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نص قانون حمایة  ،، وخطورة إجراء التوقیف للنظرنظرا لخصوصیة فئة األحداث
لحمایة هذه الفئة أثناء ممارسة إجراء التوقیف  اإلجراءاتعلى مجموعة من  15/12الطفل

سواء من ناحیة الحقوق  الممنوحة للبالغین الحمایةعن  الحمایةللنظر في حقهم، تزید هذه 
الممنوحة لهذه الفئة أو من ناحیة الضمانات، لحمایتها من خطر تعسف جهاز الضبطیة 

  .قضائیةال
  الضمانات ، التوقیف للنظر، األحداث، الطفل : الكلمات المفتاحیة

Abstract 
Regarding the specificity of the juvenile category and the 

gravity of the detain for looking procedure. The Child Protection Act 
15/12 sets out a series of measures to protect this group during the 
exercise of the arrest procedure. This protection extends to the 
protection afforded to adults both in terms of rights granted to this 
category and in terms of safeguards to protect them Of the risk of 
arbitrariness of the judiciary.  
Key Words: Safeguards, arrest, juvenile. 

  
 
 

 29/11/2018تاریخ النشر –2018/ 02/10تاریخ القبول  –06/07/2018تاریخ اإلرسال 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16سلي رقم العدد التسل  2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

295 
 

  مقدمة
طة إن التوقیف للنظر هو أحد أهم اإلجراءات التي منحت لضابط الشر 

یه، ستدالل، وهو إجراء یوقع على الشخص المشتبه فالقضائیة في مرحلة التحري واإل
َة التحري عن مالبسات و  غیَ ُ   .وقائع الجریمةب

إن إجراء التوقیف للنظر قد یمارس ضد البالغین لسن الرشد الجنائي أو 
- ب بالنسبة إلى هذه فئة األخیرة ، األمر الذي یتطل)األحداث(الغین غیر الب
عدم معاملتهم بنفس المعاملة التي یتعامل بها البالغین، نظرًا  -األحداث

لخصوصیتها، وضرورة وجود أحكام خاصة تتماشى مع طبیعة هذه الفئة، لذا نجد أن 
صوصیتها ع الجزائري قد خصص لهذه الفئة نصوص خاصة تسایر خالمشرِّ 

، بعد ما كان المشرع الجزائري یخضع هذه الفئة  15/12وطبیعتها في قانون الطفل 
 قبل صدور هذا القانون إلى قانون اإلجراءات الجزائیة دون أن یفرق بین البالغین

  .األحداثو 
هل الضمانات التي قررها المشرع : التالي اإلشكالیة هذا ما جعلنا نطرح 

كافیة لحمایة هذه  15/12في القانون ) الطفل( الحدث الجزائري للموقوف للنظر
  مراعاة خصوصیتها؟و  الفئة

یتناول  أول قسمین،قسمنا هذه الدراسة إلى  اإلشكالیة هلإلجابة على هذ
الموقوف للنظر  الحدث حقوقالجانب المفاهیمي للتوقیف للنظر لألحداث؛ أما الثاني 

   .وآلیات حمایتها
  للتوقیف للنظر لألحداثاإلطار المفاهیمي  :أوالً 

ا رأى من ضرورة كبیرة له في المشرع الجزائري إجراء التوقیف للنظر لمَّ  أقرَّ 
مجال التحریات األولیة سواء في نصوصه الدستوریة أو في قانون اإلجراءات 

الحجز تحت "، وقد استعمل بدایة تسمیة 1966 جوان 08الجزائیة، منذ صدوره في 
القانون المؤرخ في في " التوقیف للنظر"هذا المصطلح وأسماه  ل عندِ ثمّ َع " المراقبة

  .مع المصطلح الوارد في الدستور الجزائري نسجاماً إ، 1990أوت  18
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وقد خص المشرع فئة األحداث بإجراءات خاصة في خضوعهم لعملیة 
وقیف للنظر ، لذلك سوف نعرف إجراء الت12/ 15قیف للنظر في القانون رقم التو 

  .م نعرض شروط تطبیق هذا اإلجراء على فئة األحداثث، لألحداث
  تعریف التوقیف للنظر لألحداث   .1

لتعریف التوقیف للنظر لإلحداث البد من تعریف الحدث أوًال وتعریف 
، ) التوقیف للنظر(   ثانیًا

  تعریف الحدث    . أ
یقصد به هو مفرد أحداث واألحداث في اللغة هم حدیثي  :الحدث لغة 

عرب إن حداثة السن كنایة عن الشباب في أول العمر فیقال السن، وفي لسان ال
ویقال هؤالء قوم  ،فتي السن ورجال أحداث السن وحدثائها وحدثاؤها: بشأن الحدث

