
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المقدمــة

إن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم املتحدة تعترب أداة مفيدة لتطوير أجهزة قضاء األحداث      
ول املصادقة عليها بإدخال إصالحات على قوانينها متكنها من التقيد هبذه احلقوق ومن املنحرفني، وهي تلزم الد
.حداث بشكل مناسباألهنا صرخة تنبيه للبلدان اليت مل تكن قد عاجلت مسالة قضاء إاملزايا العديدة لالتفاقية 

(
1

)  
ن إصالحهم وتقوميهم لذلك فإيكمن يف ية لألحداث اجلاحنني للمعاملة اجلزائ إن اهلدف األول واألخري     

ية تلك اليت حتكم املسؤولية اجلزائ تعترب قواعد خاصة وخمتلفة عن األحداث اجلاحنني القواعد اليت حتكم مسؤولية
للبالغني، وال يتم ذلك إال بإلغاء مؤسسة العقاب من تشريع األحداث اجلاحنني فاحلدث اجلانح مصنوع ال مولود 

جمرم وأصبح من الثابت علميا أن وسائل العنف والتعذيب غري جمدية كطريقة ملعاجلة  وهو يف مركز ضحية أكثر منه
حتظى هذه الفئة بتشريع خاص هبا على أن  ذلك جيب أن با لتنناألحداث بل أهنا تزيد من حدهتاحنراف 

ء عن يالناشحييطها املشرع مبعاملة خاصة على ضوء سياسة اجتماعية هتدف إىل توفري الرعاية واحلماية للنيل 
ي جيب أن يرتكز على حالة احلدث كل حدث على حدة فرد الفعل اجلزائطريق تقرير تدابري إصالحية تالئم  

 وشخصيته بصرف النظر عن جسامة أو تفاهة اجلرمية كما يستهدف إصالحه و ليس عقابه. 
ة مع هدف إصالح احلدث كذلك فان إجراءات املالحقة و التحقيق و احملاكمة و التنفيذ جيب أن تكون متالئم

متخصصني يف شؤون  اجلاحنني مشكلة من قضاة و هتذيبه ويعين ذلك ختصيص حماكم تنظر يف قضايا األحداث
 األحداث و رعايتهم.

ء الدفاع االجتماعي كما تقوم على أساس يوتقوم فلسفة حمكمة األحداث على تطبيق كامل ملباد
قوميي يتعني اختياره بعد دراسة شاملة حلالة احلدث سواء فيما يتعلق اإلصالح وليس فرض العقوبة وان اإلجراء الت

  بالظروف االجتماعية اليت حتيط به والعوامل النفسية اليت بداخله.
قد خص طائفة األحداث جبملة من القواعد و اإلجراءات الواجب  جنده و بالرجوع للتشريع اجلزائري

و اهلادفة إىل محاية و         كن وصف هذه القواعد املتميزة و ااخاصةإتباعها أثناء التعامل مع احلدث اجلانح و مي
كان عن سلو  طريق اإلجرام و عالجه و تربيته إذا وقع و خصوصية سنه إلبعاده قدر املتربية احلدث مبا يتماشى 

  فيه.
بريا من القضايا و املالحظ اليوم أن جداول حماكم األحداث سواء على مستوى التحقيق أو احلكم تعرف عددا ك

املختلفة و املتنوعة و تعقدها يف كثري من األحيان و هو ما دفع بالكثري إىل دق ناقوس ااخطر خبصوص هذه الفئة، 
        يةعرفة األساليب اجلزائالالزم القيام بدراسة حتليلية مل من بات كلذل

 
ة املتابعة إىل مرحلة التحقيق ويف مرحلة العمومية بداية مبرحل ىو اإلجرائية للحدث طيلة مجيع مراحل الدعو 

احملاكمة، و املعاملة اليت خيص هبا سواء يف جناح األحداث داخل املؤسسات العقابية أو يف مراكز األحداث و 
.19، 18القاضي غسان رباح. حقوق احلدث املخالف للقانون. ص  –1  



فما هي األحكام ااخاصة مبعاملة األحداث اجلاحنني أثناء مجيع مراحل الدعوى  ،حىت أثناء تنفيذ خمتلف التدابري
  هي اإلجراءات ااخاصة املتخذة من قبل قاضي األحداث يف مرحلة تنفيذ احلكم؟. العمومية؟ و ما

و تبعا لذلك ارتأينا تقسيم هذا املوضوع إىل قسمني، نتطرق يف القسم األول إىل اإلجراءات ااخاصة 
 باألحداث اجلاحنني خالل مجيع مراحل الدعوى العمومية، أما القسم الثاين فسنخصصه لدراسة اإلجراءات

 املتخذة يف شأن احلدث اجلانح املدان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الفهرس

 



 المقدمة

::الفصل األولالفصل األول   

01..................................اإلجراءات ااخاصة باألحداث اجلاحنني خالل مجيع مراحل الدعوى العمومية  
 

01....................................................................................إجراءات متابعة األحداث اجلاحنني:المبحث األول  
02.....................................................................................................مرحلة البحث و التحريالمطلب األول:  
03...............................................................دعوى العمومية يف جرائم األحداثحتريك الالمطلب الثاني:  
06.........................................................................ااخاصة أثناء مرحلة التحقيق اإلجراءاتالمبحث الثاني:  
06.................................................................حلدث اجلانحات املختصة بالتحقيق مع اهاجلالمطلب األول:  
08........................................اجلانح و التدابري املتخذة بشأنهكيفية التحقيق مع احلدث المطلب الثاني:  
16........................................................................اإلجراءات ااخاصة أثناء مرحلة احملاكمةالمبحث الثالث:  
17.................................................................................تشكيل قسم األحداث و اختصاصهالمطلب األول:  
21...............................................................................إجراءات حماكمة األحداث اجلاحننيالمطلب الثاني:  

             
::الفصل الثانيالفصل الثاني   

31...................................................................................املدانن احلدث اجلانح املتخذة يف شأ اإلجراءات  

 

31..............................................................عقوبات املقررة لألحداث اجلاحننيالتدابري و الالمبحث األول:  
31..........................................احلدث اجلانح أنواعها و طبيعتها نأالتدابري املتخذة يف شالمطلب األول:  
43...............................................................أن احلدث اجلانحبات املقررة بشو طبيعة العقالمطلب الثاني:  
47.................................................................................احننياملراكز ااخاصة باألحداث اجلالمبحث الثاني:  
49..................................................................................املراكز املتخصصة يف إعادة الرتبية المطلب األول:  
مراكز إعادة تربية و إدماج األحداث و األجنحة املخصصة لألحداث باملؤسسات  المطلب الثاني:

51.................................................................................................................................العقابية  
55...............................................................دور قاضي األحداث يف متابعة تنفيذ احلكمالمبحث الثالث:  
55.........................................................................سلطة قاضي األحداث يف تعديل احلكمالمطلب األول:  

  60 .............سلطة قاضي األحداث يف اإلشراف على تنفيذ احلكم و مراقبة احلدثاني:المطلب الث
 الخاتمة

 الخطة

 المقدمة



.اإلجراءات ااخاصة باألحداث اجلاحنني خالل مجيع مراحل الدعوى العمومية::الفصل األولالفصل األول  
 

.إجراءات متابعة األحداث اجلاحنني:المبحث األول  
.التحري مرحلة البحث والمطلب األول:  
.دعوى العمومية يف جرائم األحداثحتريك الالمطلب الثاني:  

 
.ااخاصة أثناء مرحلة التحقيق اإلجراءاتالمبحث الثاني:  
.حلدث اجلانحات املختصة بالتحقيق مع اهاجلالمطلب األول:  
.اجلانح و التدابري املتخذة بشأنهكيفية التحقيق مع احلدث المطلب الثاني:  

 
.إلجراءات ااخاصة أثناء مرحلة احملاكمةاالمبحث الثالث:  
.تشكيل قسم األحداث و اختصاصهالمطلب األول:  
.إجراءات حماكمة األحداث اجلاحننيالمطلب الثاني:  

             
.املدانن احلدث اجلانح املتخذة يف شأ اإلجراءات::الفصل الثانيالفصل الثاني  

 

.عقوبات املقررة لألحداث اجلاحننيالتدابري و الالمبحث األول:  

.احلدث اجلانح أنواعها و طبيعتها نأالتدابري املتخذة يف شالمطلب األول:  
.أن احلدث اجلانحبات املقررة بشو طبيعة العقالمطلب الثاني:  

 
.احننياملراكز ااخاصة باألحداث اجلالمبحث الثاني:  
.املراكز املتخصصة يف إعادة الرتبية المطلب األول:  
.ية و إدماج األحداث و األجنحة املخصصة لألحداث باملؤسسات العقابيةمراكز إعادة ترب المطلب الثاني:  
.دور قاضي األحداث يف متابعة تنفيذ احلكمالمبحث الثالث:  
.سلطة قاضي األحداث يف تعديل احلكمالمطلب األول:  
  .سلطة قاضي األحداث يف اإلشراف على تنفيذ احلكم و مراقبة احلدثالمطلب الثاني:

 الخاتمة
 

 

ل األولالفص  
 اإلجراءات الخاصة باألحداث الجانحين خالل مرحلة المتابعة و التحقيق



.المحاكمةو                                                        

 

إن املشرع اجلزائري خص فئة األحداث بإجراءات خاصة ختتلف عن تلك املقررة للبالغني و ذلك يف مجيع 
داء من مرحلة املالحقة مرورا بتحريك الدعوى العمومية إىل التحقيق مع احلدث مراحل الدعوى العمومية ابت

اجلانح و املميزات اهلامة اليت خصه هبا أثناء هذه املرحلة وصوال للمحاكمة فخص جهات قضائية مكلفة بقضايا 
اعى فيها ختتلف من حيث تشكيلتها و اختصاصها و خصائص هامة تتميز هبا و اليت ختدم و تر  ياألحداث فه

 مصلحة احلدث أوال و قبل كل شيء.
 

 المبحث األول

 إجراءات متابعة األحداث الجانحين
 

احلدث بصفة عامة يقصد به ذلك الشخص الذي مل يبلغ بعد سن الرشد املقرر قانونا أي الثامنة عشرة          
التاسعة عشرة بالنسبة  وجلزائية أمن قانون اإلجراءات ا 442سنة بالنسبة لسن الرشد اجلزائي طبقا لنص املادة 

من القانون املدين اجلزائري. 40لسن الرشد املدين طبقا ألحكام املادة   
و اجلنوح       أما احلدث اجلانح فهو كل شخص مل يكمل سن الرشد اجلزائي و ارتكب فعال جمرما 

رتكبيها إىل متابعات قضائية من أجل بصفة عامة هو جمموعة االحنرافات اليت ال يستقبلها اجملتمع و تؤدي حتما مب
  (1)محايتهم أو معاقبتهم.

 
معظم التشريعات احلديثة جتمع على أن احلداثة مرحلة حرجة جديرة بأن تؤخذ بعني االعتبار، واملعروف       

عوى النيابة العامة و يسبق حتريك الد هأن الدعوى العمومية تبدأ بأول إجراء من إجراءات التحقيق الذي تباشر 
و البحث عن مرتكبيها و تسمى هذه         العمومية مرحلة متهيدية هامة جلمع األدلة املثبتة لوقوع اجلرمية 

اإلشارة إىل أن معظم الدول املتقدمة خصصت شرطة خاصة باألحداث و  عاملرحلة مرحلة مجع االستدالالت، م
يف املطلب األول من هذا املبحث.  هذا ماال جنده يف اجلزائر رغم أمهيتها و هو ما سنتكلم عنه   

.2005. 2004سنة  -املدرسة العليا للقضاء -14حماضرات األستاذة صخري أمباركة امللقاة على الطلبة القضاة الدفعة  –(1)  



األول المطلب  
 خصوصية مرحلة البحث والتحري

 
و الضباط و       يقوم مبهمة الضبط القضائي رجال القضاء »من قانون اإلجراءات اجلزائية:  12تنص املادة      

 األعوان و املوظفون املبينون يف هذا الفصل.
اجلمهورية... وكيلو يتوىل   
ضبط القضائي مهمة البحث و التحري عن اجلرائم املقررة يف قانون العقوبات و مجع األدلة عنها و ويناط بال

.«البحث عن مرتكبيها مادام مل يبدأ فيها بتحقيق قضائي  
يباشر أفراد الضبطية القضائية وظائفهم بالنسبة للنرائم اليت يرتكبها األحداث، حيث أن السياسة اجلزائية      

مضمار احنراف هؤالء اجلاحنني و خاصة ما يهدف إليه املشرع من إصالح و رعاية للحدث و جعله احلديثة يف 
يف املقام األول تستدعي ختصيص ضبطية قضائية للنرائم اليت يرتكبها هؤالء الصغار و تقتضي كذلك فيمن 

)يتوالها ااخربة و الدراية يف شؤوهنم.
1
)  

ة وقبل البدء ر خارج إطار الدعوى العمومييت تباشمن اإلجراءات ال الالت هي جمموعةفمرحلة مجع االستد     
هذه  ة، فأمهيحقيقع األدلة والعناصر الالزمة للتفيها بقصد التثبت من وقوع اجلرمية والبحث عن مرتكبيها ومج

،  يف كشف احلقيقة ايل احملاكمةوبالت حقيق االبتدائيإثباتاً أو نفياً، وتسهل مهمة التعوى الد املرحلة تكمن يف هتيئة
يكون مآهلا إّما  يت ال جيدي حتقيقها إلثبات اجلرمية واّليتكما تسمح هذه املرحلة حبفظ الشكاوى والبالغات وال

)حقيق أو احلكم بالرباءة يف مرحلة احملاكمة.بعد الت ةبصدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى العمومي
2

)  
وري على سبيل املثال جاء فيه:وبالّرجوع لبعض القوانني العربية كالس       
(3) «.ما من شأنه محاية احلدث ختصص شرطة لألحداث يف كل حمافظة تتوىل الّنظر يف كل»       

يت أنشأت يف سنة ي جتربة شرطة األحداث يف مصر والة األكثر نضوجاً يف هذا امليدان هولعل التنربة العربي
1957.(4)  
ا رطة للّتعامل مع قضاياريع واألجهزة الشرطية على ختصيص قوة من الشالتشحرص بعض  بالذكر أنواجلدير      

انية عشرة من جمموعة األمم املّتحدة لقواعد احلّد األدىن يف تسيري العدالة واّليت األحداث يتوافق مع القاعدة الث
وقد جاء  1985يالنو عام ي أنعقد يف مّتحدة حول الوقاية من اجلرمية الذأقّرها املؤمتر الّدويل الّسابع لألمم امل

ن القضايا املتعّلقة ص يف مرافق البوليس" مفاده أّن ضّباط الّشرطة اّلذين يعملون عادة يف ميداحتت عنوان"التخص
القضايا املتعلقة بصغار السن أو الذين خيصصون للعمل يف   أو اّلذين خيّصصون للعمل يف ميدان بصغار السن

             ارالّصغ رام ـالوقاية من إج ميدان
 
 

ائفهم على الوجه األكمل كما جيب أن تنشأ مرافق نوا من أداء وظينبغي أن يتلقوا تعليما وتكوينا خاصا حىت يتمك
1).ع جرائم الصغار يف املدن الكربىة للتعامل مشرطية خاص

)  

.146د. حسن اجلوخدار. قانون األحداث اجلاحنني. ص –(1)  
.18ب عطية. اإلجراءات اجلنائية بشأن األحداث. صد. محدي رج -(2)  
. 1974لسنة  18فقرة أ من قانون األحداث السوري رقم  57املادة  -(3)  
.28د. إبراهيم حرب حميسن. إجراءات مالحقة األحداث اجلاحنني. ص -(4)  



ة يهيئ قدراً اكمختصيص شرطة لألحداث للقيام باإلجراءات املطلوبة إىل ما قبل مرحلة احمل وال شك أن
ل جهات اء تعامثار السلبية اليت قد تننم جر من اآل حبماية احلدث وحيدمانات الكفيلة ، كما يوفر الضعايةمن الر 

اّليت تستحّقها من االهتمام غة وبالتايل ليست قادرة على إيالء هذه القضايا بالّدرجة أخرى غري متخصصة أو متفر 
عاية وحسن التصّرف.والر   

 
يانالمطلب الث  

ة في جرائم األحداثتحريك الدعوى العمومي  
  

اليت يرتكبها األحداث عن تلك ة يف اجلرائم سبة لتحريك الدعوى العمومييء بالنخيتلف الوضع بعض الش     
ص فيما يلي:املقررة للبالغني، فقد نص القانون على قواعد خاصة هبذا الّصدد تتلخ  

تستطيع النيابة  ة فالائم األحداث مباشرة أمام احملكمة املختصة يف جر لعامجيوز إقامة الدعوى ا ه الاملبدأ أن -     
اجلرائم  ة كما هو احلال يفمباشر أمام احملكمة املختصعاء عوى العامة ضد حدث عن طريق اد  الدالعامة أن حتر 

ة اليت تقوم ي ذات العلأمام قاضي التحقيق والعّلة يف هذا هيل اّليت يرتكبها البالغون وال بد يف ذلك من ادعاء أو 
بإجراء حتقيق ملعرفة عوامل جنوحه وحتديد  هي إصالح احلدث وهذا ال يتم إالاألحداث اجلاحنني و  أحكامعليها 

)العالج املناسب لذلك. 
2

)  
:تنصيت ة المن قانون اإلجراءات اجلزائي 36ة و بالرجوع ألحكام املاد       
ة:يقوم وكيل اجلمهوري»     

خذ بشأهنا.حملاضر والشكاوى والبالغات ويقرر ما يتي ابتلق -       
قة بقانون يباشر بنفسه أو يأمر باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للبحث والتحري عن اجلرائم املتعل -     

 العقوبات.
ظر.احملكمة ويراقب تدابري التوقيف للن ة يف دائرة اختصاصاط ضباط وأعوان الشرطة القضائييدير نش -       
حقيق أو احملاكمة لكي تنظر فيها أو تأمر حبفظها بقرار قابل دائماً يبلغ اجلهات القضائية املختصة بالت -     

 لإللغاء.
ة ما يراه الزماً من طلبات.ويبدي أمام تلك اجلهات القضائي -       
ة.ء يف القرارات اليت تصدرها بكافة طرق الطعن القانونيويطعن عند االقتضا -       
.«حقيق وجهات احلكمويعمل على تنفيذ قرارات الت -       

لوكيل اجلمهورية إما ة، فى احلدث اجلانح مقرتفاً جلرم فإنه يعرض على النيابة العامإذن فبعد القبض عل
  ة:من قانون اإلجراءات اجلزائي 448ةملا نصت عليه املاد ريك الدعوى العمومية وهذا طبقاا حتحفظ امللف وإم
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امنة يت يرتكبها األحداث دون الثة ملتابعة اجلنايات واجلنح الاجلمهورية لدى احملكمة، الدعوى العموميميارس وكيل »
 عشرة من عمرهم.

كون لوكيل اجلمهورية وحده املتابعة، ي ويف حالة ارتكاب جرمية خيول فيها القانون لإلدارات العمومية حق     
.«أنمسبقة من اإلدارة صاحبة الش شكوىة القيام باملتابعة وذلك بناًء على صالحي  
ب حقيق أو إىل جهة احلكم مباشرة وذلك حسن يقوم بإحالة احلدث على جهة التا أفوكيل اجلمهورية إم     

:يت اقرتفهااحلاالت وحسب خطورة األفعال ال  
من  446 ةاملخالفات مباشرة وهذا طبقاً لنص املادفاحلدث حيال على حمكمة :المخالفات صفيما يخ -

 ة.اإلجراءات اجلزائيانون ق
من طرف حتقيق ل اجلمهورية وجوباً طلب فتح ه يتعني على وكيفإن :الجنح والجنايات فيما يخص -

ة اث وهذا حسبما جاء يف نّص املاديصاً بقضايا األحدقاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف خص
 ة.من قانون اإلجراءات اجلزائي 452

ة يقوم ل جنحة وكان مع احلدث شركاء بالغون فوكيل اجلمهوريّ يشك ويف حالة ارتكاب احلدث فعالً 
 ة:الفقرة الثاني 452ة بتشكيل ملف خاص للحدث يرفعه إىل قاضي األحداث وهو ما جاء به نص املاد

اجلمهورية يقوم وكيل  بالغون يف حالة ارتكاب جنحة فإن أو شركاء فاعلون أصليونوإذا كان مع احلدث »
.«يرفعه إىل قاضى األحداث بإنشاء ملف خاص  

حقيق بإجراء حتقيق نزوالً على طلب ويف حالة تشعب القضية فإن وكيل اجلمهورية يعهد لقاضي الت     
من فانون اإلجراءات  452ة طلبات مسببة حسب نص الفقرة الرابعة من املادقاضي األحداث وذلك مبوجب 

ة.اجلزائي  
.ة يقوم حبفظ امللفوكيل اجلمهوري دم توافر األدلة الكافية فإنالفعل ال يشكل جرماً أو عوإذا كان        
ة،  انح مباشرة أمام احملكمة اجلزائية املختصاملبدأ األساسي ال جيوز متابعة احلدث اجل فإنإذن كما قلنا      

  الغنياحلدث عن طريق االستدعاء املباشر مثل الب يابة العامة أن حتر  الدعوى العمومية ضدكما ال جيوز للن
ة نة مثلما نصت عليه املادساً جبنحة معيس ضد احلدث الذي ضبط متلبلبكما ال جيوز تطبيق إجراءات الت

س هبا ضمانات كافية إذا مل يقدم مرتكب اجلنحة املتلب » :من قانون اإلجراءات اجلزائية واليت تنص 59
يصدر وكيل  ،يق قد أخطر باحلادثن قاضي الّتحقللحضور وكان الفعل معاقباً عليه بعقوبة احلبس ومل يك

ه وعن األفعال املنسوبة إليه.بس املتهم بعد استنوابه عن هويتة أمراً حباجلمهوري  
ظر يف جلسة للند كمة طبقاً إلجراءات اجلنح املتلبس هبا، وحتدهم فوراً على احملوحييل وكيل اجلمهورية املت     

يوم صدور أمر احلبس. ام ابتداًء منلقضية يف ميعاد أقصاه مثانية أيا  



يت ختضع وال تطبق أحكام هذه املادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو اجلرائم ال
املتابعة عنها إلجراءات حتقيق خاصة، أو إذا كان األشخاص املشتبه يف مسامهتهم يف اجلنحة قاصرين مل 

 يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معر ضني حلكم بعقو بة االعتقال«.
  فولة اجلاحنة.واملتعلق بالط 75/174األمر من  05وتقابل هذه املادة املادة 

ع هي يت أرادها املشر الغاية األوىل ال ااخاصة باألحداث اجلاحنني هو أنواهلدف من هذه اإلجراءات      
 لتو ، وقد خسب وناجعراء حتقيق إلجياد حل مناإصالح احلدث ومعاجلته وإدماجه يف اجملتمع وذلك بعد إج

 ولو  حية وكيل اجلمهورية لوحده وحىتة املذكورة سابقاً املتابعة من صالمن قانون اإلجراءات اجلزائي 448املادة 
دمي شكوى للسيد وكيل اجلمهورية، وهذا كله حرصاً من من تق عمومية طرفاً يف الدعوى فال بدكانت إدارة 

ه.هبا البالغون مراعاة لوضعه وسن زصة ختتلف عن تلك اليت يتمية خاع على وجوب معاملة احلدث معاملاملشر   
العاّمة  لتحريك الّدعوى العمومّية دون املرور على الّنيابة ونالحظ أن املشرع اجلزائري قد أوجد طريقا آخر     

فيها:ة واليت جاء من قانون اإلجراءات اجلزائي 475 ةوهو طريق االدعاء املدين وفقا ملا نصت عليه املاد  
. جرمية نسبها إىل حدث مل يبلغ الثامنة عشرة أن يدعي مدنياعي إصابته بضرر ناجم عن جيوز لكل من يد»  

عاءه شرها النيابة العامة فإن اديت تبااملدنية إىل الدعوى ال دعواه وإذا كان املدعي املدين قد تدخل لضم
  حداث.داث أو أمام قسم األص بشؤون األححقيق املختن أمام قاضي األحداث أو قاضي التيكو 
مام أ قوم بدور املبادرة إىل حتريك الدعوى العمومية فال جيوز له االدعاء مدنيا إالذي يأما املدعي ال     

.«يت يقيم بدائرهتا احلدثمبقر قسم األحداث ال بشؤون األحداث قاضي التحقيق املختص  
هبة خاصة عند التعامل معه إذ جيب تفادي جو الر ل جيب أن يعامل احلدث معاملة ينبغي القو  وأخريا     

) ة مباشرهتا.اءات أو كيفية سواء يف مكان مباشرة اإلجر املفهوم العام عن النيابة العاماملتوافر يف 
1
)  

 
 

 المبحث الثاني
 اإلجراءات الخاصة أثناء مرحلة التحقيق

 
طرق االستدعاء  ث مباشرة على احملكمة عناحلد وز لوكيل اجلمهورية إحالة ملفه ال جيقلنا فيما سبق أن     

