
 

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
التهٌئة العمرانٌة والجماعات المحلٌة  ووزارة الداخلٌة 

المدٌرٌة العامة لألمن الوطنً

قسنطٌنةأمن والٌة 

مداخلة تحت عنوان

التحري الخاصة  وإجراءات البحث 

باألطفال الجانحٌن



ةـدمــمق
 مرحلة أولها المراحل من بمجموعة العمومٌة الدعوى تمر•

 الَضبطٌة اختصاص من أولٌة مرحلة وهً األولً التحقٌق
 و مرتكبٌها و الجرائم عن التحري و للبحث تهدف القضائٌة
 الحقوق بؤحد تمس كونها بالغة أهمٌة المرحلة هذه تكتسً

 لضابط المشرع أعطى ولقد حرٌته، هً و أال لإلنسان األساسٌة
 الصالحٌات من مجموعة المرحلة هذه خالل القضائٌة الشرطة
 و لحقوق تعرضا تتضمن والتً االستثنائٌة، و منها العادٌة
 الظاهرة تنامً فرضتها الصالحٌات ،هذه بتقٌٌدها األفراد حرٌات

.فٌها المستخدمة األسالٌب تطور و اإلجرامٌة

 فً القضائٌة الشرطة لضباط الممنوحة الصالحٌات بٌن من•
 إجراء أخطر ٌعد الذي للنظر التوقٌف هً و أال المرحلة هذه
ٌقٌد كونه



  

 برٌئا القانون نظر فً ٌعتبر الذيالموقوف الشخص حرٌة •

  صٌلاأل مبدأال البراءة قرٌنة إلى استنادا إدانته، تثبت حتى

 ال حٌث ذلك ٌخالف قضائٌا حكما ٌصدر لم ما فرد لكل مقررال

 و قوٌة دالئل توفرت إذا إال اإلجراء لهذا اللجوء ٌمكن

.قانونا مجرم لفعل الشخص هذا ارتكابه على تدل متماسكة

 غرار على الجزائري المشرع سعى لخطورته ونظرا     •

 فٌها ٌمكن التً الحاالت حدد حٌث تنظٌمه إلى الدول باقً

 و دتهم   حٌث من كذا و اتخاذه القضائٌة الشرطة لضابط

 التً الضمانات و الحقوق عن و احترامها الواجب اإلجراءات

  .توقٌفه فترة طٌلة الموقوف بها ٌتمتع



تعرٌف التوقٌف للنظر 
 أمر ترك بل للنظر التوقٌف الجزائري المشرع ٌعرف لم•

 من استثناء اعتباره على أجمعوا الذٌن القانون لفقهاء تعرٌفه
 الحرٌة كامل شخص لكل و البراءة اإلنسان فً فاألصل القاعدة

 القانون نص إذا إال هذا حقه تقٌٌد ٌجوز فال التحرك و التنقل فً
.ذلك على صراحة

 على تعرٌفه ٌمكننا لكن و الفقهٌة التعارٌف تعددت لقد•
 بؤحد المساس على ٌنطوي إجراء بؤنه ” التالً النحو

 و التحرك فً حرٌته هً و باإلنسان اللصٌقة الحرٌات
24لمدة الدرك أو الشرطة مراكز إحدى فً وضعه و التنقل
 القٌام من القضائٌة الشرطة ضابط تمكٌن أجل من ساعة

 كشف و الجرٌمة حول االستدالالت جمع و بتحرٌاته
.المختصة القضائٌة الجهة إلى تقدٌمه بعدها و مالبساتها



 على المحافظة تتم بواسطته وأمنٌا تحفظٌا إجراءا ٌعتبر كما•

 وسٌلة وكذا االنتقام من وحماٌته فٌه المشتبه سالمة

.الجرٌمة معالم على و التحقٌق سرٌة على للمحافظة

 تلتزم لم العربٌة التشرٌعات أن إلٌه اإلشارة بنا ٌجدر ما•

 ٌعبر الجزائري فالمشرع للنظر، للتوقٌف موحدة بعبارة

 أساسه  اإلجراء هذا ٌستمد حٌث للنظر، بالتوقٌف حالٌا عنه

 كذا و الدستور، من 48 و 47 المواد أحكام من القانونً

 من 53 ،52 ،2مكرر 51 ،1مكرر 51 ،51 ،50 المواد

.الجزائري الجزائٌة اإلجراءات قانون



إجراءات التوقٌف للنظر المطبقة على فئة القصر

:الجانحٌن على ضوء قانون حماٌة الطفل الجدٌد 

 للنظر التوقٌف إجراءات إشكالٌة معالجة هذه مداخلتنا فً ارتؤٌنا لقد 

 قانون بها جاء التً األحكام إلى استنادا الجانحٌن القصر فئة على المطبقة

 الموافق 1436 رمضان 28 فً المإرخ 12/15 رقم الجدٌد الطفل حماٌة

 اإلجراءات من مجموعة طٌاته فً حمل الذي و 2015 ٌولٌو 15 لـ

 المواد أحكام ضمن الفئة لهذه بالنسبة للنظر التوقٌف ٌخص فٌما الخاصة

  .منه 55 إلى 48 من

:ٌلً فٌما اإلجراءات هذه مختلف تلخٌص ٌمكن حٌث

أن ٌصدر التوقٌف للنظر شخص مإهل ومختص بذلك.