حدثان جمع حدث، وهو فتي السن وكل فتي من الناس والنواب واإلبل حدث واألنثى 
  .1حداثة

اإلسالمیة ریعة تولت الش :دث في الشریعة في الفقه اإلسالميتعریف الح
هتمام، وذلك بإحاطته بالرعایة قبل خروجه من بطن أمه في الحدث والطفل ببالغ اإل

مرحلة تكوین الجنین وتنتهي بالبلوغ، وقد یكون البلوغ بظهور عالمات لدى الذكر 
  .2واألنثى وقد یكون ببلوغ السن

في  تفاقیة حقوق الطفلإوقد عرفت  :تعریف الحدث في االتفاقیات الدولیة
یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، " :بأنه) الحدث(لمادة األولى الطفل ا

 . 3"ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه
التشریعات الداخلیة لمعظم  عرفت :الداخلیةتعریف الحدث في التشریعات 

الصادر سنة  12رقم  4الحدث، فنجد إن المشرع المصري في قانون الطفلالدول 
 95في الباب الثامن المتعلق بالمعاملة الجنائیة لألطفال في المادة  وتحدیداً  1996

عرف الطفل والذي یمثل نطاق سریان القانون بأنه كل من لم یبلغ الثمانیة عشرة سنة 
   . 5كاملة
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عرفت الحدث بالقول  6من قانون رعایة األحداث العراقي 3كما إن المادة 
هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغیر والحدث المعرضین للجنوح  یسري(

یعتبر صغیر من  -أوالً : وعلى أولیائهم، بالمعاني المحددة أدناه ألغراض هذا القانون
یعتبر حدثًا صبیًا إذا أتم التاسعة من عمره ولم یتم  -ثانیاً . لم یتم التاسعة من عمره 

الخامسة  یتم لحدث صبیًا إذا أتم التاسعة من عمره ولمیعتبر ا -ثالثاً . الخامسة عشرة
یعتبر الحدث فتى إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یتم الثامنة  - رابعاً . عشرة 
  .7)عشرة

المؤرخ  15/12أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف الحدث في القانون 
مفهوم هذا  یقصد في: "نص علىی لذيا 8المتعلق بالطفل 2015یولیو  15في 

  :القانون بما یأتي
" حدث" یفید مصطلح . سنة كاملة) 18(بلغ الثامنة عشرة كل شخص لم ی" : الطفل"

  .9"نفس المعنى
وبالتالي نالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع الجزائري عرف الحدث 
بأن كل شخص یكون في المرحلة العمریة بین میالده إلى سن الثامنة عشرة، فخالل 

  .  لمرحلة العمریة یطلق على الشخص طفل أو حدثهذه ا
  تعریف التوقیف للنظر لألحداث   . ب

توقیف المشتبه فیه للنظر، هو سلب حریة الشخص وحرمانه من التنقل 
   .  10حتجازه في المكان المعد لذلكإانون، وذلك بلفترة قصیرة یحددها الق

ط الشرطة یعرف التوقیف للنظر أیضا بأنه إجراء بولیسي، یأمر به ضاب
القضائیة بوضع شخص یرد التحفظ علیه، فیوقفه في مراكز الشرطة أو الدرك 

  .11سنة كلما دعته مقتضیات التحقیق ذلك 48الوطني لمدة 
وبإسقاط هذا التعریف على األحداث یمكن القول أن التوقیف للنظر 

 بوضع الحدث الذي 12لألحداث هو أجراء بولیسي یأمر به ضابط الشرطة القضائیة
یرد التحفظ علیه، فیوقفه في مراكز الشرطة أو الدرك الوطني ) سنة 18(یقل عمره 

إذا "یق ذلك، ینص قانون حمایة الطفل سنة كلما دعته مقتضیات التحق 24لمدة 
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دعت مقتضیات التحري األولي ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل 
رتكاب إرتكب أو حاول إویشتبه أنه سنة على األقل ) 13( الذي یبلغ سنه ثالثة عشرة

عن دواعي التوقیف  وكیل الجمهوریة ویقدم له تقریراً  جریمة، علیه أن یطلع فوراً 
  . 13"للنظر

  شروط التوقیف للنظر لألحداث  .2
شروط التوقیف للنظر لألحداث  49في المادة  15/12لقد حدد القانون 

 یف للنظر إال في الجنحأال یتم التوق، سنة 13أن یبلغ الحدث من العمر : وهي
  .ساعة 24تكون مدة التوقیف للنظر  وأن، الجنایاتو 

