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 الشكر
الحمد والشكر هلل  على دعائمه التي ال تحص ى الذي أعطى كل  

هذا الجهد   إتمامش يء بقدر فمنحني العلم واملعرفة و القدرة على 

وعظيم التقدير  املتواضع ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر

عليا  بخليلجهد ولم على هذا ا أشرف ذي" الباسم شهاب   ألستاذي"

 . دهإعداطيلة فترة  واإلرشادبالنصح 

ويسرني أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لكافة األساتذة الكرام  

إدارة لجامعة عبد الحميد ابن باديس و أعضاء الهيئة التدريسية 

، كما و أشكر الكلية عميدها ونوابها األفاضل على مجهوداتهم الكبيرة 

نجاز هذا الجهد سواء بالتشجيع أو املساندة كما إم في هكل من أس

لص الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة برئيسها ونوابه وأتقدم بخا

 األفاضل على جهدهم الكبيرة في رعاية طلبة الجامعة.
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يحظىىىىط الطفىىىىل بعنايىىىىة عنىىىىد جميىىىىع الشىىىىرائع السىىىىماوية والتشىىىىريعات الو ىىىىعية  إذ يصىىىىطل  علىىىىط 
تسميته في القانون الجنائي بالحدث كونه يعتبر اللبنة األولط التي يبنط عليهىىا المجتمىىع  ذلىى  أن 
رقىىي الحضىىارات وتطورحىىا نحىىو األفضىىل يكىىون بالبنىىاء الصىىحي  والسىىليم لهىىذ  النىىواة بتسىىخير كىىل 

ات الماديىىة والمعنويىىة فىىي سىىبيل الوتىىوا إلىىط تلىى  الدرجىىة مىىن ان دحىىار  فالحىىدث كىىائن اإلمكانىى 
بشري  عيف لىىه وقىىوق إنسىىانية أساسىىية ينبغىىي أن تعمىىل حيوىىات المجتمىىع والدولىىة علىىط ومايتهىىا 
لضىىىىىمان تمتىىىىىع الحىىىىىدث بهىىىىىا  علىىىىىط اعتبىىىىىار أن األوىىىىىداث مىىىىىن أك ىىىىىر الجماعىىىىىات البشىىىىىرية تىىىىى  را 

كىىات وقىىوق اإلنسىىان  ممىىا يىىكدي إلىىط إمكانيىىة انحىىراف سىىلو  الحىىدث باننتهاكىىات و صاتىىة انتها
عىىن الطريىىق القىىويم  وحىىو مىىا يسىىمط بجنىىوع األوىىداث  إذ تعتبىىر حىىذ  الظىىاحرة قديمىىة أتىىابت كىىل 
المجتمعات مع العلم أن المجتمعات األولط كانت تعامىىل الحىىدث الجىىان  علىىط أنىىه مجىىرم يسىىتحق 

 ىىة فقىىد بىىر ت أحميىىة رعايىىة حىىذ  الفوىىة وأتىىب  ينظىىر إليهىىا العقاب  أما اليوم فىىي المجتمعىىات الحدي 
علىىط أنهىىا  ىىحية لظىىروف معينىىة أدت إلىىط انحرافهىىا كىىون األوىىداث يكىىون عر ىىة لجىىرائم متنوعىىة 
ومتعىىددة تشىىكل تهديىىدا تىىارصا لهىىم سىىواء فىىي وياتىىه أو فىىي سىىسمة أجسىىامهم أو فىىي نفسىىياتهم أو 

اث معاملىىة تتماشىىط وسىىنهم وو ىىعيتهم النفسىىية أصسقهىىم  بىىل ولىىم تتوقىىف المنىىاداة بمعاملىىة األوىىد
وانجتماعيىىة عنىىد حىىذا الحىىد بىىل فر ىىت علىىط علمىىاء اإلجىىرام وفقهىىاء القىىانون الجنىىائي تخصىىيص 

فجنىىىوع األوىىىداث  .طىىور كبيىىىر مىىىن دراسىىاتهم علىىىط حىىىذ  الفوىىىة مىىن أجىىىل تطويىىىق  ىىىاحرة اإلجىىرام
ونية صاتة فىىي العصىىر الحىىدي   واألوكام اإلجرائية المتعلقة بهم من أحم مو وعات العلوم القان 

بعد أن تخطت البشرية صطوات معتبرة في التقدم العلمي والحضاري  فقد استقطبت  ىىاحرة جنىىوع 
األوداث كذل  علمىىاء الىىنفس وانجتمىىاع ودفعىىتهم إلىىط التركيىىز علىىط العوامىىل المكديىىة إلىىط الجنىىوع 

 .كل في مجاله  وكذا التركيز علط شخصية الحدث

الدراسىىة تتنىىاوا الضىىمانات المكفولىىة للحىىدث المىىتهم فرنىىه مىىن الضىىروري تحديىىد مفهىىوم و بمىىا أن 
 الحدث أون.
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 تعريف الحدث لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية: -1
األتىىل فىىي الشىىريعة اإلسىىسمية أن الحىىدث حىىو كىىل شىىخص لىىم يبلىىت الحلىىم و ذلىى  لقولىىه تعىىالط:  

نُك َََُِ ُ ُ  ا ُْ " َْلََََ َا اْطَ ْ ِلِ  ْ َوِإَذا بََلََََ َََََ  ِ َََُِ َِ ِله َنْوَذَم اقَََْ ََْ ن اََ َا َاََََْ َُ َنْوِذ َ  لََْلَََََْْ و قىىىد جمىىىع انوىىىتسم وىىىدا   1"لَََُ
فاتس بين مرولتىىي الطفولىىة و مرولىىة البلىىوال  لمىىن انوىىتسم دليىىل علىىط كمىىاا العقىىل و حىىو منىىاط 
التمليف  فهو قوة تطرأ علط الشىىخص و تنقلىىه مىىن والىىة الطفولىىة إلىىط والىىة الرجولىىة  فبلىىوال الحلىىم 

 يعرف بظهور العسمات الطبيعية لدى المرء.
 دث:التعريف القانوني للح -2

 في المواثيق الدولة: •
 1989نىىوفمبر  20الصىىادرة فىىي  44/25فقد عرفته المادة األولىىط مىىن اتفاقيىىة وقىىوق الطفىىل رقىىم 

ب ن: " كل إنسان لم يتجاو  ال امنة عشر ما لم يبلت سن الرشد قبل ذل  بموجب القانون المطبىىق 
 عليه ".

ادة قضىىاء األوىىداث ب نىىه: " الطفىىل أو ( مىىن القواعىىد النموذجيىىة الىىدنيا إلر 2-2كما عرفته القاعدة )
الشىىىخص تىىىغير السىىىن يجىىىو  بموجىىىب الىىىنظم القانونيىىىة ذات العسقىىىة مسىىىاءلته عىىىن جىىىرم بطريقىىىة 

 تختلف عن طريق مساءلة البالت ".1
و حنا تتر  الحرية الماملة لمل دولة لتحديد سن الحدث وفقا لظروفهىىا اإلقتصىىادية و اإلجتماعيىىة 

 تباين  روف كل دولة.  و ال قافية و القانونية و 
 في القوانبن الداخلية: •

يقصىىد بالحىىدث فىىي التشىىريع الىىوطني حىىو ذلىى  الشىىخص فىىي الفتىىرة بىىين سىىن التمييىىز و سىىن الرشىىد 
الجنائي الذي يتب  أمام السلطة القضائية أو بسلطة أصرى مختصة أنه ارتمب إوىىدى الجىىرائم أو 

 لقانون.تواجد في إودى وانت التعرض لإلنحراف التي يحددحا ا
بما أن مساءلة الحدث تعتمد علط سنه فرنه يجب أن تختلف معاملة األطفىىاا المجىىرمين الجنائيىىة 
عىىىن معاملىىىة البىىىالغين لتىىىوافر  ىىىرف السىىىن  لىىىذا يجىىىب ومايىىىة الحىىىدث قبىىىل إقدامىىىه علىىىط السىىىلو  

 اإلجرامي.  
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لداصليىىة  لىىذا إن ما توتل إليه المجتمع الدولي في مجاا وماية وقوق الطفل أ ر علط القىىوانين ا
جمعىىىت بعىىىل الىىىىدوا النصىىىوص الخاتىىىة باألطفىىىىاا فىىىي تشىىىريع مسىىىىتقل عىىىن القىىىانون الجنىىىىائي 
كالتشىىىىريع المصىىىىري و اللبنىىىىاني و التونسىىىىي و األردنىىىىي...  و جمىىىىع الىىىىبعل اآلصىىىىر النصىىىىوص 
الشىىىىىكلية و المو ىىىىىوعية لاوىىىىىداث فىىىىىي قىىىىىانون صىىىىىاص باألوىىىىىداث  و تنىىىىىاوا األوكىىىىىام الخاتىىىىىة 

طىىر المعنىىوي فىىي القىىانون المىىدني و قىىانون اإلجىىراءات المدنيىىة كالتشىىريع باألوىىداث المعر ىىين للخ 
الفرنسي  و فوة أصرى مىىن الىىدوا جعلىىت األوكىىام الخاتىىة باألطفىىاا مو عىىة بىىين قىىانون العقوبىىات 
و قىىىانون اإلجىىىراءات الجزائيىىىة مىىىع وجىىىود نصىىىوص صاتىىىة باألوىىىداث كمىىىا فىىىي التشىىىريع الجزائىىىري 

 الذي حو مو وع دراستنا.
 92/461تادقت الجزائر علط اتفاقية وقىىوق األطفىىاا متحفظىىة بمقتضىىط المرسىىوم الرئاسىىي رقىىم 

  و تىىىىادقت كىىىىذل  علىىىىط المي ىىىىاق اإلفريقىىىىي لحقىىىىوق الطفىىىىل و 1992ديسىىىىمبر  14المىىىىكر  فىىىىي 
المىىكر   03/242بمقتضىىط المرسىىوم الرئاسىىي رقىىم  1990رفاحيتىىه و حىىذا بىى ديس أبابىىا فىىي يوليىىو 

 .2003يوليو سنة    8ق افي جمادى األوا المواف
كما إنعقد في الجزائر العديد من الملتقيات الوطنية و الدولية بهدف الحيلولة من استفحاا  ىىاحرة 

 18-14إنحراف األطفاا و مىىن أحمهىىا الملتقىىط المغربىىي وىىوا الطفولىىة المشىىردة فىىي الجزائىىر يىىوم 
و  1974فىىىي عىىىام   و الملتقىىىط الىىىدولي وىىىوا اإلجىىىرام المنعقىىىد بقصىىىر األمىىىم 1973مىىىاي سىىىنة 

  و انعقىىد فىىي 1987الملتقىىة الىىوطني وىىوا الحمايىىة اإلجتماعيىىة للطفولىىة و الشىىبيبة المنعقىىد سىىنة 
ملتقىىط مغىىاربي وىىوا الطفىىل و القىىانون و ملتقىىط  ىىاني وىىوا الطفىىل  1993جامعىىة تلمسىىان سىىنة 

 .2004ديسمبر    7-6يومي  
 أهمية الموضوع:

 ط عدة أسباب من بينها ما يلي:تعود أحمية دراسة الحماية الجنائية للحدث إل
تبدأ الحماية الجنائية للطفل قبل الميسد و من  م يجرم كل فعل فيه إعتىىداء علىىط الجنىىين و لىىو   -

كان تادرا من أمه التي حي مصدر وياته لذا جرم اإلجهىىاض  و تبىىين أن نسىىبة اإلجهىىاض فىىي 
 الجزائر في تزايد مستمر.

انت يكىىون نىىواة إجىىرام البىىالغين لىىذا يتعىىين مكافحىىة إجىىرام األوىىداث فىىي العديىىد ن الحىى   إن إجرام -
 األوداث بالوسائل العقابية و التهذيبية و من  م يقطع اإلجرام في مهد .
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إن الطفىىل لمجىىرم تىىغير السىىن و وىىدي  العهىىد بىىاإلجرام يمكنىىه الحيلولىىة دون ت تىىيل اإلجىىرام  -
و ليسىىت شخصىىية  لىىذا يكىىون السىىبيل لديه ألن إجرامه يعود فىىي أبلىىب األوىىواا إلىىط عوامىىل بيويىىة 

سهس إلنقاذ الطفل من اإلجرام و إتسوه و ذل  بربعاد  عن البيوة الفاسدة التىىي يمشىىي فيهىىا  و 
 من  م يتم القضاء علط الدوافع اإلجرامية قبل أن تت تل فيه.

 دوافع إختيار الموضوع:
الو ىىعية الصىىعبة التىىي  ممىىا دفعنىىي إلىىط اصتيىىار حىىذا المو ىىوع جملىىة مىىن األسىىباب لعلىىط أحمهىىا

يعيشها فوة األوىىداث المنحىىرفين بىىالربم مىىن وجىىود ترسىىانة مىىن القىىوانين تحمىىي حىىذ  الفوىىة  فبمجىىرد 
مشاحدتنا ألطفاا قصر يستهلمون المخىىدرات و يتعىىاطون المشىىروبات المحوليىىة تىىذحب بعقىىولهم و 

ة و حىىذا يىىكدي بهىىم حم في مقتبل العمر  إلط جانب إستغسلهم جنسيا بي األعماا بير األصسقيىى 
إلط اإلنحراف و ارتمابهم للجرائم و يصبحون حكنء أوىىداث جىىانحين  كىىان مىىن الضىىروري معرفىىة 

 القواعد القانونية و اإلجراءات التي أقرحا المشرع الجزائري لحماية األوداث الجانحين.
 أهداف الدراسة:

الغرض مىىن حىىذ  الدراسىىة حىىو تسىىليى الضىىوء علىىط مختلىىف المىىواد القانونيىىة اإلجرائيىىة فىىي التشىىريع 
الجزائري التي تحمي الحدث جنائيا و الوقوف علط مدى توفيقهىىا فىىي ومايىىة حىىذ  الحقىىوق صاتىىة 
بفوىىىة األوىىىداث أمىىىس منىىىا جلىىىب إنتبىىىا  المسىىىكولين إلىىىط  ىىىرورة العمىىىل علىىىط البحىىى  فىىىي السىىىبل و 

 س مة لضمان وماية جزائية لفوة األوداث.اآلليات ال
 اإلشكالية:

 يتجلط إحتمامي في بح ي إلط طرع اإلشكالية الرئيسية و التي تتم ل في:
 ما حي الضمانات و الحقوق التي كفلها المشرع الجزائري للحدث المتهم؟ ❖

 و يندرج تحت حذا التساؤا مجموعة من األسولة الفرعية حي:
 ئي اإلجرائي الحالي وفر الحماية الجنائية الس مة للحدث؟حل أن التشريع الجنا -
 حل أن وقوق الطفل في الجزائر محترمة وفق ما تقتضيه السياسة الجنائية و وقوق الطفل؟ -
 كيف تتعامل الجهات المختصة مع األوداث؟ -
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 منهج الدراسة:
الىىذي مفىىاد  تحليىىل موقىىف لإلجابة علط حذ  اإلشكالية سنعتمد علىىط المىىنهو الوتىىفي التحليلىىي و 

المشرع الجزائري بش ن مو وع الحماية الجنائية للحدث للوتىىوا إلىىط نتىىائو تمىىون مقبولىىة منطقىىا 
 و عقس.

و نظىىىرا لسىىىعة المو ىىىوع و تشىىىبعه ويىىى  يشىىىمل العديىىىد مىىىن المسىىىائل تناولنىىىا مو ىىىوع بح نىىىا فىىىي 
 فصلين:
 الخطة:

للحىىدث المىىتهم قبىىل المحاكمىىة  ويىى  تناولنىىا الفصل األوا تعر نا فيىىه للحمايىىة اإلجرائيىىة المقىىررة  
فىىىي المبحىىى  األوا الحمايىىىة الجزائيىىىة المقىىىررة للحىىىدث المىىىتهم فىىىي مرولىىىة البحىىى  و التحىىىري  أمىىىا 

 المبح  ال اني فخصصنا  للحماية اإلجرائية المقررة للحدث المتهم في مرولة التحقيق.
في الفصل ال اني للحماية اإلجرائية المقررة للحدث المتهم أ ناء المحاكمة  سىىندرس فىىي   و تطرقنا

المبحىىى  األوا الجهىىىات القضىىىائية المختصىىىة بىىىالنظر فىىىي قضىىىايا األوىىىداث  أمىىىا المبحىىى  ال ىىىاني 
 سنتعرض فيه إلط آليات محاكمة الحدث و األوكام الصادرة.
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 تمهيد: 
الدعوى   العمومية حذ   الدعوى  ينش  عنها  قانونا   الحدث لجريمة معاقب عليها  إرتماب  إن 
القضائية   الضبطية  أعماا  من  وتعد  األولط  التحري  األولط حي مرولة  فالمرولة  بمراول   تمر 
تهدف إلط البح  والتحري عن الجريمة مرتميبها   م مرولة التحقيق اإلبتدائي التي تهدف إلط  

 ة وفحصها وحذا إلوالة القضية علط الجهات القضائية. جمع األدل
نظرا ألحمية فوة األوداث وصصوتياتها و عفهم الجسدي والنفسي فقد قام  قانون وماية  
الطفل برجراءات صاتة في كافة المراول المتابعة والتحقيق والحكم وي  قام بتخصيص فضاء  

إ علط  وعمل  متميزة  ورعاية  بضمانات  وأواطهم  بهم  للحرية صاص  السالبة  العقوبات  ستبداا 
قبل   لاوداث  الجزائية  الحماية  تدريجيا  سنتناوا  سبق  ما  صسا  ومن  وتربوية  تقويمية  بتدابير 

 المحاكمة وفق مراول إجرائية مرتبة. 
 ي.ث المتهم في مرحلة البحث والتحر المبحث األول: الحماية الجزائية المقررة للحد

 ية المقررة للحدث المتهم في مرحلة التحقيق. المبحث الثاني: الحماية اإلجرائ
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 ي.حدث المتهم في مرحلة البحث والتحر المقررة لل المبحث األول: الحماية اإلجرائية
السابقة علط   اإلجرائية  المرولة  الجزائري  اإلجراءات  قانون  والتحري في  البح   تعد مرولة 
تحري  الدعوى العمومية ومباشرتها فهي تمهد لهذ  الدعوى عن طريق جمع اإلستدننت واألدلة  
العامة   للنيابة  المشتبه في إرتمابها  وتقديمها  الجريمة ومعرفة  الس مة قصد  من وقوع  المادية 
المحكمة   أمام  برفعها  وإما  اإلبتدائي  بالتحقيق  إما  الدعوى  تحري   علط  وئها  تستطيع  كي 

 1المختصة. 
 مالحقة الحدث المتهم في مرحلة البحث والتحري.المطلب األول: إجراءات  

يخضع الحدث الجان  إلجراءات وقواعد قانونية صاتة من قبل الشرطة برعتبارحا أوا من  
 2وي  أن حذ  اإلجراءات تختلف عن تل  المقررة للمجرمين البالغين. يتصل بالحدث الجان    

ولهذا سنتناوا مجموعة من اإلجراءات التي يخضع لها الحدث الجان  صسا مرولة البح   
 والتحري. 