ة.من قانون اإلجراءات اجلزائي 446 ةا عدا يف املخالفات وفقاً ملا نصت عليه أحكام املادس ماملباشر أو التلب  
هو جمموعة اإلجراءات اليت تباشرها جهات التحقيق بالشكل احملدد قانونا بغية متحيص حقيق يقصد بالت     
حقيق يف قضايا األحداث أمر ة احملاكمة، واملبدأ العام هو أن التحلقيقة قبل مرحلة والكشف عن ااألدل

ز هبا؟داث وما هي اإلجراءات اليت يتميحقيق يف مواد األحاختصاص الت إجباري، ولكن ملن يرجع  
 

لالمطلب األو  
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حقيق مع الحدث الجانحالمختصة بالت الجهات  
 

ده أنه منح ع جنت التحقيق مع احلدث اجلانح واليت نص عليها املشر بالرجوع إىل املواد املخصصة إلجراءا     
وقاضي الّتحقيق املكلف خصيصا ي األحداث يق مع األحداث إىل شخصني ومها قاضحقصالحية مباشرة الت

بالبالغني. بقضايا األحداث وااخاص أصال  
 

      • أولا : الّتحقيق يرجع لقاضي األحداث:
يف قضايا انون اإلجراءات اجلزائية جند أن قاضي األحداث حيقق دائما من ق 453 ةدبالرجوع لنص املا        

وله املدين.ؤ جنحة وذلك حبضور مس احلدث األحداث عند ارتكاب  
زمة يقوم قاضي األحداث عند التحقيق مع احلدث اجلانح ببذل كل مهة وعناية وجيري التحريات الال     

حقيق اّلذي يعيش فيه وذلك بواسطة الت شخصّية احلدث واحمليط وذلك إلظهار احلقيقة، ويتعّرف على
ن اقتضى األمر ذلك.إة لذي يقوم به والفحوص العقلية والنفسياالجتماعي ا  

، مث يقّرر التدابري حقيقمناسبا لسري الت كما قد يقوم بإجراء حتقيق غري رمسي وله سلطة إصدار أّي أمر يراه
تدبري. تربيته وقد ال يأمر بأيوهتذيبه و يت من شأهنا محايته ال  

ية إذا كانت الوقائع املعروضة أمام قاضي األحداث قانون اإلجراءات اجلزائ من 458 ةوحسب نص املاد     
أو عدم وجود دالئل كافية أصدر أمراً بأن ال وجه للمتابعة. ال تكون جنحة وال خمالفة،  

ة لقسم املخالفات القضي بإحالةيقوم  هالفة فإنأما إذا وجد قاضي األحداث أن الوقائع ال تكون إال خم
إذا رأى قاضي األحداث أن الوقائع ال تكون إال » ة:من قانون اإلجراءات اجلزائي 459 ةنص املادوفقاً ل

.«164 ةباألوضاع املنصوص عليها يف املادة املخالفات يف ماد ناظرة ة على احملكمةخمالفة، أحال القضي  
املشورة وهو  إىل قسم األحداث ليقضي يف غرفة ن جنحة أصدر أمراً بإحالة امللفو وإذا كانت الوقائع تك
ة.من قانون اإلجراءات اجلزائي 460 ةما نصت عليه املاد  

أّما إذا كان يف اجلرم املرتكب شركاء بالغون فإن القضّية تعترب متشعبة، فهنا يتعني على قاضي األحداث      
التحقيق ليباشر حتقيقه بصفة  لقاضيرية ويطلب فيه إسناد مهمة التحقيق أن يرفع الطلب إىل وكيل اجلمهو 

الفقرة الرابعة من قانون اإلجراءات  452رمسية لكون القضية متشعبة وهو ما جاء يف نّص املادة 
وجيوز للنيابة العامة بصفة استثنائية يف حالة تشعب القضية أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء حتقيق »اجلزائية:

.«زوالً على طلب قاضي األحداث ومبوجب طلبات مسببةن  
فإذا تبني لقاضي األحداث أن الوقائع املرتكبة هلا وصف جنائي فيستوجب على قسم األحداث غري      

احملكمة املوجودة مبقر اجمللس القضائي أن حييل القضّية إىل حمكمة مقّر اجمللس وجيوز لقسم األحداث يف هذه 



فيها أن يأمر بإجراء حتقيق تكميلي ويقوم بندب هلذا الغرض قاضي التحقيق إذا كان أمر  احلالة قبل البتّ 
الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلزائية. 467اإلحالة صادر عن قاضي األحداث وهو ما جاءت به املادة   

       •ثانياا  : الّتحقيق يرجع لقاضي التحقيق الخاص بالبالغين:
الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلزائية فإنه يعهد إىل قاضي  449ص املادة بالرجوع لن     

حتقيق أو أكثر مكلفني خصوصاً بقضايا األحداث بنفس شروط الكفاءة والعناية بشؤون 
 األحداث ويكون ذلك يف حالتني:

إذا كانت القضّية  يقوم قاضي التحقيق ااخاص بالبالغني بالتحقيق يف قضايا األحداثالحالة األولى: -أ
الفقرة الرابعة من قانون اإلجراءات اجلزائية، وعند االنتهاء من التحقيق  452متشعبة وهو ما نصت عليه املادة 

يقوم بفصل اإلجراءات وذلك بإحالة اجلناة البالغني إىل القسم املختص بالفصل يف مواد اجلنح، أما األحداث 
 فيتم إحالتهم على قسم األحداث.

كذلك يف املواد اجلنائية يكلف قاضي التحقيق مبباشرة التحقيق يف القضية سواء كان  انية:الة الثالح -ب
الفقرة األوىل من قانون  452فيها احلدث وحده أو مع أفراد بالغني وفقاً لنص املادة   

 اإلجراءات اجلزائية واليت نصت:
ء كانوا قائمني أصليني أم شركاء مباشرة أي ال جيوز يف حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغني سوا»     

متابعة ضد حدث مل يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء حتقيق سابق 
.«املتابعةعلى   

وبعد انتهاء الّتحقيق يصدر قاضي التحقيق بناًء على طلبات النيابة العامة وذلك حسب األحوال إما 
الفقرة الثانية من  464م األحداث أو األمر بأال وجه للمتابعة وهو ما جاءت به املادةبإحالة الدعوى لقس

 قانون اإلجراءات اجلزائية. 
وحنن نرى أنه لو كان اختصاص قاضي التحقيق املختص باألحداث يف اجلنايات املرتكبة من قبل 

ت املرتكبة من قبل األحداث األحداث يكون أفضل، ألن فكرة اختصاص قاضي التحقيق العادي يف اجلنايا
واملستمدة من التشريع الفرنسي ال تتالءم مع نظامنا القضائي ألن املشرع الفرنسي ملّا خّول هذا االختصاص 
إىل قاضي الّتحقيق العادي فإنه سيحاكم يف األخري أمام حمكمة جنائية بالّرغم من أهنا خاصة باألحداث فإن 

)البالغني.تشكيلها ال خيتلف عن تلك ااخاصة ب
1
)  

 
انيالمطلب الث  

خذة بشأنهكيفية التحقيق مع الحدث الجانح والتدابير المت  
 



بعد انعقاد اختصاص قاضي التحقيق يشرع يف استنواب املتهم احلدث وذلك حبضور مسؤوله املدين      
دين أو من ينوب عنه واحملامي، وحييطه علماً بكل واقعة من الوقائع املنسوبة إليه كما يقوم بسماع املسؤول امل

 يف نفس احملضر.
 كما جيوز للقاضي مساع الشهود ومواجهتهم باحلدث إذا اقتضى األمر ذلك.

من قانون اإلجراءات اجلزائية توجب على تعيني حمام للحدث يف مجيع مراحل املتابعة  454إن املادة 
 واحملاكمة وقد نصت الفقرة الثانية منها على ما يلي: 

ملساعدة احلدث وجويب يف مجيع مراحل املتابعة واحملاكمة، وعند االقتضاء يعني قاضي  إن حضور حمام»
.«األحداث حماميا للحدث  

إال أن العادة جرت على خالف ذلك حيث ال خيطر احملامي املعني تلقائيا إال عند حماكمة احلدث، وهذا 
وخمالف ملبادئ اتفاقية حقوق الطفل اإلجراء من شأنه عرقلة حسن سري التحقيق واإلجحاف يف حّق الدفاع 

)لذا يستوجب تداركه.
2

)  
إذن فحرصا على مصلحة احلدث قد أوجب قانون اإلجراءات اجلزائية على قاضي التحقيق تعيني حمام له 

يف اجلنايات واجلنح وألزمه بأن يبلغ ويل احلدث أو الّشخص املسلم إليه وجوب تعيني حمام للحدث وإذا تعذر 
ضي التحقيق هذا الّتعيني، مؤدى هذا أن عـدم تعيني ذلك توىل قا  

 
حمام للحدث يف اجلنايات واجلنح يؤدي إىل بطالن التحقيق االبتدائي واحملاكمة وهو بطالن يتعلق بالّنظام 

 العام ملساسه حبق الدفاع.
: حقيق مع الحدث الجانح وهو البحث الجتماعيك إجراء ضروري أثناء التهنا  
يقوم به قاضي التحقيق للوصول إىل احلقيقة ويستطيع أن يعهد بإجراء البحث االجتماعي إىل هو إجراء      

S.O.E.M.Oأخصائيني أو أعوان اجتماعيني أو مربني كمصلحة املالحظة والرتبية يف الوسط املفتوح "  ."  
 مبطال ميكن على فقانون اإلجراءات اجلزائية كان متشدداً يف هذا الشأن فعدم وجود هذا البحث يعترب     

)مستوى احملكمة العليا نقض قرار مل يتم القيام ببحث اجتماعي فيه.
1

)  
ففي فرنسا ال جيوز اختاذ اإلجراءات ااخاصة باحملاكمة يف مادة اجلنايات ضد األحداث بغري حبث جيرى 

  .1945من قانون األحداث الفرنسي الصادر سنة  05مسبقاً وهو ما نصت عليه أحكام  املادة 
قانون اإلجراءات اجلزائية جند أن كل ملف حيتوي على حبث  453وبالرجوع لنص الفقرة الثالثة من املادة      

اجتماعي هذا البحث عبارة عن معلومات ومعطيات عن سلو  احلدث واحمليط الذي يعيش فيه ويكون  
يف قرار مسبب و إال كانت كتابيا، وإذا مل يرجع القاضي إىل البحث االجتماعي عليه أن يبني سبب ذلك 

من قانون اإلجراءات اجلزائية. 453لعدم احرتام املادة  البطالنات املتخذة بشأن احلدث مآهلا اإلجراء  
اهلدف من البحث االجتماعي يعترب العمل الّتمهيدي لإلجراء الذي سوف يتـخذه القاضي يف مواجهة      

يلة لتهذيبه، وحتقيقا هلذا الغرض يقوم القاضي جبمع احلدث وللتعرف على شخصيته وتقرير الوسائل الكف

-(1)  Jean Claude Soyer: droit pénale et procédure pénale 13
ème

 édition – 1988     

       page 423. 
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املعلومات عن احلالة املادية واألدبية لألسرة اليت يعيش يف وسطها وعن سلو  احلدث وسوابقه ومواظبته يف 
الدراسة وعن الظروف اليت عاش و نشأ أو ترىب فيها، كما يأمر القاضي بإجراء فحص طيب أو نفساين إن لزم 

 األمر ذلك.
وجيوز لقاضي األحداث أن يعهد بإجراء البحث االجتماعي إىل املصاحل االجتماعية كمصلحة املالحظة      

والرتبية يف الوسط املفتوح أو إىل أشخاص حائزين على شهادة ااخدمة االجتماعية املؤهلني هلذا الغرض وهو 
ة.الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلزائي  454 ما جاءت به املادة   

 وجدير بالذكر أن مصاحل األمن غري خمتصة بإجراء البحوث االجتماعيـة وكما قلنا فإن البحث
 
 

االجتماعي إجراء إجباري يف كل قضايا األحداث إال أنه ميكن لصاحل احلدث استبعاد هذا التدبري ويف هذه 
 احلالة يصدر القاضي أمرا مسببا.

دث املتهم ال تستهدف البحث عن اإلدانة وإمنا يهدف إىل وقد استقر الرأي أن دراسة شخصية احل     
)محاية املتهم.

1
)  

  :ت أثناء مرحلة الّتحقيقالمؤق خضوع الحدث للتدابير والحبس    

بالرجوع لقانون اإلجراءات اجلزائية جند أن املشرع قد منح قاضي التحقيق سلطة اختاذ اإلجراءات واألوامر اليت     
من قانون اإلجراءات اجلزائية، وبعد  453و 68إىل احلقيقة وهو ما نصت عليه املادتني  يراها مناسبة للوصول

انتهائه من االستنواب األول يقرر ما جيب أن يتخذه اجتاه احلدث فيكون قاضي التحقيق أمام طريقني خيتار 
 واحداً منهما:

 التدابري. .1

 احلبس املؤقت. .2

جراءات اجلزائية فإنه ال ميكن للقاضي أن يأمر باحلبس بدون املرور من قانون اإل 456وبالرجوع لنص املادة      
 على التدابري، فإذا مر مباشرة إىل احلبس جيب أن يسبب اختياره لذلك بدل التدابري.

فاحلدث اجلانح ال يعامل مثلما يعامل البالغ وسبب االختالف هو نقص مدار  احلدث وعدم قدرته 
قوبة، ومن جهة أخرى إمكانية صنع منه بالغا صاحلا يف اجملتمع ولكون العوامل على حتمل األمل املتوخى من الع

 االجتماعية والنفسية و العقلية هي اليت دفعت هبذا احلدث إىل اجلنوح.
      • أو لا : التدابير المتخذة من طرف قاضي األحداث أثناء التحقيق:

تعترب تدابري تربوية وقد تقررت ومبا يتناسب مع عملية  إن التدابري املقررة لألحداث اجلاحنني يف جوهرها      
)إصالح احلدث بعيدة عن فكرة األمل الكامنة يف العقوبة واملخصصة للبالغني.

2
)  
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وحسب الدراسات فإن اللنوء إىل هذه التدابري يف سن مبكرة يكون أجدى إلصالح األحداث اجلاحنني 
ظروف متعددة كان اجملتمع تربتها ااخصبة فكان من مصلحتهم  وهذا قبل أن يعتادوا اإلجرام خاصة وأهنم ضحية

فرض اإلجراءات والتدابري حلمايتهم وتأهيلهم وإبعادهم عن العوامل السيئة اليت قد تدفعهم لالحنراف باعتباره 
)يتحمل قسطا من املسؤولية التقصريية يف معاجلتهم وتربيتهم.

3
)  

من قانون  اإلجراءات اجلزائّية يف: 455ت هبا أحكام املادة وتتمثل هذه الّتدابري واّليت جاء           
     • أو ل:تسليمه إىل والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتوىل حضانته أو إىل شخص جدير     

بالثقة.         

.453املسئولية اجلنائية لألطفال املنحرفني. ص –أمحد سلطان عثمان -د -(1)  
.183-182ص  -القسم العام –ون العقوبات قان -مسري عالية  -د -(2)  

جملة الدراسات القانونية. –علي حممد جعفر  -د -(3)  
 



 • ثانياا  : تسليمه إىل مركز إيواء.
 • ثالثاا  : تسليمه إىل قسم إيواء مبنظمة هلذا الغرض سواء أكانت عامة أو خاصة.

 • رابعاا : تسليمه إىل مصلحة ااخدمة االجتماعية املنوط هبا معاونة الطفولة أو مبؤسسة 
استشفائية )ملنأ(.     

 • خامساا : تسليمه إىل مؤسسة أو منظمة هتذيبية أو للتكوين املهين أو للعالج تابعة للدولة أو   
دة.إلدارة عامة مؤهلة هلذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتم     

 • سادساا : وضعه مؤقتا يف مركز مالحظة معتمد إذا رأى قاضي األحداث أن حالة احلدث  
اجلثمانّية والنفسانية تستدعي فحصا عميقا.     

 • سابعاا : مباشرة احلراسة املؤقّتة حتت نظام اإلفراج حتت املراقبة ويكون تدبري احلراسة قاباًل 
لإللغاء دائماً.    

ه هو أن لقاضي األحداث سلطة مراجعة تدبريه قي أي وقت ولكن يطلب منه الّسبب يف ما جيدر مالحظت     
)مراجعة التدبري إذا كان اإلجراء املتخذ أصعب مثاًل كنزعه من العائلة ووضعه يف احلبس.

1
)  

      • ثانياا  : حبس الحدث مؤقتاا "الحبس المؤقت":
توقيف احلدث مؤقتا لسالمة التحقيق أو ملنع فراره أو محاية له من قد تقتضي إجراءات املتابعة القضائّية أحياناً      

) ،انتقام متوقع من ذوي الضحية والتوقيف وإن كان مؤقتا فهو إجراء بالغ احلدة
2

حاالته صعبة جداً واستثنائية  (
جيب على جداً بالنسبة لألحداث جيب أن تكون كل التدابري غري ممكنة حىت نلنأ إليه وتعترب حالة خطرية  و 

 القاضي أال يلنأ إليه إال إذا كان هذا التدبري ضرورياً.
واعتبار احلبس املؤقت من أخطر اإلجراءات ملا فيه من سلب حرية املهم وكان له ماض ملوث وكان اهلدف      

منه هو ضمان سالمة التحقيق االبتدائي من خالل وضع املتهم حتت تصرف احملقق واحليلولة دون متكينه من 
لعبث بأدلة الدعوى أو التأثري على الشهود أو هتديد اجملين عليه ولكن حتت تأثري أفكار الدفاع االجتماعي اتسع ا

نطاق اهلدف لكي يشمل أيضا الوقاية أو االحرتاز للحيلولة دون رجوع املتهم إىل اجلرمية املنسوبة إليه أو وقايته من 
م الثائر بسبب جسامة اجلرمية وضمان تنفيذ احلكم على املتهم.احتماالت االنتقام منه أو لتهدئة الشعور العا  

وقد انتقد بشدة هذا التوسع يف اهلدف من احلبس املؤقت ألن النظر إليه باعتباره تدبريا احرتازياً جيعله يف      
ياء، كما أن مصاف العقوبات، أما مراعاة الشعور العام للناس بسبب جسامة اجلرمية فال جيوز مواجهته حببس األبر 

ااخوف من هرب املتهم عند احلكم عليه ال جيوز أن يكون سندا حلبسه وذلك يعين الّتأكد من إدانته وهو ما 
)يتعارض متاماً مع قرينة الرباءة.

3
)  

ويعد التشريع اجلزائري من بني التشريعات اليت ال جتيز حبس احلدث مؤقتاً ألن احلدث خالل فرتة حداثته يف      
أسلوب خاص يف معاملته وضرورة إبعاده عن السنون ألن حبسه مؤقتا يؤدي إىل اختالطه بغريه من  حاجة إىل

 املتهمني مما يؤدي إىل فساد أخالقه وانتقال عدوى اإلجرام إليه.
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من قانون اإلجراءات اجلزائية واليت تنص:  456وبالرجوع إىل نص املادة        
العمر ثالث عشرة سنة كاملة يف مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة. ال جيوز وضع اجملرم الذي مل يبلغ من »  

وال جيوز وضع اجملرم من سن الثالثة عشرة إىل الثامنة عشرة مؤقتا يف مؤسسة عقابية إال إذا كان هذا التدبري      
ص ضرورياً أو استحال أي إجراء آخر ويف هذه احلالة حينز احلدث جبناح خاص فإن مل يوجد ففي مكان خا

.«وخيضع بقدر اإلمكان لنظام العزلة يف الليل  
إذن احلدث اجلانح الذي يقل سنه عن الثالثة عشرة سنة ال جيوز وضعه مبؤسسة عقابية حىت لو كان ذلك      

بصفة مؤقتة فإذا كانت هنا  مربرات حلبس املتهم البالغ حبساً مؤقتا فإن هذه املربرات يف غالب األحوال ال تتوافر 
حلدث ألنه يف غالب األحيان ال يستطيع احلدث أن يعبث بأدلة اإلثبات وال التأثري على الشهود وحىت يف حق ا

هتديد اجملين عليه ومبعىن آخر ال يؤثر على سالمة التحقيق، فلو مت تسليم احلدث إىل ويل أمره أو الوصي بدال من 
رمية أو وقايته من احتماالت االنتقام منه. حبسه مؤقتا فذلك فيه وقاية له واحليلولة دون عودته الرتكاب اجل  

وكذلك اآلثار السلبية اليت تعود على احلدث من حبسه مؤقتا و إذا توافرت ظروف وأسباب ملحة تقتضي حبس 
املتهم مؤقتاً فإنه جيب أن يكون هنا  بديل للحبس كتسليمه إىل والديه أو ملن له الوالية أو الوصاية عليه ويف حالة 

هؤالء يسّلم إىل شخص يؤمتن عليه، وعلى كل من يتسّلم احلدث من هؤالء أن يتعهد بتسليمه عند عدم وجود 
ملصلحة احلدث أو أن ظروف القضية  يطلبه إىل حمكمة األحداث، وإذا كان التسليم ألحد من هؤالء غري جمد

)املتهم فيها احلدث تستدعي التحفظ عليه فيمكن إيداعه يف مكان خمصص لألحداث.
1

)  
وبالرجوع للتشريع الليـيب جنده وفق فيما اختذه يف هذا الشأن حبيث أنه ال جيوز حبس احلدث حبسا احتياطيا      

على اإلطالق طاملا مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وإذا اقتضت ظروف األحوال حبس احلدث الذي يزيد سنه  
درسة إصالحية أو حمل معني من احلكومة، أو على أربعة عشرة سنة ويقل عن مثاين عشرة سنة وجب وضعه يف م

يف معهد خريي معرتف به، إال إذا رأت النيابة أو احملكمة االكتفاء بأن تعهد بالتحفظ عليه إىل شخص مؤمتن 
إجراءات". 318"املادة   

 
 

و  13رقم  وبالرجوع لقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث وبالضبط القاعدة     
 اليت تنص:   

 ال يستخدم إجراء االحتناز رهن احملاكمة إال كمالذ أخري وألقصر فرتة زمنية ممكنة. .1

يستعاض عن االحتناز رهن احملاكمة حيثما أمكن ذلك بإجراءات بديلة، مثل املراقبة عن كثٍب أو  .2
 الرعاية املركزة أو االلتحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات دور الرتبية.

األحداث احملتنزون رهن احملاكمة جبميع احلقوق و الضمانات اليت تكفلها القواعد الّدنيا  يتمتع .3
 النموذجية ملعاملة السنناء اليت اعتمدهتا األمم املتحدة.
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يفصل األحداث احملتنزون رهن احملاكمة عن البالغني وحيتنزون يف مؤسسة منفصلة، أو يف قسم  .4
 منفصل من مؤسسة تضم أيضا بالغني.

تلقى األحداث أثناء فرتة االحتناز الرعاية واحلماية ومجيع أنواع املساعدة الفردية االجتماعية ي .5
 والتعليمية واملهنية والنفسية والطبية واجلسدية اليت قد تلزمهم بالنظر إىل سنهم وجنسهم وشخصيتهم.

ألحداث أثناء احتنازهم رهن هذه القاعدة توجب بأال يستهان خبطر العدوى اإلجرامية اليت يتعرض هلا ا     
احملاكمة ولذلك فمن املهم التشديد على احلاجة إىل تدابري بديلة جديدة مبتكرة لتننب هذا االحتناز خدمة 

 ملصلحة احلدث.
وتلفت القاعدة األنظار إىل أنه جيب أن يتمتع األحداث احملتنزون رهن احملاكمة جبميع احلقوق والضمانات اليت 

لدنيا النموذجية ملعاملة السنناء، وقد ذكرت القاعدة أشكاال خمتلفة من املساعدات اليت قد تكفلها القواعد ا
تصبح الزمة وذلك بغية لفت االنتباه إىل تنوع االحتياجات ااخاصة للمحتنزين من صغار السن املعنيني مثل 

صابني بصدمة نفسية نتينة اإلناث أو الذكور ومدمين العقاقري املخدرة والكحول واألحداث املرضى عقليا وامل
القبض عليهم مثال، وهنا قد يكون تباين املمّيزات اجلسدية والنفسية للمحتنزين وهو ما يربر اختاذ إجراءات 

)تصنيفية تقضي بفصلهم أثناء احتنازهم رهن احملاكمة مما جيعل األجواء أكثر مالئمة.
1

)  
 456د أماكن تنفيذ احلبس املؤقت حني نص يف املادة وقد أحسن املشرع اجلزائري فعال عندما قام بتحدي     

 الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية:
وال جيوز وضع اجملرم من سن الثالثة عشرة إىل الثامنة عشرة مؤقتا يف مؤسسة عقابية إال إذا كان هذا التدبري »    

ناح خاص فإن مل يوجد ففي مكان خاص ضروريا أو استحال أي إجراء آخر ويف هذه احلالة حينز احلدث جب
.«وخيضع بقدر اإلمكان لنظام العزلة يف الليل  
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إذ جيب أن يتم تنفيذ احلبس املؤقت بالنسبة لألحداث يف أماكن مستقلة ال مع البالغني وأال خيضعون ألنظمة      
صني بشؤون األحداث وأن يعاملوا السنون و أن يقوم بإدارة هذه األماكن وحراستها أهل ااخربة من الفنيني واملخت

معاملة طيبة وال يتعرضون لإلهانة أو املعاملة السيئة، وإنـما يعاملون دائماً بوصفهم أبرياء وأهنم ارتكبوا جرائمهم 
 حتت ظروف اجتماعية دفعتهم إليها مع تقليل مدة احلبس إىل حد كبري باملقارنة حببس الكبار.