  سنة 13أن یبلغ الحدث من العمر   . أ
ال یمكن أن یكون محل توقیف للنظر، الطفل " :فقد نص قانون الطفل أنه

رتكابه إرتكابه أو محاولة إسنة المشتبه في ) 13(ثالثة عشرة الذي یقل سنه عن 
  .14"جریمة

سنة إلجراء التوقیف  13عدم خضوع الطفل الذي لم یبلغ والحكمة من 
سنة یعتبر عدیم  13للنظر هي أن الصغیر في هذا الطور من والدته إلى سن 

اإلرادة، وهو غیر مسؤول من الناحیة الجنائیة عما قام به من أفعال تقع تحت طائلة 
  .، لذلك فهو ال یخضع إلجراء التوفیق للنظر15قانون العقوبات

 18لى سن الرشد الجنائي سنة إ 13المرحلة العمریة للحدث من  أما في
المشرع خضوع الحدث إلى عقوبات مخففة وبالتالي تحمل المسؤولیة  قرَّ أسنة فقد 

  .، وخضوعه للتوقیف للنظر16الجزائیة المخفف عن األفعال اإلجرامیة التي یرتكبها
  الجرائم التي یجوز فیها التوقیف للنظر لألحداث  . ب

انون الطفل إمكانیة التوقیف للنظر لألحداث في جرائم الجنح ق قرَّ أ
وال یتم إال في الجنح التي " ... من قانون الطفل  49نصت المادة . فقط والجنایات

بالنظام العام وتلك التي یكون الحد األقصى للعقوبة المقررة فیها  ظاهراً  تشكل إخالالً 
  ". سنوات حبسا وفي الجنایات) 5(یفوق خمس 
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  :من توفر شرطینتى یمكن توقیف الحدث للنظر في الجنح البد ح
بالنظام  ظاهراً  إخالالً  المرتكب من قبل الحدث هو أن تشكل الجنحالشرط األول 

  العام 
سنوات  5یفوق خمس  للجنحاألقصى للعقوبة المقررة  الحد أن یكونالشرط الثاني 

  .حبساً 
م شروط، وبالتالي كل الجرائأما بالنسبة للجنایات فلم یشترط القانون أي 

رتكابها من قبل الحدث یمكن أن یخضع فیها إالتي لها وصف الجنایة في حالة 
  .إلجراء التوقیف للنظر

  ساعة 24أن تكون مدة التوقیف للنظر  . ج
مدة یوم واحد، ینص ساعة أي ل 24مدة التوقیف للنظر لفئة األحداث هي 

ساعة ) 24(وعشرون  توقیف للنظر أربعاً ال یمكن أن تتجاوز مدة ال"قانون الطفل 
  .17"الخ... 

دد فترة  توقیف حدث تحت إذ ال یجوز لضابط الشرطة القضائیة أن یم
 49لحكم الفقرة الثانیة من المادة  تمدید طبقاً الن القاعدة تقضي بعدم جواز النظر، أل

تمدید ستثناء على هذه القاعدة بجواز إوضع  18إال أن قانون اإلجراءات الجزائیة
  .التوقیف للنظر بأذن كتابي من وكیل الجمهوریة المختص

تمدید التوقیف للنظر بین الجنح میز قانون اإلجراءات الجزائیة في 
  .الجنایات المتلبس بها وغیر المتلبس بهاو 

توب من في الجرائم المتلبس بها یمكن تمدید آجال التوقیف للنظر بإذن مك
عتداء على أنظمة المعالجة حدة في جرائم اإلمرة وا-: وكیل الجمهوریة المختص

ثالثة مرات في  -مرتین في جرائم االعتداء على أمن الدولة،  -اآللیة للمعطیات، 
تبییض األموال وجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص و  جرائم المخدرات والجریمة المنظمة

  . 19خمسة مرات في جرائم اإلرهابیة والتخریبیة -بالصرف،
م غیر المتلبس بها یمكن تمدید التوقیف للنظر للحدث بإذن وفي الجرائ

مرتین في جرائم  - مرة واحدة في جمیع الجرائم،  –كتابي من وكیل الجمهوریة 
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ثالثة مرات في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر  -االعتداء على أمن الدولة، 
التشریع الخاص بالصرف، الجرائم المتعلقة بو  الحدود الوطنیة وجرائم تبییض األموال

  .20التخریبیةو  خمس مرات في الجرائم اإلرهابیة
ن كل تمدید للتوقیف إمن قانون الطفل ف 49ة من المادة حسب الفقرة الرابع   