لحساسٌة إجراء التوقٌف للنظر فقد قصره المشرع على ضباط نظرا            

من قانون اإلجراءات الجزائٌة 15الشرطة الذٌن حددتهم المادة 



ٌكونأنٌمكن المنه49و 48 المادتٌن أحكام إلى استنادا     •
 "13 "عشر ثالث عن ٌقلالذيالطفل للنظرتوقٌفمحل
.لجرٌمة ارتكابه محاولة أو ارتكابه فً المشتبهوسنه

الشرطةضابط األولًالتحريمقتضٌاتدعتإذا و      •
ثالثسنهٌبلغ الذيالطفلللنظرٌوقفأنالقضائٌة
أوارتكب أنهٌشتبهواألقلعلىسنة (13)عشرة
وكٌل فوراٌطلعأنعلٌه ما، جرٌمةارتكابحاول

.للنظر التوقٌفدواعً عنتقرٌرالهوٌقدمالجمهورٌة

 أربعةللنظرالتوقٌفمدةتتجاوزأنٌمكن ال كما      •
 تشكلالتًالجنحفًإالٌتموالساعة(24)وعشرٌن
 األقصى الحدٌكونالتًوتلكالعامبالنظامظاهراإخالال
وفًحبسا سنوات(5)خمسٌفوقفٌهاالمقررةللعقوبة

.الجناٌات



 الكٌفٌات و للشروطوفقاللنظرالتوقٌفتمدٌدٌتم و   •

هذاوفًالجزائٌة اإلجراءاتقانونفًعلٌهاالمنصوص

فًساعة(24)وعشرٌنأربعا ٌتجاوزالأن بشرط القانون

.مرةكل

كما للنظرالتوقٌفبآجالالمتعلقةاألحكامانتهاكإن      •

الشرطة ضابطٌعرضالسابقةالفقراتفً مبٌنهو

.التعسفًللحبسالمقررةللعقوباتالقضائٌة

 ٌضع أن القضائٌة الشرطة ضابط على ٌجب ذلك عن فضال      •

 االتصال من تمكنه وسٌلة كل للنظر الموقوف الطفل تصرف تحت

.له زٌارتها ومن بعائلته فورا



 للنظرالموقوفللطفلطبً فحصإجراء ٌجب كذلك و•

قبلمن للنظرالتوقٌفمدةنهاٌةوبداٌةعند

 لسلمجا اختصاص دائرة  فً  نشاطه ٌمارسطبٌب

  تعذر  وإذا للطفل  الشرعً  الممثل  ٌعٌنه الذي القضائً

 الجمهورٌة وكٌل أو القضائٌة  الشرطة  ضابط ٌعٌنه  ذلك

“50 المادة” محامٌه أو

الطفلإخبار القضائٌةالشرطةضابطعلىٌجب و•

54و50المادة فًالمذكورة بالحقوقللنظرالموقوف

.سماعهمحضر فًذلكإلىوٌشارالقانونهذامن



مسك سجل خاص بذلك وتحرٌر محضر السماع 

 و الجزائٌة اإلجراءات قانون أوجب الخصوص هذا فً•
 ضابط 52 مادته أحكام ضمن الجدٌد الطفل حماٌة قانون

طفلكلسماعمحضرفًٌدون أنالقضائٌة الشرطة
تخللتالتًالراحةوفتراتسماعه مدةللنظرموقوف

قدمأوفٌهماسراحهأطلقاللذٌنوالساعة والٌومذلك
التًاألسبابوكذا تصلمخاالقاضً أمامفٌهما

.للنظرالطفل توقٌف استدعت

 الئقة  أماكن  فً  للنظر  التوقٌف  ٌتم  أن  ٌجب كما •
 الطفل  وخصوصٌات  اإلنسان  كرامة  احترام  تراعً

 صصةلمخا  تلك  عن  مستقلة  تكون  وأن  واحتٌاجاته
.القضائٌة  الشرطة  ضابط  مسإولٌة  تحت  للبالغٌن،



