنصوص علیها في م  ة لألحداث  النس م  ة لجهة الح استثنائ

ما نصت على ذلك المادة  444 ة الغرامة  عقو  ).ع.ق( 50أعاله 

ة الجزائر  445نص م  م "من قانون اإلجراءات الجزائ ة یجوز لجهة الح النس ة  صفة استثنائ

الغین من العمر أكثر من  سنة أن تستدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها  13لألحداث ال

س المنصوص علیها في م  444في المادة  ة الغرامة أو الح ات إذ ) 50(عقو من قانون العقو

ة المجرم الحدث على  قرار ون  أنما رأت أن ذلك ضرورا نظرا للظروف أو لشخص ذلك 

ه  هتوضح ف ا شأن هذه النقطة أس صا    "خص

ة  - أ ة اإلصالح مؤسسة التهذیب أو التر أن  األحداثأجیز هذا التدبیر لقاضي : الوضع 

اقي التدابیر ب) سنة 13(من  ردث الذ یبلغ سنه أكثحأخذ في ح ال لوغ وأن ال یتجاوز 

                                                             
ات 4فقرة  49أنظر المادة  )1(   .قانون العقو
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االختالف الواضح بین المشرع الفرنسي الذ ، وهنا نجد )سنة 19(القاصر سن الرشد المدني 

 .سنة 21أجاز هذا التدبیر حتى بلوغ القاصر سن 

ذا ما ثبت سلوك الحدث وعدم حسن سیرته، أجاز المشرع  وفي حالة عدم نجاح هذا اإلجراء، وإ

ة إلى أن یبلغ سن  األحداثلقاضي  مؤسسة عقاب قرار مسبب وضع الحدث الجانح  سنة  19و

ج ال یجوز إال لألحداث الذین تتراوح أعمارهم ما بین .إ.ق 486ء حسب نص المادة وهذا اإلجرا

  )سنة 18و 16(

س والغرامة  - ب مین من طرف أ قاضي في ح أ شخص : الح م بهذین الح ح قد 

أحدهما لكن األمر یختلف عند  ته في هذه اإلجراءات أو  ارتكب فعال مجرما قانونا، حددت عقو

ذا أحد هذین  قاضي األحداث، و ما  صدر ح ح للقاضي أن  الحدث الجانح، حیث أنه 

استكمال التدابیر الواردة في نص المادة  مین فق  إ أو استبدال إحداهما مع .ج.إ.ق 444الح

ات على مایلي 50هذا فقد نصت المادة  أن یخضع القاصر الذ : "من قانون العقو إذا قضي 

م جز  18إلى  13یبلغ سنه من  ه سنة لح ة التي تصدر عل اآلتي"ائي فإن العقو  :تكون 

ه  - م عل ح د فإنه  ه هي اإلعدام أو السجن المؤ ة التي تفرض عل انت العقو ة إذا  عقو

س من   سنة 20سنوات إلى  10الح

س لمدة تساو  - الح ه  م عل ح س المؤقت،  فإنه  ة هي السجن أو الح انت العقو إذا 

ان یتعین الغا نصف المدة التي  ان  ه بها إذا  م عل  .)1(الح

ة  - ة اإلصالح مؤسسة التهذیب أو التر س إذا وجد  ة الح قضي الحدث عقو تعین أن  و

ام  ة، مع مراعاة أح مؤسسة عقاب  ).إجراءات 546المادة (أو 

مة ألفین دینار  - ق ة في مادة الجنح  ة أصل عقو ة للغرامة فهي أصال مقررة  النس أما 

ض جزائر وا ة أو للتخف لمشرع في هذا المجال لم ینص صراحة على خضوع هذه العقو

ما وردت في نص القانون  ملة  انت م ة الغرامة سواء أكانت لوحدها أم    الجزئي فنفهم أن عقو

                                                             
ات 50أنظر المادة  )1(   .من قانون العقو
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ة 446(في نص المادة : الجرم المرتكب مخالفة -2 الفعل  أنأنه إذا ثبت ) إجراءات جزائ

ل مخالفة للقا ش ة ضي أنالمرتكب  عقو یخ و مجرد التو الغرامة المنصوص علیها  قضي 

  ...قانونا

انت المخالفة  ة فإذا  عقو س للحدث وتقضي  یخ ال مجرد التو مة أن تقضي  ثابتة جاز للمح

  .الغرامة المنصوص علیها قانونا

ات 51مادة ( ذلك نجد أن نص  أن ینص في حالة المخالفات أن) قانون العقو  قید القاضي 

قضي على القاصر الذ یبلغ  يقض ة الغرامة ونصها في مواد المخالفات  عقو ما  یخ وإ التو

ة الغرامة 18إلى  13سن  عقو ما  یخ وإ التو   .)1(سنة إما 

 األحداث أماسنة  13من  األكثرمن هاذین النصین نجد أن القاضي نص بهذا الجزاء األحداث 

ة أو التهذیب 10األقل من هذه السن وأكثر من    .سواء تدابیر الحما

قة قانونا نرجع بها إلى المادة  ة لحدود الغرامة المط النس ات والتي جاء فیها  5أما  قانون العقو

دینار حیث أن المشرع الجزائر لم  2000المقرر في المخالفات هي التي تنحصر في حدود 

ض معین ارة  عد الحدث بتخف الغ ألن الع ترجع بنا " المنصوص علیها قانونا"بل سواه مع ال

حتما إلى المبدأ العام المقرر مادام ال یوجد هنا استثناء معین للحدث ورما عهد المشرع 

ة للمسؤول المدني للحدث واالبتعاد التام الجزائر لذلك  ة الماد الناح لتعلقه مثل هذا اإلجراء 

  .عن شخص القاصر

الغرامة أو وتقر  تین إما  را للسلطة التقدیرة للقاضي فتح المشرع المجال في تقرر إحد العقو

ة من یوم إلى  ة أصل عقو س  یخ والمالح أن هناك استبدال عن المبدأ العام المقرر للح التو

قاء على  2000إلى  20شهرن والغرامة من  س واإل یخ بدل الح ة التو عقو دینار جزائر 

الجانحین األحداثالغ طا  س ما هي وهذا االهتمام ولو    .رامة 
                                                             

ة، والمادة  446أنظر المواد،  )1( ات 51قانون اإلجراءات الجزائ   .قانون العقو
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ة: الفرع الثاني   مسألة الجمع بین التدابیر والعقو

ننا أن  م ة والتدبیر وفي هذا اإلطار  ما یخص مسألة الجمع بین العقو لقد اختلفت التشرعات ف

تمثل في الجمع بین  النظام المزدوج و حیث نمیز بین نظامین فهناك من اخذ  ة،  التدبیر والعقو

ة  ة وتأخذ غالب ة فتكون مهمتها ردع ة أما العقو ون هدف التدبیر مواجهة الخطورة اإلجرام

ستند أصحاب هذا االتجاه إلى أن التعارض  ة المعاصرة بهذا النظام، و األنظمة التشرع

س إال تعارضا نظرا وقد فقد محتواه ا ة والتدبیر ل عد التقارب الذ التقلید بین العقو قي  لحق

ح هذا التعارض  ة ومن ثم أص ة القانون ة والتدبیر االحتراز من الناح حدث بین نظامي العقو

ة تحول دون إدماجهما في نظام  ق ة حق ل صعو ش بین هذین النوعین تعارضا ظاهرا ال 

  .)1(واحد

صعب ترتی ان أهمها، أنه  ة والتدبیر لكن هذا النظام وجهت له عدة انتقادات  ل من العقو ب 

ح هناك مجال وفائدة  ص في التنفیذ، فإذا طب التدبیر أوال وأد ذلك إلصالح المعني فال 

ة ة، ونفس الشيء في حالة تطبی العقو   .)2(لتطبی العقو

ة في المعاملة الواقعة على الحدث، ف ه ازدواج ة یترتب عل موضوع الجمع بین التدبیر والعقو

ة یتعارض مع وهناك اتجا هات تنتقد هذا المبدأ على أساس أن مبدأ الجمع بین التدابیر والعقو

رة القائلة بوحدة المعاملة الهادفة إلى  اإلضافة إلى أن هناك طائفة من  تأهیلالف المجرم، 

ل  ن أن یتساو  م الم، فال  معناها التقلید أ الزجر واإل ة  المجرمین ال تناسبها إال العقو

ستلزم  اتهم، لذا  ة والتدبیر  األمرالمجرمین نظرا الختالف شخص ل من العقو قاء على  اإل

  .)3(وإعطاء القاضي السلطة التقدیرة

                                                             
ات القسم محمود محمود مصطفى،  )1( عة،  ،العامشرح قانون العقو ة، القاهرة، بدون ط  ،  19سنة دار النهضة العر

ضا علي دمحم جعفر، 488ص ، ص  األحداث المنحرفون،، أنظر أ   .236مرجع ساب
ع الجزائر  نبیل صقر، صابر جمیلة،  )2( ، ص ، األحداث في التشر   .98مرجع ساب
ات والتدابیر مرم زتوني،  )3( ، ص المقررة لهمانحراف األحداث والعقو .                                                                                                                            151، مرجع ساب
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ة أخر أال وهي أیهما ینفذ أوال التدبیر أو  ما تثیر ال ة إش رة الجمع بین التدبیر والعقو ف

ة، نجد المؤتمر  رة الجمع بین التدبیر والعقو ة؟، ولعل من بین االتجاهات الرافضة لف العقو

ي افحة الجرمة ومعاملة المجرمین المنعقد بجنیف سنة  األورو ة 1956لم ، والحلقة العر

ة غداد سنة  الثان ة المنعقدة ب اس ن 1969للقانون والعلوم الس م م وهذا على أساس أنه ال 

  .)1(إخضاع المجرم لنوعین مختلفین من العالج

ا إلى جنب مع التدبیر االحتراز في  ة جن قاء على العقو قوم على اإل أما النظام الثاني فهو 

ستند أنصار هذا ا التجاه إلى االختالفات الجوهرة بین التشرع الجنائي وعدم إدماجهما و

ة والتدبیر ار بین .)2(العقو عطي السلطة التقدیرة لالخت التدبیر و ة  قوم على استبدال العقو ف

ة   .التدبیر أو العقو

وعموما ومن خالل تصفحنا للقانون الجزائر نالح أن المشرع ووفقا لقانون اإلجراءات 

ة ة أجاز الجمع بین العقو حیث نصت المادة  الجزائ یجوز : "ج على أنه.إ.ق 445والتدبیر 

الغین من العمر أكثر من ثالث عشر سنة أن  ة لألحداث ال النس ة  صفة استثنائ م  لجهة الح

س .إ.ق 444تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة  ة الغرامة أو الح عقو ج 

ات إذا من قانون ا 50المنصوص علیها في المادة  ا رأت ذلك ضرورا نظرا لظروف أو ملعقو

شأن هذه  صا  ه خص ا ه أس قرار توضح ف ون ذلك  ة المجرم الحدث على أن  شخص

  .)3(النقطة

ة یجیز استبدال  ما یخص  أوفقانون اإلجراءات الجزائ ة للحرة ف ة سال عقو استكمال التدبیر 

  .سنة 18إلى  13الذین یتراوح سنهم بین  األحداث

                                                             
، ص األحداث المنحرفون علي دمحم جعفر،  )1(   .242، مرجع ساب
، ص علم اإلجرام وعلم العقابفتوح عبد هللا الشاذلي،  )2(   .2001، مرجع ساب
ة، قرار بتارخ  )3( قا، الغرفة الجزائ ة عدد 20/06/1985المجلس األعلى سا   .280م، ص 2000سنة  01م، المجلة القضائ
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ة غیر أنه ومن خالل  الرغم من أن المشرع الجزائر یجیز الجمع بین التدبیر والعقو لكن و

ة 445المادة  ة أو من قانون اإلجراءات الجزائ ، نالح أن استبدال أو استكمال تدابیر الحما

صفة استثنائ ون  س  ة الغرامة أو الح عقو ة في حالة الضرورة أو الظروف التهذیب 

ة للمجرم إن اقتضت ذلك   .الشخص

  

  

  



  انيانيــل الثل الثــالفصالفص
  األحداثاألحداثعة عة ااإجراءات متإجراءات مت

الجانحین خالل مراحل الدعو الجانحین خالل مراحل الدعو 

ة ةالعموم   العموم
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الغین  إن المشرع الجزائر خص فئة األحداث بإجراءات خاصة تختلف عن تلك المقررة لل

ة  ع مراحل الدعوة العموم مرحلتین  ابتداءوذلك في جم قة للمحاكمة التي تمر  من المرحلة السا

عة ا ة ،ألحداث الجانحینأولها مرحلة إجراءات متا إجراءات التحقی مع أحد : المرحلة الثان

عدها الجان حین والممیزات الهامة التي خصه بها أثناء هذه المرحلة وصوال للمحاكمة وما 

یلتها واختصاصها،  ا األحداث فهي تختلف من حیث تش قضا لفة  ة م فخص جهات قضائ

ل شيء   .وخصائص هامة تتمیز بها والتي تخدم وتراعي فیها مصلحة الحدث أوال قبل 

م الفصل  حثینوتقتضي هذه الدراسة تقس   :إلى م

حث األول - قة للمحاكمة: الم  .إجراءات السا

حث الثاني - عدها: الم  .إجراءات المحاكمة وما 
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حث األول قة للمحاكمة: الم   :اإلجراءات السا

ة قبل الفصل فیها تتمثل هذه المراحل في  ة بثالث مراحل أساس تمر الدعو العموم

حث سنتطرق إلى  مرحلة تحرك الدعو ثم مرحلة التحقی م إال أننا في هذا الم ثم مرحلة الح

ة نتناول   :المرحلتین األولیتین قبل الفصل في الدعو العموم

ة العامة : األولالمطلب  ا عة وهي مرحلة یوجه فیها االتهام من طرف الن  أومرحلة المتا

  .نياالدعاء المدني إلى الحدث الجا

ه مرحلة : المطلب الثاني   .التحقی مع الحدث الجانحنستعرض ف

عة األحداث الجانحین: المطلب األول   إجراءات متا

ة العامة للحدث الجانح  ا ن ملف الدعو  االتهامقبل أن توجه الن حشد األدلة لتكو تقوم 

ضا تسمى مرحلة جمع االستدالالت حث والتحر والتي أ ة من خالل مرحلة ال   .العموم

ة العام ا ة إما أن توجه االتهام للحدث الجانح ومن ثم تتصرف الن ة في الدعو العموم

ة ما أن تحف الدعو العموم   .وإ

، أما : وسنتناول في هذا المطلب فرعین حث والتحر خصصنا الفرع األول لمرحلة ال

ة ه لمرحلة تحرك الدعو العموم   .الثاني سنتطرق ف

حث والتحر : الفرع األول   مرحلة ال

شرعات أنه ال وجود لسلطة متخصصة للض القضائي في مجال الت معظماألصل في 

ه فمأمور الض القضائي ذو  اشر سلطاته  االختصاصاألحداث الجانحین، وعل العام ی

الغین ة لل النس ة لألحداث تماما  النس   .واختصاصاته 

ما یتعل الحدث الجانح تت ة خاصة ف ة الجنائ اس بنى لكن االتجاهات المعاصرة في الس

رة االختصاص العام لسلطة الض القضائي من حیث األشخاص وتدعو خل سلطة  ف
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شرطة حداث وذلك ألن التجرة دلت أن المتخصصة للض القضائي في مجال جنوح األ

الشدة والحزم والقسوة وهو ما الغین الذ یتسم  ة تعامل األحداث بنفس أسلوب معاملتها لل  العاد

ه    .)1(معاملة الحدث الجانحیتنافى ما تقتض

رة أكثر بتبني مؤتمر األمم المتحدة األول افحة الجرمة  وقد رسخت الف م الخاص 

ام  1955ومعاملة المذنبین الذ عد بجنیف سنة  ضرورة الق رة شرطة األحداث وأوصى  ف

ما  األحداث و عها إدارات الشرطة الخاصة  ة التي تت م المناهج الفن الدراسات الالزمة لتقو

افحة الجرمة ومعاملة ا م ه المؤتمر الثاني لألمم المتحدة الخاص  بلندن عام  لمجرمینأوصى 

شأن  1960 ة  ة للشرطة الجنائ مصالح  إنشاءاعتماد التقرر المقدم من المنظمة الدول

افحة جنوح األحداث م عض  ،مختصة  ذا  ة و رة جملة من الدول الغر وقد أخذت بهذه الف

ت، فالمشرع القطر من خالل نص ا سورا والمغرب والعراق وقطر والكو ة  لمادة الدول العر

قرار شرطة األ"انون األحداث نص على أن من ق 105 ل  ش حداث جهاز من أجهزة الشرطة 

خصص لشؤون األحداث وتتولى شرطة األحداث في قطر إجراء التحرات والتحقی  وزار و

ض على  ا األحداث والق ام  األحداثفي قضا المنحرفین والمعرضین لالنحراف وتنفیذ األح

هم  ة سلو وم بها علیهم ومراق مهم إلى فئات وفقا لتدابیر المح  وإعدادالتي تصدر عنهم وتقس

مة األحداث م تقارر دورة عنها إلى مح   .)2("ملف لكل منهم وتقد

ة للمشرع المصر من خالل   النس ة  إنشاءوهو الشأن  األحداث والتي تختص إدارة رعا

اهم قبل  ض األحداث الجانحین والمشردین وتحقی قضا  إرسالهممن خاللها شرطة األحداث 

عد فحص حالته وظروفه ودراسة  مة  م الحدث إلى المح ة األحداث التي تتولى تقد ا إلى ن

  .شخصیته

                                                             
مان موسى )1( ة لألحداث الجانحین،، محمود سل ، ص  اإلجراءات الجنائ   .182مرجع ساب
  .1994لسنة ) 1(من قانون أحداث القطر رقم  105أنظر المادة  )2(
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ستخلص من نص أنغیر  ما  ة للمشرع الجزائر  النس ذلك   12المادة  األمر ال یبدو 