 الفرع األول: دور الضبطية القضائية وإختصاصاتها في مالحقة الحدث. 
األولط   اللحظة  منذ  أجهزة متخصصة  يستلزم وجود  الحدث  والتعامل مع  العمل  إن طبيعة 
بالحدث   يتصل  أوا من  القضائية حي  الضبطية  فرن  بالحدث  وعليه  اإلتصاا  فيها  يبدأ  التي 
وتتعامل معه في المرولة األولط من مراول جنووه والتحقيق في قضيته ورعايته وفقا لاتوا  

 ق مع طبيعة الحدث تدفع عنه كل النتائو بير مربوب فيها. والقواعد التي تتف
وي  أن دور الضبطية القضائية ن يقتصر فقى علط مجرد التعامل مع الحدث منذ  بطه  
التي   الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  كل  ذل   يتعدى  وإنما  للجنوع  تعر ه  والة  في  أو  جانحا 

م ير من ميادين التي تساحم في وماية الحدث  يستطيع  باط الشرطة القضائية القيام بها في ال 
 3من الجنوع. 

 
 

 
أومد عبد الحميد الدسوقي  الحماية المو وعية واإلجرائية لحقوق اإلنسان في مرولة ما قبل المحاكمة  دراسة المقارنة منش    1

 . 199  ص 2009المعارفن اإلسكندرية  مصر  
 .  223  ص2011ية  شريف سيد كماا  الحماية الجنائية لاطفاا  دار النهضة العربية القاحرة  طبعة ال ان 2
 مكتبة الفسع للنشر والتو يع    1425/2005محمد محمد سعيد الصاوي  محاكمة األوداث الجانحين  الطبعة األولط    3

 . 191المويت   الصفحة  
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 أوال: الضبطية القضائية. 
للضبطية   الجزائري  التشريع   في  المخدرات  جرائم  في  والتحري  البح   إجراءات  تتولط 
التحقيقات   اإلستدننت وإجراء  الشكاوى وجمع  بتلقي  تقوم  العامة  وي   للقواعد  وفقا  القضائية 
األولية فمتط وتل إلط علمها بررتماب الحدث لجريمة فما عليها إن القيام بالبح  عن مرتمب  

 1الحصوا عن اإليضاوات وولها. الجريمة و 
  14ولقد ودد المشرع الجزائري األشخاص الذين يمنحون تفة الضبطية وسب نص المادة  

 من قانون إجراءات الجزائية ويشمل: 
  باط الشرطة القضائية.  -1
 أعوان الضبى القضائي.  -2
 2المو فين واألعوان المنوط بهم قانونا بعل مهام الضبى القضائي.  -3

ا الجرائم  وربم أن رجاا  البح  والتحري في جميع  الحق في  لهم  العام  لضبى في األتل 
المرتمبة من قبل الحدث إن إن المشرع قد كفل لهذ  الفوة معاملة صاتة وأوكل مهمة البح  
والتحري في الجرائم األوداث أيضا األشخاص  متخصصين  يمكنهم فهم نفسية الحدث وكيفية  

  1947ظمة الشرطة الجنائية الدولية" األنتربوا" منذ سنة  معاملته وحذا بسبب ما جاءت به من
للدعوى إلط  رورة إنشاء شرطة صاتة لاوداث مع مطالبة بقيام حذا الجها  بدور  األساسي 

 3في عسج األوداث الجانحين. 
كما أنه يقوم بمهمة الضبى القضائي  رجاا القضاء والضباط واألعوان والمو فون المبنيون  

 4من قانون اإلجراءات الجزائية.  10فقرة  02وا والتي نصت عليه المادة في الفصل األ

 
  المتعلق بحماية الطفل   مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم  15/12شريفي فريدة  وماية الحدث الجان  في  ل القانون رقم  1

 . 47  ص2017/ 2016  قالمة 1945ماي  8القانونية  تخصص قانون األسرة  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة 
المتضمن قانون انجراءات الجزائية  المعدا و المتمم بالقانون رقم   1966يونيو  08المكر  في   155-66أمر رقم 14المادة  2

 2019ديسمبر  11المكر  في    19-10
 246  ص 1992القادر القويسمية  جنوع األوداث في التشريع الجزائري  المكسسة الوطنية للمتاب  الجزائر  محمد عبد  3
 من قانون اإلجراءات الجزائية 12المادة  4
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وبالتالي إذا راعت السلطة الضبى القضائي طبيعة معاملة الحدث أو ما تتطلبه حذ   
نسيما فيما يتعلق بسرعة   ايجابية المعاملة فرن ذل  يمكن أن يكدي في الغالب إلط نتائو 

  استجابة لمتطلبات التربية والت حيل واإلتسع ومن  مة إوترامه للقانون والمجتمع. 
 ية القضائية: ثانيا: إختصاصات الضبط

وتط ن تتعرض اإلجراءات التي قام بها  باط الشرطة القضائية لإلبطاا نبد من مباشرة 
تل  اإلجراءات في نطاق إصتصاته وذل  علط التصور الذي ودد  المشرع وحو ما سيتم  

 تو يحه بالتفصيل: 
 ل األحداث: ي والنوعي للشرطة القضائية في مجااإلختصاص المحل-1

فالفوتان   معينة   إصتصاتات  القضائية  الضبطية  فوات  من  فوة  لمل  المشرع  أعطط 
من قانون اإلجراءات الجزائية المعدا والمتمم لهما  إصتصاص    19و   15المذكورتان بالمادتين  

 عام يشمل البح  والتحري بش ن كافة جرائم القانون العام. 
نينها الخاتة وحو مضمون المادة بينما الفوة ال ال ة لها إصتصاص صاص ومحدد وسب قوا

يقابله    27 النوعي  باإلوتصاص  يسمط  والمتمم وحذا ما  المعدا  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من 
  1اإلصتصاص المحلي أو اإلقليمي. 

 اإلختصاص المحلي:  -أ
وحو يعبر عن المجاا اإلقليمي الذي يباشر فيه  ابى الشرطة القضائية مهامه الضبطية  

ودود   علط  في  المحافظة  تمفل  حامة  جد  حذا  مانة  ويعد  قانونا   له  المخولة  الصسويات 
الحقوق ووريات األفراد ألنه يعتبر معيار المحدد لمدى تحة اإلجراءات وذل  بتحديد  للمجاا  
اإلقليمي للسلطة الضبطية القضائية من وي  و عه للحدود اإلقليمية والجغرافية التي تمارس  

 2فيها إصتصاته.
 

  الطبعة األولط   الديوان الوطني   عبد هللا أوحابية  تمانات الحرية الشخصية أ ناء مرولة البح  التمهيدي  اإلستدنا 1
 . 110-109  ص  2004لاشعاا التربوية  الجزائر  

   2009نصر الدين حنوني ودارين يفت   الضبطية القضائية في القانون الجزائري  الطبعة األولط   دار حومه   الجزائر    2
 . 96ص
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 إلختصاص النوعي:  ا -ب
الذين   يرتمبها األوداث وحم أشخاص  التي  الجرائم  بكافة  القضائية  الشرطة  يختص  باط 

ويساعدحم    06إلط    01من قانون اإلجراءات الجزائية في فقراتها من    15نصت عليهم المادة  
ا  في تنفيذ مهامهم األعوان المكلفين ببعل مهام الضبى  واألعوان دوي اإلصتصاص العام طبق

المادة    19لمادة   وكذل   القانون   نفس  مهمة  بى    20من  فيتولون  أيضا  القانون  نفس  من 
 جميع الجرائم التي يرتمبها األوداث. 

 الحدث:  ختصاصات الشرطة القضائية في مجالإ-2
بش نها   إليها  ترد  التي  والشكاوي  البسبات  وقبوا  تلقي  مهمة  القضائية  الضبطية  تتولط 

 وإرسالها إلط النيابة العامة. الجزائر 
كما يتولون مهمة الحصوا علط اإليضاوات وإجراءات المعاينات الس مة لتسهيل التحقيق  
في الواقع التي تبلت إليهم واتخاذ جميع الوسائل التحفظية الس مة للمحافظة علط أدلة الجريمة  

  18ائية وحو ما أكدته المادة وكذا تحرير المحا ر باإلجراءات التي قام بها رجاا الشرطة القض
 1من قانون اإلجراءات الجزائية. 

 تلقي الشكاوي والبالغات:  -أ
مجهون   أو  معلوما  مرتمبها  كان  سواءا  الجريمة  وقوع  عن  اإلصبار  حو  بربسال  المقصود 

 . 2ويجو  أن يتم تبليت ب ي وسيلة
اشر  باط الشرطة من قانون اإلجراءات الجزائية:" علط أن يب   17حذا ما جاءت به المادة  

يتلقون الشكاوي والبسبات ويقومون بجمع    13و   12القضائية السلطات المو حة في المادتين  
 3اإلستدنت وإجراءات التحقيقات اإلبتدائية. 

 
 .  195  ص2006لاوداث الطبعة األولط منش ة امعارف  محمود سليمان موسط  قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية  1
 . 24  ص1999جيسلي بغدادي   التحقيق  دراسة المقارنة وتطبيقيه الجزائر  طبعة األولط    2
 من قانون اإلجراءات الجزائية. 17المادة  3
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وفي حذا اإلطار تقوم الشرطة القضائية العادية وفرق وماية الطفولة وصسيا األوداث بتلقي  
الم برعتبارحم  والبسبات  أو  الشكاوي  اإلنحراف  من  األوداث  ووقاية  بحماية  المباشرين  عنيين 

 التعرض له. 
من قانون اإلجراءات الجزائية علط الضبى الشرطة القضائية تحرير    18وقد أوجبت المادة  

بغير   ومخالفات  وجن   جنايات  من  وقع  ما  بكس  الجمهورية  وكيل  وإصطار  ألعمالهم  محا ر 
 1تمهل. 

يجو  اإلدعاء ودي ا أمام قا ي التحقيق المختص بشكون األوداث  أما بالنسبة للجن  فس  
إن عن طريق تدصل وذل  عندما تعتمد النيابة العامة بصفة است نائية لقا ي التحقيق برجراء  
التحقيق بناءا علط طلب قا ي األوداث المختص ويجو  اإلدعاء مدنيا عن طريق مبادرة أو  

العادي التحقيق  القا ي  في الجرائم المخالفات ألن اإلصتصاص فيها يرجع لقسم   التدصل أمام 
 2المخالفات الخاتة بالبالغين يمكن أيضا اإلدعاء أمامه مدنيا. 

المادة   يمارس  باط    16وعليه نصت  األولط:"  فقرتها  الجزائية في  اإلجراءات  قانون  من 
عتاد" وتنص  الشرطة القضائية اصتصاتهم المحلي في ودود التي يباشرون  منها و ائف الم 

الفقرة الخامسة من نفس المادة" في كل مجموعة سكنية عمرانية مقسمة إلط دوائر الشرطة فرن  
طبقا   كافة  يشمل  إوداحا  في  و ائفهم  يمارسون  الذين  الشرطة  و باط  محافظ  اصتصاص 
للنصوص السابقة فرن اإلصتصاص المحلي للشرطة القضائية يتحدد بالدائرة  اإلداري والقضائية 

الشرطة.الت  مركز  بها  يوجد  والة   3ي  في  القضائية  الشرطة  اصتصاص  المشرع  مدد  وقد 
من قانون    16/2اإلستعجاا إلط الدائرة اإلقليمية للمجلس القضائي وحو ما نصت عليه المادة  

 اإلجراءات الجزائية إن أنه لم يحدد ما حي الحانت التي يمكن إعتبارحا مستعجلة. 

 
 من قانون اإلجراءات الجزائية. 18المادة  1
   2009جراءات الجزائية  دار الفمر للنشر والتو يع  الجزائر  الطبعة األولط   يدون درياس  وماية األوداث في قانون اإل 2

 86-85ص 
 . 59 يدومة درياسة  مرجع السابق  ص 3
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أن وان إن  الفقه  أنه  ويذحب  البعل  ويرى  التلبس    والة  علط  تقتصر  اإلستعجانت  ت 
 1يمكن توسيعها للبح  والتحري. 

ولم يحدد المشرع الضوابى التي علط أساسسها ينعقد اإلصتصاص المحلي للضباط الشرطة 
القضائية أن أن الفقه إستقر علط أن الضوابى التي تحدد اإلصتصاص المحلي لقا ي التحقيق  

ية حي نفسها التي تحدد اإلصتصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية وأن تل   ووكيل الجمهور 
 الضوابى ن تخرج عن: 

 مكان إرتمابه الجريمة.  -
 محل إقامة المشتبه فيه.  -
 2مكان  بى المشتبه فيه.  -
 جمع اإلستدالالت:  -ب

اإلستدننت  تحري     تعد مرولة جمع  السابقة علط  التمهيدية  عن مجموعة من اإلجراءات 
والبيانات   واإلستخبارات  المعلومات  جمع  إلط  تهدف  والتي  الجزائية  العمومية  الدعوى 

 واإليضاوات في ش ن الجريمة التي وقعت من قبل الحدث. 
الشرطة   للضباط  م مور  علم  إلط  الجريمة  الحدث  نب   يضل  التي  اللحظة  منذ  تبدأ  فهي 

 3قضائية.ال
وي  بمجرد تلقي رجاا  بى القضائي شكوى أو إبسال عن وقوع الجريمة من قبل الحدث  
ف نها تقوم حذ  األصيرة بما يسمط باإلستدننت أو جمع األدلة وإ بات وقائق يقصد بالبح  عن  
ارتمابها   ومكان  وصطورتها  جسامتها  ومدى  نوعها   وتحديد  الحدث  أرتمبها   التي  الجريمة  

الجريمة  والظ أو  الجنوع  في  تورط  الذي  الحدث  عن  البح   وكذال   فيها   ارتمبت  التي  روف 
والتحري عن الظروف الخاتة النفسية واإلجتماعية و بطه وتحرير محضر بذل  وإرساله ألي 

 
 . 509  ص 1988محمود نجيب وسني  شرع قانون اإلجراءات الجنائية دار النهضة العربية  مصر   1
 . 60 يدومة دورياسة  مرجع السابق  ص 2
   07الجزائية في مرولة اإلستدنا  مجلة الباو  للدراسات األكاديمية  جامعة العزيز   دبي  العدد حالة شعت  الحماية   3

 . 33  ص 2015
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متلبس   بير  جريمة  بش ن  اإلستدننت  جمع  البعل عن  ويفصل  فيه   للتصرف  العامة  نيابة 
حذ  اإلستدننت بعلم والد الحدث أو من يتولط رعايته وتط ن تك ر  بها  وأن كان يمكن اتخاذ  

 1تل  اإلجراءات علط نفسية الحدث صاتة. 
باإلشارة إلط حذا قانون اإلجراءات الجزائية لم يحدد جمع اإلستدننت فهي متروكة لتقدير  

و  األشخاص  بحرية  المساس  بعدم  العامة  قاعدة  بروترام  لمن  القضائي  الضبى  ورمة  رجاا 
 المساكن.

وفي نطاق األوداث فرن الطرف المستعملة من األوداث المنحرفين أو موجودين في صطر  
 2معنوي ن تشبه ك ير اإلجراءات التي تتبع بالنسبة للبالغين. 

 سلطة أعضاء الضبطية القضائية في تقييد حرية الحدث -3
حو إجراء من إجراءات التحدي وبالتالي من الجائز أن يباشر رجاا السلطة   اإلستيقاف:  -أ

بصفة عامة ومن باب أولي الشرطة القضائية  وحو عبارة عن وق السلطة في إيقافه شخص  
 راكبا أو راجس  بالغا أو ود ا  ذكرا أو أن ط لسكاله عن اسمه ومهنته ومحس إقامته ووجهته. 

مجان بجد  استقافه  عن        وإجراء  الجاري  البح   بسبب  سواء  األوداث   ميدان  في  واسعا 
يجعل   ما  وذل   شخصية  بطاقات  يحملون  ن  منهم  الم ير  وإن  صاتة  أولياؤحم  المنا ا   من 
السلطة القضائية والسلطة يقتادن الحدث الذي ن يتمكن من المشف عن حويته إلط أقرب مركز  

ليمه له وتنهيه ب نه مسكون عن مراقبته صاتة للسلطة ن لشيء إن بغل اإلتصاا بوليه وتس
أولو  الذين يكونون بسبب عن مقر إقامة أوليائهم. وذل  يعد من قبيل الوقاية وبديس في تميم  

 عمس الشرطة القضائية والسلطة اإلدارية بمختلف أسسكهم. 

 
 . 220محمد محمد السعيد الصالحي  مرجع السابق  ص 1
   1999 أومد شوقي الشلقاني  مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  الجزء ال ال   ديوان المطبوعات الجامعية  2

 . 161ص
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ا الجرائم  في  أنه  إن  انستيقافه بصفة عامة  نظم  لم  الجزائري  المشرع  كان  بها  إذا  لمتلبس 
المادة   إلط  الشرطة    01ف  50وبالرجوع  لضابى  يجو    " أنه  علط  نص  قد  تجد   ق.إ.ج.ج 

 1القضائية منع أي شخص من مباروة مكان الجريمة ري ما ينتهي من إجراء تحدياته". 
الشرطة  لضباط  المشرع  أجا   فقد  اإلستيقاف  تور  من  تورة  المباروة  بعدم  األمر 

بارعة مكان وقوع الجريمة الملتبس فيها لفترة قصيرة ويستوي في القضائية منع أي شخص من م
أو شاحدا    فيه  أو مشتبها  أو ود ا  بالغا  النباروة   بالمنع من  المعني  الشخص  يكون  أن  ذل  

 فالغاية الواودة حي التعرف علط حوية كس من كان في مكان وقوع الجريمة. 
للنظر:  ال -ب تل   توقيف  أنه  النظر علط  التوقيف  لتقييد  يقصد  الس مة  اإلوتياطات 

ورية مقبوض عليه وو عه تحت تصرف البوليس أو الدر  لفترة  منية مكقتة تستهدف منعه  
 2من الفرار وتمكين الجهات المختصة من إتخاذ اإلجراءات الس مة  د .

نظرا  الجان   الطفل  علط  المطبقة  تل   عن  للبالت  للنظر  التوقيف  إجراءات  تختلف  وي  
بير قادر علط تحمل عبئ حذ  مرولة تعبة فالزم القانون علط  باط الشرطة    لمون الطفل

 3القضائية اوترام بعل الشكليات واإلجراءات التي تمنع التعسف في استعماا سلطتهم. 
وعليه لج  المشرع الجزائري إلط التوقيف للنظر بمجموعة من الشروط الموقعة علط الحدث  

المادة   القانون   48والتي نصت  التوقيف    12-15رقم    من  يكون محل  أن  يمكن  أنه" ن  علط 
(( سنة المشتبه في إرتمابه أو محاولة ارتمابه  13النظر الطفل الذي يقل سنه عن  س ة عشرة )

 4جريمة". 

