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 االحداث قاضي أمام القضائية االجراءات خصوصية

( الجزائر) بشار جامعة/  ميلود مباركي. أ

 

 ؛؛الكرمي الرسول على السالم و الصالة و كثريا محدا هلل احلمد

 فلبالط و بالعدالة لالىتمام نتيجة ذلك و الوطين الصعيد على األولوية ذات ادلوضوعات أىم من للطفل األنسان حقوق نظرية تعترب

 بشأهنا فعقدت ، الدويل  الصعيد على ادلوضوعات أىم من الطفل حقوق تعترب كما ، عليها االعتداء دبنع الكفيلة الضوابط وضعو

 ، آرائهم تشعبت حىت منشغلني يزالون ال و الدارسني و القانون رجال أذىان ادلوضوع ىذا شغل و ادلعاىدات و ادلؤسبرات من العديد
.   منوذجي تشريعي اطار يف احلقوق ىذه وضع و اجملتمع حاجة عن ناتج اسًتاتيجيا كهدف الطفل حقوق عرض إىل احلاجة تبقىو

 . الكبار جملتمع ربديات و مشكالت من هبا يرتبط ما و الشباب جيل قضية تطرح و

 اضلرافهم إىل أدت ادلراىقني و  األطفال فئة ىي ىامة اجتماعية شرحية مست خطرية اجتماعية ظاىرة انتشرت األخرية األعوام يف

 ) ظاىرةال  ىذه من جيعل شلا ، القانوين االصطالح يف األحداث جبنوح الظاىرة ىذه وتعرف.  أبواهبا أوسع من اجلردية مهاوي يف السقوطو

 إعارهتا وجبت عديدة اعتبارات أن  اإلشكالية ىذه أن من الرغم على ، التقصي و البحث تستحق  تدلشكال اطار (  األحداث جنوح

 انتباه منهم كل يستحق و أبناؤنا ىم اجلاضلني األحداث أن كون االعتبارات ىذه رأس على يقف و االىتمام و العناية  من الكايف القدر

.  إجيابية قوة و سوية كفئة اجملتمع يف االندماج من يتمكنوا و إنسانيتهم يستعيدوا حىت رعاية و عالج و

  أو بالرباءة العمومية الدعوى موضوع يف الفصل بغرض هنائية بصفة تقييمها و األدلة سبحيص ىو البالغ زلاكمة من اذلدف كان فاذا

 ضحية يكون ما عادة معنوي خلطر ادلعرض او ادلنحرف احلدث ألن ، ذلك على يرتكز ال القصر زلاكمة من اذلدف فان ، باإلدانة

 ،بطبعو رلرم األنسان أن فكرة تأكيد يستحيل لذلك ، اخلطر دائرة يف فدخل مقاومتها عن عجز اقتصادية او اجتماعية شخصية عوامل
 بظروفو منحرفا رلرد بل رلرما يصبح ديكن و جرائم تشكل أفعال من اليو ينسب ما كل من الرباءة أوىل باب من الطفل يف و فيو فاألصل

 ىدفها السلوكيات أعقد يف بالفصل خيتص قانوين سباعياج رللس اهنا على  األحداث زلكمة إىل تنظر التشريعات جعل ما ىذاف  ،

 يفو االجتماعي للدفاع احلديثة ادلباذئ وفق ،  اجملتمع يف اصالحهم و اضلرافاهتم تقومي زلاولة و خطر يف ادلوجود احلدث محاية األساسي
 اجتماعية تاشكاال على مؤشر احلدث اضلرافف.  اجملتمع أفراد من  واسعة شرحية ديثلون  هنمال  و ، للطفل األنسان حقوق احًتام اطار

 أتعس ما و االجتماعي الضبط اجهزة من تقصري و االضلراف ىذا يف الوقوع من محايتها و الفئة ىذه رقابة يف اجملتمع قصور على مؤشر و