وفي حالة . 21ساعة في كل مرة وعشرون أربعاً للنظر لألحداث ال یمكن أن یتجاوز 
اث یعرض ضابط الشرطة نتهاك األحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر لألحدإ

  .22القضائیة للعقوبات المقررة للحبس التعسفي
  حقوق الموقوف للنظر الحدث وآلیات حمایتها: ثانیاً 

إن المشرع قد حرص على سّن نصوص التوقیف للنظر لألحداث في 
حقوق الموقوف للنظر الحدث، كما  على نصت، وضمنها بفقرات 15/12القانون 

  .رقابة على إجراء التوقیف للنظروضع اآللیات القانونیة لل
  الموقوف للنظر  الحدث حقوق  .1

  :ما یلي 15/12من الحقوق الموقوف للنظر الحدث التي نص علیها القانون 
  الحق في االتصال   . أ

یجب على ضابط الشرطة القضائیة، بمجرد توقیف "ینص قانون الطفل 
صرف الطفل كل تطفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن یضع تحت 

بأسرته ومحامیه وتلقي زیارتها له وزیارة محام وفقًا  تصال فوراً وسیلة تمكنه من اإل
  .23..."ألحكام قانون اإلجراءات الجزائیة 

  :ومما سبق نستنتج أن ضابط الشرطة القضائیة ملزم قانونا بثالثة أمور
  ؛لنظرأبالغ الممثل الشرعي للطفل الحدث بخضوع الحدث إلجراء التوقیف ل -
  ؛تمكنه من االتصال فورا بعائلته توفیر وسیلة للطفل الحدث الموقوف للنظر -
  .الحدث الموقوف للنظر من زیارته تمكین عائلة ومحام -
لما لالتصال والزیارة من تأثیر محتمل على سریة التحریات، نص  ونظراً    

یة المشرع الجزائي على أن لضابط الشرطة القضائیة مراعاة ظروف الحال وسر 
  . 24التحریات
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  الحق في التبلیغ   . ب
  :إن الحق في التبلیغ الموقوف للنظر الحدث هنا یتضمن شقین اثنین هما

  ؛لنظر الحدث بالشبهة القائمة حولهالحق في تبلیغ الموقوف ل -
  .25الحق في تبلیغ الموقوف للنظر الحدث بحقوقه -

خبار یجب على ضابط الشرطة القضائیة إ"نه أوقد أشار قانون الطفل إلى 
من هذا القانون  54و 50الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادتین 

  .26"ویشار إلى ذلك في محضر سماعه
وهذه الحقوق هي حقه في االتصال بعائلته ومحامیه وزیارتهم له وحقه في 
طلب الفحص الطبي وحقه في حضور محامیه أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل 

  .27المشتبه فیه
رتكابه، فإنه بالرجوع إلى إبإعالم الحدث بالجرم المشتبه في أما فیما یتعلق 
من قانون  1مكرر 51والمادة  15/12من القانون  51نص المادتین المادة 

لما نص علیه المشرع  خالفاً . الجزائري فإنهما لم یتناوال ذلك اإلجراءات الجزائیة
الجزائیة الفرنسي التي نصت على  من قانون اإلجراءات 63/1الفرنسي في المادة 

   .28ضرورة تبلیغ الموقوف للنظر بطبیعة الجریمة موضوع التحقیق
وق ورغم ذلك یعتبر اإلبالغ بشبهة الحدث أثناء التوقیف للنظر من حق

الفقرة ب التي  40تفاقیة حقوق الطفل في المادة إالموقوف للنظر التي نصت علها 
یكون لكل طفل یدعي بأنه انتهك ) ب... (" لمادةا هذه تنص ،صادقت علیها الجزائر

  :األقلقانون العقوبات أو یتهم بذلك الضمانات التالیة على 
اء ، عن طرق والدیه أو األوصیومباشرة بالتهم الموجهة إلیه وراً إخطاره ف -2...