 
 ق.إ.ج.ج.  1/ 50مادة  1
المتعلق بحماية الطفل  مجلة العلوم اإلنسانية جامعة اإلصوة  12-15ليطوش دليلة  التوقيف للنظر للحدث علط  وء قانون  2

 . 491  ص2018  جوان 49منتوري قسنطينة العدد 
 . 77  ص2014امعة الحاج لخضر با نة  بن وركات أسمهان  التوقيف للنظر األوداث   مذكرة ماجستر كلية وقوق  ج 3
تادر يتاريخ   39يتعلق بحماية الطفل ج.ر.ج.ج عدد  1436رمضان عام  28مكر  في  12-15من قانون رقم   48المادة  4

 . 2015يوليو  15
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من قانون رقم   2/3ف    49مع إشارة الط مراعاة المدة التوقيف النظر التي وددتها المادة  
( ساعة ون يتم  24او  مدة التوقيف للنظر أربع وعشرون )سابق ذكر " ن يمكن أن يتج  15-12

للعقوبة   األقصط  الحد  يكون  التي  وذل   العام  بالنظام  إصسن  احرا  تشكل  التي  الجن   في  إن 
سنوات وسبا وفي الجنايات يتم تمديد توقيف النظر وفقا للشروط والميفيات    5المقررة فيها يفوق  

 1ت الجزائية وفي حذا القانون. المنصوص عليها في قانون اإلجراءا
ويجب علط  باط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل  
اإلجراءات  قانون  ألوكام  وفقا  ومحاميه  بعائلته  ومباشرة  فورا  اإلتصاا  من  تمكنه  وسيلة 

 2الجزائية. 
به فيه إرتماب  علط أن بحضور المحامي كذل  أ ناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشت 

فورا وكيل   الشرطة  بعلم  ابى  للطفل محامي  يكن  لم  ارتمابها وجوبي وإن  أو محاولة  جريمة 
 3الجمهورية المختص إلتخاذ اإلجراءات المناسبة لتعيين محام له وفقا للتشريع الساري المفعوا. 

 را في الشخص الملتبس بالجريمة ود ا أو بالغا إما أن يكون وا  الضبط و اإلقتياد:  -ج
مكان إرتماب الجريمة وحنا تقوم  باط الشرطة القضائية بضبطه وإقتياد  إلط وكيل الجمهورية  
وإما أن يقوم عامة الناس أو رجاا السلطة العامة بضبطه واقتياد  إلط أقرب مركز أو  باط  

الجمهور  فرن وكيل  الجريمة  بمكان  بجناية وا را  يكن متلبس  لم  إذا  أما  القضائية   ية  الشرطة 
 4بصدر األمر بروضار  وذل  قبل أن يلتمس من قا ي التحقيق فت  التحقيق. 

في   بالقبل  القضائية  الشرطة  لضباط  يسم   الجزائية نص  اإلجراءات  قانون  في  يرد  ولم 
يجيز   الذي  المصري  الجزائية  اإلجراءات  قانون  في  جاء  ما  صسف  علط  وذل   التلبس  والة 

إتدار األم القضائي  الضبى  بالضبى  بم مور  واألمر  إذا كان وا ر  المتهم  بالضبى علط  ر 
 واإلوضارن بذا كان المتهم بائبا. 

 
 المتعلق بحماية الطفل.  12-15من القانون رقم  49المادة   1
 بحماية الطفل.المتعلق  12-15من القانون رقم   50المادة  2
 المتعلق بحامية انلطفل. 12-15من قانون رقم  2-1فقرة  54المادة  3
 . 77-76 يدوس درياس  نفس المرجع السابق  ص   4
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  لذا ورص المشرع علط وق الحدث في اإلستعانة بمدافع في مرولة التحقيق وجعله وجوبيا
المادة   وفق  قيد  أي  بدون  والجن   جنايات  الجزائية    02فقرة    454في  اإلجراءات  قانون  من 

األوداث   قا ي  له  يعين  عنه  مدافعا  القانوني  نائبه  أو  الحدث  يتعين  لم  وإذا  الجزائري  
 المتعلق باألوداث.  12-15من قانون رقم  67وفق نص المادة 1محاميا

 القضائية أثناء تعاملها مع الحدث: ثالثا: القيود على الضبطية 
حديدية:   -1 بقيود  الحدث  تقييد  عن  عدم  التخلي  إلط  تدعوا  الحدي   سياسية  إن 

استعماا القيود الحديدية فيما يتعلق باألوداث   مهما كان المبرر ألن ذل  قد يتر  في نفسه  
العر  الدوا  التشريعات  أن  المكسف  من  أنه  إن  معالجتها  الصعب  من  سلبية  تمنع  أ ار  لم  بية 

 استعماا القيود الحديدية وبيرحا مع األوداث المنحرفين. 
فرن الجزائر علط الربم من عدم وجود نص يمنع تقييد الحدث بقيود وديدية أو بيرحا من  
والضبطية   األمن  الرجاا  من  تلقيناحا  التي  التصريحات  وسب  العملي  الواقع  أن  أن  القيود  

في  يتم  ن  التقييد  فرن  مقاومة    القضائية  ايدائه  والة  في  أو  الحدث  قرار  من  الخوف  والة 
بقطع أي مجاا   المو وع بنص وا   وتري   الجزائري وسم حذا  المشرع  أن  لو  ويستحسن 

 2للتجاو ات.
 عدم تصوير الحدث وأخذ بصماته:  -ت

ن صسف في الفقه إمكانية قيام م مور الضبى القضائي بالتقاط بصمات وتور لاشخاص  
شتبه فيهم والمتهمين بررتماب الجرائم للمشف شخصياتهم ومعرفة سوا بفهم م ل حذا  البالغين الم

 اإلجراء منبع في جميع دوا العالم. 
أنها في باية   إن  البالغين  للمتهمين  بالنسبة  تل  اإلجراءات وإذا كانت مقبولة  إا أن م ل 

 مور الضبى القضائي  الخطورة بالنسبة لاوداث فليس من المناسب ون من المقبوا أن يقوم م
( عشرة  صامسة  يبلت  لم  من  منهم  الخاتة   لاوداث  بصمات  أو  ( من عمر  15ب صذ تور 

 
 . 201-200 يدوس درياس  نفس المرجع السابق  ص  1
 . 98 يدوس درياس  المرجع السابق  ص 2
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  م ل حذا اإلجراء 1وو ع المادة شديدة سواء والتي تطبع علط أتابعهم وأيديهم ألصذ البصمات
خالفا يمكن أن يربى الحدث بفمرة إرتماب الجريمة كما يضع األوداث بطابع المجرمين ويعد م 

 لإلتجاحات الحدي ة. 
 في ش ن المعاملة اإلجرامية لاوداث والتي ترمي إلط تجنب معاملة الحدث علط أنه مجرم. 

المنعقد في لندن عام   المتحدة لمكافحة الجريمة  ال اني لامم  فقد جاءت توتيات المكتمر 
المجرمين  أن مكتمر تحفظات صاتة فيما يتعلق ب صذ بصمات األتابع واليد للصغار    1920

  1972وقد أوتي مكتمر الدولي العربي الخامس للدفاع اإلجتماعي الذي عقد في تونس عام  
ب نه إذا كان من الضروري اإلوتفاظ ببصمات وتور األوداث الجانحين للتعرف علط سوابقهم  
الجنائية الما ية فرن مصلحة الحدث تقتضي أن يكون في أ يق الحدود علط أن تسمط حذ   

 تط بلت الحدث سن الرشد وتط ن يكون مهددا في مستقبله بما يه. السوابق م
ب صذ تور وبصمات   الشرطة  قيام  الرأي علط وجوب صطر  يجمع  يكاد  أنه  ومن مسوظ 
األوداث لمشف شخصياتهم ومع ذل  يجو  إذا اقتضت الضرورة ب صذ بصمات والتقاط تور  

إواطة شخصية مع  المتهم  الحدث  من شخصية  للت بيت  ووفق    للحدث  األ رار  بالحماية من 
 الشروط التالية: 

 أن يسمع برتخاذ حذا اإلجراء إن ب مر من سلطة التحقيق.  •
 أن يصدر أمر برتخاذ  حذا اإلجراء إن عند توافر إودى الحانت اآلتية:  •
 أن يكون الجريمة المرتمبة من الجرائم من الجرائم الخطيرة.  -
 ه. إذا كان الحدث الجان  محاربا من أسرت  -
 ن يجو  إتدار حذا األمر إن بالنسبة لاوداث الجانحين.  -

 أما األوداث المعر ين للجنوع فس يجو  قى أن ت صذ بصمات األتابع اليد لهم. 
 إذا انتهت سلطة التحقيق أن ت مر باألوجه للمتابعة إلقامة الدعوى.  •

 
 . 224محمد محمد سعيد الصاوي  المرجع السابق  ص 1
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بها في مكان صاص باألوداث بحي  ن    إذا التقطت البصمات أو الصور وجب إوتفاظ •
 تختلى مع البصمات وتور المجرمين البالغين. 

من  • والصور  البصمات  سجست  تحتويه  ما  سرية  لضمان  الفائقة  العناية  بدا  ويتعين 
بيانات ون يسم  باإلطسع عليها إن للهيوات الرسمية المنوطة بها التعامل مع األوداث  

 1الجانحين. 
 صيص شرطة القضائية الخاصة باألحداث: رابعا: أهمية تخ

 األطفال وشرطة األحداث: ) دور فرق حماية الطفولة(: -1
سنة   منذ  الدولية  الجنائية  الشرطة  منظمة  إنشاء شرطة صاتة   1947دعت  إلط  رورة 

فقد  إذا  الطفل  أن  بسبب  للخطر   أو معر ين  منهم  األطفاا سواء جانحين  لحماية  باألوداث 
أم يتولون  فيمن  وكيل   قته  سواء  بعد  فيما  أمر   يتولط  من  كل  مع  نفسية  لتعقد  بداية  منذ  ر  

عوامل   نتيجة  الجزائر  في  األوداث  جنوع  انتشار  احرة  ومع  األوداث  قا ي  أو  الجمهورية 
والتي   األوداث  لحماية  متخصصة  فرق  برنشاء  الوطني  ألمن  العامة  المديرية  ب دوات  عديدة 

مست  األوداث علط  جنوع  بمراقبة  إلط  كلفت  إ افة  األصرى  والمكسسات  والمدارس  األوياء  وى 
 استحداث صسيا األوداث من طرف جها  الدر  الوطني للغرض نفسه. 

 دور جهاز الدرك الوطني: -2
إنشاء صسيا األوداث بتنسيق مع األسرة والمجتمع والمدرسة والغاية من ذل  حو وماية    تم

 المجتمع بصفة عامة وفوة األوداث بصفة صاتة. 
اإلجتماعية   وساطة  في  مكحست  يمتلمون  أكفاء  سابقين  العسكريين  من  صسيا  حذ   تشكل 

ال مبادئ  ووا  تموينا  ويطلقون  واإلجتماعي.  التربوي  النفس  وانحرافهم وعلم  باألوداث  متعلقة 

 
 . 225محمد محمد سعيد الصاوي  مرجع السابق  ص 1
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وحكذا تعتبر معاملة رجاا الدر  الوطني للحدث حو أوا صطوات إتسوه وتقويمه وحو أيضا  
 1أوا عامل مكشر في نفسية الهشة التي ن تحمل الصدمات.

 الفرع الثاني: التصرف في نتائج البحث والتحري. 
لشرطة القضائية بتحرير محضر  بعد أن تنتهي مرولة البح  والتحري التي قام بها  باط ا

يسمط جمع اإلستدننت  يدون فيها كافة اإلجراءات التي اتخذوحا  وعندحا يكون علط النيابة  
العامة التصرف في القضية علط  وء حذ  المحا ر ون يخرج حذا التصرف عن أمرين إما  

 بالحفظ أو بالمتابعة. 
 الجانح: أوال: تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث 

فعله   كما  باألوداث  نيابة صاتة  الجزائرية علط وجود  الجزائية  اإلجراءات  قانون  ينص  لم 
بعل التشريعات األصرى كما أنه لم يشترط في وكسء النيابة العامة وجود تخصص في مجاا  
للنيابة   العمومية  الدعوى  تحري   وق  تعطي  عامة  قانونية  نصوص  حنا   بل  األوداث  شكون 

فر ا الدعوى  العامة  التحري   تعطي وق  التي  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من  األولط  للمادة  فة 
من قانون اإلجراءات الجزائية علط أن تباشر النيابة    29العمومية لرجاا القضاء تنص المادة  

جهة  كل  أمام  تم ل  وحي  القانون  بتطبيق  وتطالب  المجتمع  برسم  العمومية  الدعوى  العامة 
 .  2قضائية
 ريك الدعوى العمومية ضد الحدث: طريقة تح-1

ويتم   الحدث  طرف  من  المرتمبة  للفعل  القانوني  التميف  وسب  العمومية  الدعوى  تحر  
 برودى الطرق العادية مع بعل الخصوتية التي يميزحا: 

 

إدارة    2007أفريل  27و26و 25مجلة أبواب مفتووة علط العدالة  السياسة العقابية الجديدة في  ل اإلتسوات  أيام   1 
 .السجون وإعادة اندماج

 

  قواعد المتابعة والتحقيق مع األوداث الجانحين في  ل التشريع الجزائري  مذمرة تمميلية لنسل شهادة سليمان عنتر  2
 . 26.  ص 2013/2014الماستر  تخصص جنائي األعماا  جامعة العربي بن مهيدي كلية الحقوق والعلوم السياسية  
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المباشر  -أ بتمليف  المخالفات  المحكمة  علط  الحدث  إوالة  بموجب  الدعوى  تحري  
 للحضور. 

العمومية   -ب الدعوى  التحقيق  تحري   لقا ي  توجه  تحقيق  افتتاع  عريضة  بموجب 
 المكلف بشكون األوداث. 

 تحري  الدعوى العمومية بموجب طلب افتتاوي يوجه لقا ي التحقيق العادي.-ج
العادي  التحقيق  القا ي  ملف  عن  يتخلط  حنا  األوداث  القا ي  وك ن  الجزائية  إجراءات 

 1للبح  فيه. 
 دعي المدني: تحري  الدعوى العمومية من طرف الم -ث

إدعاء  عليه  يجب  إذا  المحكمة   إلط  مباشرة  شكوى  يرفع  أن  مدني  مدعي  يستطيع  ن 
بشكون   المكلفون  التحقيق  قضاة  وحو  األوداث  بشكون  المختصة  القضائية  جهات  أمام  مدنيا 

 األوداث . 
أما قيام بدور المحر  والمباشر في الدعوى العمومية فرن المدعي المدني ن يستطيع أن  

القسم يقو  بمقر  الموجود  األوداث  بشكون  المكلف  التحقيق  قا ي  أمام  إن  المبادرة  بهذ   م 
المحكمة   الصادر عن  القرار  أكد   ما  الحدث وحو  بها مقر  يوجد  التي  المحكمة  لدى  األوداث 

 .  02/04/2002العليا بتاريخ: 
 األمر بالحفظ: -2

أمام قا ي التحقيق المختص    للنيابة العامة أن تقرر عدم التحري  الدعوى العمومية سواء
بعد   مباشرة  اإلجراء  ويتخذ  األوراق  بحفظ  أمرا  فتصدر  األوداث   قا ي  أو  األوداث  بشكون 

  2اإلنتهاء من إجراءات البح  والتحري. 

 
انونية وتطبيقية(  )مذكرة لنيل إجا ة المدرسة العليا  نمية ميهوبي  معاملة الحدث الجان  في القضاء الجزائري )دراسة ق 1

 . 09(  ص210-2007للقضاء المدرسة العليا للقضاء ) 
اومد شوقي الشلفاني  مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  الجزء ال اني  دار المطبوعات الجاامعية الجزائر    2

 . 196  ص 1991
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النيابة   تستطيع  ن  القانونية  كيفيات  حي  بالحفظ  لقرار  تكدي  التي  القانونية  األسباب  ومن 
تحري  الدعوى العمومية مما يضطر إلط إتدار قرار بحفظ نتائو  العامة تخطيها وتحوا دون  
 البح  والتحري وتتم ل في: 

الفعل  -أ عن  اإلجرامية  الصفة  البح   انعدام  محل  الواقعة  أن  العامة  للنيابة  تبين  إذا   :
والتحري ن تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو أود قوانين المكمل له  فرنها  

 . تصدر قرار يحفظها
المادة   -ب المبين في  الشرعي  أسباب اإلباوة والتبرير: كالدفاع    39توفر سبب من 

 1من قانون العقوبات.  2فقرة 
إذا توافر مانع    الحفظ إلمتناع -ت العمومية  العامة الدعوى  النيابة  قد تحفظ  العقاب: 

إ رارا   والفروع  بالفروع  أ رارا  األتوا  بين  تقع  التي  كالسرقات  العقاب  موانع  من 
 2من قانون عقوبات.  368باألتوا طبقا للمادة 

أسباب   -ث أود  توافر  العمومية متط  الدعوى  تحري   العامة:  النيابة  يستطيع  كما ن 
كوفاة المتهم والتقادم والعفو فس يكون حنا  داعي لتحريكها    3ضاء الدعوى العموميةإنق

 4من جديد ومن  م تصدر النيابة العامة أمر بالحفظ أوراق القضية. 
توافر سبب من   -ج الفعل بير مجرم أو عند  بالحفظ عندما يكون  وي مر وكيل الجمهورية 

 مانع من موانع المسكولية. أسباب اإلباوة أو مانع من موانع العقاب أو  
 
 
 

 
إلجراءات الجزائية لجزائري ) األستدنا واإلتهام(  المتاب ال اني  طبعة ال انية  دار  علي شمسا  المستحدث في قانون ا 1

 . 66  ص 2017حومه للطباعة والنشر والتو يع  الجزائر  
 . 66علي شمسا  المرجع السابق  ص 2
 . 106 يدوس درياس ن مرجع السابق  ص 3
 .  134  ص 2007سليمان   شرع قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  دار الهدى للطباعة والنشر والتو يع   الجزائر   بارش 4
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 المطلب الثاني: الضمانات المكفولة للحدث المتهم في مرحلة البحث والتحري.
الحدث   أو  البالت  ارتماب  وعند  اإلستدننت  جمع  أ ناء  القضائية  الشرطة  المشرع  قيد 

وكذا  الجريمة بمجموعة من القيود وحذ  األصير عبارة عن وقوق كفلها المشرع الجزائري البالت  
 الحدث أ ناء مرولة البح  والدعوى. 