 ىذه فيها تنتفي أنو بل ، جنائية ئعوقا منها أكثر اجتماعية مسائل ىي االحداث قضايا كانت دلا و.   منحرفني  أوالدا لو كان اذا ادلرء

 عن زبتلف مبادئ و قواعد على االحداث زلاكمة سياسة تقوم أن الطبيعي من فانو لالضلراف تعرض حدثا موضوعها كان اذا الصفة

  . اكمةادلح و التحقيق بكيفية او االحداث قضاء تنظيم بكيفية تعلق فيما سواء البالغني اجملرمني زلاكمة عليها تقوم اليت تلك

 ربكم اليت القواعد فإن لذلك وتقوديهم إصالحهم يف يكمن اجلاضلني لألحداث اجلزائية للمعاملة واألخري األول اذلدف إن  

 مؤسسة بإلغاء إال ذلك يتم وال للبالغني، اجلزائية ادلسؤولية ربكم اليت تلك عن وسلتلفة خاصة قواعد تعترب اجلاضلني األحداث مسؤولية
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 ذلا تكون ان جيب  القانونية التدابري سلتلف و التنفيذ و التحقيق و ادلتابعة اجراءات كذلك و.   اجلاضلني األحداث تشريع من العقاب
  صلدىا اجلزائري التشريع منها و ادلقارنة التشريعات اغلب اىل بالرجوع و  االجتماعي اإلصالح ىدف يف تصب متالئمة و خصوصيات

 ىذه وصف ديكن و اجلانح احلدث مع التعامل أثناء إتباعها الواجب اإلجراءات و القواعد من لةجبم األحداث طائفة  خصت قد

 اإلجرام طريق سلوك عن اإلمكان قدر إلبعاده سنو خصوصية و يتماشى دبا احلدث تربية و محاية إىل اذلادفة و اخلاصة و ادلتميزة القواعد

. فيو وقع إذا تربيتو و عالجو و

 نافعة و سوية نشأة ينشأ ان اىل خاللو من اىتماما باحلدث الطفل بشؤون ادلهتمة ادلنظمات و ادلقارنة عاتالتشري عنيت لقد

 كما.   الطفل حقوق اتفاقية الدويل الصعيد على طفلال لصاحل الصادرة النصوص أىم لعل و ، كذلك نفسوــل و ألىلو و رلتمعـــلل

 نصوص عدة يف االحداث جنوح تناول  اجلزائري رعادلش ىذا يف و متابعتهم و حلمايتهم وطنية قوانني عدة دوذلم ذلم شرعت

:  باخلصوصو

 ادلراىقة و طفولةال محاية  قانون   

 اجلزائية  االجراءات قانون   

 العقوبات قانون  . 

 الًتبية اعادة و السجون تنظيم قانون  . 

 االحداث و طفولةال برعاية ادلكلفة االبواء دور و االختصاصية ادلراكز قانون . 

 ب الشبا باخالق ادلتعلق و1992/12/09 ادلؤرخ و   461/92 الرئاسي ادلرسوم . 

  يف  اىتمامنا مثار ىيو ،   احملاكمة و التحقيق مرحلة يف ذلا خيضع اليت و ادلنحرف احلدث متابعة إجراءات أمهية تبدو االذباه ىذا يفو
  فهي ةادلوضوعي القواعد جانب يف حىت و اجرائية قواعد من   مجيعها نقل مل إن و  شريعاتالت غلبأ أقرتو ما ذلك ، ادلداخلة موضوع

 وسائل أن علميا الثابت من وأصبح رلرم منو أكثر ضحية مركز  يف ىو فاحلدث.  شخصيتو مع تتالءم و طبيعتها حيث من تتناسب
                                                           

 
 . 2006خهٍفً ٌاسٍه ، مذاكمت مؼامهت انذذد  فً انخشزٌغ انجزائزي ، مذكزة حخزج ، مذرست انؼهٍا نهمضاء ،  