ة التي تنص على ما یلي اإلجراءاتمن قانون  مهمة الض القضائي رجال : "الجزائ قوم 

ا    .الموظفین المبینون في هذا الفصل واألعوانالقضاء والض

یل الجمهورة تولى و   ....و

ات  حث والتحر عن الجرائم المقررة في قانون العقو الض القضائي مهمة ال نا   و

حث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها بتحقی قضائي األدلةوجمع    ".عنها وال

عض التشرعات  الح أن المشرع الجزائر وخالفا ل ر  استقرار النص السالف الذ

عض الجرائم األخر وفي مجاالت مختلفة،  ذا  أخذ بنظام شرطة األ المقارنة و حداث رغم لم 

ة من قبل األحداث في أهمیته ولم یولي اهتمامه بهاته الم سألة تأكد أن أمر الجرائم المرتك

رة  ة العادیین وهو موقف یتنافى وف ة القضائ ط أفراد الض النظام التشرعي الجزائر منو 

ا  فترض منطق قضاء خاص الذ تبنته الجزائر وهو قضاء األحداث الذ  رة خذ  األاألخذ  ف

رتان متالزم األحداثشرطة  أن موقف المشرع الجزائر جاء  تان، ضف إلى ذلكذلك أنهما ف

ا إلدارة شؤون قضاء  األمممن قواعد   12مخالفا لما تضمنته القاعدة  ة الدن المتحدة النموذج

ثیرا مع األحداث أو الذین یخصصون التعامل  ا الشرطة الذین یتعاملون  األحداث من أن ض

الدرجة  مایجب أن یتلقو  األحداثمهمته منع جرائم  األولىمعهم أو الذین یتناولون  ا  ا تعل وتدر

غي اخاصین لكي یتسنى لهم أداء مه ن شرطة خاصة لذلك  إنشاءمهم على أفضل وجه و

  .)1(الغرض في المدن الكبیرة

اشر خارج إطار الدعو  اإلجراءاتفمرحلة جمع االستدالالت هي مجموعة من  التي ت

حث عن مرتكبها وجمع األدلة  قصد التثبیت من وقوع الجرمة وال ة، وقبل البدء فیها  العموم

ة هذه المرحلة تكمن في تهیئة الدعو  اتاوالعناصر الالزمة للتحقی فأهم ا، وتسهل  أو إث نف

ق شف الحق التالي المحاكمة في  حف مهمة التحقی االبتدائي، و ما تسمح هذه المرحلة  ة، 
                                                             

ا إلدارة الشؤون قضاء األحداث،  12أنظر القاعدة  )1( ة، الدن  من قواعد األمم المتحدة النموذج
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صدور أمر  ات الجرمة والتي تكون مآلها إما  قها إلث الغات والتي ال یجد تحق او وال الش

ة البراءة في مرحلة المحاكمة األوجه إلقامة الدعو العموم م    .)1(عد التحقی أو الح

ة في جرائم األحداث: الفرع الثاني ك الدعو العموم   :مرحلة تحر

ة في الجرائم التي یرتكبها  یختلف الوضع ة لتحرك الدعو العموم النس عض الشيء 

ة في النظام التشرعي  األحداث حیث یتم تحرك الدعو العموم الغین،  عن تلك المقررة لل

طرقتان   :الجزائر 

ة العامة - أوال ا ة  448انطالقا من نص المادة  :الن التي من قانون اإلجراءات الجزائ

ات والجنح : "تنص على عة الجنا ة لمتا مة الدعو العموم یل الجمهورة لد المح مارس و

  .التي یرتكبها األحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم

یل  ون لو عة،  ة ح المتا وفي حالة ارتكاب جرمة یخول فیها القانون لإلدارات العموم

عة المتا ام  ة الق قة من اإل الجمهورة وحده صالح و مس ة وذلك بناءا على ش دارة صاح

ذا المادة  ة التي تنص اإلجراءاتمن قانون  36الشأن، و   : الجزائ

یل الجمهورة   :قوم و

او و  - شأنهابتلقي المحاضر والش قرر ما یتخذ  الغات و  .ال

حث والتحر عن الجرائم  - ع اإلجراءات الالزمة لل اتخاذ جم أمر  اشر بنفسه أو  ی

ات قانون العقو  .المتعلقة 

راقب تدابیر  - مة و ة في دائرة اختصاص المح ا وأعوان الشرطة القضائ یدیر نشا ض

 .التوقیف للنظر

حفظها هیبلغ الج - التحقی أو المحاكمة لكي تنظر فیها أو تأمر  ة المختصة  ات القضائ

 .قرار قابل دائما لإللغاء

                                                             
اسین،  )1( في  مخل ة وفي مرحلة تنفیذ الح ام معاملة الحدث خالل مراحل الدعو العموم رة تخرج لنیل إجازة ، أح مذ

ا للقضاة دفعة  : ، من الموقع)2009نوفمبر  11(، 2006-2005سنة  14المدرسة العل
topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t33715/3/2015: ، تارخ اإلطالع. 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t337-topic
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ة ما  - بد أمام تلك الجهات القضائ اتو  .یراه الزما في طل

ة - افة طرق الطعن القانون طعن عند االقتضاء في القرارات التي تصدرها   .و

م - عمل على تنفیذ قرارات التحقی وجهات الح  "و

ة  ا ة ضد الجرائم التي تقع من قبل األحداث تعود للن یتضح أن سلطة تحرك الدعو العموم

الغین أمام العامة التي تجد نفسها وخالفا لتحرك الد ة ضد الجرائم التي یرتكبها ال عو العموم

 :ما یلي

 قا لنص المادة : إذا توافرت عناصر حف الملف یل الجمهورة ط من  36ون لو

عة عن طر الحف ة وضع حد إلجراءات المتا  .)1(قانون اإلجراءات الجزائ

 أنه مخالفة ان الجرم یتصف  قا لنص المادة : إذا  حال .إ.قمن  446ط ج فالحدث 

اشرة مة المخالفات م  .)2(على مح

 ة انت الجرمة جنحة أو جنا ا طلب فتح : إذا  یل الجمهورة وجو فإنه یتعین على و

ا األحداث وهذا تحقی من طرف قاضي األ قضا صا  لف خص حداث أو قاضي التحقی الم

ما جاء في نص المادة  ة 452حس  .من قانون اإلجراءات الجزائ

  یل ملف خاص ة إلى وجوب تش اق ذهبت نفس المادة وفي فقرتها الثان وفي نفس الس

فاعل أصلي  ه جنحة  یل الجمهورة في حالة ارتكا الغین  أوللحدث من قبل و شرك رفقة 

یل الجمهورة وفي  ة لو صفة استثنائ یرفعه إلى قاضي األحداث، أما الفقرة الثالثة فقد أجازت و

عهد لقاضي التحقی حالة تشعب الق ة أن  تحقی نزوال على طلب قاضي األحداث  اءر بإجض

ة ات مسب موجب طل  .وذلك 

  س بها الواقعة من جهة الحدث فبناءا على نص المادة  59أما في حالة الجنح الملت

ان  س إذا  یل الجمهورة تطبی إجراء التل ة ال یجوز لو معدلة قانون اإلجراءات الجزائ

                                                             
 .ج.إ.من ق 36المادة أنظر  )1(
 .ج.إ.من ق 446أنظر المادة  )2(
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ه في مساهمتهم في الجنحة قاصرن لم األشخاص ا شأن أشخاص  ملوالمشت الثامنة عشرة أو 

ة االعتقال عقو م   .معرضین لح

  الح أن المشرع الجزائر قد أسعف الحدث بجملة من اإلجراءات الخاصة خالل و

ه أمام القضاء العاد ة العامة، الذ یختلف عل ا فإن  هاته المرحلة والتي یتضح فیها دور الن

ة  ا ا العامة سعت الن الصالح العام، فإنها تسعى وفي قضا إلدانة المتهم أو براءته لتعل عملها 

ال، فال تكفي  االنحرافقدر سعیها لحمایته من  براءتهاألحداث ال إلدانة الحدث أو  مستق

ه الحدث  حث الفعل الذ ارتك حث  واألدلةب القائمة ضده تمهیدا لمحاكمته ولكن تتجاوز ذلك ل

ة أمام هیئة التحقی حتى یتسنى  الفعل المرتكب عن طر إحالة القض س لها عالقة  مسائل ل

ة إلى فرض التدبیر  لها دراسة ع جوانبها المختلفة بهدف الوصول في النها حالة الحدث من جم

ة في معالجة الحد واألكثرالمالئم  ال من االنحراف نحو السبفاعل ة إلى  لث ووقایته مستق المؤد

ا ة  امهتاالة العامة ال تمثل دائما جانب اإلجرام، إذن فالن ولكنها تمثل سلطة المجتمع في حما

ة العامة وفي هذا  ا التالي نجد أن الن سو مسؤولین عنها و ة الذین یتعرضون لمواقف ل ورعا

ان  اإلطار واستثناءا لح اإلدارات عة الجرائم التي تكون طرفا فیها فإذا  ة في متا العموم

عة في هذه الحالة إال من قبل  مرتكب الجرمة حدثا دون الثامن عشر من عمره فال تكون المتا

ة و من قبل اإلدارة المعن م الش عد تقد یل الجمهورة لوحده   . و

ا   اإلدعاء المدني: ثان

ة من قبل  ة للجرائم المرتك ة العامة في تحرك الدعو العموم ا  األحداثإلى جانب ح الن

ه ضرر ناجم عن جرمة ارتكبها ح ح للمدعي المدني الذ أصا ث لم یبلغ سن دالجانحین، 

ه الفقرة األولى من المادة  ا وهو ما نصت عل من قانون  475الثامنة عشرة أن یدعي مدن

ة وهذا في الحالتین التالیتیناإلجراءات ال   :)1(جزائ

                                                             
 .ج.إ.، من ق475أنظر المادة  )1(



عة األحداث الجانحین خالل مراحل الدعو العموم       :                 الفصل الثاني ةإجراءات متا  

- 65 - 
 

ن للمدعي المدني  :الحالة األولى  - أ م ة العامة الدعو فال  ا اشرت الن إن سب و

شؤون االنضمام إلیها بد ة إال أمام قاضي األحداث أو قاضي التحقی المختص  عواه المدن

ة من نفس المادة األحداثقسم  أمامأو  األحداث ه الفقرة الثان  .وهو ما أشارت إل

ة  - ب ة من المادة  :الحالةالثان ح للمدعي المدني . قانون إ 475بناءا على الفقرة الثان ج 

ادرة  ة لكن إدعاالم شؤون ءبتحرك الدعو العموم ون أمام قاضي التحقی المختص  ه س

مقر قسم  م بدائرتها الحدث األحداثاألحداث  ق  .الذ 

  اإلجراءات الخاصة أثناء مرحلة التحقی :المطلب الثاني

ذلك أهم الضمانات التي تنص علیها  االبتدائيعتبر التحقی  عة و أهم مرحلة من مراحل المتا

ة ة الفرد اشرها هیئة  األعمال، فهو مجموعة )1(الدساتیر والقوانین لصالح الشخص التي ت

ات ة لواقعة معینة یهتم بها قانون العقو النس قة    .التحقی لكشف الحق

اني  األصل العام أن مهمة التحقی في الجرائم یتوالها قضاة التحقی حسب االختصاص الم

مبدأ الفصل بین سلطتي  ة التي تلتزم  عض  االتهامللجرمة في النظم الجنائ فرنسا و والتحقی 

ي في مادة ا ما أن التحقی االبتدائي وجو تونس والمغرب والعراق والجزائر،  ة  لدول العر

ات وهو ما أكدته نص المادة  ة 66الجنا ، أم في الجنح . )2(من قانون اإلجراءات الجزائ

یل  ة لألولى أو طلب و النس ار ما لم تكن هناك نصوص خاصة  والمخالفات فهو اخت

ة من نفس المادة فهل تنطب هاته القواعد  الجمهورة إجراءه ه الفقرة الثان وهو الذ تنص عل

ة التحقی مع  على األحداث الجانحون؟ في حالة النفي من هي الهیئات التي ترجع لها صالح

التحقی مع : األحداث؟ ومن هنا قسمنا هذا المطلب إلى فرعین تناولنا أوال الجهات المختصة 

ة التحقی مع الحدث الجانح: ع الثانيالحدث الجانح والفر  ف ه    تناولنا ف

  
                                                             

ةعوض دمحم،  )1( ة، قانون اإلجراءات الجنائ  .297 - 265، ص ص 2004، جزء األول، دار المطبوعات الجامع
 .ج.إ.من ق 66أنظر المادة  )2(
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التحقی مع الحدث الجانح: الفرع األول   الجهات المختصة 

الرجوع إلى المواد المخصصة إلجراءات التحقی مع الحدث الجانح والتي نص علیها المشرع 

ا ة م وقاضي  األحداثرة التحقی مع األحداث إلى شخصین هما قاضي شنجده أنه منح صالح

الغین ال ا األحداث والخاص أصال  قضا صا  لف خص   .التحقی الم

  التحقی یرجع لقاضي األحداث: أوال

ة نجد أن قاضي األحداث  453/454 الرجوع إلى نص المادة من قانون اإلجراءات الجزائ

حضور مسؤوله المد ا األحداث عند ارتكاب الحدث جنحة وذلك  قوم حق دائما في قضا ني 

ل باث عند التحقی مع الحدث الجانح قاضي األحد ةبذل  جر التحرات الالزمة  همة وعنا و

قا ظوذلك إل ه وتحق ة الحدث وتقرر الوسائل الكفیلة بتهذی قة والتعرف على شخص هار الحق

قا لألوضاع المنصوص علیها في  قوم إما بإجراء تحقی غیر رسمي أو ط لهذا الغرض فإنه 

صدر أ أمر الزم لذلك مع مراعاة قواعد القانون  أنالتحقی االبتدائي وله  هذا القانون في

  .العام

ه بجم قوم ف ا  حثا اجتماع جر  ة لألسرة وعن مع الو ة واألدب ة الماد علومات عن الحالة المدن

ه فیها وعن الظروف التي عاش  قه وعن مواظبته في الدراسة وسلو ع الحدث وسوا فیها أو ط

  .نشأ وترى

قرر عند  فحص نفساني إن لزم األمر و ام  أمر قاضي األحداث بإجراء فحص طبي والق و

أمر  االقتضاء ز لإلیواء أو للمالحظة غیر أنه یجوز لصالح الحدث أال  وضع الحدث في مر

صدر أمر  قرر إال تدبیرا واحدا من بینهما وفي هذه الحالة  بإجراء أ من هذه التدابیر أو ال 

ا   .)1(مسب

                                                             
موجب یوسف دالندة،  )1( ة  االجتهادات  2001یونیو  26المؤرخ في  01/08القانون رقم قانون اإلجراءات الجزائ ومزود 

ة اعة والنشر والتوزع، ص القضائ  .286، دار هومة للط
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عد  ة االنتهاءو صدر قاضي األحداث أحد األوامر التال   :من التحقی 

  انت الوقائع المعروضة أمام قاضي ال تكون جنحة ومخالفة لعدم وجود  األحداثإذا 

ه المادة  عة وهو ما تنص عل أن ال وجهة للمتا ة مثال أصدر أمرا  اف من قانون  458دالئل 

ة  ..)1(اإلجراءات الجزائ

 قتض ي في إذا رأ أن الوقائع تكون جنحة أصدر أمرا بإحالة الملف إلى قسم األحداث ل

ه المادة  ة 460غرفة المشورة وهو ما نصت عل   .من قانون اإلجراءات الجزائ

  ة فیجب على قسم ل جنا ة تش غیر  األحداثإذا رأ قاضي األحداث أن الوقائع المرتك

مة مقر المجلس وفي  ة إلى مح حیل القض مقر المجلس القضائي أن  مة الموجودة  المح

أمر  قوم بندب  بإجراءهذه الحالة یجوز لقسم األحداث قبل البت فیها أن  تحقی تكمیلي و

ان أمر اإلحالة صادر عن قاضي األحداث وهو ما  لهذا الغرض قاضي التحقی إذا 

ه المادة  ة الجزائر  467/3جاءت    .من قانون اإلجراءات الجزائ

  ة فهناك یتعین على ة تعتبر متشع الغون فإن القض اء  ان الجرم المرتكب شر أما إذا 

ه  طلب ف یل الجمهورة و مهمة التحقی  إسنادقاضي األحداث أن یرفع الطلب إلى و

ة وهو م ة متشع ة لكون القض صفة رسم قه  اشر تحق اجاء في نص لقاضي التحقی لی

ة في حالة تشعب . "ج. من قانون إ 4فقرة  452المادة  صفة استثنائ ة العامة  ا یجوز للن

موجب  ة أن تعهد لقاضي التحقی بإجراء تحقی نزوال على طلب قاضي األحداث و القض

ة ات مسب   ".طل

 ا   التحقی یرجع لقاضي التحقی: ثان

  ة م 449الرجوع لنص المادة عهد لقاضي التحقی أو أكثر .إ.ن قالفقرة الثان ج فإنه 

شؤون األحداث وهذا في  ة  ا األحداث بنفس شرو الكفاءة والعنا قضا لفین خصوصا  م

  : حالتین 

                                                             
ة458المادة  )1(  .، قانون اإلجراءات الجزائ



عة األحداث الجانحین خالل مراحل الدعو العموم       :                 الفصل الثاني ةإجراءات متا  