:انححقيق مع الحدث الجسرية الت        

تضمنت غالبية التشريعات سواء العربية أو الغربية إشارات واضحة ملنع اإلعالن عن اسم احلدث أو عنوانه       
أو اسم مدرسته أثناء التحقيق، كما حظرت نشر صورته بأية وسيلة إعالمية حلماية احلدث من مغبة اإلساءة إىل 

انعكاسات سلبية تتعارض واملبدأ العام الذي أقره تشريع مسعته أو التشهري به وما ميكن أن يؤدي إليه ذلك من 
)األحداث العريب املقارن يف التعامل مع قضايا جنوح األحداث.

1
)  

من قانون اإلجراءات اجلزائية بأن تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية ما مل  11وقد جاء يف نص املادة      
الدفاع، وكل شخص يساهم يف هذه اإلجراءات ملزم  ينص القانون على خالف ذلك و دون إضرار حبقوق

 بكتمان السر املهين و ذلك حتت طائلة اجلزاءات املنصوص عليها يف قانون العقوبات
وما جيدر بنا ذكره هو أن قاضي األحداث يتمتع أثناء التحقيق مع احلدث اجلانح بسلطة اختاذ األوامر اليت      

بالغني كاألوامر القسرية مثل األمر بالقبض وأمر ضبط وإحضار واإليداع يتمتع هبا قاضي التحقيق ااخاص بال
من قانون اإلجراءات اجلزائية  459وكذلك أوامر التسوية كأمر اإلحالة على حمكمة املخالفات وفقاً لنص املادة 

تابعة وفقا لنص من قانون اإلجراءات اجلزائية  واألمر بأال وجه للم 460وأمر اإلحالة على حمكمة اجلنح املادة 
من قانون اإلجراءات اجلزائية. 458املادة   
وجيب على قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف بالتحقيق مع األحداث بتبليغ وكيل اجلمهورية يف      

نفس يوم صدور األمر كل أمر يتم إصداره، وذلك ملمارسة النيابة العامة سلطة مراقبة حسن سري التحقيق، ويتم 
من قانون اإلجراءات اجلزائية، وحسب  170ناف يف خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورها وفقاً لنص املادة االستئ

من نفس القانون فإنه حيق للنائب العام استئناف أوامر قاضي التحقيق وجيب أن يبلغ استئنافه  171نص املادة 
امليعاد و ال رفع االستئناف تنفيذ األمر للخصوم خالل العشرين يوما التالية لصدور األمر، كما ال يوقف هذا 

 باإلفراج ولكن استئناف وكيل اجلمهورية يبقي املتهم حمبوسا مؤقتا حىت يفصل يف االستئناف.
وفيما خيص احلدث اجلانح أو حماميه أو نائبه القانوين فله حق استئناف األوامر املتعلقة باحلبس املؤقت والرقابة      

، 1-125،  125مكرر. 123. 74ألوامر املتعلقة بااخربة واملنصوص عليها يف املواد القضائية واإلفراج وا
.154و 143، 127و 2مكرر 125، 1 مكرر125مكرر، 125  

أو األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق فيما خيص اختصاصه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناًء على دفع 
من قانون اإلجراءات اجلزائية. 172ء يف نّص املاّدة أحد ااخصوم بعدم االختصاص وهذا ما جا  

من قانون اإلجراءات اجلزائية أنه: 173كما نصت املادة   
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جيوز للمدعي املدين أو لوكيله أن يطعن بطريق االستئناف يف األوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو بأال  »     
غري أن استئنافه ال ميكن أن ينصب يف أي حال من األحوال  وجه للمتابعة أو األوامر اليت متس حقوقه املدنية،

 على أمر أو على شق من أمر متعلق حببس املتهم مؤقتاً.
وجيوز له استئناف األمر اّلذي مبوجبه حكم القاضي يف أمر اختصاصه بنظر الّدعوى، سواء من تلقاء نفسه      

.«أو بناًء على دفع ااخصوم بعدم االختصاص  
من قانون اإلجراءات اجلزائية جند أن األوامر اليت تصدر من قاضي األحداث  466وع لنص املادة وبالرج     

وقاضي التحقيق املختص بشؤون األحداث تستأنف أمام غرفة االهتام، أما التدابري املؤقتة املنصوص عليها يف املاّدة 
حداث باجمللس القضائي من طرف احلدث من قانون اإلجراءات اجلزائية تكون حمل استئناف أمام غرفة األ 455

أو نائبه القانوين وتكون مهلة االستئناف حمددة بعشرة أيام، وهذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا والّصادر بتاريخ 
حيث جاء فيه:       49.163رقم 1986ديسمرب  02  
انية ختتص بالفصل يف االستئنافات من املقرر قانوناً أن غرفة االهتام بصفتها جهة حتقيق من الدرجة الث»     

املرفوعة ضد األوامر القضائية الصادرة عن قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف بشؤون األحداث، أما 
من قانون اإلجراءات اجلزائية فإن استئنافها يكون  455األوامر القاضية بالتدابري املؤقتة املنصوص عليها باملادة 

لس القضائي،وبناء على ذلك يعترب خمالفا لقاعدة جوهرية يف اإلجراءات ويستوجب أمام غرفة األحداث باجمل
النقض قرار غرفة االهتام القاضي بعدم اختصاصه بنظر االستئناف املرفوع ضد األمر بأن ال وجه للمتابعة الصادر 

1).«عن قاضي األحداث
)  

 غ النيابة العامة حييل قاضي األحداث القضية إىل وبعد استكمال إجراءات التحقيق املشار إليها سابقاً وإبال     
حمكمة األحداث اليت يرأسها شخصياً، أما اجلنايات اليت حيقق فيها قاضي التحقيق حتال مباشرة على حمكمة 

 األحداث مبقر اجمللس القضائي مبوجب أمر اإلحالة.
ع اجلرمية ومعاملة املذنبني والذي انعقد مبدينة  أّما على الصعيد الدويل جند أن مؤمتر األمم املتحدة السادس ملن     

وتناول املؤمتر موضوع قضايا األحداث قبل بداية اجلنوح وبعده وقد خلص  1980كاراكاس عاصمة فنزويالّ عام 
 إىل بعض التوصيات اهلامة يف هذا املضمار من أبرزها:

اية القانونّية وأن تكون ضرورة أن يكفل لألحداث الذين يواجهون مشاكل مع القانون سبل احلم .أ 
 هذه السبل حمددة بعناية.

عدم احتناز األحداث قبل احملاكمة إال كمالذ أخري، و أن ال يودعوا يف السنن أو منشأة أخرى  .ب 
يكونون فيها عرضة للتأثريات السلبية إىل جانب اجملرمني البالغني وينبغي دائماً مراعاة احلاجات 
 ااخاصة بأعمارهم.

.1120رقم  351الين بغدادي. االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية. اجلزء األول. ص جي –1  
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ث يف مؤسسة إصالحية مامل يكن قد أدين بارتكاب فعل جسيم ينطوي على عدم حبس أّي حد .ج 
عنف ضد شخص آخر وإذا متادى بشكل خطر يف ارتكاب اجلرائم كما جيب أن يكون هذا احلبس 
)ضرورياً حلماية احلدث.

1
)

 

ن يعطي ويف آخر هذا املطلب جيدر بنا الذكر أنه على قاضي األحداث وأثناء التحقيق مع احلدث جيب أ     
اإلجراءات اليت يتخذها الصبغة اإلنسانية املكرسة ملبادئ العدالة اجلنائية احلديثة اليت تتوخى معاجلة املنحرف 

 وإصالح ذات بينه أكثر من توخيها إنزال العقوبة به.
 

الثالمبحث الث  

ة أثناء مرحلة المحاكمةاإلجراءات الخاص   

 

اليت متر هبا الدعوى العمومية عموماً، ويكون اهلدف من إجراء هذه  احلر امل املرحلة األخرية من هياحملاكمة      
املرحلة متحيص أدلة الدعوى وتقوميها بصفة هنائية بقصد الوصول إىل احلقيقة الواقعية والقانونية يف شأهنا مث الفصل 

 يف موضوعها إما احلكم بالرباءة أو اإلدانة.
ملسائل ذات الطابع االجتماعي أكثر منها وقائع جنائية وتعترب وملا كانت دعاوى األحداث تعترب من ا     

حساسة جدا فإن ذلك جيعل من األمور الطبيعية أن تقوم سياسة حماكمة األحداث على أسس ومبادئ ختتلف 
 عن تلك اليت تتبع يف حماكمة األشخاص البالغني.

اصة باألحداث يف معظم بلدان العامل قد أغفلت وإذا كان يف مرحلة التحقيق جانباً كبرياً من التشريعات ااخ     
أحياناً حتديد جهات معينة وإجراءات خاصة للتعامل مع األحداث يف مرحلة البحث والتحري ومرحلة التحقيق 

 فإنه على عكس ذلك جند أن تلك التشريعات أولت اهتماماً كبرياً وعناية خاصة مبرحلة حماكمة األحداث.
قبل هذه التشريعات يف تعيني جهات خاصة للنظر يف دعاوى األحداث ختتلف عن ويتمثل هذا االهتمام من 

)احملاكم اجلنائية العادية من حيث تشكيلها واختصاصها وكيفية سري احملاكمة أمامها.
2

)  
 
 
 
 
 

 المطلب األول

 تشكيل قسم األحداث واختصاصه
 

.72. 71ب حميسن. إجراءات مالحقة األحداث اجلاحنني. صد. إبراهيم حر  -(1)  
.456د. أمحد سلطان عثمان. املسؤولية اجلنائية لألطفال املنحرفني. ص –(2)  



اخاصة هلؤالء واملتمثلة يف شخصية فاعل اجلرمية إن ما يربر إنشاء حماكم خاصة حملاكمة األحداث هو الصفة ا     
ذاهتا أي كونه مل يتم الثامنة عشرة من عمره، وخيتلف تشكيل هذه احملاكم من بلد آلخر، وهنا  ثالث اجتاهات 

 يف هذا الّشأن:
يذهب إىل ضرورة تشكيلها من قضاة من العناصر القانونية البحتة على غرار احملاكم   :لالتجاه األو  -

ديّة ويف هذا االجّتاه تسري معظم تشريعات العامل وهو ما أخذ به الّتشريع الّسوري قبل القانون احلايل العا
تتأّلف من قاضي فرد يدعى"قاضي األحداث"  1953فكانت حمكمة األحداث يف ظّل قانون سنة 

 يساعده كاتب ضبط.
ث من غري القانونّيني، يذهب إىل تشكيلها من عناصر متخصصة يف شؤون األحدا:انيالتجاه الث -

وكمثال جمالس رعاية الطفولة يف السويد، إذ يتكون اجمللس يف كل مقاطعة من عضو من أعضاء جملس 
املدينة ومدرس ورجل دين وشخصني على األقل من املهتمني بشؤون األحداث وطبيب، وجيب أن يكون 
 أحد أعضاء اجمللس من السيدات.

أن يكون تشكيلها مزدوج يشمل العنصر القانوين واالجتماعي معاً يدعو إىل ضرورة :الثالّتجاه الث -
لتنتمع يف احملكمة مزايا هذين االجتاهني، وتتفاعل نظراهتما يف تقدير احلاالت اليت تعرض عليها وذلك 
يف سبيل مصلحة احلدث، وكأفضل مثال يف هذا اجملال هو الّتشريع الفرنسي حيث يقضي بتشكيل 

ة قاٍض وعضوية اثنني من املساعدين من العناصر الغري قانونية وهلم اهتمام مبشاكل حماكم األحداث برئاس
)الطفولة.

1
)

 

من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص: 450أما يف التشريع اجلزائري وبالرجوع إىل نص املادة   
يشكل قسم األحداث من قاضي األحداث رئيساً ومن قاضيني حملفني.»  

واالحتياطيون ملدة ثالثة أعوام بقرار من وزير العدل وخيتارون من بني أشخاص من كال يعني احمللفون األصليون 
اجلنسني يبلغ عمرهم أكثر من ثالثني عاماً جنسيتهم جزائرية وممتازين باهتمامهم بشؤون األحداث وبتخصصهم 

 ودرايتهم هبا. 
م اليمني أمام احملكمة بأن يقوموا حبسن أداء ويؤدي احمللفون من أصليني واحتياطيني قبل قيامهم مبهام وظيفته     

 مهام وظائفهم وأن خيلصوا يف عملهم و أن حيتفظوا بتقوى وإميان بسر املداوالت.
وخيتار احملّلفون سواء كانوا أصليني أم احتياطيني من جدول حمرر مبعرفة جلنة جتتمع لدى كل جملس قضائي يعني 

«.تشكيلها وطريقة عملها مبرسوم  
  أن املشرع اجلزائري أخذ بنظام القضاء املختلط فقسم األحداث املخصص حملاكمتهم يتشكل من:ويتبنّي 

قاضي األحداث رئيسا وهو قاض رمسي حمرتف يعني مبوجب أمر من رئيس اجمللس القضائي بناًء على طلب 
رجاال أو نساًء ويتم تعيينهما بقرار النائب العام، أما املساعدين احمللفني يتم اختيارمها  من أفراد اجملتمع سواء كانوا 

)من وزير العدل باقرتاح من رئيس اجمللس القضائي بعد اختيارمها من قبل جلنة خاصة تنعقد هلذا الغرض.
1

)  
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واليت تضع املساعدين يف نفس مرتبة احمللفني.  12/06/1989املؤرخة يف 07وهنا  مذكرة وزارية رقم   
ة غري حمكمة مقر اجمللس القضائي هو اجلهة الفاصلة فقط يف اجلنح املرتكبة وقسم األحداث املوجود يف حمكم     

 من قبل األحداث.
أما فيما خيص قسم األحداث مبحكمة مقر اجمللس القضائي والذي خيتص بالنظر يف جرائم اجلنح واجلنايات،      

يمي وليس على مستوى الوالية، بالنسبة للننح فإن اختصاص احملكمة ال يتعدى حدود الدائرة الختصاصها اإلقل
 وبالنسبة للننايات فيمتد اختصاص قسم األحداث إىل كامل إقليم اجمللس.

 ويشكل قسم األحداث املوجود مبقر اجمللس من:
قاضي األحداث رئيساً.-  
اثنني من املساعدين احمللفني.-  
وكيل اجلمهورية.-  
أمني الضبط.-  

من قانون  449العدل ملدة ثالث سنوات. طبقا لنص املادة  إن قاضي األحداث هنا يعني بقرار من وزير
 اإلجراءات اجلزائية.

أما فيما خيص املخالفات املرتكبة من طرف احلدث ينظر فيها قسم املخالفات، والذي يعترب من أقسام       
حداث ويصدر أحكامه احملكمة االبتدائية ويتوىل النظر يف املخالفات املرتكبة من قبل املتهمني البالغني وحىت األ

 وفقاً لإلجراءات املتبعة يف املرافعات العادية ويتشكل من قاض رئيساً ووكيل اجلمهورية وأمني ضبط.
الفقرة  472أما فيما خيص غرفة األحدث واليت توجد يف مقركل جملس قضائي وفقا ملا نصت عليه املادة       

صها دائرة اجمللس القضائي نفسه جبميع دوائر احملاكم التابعة له األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية وميتد اختصا
 وتتشكل غرفة األحداث من:

 
الفقرة الثانية  من قانون  473مستشار مندوب حلماية األحداث كرئيس للغرفة وهو ما جاءت به املادة  -

 اإلجراءات اجلزائية.
قانون اإلجراءات اجلزائية". الفقرة الثانية من  473مستشارين اثنني مساعدين" املادة  -  
الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية". 473النائب العام أو مساعديه "املادة  -  
الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية". 473أمني الضبط. "املادة  -  

الفتها يرتتب عليها البطالن وتعترب تشكيلة قسم األحداث وغرفة األحداث واختصاصها من النظام العام وخم     
جاء  45.507حتت رقم 1988مارس  01املطلق، وهو ما جاء يف قرارات احملكمة العليا، لدينا قرار صادر بتاريخ

 فيه:
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يشكل قسم األحداث حتت طائلة البطالن من قاضي األحداث رئيسا ومن مساعدين يعينان ملدة ثالثة »     
)«.م وختصصهم ودرايتهم بشؤون األحداثأعوام من وزير العدل نظرا الهتمامه

1
)  

من قانون اإلجراءات  472تنص املادة »هنا  قرار آخر صادر عن احملكمة العليا،الغرفة اجلنائية جاء فيه:      
 اجلزائية على أنه توجد بكل جملس قضائي غرفة لألحداث وأنه يعهد إىل قاٍض أو أكثر من 

وبني حلماية األحداث بقرار من وزير العدل.أعضاء اجمللس مبهام املستشارين املند  
وبناء على ذلك إذا ثبت من البيانات الواردة يف القرار املطعون فيه أن اجلهة القضائية اليت فصلت يف      

استئناف متعلق بقاصر هي الغرفة املختصة مبحاكمة البالغني ال األحداث كان قضاؤها باطالً لصدوره عن هيئة 
)«.معيبة التشكيل

2
)  

وما جيدر بنا ذكره هو أمهية وجود املساعدين واليت ترجع يف مساعدة احملكمة يف التعرف على شخصية      
احلدث وفحصها ومعاملته على حنو يكفل معاجلته وإصالحه اجتماعيا ألن القاضي ليس بالضرورة أن يكون ملماً 

 إملاماً كاماًل بعلوم النفس واالجتماع والرتبية.
بت بعض التشريعات من بينها املصري بأن يكون أحد املساعدين على األقل من العنصر النسوي، وقد أوج     

وهذا ما نتمىن أن يأخذ به املشرع اجلزائري ملا فيه من توفري جو االطمئنان للحدث وإبعاده  عن رهبة احملاكمة 
يكون هلا معرفة ودراية بشأن األحداث،  اجلنائية ملا يف ذلك من أثر بالغ على نفسية احلدث، وألن املرأة غالبا ما

)وهذا لتحقيق اهلدف املنتظر من قسم األحداث وهو إصالح احلدث وهتذيبه وإعادة إدماجه يف اجملتمع.
3

)  
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باإلضافة إىل ما سبق جيب اختيار القضاة األكثر دراية وجتربة يف شؤون األحداث واّلذين هلم ميول يف هذا      
على أكمل وجه. اجملال ألداء وظائفهم  

:أّما فيما يخّص اختصاص قسم األحداث  
إّما أن يكون اختصاصا شخصيا أو نوعيا أو إقليميا:   

 •أو ل: الختصاص الشخصي:
سنة،  18إن قسم األحداث باحملكمة خيتص بالفصل يف الداوى املرفوعة ضد األشخاص الذين مل يبلغ سنهم      

ائي بسن اجملرم يوم ارتكاب اجلرمية وليس يوم تقدميه للمحكمة وفقا ملا وتكون العربة يف حتديد سن الرشد اجلز 
من قانون اإلجراءات اجلزائية.  451جاءت به املادة   

جاء فيه: 26.790حتت رقم  1984مارس  20وهنا  قرار للمحكمة العليا صادر بتاريخ        
من مثانية عشرة سنة وأنه أحيل خطأ إىل جهة إذا ثبت أن املتهم كان يبلغ من العمر يوم ارتكاب اجلرمية أقل »

من قانون اإلجراءات اجلزائّية كان احلكم الّصادر  451خمتصة مبحاكمة البالغني ال األحداث كما تقتضيه املاّدة 
(1)«.عن هذه اجلهة باطال بطالنا مطلقا  

 10.95ات اجلزائية باألمر رقم من قانون اإلجراء 249ولكن جيب مراعاة التعديالت اليت أدخلت على املاّدة      
واّليت جاء فيها: 1995فيفري  25املؤرخ يف   

حملكمة اجلنايات كامل الوالية يف احلكم جزائيا على األشخاص البالغني.»      
( سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعااًل إرهابية 16كما ختتص باحلكم على القصر البالغني من العمر ست عشرة )      

«. احملالني إليها بقرار هنائي من غرفة االهتامأو ختريبية و   
 • ثانياا : الختصاص الّنوعي: ويتحدد ذلك حبسب نوع اجلرمية.

فإذا كانت اجلرمية من نوع اجلنايات فإن قسم األحداث املختص بالفصل فيها هو املوجود مبقر اجمللس      
و قسم األحداث باحملكمة وإذا كان من القضائي، وإذا كانت من نوع اجلنح فإن قسم األحداث املختص ه
الفقرة األوىل والثانية من قانون اإلجراءات  451املخالفات فإن قسم املخالفات هو املختص، و قد نصت املادة

خيتص قسم األحداث بنظر اجلنح » اجلزائية فيما خيص االختصاص بالنسبة للننح واجلنايات حيث جاء فيها:
 اليت يرتكبها األحداث. 

«.خيتص قسم األحداث الذي يوجد مبقر اجمللس القضائي بنظر اجلنايات اليت يرتكبها األحداث       
من قانون اإلجراءات اجلزائية.  446وفيما خيّص املخالفات نّصت عليها املاّدة   
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 •ثالثاا : الختصاص اإلقليمي أو المحّلي:
من قانون  451يم احملكمة وطبقاً لنّص املاّدة بالنسبة لقسم األحداث باحملكمة يشمل اختصاصه حدود إقل     

اإلجراءات اجلزائية يتحدد مبكان ارتكاب اجلرمية أو مبحل إقامة احلدث أو والديه أو وصيه أو مبكان العثور على 
 احلدث أو املكان اّلذي أودع به احلدث.

يم اجمللس يف حالة ارتكاب أما بالنسبة لقسم األحداث مبقر اجمللس القضائي يشمل اختصاصه حدود إقل     
 جرمية من نوع اجلنايات.

وتعترب قواعد االختصاص من النظام العام ويرتتب على خمالفتها البطالن املطلق وهو ما جاء يف القرار الصادر      
1).26.790حتت رقم  1984مارس  20عن الغرفة اجلنائية الثانية باحملكمة العليا بتاريخ 

)  
: 1989مارس  14بتاريخ 54.524ر صادر عن نفس الغرفة يف الطّعن رقم وجاء يف قرار آخ       
إن حماكم األحداث ختضع لقواعد خاصة هي من النظام العام ومن اجلائز إثارهتا يف أية مرحلة كانت عليها »     

«.الدعوى ولو تلقائيا من طرف اجمللس األعلى  
                                                   

 المطلب الثاني 

 إجراءات محاكمة األحداث

 

استهدف قانون اإلجراءات اجلزائية مبدأ أساسي يف معاجلة جنوح األحداث أال وهو الوصول إىل إصالح 
حالة احلدث وليس توقيع العقاب اّلذي يوقع عادة على البالغني، ويف سبيل ذلك أفرد هذا القانون قواعد إجرائّية 

ني تتفق مع هذا الغرض االجتماعي وتتمّيز باملرونة والبعد عن الشكليات املفرطة وااخروج خاصة باألحداث اجلاحن
)يف كثري من النقاط على القواعد العامة.

2
)  

ويتضح أن املشرع اجلزائري خص هذه الفئة من اجلاحنني الصغار بأصول وإجراءات خاصة عن تلك املتخذة      
 فيما خيص البالغني.

 • أو لا : مبدأ سر ية جلسات محاكمة األحداث والستثناء الوارد عليها.
هنا  مبدأ عام حيكم جلسات احملاكمة اجلنائية بصفة عامة هو مبدأ العالنية، ويعين حق اجلمهور يف حضور      

جلسات احملاكمة وهذا املبدأ يسود التشريعات املختلفة دون خالف بينها وهو ما نص عليه قانون اإلجراءات 
منه. 342و  285يف املادتني اجلزائية   
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وترجع أمهية العالنية إىل عّدة اعتبارات أمهها أن عالنية اجللسة تعطي للنمهور فرصة رقابة سري العدالة      
القضائية مما حيقق لديه الشعور باالطمئنان بالنسبة للنهاز القضائي ومنحه الثقة يف عدالة األحكام اليت تصدر 

ما أن العالنية جتعل القضاة أكثر حرصا على حتقيق العدالة باإلضافة إىل أهنا تعطي فرصة بناًء على احملاكمة، ك
 للنمهور للعلم بالعقوبة الصادرة علناً مما يؤثر للعقوبة أثرها الرادع.