   اإلستدالالت لفرع األول: وجوب تحرير محضر جمعا
جميع اإلجراءات التي يقوم    من قانون اإلجراءات الجزائية أن تتب    3و 18/1أوجبت المادة  

بها  باط الشرطة القضائية في محضر ويسمط بمحضر جميع اإلستدننت ولم يوجب القانون  
جمع   حو  انستدنا  أن  وبما  الضبى    كاتب  اتطحاب  القضائية  الشرطة  علط  باط 
  المعلومات وتصحيحها علط محا ر الشرطة القضائية كقاعدة عامة وبالنسبة للبالغين ن وجة

بعد   يمكن  أنه  إن  بالتزوير   إن  فيها  يطعن  ن  األوداث  بش ن  الصادر  المحا ر  أما  لها  
 مناقشتها وتصحيحها من طرف الهيوة القضائية أن تمون وسيلة للوتوا إلط دليل. 

ووتط إذا باشرت الهيوة القضائية عمس من أعماا التحقيق عن طريق اننابة القضائية فرن 
 صطحب معه كاتب تدوين التحقيق في محضر. القانون ن يوجب أن ي 

والعلة في طلب تحرير محضر حو إمكانية الت كد فيما بعد إذا كان الضابى قام بعمله وفق  
 1جاء فيه.  القانون أو أن المحضر منشوب بعيب وبالتالي يجب إستبعاد ما

من طرق  في فرنسا باإل افة إلط تطبيق القواعد العامة مع األوداث في تحرير المحا ر  
بسماع   تلزم الضبطية  الفرنسي استحدث طريقة جديدة وودي ة  المشرع  نجد  القضائية  الضبطية 

القانون   وبمقتضط  البصري   السمعي  التسجيل  استعماا  مع  محضر  في  فبراير    08الحدث 
استدعاء    1995 الجمهورية  القضائية وأعوانهم وي مر من وكيل  الشرطة  المشرع لضباط  أجا  

 2للم وا أمام قا ي األوداث من أجل التحقيق. الحدث أوليائه 
 الفرع الثاني: مدى جواز استعانة الحدث بدفاع في مرحلة البحث والتحري.

من    77في مصر وق اإلستعانة بمحامي في مرولة التحقيق مضمونة طبقا لنص المادة  
إن التمهيدي  للبح   بالنسبة  مما ل  نص  نجد  ن  بينما  الجزائية   اإلجراءات  قانون  قانون  في   

قد أجا  للمشتبه فيه ود ا أو بالغا اإلستعانة بدفاع أ ناء    1983لسنة    17المحماة المصري رقم  
 

 وما بعدحا  487  الصفحة  1985أومد فتحي سرور  الوسيى في قانون اإلجراءات الجنائية  دار النهضة العربية  القاحرة   1
2  CHRISTINE LAZERGES/ JEAN-PIERRE BALDUYCK.RèPONS  a la delnquance des mineur .rapport au premier 
minister la documentation francaise .paris .1998.p 136. 
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المادة   نص  وسب  اإلستدنا  تدور    03مرولة  قبل  المصرية  النقد  محكمة  ذحبت  وقد  منه 
إلط أن طلب إبطاا محضر جمع اإلستدنا بسبب أن البوليس منع    1983قانون المحماة لسنة  

وبالتالي    1امي المتهم من الحضور معه أ ناء تحرير المحضر ن يستند إلط أساس قانوني  مح 
فرن السماع بحضور محامي بعد  مانات سسمة اإلجراءات منذ اللحظة األولط لمباشرتها  وقد  
جمع   مرولة  في  فيه  المشتبه  مع  بالحضور  للمحامي  السماع  جوا   فمرة  مكيدي  بعل  ذحب 

ا إلط  فيه  اإلستدننت  المشتبه  وأن  الواسع   بالمعنط  التحقيق  من  جزء  المرولة  حذ   ب ن  لقوا 
والمتهم يم سن شخصا واودا  ير بعل المكيدين لمبدأ إستعانة المشتبه فيه لمحامي في مرولة  
سلطة   مواجهة  في  الدفاع  نصون وق  أن  المنطق  من  ليس  أنه  القوا  إلط  اإلستدننت  جمع 

اءا تحقيقيا إست نائيا ونهذر حذا الحق في مواجهة ذات السلطة وين  اإلستدنا وين مزاولتها إجر 
 2مزاولتها إجراءا استدنليا. 

بمحامي في تل  المرولة    في وين يفضل بعل الفقهاء الفرنسيين عدم السماع باإلستعانة
وذل  لتسهيل البح  عن األدلة  إن أن حذا الرأي وإن كان يمكن قبوله بالنسبة للبالغين  فرنه  
يكون فيه مسبات بالنسبة لإلوداث ألن المس لة في قضايهم ن تقتصر علط البح  عن األدلة  

و  اإلنحراف   عن  القصر  تبعد  التي  الوسائل  أنجع  عن  أيضا  البح   الفقه  ولمن  أبلبية  إن 
 المختصين يكيدون وضور محام مع المشتبه فيه في مرولة اإلستدنا. 

من قانون األوداث وي  جعل طلب مقابلة    44وحو ما جسد  المشرع الفرنسي في المادة  
لم   وإذا  الحق  بهذا  الحدث مباشرة  إصطار  للنظر مع وجوب  التوقيف  بداية  تمون من  المحامي 

بدفاع فرنه يمكن أن يتم ذل  الطلب عن مم ليه الشرعيين الذين يجب  يطلب القاتر اإلستعانة  
 . 04إصطارحم بهذا الحق عند إبسبهم بتوقيف الحدث لنظر وذل  طبقا للفقرة ال انية من المادة 

في   الحق  بالغا  أو  ود ا  فيه  المشتبه  يمن   لم  الجزائري  اإلجرائي  التشريع  أن  ويسوظ 
بمحامي في مرولة جمع أنه من صسا    اإلستعانة  يمنعه تراوة  إن  لم  أنه  اإلستدننت كما 

يستخلص أن المحامي ن يحضر مع المشتبه فيه أ ناء سماعه إن    02مكرر    51نص المادة  

 
مجموعة أوكام محكمة النقد المشار إليه في رسالةاألستاد عبد الحميد  يدان    1966ماي  01أنظر محكمة النقد الصادر ب 1

 . 257-256  الصفحة  1983ة للمشف عن الجريمة)رسالة دكتورا (  جامعة القاحرة  مانات المتهم األساليب الحدي 
 . 15نمية ميهوبي  المرجع السابق  ص   2
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به حاتفيا وإن كيف يستطيع طلب   بذل  ولمنه يجو  له اإلتصاا  إذا سم  له  ابى الشرطة 
 الفحص بدون أن تصل إلط علمه رببة موكله في ذل . 

استعانة   بوجوب  يقضي  وا    نص  من  صالية  جاءت  الطفل  وقوق  اتفاقية  كانت  وإذا 
الحدث بدفاع في مرولة البح  والتحري  فرن ذل  يجعلنا نتساءا: حل وا عوا النص مت  رون  
المادة   الداصلية تطبيقا لنص  للتشريعات  المجاا في ذل   أنهم تركوا  أم  البح  والتنقيب؟  بنظام 

تقوم  من اإلتفاقي   441 الدوا التي تادقت علط اإلتفاقية  عليها أن  التي يستخلص منها أن  ة 
 بتصوير تشريعاتها وفقا نصوتها. 

بحي  يفضل إستبعاد الرأي الذي يرى أن مرولة اإلستدنا أتس ن ينتو عنها دليل قانوني  
ليست مس لة   المس لة  للقصر  بالنسبة  المتهم ألنه  بردانة  للحكم  القا ي  بح  عن  يعتمد عليه 

تدريب   أنسب  إلصتيار  الحدث  شخصية  ووا  أبلبه  يكون  البح   في  التركيز  ولمن  دليل 
سنة   إنشائه  عند  الفرنسي  المشرع  عليه  وقف  الذي  األمر  تضم    1996إلتسوه   فرق عمل 

المكسسات   ومم لي  القضائية  الشرطة  لاوداث   المختصة  العامة  النيابة  األوداث   محكمة 
 ية الطفولة.القضائية المكلفة بحما

العدا النص تراوة علط وق األوداث في اإلستعانة بمحام في   وبالتالي فرنه يكون من 
مرولة جمع اإلستدننت  صاتة وأن مخالفة القانون في تل  المرولة قد يكدي إلط بطسن تل   

 اإلجراءات مما يرتب عليها من أوكام سواءا بالعقوبات المخففة والتدابير. 
 الحماية اإلجرائية المقررة للحدث المتهم في مرحلة التحقيق. المبحث الثاني: 

والتنقيب   البح   بهدف  التحقيق  سلطة  تباشرحا  التي  اإلجراءات  بالتحقيق مجموعة  ويقصد 
عن األدلة في ش ن الجريمة المرتمبة ليتم تجميعها وفحصها والتحقق من مدى كفايتها إلوالة 

األوداث وجوبي وإجباري فس يجو  لوكيل الجمهورية    المتهم علط المحاكمة والتحقيق في قضايا
مادة   في  ماعدا  اإلستدعاء  طريق  عن  محكمة  علط  مباشرة  ودث  أو  جان   طفل  ملف  إوالة 

 المخالفات .

 
 والمتعلقة بحقوق الطفل.   1989نوفمبر  20  في  44/ 25من اإلتفاقية الصادرة بموجب قرار رقم  44المادة   1
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مجاا   في  للتحقيق  إنما  اإلنحرافية  الواقعة  في  يقتصر  ن  الجان   الحدث  مع  فالتحقيق 
ب  اإلحتمام  فمرة  مع  يتفق  أصر  مدلوا  له  إلط األوداث  أدت  التي  والظروف  الحدث  الشخص 

 1إرتماب الجريمة وحو النقطة الجوحرية للتفرقة بين تحقيق مع الحدث الحاسم المتغير البالت. 
 المطلب األول: إجراءات التحقيق مع الحدث. 

العامة بالمجرمين   للقواعد  التحقيق في قضايا    2نظرا  نجد أن المشرع الجزائري قسم سلطة 
قا بين  ذل   األوداث  صسا  ومن  األوداث  بشكون  المختص  التحقيق  وقا ي  األوداث   ي 

تطرقنا في حذا المبح  إلط دراسة قا ي األوداث وقا ي التحقيق المختص بشكون األوداث  
 وإصتصاتهم. 

 الفرع األول: التحقيق بواسطة قاضي األحداث.  
له   المشرع من صسا ما صوا  به  التي  لقا ي األوداث دور كبير صصه  سلطات وأوامر 

تعتبر عصب الدعوى  وي  يقوم بالتحقيق مع الحدث وفقا لإلجراءات واألوكام الخاتة لهذ  
 3الفوة من الجانحين. 

والجن   المخالفات  يخص  فيما  الحدث  مع  التحقيق  مهمة  الجزائري  المشرع  أسند  قد  كما 
 البسيطة إلط قا ي األوداث 

 
 أوال: صالحيات قاضي األحداث:

المخالفات جوا ي وليس وجوبي  بالنس -1 في  الحدث  التحقيق مع  إن  للمخالفات:  بة 
فيمكن للقا ي الفاتل في مواد المخالفات التي يرتمبها الحدث أن يحيل حذا األمر إلط قا ي 

 األوداث إلتخاذ تدابير و ع الحدث تحت نظام اإلفراج المرافق. 

 
ي التشريع الجزائري  مذكرة ماستر كلية الحقوق   جامعة أكدلي امحند الحاج  ميدون ونان  القواعد اإلجرائية المتبعة للتحقيق ف 1

 . 50  ص 2014البويرة  
 المتعلق بحماية وقوق الطفولة والمراحقة. 1972-02-10  المكر  في 71/03أنظر األمر  رقم  2
-437  ص 1992متاب  الجزائر  موني ملياني بغدادي  اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  المكسسة الوطنية لل 3

438 . 
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اث من قبل القا ي الذي يترأس  فيتم الفصل أون في المخالفات المرتمبة من طرف األود
قسم المخالفات المختص بالفصل في المخالفات البالغين  م يحيل الملف إلط قا ي األوداث 

 بمعرفة وكيل الجمهورية والتحقيق معا ما إذا كان و عه تحت نظام اإلفراج  المرافق.  
الف في  تممن  مهمته  كون  التدابير  من  اتخاذ  المخالفات  قسم  لقا ي  يمكن  في  فس  صل 

الملف ويكون الفصل بعقوبة جزائية  أما الذي تحت نظام اإلفراج المراقب حو تدبير من تدابير  
 1المخولة وودحا لقا ي األوداث فرذا رأى قا ي األوداث أن الوقائع ن تشكل إن مخالفة أمر 

المادة   تو حه  ما  وحو  العادية   المخالفات  محكمة  علط  القضية  قانون    164بروالة  من 
 . 2جراءات الجزائيةاإل

: ويجب علط قا ي األوداث أن يقوم برجراء تحقيق سابق بمجرد  بالنسبة للجنح -2
ما تحاا إليه الدعوى وعليه يجري التحريات الس مة للوتوا إلط إ هار الحقيقة والتعرف علط  
شخصية الحدث ومن طبعه وسلوكه وعن شخصية الحدث وعن الظروف التي ينش  فيها وله أن  

  3ي مر بكل ما يرا  ن ما أو  روريا إل هار الحقيقة
 ألوامر التي يصدرها قاضي األحداث  ثانيا: ا -3
األوامر المكقتة ذات طابع تربوي: وحي وسائل وعسجية تهدف إلط  مان ت حيل   -1

المادة   تجيز  الحدث وي   قانون رقم    70وإتسع  إتخاذ    12-15من  الطفل  بحماية  المتعلق 
 أك را من التدابير المكقتة اآلتية:  تدبيرا واودا أو 

 تسليم الطفل إلط مم له الشرعي أو إلط الشخص أو العائلة جديرين بال قة.  -
 و عه في مكسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة.  -
 و عه في مركز متخصص في وماية الطفولة الجانحة.  -

 
نصير مداني   و حر بكوش   قضاء األوداث  مذكرة تخرج لنيل اجا ة المدرسة العليا للقضاء(  المدرسة العليا للقضاء    1

 . 16  ص 2005-2008
  جامعة قاتدي مرباع  ورقلة  كلية  مذكرة لنيل شهادة الماجسترجزائي   الحماية الجزائية للطفل في قانون بلقاسم سيويقات    2

 . 42  ص2011-2010الحقوق والعلوم السياسية  
  شهرة بولحية ،حقوق الطفل بين المواثيق الدولية ق،ع،ج )دراسة مقارنة (،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع،مصر ، 2011،ص101. 3 
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الوسى   - مصال   وتمليف  المراقبة  الحرية  نظام  تحت  الجان   و ع  تنفيذا  يمكن  المفتوع 
 لذل .

كما تمون حذ  التدابير وقتية قابلة للمراجعة والتغيير تنتهي تسويتها بروالة الملف لمحكمة  
أيام وذل  ما   10األوداث كما يمكن است نفها أمام برفة األوداث بالمجلس القضائي في أجل  

    1المتعلق بحماية الطفل.  15/12من القانون رقم   76تنص عليه المادة 
الجزائية  -2 المختصة  األوامر  التحقيق  للجهات  يجو   إذ  باإلوضار  كاألمر   :

األوداث   لحماية  المندوب  للمستشار  ذل   يجو   وكذا  باإلوضار  األمر  إتدار  مع  بالتحقيق 
األمر  إتدار  إلط  عادة  تلج   ن  التحقيق  حيوات  األوداث  مجاا  في  وأنه  العامة  والنيابة 

ى ويتخد تورة تمليفه القومة العمومية باألصطار الحدث  اإلوصار عدوى إن في وانت القصو 
فعليه بالحضور أمام قا ي األوداث أو قا يا التحقيق المفتش في شكون األوداث أو مستشار 
المسرب لحماية األوداث إن أنه إذا رفل الحدث ووليه بالحضور أما القا ي القوة العمومية  

 .2إوضار  بالقوة 
يصدر من القوة العمومية بالبيوة عن المتهم وسوقه إلط المكسسة  أما األمر بالقبل الذي  

بالقبل بعد أود   العقابية في األمر تم تسليمه ووبسه  ويجو  للقا ي التحقيق إتدار األمر 
 3رأي وكيل الجمهورية في والتين إذا كان المتهم  حاربا واذا كانا مقيما صارج إقليم الجمهورية. 

ألمر بالحبس المكقت إذ اذ يقترب في اإلنسان البراءة فس يحسب  أما األمر ال ال ة وصر ا
بالحبس المكقت   بناءا علط وكم تادر من جهة نظامية مختصة واست ناء قد يتخذ األمر  إن 
تحقق   التحقيق  مصلحة  أن  المحقق  قد  متط  وذل   ادانته  من  انطسقا  الحدث  أو  البالت  اتجا  

الحكم  تدور  قبل  مكقتا  وبسا  المتهم  علط    وسب  ت  ير   أو  األدلة  إتسف  من  منعه  بغرض 
الشهودأو  حايا كما أنه يحسب للحفاظ علط النظام العام أو الحماية المتهم عند اإلعتداء عليه  

 أو لمنعه من الهروب أو إرتماب جرائم أصرى. 

 
 . المتعلق بحماية الطفل 15/12من القانون رقم  76لمادة  1
 . 211 يدون درباش  مرجع سابق  ص 2
   2002أوسن بوسقيعة  قانون اإلجراءات الجزائية في  وء ممارسة القضائية  الديوان الوطني األشغاا التربوية الجزائر   3

 .  53ص
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 بعد االنتهاء من التحقيق.  األوامر التي تصدرها هيئات التحقيق -3
وق التحقيق  قا ي  ينتهي  يتم  عندما  انبتدائي  التحقيق  اإلجراءات  كل  من  األوداث  ا ي 

طلباتها  وتقديم  رأيها  إبداء  أجل  من  باإلبسال  أمر  طريق  عن  العامة  النيابة  إلط  الملف  إبسال 
 األمر بأن ال وجه المتابعة

حذا األمر إذا كانت الوقائع ن تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو ن توجد دنئل    يصدر
 1كافية عند الطفل لمحاكمة. 
 12-15من القانون رقم  78وحو ما تضمنته المادة 

 األمر بإحالة:  -أ
رأى قا ي األوداث أن األفعاا التي تشكل جنحة أو مخالفة فرنه يصدر أمر باإلوالة   إذا

وكيل   رأي  استطسع  بعد  وذل   الجريمة  وسب وتف  الحدث  لمحاكمة  المختصة  الخطة  إلط 
 2الجمهورية. 

المحكمة   علط  القضية  أواا  مخالفة  إن  يكون  ن  الوقائع  أن  األوداث  القا ي  رأى  إذا 
الما في  المادة  الشاطرة  في  عليها  المنصوص  باألو اع  المخالفات  قانون    164دة  من 

 اإلجراءات الجزائية. 
الوقائع تمون جنحة أتدر قرار بروالتها علط قسم األوداث   وإذا رأى قا ي األوداث أن 

 في برفة مستورة وإذا كان مع الحدث في إرتماب جناية أو جنحة فاعلون أتليون أو شركاء. 
التحقيق أن أجرى تحقيقا عنهم جميعا حكونء إلط جهة مختصة عادة  وسبق لقا ي  راشدون 

قسم   علط  وإوالته  الحدث  تخص  التي  قضية  عنه  ويفصل  العام  للقانون  طبقا  لمحاكمتهم 
  3األوداث. 

