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ملخص:
إن طفل اليوم هو رجل املستقبل مما يستدعي رعايته ومحايته كفرد أساسي داخل األسرة وأيضا كفرد فعال
داخل اجملتمع فكان اهتمام املشرع اجلزائري بالطفولة ال يقل عن اهتمام العامل هبا وهذا ما كرسه يف وضع قانون
ينسجم إىل حد ما مع املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق الطفل خاصة اتفاقية حقوق الطفل  ،9191فشرع قانون خاص
هلذه الفئة يكفل هلا احلماية من خالل آليات قانونية مكرسة لذلك ،وذلك من خالل قانون  91-91املتعلق حبماية
الطفل وإبراز الدور العالجي الذي يلعبه قاضي األحداث يف هتيئة وإدماج احلدث يف اجملتمع من جديد كعضو فعال.
الكلمات المفتاحية  :الطفولة ،اتفاقية حقوق الطفل ،محاية الطفل ،الدور العالجي ،قاضي األحداث
Summary:
The childtodayis a man of the future, which calls for his care and protection
of fundamentalindividualwithin the family and isalso effective as an
individualwithin the communitywasinteresting Algerian legislaturechildhood no
lessthan the world's attention to them and thisisenshrined in the creation of the
lawis
consistent
to
someextentwith
international
conventions
on
children'srightsprivate Convention on the rights of the Child 1989.
lawmakerspeciallaw for thiscategory to ensuretheir protection throughdedicated to
thatlegalmechanisms, and through 12.15 law on the protection of the child and to
highlight the therapeuticrole of the juvenilejudge in creating and integrating the
eventinto society as an effective member.
Key words :Child, Convention on the Rights of the Child, child protection,
therapeuticrole, the juvenilejudge
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مقدمة:

إن اهلدف األساسي من الزواج هو حتصيل الولد ،فهو من أهم املقاصد الشرعية له ،والولد هو البنية األساسية

لألسرة وجيب ا حملافظة عليه حىت خيلق جيل ونشأ ذو مبادئ أخالقية يعكس لنا صورة اجملتمع املتحضر اآلمن ،ولعل
ظاهرة اجلنوح لدى هذه الفئة تشكل خطرا على الطفل يف حد ذاته واجملتمع ،فالبد من االهتمام هبذه الشرحية وهتيئتها
إلعادة إدماجها داخله ولعل أن أغلب التشريعات اهتمت حبماية الطفل ومن بينها التشريع اجلزائري الذي نظم مواد
تنص على محايته يف حالة اجلنوح أو يف حالة تعرضه للخطر وذلك من خالل قانون محاية الطفل  91-91املؤرخ يف
 91يوليو 1191م.

1

ولعل أسباب اختيار هذا املوضوع هي:

 أن احلاجة لتكريس احلماية هلذه الفئة اهلشة خاصة ما تعيشه اليوم من انتهاكات حلقوقها.

 البحث عن اإلطار القانوين احلمائي الذي جاء به املشرع اجلزائري ومضمون هذه اإلجراءات من خالل هذا القانون.
وألجل هذا اعتمدت يف هذه الدراسة على املنهج االستقرائي حيث عمدت إىل استقراء بعض األحكام املتعلقة
بتلك احلماية إضافة إىل املنهج التحليلي وذلك من خالل حتليل مواد التشريع (قانون محاية الطفل  )91-91وكانت
اإلشكالية املراد معاجلتها كاآليت:

ما مضمون الحماية القانونية التي كرسها المشرع الجزائري من خالل قانون 21-21؟ وما هو دور
قاضي األحداث في ذلك؟
ألجل هذه اإلشكالية مت معاجلة املوضوع من خالل حمورين.
 -المحور األول ويتضمن :دور قاضي األحداث :استنادا لقانون  21-21متعلق بحماية الطفل

يتضمن :أحكام عامة للقانون :مضمون احلماية /القواعد اخلاصة باألطفال اجلاحنني واألطفال يف خطر
معنوي ،احلماية املقررة لألطفال داخل املراكز املتخصصة.
 المحور الثاني :تضمن الحقوق المخولة للطفل الجانح في مرحلة التحقيق وصالحيات القاضي يف هذهاملرحلة /يف مرحلة احلكم ،وإجراءات مرافعة واألحكام اليت يصدرها قاضي األحداث وطرق الطعن يف هذه