- 68 - 
 

  ا : األولىالحالة التحقی في قضا الغین  ال إذا  األحداثقوم قاضي التحقی الخاص 

ه المادة  ة وهو ما نصت عل ة متشع ة، م 4/ 452انت القض ن قانون اإلجراءات الجزائ

الغین إلى القسم  االنتهاءوعند  فصل إجراءات وذلك بإحالة الجناة ال قوم  من التحقی 

الفصل في مواد الجنح،    .األحداث فیتمك إحالتهم على قسم األحداث إماالمختص 

 ة اشرة التحقی ف: الحالة الثان لف قاضي التحقی لم ة  ة ذلك في المواد الجنائ ي قض

ان فیها الحدث وحده أو مع   .)1(452/1الغین وفقا لنص المادة  أفرادسواء 

ة التحقی مع الحدث الجانح: الفرع الثاني   ف

ة على ما یلي 454لقد نصت المادة    :من قانون اإلجراءات الجزائ

ه أو من یتولى حضانته  عات والي الحدث أو وص یخطر قاضي األحداث بإجراء المتا

  .المعروفین له

عة والمحاكمة، وعند  حضورإن  ع مراحل المتا ي في جم محامي لمساعدة الحدث وجو

ا للحدث األحداثعین قاضي  االقتضاء   .محام

حث  عهد بإجراء ال جوز أن  ة أو األشخاص  االجتماعيو إال المصالح االجتماع

ة المؤهلین لهذا الغرضاالح   .)2(ئزن على شهادة الخدمة االجتماع

عد ارتكاب الحدث الجانح للجرمة،  :االستجواب -أوال ورة أنه و فهم من نص المادة المذ

ه أو  اشر إجراءات التحقی من قبل قاضي التحقی الذ یلتزم بإخطار ولي الحدث أو وص ت

                                                             
ة 3فقرة  467، 46والمادة  1و 4فقرة  452، 449أنظر المواد  )1(   .قانون اإلجراءات الجزائ

اشرة : "1 فقرة 452نفس المادة  اء م الغین سواء أكانوا قائمین أصلیین أم شر ة ووجوب جناة  ال یجوز في حالة ارتكاب جنا
عة قوم قاضي التحقی بإجراء تحقی ساب على المتا ستكمل الثامنة عشر سنة من عمره دون أن  عة ضد حدث لم   .أ متا

ة 454أنظر المادة  )2(  .قانون اإلجراءات الجزائ
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األدلة القائمة في الدعو  عة ومجابهة المتهم  من یتولى حضانته، لحضور إجراءات المتا

ة ومناقشة  سمفیها مناقشة تفصیل ه ىوهو ما  ة إل   .استجواب الحدث حول الجرائم المنسو

طرح في هذا المجال ن إخضاع المتهمین : غیر أن التساؤل الذ  م  األحداثهل 

الغین خاصة إذا علمنا أن  لالستجواب ه استجواب ال أهم  االستجواببنفس األسلوب الذ یتم 

قوم علیها التحقی   .الخطوات التي 

االستجواب الذ تكون غایته الكشف عن  عترف  إن القانون الجنائي للطفولة الجانحة ال 

من على  ان یه ن  ة فاعلها ألن هذا المبدأ وإ ذا محاكة ومعاق قة الجرمة وتحدید فاعلها و حق

هتم بتحدید شخص فاعل ا ام القانون الجنائي العام و لجرمة إال أنه یختلف معه في النتیجة أح

ة في قانون الطفولة الجانحة هو  س الهدف من الدعو الجنائ ة على هذا التحدید فل المترت

م الحدث ة وتقو ة وحما نما یتحدد هدف هذه الدعو بتر ه وإ قصد عقا   .محاكمة الحدث 

مثل إجراءا ضرورا لمع ا األحداث  ان االستجواب في قضا رفة الجوانب المختلفة لهذا 

اب التي د ة الحدث واألس عته الرتكاب الجرمة أو التعرض إلحد حاالت الجنوح، فلشخص

ین الحدث من الدفاع عن نفسه وذلك  ة لتم اتومن جهة ثان براءته وتفنید األدلة القائمة  بإث

  .ضده

األحداث مؤهل ة استجواب الحدث جود هیئة تحقی خاصة  ستلزم خصوص ة في ما 

ا األحداث،  اإلجراءات أهدافمجال الطفولة الجانحة التي تؤمن  ة في مجال قضا الجنائ

ة األكثر  فقاضي ف ار الطرقة والك ع اخت ستط التي تتم  مالئمةالتحقی المتخصص هو الذ 
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عامل الحدث  ال السلطة و ة وأش ل مظاهر الخوف والره بها مناقشة الحدث، واالبتعاد عن 

اشرةبرفقة  طرقة هادئة وم حاوره    .)1(و

عته و حاجاته الدائمة إلى  ما یلتزم قاضي التحقی أثناء استجواب الحدث مراعاة طب

الح أن المشرع الجزائر أحا الحدث بجملة من  الطمأنینة و األمان و في هذا اإلطار 

حضور ولي أمره حتى ه  ضرورة استجوا ه روح  الضمانات في هذا المجال و تتعل  عث ف ی

النفس   .الطمأنینة و الثقة 

ا    ح الحدث في االستعانة بدفاع : ثان

ة التحقی االبتدائي و دافع في مرحلمحرص المشرع على ح الحدث في االستعانة 

ات و الجنح بدون أ قید فنصت المادجعله وجو و إذا لم یختر " ج .إ.ق 454/2 ا في الجنا

ه القانوني مدافعا عنه عین له قاضي األحداث من تلقاء نفسه مدافعا  عهد إلى  أوالحدث أو نائ

ار مدافع للحدث اخت من قانون  25و هو ما أكده المشروع في المادة " نقیب المحامین 

ة الصادرة سنة  مقتضى القانون رقم  1971المساعدة القضائ جاء التي  و 06 /01المعدل 

ة " فیها  ا في الحاالت التال   :یتم تعیین محام مجان

ة  ع القصر الماثلین أمام قاضي األحداث أو أ ة أخر جه لجم ج نهو ما ......" ة جزائ

التي أقرت أن ح الدفاع مضمون  1996من دستور  2فقرة  151المشروع إال لتجسید للمادة 

ان تعیین  ة و إذا  ا الجزائ ة أو جنحة أمرا  ارتكبمحام للدفاع عن الحدث الذ في القضا جنا

ان السؤال المطروح  ة للمخالفات حیث  النس ه فالوضع غیر ذلك  هل استعانة : مفصوال ف

ي أو جواز ؟    الحدث بدفاع في مرحلة التحقی في جرائم المخالفات أمر وجو

                                                             
ةسمیرة معاشي،  )1( حث والتحر والتحقی في قانون اإلجراءات الجزائ ة للحدث أثناء مرحلتي ال  الضمانات القانون

ة، سمبر  الجزائر رة، د س ضر،  ة، جامعة دمحم خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل ع،  ، 2010مجلة االجتهاد القضائي العدد السا

  .117،118ص ص 
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أن  وف القواعد العامة وو سبب التساؤل هو أن مخالفات األحداث تتم فیها اإلجراءات 

مبدأ عام و نصوص قانون اإلجراءات  الدستورمن  2فقرة  151المادة  تقرر ح الدفاع 

ا في المخالفات ال یوجد نص  محامي أمرا وجو ون االستعانة  ة هي التي تحدد متى  الجزائ

محام في مرحلة التحقی ألن التحقی أصال غیر إلزا مي إال إذا خاص یوجب استعانة الحدث 

یل الجمهورة ضف إلى ذلك  ه و أن المخلفات التي یرتكبها األحداث أفعل  السائد االعتقادطل

طة ال تستدعي تكلیف محام یتولى الدفاع عن حقوق الحدث   .)1(س

ة من  ه الفقرة الثان ا مع ما نصت عل ةلقد جاء موقف المشرع الجزائر تماش حقوق  اتفاق

ه في أ الطفل على أنه یجب أن ة تتاح للطفل بوجه خاص فرصة االستماع إل  إجراءات قضائ

اشرة أو  ،أو إدارة تمسه قواعد ف مع الطرقة تت ،من خالل ممثل أو هیئة مالئمةإما م

ة للقانون الوطني ه الفقرة أ من المادة   ،اإلجرائ ضا ما نصت عل ةمن  40و أ ورة  االتفاق المذ

ة على "على أن  ات أو یتهم بذلك الضمانات التال أنه انتهك قانون العقو ون لكل طفل یدعي 

  :األقل 

  .أن تثبت إدانته وفقا للقانون  إلىافتراض براءته  -1

ه  هإخطار  -2 اء القانونیین عل ه أو األوص ه عن طر والد التهم الموجهة إل اشرة  فورا و م

ة أو غیرها من المساعدة المالئمة إلعداد و  ،االقتضاءعند  و الحصول على مساعدة قانون

م دفاعه   .تقد

الفصل في دعواه دون تأخیر -3 ة مختصة مستقلة و نزهة  ام سلطة أو هیئة قضائ ، ق

ة أخر  ،محاكمة عادلة وفقا للقانون  مساعدة مناس حضور  ،حضور مستشار قانوني أو  و 

                                                             
ة زدومة دراس،  )1( ة الجزائر حما عة األولى ، دار الفجر للنشر و التوز األحداث في قانون اإلجراءات الجزائ ع، الط

  .200،201، ص ص 2007
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ه أو ا اء والد ه ما لم ألوص ما  ،ر ذلك في غیر مصلحة الطفل الفضلىبعتالقانونیین عل ال س

ة ان سنه الحال   ."إذا أخذ في الحس

ة إلدارة  ا النموذج ه القاعدة الخامسة عشر من قواعد األمم المتحدة الدن ذلك ما قضت 

أن للحدث الح في أن شؤون قضا ة له طوال سیر اإلجر ثمء األحداث  مستشاره اءات القضائ

طلب أن ینتدب له محام مجاناأو   ،القانوني و  ذلك انون البلد على جوازحیث ینص ق، أن 

لصالح أو للوصي ح االشتراك في اإلجراءات، یجوز للسلطات أن تطلب حضوره  للوالدین

ا  ،الحدث ا على أن یجوز للسلطة المختصة أن ترفض اشتراكهم في اإلجراءات إذا وجدت أس

عاد ضرورا لصالح الحدثتدعو إلى ا  ار هذا االست   .عت

  المواجهة و سماع الشهود: ثالثا 

مواجهة المتهم  ،إجراءات التحقیإجراء من المواجهة  مقتضاه قاضي التحقی  قوم 

ما أدلا شاهد  سمع بنفسه أقواله و یرد  ىلحدث لمتهم أخر أو  ي  ل منهما من أقوال و  ه 

دها و المواجهة نوعان  صححها أو یؤ ما یدحضها أو    :علیها 

قة  ان الحق ل منهما األخر لتب ة یجمع فیهما القاضي الطرفان و یواجه  قد تكون شخص

ه المتهم ا ما أدلي  ه عن طر مواجهة المتهم  ه قد تكون قول ما اختلف ف ألخر أو الشاهد ف

التهم ، من أقوال م االستجواب إذ قد تؤد إلى اعتراف المتهم  عتبر القانون المواجه في ح

التالي هل یجوز إجراء  س في صالحه و  أقوال ل صرح  ه أو نتیجة لإلحراج قد  ة إل المنسو

الغین ؟ ة لل النس الحدث بنفس القواعد المعمول بها    المواجهة المتعلقة 

فرد نصوص الح الحدث أن المشرع الجزائر لم  المواجهة المتعلقة  فید   ،خاصة  ما 

ة غیر أن  جواز تطبی هذا اإلجراء على األحداث وفقا للقواعد العامة لقانون اإلجراءات الجزائ

عاد المواجهة  ضرورة است اله الضرورة حفي مجال التحقی لما تحمله و في هناك اتجاه یناد 

ن  ةم   .اللجوء إلى المواجهة القول
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عا حث االجتماعي : را   ال

ة الحدث  این التشرعات حول المرحلة التي تتم فیها دراسة شخص تتف  أنها إالرغم ت

ه هذا  الغین الذ یتقرر ف میز قضاء األحداث عن قضاء ال لها على ضرورة إجرائه و هو ما 

  .اإلجراء في نطاق ضی

حث االجتماعي هو  ع أن فال ستط قة و  ه قاضي التحقی للوصول إلى الحق قوم  إجراء 

مصلحة  حث االجتماعي إلى أخصائیین أو أعوان اجتماعیین أو مریین  عهد بإجراء ال

ة في الوس المفتوح  .لمالحظة و التر

طال  عتبر م حث  ان متشددا في هذا الشأن فعدم وجود هذا ال ة  فقانون اإلجراءات الجزائ

ه على حث اجتماعي ف ام ب ا نقض قرار لم یتم الق مة العل     )S-O-E-M-O( .مستو المح

عتبر  حث  ان متشددا في هذا الشأن فعدم وجود هذا ال ة  فقانون اإلجراءات الجزائ

حث إجماعي ام ب ا نقض قرار لم یتم الق مة العل ن على مستو المح م طال،  ه، م في ف ف

المحاكمة في مادة افرنسا ال یجوز اتخاذ اإل حث جراءات الخاصة  غیر  ات ضد األحداث  لجنا

قا و   یجر  ه المادة مس   .1945األحداث الفرنسي الصادر سنة من قانون  05هو ما نصت عل

ة الطفولة و المرا   قا لقانوني حما التحقی ال قانون اإلجراءاتقة و هو ط قوم  ة  جزائ

ة و  عیون المؤهلون لذلكاالجتماعي المصالح االجتماع   )1( .األشخاص الطب

الرجوع لنص الفقرة الثالثة من المادة  ل  453و  ة نجد إن  من قانون اإلجراءات الجزائ

ات عن سلوك الحدث  ارة عن معلومات و معط حث ع حث اجتماعي هذا ال حتو على  ملف 

ه ش ف ع ا  ،و المح الذ  تاب ون  ه وو  حث االجتماعي عل  إذا لم یرجع القاضي إلى ال

انتو  ،سبب ذلك في قرار مسبب ینإن یب ال  شان الحدث  إ طالن مآاإلجراءات المتخذة  لها ال

                                                             
ة الجزائر  ،زدومة دراسة)1( ة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائ   .115ص ،مرجع ساب حما
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عتبر  453لعدم احترام المادة  حث االجتماعي  ة الهدف من ال من قانون اإلجراءات الجزائ

مواجهة الحدث و للتعرف على  يالعمل التمهید لإلجراء الذ سوف یتخذه القاضي ف

ه تهشخصی   .)1(و تقرر الوسائل الكفیلة لتهذی

ة لألسرة  ة و األدب قوم القاضي بجمع المعلومات عن الحالة الماد قا لهذا الغرض  و تحق

قه و مواظبته في الدراسة و عن الظ ش في وسطها و عن سلوك الحدث و سوا ع روف التي 

أمر القاضي بإجراء فحص ،فیهاالتي عاش و نشأ أو ترى  طبي أو نفساني إن لزم األمر  ما 

ة  ،ذلك حث االجتماعي إلى المصالح االجتماع عهد بإجراء ال و یجوز لقاضي األحداث أن 

ة في الوس المفتوحمصلحة المال أشخاص حائزن على شهادة الخدمة  إلىأو  حظة و التر

ة المؤهلین لهذا الغرض ه المادة هو و  ،االجتماع من قانون اإلجراءات  3الفقرة  454ما جاءت 

ة ر أن مصالح األمن غیر مختصة بإج. )2(الجزائ الذ ة و و جدیر  حوث االجتماع  مالراء ال

ا األحداث ل قضا ار في  حث االجتماعي إجراء إج ن لصالح الحدث  ،قلنا فان ال م إال انه 

ص عاد هذا التدبیر و في هذه الحالة  ا و قد استقر الرأ أن دراسته است در القاضي أمرا مسب

ة المتهم  حث عن اإلدانة و إنما یهدف إلى حما ة الحدث المتهم ال تستهدف ال   .شخص

ة أثناء مرحلة التحقی : خامسا   خضوع الحدث للتدابیر و األوامر الجزائ

ةال التحقی سلطة اتخاذ ع قد منح قاضي نجد أن المشر   ،رجوع لقانون اإلجراءات الجزائ

ه المادتین  قة و هو ما نصت عل ة للوصول إلى الحق  68اإلجراءات و األوامر التي یراها مناس

قرر ما یجب إن  453و  عد انتهائه من االستجواب األول  ة و  من قانون اإلجراءات الجزائ

ون قاضي التحقی أمام ط ،یتخذه اتجاه الحدث س  ر،تدابیرقین یختار واحدا منها الف الح

   .المؤقت

                                                             
  .إج.ق 435المادة  )1(
ةمن قانون اإلجراءات  454/3أنظر المادة  )2(    .الجزائ
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الرجوع لنص المادة ن للقاضي أن  456 و  م ة فانه ال  حتى قانون اإلجراءات الجزائ

س الح اره  ر،بدون المرور على التدابی أمر  سبب اخت س یجب أن  اشرة إلى الح فإذا أمر م

عامل مثل، لذلك بدل التدابیر  الغ و سبب فالحدث الجانح ال  عامل ال هو نقص  فاالختالما 

ة مدارك الحدث و عدم قدرته على ة  ،تحمل األلم المتوخى من العقو ان و من جهة أخر إم

ة هي التي  ،الحا في المجتمعصنع منه فردا ص ة و العقل ة و النفس و لكون العوامل االجتماع

  .)1(دفعت بهذا الحدث إلى الجنوح

  :التحقی التدابیر المتخذة من طرف قاضي األحداث أثناء  -1

ما یتناسب  ة و قد تقررت  إن التدابیر المقررة لألحداث الجانحین في جوهرها تعتبر تدابیر ترو

ة  ة إصالحمع عمل رة األلم الكامنة في العقو عیدة عن ف الغین ،الحدث     .)2(و المخصصة لل