أما بالنسبة للجبايات إذا وقق القا ي األوداث في قضية  ودث متهم بررتماب تم تبيين       
الفعل المرتمب جناية ي  التدقيق المختص بشكون األوداث  ألن  الملف القضية إلط قا ي  حيل 

وقا ي التحقيق المكلف باألوداث بدور    4عن طريق وكيل  الجمهورية وحو ما يسمط بالتخلي 
 

حقيق المتعلق بحماية الطفل في مرولة المتابعة والت  12-15رواية  وليخة  الحماية القانونية للطفل الجان  في  ل قانون   1
 . 75بجامعة بسكرة العدد ال ال   تاريخ نيوجد  ص

 . 293للطباعة والنشر الجزائر )د.ت.ن(  صالشهاب  ن انجراءات الجزائية  دار بارش سليمان  شرع قانو  2
 . 27نصيرة مداني   حرة بكوش  مرجع سابق  ص 3
 . 73 يدون درياش  المرجع السابق  ص 4
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إذا رأى أن الوقائع تمون جناية أتدر األمر باإلوالة أمام قسم األوداث لمقر المجلس القضائي  
 المتعلق بحماية الطفل.  12-15من قانون رقم  79/02المختص  حذا ما تضمنته المادة 

 الفرع الثاني: التحقيق بواسطة قاضي التحقيق المختص بشؤون األحداث . 
: فيما يتعلق باألعماا التي تقوم  أوال: صالحيات قاضي التحقيق المختص بشؤون األحداث

والجن   الجنايات  في  بالتحقيق  يختص  فهو  األوداث  بشكون  المختص  التحقيق   قا ي  بها 
القانون   باألوداث في  الخاتة  العامة والنصوص  القواعد  التي يرتمبها األوداث وفق  المتشعبة 

سماع الوالي واستجواب  اإلجراءات الجزائية وقانون وماية الطفل أي يستدعي الحدث ووليه ويت  
للمادة   وفق  رقم    68/1الحدث  قانون  الضرورة    12-15من  الحالة  في  المواجهة  وإجراءات 

وإعادة التم يل الجريمة وإجراء المعاينة والخبرة إذا اقتضط األمر ذل  وله الحق كذل  في أتدر  
 أنه بالنسبة لامر  جميع األوامر الجنائية التي يمكن أن يصدرحا قا ي التحقيق مع البالغين إن

والتي تنص علط أنه يمنع    12-15من قانون  58بالحبس المكقت يجب أن تراعي أوكام المادة  
ون   1سنة في مكسسة عقابية ولو بصفة مكقتة    13إلط    10و ع الطفل الذي يتراوع سنه من  

تدبير  سنة مكقتا  في مكسسة عقابية إن إذا كان  حذا ال  15إلط    13يجو  و ع المجرم من  
 روريا أو استحاا اتخاذ أي إجراء أصر كان وفي حذ  الحالة يعجز الحدث في جناع الخاص  

 . 2باألوداث أو يو ع الحدث بمركز إعادة التربية وإدماج األوداث 
إلط   بعد  أو  بنفسه  باألوداث  المكانة  التحقيق  قا ي  أو  األوداث  قا ي  يجري  أنه  كما 

 مصال  الوسى المفتوع برجراء.
جتماعي تجميع فيه المعلومات عن والة المادية والمعنوية لاسرة وعن طباع الطفل  يح  إ

 3وسوابقه ومن كل  روفه. 
 .4ومع العلم أن البح  اإلجتماعي إجباري في الجنايات والجن  التي يرتمبها الحدث

وكذل  ي مر حذا األصير باإلجراء الفحصي الطبي والنفسي والعقلي إن لزم األمر وسب ما  
 . 15.12من القانون رقم 4/ 68ورد في نص المادة 

 
 

 المتعلق بحماية الطفل.  15/12من القانون رقم  58/1المادة  1
 المتعلق بحماية الطفل.  15.12من القانون رقم  58/2المادة  2
 المتعلق بحماية الطفل.  15/12من القانون رقم  68/3المادة  3
 المتعلق بحماية الطفل. 12/ 15من القانون رقم   66المادة  4
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 سرية التحقيق مع الحدث الجانح: -1
بسرية  بموجب    يقصد  إذ  الدعوى  أطراف  بين  من  للجمهور  بالنسبة  عسنية  عدم  التحقيق 

بير   شخص  كل  مواجهة  في  والمتمان  السرية  جو  في  انبتدائية  التحقيقات  تجري  أن  القانون 
من قانون اإلجراءات الجزائية والتي    11  عمس بالقاعدة التي أرستها المادة  1طرفه في القضية

ة في مرولة البح  والتحري والتحقيق لذا يلزم كل شخص ساحم في  قضته بوجوب اوترام السري 
التحقيق أو اتصل به سواء كان قا ي التحقيق أو أعضاء النيابة أو رجاا الضبطية القضائية  
أو الخبراء أو المترجمين أو الخصوم والشعور للحفاظ علط السرية التحقيق وما جرى به  وإن  

ا السر  إفشاء  لجريمة  مرتمبا  المادة  كان  بموجب  عليه  والمعاقبة  المنصوص  من    301لمهني 
إلط    20.000قانون العقوبات علط أنه " يعاقبه بالحبس من شهر إلط ستة أشهر وبغرامة من  

بحكم    100.000 المكتمنين  األشخاص  وجميع  والقابست  والصيادلة  والجراوون  األطباء  دج 
لط أسرار أولط بها وافشوحا في بير الحانت  الواقع أو المهنة أو الو يفة الدائمة أو المكقتة ع 

من    46التي بموجب القانون إنشائها ويصرع لهم ذل  وأكدته علط سرية التحقيق كذل  المادة  
عملية   جراء  من  عليها  الحصوا  تم  التي  المستندات  سرية  علط  الحفاظ  بخصوص  ق.إ.ج 

مستندات تم الحصوا عليها    من ذات القانون التي عاقبته علط إنشاء  85التفتيش وكذا المادة  
 من جراء عملية التفتيش. 

 إستئناف أوامر جهات التحقيق مع الحدث: -2
أوامر   كانت  سواء  طبيعتها  وباصتسف  التحقيق  جهات  تصدرحا  التي  باألوامر  يتعلق  فيما 
نصت   إذ  استونافها  فيمكن  تصرف  أوامر  أو  جزائية  طبيعية  ذات  أو  والتربية  بالحماية  متعلقة 

علط ما يلي: " تطبق علط األوامر التي يصدرحا قا ي   12-15من القانون رقم    76المادة  
المواد   أوكام  باألوداث  المكلفة  التحقيق  قا ي  أو  قانون    173إلط    170األوداث  من 

 70اإلجراءات الجزائية بير أنه إذا تعلق األمر بالتدابير المكقتة المنصوص عليها في المادة  
فرن مجلة انستوناف تحدد بعشرة أيام. ويجو  أن يرفع انستوناف من الطفل أو  من حذا القانون  

 محاميه أو مم له الشرعي أمام برفة األوداث بالمجلس القضائي. 
 

 
أومد شوقي لفاتي  مبادئ اإلجراءات الجزائية في  وء الممارسة القضائية الطبعة انولط  الديوان الوطني لاشغاا العمومية  1

 . 220  ص2002الجزائر 



 آليات الحماية اإلجرائية المقررة للحدث المتهم في مرحلة قبل المحاكمة         الفصل األول: 

 

32 

 

  التحقيق مرحلة في المتهم للحدث المشرع كفلها التي ضمانات  :الثاني  المطلب
 التحقيق  أ ناء الحقوق  و الضمانات من  جملة  انوداث فوة صص   لقد الجزائري  المشرع ان

 :مايلي  الضمانات حذ  تتم ل وي  معه

 بالصمت  التزام و بالتهمة  االبالغ ضمانتي : األّول الفرع
 : حق الحدث في التزام الصمت. اوال

من قانون اإلجراءات الجزائية علط "... ويتبعه أنه ور في عدم اإلدنء    100نصت المادة  
قا ي   تلقاحا  ب قواله  يدلي  أن  المتهم  أراد  فرذا  المحضر  في  التنبيه  ذل   عن  وبتو   قرار  ب ي 

 1التحقيق منه علط الفور..." 
 2ويلزم بالسكوت.  ومن حنا نقوا ب ن للمتهم الحرية في أن يدلي ب قواله وله أن يمتنع 

اإلنسان   يلزم  فس  نفسه  الدفاع عن  في  المتهم  أحم  مانات ورية  الصمت من  ويعد وق 
 3بالحدي  أو يجير علط المسم أمام أي جهة أو السلطة ألن ذل  يعد وقا من وقوقه 

له   المسم  كما ن يجو   تعديبه إلكرامه علط  المحقق  المتهم الصمت ون يجو   التزم  فرذا 
ه اليمين باعتبار ذل  نوعا من اإلكرا  المعنوي  فرنه من باب أولي إن يحمل الحدث علط  تسليم

 اإلدنء ون يجو  أيضا إكراحه جسديا أو معنويا علط المسم أو اإلعتراف. 
  اليه  الموجه بالتهم ابالغه في الحدث حق : ثانيا

 الت كد  اوبعد التحقيق  بداية عند  التحقيق  الجهات  علط أوجب  الجزائري  الجنائي القانون  ان
 الصادرة األوامر و  المتخذة اإلجراءات مجموعة  و اليه  المو جهة بالتهم  تبلغه  أو  المتهم  حوية من

  انتهام برفة أمام فيها الطعن له يتسنط وتط التحقيق بش ن
 يمكن  ون  المحاكمة و التحقيق  مرولة  صسا ايجابي  ت  ير و فعالية الدفاع لحق  أن وي  -

 إلط القانون  يشير لذا بش نها المتابع و  إليه المنسوبة بالوقائع المتهم يعلم مالم الحق حذا ممارسة
 يمكن  كما إليه المنسوبة بالتهم يخطر  و  الشرعي مم له أو الحدث المتهم  يحاط  أن  رورة
 القانوني التمييف  وسب إليه المنسوبة  للوقائع القانوني  بالوتف الحدث  إعسم  التحقيق  لقا ي

 
 من ق.أ.ج.  100المادة  1
 . 192 يدون درياحا  المرجع السبق  ص 2
 . 96  ص 2013  انردن   وجاد المسواني  قرينة البراءة   بدون ط  دار وائل للنشر والتو يع 3
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 اإلجراءات مجموعة و التحقيق افتتاع طلب في ورد الذي و  العامة النيابة  اليه صلصت الذي
 . نفسه عن الدفاع له يتسنط وتط  التحقيق  بش ن الصادرة األوامر  و  المتخذ ة

 النموذجية الدنيا المتحدة  األمم قوعد من السابعة القاعدة توتي وي   بالذكر الجدير و -
 بالتهم باإلبسال الحدث المتهم  بحق "بكين" بقواعد  المعروفة األوداث قضاء شكون  إلدارة

  إليه المو جهة 
دته  ما كان وإذا  ما  ووفق  العامة القواعد  وفق  تطبقه  التحقيق  حيوات كانت  وقوق  اتفاقية جس 
 بها يتمتع التي تل  من  أقل بحماية المنحرف الحدث المتهم يتمتع أن  وحو  المنطق تقتضيه
 . البالت المتهم

 القا ي طرف  من  يبلغون  سلوكاتهم كانت مهما و فواتهم بكل  األوداث أن الخستة  و 
 . إليهم المنسوبة بالتهم

 الفرع الثاني: ضمانة التمثيل القانوني للحدث. 
 أثناء التحقيق.  : حق الحدث في االستعانة بالمحامأوال

المادة   لنص  طبقا  لمساعدته  المحامي  روري  فحضور  الدفاع  في  وق  من   67للحدث 
قانون وماية الطفل علط :" إن وضور مهام لمساعدة الطفل وجوبي في جميع مراول المتابعة  

 والتحقيق والمحاكمة". 
وإذا لم يقم الطفل أو مم له الشرعي بتعيين محام يعين له قا ي األوداث محاميا من تلقاء  

 . 1فسه أو يحصد  ذل  علط بقية محامين ن 
وفقا   المحامين  نقابة  شهريا  يقدمها  قائمة  من  المحامي  يختار  التلقائي   التعيين  والة  وفي 

 الشروط الشروط والميفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمل بهما. 
من قواعد بكين حذا الحق وي  ارشدته بلط ذل  بقولها" له   01/ف15ولقد كرسته القاعدة  

 محكمة محاميا مجانا وي  ينص قانون البلد علط جوا  ذل ". 
دفاع   أكد علط  رورة وجود محام  المشرع  أن  السابقة ذكرحا في  المواد  ومن صسا نص 

 . 2ي وتون إلط المحاكمة يدعمه طواا إجراءات المتابعة بداية من مرولة التحر 

 
 المتعلق بحماية الطفل. 12-15من قانون  67المادة  1
بسكرة   2 صيضر   محمد  جامعة  الحقوق  في  الماستر  شهادة  لنيل  مذكرة  الجزائري   التشريع  في  األوداث  جنوع  مريم   مليلي 

 . 70ص
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 ثانيا: حق الحدث في أن يحضر معه وليه القانوني. 
جنحة   أو  جناية  بشكل  اقترفه  وما  ود ا  المتهم  كان  إذا  إلزاميا  الحدث  ولي  وضور  ويعد 

 .1مختلطة 
األوداث   بشكون  المختص  التحقيق  وقا ي  األوداث  قا ي  علط  الجزائري  للتشريع  طبقا 

وتي  أو  الحدث  والدي  اتجا   أصطار  تمت  التي  بالمتابعات  المكلفين  وصانته  يتولط  حذا  أو  ه 
متابعا  الحدث  ب ن  القانوني  المسكوا  إعسم  مجرد  أنه  علط  يفهم  قد  حنا  فاإلصطار  الحدث 
في   وقه   استعماا  أو  القاتر  للدفاع عن  محام  كامتيا   مناسبا  يرا   ما  لتخاذ  وذل   قضائيا  

ث المتابع  دون أن يستنتو ذال  وق المسكوا القانوني  استوناف األوامر التي تتخذ اتجا  الحد
 برفقة الحدث بجميع اإلجراءات التحقيق وحو المعموا به فعس لما يشكله ذا  الحضور. 

 
 
 
 

 
  دار حومه للنشر والطباعة والتو يع  06ط  محمد عبد القادر القويسمية   مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري   1

 .  65  ص2011الجزائر  
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 تمهيد:
بصىىفة نهائيىىة  بغىىرض الفصىىل فىىي  إن الهدف من محاكمة المجرم البالت حو تمحيص األدالة

مو وع الدعوى العمومية بالبراءة أو بالعقوبة  لمن الهىىدف مىىن محاكمىىة القصىىر ن يتركىىز أساسىىا 
علىىىىط ذلىىىى   ألن الحىىىىدث الجىىىىان  أو المعىىىىرض لخطىىىىر معنىىىىوي  عىىىىادة مىىىىا يكىىىىون  ىىىىحية عوامىىىىل 

المشىىرع  شخصىىية  اقتصىىادية واجتماعيىىة عجىىز مقاومتهىىا  فىىدصل فىىي دائىىرة الخطىىر وذلىى  مىىا جعىىل
ينظىىىر إلىىىط محكمىىىة األوىىىداث علىىىط أنهىىىا حيوىىىة اجتماعيىىىة قانونيىىىة تخىىىص فىىىي الفصىىىل فىىىي أعقىىىد 
السىىلوكات ألحىىم فوىىة مىىن أفىىراد المجتمىىع  حىىدفها األساسىىي ومايىىة األوىىداث الموجىىودين فىىي صطىىر 
ومحاولىىة تقىىويم انحىىرافهم وإدمىىاجهم مىىع المجتمىىع وفىىق المبىىادئ الحدي ىىة للىىدفاع انجتمىىاعي وفىىي 

 رام وقوق اإلنسان للطفل .إطار اوت 
ودراسة مو وع ومايىىة األوىىداث أ نىىاء المحاكمىىة تقتضىىي تو ىىي  مىىا يتمتىىع بىىه الحىىدث أ نىىاء 
حىىىذ  المرولىىىة  وحىىىو مىىىا جعلنىىىا نقسىىىم حىىىذا الفصىىىل إلىىىط مبح ىىىين إذ سىىىنتعرض فىىىي المبحىىى  األوا 

آليىىات   الجهات القضائية المختصة بالنظر في قضايا األوداث  أما المبح  سندرس مىىن صسلىىه
 محاكمة الحدث واألوكام الصادرة  د .
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 المبحث األول : الجهات القضائية المختصة بالنظر في قضايا األحداث . 
بهىىا الفصىىل فىىي قضىىايا األوىىداث أوىىد أحىىم تىىور العدالىىة  تعتبىىر الجهىىات القضىىائية المنوطىىة

كونها تسعط إلىىط تحقيقهىىا مىىن صىىسا إدارة جلسىىات و ىىمان وقىىوق األطىىراف أ نىىاء سىىيرحا صاتىىة 
 األوداث باعتبارحم فوة ن  الت في طور النمو .

 المطلب األول : تشكيلة الجهات المختصة بمحاكمة األحداث . 
أن يتماشىىىط مىىىع األبىىىراض التىىىي تهىىىدف التشىىىريعات إلىىىط إن تشىىىغيل محىىىاكم األوىىىداث ينبغىىىي 

تحقيقهىىىا بوسىىىائل اسىىىت نائية  ونبىىىد أن يختلىىىف التشىىىكيل باإل ىىىافة إلىىىط انصتسفىىىات األصىىىرى التىىىي 
 يميزحا عن المحاكم العادية  كجو المحكمة وطريقة انعقادحا .