وقد أوردت العديد من التشريعات ومنها اجلزائري استثناء خاص مبحاكمة األحداث، حيث جاء يف نص      
ن قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه:م 461املادة   
حتصل املرافعات يف سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعني حضور احلدث بشخصه وحيضر معه نائبه القانوين »     

«.وحماميه وتسمع شهادة الشهود إن لزم األمر باألوضاع املعتادة  
من قانون اإلجراءات اجلزائية: 468كما تنص املادة         
يف كل قضية على حدة يف غري حضور باقي املتهمني. يفصل »      
وال يسمح حبضور املرافعات إال لشهود القضية واألقارب املقربني للحدث ووصيه أو نائبه القانوين و أعضاء     

 النقابة الوطنية للمحامني وممثلي اجلمعيات أو الرابطات أو املصاحل أو األنظمة املهتمة بشؤون األحداث واملندوبني
 املكلفني بالرقابة على األحداث املراقبني ورجال القضاء.

وجيوز للرئيس أن يأمر يف كل وقت بانسحاب احلدث طيلة املرافعات كلها أو جزء منها أثناء سريها ويصدر      
«.احلكم يف جلسة علنية حبضور احلدث  

ليـيب سرية اجللسات بالنسبة حملاكمة وهو كذلك ما أقرّه التشريع الليـيب واملصري، حيث أوجب القانون ال     
)من قانون الطفل. 126إجراءات واملصري مبوجب املادة 323األحداث يف مادته

1
)  

واملتعلق بالطفولة اجلاحنة  02/02/1945املؤرخ يف  45/74وأما بالنسبة للتشريع الفرنسي نص يف األمر     
يف مادته الرابعة عشر على سرية اجللسات  19دة باملا 09/09/2002املؤرخ يف  2002/138واملعدل بالقانون 

 فيما خيص حماكمة األحداث.
واحلكمة من وراء احلّد من العالنية عند حماكمة احلدث هو احلفاظ على مسعته وحصر العلم جبرميته على من      

احلدث، وال يقف  أجاز هلم املشرع حضور اجللسة وحىت ال يعلم هبا اجلمهور كافة مما قد يقف عقبة أمام مستقبل
األمر عند محاية حياة احلدث ااخاصة بل ميتد إىل محاية أسرته، كما أن العالنية حترج الطفل وجتعله أمام اجلمهور 
متهما أو جمرما مما يعود على نفسيته باألذى وتفقده الثقة يف املستقبل، واالبتعاد عن العالنية يبعث االطمئنان إىل 

 نفس احلدث.
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اعتماد اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة قواعد منوذجية دنيا إلدارة قضاء األحداث  اليت كان  وقد مت     

ومت وضع  1985أوصى باعتمادها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املنعقد يف ميالنو سنة 
حيث أقرت الفقرة الثامنة منها مبدأ محاية  القواعد النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث"قواعد بكني"

خصوصيات احلدث فنصت على" أن حيرتم حق احلدث يف محاية خصوصياته يف مجيع املراحل تالفيا ألي ضرر قد 
 يلحق به نتينة تشهري غري ضروري أو نتينة األوصاف اجلنائية".

غرفة املشورة صيانة لسمعة احلدث، فقد وإذا كان املشرع قد حرص على نظر اجللسة عند حماكمة احلدث يف      
 حرص يف نفس الوقت على أن حيضر اجللسة بعض األشخاص وهم:

األقارب املقربني للحدث وشهود القضية ووصيه أو نائبه القانوين وأعضاء النقابة الوطنية للمحامني وممثلي      
واملندوبني املكلفني بالرقابة على األحداث اجلمعيات أو الرابطات أو املصاحل واألنظمة املهتمة بشؤون األحداث 

)من قانون اإلجراءات اجلزائية. 468ورجال القضاء وهو ما جاءت به املادة 
1

)  
ما  54.964يف الطعن رقم  1989ماي  23ويف هذا الصدد قضت احملكمة العليا يف القرار الصادر بتاريخ      
 يلي:
إلجراءات اجلزائية األشخاص الذين ميكنهم احلضور جللسة حماكمة من قانون ا 468حّدد املشرع يف املادة »     

األحداث حبيث يتعني الفصل يف كل قضية على حدى يف غياب باقي املتهمني وال يسمح حبضور املرافعات إال 
بشؤون لشهود القضية وأقارب احلدث األقربني ووصيه أو نائبه القانوين وحماميه وممثلي اجلمعيات أو املصاحل املهتمة 
)«.األحداث ورجال القضاء، وتعترب هذه القواعد من النظام العام ويرتتب على عدم مراعاهتا البطالن املطلق

2
)  

وحرص املشرع على حضور هؤالء ملا له من أمهية من عدة نواحي أمهها:        
العدالة األمر الذي جيعل  احلد من السرية يف احلدود اليت ال تضر باحلدث وبالتايل ميكن هلؤالء رقابة سري     

القضاة حريصني على تطبيقها ومن ناحية أخرى فإن وجود هؤالء يفيد احملكمة مبساعدهتا يف التعرف على 
)شخصية احلدث وظروف ارتكابه للنرمية مما ميكن احملكمة من اختيار أنسب جزاء ميكن توقيعه على احلدث.

3
)  

 
 
 

ا يف حماكمة األحداث وهو أن تنعقد اجللسة سرية حبيث يرتتب على واملالحظ أن املشرع أقر مبدءا عام     
 خمالفتها البطالن وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بأحد املبادئ اهلامة ملرحلة احملاكمة بالنسبة للحدث.

ا املبدأ قلنا أن األصل يف قسم األحداث أن تنعقد جلساته سرية، غري أنه يف مادة املخالفات تراجع عن هذ     
وجعل عالنية جلسة خمالفات األحداث واهلدف من ذلك يبقى جمهوال، فرغم عدم خطورة الفعل ويسر الزجر 
االجتماعي اجتاه املخالفة إال أن احلدث يبقى صغريا مادام مل يبلغ سن الرشد اجلزائي، فكيف خيصه بإجراءات 
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ا ما قد يؤثر يف احلدث سلبيا خاصة وأنه حياكم خاصة يف اجلنايات واجلنح ومل خيّصه بذلك يف املخالفات وهذ
 446بنفس الطريقة اليت حياكم هبا البالغون، وخيضع لنفس القواعد اليت خيضعون هلا وفقا ملا جاءت به نص املادة 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية.
 

 عالنية الحكم: 
يصدر يف جلسة علنية وذلك حبضور احلدث،  جيدر بنا الذكر أن احلكم ال خيضع ملبدأ السرية و إمنا جيب أن     

من  468والعلنية هنا من النظام العام وعدم مراعاهتا يؤدي إىل البطالن و هو ما جاءت به الفقرة الثالثة من املادة 
 قانون اإلجراءات اجلزائية.

م الثقة يف القضاء وعالنية احلكم شرطا جوهريا جيب مراعاته حتقيقا للغاية اليت توخاها املشرع وهي تدعي     
واالطمئنان إليه، فإذا كان احلكم الصادر يف قضية احلدث بالرباءة فهذا أمر لصاحل احلدث ومشّرف له، أّما إذا 
صدر باإلدانة فإن العالنية لن تضر احلدث كثريا بل تفيد العدالة ملا فيها من تدعيم للثقة يف القضاء واالطمئنان 

)بوجود هذه العدالة.
1

)  
 

 • ثانياا :  حضر نشر ما يدور بالجلسة:
واملتعلقة بالقواعد النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث  1985أقرت القاعدة الثامنة من قواعد بكني لسنة      

يف الفقرة الثانية بأن حيرتم حق احلدث يف محاية خصوصياته يف مجيع املراحل تفاديا ألي ضرر قد يناله من جراء 
، أو بسبب األوصاف اجلنائية، وال جيوز من حيث املبدأ نشر أية معلومات ميكن أن تؤدي إىل دعاية ال لزوم هلا

 التعرف على هوية اجملرم احلدث.
كما تشدد القاعدة أيضا على أمهية محاية احلدث من اآلثار الضارة اليت قد تنتج عن نشر معلومات بشأن       

مني صغار السن سواء كانوا ال يزالون متهمني أم صدر احلكم القضية يف وسائط اإلعالم مثل ذكر أمساء اجملر 
 عليهم.
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من قانون اإلجراءات اجلزائية جندها تنص: 477وبالرجوع لنص املادة        
حيظر نشر ما يدور يف جلسات جهات األحداث القضائية يف الكتب أو الصحافة أو بطريق اإلذاعة أو »     

حيظر أن ينشر بالطرق نفسها كل نص أو إيضاح يتعلق هبوية أو شخصية  السينما أو بأية وسيلة أخرى كما
 األحداث اجملرمني.

دينار ويف حالة العود جيوز احلكم  2000إىل  200ويعاقب على خمالفة هذه األحكام بعقوبة الغرامة من      
 باحلبس من شهرين إىل سنتني.

لو بأحرف امسه األوىل وإال عوقب على ذلك بالغرامة وجيوز نشر احلكم ولكن بدون أن يذكر اسم احلدث و      
«.من مائيت إىل ألفي دينار  

من قانون األحداث األردين واليت حظرت نشر اسم وصورة احلدث اجلانح ونشر  13وهذا ما أقرته املادة      
ن خيالف وقائع احملاكمة أو ملخصها بأية وسيلة من وسائل النشر كالكتب والصحف والسينما ويعاقب كل م

ذلك بغرامة ال تقل عن مخسة دنانري وال تتناوز مخسة عشر ديناراً وميكن نشر احلكم بدون اإلشارة السم احلدث 
 أو لقبه. 

ويف احلقيقة ما ذهب إليه التشريع اجلزائري واألردين يعد خطوة متقدمة حنو محاية احلدث واحلفاظ على سريته      
اق اجلديدة للعدالة اجلنائية بشأن األحداث.يف املستقبل، وهو ما يتفق مع اآلف  

 
 • ثالثاا: ضرورة تعيين محام للحدث:

إن وجود حمام مع احلدث وجوبياً يف مجيع اجلرائم ملا حلضوره من أمهية يف قضايا األحداث خاصة أن احلدث      
)فنيد أقوال الشهود.عادة ال يستطيع الدفاع عن نفسه كالبالغ فليس لديه القدرة على مناقشة األدلة أو ت

1
)  

. 11. 20وبالّرجوع التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل واليت وقعت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 
حيث تنص :   12وبالضبط يف املادة  1992وصادقت عليها اجلزائر سنة  1989  
قضائية وإدارية متس الطفل إما مباشرة أو  تتاح للطفل بوجه خاّص فرصة االستماع إليه يف أي إجراءات»      

«.من خالل ممثل أو هيئة مالئمة بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين  
منها الفقرة الثّانية /ب: 40وجاء يف نفس االتّفاقّية وبالّضبط يف املاّدة        
مانات التالية على األقل:يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الض»  
افرتاض براءته إىل أن يثبت إدانته وفقاً للقانون.-1  
إخطاره فوراً ومباشرة بالّتهم املوجهة إليه عن طريق والديه أو األوصياء القانونيني عليه عند االقتضاء -2

 واحلصول على مساعدة قانونية أو غريها من املساعدة املالئمة إلعداد وتقدمي دفاعه.
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قيام سلطة أو هيئة قضائّية خمتصة ومستقلة ونزيهة بالفصل يف دعواه دون تأخري يف حماكمة عادلة وفقا -3
للقانون حبضور مستشار قانوين أو مبساعدة مناسبة أخرى وحبضور والديه أو األوصياء القانونّيني مامل  يعترب 

)«.سنه أو حالته أن ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى و ال سيما إذا أخذ يف احلسبان
1

)  
حيث جاء يف  1985وكذلك ما جاء يف القواعد النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث "قواعد بكني"      

اجلزء الثالث الفقرة الثانية اليت ضمنت للحدث احلق يف استخدام مستشار قانوين ميثله يف مراحل اإلجراءات 
ب له حمامياً جمانا إذا ما أجاز قانون الدولة.القضائية كافة أو أن يطلب من احملكمة أن تنتد  

أما يف التشريع اجلزائري و إن كان سبق الذكر أن تعيني حمام يف مرحلة التحقيق أمام قسم األحداث           
من قانون اإلجراءات اجلزائية  461يكون وجوبيا حتت طائلة بطالن إجراءات التحقيق، وبالرجوع لنص املادة 

 جندها تنص:
حتصل املرافعات يف سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعني حضور احلدث بشخصه وحيضر معه نائبه القانوين »   

«.وحماميه وتسمع شهادة الّشهود إن لزم األمر باألوضاع املعتادة  
 10املؤرخ يف  14-04من قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون رقم  454وقد مّت تعديل نص املادة      
واليت جعلت حضور احملامي يف مجيع مراحل املتابعة واحملاكمة وجويب وإن مل يتم تعيني حمام له من  2004رب نوفم

طرف والدي احلدث أو وصيه أو من يتوىل حضانته عني له قاضي األحداث حماميا، وجاء  يف الفقرة األوىل و 
  املعدلة ما يلي: 454الثانية من املادة 

اث بإجراء املتابعات والدي احلدث أو وصيه أو من يتوىل حضانته املعروفني له. خيطر قاضي األحد»        
إن حضور حمام ملساعدة احلدث وجويب يف مجيع مراحل املتابعة واحملاكمة، وعند االقتضاء ،يعني قاضي      

«.األحداث حمامياً للحدث  
زائية:قانون اإلجراءات اجل 476كما نصت الفقرة األوىل من املادة          
يفصل قسم األحداث بعد مساع أقوال احلدث والشهود والوالدين والوصي أو متويل احلضانة ومرافعة النيابة »    

«.العامة واحملامي وجيوز هلا مساع الفاعلني األصليني يف اجلرمية أو الشركاء البالغني على سبيل جمرد االستدالل  
ر عن قسم األحداث وغرفة األحداث إىل اسم احملامي اّلذي قام كما جيب أن يشري احلكم أو القرار الصاد      

)بالدفاع عن القاصر، وحضوره جبانب احلدث وإال ترتب على ذلك النقض.
2

)  
 
 

وبالتايل فإن تعيني حمام عن احلدث يف اجللسة أمام األحداث وجويب سواء مت تعيينه من طرف ويل احلدث أو      
األحداث تلقائيا ويعترب من النظام العام وعدم تعيينه يرتتب عليه النقض. وصيه أو متويل حضانته أو قاضي  

 
 • رابعاا : حضور الحدث للمحاكمة وبحضور مسؤ وله المدنـي:

من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص على أنه: 461بالّرجوع إىل نص املادة        

  20/11/1989من اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  40املادة  -1
.19/12/1992وصادقت عليها اجلزائر يف           
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ث بشخصه وحيضر معه نائبه القانوين حتصل املرافعات يف سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعني حضور احلد»
«.وحماميه وتسمع شهادة الشهود إن لزم األمر باألوضاع املعتادة  

يفصل قسم األحداث بعد مساع » من قانون اإلجراءات اجلزائية :  467كما تنّص الفقرة األوىل من املاّدة       
«.أقوال احلدث والّشهود والوالدين والوصي أو متويل احلضانة...  

وحسب هاتني املادتني فإّن حضور احلدث للمحاكمة وجويّب ألنّه طرف يف الّدعوى، حيث يقوم القاضي      
بتوجيه الّتهمة إليه ويتلّقى أقواله، ونالحظ أن املشرع استعمل مصطلح مساع ومل يستعمل استنواب وحسب رأينا 

والتهذيب والرتبية وليس العقاب فإن املشرع خصه بإجراءات خاصة ألن غاية قاضي األحداث هي احلماية 
والزجر، وبالتايل ال يقوم مبواجهته باألسئلة واالستنواب كما يفعل القاضي اجلزائي مع اجملرمني البالغني.           

                         
إلجراءات قلنا أن األصل حضور احلدث جلسات احملاكمة ألنه يعترب طرفا يف الدعوى اجلزائية لكن قانون ا     

اجلزائية إمعانا منه يف محاية احلدث واحلرص على مصلحته وخروجاً على القواعد العامة أجاز للمحكمة أن تعفي 
)املدعى عليه احلدث من حضور احملاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

1
)  

وجيوز للرئيس أن يأمر يف كل »ئية: قانون اإلجراءات اجلزا 468ويف هذا الشأن نصت الفقرة الثالثة من املادة      
وقت بانسحاب احلدث طيلة املرافعات كلها أو جزء منها أثناء سريها ويصدر احلكم يف جلسة علنية حبضور 

«.احلدث  
ويعترب هذا اإلعفاء ذا فائدة معتربة وال سيما إذا كان من شأن حضوره جلسة احملاكمة إيذاء شعوره وجرح      

اكمة تعترب وجاهية  حبق احلدث ألنه مل يتخلف عن احلضور بل احملكمة هي اليت فضلت كرامته ومع ذلك فإن احمل
 عدم حضوره، وبالتايل احلكم يصدر حضوريا.
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من قانون اإلجراءات  461أّما فيما خيص حضور ويل احلدث أو ممثله القانوين فقد نصت على ذلك املادة      

قانون، والعلة من دعوة هؤالء األشخاص حلضور حماكمة احلدث تتمثل يف من نفس ال 468اجلزائّية وكذلك املاّدة 
أن املشرع قد أوجب على القاضي مساع أقواهلم وهي قد تفيد من جهة يف كشف األسباب احلقيقية جلنوح احلدث 

ة بغية تقرير التدبري اإلصالحي املناسب حلالته، ومن جهة أخرى للّدفاع عنه، وأن هذه الدعوة شرعت ملصلح
 احلدث وفائدته.

هنا  أساتذة يقولون أن حضور الويل أو النائب القانوين من النظام العام وال جيب الفصل يف القضية دون      
هؤالء، ولكن ال يوجد نص يقول أّن هذا من النظام العام، احلدث جيب أن حياكم مع إشارة القاضي أنه مت 

)عكس حضور احملامي الذي يعترب حضوره من النظام العام. استدعاء الوالد أو املمثل القانوين ومل حيضر،
1

)  
من قانون اإلجراءات اجلزائية نصت على حضور املمثل القانوين للمتهم احلدث وجويب يف  461إن املادة      

اجللسة لكن املشرع مل ينص على جزاء عدم حضوره، عكس املشرع السوري الذي نص على هذه احلالة يف املادة 
رة "ب" من قانون األحداث اجلاحنني اليت أجازت حملكمة األحداث عند الّلزوم أن جتري حماكمة احلدث الفق 49

)مبعزل عن وليه أو وصيه أو الشخص املسلم إليه كأن تدعوه فال حيضر أو تقّدر أن ذلك يف مصلحة احلدث.
2

)  
 

 •خامساا : عدم الّلجوء إلى الحبس المؤّقت:
هذه الفكرة عندما تناولنا اإلجراءات ااخاصة أثناء مرحلة التحقيق ونفس القول  لقد سبق لنا التحدث عن     

يصدق أثناء مرحلة احملاكمة، إال أننا نذكر أنه ال جيوز وضع اجملرم الذي مل يبلغ من العمر ثالث عشرة سنة كاملة 
الثامنة عشرة مؤقتاً يف مؤسسة يف مؤّسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، وال جيوز وضع اجملرم من سن الثالثة عشرة إىل 

عقابية إذا كان هذا التدبري ضروريا أو استحال أي إجراء آخر ويف هذه احلالة حينز احلدث جبناح خاص فإن مل 
من قانون اإلجراءات  456يوجد ففي مكان خاص وخيضع بقدر اإلمكان لنظام العزلة وهو ما نّصت عليه املادة 

 اجلزائّية.
:ة إليه هي إجراءات المرافعةوما يجدر بنا اإلشار   

بعد املناداة على األطراف يتأكد الرئيس من هوية املتهم احلدث واملسؤول املدين ومن هوية الضحية وإذا       
 كانت هذه األخرية قاصرة تكون برفقة مسؤوهلا املدين، ومن هوية الشهود يقوم قاضي األحداث:

 
 

توجيه التهمة للحدث ومساع أقواله. -       
مساع الضحية، و إذا كانت قاصرة يسمع إىل تصريح ممثلها القانوين أيضا. -  
مساع الّشهود بعد أداء اليمني. -  
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مساع أقوال مندوب احلرية املراقبة: تسمع احملكمة أقوال مندوب احلرية املراقبة فيقّدم تقريراً اجتماعيا يوضح  -     
ات إصالحه.فيه العوامل اليت دفعت احلدث لالحنراف ومقرتح  

 بعد االنتهاء من االستنواب واملناقشات تأيت مرحلة املرافعات أو إبداء الطلبات.
تأسيس الطرف املدين وطلباته: يطلب الرئيس من الّضحّية أو مسؤوله املدين أو حماميه إذا كان يريد أن  -

 يتأسس طرفا مدنيا ويطلب التعويضات املدنية.
 النيابة العامة طلباته الشفوية.طلبات النيابة العامة: يقدم ممثل  -

 مرافعة دفاع املتهم احلدث. -

 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 353املتهم وحماميه هلم الكلمة األخرية طبقا لنص املادة  -

أّما فيما خيص اإلجراءات املتبعة بعد قفل باب املرافعة توضع القضية يف املداولة بعد انسحاب أمني الضبط      
امني، يتداول الرئيس واملساعدون احمللفني يف غرفة املشورة.واألطراف واحمل  

واملداولة هي عبارة عن مناقشة وتشاور بني رئيس قسم األحداث واملساعدين احمللفني حول الّتهمة املنسوبة      
ف للمتهم، والتدبري املناسب الواجب اختاذه يف حق احلدث، فهيئة احملكمة ترتكز على ملف احلدث ألن املل

يعطي حتلياًل عميقاً عن احلالة االجتماعية والنفسية والعقلية للحدث   ويستشري الرئيس املساعدين احمللفني ألهنم 
 أدرى حبالة ووضعية احلدث.

إّن ما مييز هذه املرحلة وقبل فصلها يف الّدعوى العمومّية جيب على هيئة احملكمة أن تراعي البحث الذي      
قاضي من الّتعّرف على شخصية احلدث املاثل أمامه وال يكف ملعرفة ذلك ما تلقاه يف أجري مسبقا لتمكني ال

جلسة احملاكمة من شهادة الشهود أو مساع املتهم والضحية بل جيب أن يعرف شخصية احلدث من مجيع 
وزته والذي جوانبها، تكوينه الطبيعي والنفسي، حالته االجتماعية والعقلية وذلك باالعتماد على امللف الذي حب

 حيتوي على:
 تقرير البحث االجتماعي. -

 تقرير حمّرر من طبيب نفساين عن حالة احلدث النفسية. -

 تقرير يتعلق بالفحوص الطبية والعقلية اليت أجريت على احلدث. -
 اقرتاحات املندوبني للحرية واملراقبة. -

ث بغية تقرير التدبري اإلصالحي ففيما خيص البحث االجتماعي فإنه يهدف إىل الوقوف على شخصية احلد     
املالئم حلالته ألنه يتضمن كل املعلومات ااخاصة باحلدث وعائلته وظروفها االجتماعية واملادية، وبأخالقه ودرجة 

 ذكائه والوسط الذي نشأ فيه واملدرسة اليت ترىب فيها و أفعاله السابقة.
به طبيب أو املتعلق بالفحص النفساين واّلذي يقوم به كذلك التقرير الذي يتعلق بالفحص الطيب والذي يقوم       

خمتص نفساين فله أمهية كذلك فيما خيص التعرف على العوامل اليت دفعته إىل اإلجرام مما يساعد أيضاً احملكمة يف 
)اختيار العقوبات والتدابري اليت تتفق مع ظروف احلدث.