ون أجو حسب الدراسات فان اللجوء إلى ه رة   إلصالح دذه التدابیر في سن م

ان من مصلحتهم فرض التدابیر لحمایتهم و  عتادوا اإلجرام ف األحداث الجانحین قبل أن 

عادهم عن العوامل السیئة التي قد تدفعهم للجنوح حیث یتمثل هذه التدابیر حسب  تأهیلهم و إ

ام المادة  ة في  455أح   :من قانون اإلجراءات الجزائ

 ه أو الشخص الذ ی ه أو وص مه إلى والد تولى حضانته أو إلى شخص جدیر تسل

  .الثقة

 ز اإلیواء مه إلى مر  .تسل

 منظمة له مه إلى قسم إیواء  انت عامة أو خاصةتسل  .ذا الغرض سواء 

 ة المن مه إلى مصلحة الخدمة االجتماع مؤسستسل  ةو بها معاونة الطفولة أو 

ةا  .ستشفائ

                                                             
ة 453و  68أنظر المواد  )1(   .من قانون اإلجراءات الجزائ
ة لألطفال المنحرفینأحمد سلطان عثمان،  )2( ة الجنائ اعة و النشر، القاهرةالمسؤول ة للط دون .،دراسة مقارنة المؤسسة الفن

عة سنة    .453ص 2002ط
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 ن المهن ه أو للتكو مه إلى مؤسسة أو منظمة تهذی عة للدولة أو إلدارة تسل ي أو للعالج تا

 .عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة

  ز مالحظة معتمد إذا رأ قاضي األحداث أن حالة الحدث وضعه مؤقتا في مر

قا ة تستدعي فحصا عم ة و النفسان   .الجثمان

  ون تدبیر ة و  اشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام اإلفراج تحت المراق ال م الحراسة قا

  )1(.لإللغاء دائما

ننا مالحظته هو أن لقاضي األحدا م ولكن  ،ث سلطة مراجعة تدبیره في أ وقتو ما 

ان  نزعه من العائلة و  :مثال ،إلجراء المتخذ أصعباطلب منه تسبب مراجعته للتدبیر إذا 

س   .وضعه في الح

ة التي تصدرها هیئات التحقی الماسة -2   :شخص الحدث  األوامر الجزائ

سلطة اتخاذ األوامر التي یتمتع  یتمتع قاضي األحداث أثناء التحقی مع الحدث الجانح 

الغینب ال أو األوامر القسرة  ،األوامر الصادرة أثناء التحقی من ،ها قاضي التحقی الخاص 

التالي رها  س المؤقت نذ ض و اإلحضار و الح الق   :مثل األمر 

اإلحضار   -أ  ة :  األمر  قاضي التحقی و قاضي األحداث و المستشار المندوب لحما

ة العامة وفقا للمادة  ا یجوز لهم إصدار األمر بإحضار عنوة إال في  110/3األحداث و الن

ه  ة بإخطار الحدث و ول اإلحضار صورة تكلیف القوة العموم أخذ األمر  الحاالت القصو بل 

ة  الحضور إال أنه إذا رفض الحدث أو ه الحضور أمام القاضي المحق للقوة العموم ول

القوة  .)2(إحضاره 

                                                             
ة األحداث في قانون اإلجراءات زدومة دراس،  )1( ةحما ، ص ،الجزائ   .169مرجع ساب
  .211نفس المرجع، ص )2(
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ض  -ب  الق ض هو ذلك األمر " ج الجزائر .إ.ق1 /119عرفت المادة :  األمر  الق األمر 

ة المنوه عنها  حث عن المتهم و سوقه إلى المؤسسة العقاب ال ة  صدر إلى القوة العموم الذ 

ه و ف سهي األمر حیث یجر تسلم صدر  ،ح ض قد  الق ارتكاب جرمة  ضدو األمر  المتهم 

س الح ة أو جنحة معاقب علیها    .جنا

ة -  .متهم موجود داخل التراب الوطني و لكن رفض االمتثال أمام الهیئة القضائ

ض ضد المتهم الفار من وجه العدالة - الق ضا األمر  صدر أ ن أن  م  .)1(و 

س المؤقت  -ج  الح م ا فترض في:  األمر  س إال بناءا على ح ح إلنسان البراءة فال 

ة مختصة الغ و ، )2(صادر عن جهة نظام س المؤقت تجاه المتهم ال الح استثناءا قد یتخذ األمر 

س المتهم  أو الحدث انطالقا من إدانته وذلك متى قدر المحق أن مصلحة التحقی تقتضي ح

سا مؤقتا غرض منعه من إتالف األدلة أ .)3(ح م  و تأثیره على الشهود أو قبل صدور الح

ا ه أو  ،الضحا ة المتهم من االعتداء عل س للحفا على النظام العام أو حما ح ما أنه قد 

أن األصل  ،لمنعه من الهروب أو ارتكاب جرائم أخر  قضي  قا للتوازن بین المبدأ الذ  و تحق

س المؤقتو مصلحة في اإلنسان البراءة  الح ج في المادة .نص قانون إ، التحقی في األمر 

س المؤقت إجراء استثنائي"  123 ن أن " الح م مجموعة من القیود و الضمانات  و أحاطه 

ة لكل متهم ة لضمان الحرة الشخص اف   .)4(تكون 

قى  الغین فإنه ی ة لل النس ة  عة استثنائ س المؤقت ذو طب ان الح ا أكثر إذا  استثنائ

ة اإلجراءات ا قة علیهم و هو ما لألحداث و ذلك لخصوص ع إلى تناول المشر  أدلمط

ة لألحد النس س المؤقت    :ها إلى فئتین اج مقسما إ.إ.ق 456اث في المادة موضوع الح

                                                             
م محسن،  )1(   .14، ص1999، دار الثقافة للنشر و التوزع إجراءات مالحقة األحداث الجانحینإبراه
ل :"1996نوفمبر  28من الدستور  45تنص م  )2( ة إدانته مع  ة نظام عتبر برئا حتى تثبت جهة قضائ ل شخص 

  ".بها القانون الضمانات التي یتطل
أنه )3( س المؤقت  عضها أو تنتهي محاكمته: "عرف الح لها أو  س خالل فترة التحقی    ".إیداع المتهم الح
ةزدومة دراس،  )4( ة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائ ، صحما   .213، مرجع ساب
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 املة في : الفئة األولى ال یجوز وضع المجرم الذ لم یبلغ من العمر ثالثة عشر سنة 

ةمؤسسة عق صفة استثنائ ة و لو     .اب

 ة و ال یجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشر إلى سن الثامنة عشر :  الفئة الثان

ان هذا التدبیر ضرورا أو استحال أ إجراء أخر و في هذه  ة إال إذا  مؤقتا في مؤسسة عقاب

قدر اإلم ان خاص و یخضع  حجز الحدث بجناح خاص فإن لم یوجد ففي م ان لنظام الحالة 

  .)1(العزلة في اللیل

ة لإذن ا مؤسسة عقاب قل سنه عن الثالثة عشر سنة ال یجوز وضعه  حدث الجانح الذ 

ان صفة مؤقتة فإذا  ان ذلك  سا مؤقتا فإن  تحتى و لو  الغ ح س المتهم ال هناك مبررات لح

ع  ستط ان ال  هذه المبررات في غالب األحوال ال تتوافر في ح الحدث ألن في غالب األح

ه ات و ال التأثیر على الشهود و حتى تهدید المجني عل أدلة اإلث عبث  معن ،الحدث أن  ى و 

م ،أخر ال یؤثر على سالمة التحقی سه  فله تم تسل الحدث إلى ولي أمره أو الوصي بدال من ح

ة له و الحیلولة دون عودته الرتكاب الجرمة أو وقایته من احتماالت  ه وقا مؤقتا فذلك ف

  .االنتقام منه

سه مؤقتا ة التي تعود على الحدث من ح ذلك اآلثار السلب و إذا توافرت ظروف و  ،و 

س المتهم مؤقتا اب ملحة تقتضي ح غرض منعه من إتالف  ،أس م  أو  األدلةقبل صدور الح

ا  س)2( ...تأثیر على الشهود و الضحا ون هناك بدیل للح مه إلى  ،فإنه یجب أن  تسل

ه ة عل ة أو الوصا ه أو لمن له الوال سلم إلى شخص یؤ  ،والد تمن و في حال عدم وجود هؤالء 

ه ستلم الحدث من ه ،عل ل من  مة األحداث بتسل دعهؤالء أن یتو على  ه إلى مح مه عند طل

                                                             
عة،  )1( ة في ضوء الممارسات أحسن بوسق ةقانون اإلجراءات الجزائ ة 2.، القضائ   ، 2006جوان  26، منقحة ومتممة لغا

ة،  ع الدیوان الوطني لألشغال الترو   .178، ص2002ط
ة، زدومة دراس )2(  ة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائ   .213،ص، مرجع سابحما
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ة المتهم  م ألحد من هؤالء غیر مجد لمصلحة الحدث أو أن ظروف القض ان التسل و إذا 

ان مخصص لألحداث ن إیداعه في م م ه ف   .فیها الحدث تستدعي التحف عل

ضا المادة  ه أ التالي  9و هذا ما نصت عل ة حقوق الطفل و جاءت    :من اتفاق

ره منهما" ه على  إال عندما تقرر  ،تضمن الدول األعضاء عدم فصل الطفل عن والد

ة و وفقا ل إن  ،لقوانین و اإلجراءات المعمول بهاالسلطة المختصة رهنا بإجراء إعادة نظر قضائ

هذا الفصل ضرور لصون مصالح الطفل الفضلى وقد یلزم مثل هذا القرار في حالة إساءة 

  " الطفل أو إهمالهما له الوالدین معاملة 

ة على من نفس االت 37ثم نصت المادة  حرم أ طفل  ،تكفل الدول األطراف" فاق أن ال 

ةمن حر ة أو تعسف صورة غیر قانون ه  و یجب أن یجر  ،ته  اعتقال الطفل أو احتجازه أو سح

موفقا للق ةلجانون و ال یجوز ممارسته  إال  ة مناس   .)1(أ أخیر ألقصر فترة زمن

ة إلدارة قضاء األحداث بنفس  13ما جاءت القاعدة  من قواعد األمم المتحدة النموذج

الح أن المواثی و  ،القرارات ة حددت جملة من القواعد وجب و على ذلك  ات الدول االتفاق

  :مراعاتها عند اللجوء إلى هذا اإلجراء و هي

  ون هناك ضرورة ت س یجب أن  اطيقتضي اللجوء إلى الح  .االحت

  نة اطي ألقصر مدة مم س االحت ون الح  .أن 

   س المؤقت و الجرم المرتكب  .وجوب مراعاة التناسب بین الح

   ة محایدة اطي لسلطة قضائ س االحت الح عهد   .أن 

  اطي س االحت اجات الحدث أثناء الح   .وجوب مراعاة احت

  س المؤقت التعسفي ض في حاالت الح   .)2(ح الحدث في التعو

ه هو سرة التحقی مع الحدث الجانح حیث تضمنت غالب  ةو ما یجدر اإلشارة إل

ة أو الغر الحدث أو عنوانه أو  سماة إشارة واضحة لمنع اإلعالن عن التشرعات سواء العر
                                                             

ةمن  39والمادة 9المادة  أنظر)1(    .حقوق الطفل اتفاق
ة إلدارة شؤون األ من13القاعدة  أنظر )2(   .حداثالقواعد النموذج



عة األحداث الجانحین خالل مراحل الدعو العموم       :                 الفصل الثاني ةإجراءات متا  

- 80 - 
 

ة الحدث من  رت نشر صورتهضما ح ،اسم مدرسته أثناء التحقی ة لحما أ وسیلة إعالم

ه ة تتعارض  ،اإلساءة إلى سمعته أو التشهیر  اسات سلب ه ذلك من انع ن أن یؤد إل م و ما 

ا جنوح األحداث   .و المبدأ العام الذ أقره تشرع األحداث العري المقارن في التعامل مع قضا

أن تكون إجراء من قانون اإلجراءات الجز  11و قد جاء في نص المادة  ة الجزائر  ائ

حقوق ص القانون على خالف ذلك و دون اإلما لم ینص ،التحر و التحقی سرة ضرار 

تمان السر المهني و ذلك تحت طائلة  ،الدفاع ساهم في هذه اإلجراءات ملزم  ل شخص  و 

ات اإلجراءات   .)1(المنصوص علیها في قانون العقو

ره هو أن  سلطة و ما یجدر بنا ذ قاضي األحداث یتمتع أثناء التحقی مع الحدث الجانح 

ة مثلاتخاذ األوامر التي یتمتع بها قاضي التحقی الخ أوامر التسو الغین  ال أمر : اص 

مة المخالفات وف أمر اإلحالة على  وج .من قانون إ 459قا لنص المادة اإلحالة على مح

مة الجنح المادة  ة 460مح   .من قانون اإلجراءات الجزائ

عة وفقا لنص المادة  أال وجه للمتا ة و یجب  458و األمر  من قانون اإلجراءات الجزائ

یل الجمهورة  غ و التحقی مع األحداث بتبل لف  على قاضي األحداث أو قاضي التحقی الم

ة حسن سیر التحقیو  ر،في نفس یوم صدور األم ة العامة سلطة مراق ا   .ذلك لممارسة الن

  :استئناف أوامر قاضي األحداث 

ام من تارخ صدورها وفقا لنص المادة  افة أوامر التحقی في خالل ثالثة أ یتم استئناف 
ح للنائب العام  171ج و حسب نص المادة .من قانون إ 170 من نفس القانون فإنه 

ة   استئناف أوامر قاضي التحقی و یجب أن یبلغ استئنافه للخصوم خالل العشرن یوما التال
عاد و ال یرفع  ما ،لصدور األمر اإلفراج و لكن ل اتنفیذاالستئناف یوقف هذا الم ألمر 

فصل  قى المتهم محبوسا مؤقتا حتى  یل الجمهورة ی   .االستئناف في استئناف و
استئناف األوامر المتعلقة ل نو لك ه القانوني الح  ه أو نائ لحدث الجانح أو محام

الخبرة  ة و اإلفراج و األوامر المتعلقة  ة القضائ س المؤقت و الرقا و المنصوص علیها الح
                                                             

، ص )1(   .20یوسف دالندة، مرجع ساب
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رر  123 ، 74: في المواد  رر 125 ، 125/1 ، 125 ،م رر  125 ،م  125 ، 1م
رر    . )1(154 ، 143 ، 127 ، 2م

ما یخص اختصاصه بنظر الدعو إما بتلقاء  صدرها قاضي التحقی ف أما األوامر التي 
عدم االختصاص  172و هذا ما جاء في نص المادة  ،نفسه أو بناءا على دفع أحد الخصوم 

  .ج.إ.من ق
شؤون  تستأنف األوامر التي تصدر من قاضي األحداث و قاضي التحقی المختص 

ج .إ.من ق 455أما التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة   ،االتهاماألحداث أمام غرفة 
ه القانوني و  المجلس القضائي من طرف الحدث أو نائ ون استئنافها أمام غرفة األحداث 

ا  مة العل ام و لقد صدر قرار المح عشرة أ ا " تكون مهلة االستئناف محددة  من المقرر قانون
صف ةأن غرفة االتهام  الفصل في االستئناف  ،تها جهة تحقی من الدرجة الثان تختص 

لف  ة الصادرة عن قاضي األحداث أو قاضي التحقی الم المرفوعة ضد األوامر القضائ
المادة  ،شؤون األحداث  التدابیر المؤقتة المنصوص علیها  ة  من  455أما األوامر القاض

ة المجلس القضائيون أما فإن استئنافها ،قانون اإلجراءات الجزائ و بناءا  ،م غرفة األحداث 
ستوجب نقض قرار غرفة عتبر مخالفا لقاعدة جوهرة في اإلجراءات و   االتهام  على ذلك 

عة الصادر عن  أن ال وجه للمتا عدم اختصاصه بنظر االستئناف المرفوع ضد األمر  القاضي 
  . )2(قاضي األحداث

حث الثاني  عدها : الم   إجراءات محاكمة األحداث الجانحین و ما 

ة  صفة نهائ مها  ص األدلة و تقی الغ هو تمح ان الهدف من محاكمة المجرم ال إذ 

البراءة أو اإلدانة فان الهدف من محاكمة القصر ال  ،غرض الفصل في موضوع الدعو 

ةیرتكز أساسا على ذلك ألن الحدث المنحرف عادة م ة اقتصاد ة عوامل شخص ون ضح و  ا 

ة عجز عن مقاومتها فد في دائرة الخطر و ذلك ما جعل المشرعین ینظرون إلى  خلاجتماع

ات ألهم فئة الفصل في أعقد السلو ة تختص  ة قانون مة األحداث على أنها هیئة اجتماع  مح

                                                             
ع الجزائر نبیل صقر و صابر جمیلة، )1(   .56، مرجع ساب صاألحداث في التشر
  .57ص ، مرجعنفس ال)2(
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م  ،من أفراد المجتمع ة األحداث الموجودین في خطر و محاولة تقو هدفها األساسي حما

اد الحدیثة للدفاع االجتماعي و في إطار حقوق  ،انحرافاتهم و مصالحهم مع المجتمع وف الم

  .)1(اإلنسان للطفل

عدها قسم هذا  ،و لدراسة اإلجراءات التي یتمتع بها الحدث الجانح أثناء المحاكمة و ما 

حث إل إجراءات محاكمة الحدث الجانح أما المطلب : ى مطلبین تناولنا في المطلب األول الم

ه  ة الصادرة ضد الحدث: الثاني فتناولنا ف ام الجزائ   مرحلة تنفیذ األح

  إجراءات محاكمة الحدث الجانح : المطلب األول 

ما أنه ة عموما  ا تعد من أهم المحاكمة هي المرحلة األخیرة التي تمر بها الدعو العموم

اد تختلف عن  المراحل ألنها تقرر مصیر الحدث و نجد أن هذه المرحلة تقوم على أسس و م

الغین ع في محاكمة ال ة  ، وتلك التي تت بیرا و عنا نالح أن جل التشرعات أولت اهتماما 