، والحصول على مساعدة قانونیة أو غیرها من القانونیین علیه عند االقتضاء
   .29"ئمة إلعداد وتقدیم دفاعهالمساعدة المال

  الحق في السالمة الجسدیة  . ج
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إال في حدود العقوبات المقررة   اإلنسان عموماً  ال یجوز المساس بجسم
ُ  قانوناً  عاقب علیها اإلنسان، وتوقیف المشتبه فیه  ال یعد من قبیل بناء على جریمة ی

  .30العقوبات وال یجوز بناء علیه المساس بجسمه
بات عدم تعرض الموقوف للنظر للتعذیب نص قانون حمایة ومن أجل أث

الطفل على ضرورة خضوع الحدث للفحص الطبي اإللزامي، حیث یجب إجراء 
فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بدایة ونهایة مدة التوقیف للنظر من قبل 

ذا تعذَّ  ن ر على الممثل الشرعي للحدث تعییطبیب یعینه الممثل الشرعي للطفل، وإ
  .31طبیب لفحص الطفل الموقوف یعینه في هذه الحالة ضابط الشرطة القضائیة

، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ویمكن لوكیل الجمهوریة
لفحص الطفل في أي لحظة  الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه، أن یندب طبیباً 

راءات تحت طائلة وترفق شهادات الفحص الطبي بملف اإلج. 32أثناء التوقیف للنظر
   33.البطالن

یفه للنظر في ویتفرع عن حق الطفل في السالمة الجسدیة حقه أن یتم توق
حترام كرامة اإلنسان وخصوصیات الطفل واحتیاجاته وأن تكون إأماكن الئقة تراعي 

  .34مستقلة عن تلك المخصصة للبالغین
  حق الحدث في الدفاع . د

بمحام حیث یعتبر حضور المحامي ستعانة إلمن حقوق الدفاع للطفل حق ا
أثناء التوقیف للنظر  لمساعدة الطفل المشتبه فیه الخاضع إلجراء التوقیف للنظر  

ذا لم یكن للطفل محام یتولى وكیل الجمهوریة مهمة تعیین محام له   .35وجوبي، وإ
ر محامیه، غیر أنه ال یمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف إال بحضو 

وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة، یمكن الشروع في سماع الطفل 
الموقوف بعد مضي ساعتین على بدایة التوقیف للنظر حتى وأن لم یحضر 

  .36محامیه
ذا كان سن المشتبه فیه ما بین  سنة وكانت األفعال المنسوبة إلیه ذات  18و 16وإ

أو المتاجرة بالمخدرات أو في إطار جماعة إجرامیة  صلة بجرائم اإلرهاب والتخریب
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لحفاظ علیها أو الوقایة من منظمة وكان من الضروري سماعه فورا لجمع أدلة أو ا
عتداء وشیك یمكن سماع الطفل دون حضور محام وبعد الحصول على إذن إوقوع 

  .37وكیل الجمهوریة
ل أثناء فترة ومن حقوق الدفاع للطفل ضرورة حضور الممثل الشرعي للطف

  .سماع الطفل إذا كان معروفاً 
سماع أقواله، حیث یجوز لضابط  ةومن حقوق الدفاع للطفل تنظیم فتر 

الشرطة القضائیة أن یستمع ألقوال األشخاص الذین یضعهم في التوقیف للنظر، 
بسؤالهم عما لدیهم من معلومات تتعلق بالجریمة، ألن سماع أقواهم من أهم مصادر 

  .38عن الجریمة موضوع البحث وعن مرتكبهاالمعلومات 
نه  یجب على ضابط أقانون الطفل في هذا الخصوص على  ینص 

الشرطة القضائیة أن یدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه 
، ویجب 39وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم والساعة اللذین أطلق سراحه فیهما

 اع الطفل بعد تالوته كل من الطفل الموقوفأن یوقع على هامش محضر سم
متناعهما عن التوقیع إمتناع عن التوقیع، ویشار إلى ممثله الشرعي وبإمكانهما اإلو 

  .40في المحضر
  الموقوف للنظر  الحدث اآللیات القانونیة لحمایة حقوق  .2

وضع المشرع الجزائي في قانون حمایة الطفل وقانون اإلجراءات الجزائیة 
اآللیات القانونیة لضمان حمایة حقوق الطفل الموقوف للنظر من أهمها  مجموعة من

  :مایلي
  إخطار الجهات المختصة  . أ

تخاذه التوقیف للنظر سواء بالنسبة للبالغین أو إم القانون ضابط الشرطة القضائیة ألز 
  :القصر أن یقوم بإخطار للجهات المختصة بتوقفه الشخص وهذه الجهات هي

  یةخطار وكیل الجمهور إ -
إذا دعت مقتضیات التحري "من قانون حمایة الطفل  49لمادة تنص ا

األولى ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل الذي یبلغ سنه ثالث عشرة 
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عن  وكیل الجمهوریة ویقدم له تقریراً  علیه أن یطلع فوراً ... سنة على األقل ) 13(
  ".دواعي التوقیف للنظر

قانون الطفل أوجب على ضابط الشرطة  من خالل هذا النص نجد أن
  : توقیف الطفل للنظر القیام بأمرینالقضائیة في حالة 