اقية حقوق الطفل بمثابة تتويج لما يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية المعنية بحقوق جاء اعتماد اتف 2
وتعد االتفاقية بمثابة قائمة فريدة في شمولها . كأول وثيقة دولية خاصة بحقوق الطفل 1924إذ صدر إعالن جنيف في عام . الطفل

إذا فضال عن كونها تتضمن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية . طفاللمعايير حقوق اإلنسان المتعلقة باأل
  20وقد اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل في . لألطفال، فقد اهتمت أيضا بوضعية األطفال في النزاعات المسلحة واألطفال الالجئين

 1990سبتمبر  ، ودخلت حيز النفاذ في1989نوفمبر 
 
 .ادلتعلق حبماية الطفولة و ادلراىقة 1972فيفري  10ىجري ادلوافق لـ  1391ذي احلجة عام  25ادلؤرخ يف  03/ 72ر ألما 

 
 .ادلتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ادلعدل و ادلتمم 1966جوان  08ىجري ادلوافق لـ  1386صفر عام  18ادلؤرخ يف  66/155األمر  

 
 ادلتضمن قانون العقوبات ادلعدل و ادلتمم 1966جوان  08ىجري ادلوافق لـ  1386ر عام صف 18ادلؤرخ يف  156/ 66األمر  

 
، ادلتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج  2005فرباير سنة  06ىجري ادلوافق لـ  1425ذي احلجة عام  27ادلؤرخ يف  05/04القانون رقم  

  .االجتماعي للمسجون
 
ب لاوون اإلجزاءاث  انجزائٍت  دماٌت  خاطت  نهذذد  و خظض انباب انثانذ مىه حذج ػىوان انمواػذ كفم انمشزع انجزائزي بموج 

ية الفعلية  للطفولة اجلاضلة ادلعرضة للخطر ادلعنوي فجاء االمر نخوضٍخ انذما  1975و     1772انخاطت  بانمجزمٍه االدذاد  كما جاء االمزٌه 
 .يف الثاين ينص على انشأ ادلصاحل و ادلؤسسات ادلكلفة باحلماية  االول ينص على مظاىر احلماية و جاء

 
ٌاث انمخذذة األمزٌكٍت حفالٍت فٍما ػذا انوالاالفً  بما ٌشبه اإلجماع انؼانمً فكم دول انؼانم أطزافا  احفالٍت  دموق انطفم  وحذظى 

  وانظومال
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 بتشريع الفئة ىذه ربظى أن جيب ذلك لتجنب حدهتا من تزيد اأنو بل األحداث اضلراف دلعاجلة كطريقة رلدية غري والتعذيب العنف

 طريق نع الناشيء للجيل واحلماية الرعاية توفري إىل هتدف اجتماعية سياسة ضوء على خاصة دبعاملة ادلشرع حييطها أن على هبا خاص

 عن النظر بصرف وشخصيتو احلدث لةحا على يرتكز أن جيب اجلزائي الفعل فرد ،  حدة على حدث كل متالء إصالحية تدابري تقرير

.  عقابو ليس و إصالحو يستهدف كما اجلردية تفاىة أو جسامة

 بشأن ادلقررة العامة بالقواعد  مقارنة خبصوصيات حقيقة تتميز باحلدث اخلاصة اإلجراءات أن ىل طرحو ديكن الذي األساسي السؤال و

:  خاللو من سنتناول الذي اإلشكال ىو و البالغني

.  التحقيق و ادلتابعة مرحلة خالل اجلاضلني باألحداث اخلاصة اإلجراءات:  االول ورالمح

.  احملاكمة مرحلة خالل اجلاضلني باألحداث اخلاصة اإلجراءات:  الثاني المحور

                                                       . التنفيذ مرحلة خالل  ادلدان احلدث بشأن اخلاصة اإلجراءات:  الثالث المحور

                                                      

                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 
اضً غسان رباح  دموق و لضاء االدذاد  مىشوراث انذهبً و ٌمكه انزجوع انى مؤنف انك  6صخهٍفً ٌاسٍه ، وفس انمزجغ ،  

 .انذمولٍت 