1

 قانون رقم  12-15املؤرخ يف  28رمضان عام  1436املوافق  15يوليو سنة  2015يتعلق حبماية الطفـل ،ج ر رقم .91362
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األحكام وكيفية مراقبة هذه التدابري وما هي اآلليات املخولة لقاضي األحداث حلماية هذا الطفل .ونفس
الشيء بالنسبة لألطفال يف خطر معنوي.
المحور األول :دور قاضي األحداث استنادا للقانون  21-21مؤرخ في  21يوليو 1121
نظم املشرع اجلزائري القواعد اليت تتبع اجتاه احلدث أو الطفل سواء اجلاين أو يف خطر معنوي يف القانون رقم
 91-91مؤرخ يف  19رمضان  9391املوافق لـ  91يوليو  1191املتعلق حبماية الطفل.
لقد مت جتميع مجيع املواد املتعلقة باحلدث سواء اليت كانت منصوص عليها يف قانون إجراءات جزائية
املتعلقة باحلدث اجلانح أو املتواجدة يف األمر  19.31املتعلق باحلدث يف خطر معنوي ،ضمن هذا القانون الذي
يتضمن القواعد املوضوعية واألحكام اإلجرائية املتعلقة باحلدث مما يرتتب عليه إلغاء العمل بالقواعد السابقة.
ما يالحظ على القانون أنه يتضمن ستة أبواب كما يلي:
الباب األول :عبارة عن أحكام عامة من المادة  12إلى المادة .21
تضمن جمموعة من املفاهيم والتعريفات :وهدف هذا القانون.
املادة  :19إن هذا القانون يهدف إىل حتديد قواعد وآليات محاية الطفل ،إذ تظهر من خالل هذه املادة أن
املشرع اعترب مشكلة اجلنوح هو ظاهرة اجتماعية عامة حتتاج إىل تدابري وقائية وآليات عالجية ورعاية شاملة أبعد من
أهنا تتاج إىل الردع واجلزر ،أي العقاب.
املادة  :11نصت على تعريفات معينة:
الطفل هو نفسه احلدث.
أهنا عرفت الطفل :هو كل شخص مل يبلغ  99سنة كاملة.
وعرفت كل من:
الطفل اجلانح /الطفل يف خطر /الطفل الالجئ.
املمثل الشرعي للطفل /إنشاء آلية قانونية جديدة .الوساطة.
حقوق الطفل اجتاه أسرته ،واجتاه دولته ،مع مراعاة مصلحته الفضلى دائما.
الباب الثاني :تتضمن الحماية المقررة لألطفال في خطر.
يتكون من فصلني:
الفصل األول تتضمن احلماية االجتماعية من خالل:
اهليئة الوطنية حلماية وترفيه الطفولة .11.99
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احلماية االجتماعية على املستوى احمللي .99.19
الفصل الثاين :تضمن احلماية القضائية.
تدخل قاضي األحداث .31.91
محاية األطفال ضحايا بنص اجلرائم .33.31
الباب الثالث :تضمن القواعد اخلاصة باألطفال اجلاحنني.
الفصل األول :يف التحري األويل والتحقيق واحلكم.
التحري األويل .11---39
التحقيق .31---11
يف احلكم أمام قسم األحداث .11-91
غرفة األحداث للمجلس القضائي .11-19
يف تغيري ومراجعة تدابري ومراقبة ومحاية األحداث .11-11
الفصل الثاين :يف مرحلة التنفيذ.
يف احلرية املراقبة .911-911
يف تنفيذ األحكام والقرارات .911-911
يف الوساطة .991-991
الباب الرابع :حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة.
الفصل األول :آليات هذه احلماية:
املراكز املتخصصة يف محاية األطفال .991-991
حقوق األطفال داخل هذه املراكز .913-911
الفصل الثاين :محاية الطفل داخل املراكز إعادة وإدماج األحداث .999-919
الباب اخلامس :أحكام جزائية .933-999
الباب السادس :أحكام انتقالية وهنائية .911-931
استقراء النصوص القانونية لقانون  91.91جند أن للقاضي مهام تستوجب تدخله سواءا أكان الطفل يف
خطر أو جانح ،وهذا ما حددته املواد القانونية من .91
يف مرحلة التحقيق
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جند أن املشرع اجلزائري ميز بني حالتني:
 الطفل من  91سنوات إىل أقل من  99سنة :ال يكون هذا الطفل عند ارتكاب اجلرمية إال حمل تدابري احلمايةوالتهذيب.
ومينع وضع الطفل يف هذه السن داخل أي مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة.
 الطفل من  99سنة إىل  99سنة :مينع وضع الطفل كذلك يف هذه السن داخل مؤسسة عقابية ولو بصفةمؤقتة.
استثناءا :إذا كان هذا اإلجراء ضروري واستحالة اختاذ أي إجراء آخر إال انه:
 -9يوضع مبركز إعادة الرتبية وإدماج األحداث.
 -1أو يوضع جبناح خاص باألحداث يف مؤسسات عقابية إذ دعت الضرورة ذلك.
 على مستوى احملاكم :نصت كل من املواد.11-11 :أنه يوجد يف كل حمكمة قسم أحداث اختصاصه النظر يف اجلنح واملخالفات اليت يرتكبها األطفال.
أما قسم األحداث املوجود يف مقر اجمللس ينظر يف اجلنايات اليت يرتكبها األطفال.
 االختصاص اإلقليمي :يتحدد االختصاص اإلقليمي لقسم األحداث باحملكمة:حمل إقامة الطفل أو سكنه.

حمل إقامة أو سكن ممثله الشرعي.
أو حمكمة املكان الذي عثر فيه على الطفل.
أو املكان الذي وضع فيه.
إن أحكام االختصاص اإلقليمي يف قضاء األحداث يف التشريع اجلزائري هي ذاهتا يف التشريع الفرنسي م 9من
األمر  933.31متعلق بالطفولة اجلاحنة.
 -تعيينهم:

يعني كذلك يف كل حمكمة تقع مبقر اجمللس القضائي قاضي أحداث أو أكثر وذلك بـ:

بقرار من وزير العدل حافظ األختام ملدة  19سنوات.
أما قضاء احملاكم يعينون مبوجب أمر من رئيس اجمللس القضائي ملدة  19سنوات.
كما يعني يف كل حمكمة قاضي حتقيق أو أكثر مبوجب أمر لرئيس اجمللس القضائي -.مهمتهم :التحقيق يف
اجلنايات املرتكبة من قبل األطفال.
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 -ومن أهم شروط قضاء األحداث :أن تكون هلم رتبة نائب رئيس حمكمة على األقل.

إن من مميزات قاضي األحداث أن القانون خوله سلطة الفصل يف القضايا اليت حقق فيها وذلك خالفا
للقاعدة العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية اليت تقضي بأن التحقيق ال جيوز له أن جيلس للحكم يف القضايا اليت نظر
فيها كمحقق.

1

 -إجراءات متابعة الحدث:

ميارس السيد وكيل اجلمهورية الدعوى العمومية ملتابعة اجلرائم اليت يرتكبها الطفل.
إذا كان مع الطفل فاعل أصلي أو شركاء فان وكيل اجلمهورية يقوم بـ:

 -9يف حالة ارتكابه جنحة :يقوم وكيل اجلمهورية بفصل امللفني ويرفع امللف إىل قاضي األحداث ،مع
إمكانية تبادل الوثائق بني قاضي األحداث وقاضي التحقيق.
 -1يف حالة ارتكابه جناية :يرسل السيد وكيل اجلمهورية امللف إىل قاضي التحقيق املكلف باألحداث.
و يف حالة إصابة املدعي بضرر عن اجلرمية اليت ارتكبها احلدث له:
 أوله أن يضم دعواه املدنية إىل الدعوى اليت تباشرها النيابة العامة ويكون هذا االدعاء أمام :قاضي األحداث ،أو
قاضي التحقيق املكلف باألحداث ،أو أمام قسم األحداث.