1
)  



للحرية واملراقبة والذين يقومون مبتابعة األحداث يف وسطهم ولدينا كذلك التقارير اليت يضعها املندوبني      
االجتماعي واألسري ويقومون بتوجيههم توجيهاً تربوياً حماولني إدماجهم يف احلياة االجتماعية وهذه التقارير 

 تتضّمن اقرتاحات وحلول تتناسب مع حالة احلدث وإعادة تربيته.
شخصية اجلاين عن طريق ما يسمى بالبحث السابق على احلكم  وتذهب التشريعات بصورة عامة إىل ضرورة حبث

)بقصد الوقوف على درجة خطورته اإلجرامية متهيدا لفرض العقوبة أو التدبري املناسب حلالته.
2

)  
ويف آخر هذا املطلب نقول أن التشريعات احلديثة فيما خيص األحكام اليت حتكم األحداث اجلاحنني هتدف      

وإعادته إىل جادة الصواب عن طريق فهم شخصيته، و أسباب جنوحه وتوفري ما فقده من  إىل إصالح احلدث
رعاية وحمبة، فقاضي األحداث يتنكب مهمة اجتماعية دقيقة وشاقة وحكمه إن مل يكن صائباً ال يؤثر على حياة 

.  احلدث ومستقبله فحسب، بل سيثقل كاهل اجملتمع فيما لو أصبح هذا اجلانح جمرماً معتاداً   
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 اإلجراءات المتخذة في شأن الحدث الجانح المدان
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بعد أن تنتهي حمكمة األحداث من إجراءات التحقيق النهائي مع احلدث عليها أن تصدر احلكم يف 
قانون، وال يتوقف دور القاضي مبنرد القضية إما بالرباءة أو بتوقيع عقوبة أو تدبري من التدابري اليت نص عليها ال

 صدور احلكم بل ميتد إىل مرحلة تنفيذه وذلك بتعديله واإلشراف والرقابة على هذا التنفيذ.
 المبحث األول

 التدابير والعقوبات المقررة لألحداث الجانحين

 

لته جنائيا ئص الوجه ملسالقد استقر الرأي الراجح من الفقه وكذا القانون املقارن على أن التدابري تطبق على شخ
وهو احلدث قبل بلو غ سن الرشد اجلزائي، حيث رأى املشرّع أن احلدث يف تلك املرحلة ماتزال ااخطورة اليت تتوافر 

نه وإن كان متييزه قد اكتمل ونزعته إىل اإلجرام أخذت يف النمو إال أنه يكون ضعيف البنية وغري ألديه حمدودة، و 
ى أهنا مناسبة حلالته ير األجدى مواجهة إحنرافه ببعض التدابري اليت خيتارها القاضي و  ناضج نفسيا لذلك يكون من

وظروفه الشخصية وإستبعاد تطبيق العقوبات العادية إذا كان تطبيقها يلحق ضراًر باحلدث أو تقف حائاًل دون 
اجلرمية وقد أجاز   هوةعن االنزالق يف به حتقيق أهداف وإجتاه التشريعات احلديثة حنو إصالح احلدث والبعد

املشرع توقيع عقوبات عادية على احلدث قبل بلوغه سن الرشد اجلزائي إذا رأى القاضي أن توقيع العقوبة هو 
ول القاضي سلطة تطبيق خالوسيلة املالئمة وأنه زادت خطورته وتأصلت نوازع اإلجرام لديه، وإن كان املشرع 

بعد تطبيق عقوبات شديدة كاإلعدام واألشغال الشاقة املؤبدة.العقوبة العادية على احلدث إال انه است  
أن يتخذ العقوبة أو التدابري على احلدث وقد يكون هنا  حاالت ال  يومتتاز مرحلة احلداثة بأهنا تسمح للقاض

تنفع معها تطبيق العقوبة املخففة أو التدبري على احلدث أو قد يكون هنا  حاالت  أخرى جتعل من تطبيق 
.(1)بري خري وسيلة لإلصالح والعالجالتد  

 المطلب األول

 التدابير المتخذة في شأن الحدث الجانح أنواعها وطبيعتها
ميتد نظام التدابري جبذوره إىل أواخر العصور الوسطى وقد أكتسب أمهية متزايدة بظهور تعاليم املدرسة الوضعية 

ملسؤولية وناقصيها واملتشردين واملتسولني وممارسة حيث أتسع نطاقه ليشمل معتادي اإلجرام والصغار وعدميي ا
الدعارة، وهذا اإلجتاه يف إتساع نطاقه مل يلق تأييدا وأنعقد اإلمجاع على الذين تطبق عليهم التدابري هم طائفة 
عدميي املسؤولية والصغار دون غريهم وهو ما انتهي إليه كذلك املؤمتر الدويل السادس لقانون العقوبات الذي 

(2).1962وأنتهت إليه كذلك توصيات حلقة بادو يف إيطاليا سنة  1953قد يف روما سنة أنع  
حديثا يف جمال إجرام األحداث هو وقاية احلدث من اإلحنراف ومحايته ألنه يعترب يف غالب السائد  إن االجتاه

ن من املستحسن األحيان ضحية ظروف وعوامل داخلية أو خارجية تظافرت يف دفعه إىل اجلرمية، لذلك كا
بية اليت ترمي إىل إصالحه ودجمه يف اجملتمع سليما.ذيجتاهه وإحالل التدابري التهاإستبعاد العقوبة   

من  فيخفومما ال شك فيه أن القواعد القانونية التقليدية أصبحت عاجزة عن معاجلة هذه الظاهرة أوالت   
ؤون األحداث إلختاد التدابري املالئمة اليت تصلح حدهتا لذلك كان البد من منح حرية التصرف للقيمني على ش

 لتقوميهم.
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وكذلك رغم تعدد وإختالف صور وأشكال التدابري املقررة لألحداث فإهنا تتفق يف مضموهنا وجوهرها على أهنا   
تدابري تربوية هتدف إىل عالج احلدث املنحرف وإصالحه على أساس أنه مريض يستحق العالج وليس على 

(1).جمرم يستحق العقابأساس أنه   

 • أولا : فيما يخص طبيعة التدابير اإلصالحية:
يدور ااخالف يف أوساط الفقه واالجتهاد املقارن حول طبيعة التدابري اإلصالحية املقررة لألحداث اجلاحنني هل 

.الصفة اجلزائية تعد مبثابة عقوبات أم جمرد تدابري تنتفي عنها  
:هنا  ثالثة آراء هبذا الصدد  

الرأي األول: يذهب إىل القول بأن التدابري اليت يواجه هبا احلدث اجلانح هي مبثابة وسائل تربية وإصالح وتقومي 
  .معىن اإليالمعلىالعقوبات فالتدبري هو رد فعل اجملتمع الذي الينطوي  وليس من قبيل

الرأي الثاني: يرى أن التدابري اإلصالحية عقوبات حقيقة ألهنا هتدف إىل التأديب واإلصالح ومها هدف مشرت  
 للعقوبات والتدابري على حد سواء.

الرأى الثالث: يرى أن التدابري اإلصالحية كإيداع احلدث يف معهد إصالحي لتقوميه ليست عقوبات وإمنا هي من 
.(2)إجراءات التحفظ اإلداري  

ري إدارية بل هي قضائية ألن هذا التدبري وحسب رأينا منيل إىل الرأي األول، ألن التدابري اإلصالحية التعترب تداب
 يصدر عن حمكمة األحدث واليت تعترب سلطة قضائية وليست إدارية، وأن هذه التدابري ال تعترب عقوبات مبعىن

املسؤولية اجلزائية فيما خيص األحداث اجلاحنني  و إذا كانت هنا  بعض التشريعات ال تزال تأخذ بفكرة  الكلمة
يف القصاص منهم فحان األوان للتخلص من هذه األفكار التقليدية ألن التشريعات احلديثة مل  وتؤمن حبق اجملتمع

يعد يهمها حتديد املسؤولية اجلزائية للحدث وفرض العقاب عليه،بل أصبح هدفها إصالحه وإعادة إدماجه 
 إجتماعيا.

 

 

 

بري اإلصالحي خيتلف عن العقوبة يف اهلدف فالعقوبة هتدف إىل حتقيق الردع العام أما التدبري اإلصالحي التد  
يهدف إىل إصالح احلدث وتقوميه ولو أن العقوبة كذلك من أهدافها اإلصالح والتقومي إال أهنا ما زالت هتدف 

الم اجلاين.يبصورة أساسية إىل إ  
 

   • ثانيا : أنواع التدابير المتخذة في شأن الحدث الجانح.
تايل وجب محايته وعالجه أفضل من أن الات احلديثة تعترب احلدث اجلانح يف مركز ضحية وبعإن معظم التشري

سابقا رغم اختالف هذه التدابري يف صورها وأشكاهلا إال أهنا  لة تعقيداً وكما قلناأدعاً يزيد املسايسلط عليه عقابا ر 
كلها ترمي إىل العالج واإلصالح ال العقاب تتفق يف أهدافها كوهنا    
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التوقع » من قانون العقوبات على مايلي:  49وبالرجوع للتشريع اجلزائري جند املشرع جلزائري قد نص يف املادة 
عشرة  إال تدابري احلماية أوالرتبية ومع ذلك فإنه يف مواد املخالفات اليكون  على القاصر الذي مل يكمل الثالثة

    .«إما لتدابري احلماية أو الرتبية أو لعقوبات خمففة18 إىل13من  هللتوبيخ وخيضع القاصر الذي يبلغ سن حمال إال
وبالرجوع لقانون اإلجراءات اجلزائية جند أن املشرع عدد التدابري املمكن إختاذها يف حق احلدث بعد ثبوت إدانته 

جراءات اجلزائية بنصها: من قانون اإل 444وذلك يف نصوص عديدة أوهلا نص املادة   
تدابري  أكثر من الجيوز يف مواد اجلنايات واجلنح أن يتخذ ضد احلدث الذي مل يبلغ الثامنة عشر إال تدابري أو

 احلماية والتهذيب اآليت بياهنا : 
.تسليمه لوالديه أو لشخص جدير بالثقة -1  
  .ه حتت املراقبةضعتطبيق نظام اإلفراج عنه مع و  -2
  منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين املهين مؤهلة هلذا الغرض.وضعه يف -3
.وطبية تربوية مؤهلة لذلك أوضعه يف مؤسسة طبية  -4  
وضعه يف مصلحة عمومية مكلفة باملساعدة . -5  
يف شأن يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األحداث يف سن الدراسة، غري أنه جيوز أن يتخذ كذلك  ضعهو  -6

لرتبية ليف مؤسسة عامة للتهذيب حتت املراقبة أو  ضعهاحلدث الذي جتاوز عمره الثالثة عشر تدبري يرمي إىل و 
.«اإلصالحية  

أن احلدث الذي يرتكب خمالفة مع شمن قانون اإلجراءات اجلزائية على تدبري التوبيخ يف  446ونصت املادة 
  .سنة13 هحدث الذي مل يتناوز سنعقوبة الغرامة، وخصت التوبيخ فقط بالنسبة لل

على التدابري الواجب تطبيقها يف حالة إدانة احلدث وهي  اجلزائية من قانون اإلجراءات 462كما جاءت املادة 
من قانون اإلجراءات اجلزائية. 444تقربياً نفسها اليت ذكرت يف املادة   

.(1)هقة والذي جاء هبذه التدابري اإلصالحيةواملتعلق حبماية الطفولة واملرا 72/03باإلضافة إىل األمررقم   

ذكرناه نتناول أنواع التدابري اليت قررها املشرع اجلزائري لألحداث اجلاحنني فيمايلي: وباالستناد إىل ما  
    • أولا : التوبيخ:

إن التوبيخ يتضمن توجيه اللوم إىل احلدث عن فعل أرتبكه يف نطاق إرشادي وإصالحي وبناء على ذلك 
هذا التدبري حيتوي على توجيه للحدث وكشف عما ينطوي عليه عمله من خطورة ميكن أن تؤدي به إىل  فإن

 اإلنزالق يف هوة الفساد واجلرمية.
وبالتايل فإن إختيار العبارات والطريقة اليت يتم هبا التوبيخ مرتو  أمره للقاضي هبدف جعل تأثريه اإلجيايب على 

إنذار احلدث عن ىل نفسيته، وغالبا ما يلنأ إليه القاضي إ على اس السليباحلدث ودون أن يكون له اإلنعك
له التأثري  يكون سلوكه السيء وخاصة يف اجلرائم البسيطة،كما أن التوبيخ جيب أن يصدر يف اجللسة لكي

 املطلوب وهو األمر الذي يستلزم حضور احلدث،وبالتايل اليتصور أن يكون هذا التدبري غيابياً.



بالنسبة  1912ماي  15ورد يف القانون البلنيكي الصادر يف  فقدات عتدبري أخذت به معظم التشري التوبيخ
لألحداث دون السادسة عشرة، ويف التشريع الدامناركي واإلسباين والسويسري وغريها من التشريعات الغربية 

.1937والعربية كاملصري يف تشريع سنة   
الفقرة األوىل والثانية من  446بالتوبيخ كإجراء تقوميي ونص عليه يف املادة  وبالرجوع للتشريع اجلزائري جنده أخذ 

 قانون اإلجراءات اجلزائية وجاء فيها:
حيال احلدث الذي مل يبلغ الثامنة عشرة يف قضايا املخالفات علىمحكمة املخالفات،وتنعقد هذه احملكمة  »  

كانت املخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن تقضي مبنرد التوبيخ   ذا، فإ468بأوضاع العالنية املنصوص عليها يف املادة 
ا.البسيط للحدث وتقضي بعقوبة الغرامة املنصوص عليها قانون  

غري أنه الجيوز يف حق احلدث الذي مل يبلغ من العمر ثالث عشرة سنة سوى التوبيخ، وللمحكمة فضالً على  
امللف بعد نطقها باحلكم إىل قاضي األحداث ن ترسل إذا ما رأت يف صاحل احلدث إختاذ تدبري مناسب أ ذلك،

.«سلطة وضع احلدث حتت نظام اإلفراج املراقب الذي له  
يف مواد املخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه »من قانون العقوبات:  51 وقد جاء كذلك يف نص املادة 

   .«إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة 18إىل13من
 
 

ات املعاصرة وخاصة يف جمال املخالفات البسيطة واليت يرتكبها األحداث عغالبية التشري به بري تأخذإن هذا التد
واملشرع اجلزائري مل يقتصر على تقرير التوبيخ كتدبري يواجه املخالفة،وإمنا جعله التدبري الوحيد اجلائز يف املخالفات 

يلي:  من قانون العقوبات كما 49 املادة عليه تما نص وهو الذي مل يكمل  الثالثة عشر املرتكبة من قبل القاصر
.إال تدابري احلماية أو الرتبية ةتوقع على القاصر الذي مل يكمل الثالثة عشر  ال »  
.«ومع ذلك فإنه يف مواد املخالفات اليكون حمال إال للتوبيخ   
ريها من اجلرائم وأصبح هذا وهذه هي خطة املشرع الفرنسي حيث يقتصر جمال التوبيخ على املخالفات دون غ 

.(1)من جمموع التدابري اليت يلنأ إليها القضاء الفرنسي بالنسبة لألحداث % 40التدبري ميثل   
من قانون اإلجراءات اجلزائية فإن احلدث اجلانح الذي أثبتت املرافعات إدانته جيوز  462طبقا لنص املادة   

نته، أما إذا تعلق األمر حبدث ضاح ىلأو إىل الشخص الذي يتو  هللقاضي توبيخه مث تسلميه لوالديه أو إىل وصي
فيسلمه القاضي إىل شخص جدير بالثقة. تهبرتبي نختلى عنه ذويه،أو أهنم غري جديري  

والشخص اجلدير بالثقة الذي تنص عليه املادة املذكورة أعاله اليشرتط أن يكون من أهل القاصر بل هو    
على أحسن وجه. تهدر على رعاية هذا احلدث وتربيفيه القاضي أنه قا ىكل شخص ير   

وتدبري التوبيخ مع التسليم ميكن أن يربطه القاضي بتدبري آخر كوضع احلدث حتت نظام احلرية املراقبة ملدة 
.(2)معينة  
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أما فيما خيص كيفية إجراء التوبيخ ففي التشريع الفرنسي يتم التوبيخ يف قاعة املداوالت ويتم إستدعاء األب 
والت وينطق باحلكم، االطفل مث يوبخ هذا األخري، مث يفهم الوالد مامعناه التسليم للوالدين مث خيرج من قاعة املدو 

وتر  اجلزء اآلخر واملتمثل يف كيفية  ءز جبكرة من التشريع الفرنسي ولكنه أخذ فولكن املشرع اجلزائري نقل هذه ال
. (3) إجراءه  

بل محايته   انحجلماهو إال تدبري إصالحي اليهدف أبداً إىل إيالم احلدث ا وأخريا نستطيع أن نقول أن التوبيخ
ته قاسية الذا فاملوبخ وهو القاضي جيب أال يكون متسما بالعنف أوتكون عبار  وحماولة إبعاده عن سبيل اإلحنراف،

(4).قومي واإلصالحي إىل نتائج سلبية والغري املرجوة من عملية التدفترت  أثاراً غائرة يف نفسية احلدث فتؤ   
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  • ثانيا: التسليم: 
يعترب التسليم تدبريا إصالحياً فهو يعين إخضاع احلدث لرقابة وإشراف شخص لديه ميل طبيعي أو 

مصلحة اجتاه هتذيب احلدث، وهدفه إبقاء احلدث املنحرف يف حميط أسرته أو حتت رعاية إجتماعية وجعله يف 
   ناحية الرتبوية .بيئة عائلية تكون موضع ثقة من ال

الطبيعي واألكثر مالئمة يف حاالت    ويبدو أن التسليم ألول وهلة غري جمد إزاء احلدث اجلانح،ولكن هو التدبري
يف ظروف طبيعية بعد ثبوت عدم تكيفه مع اجملتمع وقد نصت عليه  هنح للحدث فرصة إعادة تكيفميكثرية إذ 

(1) .أغلب التشريعات املعاصرة ووضعت له أحكامه  
من قانون اإلجراءات اجلزائية. 444ولقد نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة   
 أ- تسليم احلدث إىل والديه أو وصيه:

جيوز يف مواد اجلنايات واجلنح  ال » :من قانون اإلجراءات اجلزائية الفقرة األوىل نصت 444بالرجوع لنص املادة 
رة إالتدبري أو أكثر من تدابري احلماية والتهذيب اآليت بياهنا:أن يتخذ ضد احلدث الذي مل يبلغ الثامنة عش  

 .«تسليمه لوالديه أو لشخص جدير بالثقة -

احلدث،حبيث اليتم التسليم ألحدهم إال عند  اوجند أن املشرع قد رتب األشخاص الذين ميكن أن يتسلمو  
حلدث، مث إىل من له الوالية أو الوصاية عدم صالحية املتقدمني عليه يف هذا الرتتيب ويتم التسليم إىل والدي ا

 عليه، مث إىل شخص جدير بالثقة.
تدرج يوحسب رأينا أن اهلدف من هذا الرتتيب هو أن امليل الطبيعي جتاه احلدث واحلرص على مصلحته  

 لدى هؤالء األشخاص وفق الرتتيب الذي حدده املشرع. 
اً عندما قرر املشرع يبتربيته وتقومي سلوكه وهذا اليعترب غر برعاية احلدث والسهر على ا إن الوالدان مكلفان شرع

.(2)عاتق الوالدين فهم ملزمون على تسلم احلدث ورعايته يقع على  هذا اإلجراء كونه واجباً طبيعيا  
منه الفقرة  10بط يف املادة ضواملتعلق حبماية الطفولة واملراهقة وبال 72/03وبالرجوع إىل األمر رقم  

جنده أنه قد نص على تسليم احلدث إىل أحد والديه إذا كان أحدمها متوفياً، أو إذا كان هنا  طالق  (3)الثانية
بشرط أن يكون حق حضانته غري ساقط عمن سلم له احلدث ولكن التسليم يف مثل هذه احلالة قد اليكون 

قد  أن ينفعه، و  أكثر من يف مصلحة احلدث و قد يضره    
 
 

دث ليس نفس إقامة احلدث وبعيدا عنه أو كأن يكون أحد الوالدين متزوجا بزوج تكون  إقامة متسلم احل
. آخر فريفضه وهلذا الغرض قرر املشرع تسليم احلدث إىل شخص يكون جديرا بالثقة  

 ب- تسليم احلدث إىل شخص جدير بالثقة:

 .381ص -املسؤولية اجلنائية لألطفال املنحرفني -أمحد سلطان عثمان -د -1
  .169ص -جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري  – ةعبد القادر قوامسي -د -2
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على تسليم احلدث لوالديه أو  الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية 444نص املشرع اجلزائري يف املادة 
املتعلق حبماية  72/03من األمر رقم  10لوصية أو لشخص جدير بالثقة، كما نص على ذلك يف املادة 

 الطفولة واملراهقة. 
وقد نص املشرع على هذه احلالة يف حالة عدم صالحية الوالدين أو من له الوالية أو الوصاية على احلدث فإنه 

وحسن سريه أو إىل أسرة موثوق هبا، وهذا يعترب من املباديء احلديثة يف معاملة  تههد برتبيتعييسلم لشخص مؤمتن 
احلدث املنحرف، رغم أن يف الواقع من الصعب العثور على الشخص الذي يقبل اإللتزام برتبية الطفل الصغري 

  .(1)واإلهتمام بتهذيبهم ويرجع جناح تطبيق هذا النص على مدى ما يظهره األفراد من عطف على رعاية الصغار
foster.homeواملشرع اإلجنليزي يأخذ بنظام األسرة البديلة  احملكمة إبعاد احلدث عن  ىوذلك حني تر  

  .رعايته وذلك حتت املراقبة على أن يوافق احلدث على ذلك بيئته لفرتة مؤقتة فتحكم بإرساله إىل منزل صاحل يتوىل
احلدث إىل شخص مؤمتن  التشريع اإلجنليزي تسليم كذلك جييز fit person وقد يكون هذا الشخص  

 قريياً أو صديقاً أو هيئة حملية .
  .ويقرر املشرع الفرنسي التسليم لشخص مؤمتن ضمن تدابري احلماية والتهذيب املقررة لألحداث

وجيب أن يكون الشخص املستلم على درجة كافية من الثقة وحسن السلو ، ويتعهد طواعية برعاية 
وذلك بعد دراسة ثقته وجدارته،  مهحلدث ويظهر إستعداده لذلك، والقاضي يقرر وقت تسليم احلدث وملن يسلا

الفقرة األخرية من قانون اإلجراءات اجلزائية السن القانونية اليت يسقط فيها حق رعاية  444وقد حددت املادة 
من  40سنة حسب نص املادة  19بي يقدر احلدث سواء من طرف الوالدين أوالغري وهو سن الرشد املدين والذ

.(2)القانون املدين اجلزائري  
من  قانون اإلجراءات اجلزائية جندها تقرر أن الشخص موضع الثقة ملزم إال  491املادة  صوبالرجوع لن

 بالرعاية وأسقط عنه حق النفقة والذي يعود إىل الوالدين أو إىل األقربني.
 