في هذه المرحلة و یتمثل هذا االهتمام من قبل التشرعات في تعیین جهات  ،خاصة لألحداث

یلها و  ة من حیث تش ة العاد خاصة للنظر في دعاو األحداث تختلف عن المحاكم الجنائ

ضا منح  مجموع و نظرا لهذه الدراسة  .ة من الضمانات خالل هذه المرحلةاختصاصها و أ

مة األحداث و اختصاصها ل صنا األول خص: لمطلب إلى فرعین قسمنا هذا ا یلة مح   تش

  .أما الفرع الثاني فخصصناه للضمانات المقررة للحدث الجانح أثناء المحاكمة

مة األحداث و اختصاصها: الفرع األول یلة مح   تش

إن ما یبرر إنشاء محاكم خاصته لمحاكمة األحداث هو الصفة الخاصة لهؤالء و المتمثلة 

ة فاعل ال یلة و في شخص ونه لم یتم الثامنة عشر من عمره و تختلف تش جرمة ذاتها أ 

ة لذا قسمنا هذا الفرع إلى الن مة األحداث عن المحاكم العاد : قطتین التالیتین اختصاص مح

یلة ا االختصاص ،أوال التش    .ثان

                                                             
ةزدومة دراس،  )1( ة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائ   .347، مرجع ساب ص حما
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مة األحداث: أوال  یلة مح   تش

محاكمة األشخاص الذین ال یتجاوز سنهم  مة األحداث تختص  سنة  18نظرا و أن مح

ج و .إ.من ق 443-442ادتین الوقائع حسب الم ارتكابالسن هو بتارخ هذا و العبرة بتحدید 

ه و  مة األحداث عل یلة خاصة لمح ة هذه الفئة فلقد نص المشرع على تش النظر إلى خصوص

ل من قاضي األح سا و من قاضیین محلفینفهي تش   .داث رئ

مة مقر المجلس قاضي أحداث أو أكثر :  قاضي األحداث   - أ ل مح و  لكفاءتهعین 

قرار من وزر العدل لمدة ثالث سنوا ة التي یولیها لألحداث  ة لألقسام العنا النس ت أما 

ة س المجلس بناءا على طلب النائب العام  ،العاد أمر صادر عن رئ ون ذلك   449م ( ف

ون  .)1()ج.إ.ق و نظرا لكون دور قاضي األحداث دور قضائي و ترو في آن واحد و 

ة إذقاضي األحداث ه فصل في القض حق و ل جنحةا و الذ  أما في  ،انت الوقائع تش

التحقی قاضي التحقی قوم  ات ف ة لقاضي األحداث  الجنا المجلس  مقرثم تحال القض

ة الحدث لمساعدته و  التدابیر  اتخاذللمحاماة و الهدف من هذا جعل القاضي قرب من شخص

ة ة و التهذیب ة و الحمائ ستوجب منه ،الترو علم النفس و  األمر الذ  و  االجتماع،اإللهام 

عة الحدث إض سلطات واسعة في مجال التحقی و متا افة إلى لهذا یتمتع قاضي األحداث 

الحدث نفسه و و  .معه بین سلطة التحقی والمحاكمةج عائلة الحدث و  أطراف الدعو و  هو 

الغین  .)2(هو األمر الممنوع على ال

ان المحلفان  - ب   : القاض

ة  شرو تعیین المحلفین و هي  450لقد حددت المادة    :من قانون اإلجراءات الجزائ

                                                             
ة التي "على 449نصت المادة  )1( مقر المجلس القضائي قاض أو قضاة یختارون لكفاءتهم أو العنا مة تقع  ل مح عین في 

قرار من وزر العدل لمدة    . أعوام 3یولونها لألحداث، وذلك 
ع الجزائر بن رزق هللا إسماعیل،  )2( مة ، محاضرات من وزارة العدل، مجلس قضاة حقوق الطفل وفقا للتشر سة، مح ت

سة   .2009-2008ت
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   ة الجنس ال الجنسین ممتعین  ون من     .الجزائرةأن 

   سنة 30بلوغ أكثر من.   

  شؤون الحدث ة و االهتمام  العنا    .االتصاف 

عین المحلفون لمدة  انوا أصلیون أو  3و  قرار من وزر العدل و یختارون سواء  سنوات 

معرفة لجنة تجتمع  اطیین من جدول محرر  ل  3احت ة لد  أشهر قبل افتتاح السنة القضائ

حد مرسومد تمجلس قضائي  یلتها و طرقة عملها  ة مهامهم  ،ش و ال یؤد المحلفون قبل تأد

ة مین القانون   .ال

ة و  ا مة إضافة إلى قاضي األحداث و قاضیین محلفین من ممثل الن ل المح و تتش

اتب الض   .)1(حضر جلساتها 

ل مجلس قضائ ما یخص غرفة األحداث التي توجد في مقر  ه ي وفقا لما نصت علو ف

متد .إ.من ق 472/1المادة  ع دوائر دائرة المجلس القضائي نفسه ب اختصاصهاج و  بجم

عة له  ل غرفة األحداث من مسو المحاكم التا ستتش رئ ة األحداث    ،تشار مندوب لحما

ه مساعدین، اثنینمستشارن    )2(أمین الض ،النائب العام أو مساعد

یلة قسم األحداث و غرفة  لفتها األحداث و اختصاصها من النظام العام مخاو تعتبر تش

طالن ه  ،یترتب علیها ال ا جاء ف مة العل ان مقرر قانونا " و هو ما جاء في قرارات المح متى 

مة تتكون من قاض یلة قسم األحداث لد المح سا و قاضیین محلفینأن تش و  ،ي األحداث رئ

ة من النظام العام یلة الهیئة القضائ عد مخالفة للقانون  ،أن تش فإن القضاء بخالف هذا المبدأ 

  .)3(و القواعد الجوهرة لإلجراءات

  

                                                             
  .ج.إ.ق 450المادة  )1(
ع الجزائر نبیل صقر و صابر جمیلة،  )2(   .45، مرجع ساب صاألحداث في التشر
  .46نفس المرجع ص  )3(
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ا  مة األحداث  اختصاص: ثان   مح

مة من ا ة التي خولها القانون لمح لمحاكم في االختصاص هو السلطة أو الصالح

ا معینة ة مختصة بنظر الدعو المرفوعة إلیها ،الفصل في قضا مة الجنائ . و ال تكون المح

ة لشخص المته النس انت مختصة  وع و من حیث ن ،م و هو االختصاص الشخصيإال إذا 

اني و قواعد  ،الجرمة و هو االختصاص النوعي ان و هو االختصاص الم و من حیث الم

النظام العام أنواعه الثالثة متعلقة    . )1(االختصاص 

ما أنه یجب على مختلف الهیئات  و ال یجوز لألطراف المتنازعة االتفاق على مخالفتها 

طالن من تلقاء نفسها ال ة أن تقضي  ة عند اكتشافها  ،القضائ مخالفة وف اإلجراءات القانون

عدم االختصاص  لقاعدة من قواعد االختصاص الدفع  ع أطراف الدعو  ح لجم و انه 

ان  الشخصي مة و لو  ة مح ة مرحلة من مراحل الدعو و أمام أ أو النوعي أو المحلي في أ

ا و سوف تتناول في هذا الفرع االختصاص الشخصي و  مة العل ذلك ألول مرة أمام المح

  .)2(النوعي و المحلي

  :االختصاص الشخصي  -أ 

الفصل في الدعاو المرفوعة ضد األ مة یختص  المح شخاص الذین إن قسم األحداث 

سن المجرم یوم ارتكاب  ،سنة 18لم یبلغ سنهم  وتكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي 

ه المادة  مة وفقا لما جاءت  مه للمح س یوم تقد و هناك ، ج .من قانون إ 451الجرمة و ل

ا صادر بتارخ  مة العل ه  790.26تحت رقم  1984مارس  20قرار للمح إذا اثبت " جاء ف

ة عشر سنة و أنه أحیل خطأ  ان یبلغ من العمر یوم ارتكاب الجرمة أقل من ثمان أن المتهم 

ه  ما تقتض الغین ال األحداث  محاكمة ال   " إلى جهة مختصة 

                                                             
ن، )1( ، ص  ،قضاء األحداث زنب أحمد عو    .139مرجع ساب
ةزدومة دراس،  )2( ة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائ ، ص ،حما    .281مرجع ساب
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م الصامن قانون اإلجرا 451أما المادة  ان الح ة  اطال ءات الجزائ در عن الجهة 

الت التي أدخلت على ا ،طالنا مطلقا األمر  ج.إ.من ق 249لمادة و لكن یجب مراعاة التعد

فر  25المؤرخ في  95/10مرق ة في  ،1995ف امل الوال ات  مة الجنا و التي جاء فیها لمح

الغین من العمر  م على القصر ال الح ما تختص  الغین  ا على األشخاص ال م جزائ  16الح

املة الذین  قرار نهائي من غرفة  ارتكبواسنة  ة و المحالین إلیها  ة أو تخرب أفعاال إرهاب

  .  )1(االتهام

  :االختصاص النوعي  -ب 

ات فإن قسم األحداث و یتحدد  انت الجرمة من نوع الجنا حسب نوع الجرمة فإذا  ذلك 

الفصل فیها مقر المجلس القضائي المختص  انت من نوع الجنح فإن  ، هو الموجود  و إذا 

مةقسم األحداث  المح انت من المخالفات ،المختص هو قسم األحداث  فإن قسم  ،و إذا 

ة  2و  1فقرة  451المادة  المخالفات هو المختص و قد نصت من قانون اإلجراءات الجزائ

ات حیث جاء فیها  ة للجنح و الجنا النس ما یخص االختصاص  یختص قسم األحداث " ف

  ."بنظر الجنح التي یرتكبها األحداث

ات التي یرتكبها األحداث و  مقر المجلس بنظر الجنا و یختص قسم األحداث الذ یوجد 

ما یخص المخالفات   )2(ج.من قانون إ 446نصت علیها المادة  ف

مي أو المحلي  -ج    :االختصاص اإلقل

قا لنص  مة و ط م المح شمل اختصاصه حدود إقل مة  المح ة لقسم األحداث  النس

محل إقامة الحدث  451المادة  ان ارتكاب الجرمة أو  م ة یتحدد  من قانون اإلجراءات الجزائ

ان ا م ه أو  ه أو لوص ه الحدثأو لوالد ان الذ أودع  ة . لعثور على الحدث أو الم النس أما 

                                                             
ة 249انظر المادة   )1(   .من قانون اإلجراءات الجزائ
  . ج.إ.من ق 446ج و المادة .إ.ق 2و  1فقرة  451أنظر للمادة  )2(
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م المجلس في حالة ارتكاب  شمل اختصاصه حدود إقل مقر المجلس القضائي  لقسم األحداث 

ات   . )1(جرمة من نوع الجنا

  الضمانات المقررة للحدث الجانح أثناء المحاكمة : ثانيالالفرع 

ة ضمانات یجب تضمن القواعد العامة للمحاكمة  الواردة في قانون اإلجراءات الجزائ

المخالفة لها و هي ضمانات تراعي  طالن تلك اإلجراءات التي تمت  اعها و إال قضى ب إت

اإلضافة نحاول تناول هذه الضمانات  فإلى صالح الخصوم في الدعو و سو  الصالح العام 

التالي   :في هذا الفرع 

ة الجلسة : أوال    سر

مة أو غرفة في إطار  المح قسم األحداث  ة لألحداث سواء ما تعل منها  ة القانون الحما

ا األح ذا النط  المجلس فإن المرافعات و  فال  ،م و القرارات تكون في جلسة سرةاألحداث 

ة و  یجوز حضور جلسات محاكم األحداث إال أقرائهم و المحامین المؤسسین في القض

طالن  ،القضاة النظام العام و یترتب على مخالفتها  و سرة جلسات قسم األحداث تتعل 

  .اإلجراءات التي تمت في الجلسة

ة إشارات واضحة لمنع  ،فعلى غرار التشرعات المعاصرة تضمنت التشرعات العر

ما حضرت نشر صورته أو اإلعالن عن  ،مدرسته اإلعالن عن اسم الطفل أو عنوانه أو اسم

ةقو  أ وسیلة إعالم ة الطفل من مل ،ائع المحاكمة  ةحما  رإلساءة إلى سمعته أو التشهیا غ

ة تتعارض و المبدأ العام الذ أقره   ،ه اسات سلب ه ذلك من انع ن أن یؤد إل م و ما 

ا جنوح األحداث : و لقد نصت المادة. تشرع األطفال العري المقارن في التعامل مع قضا

  ......"تحصل المرافعات سرة " ج على .إ.ق 461

                                                             
  .ج.إ.من ق 3فقرة  541أنظر المادة  )1(
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ة ون الجمهور رقی فالمشرع هنا أقام موازنة بین مصلحة المجتمع في العالن ا  حتى 

ة " ة معنو اتهو مص ،على القاضي"  رقا عض خصوص ة  و  ،لحة الحدث في حما

ات أسرته ان هناك من یر أن محاكمة  ،و غلب مصلحة الحدث و أسرته ،خصوص و إن 

عد خرقا للضمانات الدستورة و ال ة التي منحها المشرع للحدثاألحداث في جلسة سرة   ،قانون

ع فیها  و أن شهد على واقعة تو م شاهد ل عدم تقد عض الحقوق  فقده  محاكمته في سرة قد 

  .)1(الحدث لكون الجلسة سرة

ام الصادرة عن قسم األحداث  إلى جانب ذلك نجد أن المشرع الجزائر قد فرق بین األح

طةو التي سب أن حق ف س صفتها جنح  و  ،یها  ن في فإن اإلعالن عن التدابیر المقررة 

ات و الجنح المعقدة التي حق فیها قاضي  ،جلسة سرة في غرفة المشورة بینما في الجنا

ة م في جلسة علن الح شؤون األحداث فإنه أوجب النط    .)2(التحقی المختص 

ا    جواز إعفاء الحدث من حضور الجلسة: ثان

مة التي تجر  مة األحداث حضور الحدث بنفسه إجراءات األصل في المح  أمام مح

مة أن تأمر بإعفاء الحدث من الحضور في جلسات  م للمح المحاكمة و لكن یجوز للمح

ة عنه و ذلك إذا ما قدرت أن  ا ه لحضور هذه اإلجراءات ن ه أو وص المحاكمة و االكتفاء بول

م الصادر على ا ،مصلحة الصغیر تقتضي ذلك عتبر الح لحدث في هذه الحالة حضورا و 

قا للقواعد العامة م حضورا ط م الصادر في هذه الحالة یخضع لقواعد الح و . معنى أن الح

ون لها أن  ما  مة األحداث أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة  ون لمح على ذلك فإنه 

عدم ح ة من حضور هذه اإلجراءات و یتعل اإلجراء األول  ل ضور الحدث تعفي الحدث 

ا من حضوره و  ل عني االستغناء  عض الوقت أما اإلجراء األخر ف إجراءات المحاكمة ل

ه أ ا سواء عن طر ول مثله قانون من  النه في ذلك الماالكتفاء  ه أو من یو افعین دو وص

                                                             
قات )1(  ة للطفل في القانون الجزائر بلقاسم سو ة الجزائ   .44، مرجع ساب ص  ، الحما
  .45نفس المرجع، ص )2(
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ام التي . عن الحدث و یرجع السبب في وجوب حضور الحدث إجراءات المحاكمة أن األح

ة  ام العامة  نافذالتصدر على األحداث دون الثالثة عشرة تكون واج قا لألح فور صدورها ط

ة فضال عن أن التدبیر األول و لنظرة التدابیر التقو  مة إذا ما قررت م یخ فإن المح هو التو

قه فإنه ان التنفیذ"ینفذ فورا على الحدث في الجلسة التي تعبر لهذا التدبیر یجب أن  تطب و " م

مة على نفس الحدث إذ ال یجوز  ما ال یجوز ألهو یوجه من ذات المح حد غیرها تنفیذه 

  . )1(توجیهه لغیر الحدث و ذلك حتى یتسنى له أن یرتب أثاره

ما بین الثالثة  األحداث ف ما یتعل  طب أما ف عشرة و الثامنة عشرة من العمر فإنه 

ه المادة الخامسة عشر من قانون األحداث إال أنه یجوز  ات مخففة مما نصت عل شأنهم عقو

ا النفاذ  ور و هما واج أحد التدبیرن الخامس و السادس من القانون  المذ م علیهم  ضا الح أ

مجرد صدورهما اطو یتعین لذلك حضور الحدث بنفسه إجراءات المحاكمة  ،و  لصدور  ااحت

ورن أحد التدبیرن المذ م  التقرر المقدم لها . ح مة أن دراسة أحوال الحدث  فإذا رأت المح

أحد  االجتماعيمن المراقب  أن تستعین  أهل الخبرة  ة جاز لها أن تستعین في ذلك  اف غیر 

ارزن في  ضاحات المختصین ال صدد اإل علم االجتماع أو الطب أو علم النفس و ذلك 

ة و مقترحات إلصالحه   .الالزمة عن حالة الحدث و ظروفه االجتماع

ة ة النفس ة أو العقل ضا إذا رأت أن حالة الصغیر البدن مة أ تستلزم  ،ما یجوز للمح

ة الح. فحصه قبل الفصل في الدعو  دث عن ارتكاب لما في ذلك من تأثیر على مسؤول

م التقرر الالزم عنها و في هذه الحالة یوقف السیر  ة لحالته تلك لفحصها و تقد الوقائع المنسو

  .)2(في الدعو إلى أن یتم ذلك

  

  

                                                             
ع الجزائر نبیل صقر و صابر جمیلة،  )1(   .67مرجع ساب ص ،األحداث في التشر
  .68ص ،مرجعنفس ال)  2( 
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محام یدافع عن الحدث : ثالثا   االستعانة 