 إذا بادر املدعي املدين مباشرة يف حتريك الدعوى العمومية فال جيوز له االدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق املكلف
باألحداث باحملكمة اليت تقيم بدائرة اختصاصها الطفل ،هذا ما نصت عليه م  19قانون .91-91
نالحظ أن املشرع اجلزائري أجاز حتريك الدعوى العمومية ضد احلدث عن طريق االدعاء مدنيا بينما نص
قانون املسطرة اجلنائية املغربية يف م  319منه على انه" :ال ميكن إقامة الدعوى العمومية يف حق حدث من قبل
طرف مدين"2.
ويكون التحقيق إجباريا يف اجلنح واجلنايات اليت يرتكبها الطفل ويكون جوازيا يف املخالفات.
كما ال تطبق إجراءات التلبس على اجلرائم اليت يرتكبها الطفل وال إجراءات املثول الفوري.
المحور الثاني :الضمانات المخولة للطفل الجانح في مرحلة التحقيق
 -9أن البحث االجتماعي إجباري يف اجلنايات وجوازي يف املخالفات.
 -1جنيمي مجال ،محاية الطفل يف اجلزائر ،حتليل وتأصيل مادة مبادة ،دار هومة ،1191 ،ص.991
 -2جنيمي مجال ،املرجع السابق ،ص.991
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 -1وجوب حضور احملامي يف مجيع مراحل املتابعة والتحقيق واحملاكمة ويعني احملامي:

 إما بطلب من الطفل.

 أو طلب من ممثله الشرعي.

 من قبل القاضي األحداث تلقائيا من نفسه أو يعهد بذلك إىل نقيب احملامني م  13من هذا القانون عن
طريق:
خيتار احملامي من قائمة تعدها شهريا نقابة احملامني وفق شروط حمددة يف التشريع والتنظيم املعمول به.
 -9أن يقوم قاضي األحداث بإخطار الطفل وممثله الشرعي باملتابعة.
 -3أن يقوم قاضي األحداث بإجراءات التحريات الالزمة للوصول إىل إظهار احلقيقة ببذل كل الوسائل اليت
من شأهنا أن تساهم يف التعرف على شخصية الطفل وتقرير الوسائل الناجعة له.
 -1القيام بإجراء حبث اجتماعي جتمع فيه كل املعلومات عن احلالة املادية واملعنوية لألسرة.
وعن طباع وسابقه وسلوكه يف الدراسة وظروف معيشته فيها وتربيته داخلها ،إذ جيري هذا التحقيق قاضي
األحداث بنفسه أو يعهد ذلك إىل مصاحل الوسط املفتوح.
 -1أن خيضع الطفل للفحص الطيب والنفساين والعقلي عند اللزوم بأمر من قاضي األحداث.
صالحيات قاضي األحداث أثناء التحقيق:
ميارس قاضي األحداث أثناء التحقيق نفس املهام املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية واليت
نصت عليها م 1.19
وله أن يتخذ تدبري واحد أو أكثر من التدابري املؤقتة اآلتية:
 -9تسليم الطفل إىل ممثله الشرعي أو على شخص معني أو عائلة جديرين بالثقة.
 -1وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة.
 -9وضعه يف مركز متخصص يف محاية الطفولة اجلاحنة.
 -3ميكن عند االقتضاء وضعه حتت احلرية املراقبة ويكلف مصاحل الوسط املفتوح بتنفيذ ذلك.
وتكون هذه التدابري قابلة للمراجعة والتغيري.

 1قانون محاية الطفل  91-91املؤرخ يف  91يوليو 1191م.
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 -1لقاضي األحداث أن يأمر بالرقابة القضائية 1وفق قانون إجراءات جزائية إذا كانت األفعال املنسوبة للطفل
قد تعرضه للحبس ،وال جيوز خمالفة هذه األوامر وإال تعر صاحبها للحبس م  31وفق م  919و 919مكرر من
قانون اإلجراءات اجلزائية.
مالحظة :ال ميكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن  99سنة رهن احلبس املؤقت.
مهلة االستئناف يف هذه التدابري  91أيام ،وجيوز رفع االستئناف من طفل أو حماميه أو ممثله الشرعي أمام
غرفة األحداث باجمللس القضائي م  31من األمر .91/91
 ملا يكمل قاضي األحداث اإلجراءات يرسل امللف بعد أن يرقم من طرف كاتب التحقيق إىل السيد وكيلاجلمهورية اليت يتعني عليه:
أن يقدم طلباته خالل  11أيام من تاريخ إرسال امللف م  .33ق.91/91
 خيضع امللف إىل تكييف قاضي األحداث أو قاضي التحقيق ويصدر األوامر التالية: إذا تراء له أن الوقائع ال تكون جرمية أو عدم وجود دالئل كافية ضد الطفل أصدر أمر بأال وجه للمتابعة .حسب
م  919قانون إجراءات جزائية.
 إذا وجد أن الوقائع تشكل خمالفة أو جنحة أصدر أمر باإلحالة أمام قسم األحداث.