 الفرع األول : قسم األحداث على مستوى المحكمة . 
األوىىداث سىىواء صىىارج مقىىر المجلىىس أو الموجىىود بهىىا مىىن قا ىىي األوىىداث رئىىيس يتشكل قسم  

سنوات بىى مر مىىن رئىىيس  3 ويعين المحلفون األتليون وانوتياطيون لمدة   1ومن قا ين محلفين
سىىنة مىىن عمىىرحم  وتمىىتعهم بالجنسىىية  30المجلىىس القضىىائي المخىىتص بشىىرط بلىىوبهم أك ىىر مىىن 

مىىن  80/3امهم بشكون األوداث وسب ما نصت عليه المىىادة الجزائرية مع  رورة درايتهم واحتم
 إ ىىافة إلىىط  2ويجىىب علىىيهم أداء اليمىىين أمىىام المحكمىىة قبىىل القيىىام بمهىىامهم 15/12القىىانون رقىىم 

 . 3وجود النيابة وكاتب الجلسة
ويتم اصتيار حكنء المحلفين مىىن جىىدوا محىىرر بمعرفىىة لجنىىة مختصىىة تجمىىع لىىدى كىىل مجلىىس 

 .4اللجنة تشكيلها وطريقة عملها بقرار من و ير العدا   قضائي  تحدد حذ 
يعىىىين فىىىىي كىىىىل محكمىىىىة تقىىىىع بمقىىىىر المجلىىىىس القضىىىىائي قا ىىىىي أو قضىىىىاة يختىىىىارون لمفىىىىائتهم 

سىىنوات  أمىىا عىىن المحىىاكم  3وللعنايىىة التىىي يولونهىىا لاوىىداث وذلىى  بقىىرار مىىن و يىىر العىىدا لمىىدة 

 
 المتعلق بحماية الطفل. 12-15من القانون رقم  1فقرة  80المادة  1
 المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون رقم 6فقرة  80المادة  2
 المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون رقم  2فقرة  80المادة  3
 المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون رقم  5فقرة 80المادة  4
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ن رئيس المجلس القضائي بناءا علىىط األصرى  فرن قضاة األوداث يعينون بموجب أمر تادر م
 .1طلب النائب العام 

 الفرع الثاني : غرفة األحداث على مستوى المجلس . 
تتشكل برفة األوداث بالمجلس القضائي من رئيس برفة ومستشارين ا نين  يعنىىون بموجىىب 
 أمىىر مىىن رئىىيس المجلىىس القضىىائي  مىىن بىىين قضىىاة المجلىىس المعىىروفين باحتمىىامهم بالطفولىىة  أو 

 12-15ومىىىن القىىىانون رقىىىم  2و 91/1الىىىذين مارسىىىوا كقضىىىاة لاوىىىداث وحىىىذا طبقىىىا لىىىنص المىىىادة 
 .2المتعلق بحماية الطفل  باإل افة إلط وضور النيابة العامة وأمن الضبى في الجلسات 

 الفرع الثالث : القسم المختص بالنظر في جنايات األحداث . 
وىىىداث ن يخىىىرج عىىىن التشىىىكيل القىىىانوني إن تشىىىكيل محكمىىىة الجنايىىىات للنظىىىر فىىىي قضىىىايا األ

ق,ا.ج: "تتشكل محكمىىة الجنايىىات مىىن قا ىىي يكىىون  258/1العادي المنصوص عليه في المادة 
برتبة رئيس برفة بىىالمجلس القضىىائي علىىط األقىىل ومىىن قا ىىيين يكونىىان برتبىىة مستشىىار بىىالمجلس 

ود مساعديه ويعاون المحكمىىة علط األقل ومحلفين ا نين " ويقوم بو يفة النيابة  لنائب العام أو أ
 . 3من نفس القانون   257-256بالجلسة كاتب الضبى  المواد 

 المطلب الثاني : اختصاص النظر في قضايا األحداث . 
انصتصاص حو السلطة أو الصسوية التي صولها القانون لمحكمىىة مىىن المحىىاكم فىىي الفصىىل 

مختصىىة بنظىىر الىىدوى المرفوعىىة إليهىىا إن إذا كانىىت في قضايا معينة  ون تمون المحكمىىة الجنائيىىة  
مختصىىىىىىة بالنسىىىىىىبة للشىىىىىىخص المىىىىىىتهم )انصتصىىىىىىاص الشخصىىىىىىي(  ومىىىىىىن ويىىىىىى  نىىىىىىوع الجريمىىىىىىة 

 )انصتصاص النوعي( ومن وي  المكان )انصتصاص المكاني( .
 
 

 
 المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون رقم  2و  1فقرة  61المادة  1
 المتعلق بحماية الطفل 12-15فقرة  األصيرة  من القانون رقم  91المادة  2
 .29 ص2008-2005مدرسة العليا للقضاء(  قصسر مداني و حرة بكوش  قضاء انوداث  )مذكرة تخرج لنيل اجا ة ال 3
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 الفرع األول : االختصاص الشخصي للنظر في قضايا األحداث : 
 18àلحىىدث الىىذي لىىم يىىتم ال امنىىة عشىىر مىىن عمىىر)تختص محكمة األوداث بالنظر فىىي أمىىر ا

 فىىىالبرجوع إلىىىط قىىىانون ومايىىىة الطفىىىل نجىىىد أن المشىىىرع قىىىد احتىىىدى 1عنىىىد ارتمابىىىه جنايىىىة أو جنحىىىة 
بالمعيىىىار الشخصىىىي فىىىي تحديىىىد المحكمىىىة المختصىىىة بانعتمىىىاد علىىىط سىىىن المىىىتهم وقىىىت ارتمىىىاب 

 .  2الجريمة
 ة .من قانون اإلجراءات الجزائي  2وحذا ما نصت عليه  

كما أن المشرع و ع ودا ألي نزاع قىىد ي ىىار وىىوا متىىط يعتىىد بسىىن الحىىدث المرتمىىب للجريمىىة 
  حل بيوم ارتماب الفعل أو يوم المتابعة أو يوم المحاكمة 

وي  جاء فاتس أنه يعتد بسن الحدث يوم ارتماب الجريمىىة  وحىىو مىىا أكىىد  المجلىىس األعلىىط 
ال سىىن الرشىىد الجزائىىي يكىىون بتمىىام ال امنىىة عشىىر ومىىن يقوا :"متط  كان من المقرر قانونا ألن بلو 

 المقرر كذل  أن العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي يكون بسن المجرم يوم ارتماب الجريمة ".
 .3ومن  م فرن القضاء بما يخالف حذا المبدأ يعد صرقا للقانون 

ويىىتم الت كىىد مىىن أن الما ىىل أمىىام جهىىات الحكىىم  وىىدث إمىىا بواسىىطة شىىهادة مىىيسد أو بواسىىطة 
بطاقىىىة التعريىىىف الشخصىىىية  وفىىىي والىىىة انعىىىدامها للقا ىىىي ألن يسىىىتعين بىىىالخبرة للتحقىىىق مىىىن أن 

 الما ل أمامه ودث  وحو المعموا به ربم عدم وجود نص يقتضي بذل  .
لفصىىىل فىىىي قضىىىايا األوىىىداث المنحىىىرفين متىىىط فاألتىىىل أن قضىىىاء األوىىىداث حىىىو المخىىىتص با

سىىىنة  وبالتىىالي متىىىط تجىىاو  الشىىىخص تلىى  السىىىن أتىىبحت المحىىىاكم  18كانىىت سىىىنهم ن يتجىىاو  
العاديىىة حىىي المختصىىة إن أن المشىىرع أرجىىع انصتصىىاص الشخصىىي فىىي بعىىل قضىىايا األوىىداث 

 إلط القضاء العادي وذل  في والتين :

 
 ,144 ينب اومد عوين  مرجع سابق ص 1
 المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون رقم  2المادة  2
 المجلىىة القضىىائية للمحكمىىة العليىىا  العىىدد ال ىىاني  03/1984/ 20قىىرار المجلىىس األعلىىط )المحكمىىة العليىىا ( الصىىادر بتىىاريخ  3
 1990   263. 



 الحماية اإلجرائية المقررة للحدث أثناء المحاكمة                                   الفصل الثاني:

 

40 

 

صتصىىاص الشخصىىي يكىىون لقسىىم المخالفىىات سىىنة أرتمىىب مخالفىىة فان 18وىىدث أقىىل مىىن  -
 المختص بالبالغين .

سىىىىنة ارتمىىىىب فعىىىىل إرحىىىىابي أو تخريبىىىىي فانصتصىىىىاص الشخصىىىىي يكىىىىون  16وىىىىدث أتىىىىم  -
 .1لمحكمة الجنايات

وفي والة اشترا  بالت مع ودث في جريمة واودة يحاا الحدث إلىىط قضىىاء األوىىداث ويحىىاا 
مىىىن قىىىانون ومايىىىة الطفىىىل رقىىىم  62ب المىىىادة البىىىالت إلىىىط المحكمىىىة العاديىىىة المختصىىىة وذلىىى  بحسىىى 

15/12. 
ولمىىن تبقىىط اإلشىىكالية المطرووىىة مىىاذا  لىىو أن الحىىدث قىىد ارتمىىب جريمىىة وحىىو قاتىىر وأصىىرى 

 ذات عسقة بها وحو بالت؟
 بالربم من عدم وجود نص يقضي بذل  إن أن العبرة حنا .

ن إذا كانىىت المتابعىىة عىىن تمىىون بىىالجرم األصيىىر فىىالمتهم يحىىاا إلىىط المحكمىىة الخاتىىة بالبىىالغي 
 الجريمة األولط لم تتم قبل ارتماب الجريمة ال انية .

 انصتصاص الشخصي انست نائي لقضاء األوداث :
اسىىت ناء مىىن قاعىىدة انصتصىىاص الشخصىىي األساسىىي لقضىىاء األوىىداث فىىرن قىىوانين األوىىداث 
العربية  ومنها التشريع الجزائري تقضي باصتصاص محمىىة األوىىداث فىىي بعىىل الجىىرائم المتصىىلة 

 .2بقضايا األوداث التي يرتمبها بالغون وكذا الجرائم التي يرتمبها األوداث ذو الصفة العسكرية 
 ء األوداث للفصل في قضايا البالغين :يكون في الحالتين :امتداد قضا

الحالة األولط : اإلبفاا الوا ىى  للرقابىىة مىىن جانىىب الوالىىدين أو الوتىىي أو متىىولي الحضىىانة 
ووالة صلق أي شخص عراقيل تحوا دون مباشىىرة المنىىدوب المعىىين لمراقبىىة سىىلو  الحىىدث مهامىىه 

الوتىىىط أو الوالىىىدين أو الحا ىىىن بغرامىىىة  ويىىى  صىىىوا المشىىىرع لقا ىىىي األوىىىداث أن يحكىىىم علىىىط
 من قانون اإلجراءات الجزائية .  481/3د.ج وسب المادة  500إلط   100مدنية من  
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الحالىىة ال انيىىة : مسىى لة إسىىناد الحضىىانة أو إسىىقاطها عىىن أوىىد الوالىىدين متىىط رأى أن مصىىلحة 
 الحدث تقتضي ذل  .

مىىىن  74/5كرية : تىىىنص المىىىادة امتىىىداد قضىىىايا األوىىىداث بالنسىىىبة ألوىىىداث ذو الصىىىفة العسىىى 
قىىىانون القضىىىاء العسىىىكري :" يحىىىق لوكيىىىل الجمهوريىىىة العسىىىكري فىىىي  مىىىن الحىىىرب أن يستحضىىىر 
مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان ما عدا القصر عن كل جريمة إن أذا كانت حىىذ  

 .1الجريمة تستوجب اإلعدام "
عسكرية متط ارتمبوا جرائم تتم إوىىالتهم علىىط فاألوداث الطلبة العسكريين التابعين للمكسسة ال

قضاء األوىىداث العىىادي مىىا عىىدا إذا تعلىىق األمىىر بجريمىىة عقوبتهىىا اإلعىىدام فىىرن القضىىاء العسىىكري 
 .2يكون مختصا ربم أن المتهم ودث  

 الفرع الثاني : االختصاص النوعي للنظر في قضايا األحداث . 
إذا كانىىت الجهىىات لجزائيىىة الخاتىىة بمحاكمىىة البىىالغين تنقسىىم مىىن ناويىىة تو يىىع انصتصىىاص 
النىىوعي للجىىرائم إلىىط محكمىىة الجنايىىات النىىا رة فىىي مىىواد لجنايىىات ومحكمىىة جىىن  فاتىىلة فىىي مىىواد 
الجىىىن  ومحكمىىىة المخالفىىىات النىىىا رة فىىىي مىىىواد المخالفىىىات فىىىرن للقضىىىاء األوىىىداث صصوتىىىية مىىىن 

عي بنىىاءا علىىط التمييىىف القىىانوني المعطىىط للجىىرائم التىىي يرتمبهىىا الحىىدث ويىى  انصتصىىاص النىىو 
 وي  أن المشرع أقر تقسيما واصتصاص يتسءم مع اجرام األوداث .

 الجهة الفاصلة في جنايات األحداث :-1

عندما يقوم وكيل الجمهورية بالمحكمة بتمييف الواقعة المشكلة للجريمىىة التىىي ارتمبهىىا الحىىدث 
 يحيىىل الملىىف علىىط قا ىىي التحقيىىق بالمحكمىىة   ىىم يسىىتممل حىىذا األصيىىر كافىىة  علىىط أنهىىا جنايىىة

عناتىىر مقىىر المجلىىس  وحىىذا ويصىىدر أمىىر باإلوالىىة علىىط قسىىم األوىىداث بالمحكمىىة مقىىر المجلىىس 
ق.ا.ج  فىىرذا قىىام  249/2ق.ا.ج  ذلىى  باسىىت ناء نىىص المىىادة  2/ 451 وحىىذا طبقىىا لىىنص المىىادة 
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ير قسم األوداث بمحكمة مقر المجلس فرنه يجب علط مىىن قا ي التحقيق بروالة الملف علط ب
أويىىىت إليىىىه القضىىىية أن يىىىدفع بعىىىدم اصتصاتىىىه النىىىوعي وفىىىي والىىىة مىىىا إذا فصىىىل فرنىىىه يكىىىون قىىىد 

 و حىىىو مىىىا  1ارتمىىىب صطىىى  إجرائيىىىا يترتىىىب عليىىىه نقىىىص ض الحكىىىم فىىىي والىىىة الطعىىىن فيىىىه بىىىالنقل
 و  2415082تحىىت رقىىم  18/05/2000قضىىت بىىه المحكمىىة العليىىا فىىي قرارحىىا الصىىادر بتىىاريخ 

لمىىن السىىكاا المطىىروع مىىن ناويىىة انصتصىىاص النىىوعي حىىو فىىي والىىة مىىا إذا قىىام قا ىىي التحقيىىق 
بالمحكمىىة )بيىىر المحكمىىة مقىىر المجلىىس (  بىىالتحقيق فىىي جنايىىة ارتمبهىىا وىىدث واسىىتممل عناتىىر 

وبعىىىد التحقيىىىق وأوىىىاا القضىىىية بموجىىىب أمىىىر إوالىىىة إلىىىط قسىىىم األوىىىداث بمحكمىىىة مقىىىر المجلىىىس  
المناقشات والمرافعات بالجلسة أعادت المحكمة تمييف الوقائع إلط جنحة فمما الحم الذي تصدر  

 وحل تصدر وكما بعدم انصتصاص النوعي .
 وول حذ  اإلشكالية إودى الخيارات التالية :

إن اإلجىىىراءات المقىىىررة لاوىىىداث فىىىي ق.ا.ج لىىىم يتضىىىمن نىىىص يقضىىىي بىىى ن لقسىىىم األوىىىداث 
مجلس أن يقضي بعدم انصتصاص وبذل  لم يجعل لقسىىم األوىىداث بمحكمىىة مقىىر بمحكمة مقر ال

المجلس الونية العامة بنظر الجرائم المحالة إليها علط أساس أنها جناية  م بىىايرت التمييىىف بعىىد 
كرسىىها المشىىرع فقىىى لمحكمىىة الجنايىىات  –قاعىىدة الونيىىة العامىىة –ذل  إلىىط جنحىىة إن حىىذ  القاعىىدة  

دون بيرحىىىا لعىىىدة اعتبىىىارات أحمهىىىا مىىىن الناويىىىة القانونيىىىة اقتصىىىار اإلجىىىراءات وعىىىدم إرحىىىاق مرفىىىق 
القضاء فىىس يمكىىن إذا لقسىىم األوىىداث بمحكمىىة مقىىر المجلىىس بنىىاء علىىط حىىذا األسىىاس أن يتصىىدى 

 .3للفصل في جريمة أعاد تمييفها من جناية إلط جنحة  
مىىن يملىى  المىىل يملىى  الجىىزء  طبقىىا للتفسىىير الضىىيق فىىي المىىادة الجزائيىىة تنصىىرف  إن قاعىىدة

ق.ا.ج( وفىىي حىىذ  الحالىىة تنصىىرف إلىىط إعىىادة التمييىىف 188وصىىرا فىىي الجىىرائم المرتبطىىة )المىىادة 
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ولمن إذا كانت حنا  جنايىىة مطرووىىة علىىط قسىىم األوىىداث بالمحكمىىة مقىىر المجلىىس وكانىىت تىىرتبى 
فهىىىىوم المىىىىادة السىىىىابقة  فرنهىىىىا تفصىىىىل فىىىىي الجنايىىىىة وفىىىىي الجىىىىرائم بهىىىىا جىىىىن  أو مخالفىىىىات وسىىىىب م

 المرتبطة حا أما إذا أعيد التمييف من جناية إلط جنحة  فالقاعدة ن يمكن تطبيقها .
الجىىاري العمىىىل حىىىو أنىىه بنىىىاءا علىىىط المبىىىدأ اإلجرائىىي لمىىىن يملىىى  المىىىل يملىى  الجىىىزء فىىىرن قسىىىم 

لتي أعيد تمييفها من جنايىىة إلىىط جنحىىة وذلىى  األوداث بمحكمة مقر المجلس يفصل في الجريمة ا
 .1بناءا علط انعتبارين السابقين 

 المحكمة المختصة بالفصل في جنح األحداث :-2

التىىي ترتمىىب  يختص قسم األوداث الموجودة بمحكمة صارج مقر المجلس بالنظر فىىي الجىىن  
األوىىىداث  سىىىنة  ويخىىىتص قسىىىم األوىىىداث بىىىالنظر فىىىي قضىىىايا 18مىىىن أوىىىداث تقىىىل أعمىىىارحم عىىىن 
المتعلىىىق بحمايىىىة الطفىىىل  تتخىىىذ اتجىىىا   12-15مىىىن القىىىانون  85الضىىىحايا  وطبقىىىا لىىىنص المىىىادة 

 الحدث تدابير الحماية والتهذيب وتط توافرت شروط وحي :
 أن تقع جناية أو جنحة  د ودث . -
 أن يصدر وكم بردانة المتهم في الجنحة أو الجناية . -
 .2ء علط رفع األمر إليه من طرف النيابةقا ي األوداث ن يستطيع التدصل إآل بنا -

وتجدر اإلشارة أن قا ي األوداث عندما يحيل الملف باعتبار  رئىىيس تشىىكيلة قسىىم األوىىداث 
المنعقىىد فىىي شىىكل جهىىة الحكىىم ولمىىن قبىىل اإلوالىىة كانىىت لىىه تىىفة محقىىق أو قا ىىي التحقيىىق فىىي 

التشىىكيلة للفصىىل فىىي ملىىف  قضايا األوداث وفىىي والىىة التاليىىة فرنىىه قا ىىي وكىىم ألنىىه يجلىىس رفقىىة
 الحدث .