ولم  ،اإلبالغ الفوري لوكیل الجمهوریة بتوقیف الطفل للنظر األمر األول
یحدد المشرع الجزائري وسیلة اإلخطار، فقد تكون شفاهة أو كتابة أو عن طریق 

  . 41ا غالباتصال المختلفة المعمول بهسائل اإلو 
لوكیل الجمهوریة  إعداد وتقدیم ضابط الشرطة القضائیة تقریراً  األمر الثاني

تقدیم التقریر لوكیل الجمهوریة هو  ،عن أسباب ودواعي التوقیف للنظر للحدث
ضمانة لعدم تعسف ضابط الشرطة القضائیة، وتفعیل سلطة وكیل الجمهوریة في 

تأكد من توفر المبررات الشرعیة للتوقیف الرقابة على أعمال التوقیف للنظر، وال
  .للنظر للطفل

  إخطار قاضي األحداث -
على ضابط الشرطة القضائیة إخطار قاضي األحداث المختص أثناء 
تنفیذه اإلنابة القضائیة في حالة توقیفه للمشتبه فیه الحدث، وهذا حسب ما نص علیه 

جمیع صالحیات قاض  یمارس قاضي األحداث أثناء التحقیق" قانون حمایة الطفل
ومن هذه الصالحیات . 42"التحقیق المنصوص علیها في قانون الجزاءات الجزائیة

  .مراقبة حالة التوقیف للنظر لألحداث
  إمساك دفتر خاص باألحداث الموقوفون للنظر في كل مركز    . ب

یجب أن یؤسس في كل مركز للشرطة أو الدرك الوطني سجل خاص، ترقم 
علیه وكیل الجمهوریة دوریا، ویجب أن یمسك على مستوى صفحاته وتختم، ویوقع 

  . 43كل مركز للشرطة القضائیة یحتمل أن یستقبل طفًال موقوفا للنظر
ویلتزم ضابط الشرطة القضائیة بتقدیم هذا السجل للسلطة المختصة بالرقابة 

مكرر  110تنص المادة و  .44على عمله من ممثل النیابة العامة ورؤسائه المباشرون
كل ضابط شرطة قضائیة الذي یمتنع عن :" فقرتها األولى من قانون العقوبات  في
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من قانون اإلجراءات  3الفقرة  52تقدیم السجل الخاص المنصوص علیه في المادة 
یعاقب بالحبس من ستة أشهر ... الجزائیة إلى األشخاص المختصین بإجراء الرقابة 

  ".جزائري دینار 1000إلى  500الغرامة من و  إلى سنتین
  زیارة أماكن التوقیف للنظر دوریاً  . ج 

یلزم قانون حمایة الطفل وكیل الجمهوریة وقاضي األحداث المختصین 
إقلیمیا زیارة أماكن التوقیف للنظر المخصص لألحداث دوریا مرة واحدة على األقل 

حترام هذه األماكن لكرامة اإلنسان وخصوصیات إ، من أجل مراقبة مدى 45كل شهر
  .حتیاجاتهإ طفل و ال
  جزاء  مخالفة ضوابط التوقیف للنظر . د

 رغم عدم نص قانون حمایة الطفل على بطالن اإلجراء الذي یقع خرقاً 
للحقوق والحریات كجزاء موضوعي ما عدى حالة إرفاق شهادات الفحص الطبي 

رطة ، فإنه یقرر تطبیق قواعد المسؤولیة الشخصیة لضابط الش46بملف اإلجراءات
إن " : 49/5، فتنص المادة47نتهك اآلجال القانونیة للتوقیف للنظرأئیة إذا ما القضا

، یعرض ضابط الشرطة القضائیة ... نتهاك األحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر إ
  " .للعقوبات المقررة للحبس التعسفي

  الخاتمة
 أن التوقیف للنظر من اإلجراءات الممنوحة لضابط الشرطة القضائیة  التي

وتزید هذه الخطورة في حالة مباشرة هذا اإلجراء  ،لها خطورة كبیرة على حریة األفراد
 15/12لذلك نص قانون حمایة الطفل ،نظرا لخصوصیة هذه الفئة ،على األحداث

على مجموعة من الضمانات لحمایة هذه الفئة أثناء ممارسة إجراء التوقیف للنظر 
  .نات الممنوحة للبالغینفي حقهم، تزید هذه الضمانات عن الضما