:بخصوص حضور المحامً  أثناء التوقٌف للنظر       

 الطفل حماٌة قانون من 54 المادة أحكام إلى استنادا           •

  .وجوبً أمر الطفل توقٌف خالل المحامً حضور فإن الجدٌد

 الشرطة  ضابط  ٌعلم  محام  للطفل  ٌكن  لم  وإذا          •

  اإلجراءات التخاذ تصلمخا  الجمهورٌة  وكٌل  فورا  القضائٌة

.المفعول الساري للتشرٌع  وفقا له  محام  لتعٌن  المناسبة

 وكٌل  من  إذن  على الحصول وبعد  أنه  غٌر        •

  مضً بعد  الموقوف الطفل سماع فً الشروع ٌمكن الجمهورٌة

  ٌحضر لم  وإن  حتى  للنظر التوقٌف  بداٌة  من  ساعتٌن

  السماع  إجراءات تستمر  متؤخرا  وصوله  حالة  وفً  محامٌه

.حضوره  فً



 18 و 16 مابٌن سنه ٌتراوح الذي الطفل سماع ٌمكن بالمقابل و لكن•

 اإلرهاب  بجرائم  صلة  ذات  إلٌه  المنسوبة  األفعال  كانت إدا سنة

  إطار فً  مرتكبة  بجرائم  أو  دراتلمخبا  المتاجرة  أو  والتخرٌب

  لجمع  فورا  سماعه الضروري  من  وكان  منظمة  إجرامٌة  جماعة

  على  وشٌك  اعتداء  وقوع من  للوقاٌة  أو  علٌها  الحفاظ  أو  أدلة

  هذا  من  55  المادة  ألحكام  وفقا الطفل  سماع  فٌمكن   األشخاص

  وكٌل  إذن  على  الحصول  وبعد محام  حضور  دون  القانون

. الجمهورٌة

 إال الطفل بسماع ٌقوم أن القضائٌة الشرطة لضابط ٌمكن ال أنه كما•

.معروفا كان إدا الشرعً ممثله بحضور

 كان سبب ألي للقاصر الشرعً الولً غٌاب حالة فً و حالٌا ولكن•

SOEMO المفتوح الوسط فً التربٌة مصلحة ممثل إلى الرجوع ٌمكن

.القاصر أقوال سماع لحضور ممثلٌها النتداب 



:اتمةـالخ
 و البحث ٌتطلبها ضرورة هو للنظر التوقٌف أن نقول كخالصة   

 مصلحة على حرصا القضائٌة الشرطة ضابط به ٌقوم الذي التحري
 الشرطة ضابط ٌجعل إجراء فهو الحقٌقة إلى الوصول فً الجماعة
الهروب من فٌه المشتبه ٌمنع و حسنة ظروف فً بعمله ٌقوم القضائٌة

 و الجرٌمة مرتكب أن و خاصة الجرٌمة دالئل بجمع ٌسمح كما
.للجرٌمةاثر أي إزالة و إخفاء أجل من جاهدٌن ٌعمالن فٌها المساهم

 
 غٌره دون القضائٌة الشرطة ضابط خول قد المشرع أن نجد لهذا و

 أو الجمهورٌة وكٌل " المختصة الجهة إخطار بعد اإلجراء هذا مباشرة
 حصرت كماالتوقٌف هذا دواعً عن تقرٌر تقدٌم و " التحقٌق قاضً
 حالة هً و ثالث قانونٌة وضعٌات فً اإلجراء لهذا اتخاذه حاالت
  القضائٌة اإلنابة و–التمهٌدي البحث–التلبس



الوساطة فً قانون حماٌة الطفل 
ودور مصالح الشرطة القضائٌة فٌها

الوساطة فً قانون حماٌة الطفل 
ودور مصالح الشرطة القضائٌة فٌها



مقدمة
إن جنوح األطفال من بٌن أكثر الظواهر التً عنٌت   

.بالدراسة سواء من الجانب النفسً،االجتماعً والقانونً

الشرٌحة الحساسة  هاتهوقد خص المشرع الجزائري 

الجزائٌة ،ثم بنص  االجراءاتبنصوص خاصة فً قانون 

المتعلق  12-15قانونً خاص الحقا هو القانون رقم 

.بحماٌة الطفل

هذا القانون الذي جاء بآلٌة الوساطة لحل النزاعات الناشئة 

.عن الجرائم المرتكبة من األطفال الجانحٌن



تعرٌف الوساطة 

وأهدافها
الوساطة آلٌة قانونٌة تهدف إلى إبرام “:من قانون الطفل02المادة

اتفاق بٌن الطفل الجانح وممثله الشرعً من جهة،وبٌن 

الضحٌة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى،وتهدف إلى إنهاء 

المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحٌة ووضع 

.“المساهمة فً إعادة إدماج الطفل وحد آلثار الجرٌمة 



أشخاص الوساطة
من قانون حماٌة الطفل فإن أشخاص الوساطة  111حسب المادة 

:هم

°الوسٌط:-وكٌل الجمهورٌة.