 إذا رأى أهنا تشكل جناية أصدر أمر باإلحالة أمام قسم األحداث ملقر اجمللس القضائي املختص.
في مرحلة الحكم:
 -9أمام قسم األحداث:
تشكيلية :يتشكل قسم األحداث حسب م  91ق  91-91من:
 -1الرقابة القضائية نصت عليها م  911مكرر من ق إ ج معدلة باألمر رقم  11/1191املؤرخ .1191/13/9
ميكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت األفعال املنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة احلبس أو عقوبة أشد.
تلزم الرقابة القضائية املتهم أن خيضع بقرار من قاضي التحقيق إىل التزام أو عدة التزامات وهي كاآليت:
 9ـ عدم مغادرة احلدود اإلقليمية اليت حددها قاضي التحقيق إال بإذن هذا األخري.
1ـ عدم الذهاب إىل بعض األماكن احملددة من طرف قاضي التحقيق.
9ـ املثول دوريا أمام املصاحل السلطات املعنية من طرف قاضي األحداث.
3ـ تسليم كافة الوثائق اليت تسمح مبغادرة الرتاب الوطين أو ممارسته مهنة أو نشاط خيضع إىل ترخيص إما إىل أمانة الضبط أو مصلحة
أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل.
1ـ عدم القيام ببعض النشاطات املهنية ...إخل.
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 -9قاضي أحداث رئيسا.
 -1مساعدين حملفني ،إذ يعني احمللفون األصليني واالحتياطيني ملدة  19سنوات من رئيس اجمللس القضائي
املختص.
خيتارون من بني األشخاص الذين ال يتجاوزون  91سنة ومتمتعني باجلنسية اجلزائرية ومعرفني باهتمامهم بشؤون
الطفلة.
وخيتارون من قائمة معدة من قبل جلنة لدى اجمللس القضائي :حتدد هذه اللجنة تشكيلتها وكيفية عملها بقرار من
وزير العدل حافظ األختام.
يؤدي املساعدون احمللفون اليمني قبل ممارسة مهامهم أمام احملكمة.
 -9يقوم وكيل مجهورية أو أحد مساعديه مبهام نيابة.
 -3يعاون قسم األحداث باجللسة أمني ضبط.
إجراءات المرافعة:
 -تتم املرافعة أمام قسم األحداث يف جلسة سرية.

1

 يفصل قاضي األحداث بعد مساع الطفل وممثله الشرعي والضحايا والشهود وبعد مرافعة النيابة العامةواحملامي.
 وجيوز للقاضي مساع الفاعلني األصليني يف اجلرمية أو الشركاء البالغني على سبيل االستدالل. إذ تبني للقاضي أن اجلرمية اليت ينظر فيها بوصفها جنحة تكون يف احلقيقة جناية كما يأمر بإحالتها إىلاحملكمة املوجودة مبقر اجمللس القضائي.
وميكن له قبل البت فيها أن يأمر بإجراء حتقيق تكميلي ويندب هلذا الغر قاضي حتقيق مكلف باألحداث.
يفصل قاضي األحداث يف كل قضية على حدى يف غري حضور باقي املتهمني.
وال يسمح إال لألشخاص التالية حضور املرافعات:
 املمثل الشرعي للطفل. أقاربه حىت درجة .1 شهود القضية. - 1علي جراده  ،املوسوعة يف االجراءات اجلزائية ،ص.193
322
جملة دولية دورية علمية حمكمة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن جامعة عمار ثليجي باألغواط -اجلزائر
مجيع احلقوق حمفوظة جمللة الدراسات القانونية والسياسية

جملة الدراسات القانونية و السياسية – العدد  70جانفي 8702

دور قاضي األحداث في حماية الطفل الحدث من خالل قانون  21.21المتعلق بحماية الطفل
 ضحايا. القضاة. أعضاء النقابة الوطنية للمحامني. عند االقتضاء :ممثلي اجلمعيات واهليئات املهتمة بشؤون األطفال ومندويب محاية الطفولة املعنيني بالقضية.ضمانات الطفل أثناء املرافعات واجللسات:
إعفاء الطفل من حضور اجللسات إذا اقتضت مصلحة ذلك ،إذ ينوبه ممثله الشرعي حبضور حمامي ويعترب
احلكم حضوري.
ميكن أن يأمر الرئيس يف كل وقت بانسحاب الطفل يف كل املرافعات أو جزء منها.
األحكام اليت يصدرها قاضي األحداث:
إذا أظهرت املرافعات أن الوقائع موضوع املتابعة ال تشكل أي جرمية أو غري ثابتة أ غري مسندة للطفل قضى
قسم األحداث برباءته.
أما إذا أظهرت املرافعات إدانته قضى قسم األحداث بتدابري احلماية والتهذيب أو العقوبات السالبة للحرية،
أو بالغرامة حسب الكيفية املنصوص عليها يف هذا القانون.
وميكن أن يكون هذا احلكم القاضي بتدابري احلماية والتهذيب مشمول بالنفاذ املعجل رغم املعارضة أو
االستئناف.
تدابري احلماية والتهذيب اليت يتخذها القاضي مبوجب حكم قضائي1:
حسب م  51من هذا القانون:

ال يتخذ يف مواد اجلنح واجلنايات ضد الطفل إال تدبري واحد أو أكثر من تدابري احلماية والتهذيب اآليت بياهنا:

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

-1زيدومة درياسي ،محاية االحداث يف قانون االجراءات اجلزائية اجلزائرية دار الفجر ،للنشر والتوزيع ،1113 ،ص.931
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وعند االقتضاء ميكن وضعه حتت نظام احلرية املراقبة ،وتكلف مصاحل الوسط املفتوح للقيام بذلك وهذا
النظام قابل لإللغاء يف أي وقت.
جيب أن يكون التدبري املتخذ حمدد املدة ال يتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد اجلزائي.
عند تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة يتعني على القاضي حتديد اإلعانات املالية الالزمة
لرعايته وفق هذا القانون.
استثناء:

بالنسبة للطفل البالغ  99سنة إىل  99سنة ميكن جلهة احلكم أن تستبدل أو تستكمل التدابري املنصوص

عليها يف م  91استثنائيا :بعقوبة الغرامة أو احلبس.
حسب م  11من قانون العقوبات شرط أن يتم تسبيب ذلك يف احلكم.
النطق باحلكم يكون يف جلسة علنية مادة  91من قانون .91/91
الطعن في األحكام:

جيوز الطعن يف هذه األحكام باملعارضة واالستئناف.
جيوز رفعه من الطفل أو ممثله الشرعي أو احملامي دون إخالل بأحكام م  393ق إ ج.
 -1أمام غرفة األحداث للمجلس القضائي:
توجد غرفة أحداث بكل جملس قضائي.
تشكيلتها:
من رئيس.
مستشارين  11معنيون مبوجب أمر من رئيس اجمللس القضائي يكونون من بني قضاة اجمللس املعروفني
باهتمامهم بالطفولة.
أو مارسوا كقضاة أحداث.
حيضر اجللسة ممثل نيابة عامة.
أمني ضبط.
مهامها :تفصل غرفة األحداث وفق األشكال املنصوص عليها من املادة  91.99من هذا القانون .91/91
له كامل السلطات املخولة لقاضي األحداث مبقتضى املواد  39.13من هذا القانون .91/91

قراراته:
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ميكن الطعن بالنقض يف القرارات النهائية الصادرة عن اجلهات القضائية لألحداث.
ال يوقف الطعن بالنقض تنفيذ األحكام والقرارات إال بالنسبة ألحكام اإلدانة اجلزائية اليت يقضي فيها تطبيق
أحكام املادة  11قانون عقوبات.
تغري ومراجعة تدابري مراقبة ومحاية األحداث:
 -9ميكن لقاضي األحداث تغيري أو مراجعة تدابري احلماية والتهذيب يف أي وقت ومهما كانت اجلهة املصدرة
له وذلك بناء على:
 طلب النيابة العامة. بناء على تقريره مصاحل الوسط. أو من تلقاء نفسه.استثناء:
يتعني على قاضي األحداث أن يرفع األمر لقسم األحداث إذا كان حمل التدابري متعلق بتسليم الطفل ملمثله
الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة.
 -1جيوز للمثل الشرعي تقدمي طلب بـ:
إرجاع الطفل إىل رعايته إذا مضت مدة  1أشهر على األقل على تنفيذ احلكم.
بعد أن يثبت:
أهليته لرتبية الطفل.
ثبت حتسن سلوك هذا الطفل.
يف حالة رفض الطلب ال ميكن جتديده إال بعد انقضاء ( 9أشهر) من تاريخ الرفض.
 -9يؤخذ بعني االعتبار سن الطفل عند تغيري التدابري أو مراجعته.
ينظر يف هذا الطلب :م  19من ق .91-91
قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي فصل يف النزاع أصال.
قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه.
موطن املمثل الشرعي للطفل.
أو موطن صاحب العمل أو املركز الذي وضع الطفل فيه بأمر من القضاء ،وذلك بتفويض من قاضي
األحداث أو قسم األحداث الذي فصل يف النزاع أصال.
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قاضي األحداث أو قسم األحداث الذي يقع بدائرة اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه وذلك بتفويض
من قاضي األحداث الذي فصل أصال يف النزاع.
إال أنه إذا كانت القضية تقتضي السرعة ميكن لقاضي األحداث الذي يقع يف دائرة اختصاصه مكان وضع
الطفل أو حبسه أن يأمر باختاذ التدابري املؤقتة م  19فقرة أخرية منها:
جيوز مشول األحكام الصادرة يف شأن:
املسائل العارضة أو طلبات تغيري التدابري.
بالنفاذ املعجل رغم املعارضة واالستئناف .م  11من نفس القانون.
يف التحري:
 -1آليات حماية الطفل الجانح من قبل القاضي:

عرفت املادة  1الفقرة  19من القانون  91-91الطفل اجلانح "الطفل الذي يرتكب فعال جمرما والذي ال يقل
عمره عن  91سنوات.
وتكون العربة يف حتديد سنه بيوم ارتكاب اجلرمية".
إن املشرع اجلزائري حدد السن الدنيا اليت يعترب فيها الطفل جانح وهي  91سنوات إذا ما أرتكب فعل جمرم
جيرمه القانون ،باملقابل حدد السن األقصى للمساءلة اجلزائية وهي  99سنة ،وعليه فنجد أن املشرع وضح سن
اجلنوح من ( 99-91سنة) وهو ما نص عليه يف م  19/1من نفس القانون "الطفل كل شخص مل يبلغ  99سنة
كاملة".
وحتسب هذه املدة الزمنية :من ميالده إىل غاية إجراء ذلك حتسب بالساعات كاملة كلما أمكن ذلك فان
تعذر احلساب بالساعات حتسب باأليام فان تعذر ذلك حتسب باألشهر ،فان تعذر ذلك حتسب بالسنوات على أن
تؤخذ مصلحة املعين ويفسر األمر لصاحله.
حتسب السن بالتقومي امليالدي ،وسن الرشد اجلزائي  99سنة كاملة ابتداءا من ساعة امليالد إىل ساعة ارتكاب
اجلرم ،وهذا ما اعتمدته االتفاقية الدولية حلماية الطفل لعام  9191املادة األوىل منها ،وهذا ما تعتمده كل املنظمات
الدولية ومعظم الدول يف العامل.
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يف حني أن م  31من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون  19-93مؤرخ يف  13فرباير  1193مل يكن
هناك نص حيدد السن الدنيا اليت ال جيوز متابعته الطفل دوهنا1.
 -9يف التحري األويل والتحقيق واحلكم:
أ -يف التحري األويل:
نصت املادة  39من قانون " :91-91أنه ال ميكن أن يكون حمل توقيف للنظر الطفل الذي يقل سنه عن
 99سنة املشتبه يف ارتكابه أو حماولة ارتكابه جرمية.
نالحظ أن املشرع اجلزائري قد ميز بني  19مراحل يف عمر احلدث:
 -9ما دون  91سنوات :يعترب الطفل غري مميز وال يسأل جزائيا.
 -1من  91إىل  99سنة :يكون الطفل خالهلا قابال للمسائلة اجلزائية.
لكن:
ال ميكن أن يتخذ لصاحله إال تدابري احلماية فقط.
ال ميكن أن يوقف للنظر من طرف الضبطية.
 -9من  99إىل  99سنة :يكون حمال للمساءلة اجلزائية وخالهلا ميكن توقيفه للنظر من قبل الضبطية.
خيضع احلدث لتدابري احلماية أو التهذيب أو العقوبات املخففة.
وتطبق عليه القواعد اخلاصة باألطفال اجلاحنني عندما يرتكب فعل أو ميتنع عن ارتكابه فعل بشكل خرقا
لقانون العقوبات أو نصوص زجرية مثل :قانون مرور ،مجارك هتريب خمدرات ...اخل2.
من خالل املادة املذكورة أعاله جند أنه ال ميكن أن يكون الطفل أقل من  99سنة حمل توقيف للنظر من قبل
الضبطية القضائية ألي سبب أو ظرف كان.
إال أن الطفل الذي بلغ سنه  99على األقل وكان مشتبه فيه بأنه ارتكب جرمية أو حاول ارتكاهبا (أي الشروع
فيها) ،خيضع للتوقيف للنظر شرط:
أن تدعو مقتضيات التحري وضابط الشرطة القضائية وجوب ذلك ،ففي هذه احلالة خيضع هذا اإلجراء
لآلليات القانونية التالية:

 أن يطلع ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل اجلمهورية.
 -1جنيمي مجال ،املرجع السابق  ،ص.11
 -2جنيمي مجال ،املرجع السابق ،ص.93
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 أن يقدم دواعي وأسباب توقيف هذا الطفل للنظر.

 ال ميكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر  13ساعة.
 و ال يكون التوقيف للنظر إال يف احلاالت اآلتية:
 -9يف اجلنح اليت تتعلق باإلخالل بالنظام العام.
 -1يف اجلنح اليت يفوق احلد األقصى للعقوبة املقررة فيها احلبس لـ  11سنوات.
 -9يف اجلنايات ،وهذا ما نصت عليه املادة .19/31
كما أخضع املشرع متديد التوقيف للنظر إىل:
 الشروط والكيفيات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية وق .91.91 أن كل متديد للتوقيف للنظر ال ميكن أن يتجاوز  13ساعة يف كل مرة.1

ضابط الشرطة القضائية

 وكل إخالل باآلجال املتعلقة بالتوقيف للنظر كما هو موضح يف هذا القانون يعرللمسائلة "حبجة احلبس التعسفي".
وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلزائية جند أن م  19نصت على كيفية متديد مدة التوقيف للنظر:
 -أن تكون بإذن مكتوب من وكيل اجلمهورية املختص.

مرة  19عندما يتعلق األمر جبرائم االعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات.
مرتني :إذا تعلق األمر باالعتداء على أمن الدولة.
 19مرات :إذا تعلق األمر جبرائم املتاجرة باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية وجرائم تبييض
األموال واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف.
 11مرات :إذا تعلق األمر جبرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية.
جند كذلك أن التشريع الفرنسي ال جيوز أن يكون احلدث البالغ من العمر ما بني  91إىل  99سنة حمال
للتوقيف حتت النظر إال بصفة استثنائية ومبوافقة وحتت مراقبة النيابة أو قاضي األحداث أو قاضي التحقيق املكلف
باألحداث مع وجوب التسجيل السمعي البصري لالستجواب وملدة حيددها هذا القاضي واليت ال ميكن أن تتجاوز
 91ساعة حسب نص م  3من أمر  913.31املتعلق بالطفولة اجلاحنة2.
 -1م  9/31من القانون " :91/91ال ميكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر  13ساعة وال يتم يف اجلنح اليت تشكل اخالال ظاهرا بالنظام العام وتلك اليت
يكون احلد األقصى للعقوبة املقررة فيها يفوق  11سنوات حبسا ويف اجلنايات".

 -2جنيمي مجال ،املرجع السابق ،ص.19
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الضمانات املقررة لصاحل احلدث أثناء خضوعه للتوقيف للنظر:
من خالل نص م  11من نفس القانون:
 جيب إخطار ممثل الطفل الشرعي. متكني الطفل من االتصال فورا بأسرته وحماميه. متكينه من حق الزيارة من قبل أسرته وحماميه حسب قانون اإلجراءات اجلزائية. إعالم الطفل حبقه يف الفحص الطيب أثناء توقيفه للنظر.وجند أن :م  19نصت على:
 على ضابط الشرطة القضائية إبالغ الطفل بكافة حقوقه املذكورة يف م  13.11ويشري إىل هذا يفحمضر مساعه.
 -جيب خضوع الطفل املوقوف للنظر للفحص الطيب عند بداية وهناية التوقيف من قبل:

 طبيب خمتص ميارس نشاطه يف دائرة اختصاص اجمللس القضائي.

 يعينه ممثل الطفل الشرعي أو ضابط الشرطة القضائية أو وكيل اجلمهورية من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب
الطفل أو بطلب من ممثله الشرعي أو بطلب من حماميه يف أي حلظة أثناء التوقيف للنظر.
 ترفق شهادات الفحص الطيب مبلف اإلجراءات حتت طائلة البطالن.ولعل أمهية الفحص الطيب تكمن يف:
 منع االعتداء أو تعر الطفل املوقوف من املساس بالسالمة اجلسدية أو النفسية له. الفحص الطيب يعد ضمانة للطفل من جهة ،وضمان لضابط الشرطة القضائية من جهة أخرى ،كون أنهذا املوقوف مل يتعر لالعتداء.
 -جيب أن يتم التوقيف للنظر يف :م  19/11من نفس القانون.

 أماكن الئقة تراعى فيها خصوصي الطفل وحتفظ كرامته وتليب حاجياته.
 أن تكون مستقلة عن البالغني حىت تراعى نفسيته ومينع من االعتداء عليه داخل األماكن املخصصة للبالغني مثل
التحرش اجلنسي.

 يكون حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية.
 يقوم وكيل اجلمهورية وقاضي األحداث خمتص إقليميا بزيارة هذه األماكن دوريا على األقل مرة واحدة كل شهر.
 حيرر ضابط الشرطة القضائية حمضر مساع وجيب أن يشمل احملضر على:322
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 مدة مساع الطفل وفرتات الراحة اليت ختللت ذلك.