 
 

عندما يوضع القاصر بصفة  »تنص: و اليت  03 /72من األمر رقم  15ويف نفس السياق نصت املادة 
من هذا األمر يتعني على والدي  11مؤقتة أو هنائية لدى الغري أو بإحدى املؤسسات املنصوص عليها يف املادة 

. «ا فقر حاهلماثبتا يف ذلك مامل يمالقاصر امللزمني بواجب النفقة،أن يقدما مشاركته  
أن كل أسرة هلاحدث تأويه مؤسسة عامة أو عائلة بديلة أن تتحمل نفقته ومصاريفه وبالتايل نستخلص 

  بعد حتديدها من طرف القاضي .
أن التسليم للوالدين أو ويل األمر أوملن هو جدير بالثقة هو إجراء تقوميي موجه للوالدين أو لويل  ىوهنا  من ير 

  .بويةاألمر وهو مبثابة تنبيه لكي يقوموا بواجباهتم الرت 
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وهنا  من يقول أن التسليم تدبريا تقومييا ألنه يعين إخضاع احلدث لرقابة شخص لديه ميل طبيعي أو 
 هوهو يف جوهر  تهوتربي همصلحة أو إجتاه إىل هتذيب احلدث وبالتايل يفرض بعض القيود اليت تساعده على هتذيب

 تدبري مقيد للحرية.
الوسائل يف حماولة  عإىل هدف املشرع بتقرير هذا التدبريوالذي يعترب من أجن حنن منيل إىل الرأي الثاين بإعتباره أقرب

.(1)إصالح احلدث وهتذيبه  
وبالرجوع إىل قواعد األمم املتحدة النموذجية إلدراة شؤون قضاء األحداث والتوجيهات املقدمة يف هذا الشأن 

أنه: منها 18واليت قضت القاعدة رقم   
شراف األبوي سواء جزئيا أو كليا مامل تكن ظروفه ااخاصة تستدعي ذلك الجيوز عزل أي حدث عن اإل »

.«مؤسسة تربوية إىل مركز للعيش اجلماعي أو إىل ة أوضنافيمكن األمر بالرعاية إىل إحدى األسر احل  
ية على قول أن التسليم يعترب من أكثر التدابري نفعاً بالنسبة للحدث اجلانح، فاألهل أو من هلم الوالنويف األخري 
الته ومبيوله وأكثرهم شفقة عليه ورغبة يف إصالحه وهم املطالبون شرعاً برتبيته واإلهتمام به.الناس حب الصغري أدرى  

 ثالثا: الوضع تحت اإلفراج المراقب:   • 
ميكن للقاضي أن يأمر بوضع احلدث اجلانح  اجلزائية من قانون اإلجراءات 462 املادةطبقا ألحكام 

مدهتا وإما بصفة  دانته حتت نظام احلرية املراقبة إما بصفة مؤقتة حتت اإلختبار أو أكثر حتددإ ثبتتالذي 
.(2)أن تتعدى تسع عشرة سنة جيوز هنائية إىل أن يبلغ سنا ال  

 
 
 

مث توسع نطاقه  1848 سنةيف الواليات املتحدة األمريكية  ويعترب هذا التدبري قدمي النشأة،حبيث نشأ
، وميكن القول أن القانون الفرنسي أخذ هبذا النظام بالنسبة 1879اإلجنليزي يف قانونه سنة  فأخذ به املشرع

مبقتضي إنشاء حماكم األحداث حتت إسم احلرية املراقبة  1912إىل اجملرمني األحداث كتدبري مستقل يف سنة 
Liberté surveillée كوييت .كما أخذت به التشريعات العربية مثل املصري، األردين وال،   

أي شخص آخر أومعهد خريي"  و"يف حالة تسليمه إىل عائلته أ وضع احلدث يةويقضي هذا النظام بإمكان
ه مالئما اير  حتت رقابة شخص تنتدبه احملكمة لذلك لكي يراقب أخالقه وتعليمه ويقرتح على احملكمة ما

 للحدث.
أو أثناء مرحلة احملاكمةوقد جاء يف نص  وجيوز إصدار األمر بوضع احلدث حتت املراقبةإما أثناء التحقيق

غري أنه جيوز لقسم األحداث بعد أن يبت صراحة  » :الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية 469املادة 
يف إدانة احلدث، وقبل أن يفصل يف شأن العقوبات أو التدابري أن يأمر بوضع احلدث بصفة مؤقتة حتت نظام 

.«هتاة حتدد مداإلفراج مع املراقبة فرت   
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بتعديل القرار األول أوبإختاذ أي إجراء آخر دون أن يتوقف ذلك  ادأن تصدر قرار جدي وللمحكمة ًً
.على إرتكاب احلدث جلرمية أخرى  

عد تدبريا يوجيدر بنا القول أن تدبري الوضع حتت نظام اإلفراج املراقب الذي تقرر مبوجب التشريع اجلزائري 
يف حميطه الطبيعي وهو أسرته فضال عن توجيهه تربوياوإجتماعيا إلندماجه يف  تربوياً ألنه يضع احلدث

شراف عليه.كما يهدف هذا النظام إىل إعادة تأهيل احلدث إنسانيا بفضل مراقبته واإل،(1)اجملتمع  
بية يف يكون حتت إشراف مصلحة املراقبة و الرت  بالنسبة للتشريع اجلزائري فإن الوضع حتت نظام احلرية املراقبة

الفقرة  19عليه املادة  توهو ما نص ويعترب جهاز إداري معتمد للقيام خبدمات املراقبة االجتماعية الوسط املفتوح،
 جاء حيث (2)ملؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقةااملتضمن إحداث  75/64األوىل من األمر رقم 

 يف نص املادة:
رتبية يف الوسط املفتوح مصاحل تابعة للوالية، تأخذ على عاتقها األحداث املوضوعني تعد مصاحل املالحظة وال »   

ذوي ااخطر ااخلقي أو خطر  ناجلاحنني أو الشبا نحتت نظام احلرية املراقبة، ويكون هؤالء األحداث من الشبا
.«اإلندماج االجتماعي  

 
 
 

األحداث أوعند  ضيوبني متطوعني بأمر من قادونظام اإلفراج حتت املراقبة يباشره مندوبني دائمني ومن  
جراءات اإلمن قانون  478اإلقتضاء من قاضي التحقيق املختص بشؤون األحداث وهو مانصت عليه املادة 

يف نظام اإلفراج حتت املراقبة بدائرة كل قسم أحداث بأن  نيتتحقق مراقبة األحداث املوضوع »زائية وجاء فيها:اجل
ة مندوبني دائمني أو مندوبني متطوعني ملراقبة األحداث.عهد إىل مندوب أوعدي  

ويعني مندوب بالنسبة لكل حدث إما بأمر من قاضي األحداث أو عنداإلقتضاء من قاضي التحقيق 
.«املختص بشؤون األحداث وإما باحلكم الذي يفصل يف موضوع القضية  

أما فيما خيص مهام املندوبني: فإنه ال يصلح أي شخص للقيام باإلشراف اإلجتماعي يف نظام احلرية املراقبة ألن 
هذا العمل له طابعه ااخاص واملميز،فينب أن يكسب هذا املوظف ثقة احلدث وثقة الوالدين أو الشخص أو 
املؤسسة اليت عهد إليها، وهذا يتطلب معرفة خاصة بالشؤون النفسية والرتبوية واإلطالع الواسع والشناعة يف 

اليت أسندت إليه بعد تقصي احلقائق عن سلو  احلدث وماضيه ووسطه  مةهاململندوب بأحيان أخرى ويقوم ا
كمرشد  العائلي وظروفه املادية واألخالقية وأسباب إرتكابه اجلرمية والنصائح اليت يقدمها يف هذا اجملال أجدى

  .(1)للقيام هبذه املهمة ويعمل هذا املندوب على إصالح احلدث

.407ص -ولية اجلنائية لألطفال املنحرفنياملسؤ  -أمحد سلطان عثمان -د -1  
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مجيع جوانبها والتحسن الذي طرأ  يف تقاريردورية كل ثالثة أشهر عن حالة احلدث ويقدم هؤالء املندوبني
من قانون  479كانت هنا  صعوبات يف أداء مهمتهم وهو مانصت عليه املادة ن  عليه أو إذا ساء سلوكه وإ

 اإلجراءات اجلزائية حيث جاء فيها:
وعمله وحسن إستخدامه  تهة حلياة احلدث وصحته وتربيوتناط باملندوبني مهمة مراقبة الظروف املادية واألدبي »  

.«ألوقات فراغه  
 

ويقدمون حسابا عن نتينة أداء مهمتهم لقاضي األحداث بتقاريركل ثالثة أشهر وعليهم فضالً عن ذلك 
موافاته بتقرير يف احلال فيما إذا ساء سلو  احلدث أو تعرض لضررأديب وعن اإليذاء الذي يقع عليه وعن 

الذي يعطلهم يف القيام بأداء مهمتهم وبصفة عامة عن كل حادثة أوحالة تبدو هلم منها أهنا  املدبر ضر التع
  .هتسو غ إجراء تعديل يف تدابري إيداع احلدث أو حضانت

حتت سلطة قاضي األحداث مهمة إدارة و تنظيم عمل املندوبني املتطوعني   باملندوبني الدائمني وتناط
  .«ن ذلك مراقبة األحداث الذين عهد إليهم القاضي شخصيا برعايتهمكما أهنم يباشرون فضال ع

 
 

اختاذ التدابري اليت يرى أهنا مفيدة للحدث. أن يقرتح على احملكمةوللمندوب   
هبا،  نظام اإلفراج املراقب إال بعد جناحه لكونه وليد التنربة اليت مر إن املشرع اجلزائري مل ينص على

تشريعات املختلفة بعد أن رأت أن املعاملة العقابية داخل السنون تؤدي باألحداث وأدخل هذا النظام يف ال
ة يؤدي إىل عالجه وإصالحه وإعادة إدماجه يجرام وأن عالج احلدث وسط بيئته الطبيعإىل اإلحنراف واإل
 وسط جمتمعه.

احلاالت من  %90إلى  %80ففي الواليات املتحدة األمريكية فإن اإلحصائيات دلت أن مانسبته 
 املوضوعية حتت هذا النظام أثبتت جناحها.

   • رابعاا : الوضع في المؤسسات ومراكز رعاية الطفولة:
جيمع الرأي احلديث لعلماء النفس واإلجتماع على أن احلدث املنحرف يتأثر بالعادات والتقاليد اليت 

أن جيعالنه صاحلاً أو فاسداً،فإذا فوالديه مها اللذين إما  ،تسود يف الوسط الذي يعيش فيه وخاصة األسرة
غابت الرقابة يؤدي ذلك إىل إفساد أخالقه وبالتايل إىل اإلجرام لذلك كان البد من عالج خارج أسرته 

باملؤسسات اإلصالحية يكون اهلدف منها تنشئة احلدث نشأة صاحلة وتعليمه العلوم أو  ىووجدت مايسم
.(1)إىل فساده  ىذي أدصناعة مالئمة وبالتايل إبعاده عن الوسط ال  

إذا تبني لقاضي األحداث أن احلدث اجلانح حباجة إىل رعاية خاصة يأمر بوضعه يف املؤسسات 
من قانون اإلجراءات اجلزائية وهذه املؤسسات واملراكز: 444واملراكزاليت عددهتا املادة   
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.ذا الغرض منظمة أو مؤسسة عامة أوخاصة معدة للتهذيب أوالتكوين املهين مؤهلة هل -1  
مؤسسة طبية أوطبية تربوية مؤهلة لذلك . -2  
مصلحة عمومية مكلفة باملساعدة. -3  
مدرسة داخلية صاحلة إليواء األحداث اجملرمني يف سن الدراسة. -4  

غري أنه جيوز أن يتخذ كذلك يف شأن احلدث الذي يتناوز عمره الثالثة عشر تدبري يرمي إىل وضعه يف 
  .حتت املراقبة أو للرتبية اإلصالحيةمؤسسة عامة للتهذيب 

من قانون اإلجراءات اجلزائية  444ما جيدر مالحظته هو أن هذه املؤسسات واملصاحل املذكورة يف املادة 
 75/64أخذها املشرع اجلزائري من التشريع الفرنسي وأعطاها نفس التسمية ولكن بالرجوع إىل األمر رقم 

ضمن إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة جنده املت 1975 تمبربس 26  املؤرخ يف 
 عدد هذه املراكز واملصاحل يف املادة الثانية منه كمايلي:

 
املراكز التخصصية إلعادة الرتبية. -1  
املراكز التخصصية للحماية. -2  
مصاحل احلماية والرتبية يف الوسط املفتوح. -3  

C.S.P مات لوقاية الشبيبةاملراكز املتعددة ااخد -4  .  

 ألهنم حباجة إىل احلماية، سنة14األحداث الذين يقل سنهم عن  إال تستقبلمراكز احلماية ال مالحظة:
الرتبية             يوضعون يف املراكز التخصصية إلعادة  سنة14كثر من أأما الذين سنهم  C.S.R  (1).  

املركز الواجب وضع احلدث فيه وجيب أن يعينه بدقة، القاضي عليه أن يعني يف احلكم أو القرار إسم 
والذي حدد مدة الوضع يف املركز وجعلها  11/06/1974والصادر بتاريخ  09وحسب املنشور الوزاري رقم 

.(2)التتعدى سنتني  

اعية داع احلدث فيها تابعة لوزارة احلماية اإلجتميوطبقا ملا تقدم فهذه املراكزواملصاحل اليت حيكم القاضي بإ 
ويعترب هذا التدبري من أهم التدابري اليت تتخذ بشأن احلدث املنحرف على أساس أنه يشتمل يف جوهره على نظام 
تقوميي بعيداً عن املؤثرات اإلجتماعية الضارة اليت قد حتيط باحلدث حيث يتبع هذا األخري برنامج يومي منظم 

  .(3)هيله حلياة إجتماعية شريفةوتعليمه هبدف تأ يهذبه خلقيا، ويكونه يف حرفة معينة
داع يف إحدى املراكز واملصاحل اإلجتماعية اليلنأ إليه القاضي إال إذا مل تكن يكما يالحظ أن تدبري اإل

 التدابري األخرى كافية إلصالح احلدث وتقوميه.
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 المطلب الثاني

 العقوبات المقررة بشأن الحدث الجانح وطبيعتها
 
من عمره  سالمية تبدأ ببلو غ الصيب سن ااخامسة عشرةلة البلو غ يف الشريعة اإلعامة الفقهاء أن مرح ىير 

البلو غ حلمل  اشرتاطأو ببلوغه سن الثامنة عشر على رأي أيب حنيفة واملشهور من مذهب مالك وأساس 
:املسؤولية اجلنائية حديث الرسول)ص( قوله  

.{ يفيق واجملنون حىت، يقظيست والنائم حىت حيتلم، رفع القلم عن ثالثة، الصيب حىت }  

سنة، أو الذين هم يف 13جتاه اجلاحنني حتت سن  وبالرجوع للتشريع اجلزائري فيمكن إختاذ إجراءات تربوية
سلطان إال اجتاه توارتكبوا جرائم غري خطرية، غري أن عقوبيت الغرامة واحلبس ال  سنة18و13سن ما بني 

.(1)من قانون العقوبات اجلزائري 51و49 لنص املادتنيطبقا  سنة وهذا13األحداث اجلاحنني فوق سن   
    • أول: فيما يخص توقيع العقوبات السالبة للحرية:

إىل  13 منبأن خيضع القاصر الذي يبلغ سنه  يإذا قض »: اجلزائري من قانون العقوبات 50تنص املادة 
حلكم جزائي فإن العقوبة اليت تصدر عليه تكون كاآليت:  18  

اإلعدام أو السنن املؤبد فإنه حيكم عليه بعقوبة احلبس من عشر  هي العقوبة اليت تفرض عليه إذا كانت
 سنوات إىل عشرين سنة.

السنن أو احلبس املؤقت فإنه حيكم عليه باحلبس ملدة تساوي نصف املدة اليت   هيوإذا كانت العقوبة 
.«تعني احلكم عليه هبا إذا كان بالغاً يكان   

سبب يسنة جيب أن 13 هحداث توقيع العقوبة على احلدث اجلانح والذي يفوق سنوإذا قرر قاضي األ
 445قراره وأن يكون ذلك ضروريا بسبب ظروف وشخصية احلدث اجلانح وهو ما نصت عليه أحكام املادة 

  .(2)من قانون اإلجراءات اجلزائية
وجب عليه تطبيق أحكام املادة  قرر قاضي األحداث معاقبة احلدث اجلانح بعقوبة سالبة للحرية ن إذاإذ

من قانون العقوبات، ولكن ال ميكن توقيع العقوبة اجلزائية على كل األحداث اجلاحنني بل جيب التمييز بني 50
سنة وقت 18إىل13سنة،وبني األحداث البالغني من العمر من13األحداث البالغني من العمر أقل من 

 إرتكاهبم اجلرمية.
 أ- بالنسبة لألحداث اجلاحنني الذين مل يبلغوا سن 13سنة:

شأهنم إال تدابري احلماية أو الرتبية بمن قانون العقوبات فإن القاضي اليتخذ  49لنص املادة  افطبق
الفقرة األوىل من قانون  456والجيوز له أن يطبق عليهم عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة، وحسب نص املادة 

أنه يف مواد املخالفات يكون احلدث حماًل للتوبيخ والجيوز له وضعه يف  ىاملشرع عل نص اإلجراءات اجلزائية
 مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة.

 ب- فيما خيص األحداث اجلاحنني الذين يبلغ سنهم من13إىل18سنة:
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من قانون اإلجراءات اجلزائية نص على أنه يف مواد اجلنايات واجلنح  445و 444 تنيوبالرجوع لنص املاد
حلماية والتهذيب اعشر من عمره إال تدبري اوأكثر من تدابري  منةيتخذ ضد احلدث الذي مل يبلغ الثا جيب أن

.(1)واليت مت ذكرها مسبقا  
كما جيوز بالنسبة لألحداث البالغني من العمر أكثر من ثالث عشرة سنة أن يستبدل القاضي أو يستكمل 

اءات اجلزائية بعقوبة الغرامة أو احلبس املنصوص عليها يف من قانون اإلجر  444التدابري اليت جاءت هبا املادة 
من قانون العقوبات وذلك حسب خطورة شخصية اجلاين وظروف إرتكاب اجلرمية.50املادة   

 حدود العقوبة املخففة يف التشريع اجلزائري: 
ابري التقوميية على قلنا فيما سبق أن املشرع اجلزائري جييز للقاضي إما تطبيق عقوبات خمففة أو إنزال التد

عشر والثامنة عشر. ة األحداث بني سن الثالث  
سنة وجعل التخفيف 18اىل 13فاملشرع اجلزائري أجاز توقيع العقوبة املخففة على احلدث يف املرحلة من 

  يف العقوبة كمايلي:
لعقوبات أو السنن املؤبد فإنه يستبدل هذه ا  امدإذاكانت جرمية احلدث جناية وكانت عقوبتها اإلع

.الفقرة الثانية من قانون العقوبات 50بعقوبة احلبس من عشرإىل عشرين سنة طبقا لنص املادة   
إذا كانت العقوبة هي السنن أو احلبس املؤقت فإنه حيكم عليه باحلبس ملدة تساوي نصف املدة اليت  

 ةعشر سنوات إىل عشرين سنكان يتعني احلكم عليه هبا إذا كان بالغا،فإذا كانت جرمية عقوبتها السنن من 
للعقوبة  ىأومن مخس سنوات إىل عشرسنوات فإنه تستبدل بعقوبة احلبس الذي اليتناوز نصف احلد األقص

.الفقرة الثالثة من قانون العقوبات 50لغاً طبقا لنص املادة االيت كانت توقع على احلدث لو كان ب  

سنة فإن قاضي األحداث حيكم إما  18إىل13من ه يف مواد املخالفات بالنسبة للقاصر الذي يبلغ سنأما 
  .قانون العقوبات اجلزائري من51بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة وفقا ملا نصت عليه املادة 

 ماميكن إستخالصه مما تقدم:
أن عقوبة اإلعدام والسنن املؤبد التطبق على األحداث اجلاحنني . -       

 العقوبات التبعية كاحلرمان من احلقوق الوطنية الميكن أن تتخذ يف حق احلدث اجلانح  -

 

من نفس القانون   9 املادة من قانون العقوبات،أو العقوبات التكميلية الواردة يف نص14و8الواردة يف نص املادتني 
  .كاملنع من اإلقامة أو حتديدها واحلرمان من مباشرة بعض حقوقه

 فيما خيص الغرامة:
من قانون  51احلدث اجلانح، وقد نصت املادة عن الغرامة كعقوبة توقع علىلقد نص املشرع اجلزائري    

سنة إذا أرتكب خمالفة إما بالتوبيخ وإما بعقوبة 18و13ما بني هالعقوبات أنه حيكم على القاصر الذي يرتاوح سن
 الغرامة .
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حداث البالغني من قانون إلجراءات اجلزائية أنه جيوز للقاضي أن حيكم على األ 445كما نصت املادة  
من قانون 444من العمر أكثر من ثالث عشرة سنة أن يستبدل أو يستكمل التدابري املنصوص عليها يف املادة 

 اإلجراءات اجلزائية بعقوبة الغرامة .
الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية: 446ويف نفس السياق نصت املادة   

محكمة املخالفات، وتنعقد هذه احملكمة علىرة يف قضايا املخالفات حيال احلدث الذي مل يبلغ الثامنة عش »
مبنرد التوبيخ  ، فإذا كانت املخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن تقضي468بأوضاع العالنية املنصوص عليها يف املادة 

.«بعقوبة الغرامة املنصوص عليها قانونا البسيط للحدث و تقضي   
مة املنصوص عليها عقوبة عن جرمية أم ال؟ ولكن يثور التساؤل هل تعترب الغرا  

يري غالبية من الفقهاء أن الغرامة املنصوص عليها تعترب عقوبة جزائية كما يدل عليها ظاهر احلال ولكنها 
يف الواقع ليست مقررة من أجل الفعل الذي أرتكبه احلدث ولكن تقوم قرينة على إمهال ويل أمره الذي ساهم يف 

إىل إرتكاب فعله.به  حنرافه وعدم مراقبته مما أدىإستمرار احلدث يف إ  
 عدم جواز تطبيق اإلكراه البدين بشأن األحداث: 

أنه الجيوز احلكم باإلكراه : الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلزائية  600وهومانصت عليه املادة 
ة عشرة سنة .البدين أوتطبيقه إذا كان عمر الفاعل يوم إرتكاب اجلرمية يقل عن الثامن  

الحظ أن املسؤول املدين هو من يقوم بتسديد الغرامة احملكوم هبا على احلدث ألن نلية ممن الناحية الع
 يف غالب األحيان احلدث الميلك أموال خاصة.

إذا حكم على احلدث بعقوبة الغرامة واملسؤول املدين يرفض تسديدها  ما ولكن املشكل املطروح يف حالة
ملبدأ شخصية العقوبة  امع العلم بأن الغرامة هي عقوبة جزائية، وطبق تم إلزامه بتسديد الغرامة،فعلى أي أساس ي

فإنه اليتحملها املسؤول املدين وبالتايل فإن املشرع أغفل عن اإلجابة عن هذا  اإلشكال ولكن من املستقر عليه 
العامة فإهنا تعترب بذلك دين يف ذمة املسؤول  للقواعد اقانونا أن الغرامة تعترب حق من حقوق ااخزينة العامة وطبق
 املدين ويتعني إلزامه بدفعها جبميع الطرق املخولة قانونا.

 
 

 العلة من تطبيق العقوبات املخففة يف مرحلة احلداثة: -
تدرج مسؤولية احلدث كلما أقرتب من سن البلو غ.  -1  

قابلية احلدث لإلصالح والتهذيب.  -2  

العقوبة . عدم حتمل احلدث أمل -3  

.(1)مسؤولية اجملتمع عن إحنراف األحداث -4  
 -مسألة جواز اجلمع بني التدبريوالعقوبة:



ها على مد العون إىل احلدث اجلانح إلصالحه وهتذيبه أما العقوبة فتقوم أصال ر تقوم التدابري اإلصالحية يف جوه
وظيفتها إصالح احلدث  ها الردع أما التدابريهدف العقوبة هي وظيفة أخالقية الم املقصود وأن وظيفةيعلى صفة اإل

.وهتذيبه  
من قانون اإلجراءات اجلزائية أنه: 445فيما خيص املشرع اجلزائري فقد نص يف املادة   

نائية بالنسبة لألحداث البالغني من العمر أكثر من ثالث عشرة سنة أن تستبدل ثجيوز جلهة احلكم بصفة إست »
من قانون  50بعقوبة الغرامة أواحلبس املنصوص عليها يف املادة  444ليها يف املادةأوتستكمل التدابري املنصوص ع

العقوبات إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لظروف أو لشخصية اجملرم احلدث على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه 
.«أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة  

 والعقوبة، فضال عن احلكم بعقوبة جييز ويف ظل قانون األحداث الفرنسي فاجلمع جائز بني التدابري
فإذا حكم باحلرية املراقبة إىل ،(2)القانون احلكم بتدبرياحلرية املراقبة إىل أن يبلغ احلدث احلادية والعشرين من عمره

من أجر احلدث أومصروفه الشخصي وإذا حكم  نةيجانب عقوبة الغرامة كان للمراقب أن حيصل دورياً مبالغ مع
نتهت مدة العقوبة ام بزيارة احلدث دائما يف سبيل هتذبيه، وإذ و بة احلبس فإن املندوب أو املراقب يقهبا مع عقو 

  يتابع املراقب مهمته إىل أن يبلغ احلدث احلادية والعشرون من عمره.
ولكن من الناحية العملية فإن القضاء الفرنسي ال حيكم باجلمع بني العقوبة والتدبري نادراً فحسب 

حكم باجلمع بني التدبريوالعقوبة على  1968ات سنةإحصائي 2,110 من األحداث بينما كان عدد احملكوم  
12,022عليهم  (3) .حدثا   

 
 
 
 
 

اجلمع بني التدابري العقوبة،إال أنه الجيوز اجلمع بني تدابري التهذيب وعقوبيت  زرغم أن املشرع اجلزائري أجا
حيث جاء يف أحد قراراهتا: احملكمة العليا الغرامة واحلبس وهذا ما أستقرعليه إجتهاد  

سنة خيضع إما لتدابري احلماية أوالتهذيب املنصوص عليها يف 18إىل13إن احلدث الذي يبلغ من العمر »
الفقرة األخرية من قانون  49من قانون اإلجراءات اجلزائية وإما إىل عقوبات خمففة طبقا لنص املادة 444املادة 

جلهة احلكم بصفة إستثنائية يف مواد اجلنح  جتيزمن قانون اإلجراءات اجلزائية 445ادة العقوبات، غري أن امل
واجلنايات أن تستبدل أو تستكمل تدابرياحلماية أو التهذيب بعقوبة الغرامة أو احلبس إذا رأت ذلك ضروري نظرا 

بيت الغرامة واحلبس فالظاهر من لظروف الدعوى أولشخصية اجملرم، أما اجلمع بني تدابري احلماية أو التهذيب وعقو 
قرار غرفة األحداث القاضي على قاصر باحلبس ملدة ستة أشهر وبغرامة قدرها  ضالنص أنه غري جائز لذلك تقررنق

.(1)«أشهر مخسمائة دينار وبوضعه حتت املراقبة مبصلحة املالحظة والرتبية ملدة ستة  

 .227،228،229ص -املنحرفوناألحداث  -علي حممد جعفر -1
 .1951سنةقانون األحداث الفرنسي املعدلة بالقانون الصادر يف  من19أنظر املادة  -2

.241 ص-وناألحداث املنحرف -علي حممد جعفر -د -3          
 

 
 

        
  



 نقد خطة اجلمع بني التدبري والعقوبة: -
جزء تغلب فيه ااخطيئة وجزء تغلب  ،قوم على إزدواج يف املعاملةيبدأ اجلمع بني التدبريوالعقوبة لقد ثبت أن م

عليه ااخطورة وهنا  معاملة خاصة لكل منهما وهذا يعترب إهدار ملبدأ وحدة الشخصية اإلنسانية وبالتايل فإن 
وكذلك مايثريه هذا املبدأ من صعوبات  مع تطبيق معاملة موحدة هتدف إىل تأهيل احملكوم عليه ناىفتخطة اجلمع ت

 يف التطبيق حول أولوية التنفيذ العقوبة أم التدبري.
الب يف الفقه اجلزائي يرفض مبدأ اجلمع بني التدبري والعقوبة بالنسبة لشخص غواملالحظ أن اإلجتاه ال

والعقايب الذي عقد يف الهاي سنة  واحد،وهذا املبدأ قد رفض يف املؤمترات الدولية من بينها املؤمتر الدويل اجلنائي
الذي رفض األخذ هبذا املبدأ بالنسبة للمعتادين على اإلجرام،كذلك رفضه املؤمتر األورويب ملكافحة اجلرمية  1953

اسية املنعقدة يف ي،واحللقة العربية الثانية للقانون والعلوم الس1956ومعاملة اجملرمني والذي أنعقد يف جنيف سنة 
،وقد وردت يف مؤمترات الهاي وروما توصيات بعدم إضافة التدبري إىل العقوبة حبيث ال خيضع 1969 سنةبغداد 

.(2)احملكوم عليه بالتتابع لنوعني خمتلفني من العالج  
 

 المبحث الثاني

 المراكزالخاصة باألحداث الجانحين

 

بيعي ويكون ذلك مبساعدته قلنا فيما سبق أن عالج احلدث اجلانح وإصالحه يكون إما بإبقائه يف وسطه الط
وتوجيهه أو إبعاده عن الوسط الذي يعيش فيه إذا رأى القاضي أن شخصيته وظروفه تستدعي ذلك ألنه قد 
تكون ظروف احلدث البيئية غري مناسبة إلصالحه وهتذيبه فيقوم القاضي بإبعاده عنها ووضعه يف مؤسسة 

 متخصصة تتمتع مبزايا األسرة الكبرية.
 