ة  مة الجنح إال في حالة إصا محام یدافع عن المتهم جواز أمام مح ان االستعانة   إذ 

ما نصت المادة  عاهة تعوق دفاعه  ان للمتهم الحاضر أن " بنصها  351المتهم  و إذا 

ار مدافع قبل الجلسة و طلب مع ذلك حضور مدافع عنه اخت قم  مدافع عنه لم   ستعین 

ا س ندب مدافع عنه تلقائ ان المتهم  ،فللرئ ي إذا  ون ندب مدافع لتمثیل المتهم وجو و 

ع عاهة طب ا  عادمصا ة اإل ستح عقو ان    .ة تعوق دفاعه أو 

ع مراحل الدعو  ا األحداث و في جم ي في قضا مدافع عن الحدث وجو . االستعانة 

ه أو من "  454نصت المادة  عات والد الحدث أو وص یخطر قاضي األحداث بإجراء المتا

  .یتولى حضانته المعرفین له

ي في عة و المحاكمةجم إن حضور محام لمساعدة الحدث وجو و عند  ،ع مراحل المتا

ا للحدث االقتضاء   .عین قاضي األحداث محام

حث االجتماعي   عهد بإجراء ال جوز له أن  ة أو األشخاص  إلىو المصالح االجتماع

ةالحائزن على شهادة الخدمة    " المؤهلین لهذا الغرض االجتماع

ج التي تنص على .من قانون إ1/ 271لى من هذه المادة نص المادة و تقابل الفقرة األو 

س من المتهم " أنه  طلب الرئ ارو  ا عین له  ،محام للدفاع عنه اخت فإن لم یختر المتهم محام

ا  س من تلقاء نفسه محام   "الرئ

ة فإنها تعد خروجا عن القاعدة العامة في ندب مدافع عن المتهم و ال تي أما الفقرة الثان

ورة ندب مدافع عن الحدث عند  االتهامتقرر ذلك في حالة  ة بینما تجیز الفقرة المذ  اتهامهبجنا

المخالفة لهذه القاعدة   .بجنحة 

ون  انت سنه في  التزامو  ا  ة أ مة بندب محام للحدث المتهم في جنحة أو جنا المح

یل محام للدفاع عنه أم ام المسؤول عن الحدث بتو ل مدافعا فال حالة عدم ق ان قد و ا إذا 

ارإذ أن ح المتهم في  ،ون هناك محل لندب محام أخر ه مقدم على ح  اخت محام
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مة في تعیینه مة أن تالم اختارفإذا  ،المح س للمح ا فل ارهعلى  فتئتتهم محام و تعین  ،اخت

عمل على تعطیل السیر في  ان المختار قد بدأ منه ما یدل على أنه  له مدافعا أخر إال إذا 

قبل  النظام العام و ال  ا یتصل  الدعو و نجد أن ضرورة ندب محام للحدث المتهم أمرا واج

ان أ إلىمن المتهم التنازل عنه لحاجته  شف موقفه و استب قدم لها المعونة في  اب مدافع  س

ساعده في ا انحرافهجنوحه أو  ه من أوجه دفاع قد و  ان  اتكون ذتستجماع ما لد فائدة في ب

مة مطمئنة على هدیها و بوحي من اقتناعها قة التي تقضیها المح   .)1(الحق

عا    خطر نشر ما یدور في جلسات األحداث: را

ة للحدث من  ة في وسائ  اآلثارحما شأن القض الضارة التي قد تنتج عن نشر معلومات 

م  اإلعالم انوا ال یزالون متهمین أو أصدر الح ر أسماء المجرمین صغار السن سواء  مثل ذ

ا أل ضرر قد  ،علیهم ع المراحل تفاد اته في جم ة خصوص حترم ح الحدث في حما أن 

ة ال لزوم لها ة و ال یجوز من حیث المبدأ نشر  ،یناله من جزاء دعا سبب األوصاف الجنائ أو 

ل ما  ة المجرم الحدث فإنه یخطر نشر  ن أن تؤد إلى التعرف على هو م ة معلومات  أ

قا لنص المادة  مة األحداث و هذا ط حظر " و التي تنص على  477یدور في جلسات مح

ة في ال طر اإلذاعة نشر ما یدور في جلسات جهات األحداث القضائ كتب أو الصحافة أو 

ضاح یتعل  ل نص أو إ الطرق نفسها  ما یخطر أن ینشر  ة وسیلة أخر  أ أو السینما أو 

ة األحداث المجرمین ة أو شخص ام . بهو عاقب مخالفة هذه األح ة الغرامة من و   200عقو

س من شهرن إل  2000إلى  الح م  و یجوز نشر . ى سنتیندینار و في حالة العود یجوز الح

م و لكن بدو  أحرف الح ر اسم الحدث و لو  األولى و إال عوقب على ذلك  سمهان أن یذ

  .)2(الغرامة من مائتي إلى ألفي دینار

  

                                                             
ع الجزائر نبیل صقر و صابر جمیلة،  )1(   .72مرجع ساب ص ، األحداث في التشر
  .73ص  نفس المرجع،) 2(
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ر االجتماعي: خامسا ة و التقر ل   مبدأ المحاكمة غیر ش

ع فیها  ة تعقد الجلسات سرة و ال یت ل ل اإلجراءاتالمحاكمة غیر الش ة الش ة و اإلجرائ

الغین ال  و تالوة التهمة و سماع الشهود و المرافعات و ال االتهامحضور ممثل  ، الخاصة 

ة عض اآلراء في الفقه إلسناد مهمة  ،ینشأ في مضمونها أ ملف للقض ه  و هذا ما تناد 

ة الحدث و الغوص في أعماقه و  إعداد تقرر لمراقب االجتماعي للحث للكشف عن شخص

ة التي تدفعه إلى اإلجرام أو الجنوحدر  اب األساس ة و األس ع  ،اسة حالته النفس ستط و منها 

ة ة ردع ة أو جزائ قرر إجراءات وقائ   .القاضي أن 

ة الصادرة مرحلة ت: المطلب الثاني ام الجزائ   األحداث ضدنفیذ األح

ة صدورها و من  ف ام الصادرة في شأن األحداث الجانحین متمیزة من حیث  إن األح

قدر القاضي الجزاء األصلح للحدث تأتي مرحلة  عد أن  ة تنفیذها ف ف حیث مضمونها و 

الغین و مختلفة في و التي ستكون في شقها الجزائ ،تنفیذه ي مقارة لما هو معروف لد ال

الحدث، وقد قضت بذلك القاعدة الثالثة و  إصالحأمال في  یبي عن ذلكذشقها الترو و الته

ة  األمممن قواعد  العشرون   أخذت المبدأو بهذا  األحداثقضاء  شؤون  إلدارةالمتحدة النموذج

ة،التي منحت قضاء األحداثالتشرعات المعاصرة الخاصة  ما فیها تشرعات الدول العر ،

امها  على اإلشرافاختصاص  األحداث   . )1(و مراجعتهاأح

و لهذا خصص المشرع لهذه الفئة مراكز متخصصة لألحداث و یرجع ذلك ألن هدف 

س الردع ة الحدث و تأهیله ول ة هو حما اسة الجنائ م هذا  ،الس و تستلزم هذه الدراسة تقس

ام ا: المطلب إلى  ة أما الدور قضاء األحداث في تثقف األح ه دور  فرعلقضائ الثاني فتناولنا ف

ة عد تنفیذ العقو ة الحدث    .قاضي األحداث في حما

  

                                                             
ن،  )1( ، صقضاء األحداثزنب احمد عو   .262، مرجع ساب
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ة: الفرع األول ام القضائ   دور قضاء األحداث في تنفیذ األح

ات و سلطات التدبیر و اإلشراف على تنفیذ و  صالح خول مشروع قاضي األحداث 

لما اقتضت عة و من ثم اإللغاء و التعدیل و االستبدال    .مصلحة الحدث ذلك المتا

اإلدانة: أوال  ة الصادرة  ام القضائ   : مراجعة التدابیر و تنفیذ األح

ه مراجعة  م في ح الحدث المنحرف بل یتعین عل صدور الح ال تنتهي مهمة القاضي 

انت لم تحق النتیجة المرجوة منه و المتمثلة في عالج الحدث   .التدابیر إذا 

ة الموقعة على الحدث في ما منح له المشرع الجزائر   سلطة اإلشراف على تنفیذ العقو

مة  18و  13الفترة ما بین  مة مختصة و هي مح سنة و یوجب أن تكون صادرة من مح

  .ثاألحدا

م   - أ   : سلطة قاضي األحداث في مراجعة الح

ا في ح  اتخاذمنح المشرع سلطة واسعة لقاضي األحداث في  التدبیر الذ یراه مناس

م و إصالح الحدث بل منح له مراجعة و  ه ألنها تهدف إلى تقو ذا عالجه و تهذی الحدث و 

لما  ه و  مصلحة الحدث ذلك فقد وردت  اقتضتتغییر هذا التدبیر لیؤد الغرض المنشود إل

ا ما تكون أنه ج .إ.ق 482المادة  ات أ ة التي أمرت  لمنصوص التدابیر ا خاذالجهة القضائ

ل  ،فإن هذه التدابیر یجوز لقاضي األحداث 444علیها في المادة  تعدیلها أو مراجعتها في 

ة العامة أو على تقرر المندوب المعین في اإلفراج ت وقت ا ة إما بناءا على طلب الن حت المراق

ان  ،و إما من تلقاء نفسه غیر أنه یتعین على هذا القاضي أن یرفع األمر لقسم األحداث إذ 

في شأن الحدث  444تدبیر من تدابیر اإلیداع المنصوص علیها في المادة  التخاذثمة محل 

الثقة ه أو شخص جدیر  ة أو وص  استخالصهو ما یجدر بنا  .الذ ترك أو سلم لحراسة والد

ام .إ.من ق 482من المادة  ة ال یجوز لقج األح ة الجزائ العقو اضي األحداث المتعلقة 

ة و التهذیب  ،مراجعتها أو تعدیلها قتصر األمر على تعدیل أو مراجعة تدابیر الحما و إنما 
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یجوز لقاضي األحداث تعدیل أو مراجعة التدابیر " ج .إ.ق 444المنصوص علیها في المادة 

ل وقت إم شأن الحدث في  ة العامة ا بناءا علىالمتخذة  ا   طلب الن

ة -    .تقرر المندوب المعین في اإلفراج تحت المراق
   )1( .القاضي من تلقاء نفسه -

ز م و ذلك بوضع الحدث في المر فإنه یتعین على  ،فإذا تبین للقاضي تغییر تدبیر التسل

ه  مة األحداث من أجل البث ف المراجعة على مح عرض هذا اإلجراء و المتعل  القاضي أن 

املة یلة    .بتش

اق   1972فبرایر  10المؤرخ في  03/72من األمر رقم  08نصت المادة و في هذا الس

ة الطفولة و المراهقة  أمر بتعدیل " المتضمن حما ل حین أن  یجوز لقاضي األحداث في 

ه أو ولي أمره أو  التدابیر المؤقتة التي أمر بها أو العدول عنها بناءا على طلب القاصر أو والد

یل الجمهورة  ة في تو عندما ال یب" و صفة تلقائ ه  قاضي األحداث  هذه التدابیر وجب عل

  "ذلك في مدة ال تتجاوز الشهر الذ یلي الطلب 

ل حین لقاضي األحداث الذ "أنه  72 /03من األمر 13و نصت المادة  یجوز في 

عدل ة أوال أن  مه نظر في القض ا بذلك ،ح ة بناءا  ،و هو یختص تلقائ أو ینظر في القض

  )2(".على طلب القاصر أو ولي أمره

افإذا  ة تلقائ أشهر التي تلي إیداع الطلب  3وجب ذلك خالل الثالثة  ،لم ینظر في القض

قدموا غیر عرضة. " واحدة في العام  وال یجوز للقاضي أو والده أو والدته أو ولي أمره أن 

م ج أجازت في حالة وضع الحدث خارج أسرته .إ.من ق 483و إن المادة  ،طلب تعدیل الح

مه و إرجاعه شر مرور سنة على  م طلب تسل ه تقد ه أو لوص م لوالد األقل على تنفیذ الح

ات  عد إث ه استعدادهمإلى حضانتهم لكن  ة الطفل و العمل على تحسین سلو  نو أهلیتهم لتر

عد أن تبد لجنة العمل الترو  ةو في حالة عدم . و ذلك  القاضي للطلب المقدم ال  استجا

                                                             
  .ج.إ.ق 482أنظر المادة  )1( 

ة الطفولة و المراهقة 13و 8أنظر المادة      . من قانون حما 2  
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ن تجدیده من طرف  عد مضي م اء أو الحدث نفسه إال  أشهر من تارخ رفض  3األول

  .الطلب

ة) 485(أما المادة  ون  من قانون اإلجراءات الجزائ الجزائر فقد نصت على انه 

ا  عالفصل مختصا محل ة،و دعاو تغییر التدابیر في مادة اإلفراج المسائل العارض في جم

ة و اإلیداع والحضانة   .تحت المراق

  

 دعاو الذ سب أو فصال أصال في ال قاضي األحداث أو قسم األحداث.  

  قع بدائرته موطن والد الحدث أو قاضي األحداث أو قسم األحداث الذ 

أمر من القضاء  موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إلیها 

ان الذ  ذلك إلى قاضي األحداث أو قسم أحداث الم ه الحدث فعال مودعا أو  یوجدو 

ض من قاضي األحداث أو قسم األحداث الذ فصل في  ،محبوسا   .)1( الدعاو و ذلك بتفو

ات األحداث التي  ختص قسم األحداثو  الفصل في جنا مة مقر المجلس  على مستو مح

افة  م ترتكب في  مع الطر التي انتهجها المشرع المتمثلة في  وانسجاماالمجلس القضائي، إقل

ا  ة نجد المشرع یجعل على  األحداثتوزع النظر في قضا آت القضائ عدد من اله

التدابیر التي تصدر تجاه األحداث  ام  الفصل في طلب إعادة النظر في األح االختصاص 

ف مقر المجلس، و ال یجوز له أن  ة من قسم األحداث  وض اختصاصه هذا إال المتهمین بجنا

مقر مجلس قضائي آخر ة تقتضي السرعة )2( .لقسم مختص  انت القض جاز لقاضي  ،فإذا 

أمر  ه الحدث مودعا أو محبوسا أو  ان الذ یوجد  التدابیر  اتخاذاألحداث الموجودة في الم

  ).3(المؤقتة

                                                             
ن، .)1( ،ص صقضاء األحداثزنب احمد عو   .264،265، مرجع ساب
ة الجزائر زدومة دراس،  )2( ة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائ ، ص حما   .386، مرجع ساب
  . ج.إ.ق 485أنظر المادة  )3(
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ة تغییر أحد التدابیر المقرر في المادة .إ.ق 486قد أوضحت المادة  و ان  444ج إم

ةو ج .إ.ق م بها على الحدث في إیداعه في مِؤسسة عقاب قرار مسبب من قسم  التي ح و ذلك 

على النظام و  المحافظةفي حالة ما إذا تبین سوء سیرته و مداومته على عدم  و األحداث

ما حدد المشرع سن الحدث بین من تتراوح سنه بین  ه  ذلك و ،) 1(سنة 18و  16خطورة سلو

أمر إذا ما  االقتضاءیجوز لقاضي األحداث عند " ج أنه .إ.من ق 487ورد في المادة  أن 

ع التدابیر  اتخاذطرأت مسألة عارضة أو دعو متعلقة بتغییر نظام اإلیداع أو الحضانة  جم

مقتضى فرار مسبب بنقل  أمر  الالزمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته و له أن 

ق ه مؤقتا ط سه ف ا لألوضاع الحدث الذ یتجاوز عمره الثالثة عشر إلى أحد السجون و ح

و یجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي األحداث أو قسم  ،456المقررة في المادة 

    .)2(األحداث

ه إجراء  ل التدابیر المقررة لألحداث و طب عل نالح أن المشرع في هذه المادة ترك 

س المؤقت رغم أن ا ة لحدث لم یرتكب جرمة و سمح بوضعهالح   .في مؤسسة عقاب

ة   - ب   : سلطة قاضي األحداث على تنفیذ العقو

ات على األحداث في  ام الخاصة بتنفیذ العقو  18و  13الفترة بین قصد بها تلك األح

مة  ،سنة ات على األحداث ال تكون صادرة من المح ع عقو عني أنه ال یجوز توق و هذا 

مة األحداث ام و هي مح   .المختصة بإصدار مثل تلك األح

مة األحداث التي یجر التنفیذ بدائرتها دون غیرها  مح و یختص قاضي األحداث 

ع المنازعات و إصدار الق ام الصادرة على الحدث الفصل في جم رارات المتعلقة بتنفیذ األح

القواعد المنصوص علیها في قانون  ال في التنفیذ   اإلجراءاتعلى أن یتقید في النص في اإلش

ة   .الجزائ

                                                             
   .ق،إ،ج 486أنظر المادة  )1(
  .ج.إ.ق 487أنظر المادة  )2(
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ام و القرارات الصادرة  ة عن تنفیذ األح اإلشراف و المراق ما یختص قاضي األحداث 

ه تقارر الم ،على األحداث ات الصادرة على و تقدم إل تعلقة بتنفیذ التدابیر و تخضع العقو

المادة  ات .إ.ق 460األحداث للقاعدة العامة المنصوص علیها  عدم تنفیذ العقو ج الخاصة 

ة س الحدث ال تكون نافذة إال. غیر النهائ ح ام الصادرة  ة على خالف  إذا فاألح انت نهائ

وم بها على األحداث و التي انت قابلة  التدابیر المح فهي  ،لالستئنافتنفذ فور صدورها و لو 