  :النتائج التالیة إلىلذلك توصلنا 
  ساعة المقررة للبالغین؛ 48بدل من ساعة  24هي  لألحداثمدة التوقیف للنظر  -
   ؛سنة من العمر كامل 13إن الحدث ال یخضع للتوقیف للنظر إال إذا بلغ سن  -
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للشروط التي  قاً إن الجرائم التي یجوز توقیف الحدث فیها للنظر هي الجنح طب -
  ؛الجنایاتو  من قانون الطفل 49حددتها المادة 

  ؛الولي أو الوصي إبالغالحدث للتوقیف للنظر البد من  إخضاععند  -
   .یخضع تمدید التوقیف للنظر بالنسبة لإلحداث إلى قانون اإلجراءات الجزائیة -

  : بناء على هذه النتائج نقترح التوصیات التالیة
للحقوق والحریات الحدث أثناء توقیفه  ن اإلجراءات التي تقع خرقاً النص على بطال -

  ؛للنظر
ضرورة النص على مضاعفة العقوبات المقررة للحبس التعسفي في حالة ممارسته  -

لخصوصیة الطفل وضرورة توفیر له حمایة  في حق الموقوف للنظر الحدث نظراً 
  ؛كبر من الحمایة المقررة للبالغینأ

خاص في طرق ث شرطة قضائیة لفئة األحداث یخضعون لتأهیل ستحداإضرورة  -
  ؛التعامل مع هذه الفئة

ضرورة النص في قانون حمایة الطفل على حقه في إعالمه بالشبهة القائمة ضده  -
  .وحقه في التزام الصمت أثناء السماع ألقواله

 الهوامش
                                                             

على  1956، 9، دار لبنان للطباعة ، ج"لسان العرب" محمد بن مكرم بن منظور ، -1
-http://wiki.dorar-aliraq.net/lisan: الموقع االلكتروني 

alarab/%D8%AD%D8%AF%D8%AB  
، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة "ألحداث جنائیامعاملة ا" م خوله أركان علي،.م -2

 .300، ص  2013،  7العدد  2والسیاسیة جامعة كركوك العراق ، المجلد 
انظر اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار  -3

حیز النفاذ ، ودخلت  1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/24الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
: ، على الموقع1990سبتمبر  2

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 
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 2008لسنة  126المعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم  - 4

  . 1996مارس  28في  13الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 
، مجلة القانون "مال في رعایة الصغیر أو الحدث جریمة اإله" حسن حماد حمید الحماد، -5

  81، ص 2013لسنة  6للدراسات والبحوث القانونیة، العدد 
 2772الوقائع العراقیة  عدد  1980لسنة  78قانون رعایة القاصرین العراقي رفم  - 6

  05/05/1980الصادرة بتاریخ 
  .المرجع نفسه -7
 2015یولیو سنة  15الموافق  1436عام رمضان  28المؤرخ في  15/12القانون رقم  -8

  4، ص  39المتعلق بالطفل الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
 15/12من قانون الطفل رقم  2المادة  -9

االستدالل (المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري" علي شمالل،.د -10
  46، ص 2016زیع،الطبعة الثانیة،، دار الهومه للطباعة والنشر والتو )"واالتهام

، دار )"التحري والتحقیق(شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري" عبد اهللا اوهابیبة ،. د -11
 239، ص 2005الهومه للطباعة والنشر والتوزیع،

من قانون اإلجراءات الجزائیة من یتمتع بصفة ضابط الشرطة  15لقد حددت المادة  -12
ضباط الدرك الوطني، الموظفون  -2ؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ،ر  -1: القضائیة وهم 

التابعون لألسالك الخاصة للمراقبین ، ومحافظي الشرطة ، ضباط الشرطة لألمن الوطني، 
ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثالثة سنوات  -3

  -4زیر العدل ووزیر الدفاع الوطني،وتم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن و 
الموظفون التابعون لألسالك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة لألمن الوطني الذین 
امضوا ثالثة سنوات بهذه الصفة وتم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل 

من الوطني الذین ضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكریة لأل -5ووزیر الداخلیة، 
  .تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني

 15/12من قانون الطفل رقم  49المادة  -13
  15/12من قانون الطفل رقم  48المادة  -14
، موفم للنشر، )" القسم العام(شرح قانون العقوبات الجزائري " عبد اهللا اوهابیبة ،. د -15

 .351، ص2011الجزائر 
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  من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري 444و 442و 446انظر المواد  -16
  .15/12من قانون الطفل رقم  49/2المادة  -17
یتم تمدید التوقیف للنظر وفقا للشروط  والكیفیات "  49نصت الفقرة من المادة   -18

  ..."المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة 
یعدل ویتمم األمر رقم  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15القانون  من 51المادة  -19