 اليوم والساعة اليت أطلق فيه سراحه أو إحالته إىل قاضي املختص.
 األسباب اليت دعت إىل توقيفه للنظر.
 يوقع على هامش احملضر الطفل وممثله الشرعي أو أن يشار إىل امتناعهما بعد تالوته عليهما.
 تقييد هذه البيانات يف سجل خاص ،موجود على مستوى كل مركز للشرطة القضائية:
 مرقم. خمتوم الصفحات. موقع عليه من قبل وكيل اجلمهورية.ولعل من أهم الضمانات املقررة للطفل اليت نصت عليها م  13من هذا القانون:
 -9وهي أن حضور احملامي أثناء التحريات األولية وتوقيف الطفل حتت النظر وجويب وهي:
أن أحكام هذه املادة جتسيدا ملا جاء يف القاعدة  3من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون
األحداث املعروفة بقواعد بكني لعام  9191حول حق احلدث يف حضور أحد والديه أو وصيه يف مجيع مراحل
اإلجراءات1.
فحضور احملامي من الضمانات املستحدثة يف القانون  91/91اليت ال مقابل هلذا النصفي قانون اإلجراءات
اجلزائية وإن كان املبدأ معمول به يف الواقع قبل صدور قانون الطفل.
 إذا مل يكن للطفل حمام ،يقوم ضابط الشرطة القضائية فورا بإعالم وكيل اجلمهورية املختص لتعيني حمام له. إال أنه جيوز الشروع يف مساع الطفل بعد مضي  11ساعتني من بداية التوقيف للنظر وإن مل يكن حماميهحاضرا ويف حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع يف حضوره.
استثناء:
إذا كان سن الطفل (املشتبه فيه) ما بني  91و 99سنة.
وكان الفعل املنسوب إليه ذا صلة بإحدى اجلرائم التالية:
 اإلرهاب والتخريب. املخدرات املتاجرة هبا. -1جنيمي مجال ،املرجع السابق  ،ص.911
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 جرائم يف إطار مجاعات إجرامية منظمة. دعت الضرورة إىل مساعه فورا. جلموع أدلة ،أو حمافظة عليها ،منع اعتداء على وشك الوقوع.ميكن مساع الطفل دون حضور حمام.
بعد احلصول على إذن من السيد وكيل اجلمهورية.
 /1أنه ال ميكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بسماع الطفل إال حبضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا م
 11من القانون .91/91
آليات حماية الطفل في خطر من قبل القاضي:
نصت املادة  91من القانون  91.91أن:
االختصاص اإلقليمي للقاضي يكون أما:
 حمل إقامة الطفل. أو مسكنه أو مسكن ممثله الشرعي. مكان وجود الطفل.وينظر يف العريضة إما :بصفة تلقائية:
أو أهنا ترفع اليد من الطفل كتابة أو شفاهة.
أو من قبل ممثله الشرعي أو وكيل اجلمهورية.
أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي ملكان إقامة الطفل أو مصاحل الوسط املفتوح أو اجلمعيات أو
اهليئات العمومية املهتمة بشؤون الطفل.
يقوم قاضي األحداث بإعالم الطفل أو ممثله الشرعي فورا بالعريضة املقدمة له ،يستمع إىل أقواهلما ورأيهما
بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله.
كما جيوز للطفل أن يستعني مبحام.
للقاضي أن يتخذ جمموعة من اإلجراءات:
له أن يقوم ببحث حول شخصية الطفل وأن يستعني بـ :أطباء ،خرباء نفسانيني وذلك من أجل حتقيق
اجتماعي يتحقق مبجموعة من الفحوص الطبية النفسية ،العقلية.
كما له أن يستغين عن هذه املراحل أو أن يأمر ببعض منها.
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يتلقى القاضي التقارير املتعلقة بوضعية الطفل.
أن يستمع إىل أي شخص يرى أن هناك فائدة من تصرفاته.
له أن يستعني بالوسط املفتوح.
التدابري اليت يتخذها القاضي أثناء التحقيق:
للقاضي جمموعة من التدابري اليت ميكن أن يتخذها ومنها:
 -2أن يتخذ بشأن الطفل أمر بالحراسة المؤقتة من خالل:
 -إبقاء الطفل يف أسرته.

 تسليم الطفل إىل أحد أقاربه. تسليم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة. ميكن للوسط املفتوح مالحظة الطفل يف هذا الوسط الذي مت وضعه فيه ،مدرس ،مهين ،أسري. -1يمكن أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في أحد المراكز اآلتية:

 مركز متخصص يف محاية الطفل يف خطر. مصلحة مكلفة مبساعدة الطفولة. -مركز أو مؤسسة استشفائية اذا كان الطفل يف حاجة إىل تكفل صحي أو نفسي.

نصت املادة  93من هذا القانون " :أنه ال ميكن أن تتجاوز مدة التدابري املؤقتة املنصوص عليها يف املواد
( 1 )91-91أشهر.
وأنه يعلم قاضي األحداث الطفل أو ممثله الشرعي بالتدابري املؤقتة املتخذة خالل  39ساعة من صدورها بأي
وسيلة كامن.
مهام قاضي األحداث بعد انتهاء التحقيق:

 بعد االنتهاء من التحقيق يرسل ملف القضية إىل وكيل اجلمهورية لالطالع عليه. ويقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي وحمامي عند االقتضاء مبوجب رسالة موصى عليها مع العلمبالوصول قبل  19أيام من النظر يف القضية.
 يتمتع قاضي األحداث مبكتبه كل األطراف وكل شخص يرى فائدة من االستماع إليه. جيوز للقاضي إعفاء الطفل من املثول أمام أو عدم احلضور إذا اقتضت مصلحته ذلك مبوجب أمر يتخذقاضي األحداث أبدى التدابري اآلتية:
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 -2إما أن يؤكد على إحدى التدابير المؤقتة:

1

 إبقاء الطفل يف أسرته. -تسلم الطفل لوالدته الذي ال ميارس حق احلضانة ما مل تكن قد سقطت عنه.