سا ة ل وم بها الغ تدابیر وقائ م بوقف تنفیذ التدبیر المح الم الحدث بل ال یجوز الح رض منها إ

ام و األمر  ا ال تتف مع األح أنها ال تعد جزاءا جنائ عة التدابیر  ضا طب على األحداث أ

  .بوقف التنفیذ

ع  وم بها على الحدث وهذا عام و شامل لجم م بوقف التنفیذ التدابیر المح ال یجوز الح

المادة  م  444التدابیر المنصوص علیها  ة إال في حالة ما إذا ح من قانون اإلجراءات الجزائ

م إلى  قا للقواعد العامة یوقف تنفیذ هذا الح س فإنه ط ة الح عقو حین على الحدث المتهم 

ا إما البت ف ة ضد المتهم و إما إلغائهبه استئناف   .تأییده و تنفیذ العقو

اتب  ه  مس مة األحداث في سجل خاص غیر علني  یتم تقیید القرارات الصادرة من مح

ه  قا لما نصت عل ج و یختص قاضي األحداث بإصدار قرار بین .إ.ق ،)1(489الجلسة ط

م الحدث سواء ر الي مصارف الحصة التي تتحملها أسرة الحدث ف ة و اإلیداع في حالة تسل عا

انت تتولى حضانته حسب ما ه أو لشخص غیر من  ه أو أمه أو وص ا لغیر أب  مؤقتا أو نهائ

ه المادة  فقد نصت على أن القرارات الصادرة من الجهات  ، )2(492 أما المادة 491نصت عل

ع  األحداث تعفى من إجراءات الطوا ة المختصة  ة و التسجیل ما عدا ما یرجع القضائ المال

ام الصادرة على الحدث قد  ة و أثناء تنفیذ األح منها إلى الفصل عند االقتضاء في حقوق مدن

حول دون ذلك عی تنفیذه أو  النظر  .طرأ ظرف جدید  قة فإن المختص  قا للمادة السا و ط

النزاع هذا ب أن فصل فیها في المسائل العارضة ، قاضي األحداث أو قسم األحداث الذ س

                                                             
  .ج.إ.من ق 489المادة  )1(
  .ج.إ.من ق 492المادة  )2(
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ة لالختصاص فوض هذا  النس ن أن  م ما  إلى قاضي األحداث أوقسم  االختصاصالمحلي 

قع بدائرة  ه  اختصاصاألحداث الذ  ان الموجود  ه الحدث أو الم الشخص الموضوع لد

  .الحدث فعال مودعا أو محبوسا

تبین من المادة  شمل قراره  منح لقاضيج أن المشرع الجزائر .إ.ق 470و األحداث أن 

ما تناولت المادة النفاذ المعجل ،  مه  ام الصادرة في شأن المسألة أن 468أو ح  األح

ضا النفاذ المعجل رغم المعارضة    .واالستئنافالعارضة یجوز أن تشمل أ

                                                  

ا  ام ا: ثان شأن الحدثطرق الطعن في األح   لصادرة 

ة و تتمثل في الطعن  ام الصادرة إلى طرق طعن عاد تنقسم طرق الطعن في األح

النقض و إعادة  االستئنافالمعارضة و  ة متمثلة في الطعن   التماسو إلى طرق غیر عاد

  :النظر و سوف نوضحها على النحو التالي

ة  -1   و هي المعارضة و االستئناف: طرق الطعن العاد

ة : المعارضة الطعن  - أ ة الصادرة من المحاكم الجزائ اب ام الغ تكون المعارضة في األح

م ا ابيفالح ه أنه غ م ضعیف سب ابي ح طرقة و قد منح الشارع المته ،لغ ه  م ح الطعن ف

ه وفقا  ،المعارضة ابي الصادر من الحدث یجوز المعارضة ف م الغ ة للح النس ذلك  و األمر 

  .للقواعد العامة

م ة إلعالن الح ام التال ابي و تقبل المعارضة في ظرف عشرة أ و تكون المعارضة   ،الغ

ه أو إلى المسؤول عنه حسب األحوال ة عل ان  ،ألحد والد الحدث أو من له الوال هذا إذا 

م الصادر على الحدث في جنحة أو مخالفة   .الح

ة األحداث المخ 422من القانون  45و نصت المادة  للقانون أو المعرضین  الفینلحما

ه على  تللخطر أجاز  ه أو الشخص المسؤول عل ه أن یتعرض بواسطة ول وم عل للحدث المح

حقه  ة الصادرة  اب ام الغ ة المنصوص علیها في ،األح و ذلك ضمن المهل وفقا لألصول العاد

ة   .قانون أصول المحاكمات الجزائ



عة األحداث الجانحین خالل مراحل الدعو العموم       :                 الفصل الثاني ةإجراءات متا  

- 99 - 
 

ه القانوني في المادة و یجوز رفع المعارضة أو االستئناف من الحدث  من  471/2أو نائ

ام قسم األحداث  10ج في خالل .إ.ق ام و تطب استئناف أوامر قاضي األحداث و أح أ

حسب المادة  االستئنافالقواعد العامة المقررة في مواد     .274/2في هذا القانون 

االستئناف  - ب ام یهدف الطاعن :  الطعن  و هو طر عاد من طرق الطعن في األح

مة أعلى  م  تدرجة من تلك التي أصدر من ورائه إلى طرح دعواه مرة أخر على مح الح

ه ه القاضي من خطأ   ،المطعون ف ون قد وقع ف م لرفع ما  و ذلك لمراجعة المحاكمة و الح

م الموضوعف حق مبدأ التقاضي  ما معناه أن، ي القانون أو في الح االستئناف طر إصالح 

  .)1(على درجتین

ل مجلس قضائي غرفة األحداث تفصل في القرارات ا لصادرة من قسم األحداث فتوجد 

شؤون  ،المحاكم وفي األوامر الصادرة من قاضي األحداث أو قاضي التحقی المختص 

ة تنظر .إ.من ق 472األحداث في حالة استئنافها حسب المادة  مة درجة ثان مح ج فالغرفة 

ام الدرجة األولا ام من تارخ النط  10و یرفع إلیها االستئناف خالل  ،الستئناف في أح أ

م  ابيالضرور أو إعالن االح م الغ م الصادر ،لح   .المعارضة  أو من تارخ الح

ة -2 التماس إعادة النظر: تنقسم إلى : طرق الطعن الغیر عاد النقض و الطعن    .الطعن 

النقض  - أ ة الصادرة ) استثنائي(هو طر غیر عاد : الطعن  ام النهائ للطعن في األح

ات و الجنحمن المحاكم الجنا ة في الجنا ة العاد ج الجزائر بنص المواد .و یجیز قانون إ ،ئ

ة  463-466-471-472-474 النس ام إال  ون له أثر موف لتنفیذ األح أن الطعن ال 

قضي بها تطبی للمادة  ة التي  ام اإلدانة الجزائ ات 50ألح و متى ثبت أن  .من قانون العقو

ابي غیر نهائي تعین عندئذ ا النقض قد رفع في قرار غ الالطعن  عدم قبوله ش  لعدم لتصرح 

ات القانو  ام و القرارات الصادرة في  ن،احترامه مقتض النقض إال في األح و ال یجوز الطعن 

فصل في الموضوع و ما دام القرار  ،أخر درجة فإنه یتعین حینئذ عدم قبول  محل الطعن و لم 

ابي ضد المتهم و لم یبلغ له ف م غ ال و إذا صدر ح ه ش ه لعدم الطعن ف انه المعارضة ف بإم
                                                             

عة، مرجع ساب  )1(   .184-183ص أحسن بوسق
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ع  ار هذا القرار صادرا في أخر درجة مما یتت ن اعت م التالي فال  انتهاء أجال المعارضة و 

النقض ه   .عدم جوار الطعن ف

النقض في  ةو ال یجوز الطعن  صفة تمهید عد  ،القرارات التي تأمر  الفصل في فیتعین خبیر 

اطيما ال تقبل الطعون في ا، الموضوع  س االحت ام و القرارات الفاصلة في الح  .)1(ألح

ام الحائزة لقوة الشيء : إعادة النظر  التماسالطعن   - ب هو طر غیر عاد یخص األح

سبب وقوع خطأ یتعل بتقرر وقائع ال ه  و  دعو أ في حالة وجود خطأ موضوعيالمقضي ف

قضي بإدانته  ه  م حائزة لقوة الشيء المقضي ف هذا الطر مسموح للحث الذ صدر ضده ح

ة  ام النهائ ة األح حج مس  الرغم من أنه  ة أو جنحة و هذا من أجل تحقی العدالة  في جنا

  التي تعتبر

قة شأن األحداث  ،عنوانه للحق ة الصادرة  ام الجزائ س و تقصد بإعادة النظر في األح ول

ة و التهذیب  ن لقاضي  التيمراجعة تدابیر الحما ام المادة . ئهاتعدیلها أو إلغام و وفقا ألح

الغ البد من توافر  إلعادةج فإنه .إ.من ق 531 شأن حدث أو  م جزائي صادر  النظر في ح

ة    :الشرو التال

م أو القرار حائزة لقوة الشيء  - ون الح هالبد أن  ة  المقضي ف اإلدانة في جنا قضي 

   .أو جنحة

ا - مة العل م طلب إلى الجهة المختصة و هي المح   .تقد

ج .إ.من ق 531البد أن یؤسس الطلب على إحد الحاالت الواردة في المادة  -

  .)2(حصرا

                                                             
عة، مرجع ساب )1(   .185، ص أحسن بوسق
وش،  )2( رة ". قضاء األحداث"نصیر مداني و زهرة  ا للقضاة سنة لمذ   .2008-2005التخرج لنیل إجازة المدرسة العل
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قا للمادتین  ن للحدث  50و  49و ط م ام  ات و من خالل هذه األح من قانون العقو

ه  ة العامة أو من ممثله القانوني أو األشخاص الذین حول لهم من خاللها أو لوالد ا أو الن

طرق الطعن المتاحة حسب اإلجراءات المنصوص علیها في ق ،القانون ذلك   ج.إ.الطعن فیها 

ة: الفرع الثاني عد تنفیذ العقو ة الحدث    دور قاضي األحداث في حما

عتبر   ة  انحرافال  ةذلك إلى أنه ظاهرة بل یتعد . الطفل ظاهرة إجرام تعی  اجتماع

ة الطفل المنحرف حیث یتمثل دور قاضي . المجتمع من خالل فرض التدابیر المالئمة لحما

ة في نقطتین متمثلتین في عد تنفیذ العقو ة    :األحداث في الحما

ة للح: أوال عد ة ال   ثداإلشراف على الرعا

ش المراكز إن المشرع الجزائر أجاز للقاضي  ام بزارات و تفت التقارر عن  دادإع والق

ها تحت  ،ذلك األحداث من خالل عمل مندو ما له سلطة اإلشراف على المصالح الخاصة 

ه التقارر الواجب رفعها إل   .مسؤولیته و إلزامهم 

عة لوزارة اب التا ة الش  حیث تعتبر المراكز و مؤسسات األحداث المتمثلة في مراكز رعا

التضامن الوطني و مراكز إعادة تأهیل األحداث عالوة على األجنحة الخاصة الموجودة 

عة لوزارة العدل ة التا   .المؤسسات العقاب

شمل شرو النظ ل شهرن على األقل و یجب أن  ش أو الزارة مرة   ،افةیتم التفت

ةقی البرامج التتطبی ،الغذاء ،الكسوة  ،األمن ن ة و التكو افة إلى مختلف النشاطات إض ،م

ة ة  و غیرها ،الثقاف   .....الراض

ع المراف األخر الموجودة  ة و تفقد جم ه مراق قاعات األكلما عل ، المراكز 

ة ز على  ،الصیدل المر ة مد تطور سلوك األحداث  ون على علم بنشاطها و مراق المراقد ل

ة  ،دیرة إدارة السجون بوزارة العدلأن تختتم زارته بتحرر تقرر یرسل إلى م المدیرة الفرع

ة ل حالة من شأنها عرقلة إعادة التر ة األحداث حتى تكون على إطالع    .لحما
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ة فالزارة  األحداث في المؤسسات العقاب أما مراكز إعادة التأهیل و األجنحة الخاصة 

ة شهرة من قبل قضاة األحداث ةو تشمل الم .)1(تخضع لمراق   :سائل التال

ة وسائل األمن -   .رقا

المؤسسة - ة األحداث الموجودین  ة وضع   .مراق

  .االستماع إلى األحداث الذین لهم مطالب معینة -

ة الدفتر المعد لكسب األحداث  -  .مراق

ة الجار العمل بها - ة و الغذائ حث عن النظم الصح  .ال

أن یختم زارته بتسجیل مالحظاتهم على سجل الزارات  ما ألزم المشرع قضاة األحداث 

ع المالحظات  ه جم المراكز أو المؤسسة، وتحرر تقرر مفصل عن الزارة یدونون ف الخاص 

 مدیرة إدارة السجون  إلىو االنتقادات و االقتراحات لیرسل 

  . فائدة األحداثلتتخذ بناء على ذلكما یلزم من إجراءات ل

ا ه: ثان وم عل ار الحدث الجانح المح   :رد اعت

ه أحد التدابیر المنصوص علیها في المادة   444ستفید الحدث الجانح المطب عل

قا لنص المادة .إ.ق اره تطب ة إلغاء .إ.من ق 490ج من رد اعت ان ج التي تنص على إم

مة رقم واحد إذا صلح حال الحدث، بناءا على طلب مقدم من صاحب الشأن أو من  .)2(القس

نعقد االختصاص  ار القانوني، و عد من قبل رد االعت مة، وهو ما  ا من المح النائب أو تلقائ

م بدائرتها الحدث أو التي أصدرت تدابیر  ق مة التي  للبت في هذا الطلب لكل من المح

الد مة الم ة أو مح   .الحما

                                                             
م السجون و إعادة اإلدماج یتضمن  ، 05/04من قانون  33المادة  )1( -1 المعدل والمتمم  ،للمحبوسین االجتماعيتنظ

ة رقم  فر  22لتارخ  15الجردة الرسم   .1975ف

  
ة 5فقة  628أنظر المادة  )2(   .من قانون اإلجراءات الجزائ
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ة، نجد أن المشرع التزم أما ف ة جزائ عقو ه  وم عل ار الحدث المح ما یخص رد اعت

حیث ار في قانون  الصمت حول هذه المسألة،  ال تنص المواد المنظمة لقواعد رد االعت

قع لزاما علینا تطبی  ة، ف عقو ار الحدث المدان  ة رد اعت ان ة، على إم اإلجراءات الجزائ

الغیالقواعد العامة أسوة  ات غیره من ال أن ینعقد االختصاص لغرفة االتهام للبت في طل ن ذلك 

اره في مهلة شهرن، من یوم إیداع الطلب   .رد اعت

عود لتحدید االختصاص في الفصل في رد  یخ  عة التو ال الذ تطرحه طب واإلش

ذا اعتبرناه ع ار، فإذا اعتبرناه تدبیر عاد االختصاص لقاضي األحداث وإ ة عاد االعت قو

ة   .االختصاص لغرفة االتهام وف األوضاع العاد

  

  



  

  

  

  

  

  ةـخاتم
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ننا القول أن ظاهرة جنوح األحداث من أخطر الظواهر في  م ره  ختاما لما سب ذ

المجتمع، و ذلك لخطورة المراحل العمرة والتي من خاللها یتقرر مستقبل الحدث و تتحدد 

الد خطورة مالمح اتجاهه و  ان انحراف الحدث مؤشرا على م ذا  ه في مرحلة البلوغ، وإ سلو

ل األحوال مؤشرا على قصور دور  ة أو مشروع جرمة على وشك النمو فهو في  اجتماع

المجتمع، في رقابته و حمایته لهذه الفئة و التي تعتبر جزء ال یتجزأ منه، فمن خالل دراسة 

ة لألحداث الج ة یر من خاللها، فرجل القانون المعاملة الجنائ احث زاو انحین وجدنا أن لكل 

ة التي الوجود لها بدون نص قانوني،  ة الجنائ ز على الجنوح جرمة تترتب علیها المسؤول یر

وعلماء االجتماع یجدون في الجنوح األحداث انتهاكا لقاعدة داخل المجتمع لذلك البد من 

معرفة العوا زون استئصال هذه الظاهرة  ه، و أما علماء النفس یر مل التي من شأنها أن تؤثر ف

ون ناتج عن صراع  ه  قوم  التالي أ سلوك  عن النفس الكامنة في الحدث الجانح، و 

ة التي تحول دون انحرافه و في  ارز و المهم في إیجاد الحلول المناس ان لهم الدور ال نفسي، ف

ال مدروسة إل صالحه و إعادة إدماجه من جدید، إذ أن المجتمع حالة انحرافه ینتهجون س

ة  ة ألبنائه قصد حمایتهم و تفاد سقوطهم في هاو قدم الرعا الواعي و الراقي هو الذ 

ح، و في هذا  ة و الفهم الصح االنحراف، وهذا من خالل نظرة جدیدة قوامها العطف و الرعا

ة اإلجراءات التي یخضع لها الحدث  اق تبدوا أهم الجانح، ومن خالل دراستنا لإلطار  الس

ام و إجراءات  أح اإلجرائي لجنوح األحداث الحظنا أن المشرع الجزائر قد خص هذه الفئة 

عة  ة بإجراءات متا ع الترو و التهذیبي أكثر منه عقابي وردعي، تكون بدا غلب علیها الطا

األحداث عند األحداث الجانحین فوجدنا أن المشرع الجزائر لم ینص على إ جراءات خاصة 

حث  ال ة هي التي تقوم  ة القضائ ط التالي فالض التحر فهو یخضعها إلى القواعد العامة و 