، الجریدة والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  66-155
   2015لسنة  40الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  .02-15من القانون  65المادة  -20
  .15/12من قانون الطفل رقم  49/5المادة  -21
 .15/12من قانون الطفل رقم  49/6المادة  -22
   .15/12من قانون الطفل رقم  50المادة  -23
، مذكرة ماجستیر في القانون "الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر" لیطرش دلیلة، -24

العام ، جامعة االخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، السنة الجامعیة 
 91، ص 2008/2009

 89،ص "المرجع السابق" لیطرش دلیلة، -25
   .15/12من قانون الطفل رقم  51المادة   -26
  .15/12من قانون الطفل رقم   54و 50انظر المادتین  -27
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في "التوقیف للنظر لألحداث" اسمهان بن حركات، -28

، ص 2013/2014والعلوم السیاسیة،  الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة كلیة الحقوق
112.  

  اتفافیة الطفل المرجع السابق 40المادة  - 29
  .81، ص "المرجع السابق "لیطرش دلیلة، -30
  .15/12من قانون الطفل رقم  51/2المادة  -31
 .15/12من قانون الطفل رقم  51/3المادة  -32
 .15/12من قانون الطفل رقم  51/3المادة  -33
 .15/12من قانون الطفل رقم  52/4المادة  -34
 .15/12من قانون الطفل رقم  2و54/1المادة  -35
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 .15/12من قانون الطفل رقم  54/3المادة  -36
 .15/12من قانون الطفل رقم  54/4المادة  -37
، )"التحري والتحقیق(شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري" عبد اهللا اوهابیبة ،. د -38

 .242المرجع السابق، ص
  .15/12من قانون الطفل رقم  52/1المادة  -39
  .15/12من قانون الطفل رقم  52/2المادة  -40
توقیف القاصر للنظر في ظل قانون حمایة الطفل " قصري دیهیة وعصماني رتیبة، -41

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، كلیة " 15/12
  . 36، ص2015/2016سیة، الحقوق والعلوم السیا

  .15/12من قانون الطفل رقم  69المادة  -42
  .15/12من قانون الطفل رقم  52/3المادة  -43
، )"التحري والتحقیق(شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري" عبد اهللا اوهابیبة ،. د -44

 244المرجع السابق، ص
  .15/12من قانون الطفل رقم  52/5المادة  -45
 .15/12من قانون الطفل رقم  51/5 المادة -46
، )"التحري والتحقیق(شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري" عبد اهللا اوهابیبة ،. د -47

  244المرجع السابق، ص
  المراجع

، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة "معاملة األحداث جنائیا" م خوله أركان علي،.م -1
  2013،  7العدد  2، المجلد والسیاسیة جامعة كركوك العراق 

اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة  -2
سبتمبر  2، ودخلت حیز النفاذ  1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/24العامة لألمم المتحدة 

1990  
جلة القانون ، م"جریمة اإلهمال في رعایة الصغیر أو الحدث " حسن حماد حمید الحماد، -3

  2013لسنة  6للدراسات والبحوث القانونیة، العدد 
 2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15/12القانون رقم  -4

  ، 39المتعلق بالطفل الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
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 2772عراقیة  عدد الوقائع ال 1980لسنة  78قانون رعایة القاصرین العراقي رفم  -5

  .05/05/1980الصادرة بتاریخ 
الصادر  2008لسنة  126المعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم 
  . 1996مارس  28في  13في الجریدة الرسمیة العدد 

، )"االستدالل واالتهام(المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري" علي شمالل،.د -6
  2016الهومه للطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،دار 

، دار )"التحري والتحقیق(شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري" عبد اهللا اوهابیبة ،. د -7
  2005الهومه للطباعة والنشر والتوزیع،

ر، ، موفم للنش)" القسم العام(شرح قانون العقوبات الجزائري " عبد اهللا اوهابیبة ،. د -8
  351، ص2011الجزائر 

المؤرخ  155- 66یعدل ویتمم األمر رقم  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15القانون  -9
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة  8في 

  2015لسنة  40الجزائریة ، العدد 
، مذكرة ماجستیر في القانون "قوف للنظرالحمایة القانونیة للفرد المو " لیطرش دلیلة، -10

العام ، جامعة االخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، السنة الجامعیة 
2008/2009  

توقیف القاصر للنظر في ظل قانون حمایة الطفل " قصري دیهیة وعصماني رتیبة، -11
بد الرحمان میرة بجایة ، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة ع" 15/12

  2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  1956، 9، دار لبنان للطباعة ، ج"لسان العرب" محمد بن مكرم بن منظور ، -12
  