 تسليم الطفل إىل أحد أقاربه. تسلم الطفل إىل شخص أو عائلة جديرين بالثقة (شروط الشخص والعائلة حيددها التنظيم).كما جيوز لقاضي األحداث أن يكلف مصاحل الوسط املفتوح مبتابعة الطفل ومالحظته:
وذلك بتقدمي احلماية واملساعدة الضرورية له.
كما تقدم تقرير دوري حول تطور وضعية الطفل.
 -1وإما أن يضع الطفل في:

 -إحدى املراكز املخصصة حلماية الطفل يف خطر.

 مبصلحة مكلفة مبساعدة الطفل. شروط هذه التدابري.)31،39( :أهنا مقررة ملدة  11سنة قابلة للتجديد.
ال ميكن أن تتجاوز تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد اجلزائي ( 99سنة).
االستثناء :م 31

 -9ميكن للقاضي عند الضرورة أن ميدد احلماية املنصوص عليها إىل غاية  19سنة بناء على طلب:
من يسلم له الطفل.
أو الطفل.
أو من تلقاء نفسه.
يستفيد الطفل الذي مت التمديد حلمايته من اإلعانات املنصوص عليها يف م 33.
 -1كما ميكن أن تنتهي قبل ذلك مبوجب أمر من قاضي األحداث خمتص بناء على طلب املعين مبجرد أن
يصبح قادرا على التكفل بنفسه.
كيفية تبليغ هذه األوامر:
 1على جراده ،املرجع السابق . 191،
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دور قاضي األحداث في حماية الطفل الحدث من خالل قانون  21.21المتعلق بحماية الطفل
 تبلغ للطفل أو ممثله الشرعي خالل  39ساعة من صدورها. هذه األوامر غري قابلة للطعن بأي طريق.نفقة الطفل:
تطبق إحدى التدابري املنصوص عليها يف  31.91يتعني على امللزم بالنفقة أن يشارك يف مصاريف التكفل ما مل
يثبت عجزه.
وحتدد نسبة مشاركته مبوجب أمر هنائي غري قابل ألي طريق من طرق الطعن.
تدفع هذه املبالغ الشهرية للخزينة أو للغري الذي يتوىل رعاية الطفل.
تؤدي املنح العائلة اليت تعود للطفل مباشرة من قبل اهليئة اليت تدفعها إما إىل اخلزينة العمومية وإما إىل الغري الذي
سلم إليه الطفل.
حتديد كيفية تطبيق هذه املادة إىل التنظيم  .م  /33فقرة أخرية.
تعديل هذه التدابري :م .31
للقاضي أن يعدل هذه التدابري اليت أمر هبا أو يعدل عنها بناءا على طلب الطفل /أو ممثله الشرعي أو وكيل
مجهورية أو من تلقاء نفسه.
يفصل قاضي األحداث يف طلب املراجعة يف أجل ال يتجاوز شهر من تقدميه له.
كذلك خص الشرع حبماية األطفال الذين هم ضحايا بعض اجلرائم خاصة ضحايا االعتداءات اجلنسية (م
.)33.31
خصه حبضور أخصائي نفسي أثناء التحري والتحقيق معه.
جيري هذا التسجيل ويوضع يف أحراز خمتومة ويرفق مبلف إجراءات.
ميكن بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي احلكم مشاهدة أو مساع التسجيل خالل سري اإلجراءات ،كما ميكن
مساعها من قبل األطراف ،احملامني أو خرباء حبضور قاضي التحقيق أو أمني ضبط يف ظروف سرية.
ميكن أن يكون التسجيل مسعي فقط إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك بقرار من وكيل اجلمهورية أو قاضي
التحقيق.
يتلف التسجيل ونسخته يف أجل  19سنة ابتداءا من تاريخ الدعوى العمومية ويعد حمضر بذلك.
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دور قاضي األحداث في حماية الطفل الحدث من خالل قانون  21.21المتعلق بحماية الطفل
م  33من هذا القانون :نصت على أنه ميكن بناءا على طلب أو موافقة املمثل الشرعي لطفل مت اختطافه أن
يطلب من أي سند إعالمي أو عنوان نشر أوصاف أو صور ختص الطفل قصد تقدمي مساعدات يف التحريات أو
األحباث اجلارية دون املساس بكرامة الطفل أو حياته اخلاصة.
كما ميكن أن ي أمر وكيل اجلمهورية بذلك إذا دعت مصلحة الطفل دون حاجة إىل موافقة املمثل الشرعي
للطفل.
الخاتمة:

لقد تضمنت هذه الدراسة إبراز أمهية دور قاضي األحداث يف احلماية القانونية للطفل وذلك من خالل الدور

العالجي الذي يكرسه مبختلف التدابري اليت يتخذها لصاحل هذه الفئة ،اذ نظم املشرع هذه األحكام املتعلقة بالطفل
الذي عرب عنه بأحداث سواء كان جانح أو يف خطر معنوي يف قانون خاص حماوال بذلك رصد احلماية الكافية له،
خبلق وإجياد حلول عالجية وقائية تضمن إعادة إدماج هذه الفئة داخل األسرة أوال واجملتمع ثانيا.
قائمة المصادر والمراجع:
الكتب:

 -9جنيمي مجال ،محاية الطفل يف اجلزائر ،حتليل وتأصيل مادة مبادة ،دار هومة.1191 ،
 -1علي جراده  ،املوسوعة يف االجراءات اجلزائية.
 -9زيدومة درياسي ،محاية االحداث يف قانون االجراءات اجلزائية اجلزائرية دار الفجر ،للنشر والتوزيع.1113 ،
النصوص القانونية:
 -3قانون رقم  12-15املؤرخ يف  28رمضان عام  1436املوافق  15يوليو سنة  2015يتعلق حبماية
الطفـل ،ج ر رقم .91
 -1األمر رقم  911-11املؤرخ فس  19يونيو  9111املتضمن قانون االجراءات اجلزائية اجلزائرية ،املعدل واملتمم.
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