بيىىر أن حنىىا  والىىة تفىىرض نفسىىها طروهىىا المشىىرع وحىىي إذا أ هىىرت محاكمىىة الحىىدث بقسىىم 
األوداث أن الجريمة المقترفة بو عها جنحة تمون في الحقيقة جنايىىة فرنىىه فىىي حىىذ  الحالىىة يجىىب 
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علىىىط قسىىىم األوىىىداث بالمحكمىىىة بيىىىر محكمىىىة مقىىىر المجلىىىس القضىىىائي أن يحيلهىىىا لقسىىىم األوىىىداث 
يجىىو  لهىىذا األصيىىر قبىىل الفصىىل فيهىىا أن يىى مر بىىرجراء تحقيىىق تمميلىىي  بمحكمىىة مقىىر المجلىىس  إذ

 .1ونذب لهذا الغرض قا ي التحقيق إذا كان أمر لإلوالة قد تدر من قا ي األوداث  
 الجهة الفاصلة في مخالفة األحداث :-3

سىىنة فىىي  18من ق.ا.ج في مضمونها :" يحاا الحدث الىىذي لىىم يبلىىت   446/1جاءت المادة  
الفىىىات علىىىط محكمىىىة المخالفىىىات وتنعقىىىد حىىىذ  المحكمىىىة ب و ىىىاع العلنيىىىة المنصىىىوص قضىىىايا المخ 

 من نفس القانون ". 468عليها في المادة 
فىىرذا كانىىىت المخالفىىة  ابتىىىة جىىا  للمحكمىىىة أن تقضىىىي بتىىوبيخ الحىىىدث أو الحكىىم عليىىىه بعقوبىىىة 

 .2من قانون العقوبات  51الغرامة وفقا ألوكام المادة 
دة السىىالفة الىىذكر صىىرج عىىن المبىىدأ المقىىرر فىىي اإلجىىراءات المتبعىىة أمىىام إن المشىىرع طبقىىا للمىىا

قضاء األوىىداث بىى ن عىىاد إلىىط القواعىىد العامىىة المقىىرر للمجىىرمين لبىىالغين ويتجلىىط حىىذا التراجىىع مىىن 
 المشرع إلط نقطتين .

من وي  انصتصاص : صسفا لمبدأ المقرر لصال  لحدث الجىىاني بىى ن تىىتم محاكمىىة أمىىام  -1
بالمحكمة التىىي يترأسىىها قا ىىي األوىىداث  فرنىىه فىىي مىىادة المخالفىىات وعنىىدما   قسم األوداث

يرتمىىب الحىىدث مخالفىىة فغىىن وكيىىل الجمهوريىىة بالمحكمىىة يسىىلم تمليفىىا بالحضىىور لاطىىراف 
بمىىا فهىىم الحىىدث يىىوم الجلسىىة أمىىام محكمىىة المخالفىىات للفصىىل فىىي المخالفىىات التىىي ارتمبهىىا 

 سواء.حذا الحدث ليحاكم مع البالغين علط ود  
التراجىىع عىىن مبىىدأ سىىرية المحاكمىىة إذا األتىىل فىىي قسىىم األوىىداث أن تنعقىىد جلسىىاته سىىرية  -2

 .3بير أن المشرع في مادة المخالفات تراجع عن حذا المبدأ ليعلن عن العلنية

 
 المتعلق بحماية الطفل 12-15فقرة انصيرة من القانون رقم  82المادة  1
 المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون رقم  2فقرة  87المادة  2
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وإذا كان المشرع أعطط قا ي قسم المخالفات السىىلطة التقديريىىة فىىي إرسىىاا ملىىف الحىىدث  -3
لطة و ع الحدث تحت اإلفراج المكقت بعد نطقة بالقوبة إلط قا ي األوداث الذي له س

 فىىرن ذلىى   مىىن بىىاب اإلتىىسع والحمايىىة  فالتىىدابير المتحىىدة ن تمىىون اتجىىا  الحىىدث الىىذي 
يتب  إدانته ولمن تتخذ أيضا اتجا  الحدث الذي يتبين أنه في صطر معنوي ولم تم الحكىىم 

 . 1عليه بالبراءة

 مي )المحلي( للنظر في قضايا األحداث : الفرع الثالث : االختصاص اإلقلي
المتعلقىىىة بحمايىىىىة الطفىىىل أنىىىه :" يحىىىىدد  15/12مىىىن القىىىانون  60جىىىاء فىىىي مضىىىمون المىىىىادة 

انصتصاص اإلقليمي لقسم األوداث بالمحكمة التي ارتمبىىت الجريمىىة بىىدائرة اصتصاتىىها أو التىىي 
ذي ع ىىر فيىىه علىىط الطفىىل بها محل إقامة أو سكن الطفل أو مم لىىة الشىىرعي أو محكمىىة المكىىان الىى 

 .2أو المكان الذي أودع به الحدث 
 ومن نص المادة يتحدد انصتصاص اإلقليمي للمحكمة وسب الحانت اآلتية :

مكان وقوع الجريمة : يعتبىىر مكىىان وقىىوع الجريمىىة األتىىل فىىي انصتصىىاص ألنىىه يسىىهل ك يىىرا 
الحصىىوا علىىط الشىىهود وإمىىام معاينىىة مكىىان الجريمىىة والظىىروف المحيطىىة بهىىا والعبىىرة فىىي تحديىىد 
وقىىوع الجريمىىة حىىو وقىىوع األعمىىاا التنفيذيىىة فىىي أك ىىر مىىن دائىىرة قضىىائية فيكىىون انصتصىىاص لمىىل 

بغىىل تنفيىىذ حىىذ  األفعىىاا وتمىىون األسىىبيقة للمحكمىىة التىىي تباشىىر أولىىط إجىىراءات محكمة وقع فيهىىا  
 المتابعة .

محل إقامة الحدث أو وليه أو وتية ويقصد به مكان اإلقامة المعتاد أو مكان سىىكن الحىىدث 
 أو مم له الشرعي .

محكمىىىىة مكىىىىان القىىىىبل علىىىىط الحىىىىدث :وتظهىىىىر أحميىىىىة مكىىىىان القىىىىبل علىىىىط الحىىىىدث و يفىىىىة 
حكمىىة إذا تعىىذر معرفىىة مكىىان وقىىوع الجريمىىة مىىن البدايىىة أو لىىم يكىىن للمىىتهم محىىل واصتصىىاص الم
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إقامىىة معىىروف وبىىذل  يكىىون المشىىرع قىىد نىىص علىىط أن اصتصىىاص المحكمىىة يكىىون بمكىىان القىىبل 
 علط المتهم ولو كان حذا القبل قد وقع لسبب أصر .

ن الجهىىات وكخستىىة نقىىوا أن الجهىىات الفاتىىلة فىىي قضىىايا األوىىداث تتميىىز عىىن بيرحىىا مىى 
القضائية الفاتلة في قضىىايا البىىالغين  ويىى  أنهىىا تنفىىرد بىىرجراءات صاتىىة كونهىىا تتعامىىل مىىع فوىىة 
وساسىىة  فخصىىها المشىىرع بشىىيء مىىن التخصىىيص فمىىن ناويىىة التشىىكيلية  فنجىىد المشىىرع قىىد جعىىل 
طابعهىىىا إتىىىسوي بهىىىدف إلىىىط إعىىىادة الت حيىىىل مىىىن صىىىسا اشىىىتراطه فىىىي القضىىىاة أن يىىىتم اصتيىىىارحم 

باحتمىىىىامهم بشىىىىىكون  ن م والعنايىىىىة التىىىىىي يولونهىىىىا لاوىىىىىداث وألن يكىىىىون المحلفىىىىون يمتىىىىىا و لمفىىىىاءته
األوداث أما من ناوية انصتصاص فيتحدد اصتصاتها الشخصي بالنظر إلط سن الحدث وقىىت 
ارتمىىاب الجريمىىة  وكىىذا بىىالنظر إلىىط و ىىعه و أصىىذ   بعىىين انعتبىىار   وحىىو مىىا يخىىالف القاعىىدة 

اص الشخصىىي  أمىىا انصتصىىاص المحلىىي فقىىد فىىرض لىىه المشىىرع قواعىىد العامة في تحديد انصتصىى 
شىىبيهة بالقواعىىد العامىىة إن أنىىه أ ىىاف محىىل إقامىىة المم ىىل الشىىرعي للحىىدث  وكىىذا المكىىان الىىذي 

 أودع فيه الحدث .
أما انصتصاص النىىوعي فرنىىه يتحىىدد تبعىىا المخالفىىات تنظىىر فيهىىا المحىىاكم العاديىىة النىىا رة فىىي 
المخالفىىات التىىي يرتمبهىىا البىىالغين  أمىىا الجىىن  فينظىىر فيهىىا قسىىم األوىىداث الموجىىوة بمحكمىىة صىىارج 

 .1مقر المجلس القضائي  والجنايات ينظر فيها قسم األوداث بمحكمة مقر المجلس القضائي
 الثاني : آليات محاكمة الحدث واألحكام الصادرة .  المبحث

استهدف ق إجراءات الجزائية وكذل  القانون المتعلق بحماية الطفل مبدأ أساسي فىىي معاملىىة 
جنوع األوداث أن وحو الوتوا إلط إتىىسع والىىة الحىىدث ولىىيس توقىىع العقىىاب الىىذي يوقىىع عىىادة 

قواعىىىد اجرايىىىة صاتىىىة باألوىىىداث الجىىىانحين   علىىىط البىىىالغين وفىىىي سىىىبيل ذلىىى  أفىىىرد حىىىذان القىىىانونين
تتفىىق مىىع حىىذا الغىىرض انجتمىىاعي وتتميىىز بالمرونىىة والبعىىد عىىن الشىىكليات المفرطىىة والخىىروج فىىي 
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ك ير من النقاط علط القواعد العامة  ويتض  أن المشرع الجزائري صص حذ  الفوة مىىن الجىىانحين 
 .1البالغين  الصغار ب توا وإجراءات صاتة عن تل  المتخذة فيما يخص  

 المطلب األول : سير محكمة األحداث . 
تقضىىي قواعىىد األمىىم المتحىىدة الىىدنيا النموذجيىىة إلدارة شىىكون قضىىاء األوىىداث بوجىىوب انطىىواء 
جميىىىع مراوىىىل اإلجىىىراءات القضىىىائية بشىىى ن األوىىىداث الجىىىانحين علىىىط  ىىىمانات أساسىىىية لتحقيىىىق 

تمىىاا إدراكىىه والظىىروف المشىىروبة المصىىلحة القصىىوى للحىىدث  مراعىىاة لتمزينىىه العضىىوي وعىىدم اك
وبالتىىالي فىىرن سىىير المحاكمىىة األوىىداث تفىىرض إجىىراءات ذات طىىابع صىىاص تضىىمن  2والمحيطة به

 وقوق الحدث وحو ما سنحاوا التطرق  له من صسا الفرعين اآلتيين :
 أوجه الحماية اإلجرائية العامة التي أقرها المشرع للحدث :  الفرع األول :

: مبدأ شفوية المرافعة في قضايا الجزائية  مانة من  ىىمانات المحاكمىىة المنصىىفة الشفوية  
 ويقصىىىد بشىىىفوية المرافعىىىات أ نىىىاء الجلسىىىة أن يىىىتم مناقشىىىة الىىىدفوع إلىىىط قىىىدمها الخصىىىوم وطلبىىىات 

م المىىتهم الما ىىل أمامىىه ن يكفىىي بالمحا ىىر للمكتوبىىة سىىواء النيابة العامة  وإذا القا ىىي وحىىو يحىىاك
تل  التي تم تحريرحا أ ناء التحقيق انبتدائي أو التحقيق القضائي إذا عليه أن يسمع بنفسه أقىىواا 
المتهم والضحية والمىىدعي المىىدني وكىىذا الشىىهود وتطىىرع أقىىواا كىىل واوىىد للمناقشىىة إذا أن القا ىىي 

ان محىىل منافسىىة أ نىىاء جلسىىة المحاكمىىة  كمىىا أن المحا ىىر والتقىىارير ن يبني قىىرار  إن علىىط مىىا كىى 
 .3الم بتة للجنايات أو الجن  ن تعتبر إن مجرد استدننت ما لم ينص القانون علط صسف ذل 

مىىن العهىىد الىىدولي للحقىىوق المدينىىة  24عىىدم المعاقبىىة علىىط فعىىل واوىىد مىىرتين : تىىنص المىىادة  
ود مجىىددا للمحاكمىىة أو للعقىىاب علىىط جريمىىة سىىبق أن أديىىن بهىىا والسياسية :ط ن يجو  تعريل أ

مىىىن  6أو بىىىرء منهىىىا يحكىىىم قضىىىائي وفقىىىا للقىىىانون واإلجىىىراءات الجنائيىىىة لمىىىل بلىىىد ".وتىىىنص المىىىادة 
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ق.ا.ج :" تنقضىىي الىىدعوى العموميىىة الراميىىة إلىىط تطبيىىق العقوبىىة بوفىىاة المىىتهم أو التقىىادم بىىىالعفو 
 .  1وبصدور وكم وائز لقوة الشيء المقتضط به  الشامل أو برلغاء قانون العقوبات

 حق العلم بالتهمة :
مىىن العهىىد للحقىىوق المدنيىىة والسياسىىية :"أن وىىق المىىتهم أن يىىتم   14مىىن المىىادة    3تنص الفقرة  

إعسمىىىه سىىىريعا وبالتفصىىىيل وفىىىي لغىىىة يفهمهىىىا بطبيعىىىة التهمىىىة الموجهىىىة بليىىىه وأسىىىبابها ". وتىىىنص 
ا ىىي التحقيىىق وىىين م ىىوا المىىتهم أمامىىه ألوا مىىرة مىىن حويتىىه ق.ا.ج :" أن يتحقىىق ق 100المىىادة 

ويحيطه علما تراوة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلية وينبهه ب نه وىىر فىىي عىىدم اإلدنء بىى ي 
 قرار ...".

وق إدنء المتهم ب قوالىىه بحريىىة : علىىط قا ىىي التحقيىىق تنبيهىىا لمىىتهم أنىىه وىىد فىىي عىىدم األداء 
التنبيىىه فىىي المحضىىر فىىرذا أراد المىىتهم أن يىىدلي ب قوالىىه تلقاحىىا منىىه علىىط ب ي قرار  وينو  عىىن ذلىى   

 . 2الفور
 حق العلم بكل إجراء :

أوجىىب القىىانون أصطىىار أطىىراف الىىدعوى ومحىىاميهم بكىىل إجىىراء مىىن اإلجىىراءات التىىي اتخىىذت 
 نسيما أ ناء التحقيق القضائي .

: يقصىىد بالمسىىاواة بمفهوميهىىا القىىانوني و القضىىائي إن القاعىىدة  حققق المسققاواة فققي الحقققوق 
القانونيىىة تتصىىف دائمىىا بصىىفة التجريىىد والعموميىىة  فهىىي تحىىدد علىىط وجىىه الحصىىر  األفعىىاا التىىي 
توتف الجرم وإنزاا العقىىاب علىىط الشىىخص الىىذي يرتمىىب الفعىىل المجىىرم المشىىار إليىىه دون تحديىىد 

نيىىىة الشىىىخص أو أشىىىخاص فرنهىىىا تحىىىددحم بصىىىفاتهم ن الشىىىخص ذاتىىىه  وإن وىىىددت القاعىىىدة القانو 
 بذواتهم   وحنا تمون أمام ما عرف باسم المساواة القانونية .

 
 ة .من قانون انجراءات الجزائي 6المادة  1
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أمىىىىا المسىىىىاواة القضىىىىائية  فهىىىىي الموا نىىىىة بىىىىين األشىىىىخاص فىىىىي وقىىىىوقهم أمىىىىام جهىىىىا  القضىىىىاء 
ويضىىه وتساويهم في مراكزحم القانونيىىة  فممىىا يحىىق للضىىحية مىى س أن يت سىىس طرفىىا مىىدنيا طالبىىا تع

عىىن األ ىىرار الماديىىة أو الجسىىمانية أو األدبيىىة السوقىىة بىىه جىىراء الجىىرم المتىىابع بىىه المىىتهم  يجىىو  
لهىىذا األصيىىر وىىق إنمىىار التهمىىة المنسىىوبة إليىىه مىىن أساسىىها  ويحىىق لىىه الىىدفاع عىىن نفسىىه والىىدفع 

ال  بقرينىىة البىىراءة التىىي يقىىع عىىبء نفيهىىا علىىط النيابىىة  فضىىس عىىن الميكانيزمىىات المو ىىوعة لصىى 
 .1األطراف بعد النطق بالحكم  

 حق المتهم أن تعطى له الكلمة األخيرة :
إذا كىىان وىىق انسىىىتجواب أ نىىاء المحاكمىىة مىىىن الحقىىوق األساسىىية الضىىىامنة للمحاكمىىة بتقىىىديم 
العادلىىىة بمىىىا فىىىي ذلىىى  وىىىق إبىىىداء دفاعىىىه سىىىواء شىىىفويا أو كتابيىىىا سىىىواء بتقىىىديم أدلىىىة أو نقىىىص أدلىىىة 

 ه أيضا الحق في أن تعطط له الملمة األصيرة .المقدمة  فالمتهم ودفاع
 حق تطبيق القانون األصلح :

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسىىية :" ن يىىدان أي فىىرد ب يىىة جريمىىة   15تنص المادة  
بسىىبب فعىىل أو امتنىىاع عىىن فعىىل لىىم يكىىن وقىىت ارتمابىىه يشىىكل جريمىىة بمقتضىىط القىىانون الىىوطني و 

أية عقوبة تمون أشد من تل  التىىي كانىىت سىىارية المفعىىوا فىىي الوقىىت   الدولي  كما ن يجو  فرض
الىىذي ارتمبىىت فيىىه الجريمىىة وإذا وىىدث بعىىد ارتمىىاب الجريمىىة أن تىىدور قىىانون يىىنص علىىط عقوبىىة 

 أصف أن يستفيد مرتمب الجريمة من حذا التخفيف .
 الحق في المساعدة القضائية :

سىىيما فىىي القضىىايا المكيفىىة علىىط أنهىىا تشىىكل نص قانون اإلجراءات الجزائية علط المسىىاعدة ن
 01/06المعىىىدا والمىىىتمم للقىىىانون رقىىىم  57 71جنايىىىة وكىىىذا قضىىىايا األوىىىداث ونظىىىم األمىىىر رقىىىم 

مىىىن  76مىىىن قىىىانون المحامىىاة علىىىط المسىىىاعدة القضىىائية  كمىىىا جىىىاء فىىي نىىىص المىىىادة  77والمىىادة 
راوىىىىل المتابعىىىىة قىىىىانون ومايىىىىة الطفىىىىل أن وضىىىىور محىىىىام لمسىىىىاعدة الحىىىىدث وجىىىىوبي فىىىىي جميىىىىع م
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والتحقيق والمحاكمة وإذا لم يقم الحىىدث أو مم لىىه الشىىرعي بتعىىين محىىام يعىىين لىىه قا ىىي األوىىداث 
 محاميا من تلقاء نفسه أو يعهد ذل  إلط نقيب المحامين .