ة في جرائم األحداث، فال  ما یخص تحرك الدعو العموم التحر عن جرائم األحداث، أما ف

مة المختصة بل البد من إ اشرة أمام المح صفة م دعاء أولي أمام قاضي یجوز إقامة الدعو 

ات التحقی القضائي فهو أمر  ة لخصوص النس األحداث، أما  التحقی فهو بذلك إجراء خاص 

عها قاضي األحداث أو قاضي التحقی  ما أن اإلجراءات التي یت ا األحداث،  ي في قضا وجو

ة الحدث، حث في شخص الغین إذ في األول یرتكز على ال وهذا  تختلف عن التحقی مع ال

السرة ة فتتمیز هذه المرحلة  ة التهذیب التحقی االجتماعي، و هو من تدابیر الترو   .سمى 
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یله تختلف عن تلك التي  ما یخص مرحلة المحاكمة فهي تتمیز بإجراءات و تش أما ف

سا ومن قاضیین محلفین  ل من قاضي األحداث رئ مة األحداث تتش الغین فمح تخص ال

ما یخص المح الحضور ،وف ه  اكمة فإنها تتمیز بإجراءات خاصة من بینها تكلیف الحدث و ول

انسحاب الحدث من الجلسة فنجد أن المادة  أمر  ن للقاضي أن  م ما  من  468في الجلسة 

م الذ  حضور أشخاص معینین على سبیل الحصر و الح ة فهي تسمح  اإلجراءات الجزائ

ا ون علن   .صدر 

م ف عد صدور الح اتخاذ و ة مخففة أو  ع عقو ون ببراءة أو بتوق ة فإما أن  ي القض

ه المادة  قانون اإلجراءات  444تدابیر من التدابیر المقررة قانونا، وهذا حسب ما نصت عل

م  رغم من تعدد أنواعها من التسل ما لحضنا أنه و ة الجزائر  ة ،الجزائ إلى الوضع تحت المراق

ه و المساعدة ،و  یخ واإلنذار إال أنها مع توج ة ، و التو ذا اإلیداع في المؤسسات اإلصالح

ه و هذا ما  ة تهدف إلى إصالح الحدث ، وتهذی ارها تدابیر ترو اعت تتف في مضمونها 

، حیث أنه 51_50_49وضحه المشرع الجزائر في المواد  ات الجزائر ، من قانون العقو

سنة، فوجدنا أنه ال یوقع على القاصر الذ یتراوح  18خص فیها األحداث الذ لم یبلغ سن 

ة أو التهذیب، ومع ذلك فإنه في مواد  13إلى أقل من  10سنه من  سنة إال لتدابیر الحما

یخ ون إال محال للتو   .المخالفات ال 

ة أو 18إلى 13و یخضع القاصر الذ یبلغ سنه من   ة أو التر سنة إما لتدابیر الحما

ات المخف ة العقو ة غیر مناس ان قد تكون حالة الحدث البیئ عض األح فة، إال انه وفي 

ة في مراكز  ه ووضع ش ف ع عاده عن الوس الذ  ستدعي است ه مما  إلصالحه و تهذی

ة ذات طالب  ة و هي مؤسسة عموم األحداث و التي تكون إما مخصصة بإعادة التر خاصة 

ام ة، و تخضع في ق ة معنو ام األمرإدار و شخص  26المؤرخ في 75/64ها األح

عد و  1975سبتمبر ة و مصلحة العالج ال و تحتو على مصلحة المالحظة، و إعادة التر

ة و التي  ة و إدماج األحداث و الجانحین المتخصصة ذات مؤسسات عقاب مراكز إعادة التر

م السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمجرمین رت في قانون تنظ   .ذ
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ة لألحداث الجانحین تكمن  لتكون الخالصة أن الهدف األسمى، و األخیر للمعاملة الجنائ

الغین، و ال یتم ذلك  ة لل ة الجزائ م المسؤول مهم لذلك فإن القواعد التي تح في إصالحهم و تقو

إال بإلغاء مؤسسة العقاب من تشرع األحداث الجانحین، فالحدث الجانح مصنوع ال مولود، و 

ا أن وسائل العنف والتعذیب  هو ح من الثابت علم ة أكثر منه مجرم، و أص ز الضح في مر

طرقة لمعالجة انحراف األحداث بل أنها تزد من حدته و لتجنب ذلك یجب أن  ة  غیر مجد

اسة  معاملة خاصة على ضوء س طها المشرع  ح تحظى هذه الفئة بتشرع خاص بها على أن 

ة تهدف إلى تو  ة اجتماع ة للجیل الناشئ عن طر تقرر تدابیر إصالح ة والحما فیر الرعا

، فرد الفعل الجزائي یجب أن یرتكز على حالة الحدث و شخصیته  ل حدث على حد تالءم 

ه س عقا ستهدف إصالحه، ول ما    .صرف النظر عن جسامة أو تفاهة الجرمة 

ر منهاو في األخیر حاولنا تسل الضوء على مجموعة من  ات نذ   :االقتراحات و التوص

التشرع المصر و قانون خاص  عض التشرعات  ع نهج  لو أن المشرع الجزائر ات

  .األحداث

  حث و التحر ة ال شرطة خاصة تتولى عمل حبذا لو أن المشرع الجزائر خص هذه الفئة 

  .في الجرائم التي یرتكبها األحداث

 عت ة ح الدفاع حیث  ة للحدث خالل مراحل نظرا ألهم بر من أهم الضمانات القانون

ة فإن المشرع الجزائر أوجب حضور المحامي مع الحدث خالل مرحلة  الدعو العموم

عة فجعله جواز و في هذا الصدد نرجو من  ة لمرحلة المتا النس التحقی و المحاكمة ،أما 

  .مشرعنا الجزائر جعل حضور المحامي في هذه المرحلة

  ما یخص األحداث الذین لم یبلغوا سن أما ة وتطب علیهم  18ف سنة و ارتكبوا جرائم إرهاب

ة لهذه الفئة في  ان لزام على المشرع فرض حما الغین، ف ة تتساو مع ال ات جزائ عقو

  .مختلف الجرائم مهما بلغ حجم خطورتها
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  :المصادر: أوال

  القرآن الكرم

ا س : ثان   القوام

اعة والنشر، 9، المجلد  لسان العرب ابن منظور، -1   .1956، بیروت، دار لبنان للط

ة: ثالثا   النصوص الرسم

  1996 نوفمبر 28الدستور  -1

ع  20المؤرخ في  11/02: رقم األمر -2 المعدل  23/02/2011المواف لـ  1423 األولر

المتضمن  08/06/1966المواف لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/115والمتمم لألمر 

ة العدد  ة، الجردة الرسم   .2011لسنة 12قانون اإلجراءات الجزائ

فر  6المؤرخ في  04-05رقم  قانون ال -3 م السجون و إعادة اإلدماج الذ یتضمن  2005ف تنظ

ة رقم  للمحبوسین االجتماعي فر  22لتارخ  15المعدل والمتمم الجردة الرسم   .1975ف

ات المعدل والمتمم  1966المؤرخ في یونیو  66/155األمر رقم  -4 المتضمن قانون العقو

فر  25المؤرخ في  09/01القانون رقم   .2009ف

عا   الكتب: را

م محسن،  - 1   .1999 ،، دار الثقافة للنشر و التوزعإجراءات مالحقة األحداث الجانحینإبراه

عة،  - 2 ةأحسن بوسق ة في ضوء الممارسات القضائ ، منقحة 2. ،قانون اإلجراءات الجزائ

ة  ة2006جوان  26ومتممة لغا ع الدیوان الوطني لألشغال الترو   ،2002 ،، ط

ة لألطفال المنحرفینالمسؤولأحمد سلطان عثمان،  - 3 ة  ،ة الجنائ دراسة مقارنة المؤسسة الفن

اعة و النشر، القاهرة عة سنة .للط  .2002دون ط

ات أحمد فتحي سرور، - 4   .1972، )ن. د. د(، القاهرة، أصول قانون العقو
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م إسحاق - 5 ة في قانون منصور،  إبراه ادئ األساس ة اإلجراءاتالم الجزائر، دیوان  ،الجزائ

ة،    .1993المطبوعات الجامع

ع الجزائر بن رزق هللا إسماعیل،  - 6 ، محاضرات من وزارة العدل، حقوق الطفل وفقا للتشر

سة مة ت سة، مح  .2009-2008مجلس قضاة ت

دان، بیروت، لبنان، الطفولة الجانحةجان شازال،  - 7 ، ترجمة أنطوان عیدة، منشورات عو

ة ة العلم ت  سلسلة الم

ات الجزائر القسم العامرضا فرج،  - 8 ة للنشر والتوزع، شرح قانون العقو ة الوطن ، الشر

  .1976الجزائر، 

ة الجزائر زدومة دراس،  - 9 ة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائ ، دار الفجر للنشر و حما

عة األولى    .2007التوزع، الط

ن،  -10 ، 1، 2009 ،الثقافة للنشر والتوزع ، داردراسة مقارنة قضاء األحداثزنب أحمد عو

  .2إصدار

ة للنشر والتوزع، قضاء األحداث، نزنب أحمد عو  -11 ة الدول عة األولى، الدار العلم ، الط

  .2009ودار الثقافة للنشر والتوزع، األردن 

مان عبد المنعم،  -12 ادئ علم الجزاء الجنائيسل ان نشر، م   .2002، بدون دار نشر، بدون م

م فودة،  -13 ة،  ،جرائم األحداث في ضوء الفقه وقضاء النقضعبد الح دار المطبوعات الجامع

ندرة، مصر، ب   .1997، . اإلس

مان،  -14 ة، 1، الجزء ع الجزائر القسم العام.شرح قعبد هللا سل ، دیوان المطبوعات الجامع

  .2009الجزائر، 

عة وعلم النف األحداثجنوح العري بختي،  -15 اب والعوامل(س في ضوء الشر الجزاء  -األس

ة، )والعالج  .2014-04، دیوان المطبوعات الجامع
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م والعقاب في علي علي منصور،  -16 ة اإلسالمنظام التجر القوانین الوضع ، مؤسسة مقارن 

عة  مان والخیر، المدینة المنورة، الط   .1986، 1الزهراء لإل

ة، نتائج عوامل جنوح األحداث في الجزائرعلي مانع،  -17 ة، دراسة میدان ، المطبوعات الجامع

عة  الجزائر،   .2002ط

ة للدراسات والنشر ،)دراسة مقارنة(األحداث المنحرفون دمحم جعفر،  علي -18 المؤسسة الجامع

  .1996، 3والتوزع، بیروت،  

ةعوض دمحم،  -19 ة، قانون اإلجراءات الجنائ  .2004، جزء األول، دار المطبوعات الجامع

ندرة،  ،علم اإلجرام وعلم العقابفتوح عبد هللا الشاذلي،  -20 ة، اإلس دار المطبوعات الجامع

2003.  

ة، : القاهرة ،قاموس علم االجتماعدمحم عاطف غیث،  -21 عة العر   .1976المط

ة، -22 ع الجزائر  دمحم عبد القادر قواسم مؤسسو الكتاب الوطني،  ،جنوح األحداث في التشر

 .1992الجزائر، 

عة الثالثة،  دمحم -23 اعة والنشر،الط ة للط ة، دار أو اسة الجنائ معمر الرازقي، علم اإلجرام و الس

ة، سنة    .2002الجماهیرة اللیب

اعة والنشر محاضرات في القانون الجنائي القسم العامقي، ز ادمحم معمر الر  -24 ا للط ، دار أو

ة، الجماه ة الثقاف عة یوالتوزع والتنم   .2002 ،3رة العظمى، الط

مان موسى،  -25 ة لألحداث الجانحین محمود سل عة ، )دراسة مقارنة(اإلجراءات الجنائ الط

ة، مصر،   .2008األولى، دار المطبوعات الجامع

مان موسى،  -26 ة لألحداثمحمود سل عة ، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائ الط

  .2006منشأة المعارف، : األولى

27- ، فة تأهیل الطف مصطفى حجاز ر اللبناني،  ،-الجانحون  األحداث–ولة غیر المتك درا الف

  .1995 األولى، 
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اعة والنشر والتوزع،  ،الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  -28 دار الهد للط

  .2003الجزائر، 

ع الجزائر نبیل صقر، صابر جمیلة،  -29 اعة والنشر األحداث في التشر ، دار الهد للط

  .عین ملیلة، الجزائروالتوزع، 

موجب القانون رقم یوسف دالندة،  -30 ة   26المؤرخ في  01/08قانون اإلجراءات الجزائ

ة 2001یونیو  االجتهادات القضائ اعة والنشر والتوزعومزود  الجزائر، ، ، دار هومة للط

2005. 

  المجالت : خامسا

عة "جد الصادق،  -1 ة في الشر ة الطفل الجزائ ةمسؤول ، والتقنینین الجزائر واللیبي اإلسالم

ر  2013ما  9، عدد مجلة المف

حث والتحر والتحقی في قانون سمیرة معاشي،  -2 ة للحدث أثناء مرحلتي ال الضمانات القانون

ة ة، اإلجراءات الجزائ ة الحقوق والعلوم  الجزائر ل ع،  مجلة االجتهاد القضائي العدد السا

س ضر،  ة، جامعة دمحم خ اس سمبر الس   2010رة، د

ة،  -3 ، قسم مجلة المنتد القانوني اإلجراءات والتدابیر الخاصة المقررة لألحداث،شهیرة بولح

ة، العدد   2009فرل أ، 6الكفاءة المهن

ة، قرار بتارخ  -4 قا، الغرفة الجزائ ةم، 20/06/1985المجلس األعلى سا عدد  المجلة القضائ

 م2000سنة  01

ة الحقوق مجلة االجتهاد القضائي الطفولة الجانحة، هد زوزو، -5 ل ضر،  ، جامعة دمحم خ

ة، قسم الحقوق، العدد  اس   .07والعلوم الس

ة: سادسا   الرسائل الجامع

ةأكرم نشأت،  - 1 ة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقو توراهالحدود القانون   ، أطروحة د
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ة للطفل فيقات، و بلقاسم س - 2 ة الجزائ رة لنیل شهادة (، القانون الجزائر  الحما مذ

ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة، )الماجستیر اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،-2011.  

ع الجزائر علي لقصیر،  - 3 ة للطفل في التشر ة الجنائ توراه(، الحما ، جامعة الحاج )رسالة د

اتنة،    .110، ص 2008لخضر، 

4 -  ، ماو ة دمحم ج ة الجنائ ع الجزائر الحما رة لنیل درجة الماجستیر (لألحداث في التشر مذ

ة، )في القانون  ة الشرعة والقانون، جامعة أم درمان اإلسالم ل  ،2007. 

وش،  - 5 ا ". قضاء األحداث"نصیر مداني و زهرة  رة التخرج لنیل إجازة المدرسة العل لمذ

 .2008-2005للقضاة سنة 
 

عا ات واإلعالنات : سا ةاالتفاق   الدول

ة العامة رقم  -1 موجب قرار الجمع ة حقوق الطفل التي تم اعتمادها   - 11-20في  44/25اتفاق

1989.  

قرار رقم  -2 ة    .1985، نوفمبر 40/33قواعد األمم المتحدة النموذج

ة، منشورات األمم المتحدة،  -3 وك دول ة إلدارة شؤون األحداث في مجموعة ص القواعد النموذج

ورك   .1988نیو

ة: ثامنا   المواقع اإللكترون

اسین،  -1 في  مخل ة وفي مرحلة تنفیذ الح ام معاملة الحدث خالل مراحل الدعو العموم ، أح

ا للقضاة دفعة  رة تخرج لنیل إجازة المدرسة العل نوفمبر  11(، 2006-2005سنة  14مذ

، topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t337: ، من الموقع)2009

 .15/3/2015: تارخ اإلطالع

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t337-topic
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ر وعرفان     ش

  أ ب ج  مقدمــة

  األولل ـالفص

ة في معاملة الحدث الجانـح ام الموضوع ة في معاملة الحدث الجانـحاألح ام الموضوع   األح
  6  تمهید 

حث األول عة الحد: الم ة ثطب ان أساس مساءلته جزائ   7  الجانح و

  7  مفهوم الحدث الجانح: المطلب األول

  7  تعرف الحدث: األولالفرع 

  14  تعرف الجنوح: الفرع الثاني

اب وعوامل الجنوح: الفرع الثالث   18  أس

ة لألحداث: المطلب الثاني ة الجزائ   26  أسس المسؤول

ة  لألحداث :األولالفرع  ة الجزائ   26  الجانب الفلسفي للمسؤول
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حث الثاني ة  لألحداث: الم ة الجزائ   34  نطاق المسؤول

ة لألحداث: المطلب األول ة الجزائ   34  تقدیر المسؤول

ة لألحداث: الفرع األول ة الجزائ ة للمسؤول عة التدرج   35  الطب
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  :صـخـالمل

ه إلى  الحدث الجانح، تطرقنا ف ة المتعلقة  ام الموضوع حث األح العوامل یتضمن هذا ال

اب التي أدت إلى ان ة للحدث وف واألس ما یتم تحدید المسؤول حراف هذه الفئة من المجتمع، 

املة وقت ارتكاب الجرمة 18مراحله العمرة فالحدث هو الطفل الذ لم یبلغ سن    .سنة 

ما انصبت هذه الدراسة على اإلجراءات الالزمة التي أقرها المشرع الجزائر من أجل 

ة لألحداث الجانحین ة الجنائ   .توفیر الحما

ة أن المشرع الجزائر  ة اإلجرائ ولهذا الغرض نجد من خالل تحلیلنا للنصوص القانون

ع مراحل الدعو العموم ة تختلف عن تلك خص األحداث بجملة من اإلجراءات عبر جم

الغین   .المقررة لل

ع التأهیلي الترو  الطا ات نجدها تتسم  ما یخص العقو ذلك ف  .و
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