.مساعد وكٌل الجمهورٌة بتكلٌف من وكٌل الجمهورٌة-           

.ضابط الشرطة القضائٌة بتكلٌف من وكٌل الجمهورٌة-           

°الطفل وممثله الشرعً. 

°الضحٌة أو ذوي الحقوق.

          



إجراءات الوساطة
طلب الوساطة

المادة 111من قانون حماٌة الطفل

.من طرف وكٌل الجمهورٌة تلقائٌا -:تكون الوساطة -

.أو ممثله الشرعً( الجانح)بطلب من الطفل -                  

.لوكٌل الجمهورٌة المالءمةفً كل األحوال تخضع لسلطة  -

نطاق الوساطة

المادة 110 من قانون حماٌة الطفل

- من حٌث الموضوع: الجنح والمخالفات دون الجناٌات.

- من حٌث الزمان: من تارٌخ ارتكاب الجنحة أو المخالفة وقبل 
.تحرٌك الدعوى العمومٌة



كٌفٌة الوساطة

المواد 110- 111-112 من قانون حماٌة الطفل

ٌصدر وكٌل       إذا قرر وكٌل الجمهورٌة إجراء الوساطة    

الجمهورٌة مقرر إجراء الوساطة      ٌستدعً الطفل وممثله 

الشرعً والضحٌة أو ذوي الحقوق      ٌستطلع رأي كل 

واحد منهم       تحرٌر محضر بنتائج الوساطة ٌوقعه 

.الوسٌط واألطراف وتسلم نسخة لكل واحد منهم

   مالحظة:

إذا تمت الوساطة من طرف ضابط الشرطة القضائٌة ٌرفع  

.المحضر إلى وكٌل الجمهورٌة العتماده بالتؤشٌر علٌه

   



آثار الوساطة
°حالة رفض الوساطة:

ٌقوم وكٌل الجمهورٌة بمواصلة  وٌحرر محضر بذلك  -

.إجراءات البحث والتحري والمتابعة

°حالة قبول الوساطة:

:ٌحرر االتفاق فً  محضر  -

ٌتضمن تقدٌم تعوٌض للضحٌة أو ذوي الحقوق °

تنفٌذٌا وٌمهر بالصٌغة  ٌعتبرسنداوٌحدد أجال لذلك،

(.من قانون حماٌة الطفل 113المادة )التنفٌذٌة 



.
ٌمكن أن ٌتضمن تعهد الطفل تحت ضمان ممثله ° 

:الشرعً تنفٌذ التزام أو أكثر من االلتزامات التالٌة

- .إجراء مراقبة طبٌة أو الخضوع لعالج

- .متابعة الدراسة أو تكوٌن متخصص

- .عدم اإلتصال بؤي شخص قد ٌسهل عودة الطفل لإلجرام

ٌسهر وكٌل الجمهورٌة على مراقبة تنفٌذ الطفل °°           
°°لهذه االلتزامات

(من قانون حماٌة الطفل 114المادة ) 



°ما بٌن صدور مقرر إجراء الوساطة الى حلول أجل التنفٌذ:

من قانون  110المادة )توقف آجال تقادم الدعوى العمومٌة   

(.حماٌة الطفل

°عدم تنفٌذ التزامات الوساطة 

فً األجل المحدد فً 

اإلتفاق:

ٌبادر وكٌل الجمهورٌة بمتابعة 

من  115المادة )الطفل 

(قانون حماٌة الطفل

      ° تنفٌذ اإلتفاق :

الدعوى العمومٌة  إنقضاء

من قانون  115المادة )

إن تنفٌذ :حماٌة الطفل

محضر الوساطة ٌنهً 

(المتابعة الجزائٌة



الخاتمة

مما سبق تبٌانه أعاله نجد أن المشرع سعى إلفادة الطفل  

الجانح من آلٌة الوساطة كوسٌلة من وسائل العدالة 

التصالحٌة كبدٌل للدعوى الجزائٌة،وذلك فً إطار تطوٌر 

العدالة الجنائٌة بجعلها عدالة نوعٌة ،تحمً الطفل وتعٌد 

.تؤهٌله وتعمل علة إدماجه فً المجتمع

إال أنه ما ٌإخذ على المشرع قصره للوساطة فً مرحلة 

البحث والتحري وعدم تمدٌدها لمرحلة التحقٌق القضائً 

أمام قاضً األحداث أو مرحلة المحاكمة أمام قسم أو 

.غرفة األحداث