ألحداث من أقدم األساليب اليت طبقت على لفيه أن الوضع يف مؤسسات خمصصة ومما الشك 
هدف إىل إصالح األحداث اجلاحنني وتأهيلهم من الناحية اإلجتماعية، ياألحداث ألن هلا إجتاه تربوي تقوميي و 

اجملتمع وذلك  وتقوميهم من الناحية الشخصية، فساراإلجتاه قدميا إىل إستخدام هذه املؤسسات اإلصالحية حلماية
. (1)هممحببس املذنبني فيها، أما اإلجتاه احلديث فهدف وضع هذه املؤسسات هو تأهيل اجلاحنني ومحايتهم وتعلي  

كليمنت احلادي " اوقد أسسها الباب 1703وكانت أول مؤسسة أنشئت لرعاية األحداث يف روما سنة 
حداث املنحرفني وذلك عن طريق تعليمهم وأطلق عليها مضيفة سان ميشيل، وكان هدفها إصالح األ "عشر

.(2)احلرف والنظام وإمساعهم الرتاتيل الدينية واملواعظ  
 1925أما يف الواليات املتحدة األمريكية فقد أنشئت أول مؤسسة إصالحية خاصة بالصغار يف والية نيويور  سنة

يث تصنيف اجملرمني وتفريد وعرفت بإسم بيت امللنأ، ولكن رغم ماحققته هذه املؤسسات اإلصالحية من ح
أثار محلة على هذه  العقاب فإن طابع الردع والتأنيب كان غالباً على طابع التهذيب واإلصالح وهذا ما

  .355ص جتهاد القضائي يف املواد اجلزائية، اجلزء األول،جياليل بغدادي، اإل -د -1

.37-466الغرفةاجلنائية األوىل،رقم    1985 جويلية16قرار صادر يوم          
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املؤسسات مما أدى هبا إىل التطور بإجتاه الغاية اليت أنشئت من أجلها، فأصبح احلدث يتمتع بنوع من اإلطمئنان 
 واإلستقرار والثقة بنفسه ومبن حوله.

أما يف التشريع اجلزائري فعرف فكرة الوضع يف املؤسسات اإلصالحية كوسيلة لضمان العالج مبوجب 
إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة  املتضمن 26/09/1975املؤرخ يف  75/64األمر رقم 

 واملراهقة ويتضمن املراكزاملتخصصة إلعادة الرتبية.
و املتضمن قانون تنظيم  2005فرباير سنة  06و املؤرخ يف   05/04 و لدينا كذلك  القانون رقم 

 السنون و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني.



 المطلب األول

 المراكز المتخصصة بإعادة التربية
 

األمر تابعة لوزارة العدل، ديء إىل عهد اإلستعمار الفرنسي حيث كانت يف با اتد أصل هذه املؤسسو يع
وزارة احلماية االجتماعية حالياً ووزارة العدل أصبحت  ية عقدت بني وزارة الشبيبة والرياضة آنذا ومبوجب اتفاق

  تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية.
تعد املراكز التخصصية إلعادة الرتبية، مؤسسات داخلية خمصصة إليواء األحداث الذين مل يكملوا سن 

من  444وا موضوع أحد التدابرياملنصوص عليها يف املادة نكا  سنة من عمرهم بقصد إعادة تربيتهم والذين18
واملعدل واملتمم واملتضمن قانون  1966يونيو 8املوافق ل: 1386صفر عام  18يف  المؤرخ66/155األمر رقم 

 اإلجراءات اجلزائية.
.كما أن هذه املراكز التقبل األحداث املتخلفني بدنيا أو عقلياً   

عمومية ذات طابع إداري وشخصية معنوية متمتعة  ةعادة الرتبية مؤسسبإة تصخاملتعد املراكز و  
واملتضمن  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/64بإستقالل مايل حيث ختضع يف قيامها مبهامها ألحكام األمر 

نة إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة وذلك بالتعاون القائم بني وزارة احلماية اإلجتماعية وجل
املادتنيالعمل الرتبوي املنصوص عليها يف  17,16 حبماية الطفولة واملراهقة.املتعلق 72/03من األمر رقم    

ا جيب اقرتاحه من وتقوم جلنة العمل الرتبوي بدراسة تطورات كل حدث موضوع باملؤسسة وإقرتاح م
ختدم مصلحة احلدث اجلانح.اليت  التدابري  

لرتبية على ثالث مصاحل:املختصة بإعادة ا حتتوي املراكز  
 مصلحة املالحظة. -1

 مصلحة إعادة الرتبية. -2

 .يمصلحة العالج البعد -3

    • أول:  مصلحة المالحظة: تقوم هذه املصلحة مبراقبة ومتابعة احلدث ودراسة شخصيته وجترى عليه 
ناحية البدنية والعقلية الفحوص الطبية والعقلية والنفسية ألن املركز ال يقبل كل حدث متخلف ويعاين قصورا من ال

.75/64الفقرة الثانية من األمر  8وهو ما جاءت به املادة   
يف  ىكما تقوم هذه املصلحة مبباشرة التحقيقات على سلو  احلدث وتطور شخصيته من أجل إختيار التدابري املثل

وإصالحه. تهتربي  
أشهر وبعد 06ر وال تتناوز أشه 03كما أن مدة بقاء احلدث يف مصلحة املالحظة الجيب أن تقل عن 

نتهاء املدة اليت يقضيها احلدث يف هذه املصلحة يتم حترير تقرير يتضمن حالة احلدث وتطور سلوكه يرسل لقاضي إ
 األحداث املختص وكذلك إبداء املالحظات وإقرتاح التدبري النهائي الذي يتالئم وشخصية احلدث.



• ثانيا:   مصلحة إعادة التربية: تقوم هذه املصلحة بإعداد احلدث إعداداً تربويا وتكوينياً، وهذا عن طريق 
وجه إىل التمهني مبا يتناسب وشخصيته،إضافة إىل التنمية الفكرية يذلك  الدراسة والتعليم، وإن مل يتسىن

والرعاية األخالقية، وتعمل املراكزعلى خلق اجلو املالئم لذلك عن طريق وضع اآلليات والوسائل الضرورية 
يها حصص إجبارية بصفة دورية وختصيص معلمني ومكونني لتقدمي الدروس فك مثل وضع مكتبة تقدم لذل

هلم باإلضافة إىل حتفيزهم على ممارسة الرياضة املتنوعة وذلك طبقا للربامج الرمسية املعدة من وزارة احلماية 
.75/64من األمر رقم 11ادة إجتماعياً وهو ما جاء يف امل احلدث اإلجتماعية وهذا كله بغرض إعادة دمج  

  كما حترر تقارير سداسية عن تطور حالة احلدث وسلوكه وترسل إىل قاضي األحداث املختص.
• ثالثا:  مصلحة العالج البعدي: تقوم هذه املصلحة مبهمة ترتيبهم ااخارجي يف إنتظار ماهية ونوع التدبري 

من  12ماج األحداث إجتماعيا طبقا لنص املادة النهائي املتخذ شأهنم، وهذه املصلحة مكلفة بإعادة إد
.75/64األمر رقم   

فع إىل قاضي األحداث املختص تقريراً سداسياً يتضمن تطور حالة كل ر وعلى مدير مؤسسة إعادة الرتبية أن ي
.75/64األمر رقم  من29حدث موضوع باملؤسسة وهو ما جاء يف نص املادة   



 المطلب الثاني

 قابيةـإدماج األحداث واألجنحة المخصصة لألحداث بالمؤسسات العمراكز إعادة تربية و

 

املتضمن قانون تنظيم السنون  04-05هي مؤسسات تابعة لوزارة العدل وحددت يف القانون رقم 
وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، وقد خصصت هذه املراكز الستقبال األحداث املتهمني احملبوسني مؤقتا 

 كوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة سنة.أو األحداث احمل
تصنف مؤسسات البيئة املغلقة إىل »: 04-05من قانون  28وقد جاء يف اجلزء الثاين من املادة 

 مؤسسات، ومراكز متخصصة:
 (18) مراكز متخصصة لألحداث، خمصصة الستقبال األحداث الذين تقل أعمارهم عن مثاين عشرة -

 .«سنة، احملبوسني مؤقتا، واحملكوم عليهم هنائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدهتا
 من نفس القانون: 29وجاء كذلك يف نص املادة 

ختصص مبؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة الرتبية عند اللزوم، أجنحة منفصلة، الستقبال احملبوسني  »
 .«يهم هنائيا، بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدهتامؤقتا من األحداث والنساء، واحملكوم عل

 كما يطبق على األحداث النظام اجلماعي، وال يعزل احلدث عن غريه إال ألسباب صحية.
ويعامل األحداث خالل تواجدهم باملركز أو باجلناح املخصص هلم باملؤسسات العقابية معاملة خاصة 

ه رعاية كاملة ويصون كرامته ويف سبيل ذلك يستفيد احلدث تراعى فيها مقتضيات سنه وشخصيته مبا حيقق ل
 احملبوس من:

 .وجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه اجلسدي والعقلي-
 لباس مناسب. -

 رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة.-
 فسحة يف اهلواء الطلق يوميا.-

 مباشرة من دون فاصل. هحمادثة زائري-
 (1) ت رقابة اإلدارة.استعمال وسائل االتصال عن بعد، حت-

ويف حالة ما إذا خالف احلدث األنظمة املتعلقة باملركز أو اجلناح املخصص لألحداث باملؤسسة العقابية 
 :اآلتية التأديبيةفإنه يقرر حبقه أحد التدابري 

 اإلنذار.-1
 التوبيخ.-2

 .احلرمان املؤقت من بعض النشاطات الرتفيهية-3
                                                 

  .املتضمن قانون تنظيم السنون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 04-05من القانون رقم  119أنظر املادة  -1



 مكسبه املايل. املؤقت من التصرف يف عاملن-4
ولكن فيما خيص التدبريين الثالث والرابع ال يوقعان على احلدث إال بعد أخذ رأي جلنة التأديب، ويف كل 
 احلاالت جيب على املدير إخطار جلنة إعادة الرتبية بكل التدابري املتخذة ضد احلدث احملبوس.

الرتبية وإدماج األحداث ويف كل فيما خيص جلنة التأديب فإهنا حتدث على مستوى كل مركز إلعادة 
 جناح لألحداث باملؤسسات العقابية، ويرأس اللننة مدير املركز أو املؤسسة، حسب احلالة وتتشكل من عضوية:

 رئيس مصلحة االحتباس.-
 خمتص يف علم النفس.-

 مساعدة اجتماعية.-
 مرب.-

ى أو يف حالة هروبه أو وفاته، ويف حالة ما إذا أصيب احلدث احملبوس مبرض أو مت وضعه يف املستشف 
فينب على مدير مركز إعادة وإدماج األحداث أو مدير املؤسسة العقابية أن خيطر فورا قاضي األحداث املختص 
 أو رئيس جلنة إعادة الرتبية ووالدي احلدث، أو وليه عند االقتضاء.

داث إىل مدير خيتار من بني ومراعاة ملصلحة احلدث أسندت مهمة إدارة مركز إعادة تربية وإدماج األح
 املوظفني املؤهلني الذين يولون اهتماما خاصا لشؤون األحداث اجلاحنني.
وفيما خيص جلنة إعادة الرتبية فإنه تنشأ لدى كل مركز إلعادة الرتبية وإدماج األحداث واملؤسسات 

 اللننة من:العقابية واملتواجد هبا جناح خاص باألحداث جلنة إلعادة الرتبية وتتكون هذه 
 قاضي األحداث رئيسا.-1

 مدير مركز إعادة الرتبية وإدماج األحداث، أو مدير املؤسسة العقابية.-2
 الطبيب.-3

 املختص يف علم النفس.-4
 املريب.-5

 ممثل الوايل.-6
 رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو ممثله.-7

 فيدها يف أداء مهامها.كما ميكن للننة إعادة الرتبية أن تستعني بأي شخص من شأنه أن ي
وختتص جلنة إعادة الرتبية بإعداد برامج التعليم وفقا للربامج الوطنية املعتمدة، كما تقوم بدراسة واقرتاح 
 التدابري الرامية إىل تكييف وتفريد العقوبة مع تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة الرتبية وإعادة اإلدماج االجتماعي.  

س جلنة إعادة الرتبية فإنه يعني بقرار من وزير العدل ملدة ثالث سنوات قابلة أما فيما خيص تعيني رئي
 للتنديد، بناء على اقرتاح من رئيس اجمللس القضائي املختص.



وميكن اإلفراج عن األحداث اجلاحنني قبل إمتام عقوباهتم طبقا لنظام يدعى يف اجلزائر وفرنسا اإلفراج 
 (1) يف إجنلرتا. the parole system والذي يشبه  Libération conditionnelleاملشروط 

السالف الذكر فإنه ميكن للمحبوس  04-05من القانون رقم  134ففي اجلزائر وبالرجوع لنص املادة 
الذي قضى فرتة اختبار من مدة العقوبة احملكوم هبا أن يستفيد من اإلفراج املشروط إذا كان ميتاز بسرية حسنة، 

( العقوبة احملكوم هبا عليه، أما بالنسبة ملعتاد اإلجرام 1/2ار بالنسبة للمحبوس املبتدئ بنصف )وحتدد فرتة االختب
 ( العقوبة احملكوم هبا عليه على أال تقل عن سنة واحدة.2/3فإهنا حتدد بثلثي )

يقدم طلب اإلفراج املشروط من احملبوس شخصيا أو ممثله القانوين أو من طرف قاضي تطبيق العقوبات 
  شكل اقرتاح أو من مدير املؤسسة العقابية.يف

جيب أن يتضمن ملف اإلفراج املشروط تقريرا مسببا ملدير املؤسسة العقابية، أو مدير مركز إعادة الرتبية 
 وإدماج األحداث، حول سرية وسلو  احلدث احملبوس وإمكانية استقامته.

يف طلب اإلفراج املشروط حملبوس حدث كما جيب أن حتتوي تشكيلة جلنة تطبيق العقوبات عند بثها 
 عضوية قاضي األحداث وذلك بصفته رئيس جلنة إعادة الرتبية وكذلك مدير مركز إعادة الرتبية وإدماج األحداث.
واإلخالل بشروط اإلفراج املشروط يرتتب عنه إلغاء اإلفراج واستدعاء اجلانح لقضاء اجلزء املتبقي من 
 العقوبة.  

من تنظيم السنون و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني ألغى املتض 05/04نون رقم مالحظة: إن القا
و املتضمن تنظيم السنون و إعادة تربية  1972فرباير  10املؤرخ يف  72/02منه األمر رقم  172مبوجب املادة 

 ى الوطين و هي:املساجني و الذي جاء مبراكز إعادة تأهيل األحداث، وكان يوجد أربعة مراكز  على املستو 
 مركز إعادة تـأهيل األحداث ذكور يوجد حبي املنظر اجلميل بسطيف. -1

 مركز إعادة تأهيل األحداث ذكور بتينالبني ببومرداس. -2
 
 

 مركز إعادة تأهيل األحداث ذكور بقديل وهران. -3
حاليا فهن  د يوجمركز إعادة تأهيل األحداث بنات املوجود بشاطوناف اجلزائر العاصمة، إال أنه ال -4

 يوضعن يف جناح خاص بالبنات يف املؤسسات العقابية.
و أصبحت      05/04و نالحظ أن هذه املراكز مازالت موجودة إال أن تسميتها تغريت مبوجب القانون رقم 

 مراكز إعادة تربية و إدماج األحداث.
 

.206ص-زائر املعاصرةجنوح األحداث والتغري االجتماعي يف اجل -علي مانع-د-1  



 المبحث الثالث

 دور قاضي األحداث في متابعة تنفيذ الحكم.

 
قاض خمتار من بني القضاة لكفائته وإهتمامه بشؤون األحداث، وقد يكون من  وهضي األحداث إن قا

بني قضاة التحقيق ويكلف خصيصا بقضايا األحداث وخيتار هذا القاضي لدرايته بشؤون األحداث ويظهر 
سة جداً.إهتمامه أو ميوله هلذا النوع من القضايا ألنه خمتص بفئة من اجملتمع واليت تعترب فئة حسا  

خمتص يف مرحلة تنفيذه. ىإن مهمة قاضي األحداث التنتهي مبنرد النطق باحلكم وإمنا يبق  
شراف على تنفيذ احلكم،كما خول له إلواسعة يف ا تاألحداث سلطا يلقد خول املشرع اجلزائري قاض

دى صالحية تعديله إذا رأى ذلك ضرورياً حسب تطور ظروف وشخصية احلدث، فإذا حكم مثال بإح
من قانون اإلجراءات اجلزائية فإنه خيتص بتطبيقها ومراجعتها وفق  444التدابري املنصوص عليها يف املادة 

.من قانون اإلجراءات اجلزائية 482لنص املادة   
لفئة األحداث  خصهاتبع سياسة جزائية من خالل النصوص اليت اإن هذه األحكام تبني لنا أن املشرع 

حلالته الفردية  ااسية إصالح احلدث اجلانح وأن التدابري والعقوبات تفرض وفقواليت تستهدف بصورة أس
 ولضرورة إصالحه.

 

 المطلب األول

 سلطة قاضي األحداث في تعديل الحكم

 
تدابري تربوية هتدف إىل إعادة تأهيل احلدث إنسانيا  اجلانح احلدثحق  تعترب التدابري اليت تقرر يف

واإلشراف ومتابعة احلدث خالل مراحل تنفيذالتدابريوذلك من أجل مراجعتها ويتحقق ذلك بوسيلة املراقبة 
 حسب تطور حالة وشخصية احلدث وإختاذ التدابري اليت تتناسب مع حالته.

ونالحظ أن معظم التشريعات سواء الغربية منها أو العربية ومن بينها التشريع اجلزائري قد أعطت قاضي 
.ااخاصة باحلدث اجلانحاألحداث سلطة مراجعة التدابري   

الفقرة الثانية من قواعد األمم  23كما جند ذلك على الصعيد الدويل بالرجوع إىل ماجاء بنص املادة 
:تنص جندها يف العامل املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث  

ا من وقت إىل آخر مناسبهذه التدابري سلطة تعديل األوامر حسبما تراه السلطة املختصة  شملت » 
.«الواردة يف هذه القواعد ئللمباد اشريطة أن يقرر هذا التعديل وفق  

ظروف وحالة احلدث وشخصيته وطبيعة  وختتلف باختالف اختاذ التدابري هو إصالح احلدث دفإن ه
أن يرى  الفعل املرتكب، فقد يتخذ قاضي األحداث تدبريا معينا قد اليكون مناسباً مع شخصية احلدث، أو
 بقائه يف املؤسسة أصبح غري ضروري فيقوم بتغيريه فيفرض تدبريا آخر يتناسب ومصلحة احلدث.



 لقاضي األحداث سلطة إعادة النظر بالتعديل واملراجعة يف األحكام واستبداهلا ىإن املشرع اجلزائري أعط
احلدث. ظروفإذا تبني له أهنا ال تتناسب مع   

انون اإلجراءات اجلزائية واليت تنص:من ق 482وبالرجوع إىل نص املادة   
فإن هذه  444أيا ما تكون اجلهة القضائية اليت أمرت بإختاذ التدابري املنصوص عليها يف املادة »

التدابريجيوز لقاضي األحداث تعديلها أو مراجعتها يف كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على 
املراقبة وإما من تلقاء نفسه.  تقرير املندوب املعني يف اإلفراج حتت  

ألحداث إذا كان مثة حمل إلختاذ تدبري من تدابري اغري أنه يتعني على هذا القاضي أن يرفع األمر لقسم 
أو شخص  هيف شأن احلدث الذي تر  أو سلم حلراسة والديه أووصي 444داع املنصوص عليها يف املادة ياإل

.«جدير بالثقة  
  

من قانون اإلجراءات اجلزائية : 482من املادة ما جيدر بنا إستخالصه   
األحكام املتعلقة بالعقوبة اجلزائية ال جيوز لقاضي األحداث مراجعتها أو تعديلها، وإمنا يقتصر األمر على  -

 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 444تعديل أو مراجعة تدابري احلماية والتهذيب املنصوص عليها يف املادة 

 داث تعديل أو مراجعة التدابري املتخذة بشأن احلدث يف كل وقت إما بناء على طلب:جيوز لقاضي األح -

النيابة العامة  -   
.تقرير املندوب املعني يف اإلفراج حتت املراقبة  -        

.القاضي من تلقاء نفسه  -.  

لى القاضي أن يعرض هذا فإذا تبني للقاضي تغيري تدبري التسليم وذلك بوضع احلدث يف املركز فإنه يتعني ع     
فيه بتشكيلة كاملة. تاإلجراء واملتعلق باملراجعة على حمكمة األحداث من أجل الب  

املتضمن محاية الطفولة  1972 فرباير10املؤرخ يف  72/03من األمر رقم  08ويف هذا السياق نصت املادة      
 واملراهقة:

بناء على  يل التدابرياملؤقتة اليت أمر هبا أو العدول عنها،جيوز لقاضي األحداث يف كل حني أن يأمر بتعد »     
.طلب القاصر أو والديه أو ويل أمره أو وكيل اجلمهورية  

قاضي األحداث بصفة تلقائية يف هذه التدابري وجب عليه ذلك، يف مدة التتناوز الشهر  يـبتوعندما ال      
.«الذي يلي الطلب  

أنه: 72/03من األمر 13ونصت املادة          
جيوز يف كل حني لقاضي األحداث الذي نظر يف القضية أوال أن يعدل حكمه، وهو خيتص تلقائيا  »       

القاصر أو والديه أو ويل أمره. طلب على انظر يف القضية بناءيبذلك، أو   
.الطلبأشهر اليت تلي إيداع  (03)فإذا مل ينظر يف القضية تلقائيا، وجب ذلك خالل الثالثة           



جيوز للقاضي أو والده أو والدته أو ويل أمره أن يقدموا غري عريضة واحدة يف العام طلب تعديل  ال و       
.«احلكم  
من قانون اإلجراءات اجلزائية أجازت يف حالة وضع احلدث خارج أسرته بشرط مرور سنة  483إن املادة         

لكن بعد إثبات  إىل حضانتهمتقدمي طلب تسليمه وإرجاعه  هعلى األقل على تنفيذ احلكم لوالديه أو لوصي
ي جلنة العمل الرتبوي رأيها دإستعدادهم وأهليتهم لرتبية الطفل والعمل على حتسني سلوكه وذلك بعد أن تب

باملوافقة، كما جيوز للحدث نفسه أن يطلب رده إىل رعاية عائلته بعد إثبات حتسني سلوكه وبعد موافقة جلنة 
رتبوي.العمل ال  
املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة على: 72/03 من األمر رقم16ويف نفس السياق نصت املادة           

نة عمل تربوي تكلف بالسهر على تطبيق برامج معاملة تنشأ لدى كل مركز إختصاصي ودار لإليواء جل »
موضوع يف املؤسسة أن تقرتح يف كل القصر وتربيتهم، وجيوز هلذه اللننة املكلفة كذلك بدراسة تطوركل قاصر 

.«ختذهااحني على قاضي األحداث إعادة النظر يف التدابري اليت سبق له أن   
ويف حالة عدم إستنابة القاضي للطلب املقدم الميكن جتديده من طرف األولياء أو احلدث نفسه إال 

 بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ رفض الطلب.
بية يف أي يومجيع الوسائل التهذ هذا األخري حتديد مدة التدبري وجيوز تعديل عدم أما املشرع الفرنسي فقرر

 02 من قانون األحداث الفرنسي الصادر يف  27وقت إذا كان ذلك أصلح للحدث وهذا ما نصت عليه املادة 
لطة املختصة الفقرة الثانية من القانون املدين الفرنسي ويتم تقدمي طلب من الس 375وكذلك املادة  1945فرباير 

أو الشخص املؤمتن أو من متويل رعايته،كما ميكن تقدمي طلب  هأو من والديه أو وصي أو من قبل احلدث نفسه،
على التقارير   للمحكمة املختصة بشؤون األحداث تعديل هذا اإلجراء بناءو التعديل من موظف احلرية املراقبة 
.(1)املقدمة إليها عن حالة احلدث  

           فيما يخص المسائل العارضة:
رأ أثناء تنفيذ التدابري املتخذة بشأن احلدث اجلانح من تطاملسائل العارضة هي عبارة عن ظروف جديدة 

طرف قاضي األحداث هذه الظروف جتيز لقاضي األحداث مراجعة وتعديل التدبري املتخذ من طرفه وفقا 
ماية وأثناء تواجده به يظهر أوليائه ويظهرون إستعدادهم وضع احلدث يف مركز احليوالتغريات اليت طرأت، مثل أن 

.(2)بالتكفل به  
 

من قانون اإلجراءات اجلزائية جندها تنص على اإلختصاص بالنظر يف املسائل العارضة  485وبالرجوع لنص املادة 
 حيث جاء فيها:

ري يف مادة اإلفراج حتت املراقبة يكون خمتصا إقليميا بالفصل يف مجيع املسائل العارضة ودعاوى تغيري التداب »
 واإليداع واحلضانة.

قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي سبق أن فصال أصال يف النزاع. -1  
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قاضي األحداث أوقسم األحداث الذي يقع بدائرته موطن والدي احلدث أو موطن الشخص صاحب العمل  -2
لقضاء وكذلك إىل قاضي األحداث أو قسم األحداث أو املؤسسة أو املنظمة اليت سلم احلدث إليها بأمر من ا

املكان الذي يوجد به احلدث فعال مودعا أو حمبوسا وذلك بتفويض من قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي 
 فصل أصال يف النزاع.

ض و إال أنه فيما يتعلق باجلنايات فإن قسم األحداث املختص مبقر اجمللس القضائي الجيوز له أن يف
إال لقسم خمتص مبقر جملس قضائي آخر. اختصاصه  

فإذا كانت قضية تقتضي السرعة جاز لقاضي األحداث املوجود يف املكان الذي يوجد به احلدث مودعا 
.«أو حمبوسا أن يأمر بإختاذ التدابري املؤقتة  

واليت  إذا تبني لقاضي األحداث سوء سرية احلدث وأنه ال يوجد فائدة من التدابري اليت أختذها يف حقه
والذي  تهوشخصيته تخذ تدبريا آخر يتناسب مع حاليمن قانون اإلجراءات اجلزائية  444جاءت يف نص املادة 

  جراءات اجلزائية وقد نصت:من قانون اإل 486وهذا ما جاء به نص املادة  ته،هو يف مصلح
 املقررة يف أحد التدابري هبني السادسة عشرة والثامنةعشرة اختذ يف حق هكل شخص ترتواح سن»

إذا تبني سوء سريته ومداومته على عدم احملافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبني عدم وجود  444املادة
فائدة من التدابري املذكورة سابقا ميكن أن يودع بقرار مسبب من قسم األحداث مبؤسسة عقابية إىل أن يبلغ من 

  .«العمر سنا التتناوز التاسعة عشرة سنة
قانون اإلجراءات اجلزائية هو أنه رغم أن األصل هو توقيع التدابري التهذيبية  من486ا نستخلصه من املادة م

على احلدث اجلانح، إال ان املشرع خول لقاضي األحداث أن يقضي بالعقوبة السالبة للحرية  إذا تبني له أن 
االت إستثنائية جداًوضمن شروط حددهتا تتطلب وضعه يف مؤسسة عقابية،وتكون هذه احل تهشخصية اجلاين وحال

 املادة السالفة الذكر من بينها:
 سنة.18و 16أن يرتواح سن احلدث بني  -

من 444شأن احلدث اجلانح أحد التدابري املنصوص عليها يف املادة باألحداث ذ قاضي أن يكون قد أخت -
 قانون اإلجراءات اجلزائية.

 .إذا تبني سوء سرية احلدث وخطورة سلوكه -

من قانون اإلجراءات اجلزائية خطرية وتتنايف مع مصلحة احلدث ومع 486إن األحكام اليت جاءت هبا املادة 
سن داع احلدث الذي مل يبلغ بعد ياملنهج اإلصالحي الذي أختذه املشرع فكيف ميكن أن يقوم قاضي األحداث بإ

وجيب على املشرع أن يتخذ األسلوب  سنة يف مؤسسة عقابية،18و16الرشد اجلزائي والذي يرتواح سنه مابني 
يف معاملة األحداث و أن يقوم على أساس دراسة حالة القاصر املذنب بإعتباره شخصا حمتاجاً إىل العون  عاألجن

األخريعائقاً يقف أمام إصالح احلدث وتقوميه. يستحق العقاب، وهذا والتشنيع والتوجيه ال جمرماً   
اإلجراءات اجلزائية أنه:من قانون  487كذلك ورد يف املادة   



جيوز لقاضي األحداث عند اإلقتضاء أن يأمر إذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيري نظام  »
 ىاإليداع أو احلضانة بإختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وجود شخص احلدث حتت سلطته وله أن يأمر مبقتض

طبقا لألوضاع  اعشرة إىل أحد السنون وحبسه فيه مؤقت الثةقرار مسبب بنقل احلدث الذي يتناوز عمره الث
.456املقررة يف املادة   

.«وجيب مثول احلدث يف أقرب مهلة أمام قاضي األحداث أوقسم األحداث  
من قانون اإلجراءات اجلزائية مادة خطرية جداً، هذه املادة مل توضح إذا كان احلدث يف حالة 487إن املادة 

ب جلرمية وفتحت اجملال لقاضي األحداث بالتدخل عندما يتعلق األمر بتغيري نظام احلضانة خطر معنوي أو مرتك
مثاًل: حدث أمام قاضي األحداث هرب من أمه والقضية أمام قاضي األحوال الشخصية لتغيري احلضانة لألب، 

نفسي يف هذه احلالة قاضي األحداث يعلم بالقضية ويقول له احلدث الأريد الرجوع أليب وإال سأهرب أو أقتل 
القانون مسح لقاضي األحداث أن يقوم باإلجراءات اليت تسمح بأن يبقى احلدث حتت سلطته بقرار مسبب 

ويضعه يف احلبس إىل غاية صدور احلكم النهائي للقاضي الذي يفصل يف احلضانة، يقوم قاضي األحداث بإخراج 
 احلدث وتسليمه للمسؤول عنه.

املادة تر  كل التدابري املقررة لألحداث وطبق عليه إجراء احلبس املؤقت رغم أن  نالحظ أن املشرع يف هذه
 احلدث مل يرتكب جرمية ومسح بوضعهم يف مؤسسة عقابية.

مسألة احلضانة ليس هلا عالقة بإرتكاب اجلرمية بل ميكن للقاضي أن يضعه بصفة مؤقتة مبركز وليس مبؤسسة 
ات اجلزائية أوسع بكثري فال يوضع شخص يف مؤسسة عقابية إال بعد إستيفاء من قانون اإلجراء123عقابية واملادة 

مجيع اإلجراءات األخرى، وأن احلبس املؤقت إجراء إستثنائي فرفض احلدث الرجوع ألحد والديه اليعترب جرمية 
مؤسسة عقابية. يف يعاقب عليها القانون كما أنه غري معقول وضعه  

ة ومهما  نادة وإمنا جيب تغيري تدبري بتدبري آخر وليس بوضعه يف احلبس ملدة معيليس من املمكن تطبيق هذه امل
كانت الظروف احلدث اليدخل للمؤسسة العقابية إال إذا أرتكب جرمية جيب أن يتعلق بالفعل الذي قام به وجيب 

(1)أن يكون آخر إجراء يفكر فيه القاضي.  
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 المطلب الثاني

لى تنفيذ الحكم ومراقبة الحدثسلطة قاضي األحداث في اإلشراف ع  
 

 فئة إن عمل قاضي األحداث الينتهي مبنرد إختاذه التدبري املالئم يف حق احلدث، وبإعتبار فئة األحداث
تحقون العقاب فإن دور قاضي األحداث يف هذا الشأن ميتد سحمتاجة إىل العون والتشنيع واحلماية ال جمرمني ي

.(1)خارج نطاق احملكمة  
اه احلديث يف علم العقاب إىل ضرورة إمتداد سلطة القضاء إىل اإلشراف على تنفيذ التدابري بإعتبار يذهب اإلجت

أن اهلدف منها تأهيل احملكوم عليه، والتأهيل يقتضي تعديل التدبري سواء من ناحية املدة أو النوع حىت يتالئم مع 
قبتها وذلك عن ابزيارة املؤسسات واملراكز ومر  التغري الذي يطرأ على احملكوم عليه،كما أن قاضي األحداث يقوم

 طريق التقاريرالدورية اليت ترسل إليه.
يقوم قاضي األحداث باإلشراف على تنفيذ احلكم بعد إصداره وذلك من خالل مراقبة احلدث فيتمتع 
اليت تأوي  بكل السلطات اليت ختوله اإلتصال باألحداث فيقوم ضمن دائرة إختصاصه بزيارة املؤسسات واملراكز

الرتبية و إدماج  األحداث أو األجنحة ااخاصة باألحداث باملؤسسات األحداث سواء تعلق األمر مبراكز إعادة 
أو مؤسسات إعادة الرتبية واإلطالع على جمريات العمل هبا واإلطمئنان على األحداث وأخذ إنشغالهتم،   العقابية

احلدث وتساهم بتهذيبه.كما يبدي توجهيات للمسؤولني واليت ختدم مصلحة   
جند ختصيص مكان  وال ضاضكتوبالرجوع للواقع العملي اآلن يف املؤسسات العقابية جندها تعاين من اإل 

لألحداث مما يؤدي إىل خرق نظام العزلة، وهذا ما يؤدي إىل إختالط البالغني باألحداث وهذا يف غري صاحلهم 
  .(2)من قانون اإلجراءات اجلزائية456قتضيات نص املادة ويؤدي إىل إحنرافهم، وبالتايل هذا يعد خرق مل

 خصصة إلعادة التأهيلتكما صدرت عدة تعليمات عن وزارة العدل تنبه القضاة املكلفني برقابة املراكز امل
و الذي ألغي بموجب  72/02من األمر 64واألجنحة ااخاصة هبم يف املؤسسات العقابية وذكرهتم بنص املادة 

حددت هلم جمال رقابة القضاة المتضمن تنظيم السجون و إعادة اإلدماج الجتماعي للمحبوسين  05/04القانون رقم 
 واليت تتمثل فيما يلي:

الرقابة الدقيقة لوسائل األمن.-  
.مراقبة إجناز املوظفني لوظائفهم واحلضور الدائم للمسؤولني -  
  .مراقبة وضعية األحداث املوجودين يف املؤسسة -
  .نشغالهتما اع إىل مطالب األحداث واالستم -
 

                               
 
.مراقبة الدفرت املعد ملكسب األحداث -  
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.البحث عن النظم الصحية والغذائية اجلاري هبا العمل -  
كل مراقبة يتم حترير تقرير تسنل فيه مجيع املالحظات واإلنتقادات واإلقرتاحات اليت يروهنا ضرورية  وبعد

 ويرسل هذا التقرير حتت إشراف رؤساء اجملالس والنواب العامني إىل إدارة السنون.
املتعلق حبماية الطفولة واملراهقة: 72/03من األمر رقم 18كما جاء يف نص املادة   

وكذلك لقاضي األحداث أن يقوموا يف أي وقت كان  جيوز للمستشارين املنتدبني حلماية القصر،»
.«من هذا األمر والواقعة يف دائرة اختصاصهم11و6نصوص عليها يف املادتنيبتفتيش املؤسسات امل  

الرتبية و إدماج  عادةإلأنشأت لدى كل مركز  واليت 05/04رقم  القانونمن 126وبالرجوع لنص املادة    
ة الربامج رأسها قاضي األحداث واليت تقوم مبراقبيإلعادة الرتبية اجلنة  لألحداثاألحداث و املؤسسات العقابية 

 السنوية للدراسة والتكوين املهين ومعاملة األحداث بداخل هذه املراكز .
املتعلق حبماية  72/03كما أن قاضي األحداث يرتأس جلنة العمل الرتبوي واليت نص عليها األمر رقم 

   منه: 16الطفولة واملراهقة حيث نصت املادة 
عمل تربوي تكلف بالسهر على تطبيق برامج معاملة  تنشأ لدى كل مركز إختصاصي ودار لإليواء جلنة» 

تهم، وجيوز هلذه اللننة املكلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع يف املؤسسة أن تقرتح يف كل يالقصر وترب
  .«ختذهااحني على قاضي األحداث إعادة النظر يف التدابري اليت سبق له أن 

إعادة النظر يف  72/03من األمر رقم 16لنص املادة  اوفقوما نستخلصه أنه ميكن للننة العمل الرتبوي 
التدابري املتخذة يف حق احلدث اجلانح مثل تسليم احلدث إىل والديه أو إىل شخص جدير بالثقة أو رفع الوضع 

ف املشرع دأن رأي جلنة العمل الرتبوي يعترب جمرد إقرتاح غري ملزم للقاضي، وه و ولكن مبوافقة قاضي األحداث
ويل رئاسة اللننة لقاضي األحداث ألنه أدرى بشخصية احلدث وحالته.من خت  

ألحداث رئيساً للننة العمل الرتبوي واليت اجندها عينت قاضي  72/03 رمن األم17وبالرجوع لنص املادة 
 يكون مقرها يف املؤسسة، وتشكيلة اللننة هي:

 قاضي األحداث رئيسا. -
 مدير املؤسسة. -

  .انمرب رئيسي ومربيان آخر  -

 احلال. قتضىامساعدة اجتماعية إن  -

 مندوب اإلفراج املراقب. -

 طبيبة املؤسسة إن أقتضي احلال. -

  .أشهر ،بناءا على دعوة رئيسها 03وتنعقد جلنة العمل الرتبوي مرة واحدة على األقل يف كل 



قاضي األحداث الذي لقد أعطى املشرع اجلزائري سلطة اإلشراف على تنفيذ التدابري احملكوم هبا على احلدث إىل 
جيرى التنفيذ بدائرة إختصاصه، وقرر له الفصل يف مجيع املنازعات وإصدار األوامر والقرارات املتعلقة بتنفيذ 

  األحكام الصادرة على احلدث وقد يسر له هذا اإلشراف بتقرير عدة سبل تساهم يف حتقيق أغراضه:
بري املقررة يف حق األحداث اجلاحنني ومالحظتهم لقد خول املشرع للمندوبني اإلشراف على تنفيذ التدا

وتقدمي التوجيهات هلم ومراقبة الظروف املادية واألدبية حلياة احلدث وتربيته وصحته وحسن إستخدمه ألوقات 
فراغه،وعلى املندوب أن يرفع إىل قاضي األحداث تقارير دورية عن احلدث الذي يتوىل أمره واإلشراف عليه كل 

ا عليه أن يرفع تقارير فورية إذا ساء حال احلدث وسلوكه أو تعرض لضرر أديب أو وقع له أي ثالثة أشهر،كم
 و غعن كل حادثة أو حالة تبدو هلم أهنا تس أو ،ضرر،وعن اإلشكاالت اليت تقع هلم وتعرقلهم عن أداء مهامهم

نون اقرة الثانية من قالف 479إجراء تعديل يف تدابري إيداع احلدث أو حضانته وهذا حسب ماجاء باملادة 
 اإلجراءات اجلزائية.

الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلزائية: 479كما جاء يف نص املادة   

وتناط باملندوبني الدائمني حتت سلطة قاضي األحداث مهمة إدارة وتنظيم عمل املندوبني املتطوعني  »
  .«إليهم القاضي شخصيا برعايتهمكما أهنم يباشرون فضالً عن ذلك مراقبة األحداث الذين عهد 

وبالرجوع للتشريع الفرنسي تتم عملية اإلشراف واملراقبة على تنفيذ التدابري بتكليف قاضي األحداث يف 
.(1)حاالت معينة الذي يوكل بدوره مهمة اإلشراف ملمثلني دائمني يتبعون هيئة عينت هلذا الغرض أومتطوعني   

.ملراقبة تقارير دورية عن حالة األحداث اجلاحنني املوكول له رعايتهمويقدم املشرف الذي يقوم بعملية ا  
وضع املشرع الفرنسي أحكاماً من شأهنا حتقيق جناح عملية املراقبة، فيقوم املشرف اإلجتماعي  اكم  

بتقدمي تقارير دورية لقاضي األحداث يف حالة ظهور أي إحنراف سلوكي أو خطر أخالقي من طرف احلدث أو 
وهو ما ذهب إليه كذلك املشرع اجلزائري يف املادة  (2) ،عوائق مستمرة ومنظمة للحيلولة دون مباشرة املراقبةحدوث 

السالفة الذكر سابقا. اجلزائية من قانون اإلجراءات479  
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هلا يتقرر إن مرحلة احلداثة مرحلة حساسة جدا و تعترب من أكثر املراحل العمرية خطورة و اليت خال

را على كان احنراف احلدث مؤش  مستقبل احلدث و تتحدد مالمح اجتاهاته و سلوكه يف مرحلة البلو غ, و إذا
مؤشرا على قصور دور اجملتمع  األحوالميالد خطورة اجتماعية أو مشروع جرمية على وشك النمو فهو يف كل 

ه .من أا ال يتنز ءيف رقابة و محاية هذه الفئة و اليت تعترب جز   
 يف اآلونة األخرية موجة من االحنرافات و اإلجرام سامهت فيها بقدر كبري التغريات لقد عرف العامل

و ارتفعت  االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و التكنولوجية مما أدى إىل ظهور أشكال خمتلفة من اإلجرام
ي يقدم الرعاية ألبنائه لتوقي احنرافهم و يف كثري من اجملتمعات , و اجملتمع الواعي و الراقي هو الذ نسبته

معاجلتهم فيعطي االهتمام ألطفاله و حيميهم من حافة هاوية االحنراف من خالل نظرة جديدة قوامها العطف و 
 الرعاية و الفهم الصحيح .

 ام, و من خالل دراستنا ملوضوع أحكاليت خيضع هلا احلدث اجلانح تو يف هذا السياق تبدو أمهية اإلجراءا
املشرع اجلزائري قد  أن أثناء مراحل الدعوى العمومية و يف مرحلة تنفيذ احلكم الحظنا معاملة احلدث اجلانح

يب أكثر منه العقايب و ـوالتهذي       ات خاصة يغلب عليها الطابع الرتبوي اءخص هذه الفئة أحكاما و إجر 
خذ باألساليب احلديثة ملعاملة أع اجلزائري قد , و يكون املشر محايته و اصالحه هادفا من وراء ذلك، الردعي

 احلدث مراعيا من وراء ذلك املصلحة الفضلى للطفل.
ويف بداية دراستنا الحظنا أن املشرع اجلزائري مل ينص على إجراءات خاصة باألحداث عند التحري 

 األويل, و هو خيضع بذالك إىل األحكام العامة اليت خيضع هلا البالغني .
على  التلبس نسبة لتحريك الدعوى العمومية  فرأينا انه ال جيوز لوكيل اجلمهورية تطبيق إجراءات أما بال  

ما عدا فيما خيص  فيهااحلدث أو االستدعاء املباشر و أن مجيع اجلنح و اجلنايات املرتكبة منه البد من التحقيق 
 املخالفات.

حداث أو تلك اليت يتبعها تبعها قاضي األييت جراءات الفان اإل و بالنسبة اخصوصيات التحقيق القضائي
قاضي التحقيق ااخاص بالبالغني و املكلف خصوصا بقضايا األحداث ختتلف عن التحقيق مع البالغني, كون 

كز على البحث يف شخصية احلدث و القيام مبا يسمى بالتحقيق االجتماعي و ذالك تالتحقيق مع احلدث ير 
دبية لتكوين فكرة واضحة عن دوافع االحنراف و مربراته و املادية و األ شخصية و ظروف احلدثللوقوف على 

له اختاذ التدابري اليت ختدم مصلحته و هي يف جوهرها  ق, كما حيالة احلدثالذي يتناسب مع ح ءرااإلجاختاذ 
 تدابري تربوية هتذيبية كما تتميز هذه املرحلة بالسرية .

جراءات خاصة و تشكيلة ختتلف عن تلك اليت ختص إز بيتمأما فيما خيص مرحلة احملاكمة  فإهنا ت
يني حملفني, و فيما خيص احملاكمة البالغني فمحكمة األحداث تتشكل من قاضي األحداث رئيسا و من قاض

من قانون  468جراءات خاصة من بينها سرية احملاكمة وفقا ملا نصت عليه أحكام املادة إهنا تتميز بفإ



كما ميكن للقاضي أن يأمر ني على سبيل احلصر اليت مسحت حبضور أشخاص معين , واإلجراءات اجلزائية
علنية حبضور  جلسةة املرافعات أو خالل جزء منها و احلكم الذي يصدر يكون يف يلبانسحاب احلدث ط

 احلدث .
حلدث ملصلحة احلدث ميكن للقاضي إعفاء ا إال حبضور مسؤوله املدين, و مراعاةحماكمة احلدث  ميكن كما ال

رب احلكم يف هذه احلالة حضوري.تمن حضور اجللسة و حيضر نائبه القانوين أو حماميه و يع  
من التدابري  برياختاذ تد يكون بالرباءة أو بتوقيع عقوبة خمففة أوأن  احلكم يف القضية فإماصدور  وبعد

تفق يف مضموهنا باعتبارها تدابري تربوية نه رغم تعدد صور التدابري و اختالفها إال أهنا تأو الحظنا  ،املقررة قانونا
كما ألنه   ففةهتدف إىل إصالح احلدث و هتذيبه, و رأينا آن املشرع اجلزائري خص فئة األحداث بعقوبات خم

.قسوة العقوبة قد تزيد يف حدة اإلجرام لدى فئة األحداث  أنون ير رأينا أن معظم الفقهاء و علماء النفس   
لوسط حلدث البيئية غري مناسبة إلصالحه و هتذيبه مما يستدعي إبعاده عن او أحيانا قد تكون حالة ا

ما أن تكون مراكز إعادة  التأهيل  أو مراكز متخصصة الذي يعيش فيه ووضعه مبراكز خاصة باألحداث فإ
  .بإعادة الرتبية

إىل السهر على تنفيذ األحكام و رأينا أن دور القاضي ال ينتهي بتقرير العقوبة أو التدابري و إمنا يتعداه        
له صالحية تغيري و مراجعة التدابري املتخذة يف حق احلدث اجلانح إذا  الصادرة منه و اإلشراف على ذلك، كما

  .لك ضروريا حسب تطور ظروف و شخصية احلدثذ رأى
ذلك من و       أن الطفل اجلزائري قد حضى باهتمام السلطات املختصة نقول و يف األخري نستطيع أن
ع اجلزائري و اليت تنظم خمتلف جوانب حياة الطفل و اليت حتدد و اليت سنها املشر خالل النصوص املتعددة 

تصون حقوقه و هذا التعدد و التنوع يف القوانني يعترب من أسباب جهل الكثري منها سواء من طرف القضاة أو 
حول محاية الطفولة يتضمن حتديد خمتلف احلقوق األحداث و هذا ما دفع بوزارة العدل التفكري يف وضع قانون 

و اإلجراءات املطبقة من خمتلف اجلهات القضائية و االجتماعية و خمتلف اهليئات و املؤسسات اليت تعمل يف 
جمال محاية الطفولة، و يكون هذا القانون مثرة تنسيق بني خمتلف جمهودات هذه اهليئات و املؤسسات و حيدد 

عنيون  و هو ما يعطي أكثر محاية للطفل كما يقضي على الصعوبات اليت يواجهها امل جمال تدخل كل منها
  كما يقال :و ، اليوم
محكمة األحداث تعتبر في حقيقتها هيئة اجتماعية تظم الباحث الجتماعي  و النفسي إلى جانب   »

توفير الرعاية رجل القانون و ذلك بهدف بحث حالته و كشف انحرافه و تحديد العالج المالئم و 
  «.الصالحة و التوجيه الصحيح و من ناحية أخرى هي محكمة مسؤولة عن تطبيق القانون

2005-12-18 تم بحمد هللا يوم                                     
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