كما ورد في الفقرة األصيرة من نص المادة السالفة الذكر أنه في والة التعيين التلقىىائي يختىىار 
تعىىدحا شىىهريا نقابىىة المحىىامين وفقىىا للشىىروط والميفيىىات المحىىددة فىىي التشىىريع  المحىىامي مىىن قائمىىة

 .1المعموا بهما  
 حق رد القاضي :

إذا كانت قرابة أو نسب بين القا ىىي أو  وجىىه وبىىين أوىىد الخصىىوم فىىي الىىدعوى أو  وجىىة أو 
 أقاربه وتط درجة ابن العم الشقيق وابن الخاا الشقيق  منا .

فىىي النىىزاع أو لزوجىىه أو ألشىىخاص الىىذين يكىىون وتىىيا أو نىىا را أو   إذا كان للقا ي مصىىلحة
 قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم .

إذا كان القا ي أو  وجه قريبا أو تهرا إلط درجىىة المعينىىة أنفىىا للوتىىي أو النىىا ر أو القىىيم 
أو المساعد القضائي علط أوىىد الخصىىوم أو لمىىن يتىىولط تنظىىيم أو بىىدارة أو مباشىىرة أعمىىاا شىىركة 

 تمون طرفا في الدعوى .
ا مىىا كىىان دائنىىا إذا وجد القا ي أو  وجه في والة تبعية بالنسبة ألود الخصوم وباألصص إذ

أو مىىدينا ألوىىد الخصىىوم أو وار ىىا منتظىىر لىىه أو مسىىتخدما أو معتىىادا مكاكلىىة أو معاشىىرة المىىتهم أو 
 المسكوا عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني أو كان أود منهم وارحه المنتظر .

إذا كان القا ي قىىد نظىىر فىىي القضىىية المطرووىىة كقا ىىي أو كىىان محكمىىا أو محميىىا فيهىىا أو 
 لط ب قواله كشاحد علط وقائع في الدعوى .أد

إذا وجدت دعوى بين القا ي أو  وجه أو أقاربهما أو اتهارحم علط عمود النسب المباشىىر 
 وبين أود الخصوم أو  وجه أو أقاربه أو أتهار  علط العمود نفسه .

 إذا كان للقا ي أو الزوجة دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أود الخصوم قا يا .
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إذا كىىىىان للقا ىىىىي أو  وجىىىىه أو أقاربهمىىىىا علىىىىط عمىىىىود النسىىىىب المباشىىىىر نىىىىزاع مما ىىىىل للنىىىىزاع 
 المختصم فيه أمامه بين الخصوم .

إذا كان بين القا ي و وجه وبين أود الخصوم من المظاحر المافية الخطورة ما يشىىتبه معىىه 
 .1في عدم تحيز  في الحكم 

 سلطة قضائية مستقلة :
السلطة القضائية المستقلة أم وسيلة علط اإلطىىسق لضىىمان محاكمىىة عادلىىة وتىىون الحريىىات 

ا علط الخصوص اإلعسن العىىالمي لحقىىوق الفردية والجماعية لذل  فمختلف لموا يق الدولية ومنه
أمنىىىه :" ن يجىىىو  القىىىبل علىىىط أي إنسىىىان أو وجىىىز  أو نفيىىىه  9اإلنسىىىان والىىىذي نىىىص فىىىي مادتىىىه 

تعسىىىفا ولمىىىل إنسىىىان علىىىط قىىىدم المسىىىاواة التامىىىة مىىىع اآلصىىىرين فىىىي أن تنظىىىر قضىىىيته أمىىىام محكمىىىة 
 .2ناية توجه إليه مستقلة نزيهة نظرا عادن علنيا للفصل في وقوقه والتزاماته وأية ج 

 مبدأ المساواة أمام القضاء :  
 .3من الدستور الجزائري أن أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة  140نصت المادة 

 الفرع ال اني : أوجه الحماية اإلجرائية الخاتة التي أقرحا المشرع للحدث :
األوىىداث بوجىىوب انطىىواء تقتضىىي قواعىىد األمىىم المتحىىدة الىىدنيا النموذجيىىة إلدارة شىىكون قضىىاء 

جميىىىع مراوىىىل اإلجىىىراءات القضىىىائية بشىىى ن األوىىىداث الجىىىانحين علىىىط  ىىىمانات أساسىىىية لتحقيىىىق 
 المصلحة القصوى للحدث مراعاة لتموينه وعدم اكتماا إدراكه والظروف المحيطة به .

 تكليف الحدث ووليه في جلسة المحاكمة :-1

سن لشىىخص المىىتهم ومسىىكوليه القىىانوني اقىىر المشىىرع الجزائىىري فىىي مىىدان األوىىداث مبىىدأ اإلعىى 
فىىي محىىل إقىىامتهم ف وجىىب أن يىىتم اإلعىىسن بجميىىع اإلجىىراءات لس نىىين وأن يحضىىر الحىىدث ووليىىه 

 
 من قانون اإلجراءات الجزائية .  52المادة    1
بسىىان ربىىاع  وقىىوق الحىىدث المخىىالف للقىىانون أو المعىىرض لخطىىر  اننحىىراف  دراسىىة مقارنىىة فىىي  ىىوء أوكىىام اتفاقيىىة األمىىم  2

 .120 ص2005المتحدة لحقوق الطفل  بيروت  
 من الدستور الجزائري . 140المادة  3
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مىىن قىىانون ومايىىة الطفىىل  والهىىدف مىىن إجىىراء التمليىىف   68 وحىىو مىىا نصىىت عليىىه المىىادة  1الجلسة  
فىىادة تربيتىىه وإتىىسوه حىىو سىىماع الحىىدث ووليىىه وكىىل مىىن يىىرى القا ىىي أن سىىماعه يحقىىق فائىىدة إل

 وحذا ما نصت عليه المادة نفسها والعلة من ذل  تتم ل في أن المشىىرع قىىد أوجىىب علىىط القا ىىي 
سماعهم  كما أن المشرع لم يضىىع نصىىا صاتىىا فىىي قىىانون اإلجىىراءات الجزائيىىة  يحىىدد فيىىه المهلىىة 

مة حىىي التىىي تطبىىق التي يجب منحها للولي المستدعي لحضور الجلسة وبالتالي تبقط القواعد العا
 صسفا لما ورد بالنسبة لاوداث المعر ين لخطر معنوي .

 إعفاء الحدث من حضور الجلسة :  -2

مىىن القواعىىد المسىىلم بهىىا فىىي المحاكمىىة الجزائيىىة أن تجىىرى بحضىىور المىىتهم ون يعنىىي عىىن ذلىى  
نفسىىه  وضور وكيله أو من يم له قانونا  كما حو معمل به  وذلىى  لتمكىىين المىىتهم مىىن الىىدفاع عىىن

باعتبىىىار  طرفىىىا فىىىي الخصىىىومة إل بىىىات براءتىىىه أو مىىىا يتصىىىور أنىىىه سىىىبب مبىىىرر لجريمتىىىه  إن أنىىىه 
فىىي فقرتهىىا ال ال ىىة أنىىه  82وبالنسبة للحدث يمكن إعفائه من وضور الجلسة بحيىى  نصىىت المىىادة 

يمكىىن لقسىىم األوىىداث  إعفىىاء الطفىىل مىىن وضىىور الجلسىىة إذا اقتضىىت مصىىلحته ذلىى   وفىىي حىىذ  
 ب عنه مم له الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم وضوريا .الحالة ينو 

 سرية جلسة األحدث :-3

األتىىل أن الجلسىىات تمىىون علنيىىة أي يسىىم  للجمهىىور وضىىورحا  وحىىذا المبىىدأ مقىىر فىىي كىىل 
التشريعات اإلجرائية وتط يكىىون األفىىراد قىىريبين مىىن المحاكمىىة الجنائيىىة ووتىىط يكىىون القضىىاة أك ىىر 

العدالة وبالتالي تتحقق الو يفىىة الردعيىىة للعقوبىىة المحكىىوم بهىىا علىىط المتهمىىين ورتا علط تحقيق  
فقىىد تقتضىىي أحميىىة بعىىل القضىىايا السىىماع لعىىدد محىىدود مىىن الجمهىىور بحضىىور الجلسىىات بسىىبب 

   صطورتها فتظل الجلية علنية .

 
 مطبعىىىىىة انسىىىىىتقسا المبىىىىىرى  القىىىىىاحرة  11رؤوف عبيىىىىىد  مبىىىىىادئ قىىىىىانون اإلجىىىىىراءات الجنائيىىىىىة فىىىىىي القىىىىىانون المصىىىىىري  ط 1
 .590 ص1976 
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مىىة وتمىىون المرافعىىة علنيىىة مىىا لىىم يكىىن فىىي عسنيتهىىا صطىىرا علىىط النظىىام العىىام أو اآلداب العا
وفىىىي حىىىذ  الحالىىىة تصىىىدر المحكمىىىة وكمىىىا يقضىىىي بعقىىىد جلسىىىة سىىىرية علنيىىىة  بيىىىر أن للىىىرئيس أن 
يحضر علط القصر دصوا الجلسىىة  إذا تقىىررت سىىرية الجلسىىة تعىىين تىىدور الحكىىم فىىي المو ىىوع 

 في جلسة علنية .
فرذا رأت المحكمىىة أن مقتضىىيات النظىىام العىىام واألداب تسىىتلزم سىىرية الجلسىىة جىىا  لهىىا الحكىىم 

ذل  وحنا يمنع علط الجمهور وضورحا ما عدا الخصوم وقد تشمل السرية كل جلسات المحكمىىة ب 
 أو بعضها  وفي جميع األوواا يجب النطق بالحكم في جلسة علنية .

أما المرافعات أمام قضاة األوداث وصسفا للقاعدة العامة  فر ت تشريعات األوداث السرية 
ة منىىع الجمهىىور مىىن دصىىوا قاعىىة الجلسىىة  والجمهىىور حىىو ويقصىىد بالسىىري  1علىىط محاكمىىة األوىىداث

 كل فرد ليست له عسقة بالقضية المطرووة علط المحكمة .
 التحري والفحص االجتماعي للحدث قبل المحاكمة :-4

مىىن األمىىور التىىي أقرتهىىا الغالبيىىة العظمىىط مىىن التشىىريعات قيىىام المحكمىىة وقبىىل تىىدور الحكىىم 
للحىىىىىدث للوقىىىىىوف علىىىىىط أووالىىىىىه الشخصىىىىىية واألسىىىىىرية  2اجتمىىىىىاعيعلىىىىىط الحىىىىىدث بىىىىىرجراء تحقيىىىىىق 

التي تضىىيء الطريىىق للمحكمىىة نصتيىىار أنسىىب  3وانجتماعية وال قافية والمهنية وبيرحا من األمور
العقوبىىات أو التىىدابير للحىىدث المنحىىرف أو المىىرض لسنحىىراف  ويعىىد حىىذا اإلجىىراء مىىن اإلجىىراءات 

 ائه قبل تدور الحكم علط الحدث.الجوحرية التي تستلزم المحكمة برجر 
 حضر نشر وقائع محاكمة الحدث :-5

ن يجىىىىو  مىىىىن ويىىىى  المبىىىىدأ نشىىىىر أي معلومىىىىات يمكىىىىن أن تىىىىكدي إلىىىىط التعىىىىرف علىىىىط حويىىىىة 
شخصية التي حي في دور التموين وعليه فرن مبدأ الحماية التي أقرحا المشرع فيمىىا يتعلىىق بسىىرية 

 
 المتعلق بحماية الطفل  12-15من القانون رقم  1الفقرة 82المادة  1
 المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون رقم   66المادة  2
 المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون رقم  3الفقرة  68المادة  3
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ا أ ر نسبي إذا ذل  يسىىتتبعه إقىىرار مبىىدأ آصىىر وحىىو يكون عديم األ ر أو علط األت  ذ  1الجلسات
مبىىىدأ وظىىىر نشىىىر كىىىل مىىىا يتعلىىىق بجلسىىىات محىىىاكم األوىىىداث مىىىن طىىىرف جميىىىع وسىىىائل اإلعىىىسم 

 المكتوبة والمرئية المسموعة .

 االستعانة بمحام:-6

إذا كىىىان المىىىتهم البىىىالت المامىىىل اإلدرا  بحاجىىىة إلىىىط محىىىام للىىىدفاع عنىىىه  فىىىرن المىىىتهم الحىىىدث 
مىىن قواعىىد  15النىىاقص اإلدرا  أك ىىر واجىىة إلىىط محىىام إلرشىىاد  والىىدفاع عنىىه وقىىد نصىىت القاعىىدة 

األمىىىم المتحىىىدة الىىىدنيا النموذجيىىىة إلدارة شىىىكون قضىىىاء األوىىىداث بىىى ن للحىىىدث الحىىىق فىىىي أن يم لىىىه 
طواا سير اإلجراءات القضائية مستشار  القانوني أو أن يطلب أن ينتىىدب لىىه محاميىىا مجانىىا وحىىذا 

المتعلق بحمايىىة الطفىىل كمىىا نصىىت  15/12من القانون  1الفقرة  67ت عليه أيضا المادة ما نص
من قانون مهنة المحاماة علط أنه :" يقوم المحامي بتم يل األطىىراف ومسىىاعدتهم ويتىىولط   5المدة  

  .2الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائ  واإلرشادات القانونية "

 في مواجهة الحدث وطرق الطعن فيها :  المطلب الثاني : األحكام الصادرة 
وماية الحدث ن تتحقق في وقايته  من أسباب الجنوع واننحىىراف فحسىىب بىىل يتوجىىب العمىىل 

 .3علط ومايته من اوتمانت القرارات القضائية الخاطوة "
إذا تعتبىىر حىىذ  األصيىىرة مشىىكلة اجتماعيىىة بالدرجىىة األولىىط يقتضىىي ولهىىا عىىسج الحىىدث أو ن 

تىىىسوه ن توقيىىىع العقىىىاب عليىىىه  إلىىىط جانىىىب إنشىىىاء جهىىىات قضىىىائية صاتىىىة لمحاكمىىىة تقويمىىىه وإ
 األوداث .

كما من  المشرع الجزائري وقوق لطعن العادية وبير العادية فىىي األوكىىام والقىىرارات الصىىادرة 
 عن الجهات القضائية الخاتة بمتابعة قضايا األوداث للحدث أو من ينوب عنه قانونا .

 
 .612 ين اومد عوين  مرجع سابق ص 1
 المتضمن لمهنة المحاماة  2013اكتوبر  29المكر  في  13/03من قانون  5المادة  2
 .157 ص2003براء منذر عبد اللطيف  السياسة الجنائية في قانون رعاية األوداث  دار الحامد  للنشر والتو يع  عمان   3
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 حكام الصادر عن قضاء األحداث . الفرع األول : األ
إن األوكام التي يصدرحا قا ي األوداث بخصوص الحدث الجان  تتنوع إمىىا باتخىىاذ تىىدابير 
أو أك ر من التدابير المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية وكذل  قىىانون ومايىىة الطفىىل 

 أو عقوبة جزائية طبقا لقانون العقوبات .
 ة بالتدابير :أوال : األحكام الصادر 

تىىىدبير األمىىىن حىىىو الصىىىورة ال انيىىىة للجىىىزاء الجنىىىائي وحىىىو جىىىزاء وىىىدي  مقارنىىىة بجىىىزاء العقوبىىىة 
 ويقصىىد بتىىدبير األمىىن طىىرق الحمايىىة واإلتىىسع التىىي تنظمهىىا تشىىريعات الىىدوا فىىي مجىىاا قضىىاء 

 .1األوداث  
يجىىو  لقسىىم نجىىد أنىىه ن  12-15من قانون وماية الطفل رقم   85إذا رجعنا إلط نص المادة  

األوداث في الجنايات واجن  أن يتخذ  د الحدث التدابير أو أك ر من تدابير الحمايىىة والتهىىذيب 
 التالية :

 :  التسليم 
تىىدير تسىىليم الحىىدث المجىىرم أو المعىىرض لسنحىىراف حىىو التىىدبير الطبيعىىي واألك ىىر مسئمىىة فىىي 

ف طبيعيىىة بعىىد الت كىىد مىىن وىىانت ك يىىرة  إذ يتىىي  للحىىدث فرتىىة جديىىدة إلعىىادة تمييفىىه فىىي  ىىرو 
عىىدم تميفىىه مىىع البيوىىة انجتماعيىىة  ويىىتم التسىىليم إمىىا إلىىط الوالىىدين الحىىدث أو إلىىط شىىخص جىىدير 

 بال قة .
 تسليم الحدث إلى والديه أو وصييه )ممثله الشرعي (: -أ

تىىىدبير أمىىىن تسىىىليم الحىىىدث إلىىىط مم لىىىه الشىىىرعي يهىىىدف إلىىىط التمفىىىل باإلشىىىراف القيىىىق علىىىط سىىىلو  
مسىىتلم شىىخص مكلىىف برعايىىة الحىىدث والعنايىىة بىىه شىىرعا  ون يشىىترط القىىانون قبىىوا الحىىدث ألن ال

 الوالدين أو الوتي بتسليم الحدث ألنهم ملزمون قانونا بتسليمه ورعايته .
 

 
 167محمد عبد القادر قويسميه  مرجع سابق ص 1
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 تسليم الحدث لشخص جدير بالثقة : -ب

إن تسىىليم الحىىدث إلىىط شىىخص جىىدير بال قىىة يفتىىرض جىىدارة حىىذا األصيىىر فعىىس  للقيىىام برعايتىىه 
وتربيته وتقىىدير حىىذ  إلىىط منىىوط لقا ىىي األوىىداث ويشىىترط فىىي حىىذا التسىىليم قبىىوا الشىىخص بتسىىليم 

 .1حذا الحدث إن أنه بير ملزوم بذل 
 تطبيق نظام اإلفراج الشروط عنه مع وضعه تحت المراقبة :

المتعلىىىىق بحمايىىىىة الطفىىىىل علىىىىط أنىىىىه :" ...يمكىىىىن  15/12مىىىىن القىىىىانون  85/2مىىىىادة نصىىىىت ال
لقا ىىىي األوىىىداث عنىىىد انقتضىىىاء ن يضىىىع الطفىىىل تحىىىت نظىىىام الحريىىىة المراقبىىىة وتمليىىىف مصىىىال  

 لوسى المفتوع بالقيام به  ويكون حذا النظام قابس لإللغاء في أي وقت ..".
لىىه وىىق وضىىانته مىىع تعزيىىز الرقابىىة عليىىه والمقصىىود حنىىا حىىو تىىر  الحىىدث وىىرا عنىىد مىىن كىىان 

 وي  تتم حذ  الرقابة بقسم األوداث بالمحكمة التي يوجد بهىىا مىىواطن الحىىدث مىىن طىىرف منىىدوب 
أو منىىدوبين يعيىىنهم قا ىىي األوىىداث بىى مر مكقىىت صىىسا الحكىىم الفاتىىل فىىي القضىىية وتشىىمل حىىذ  

كىىىل  س ىىىة أشىىىهر لقا ىىىي المراقبىىىة كىىىل أنشىىىطة الحىىىدث وتحركاتىىىه فىىىي المجتمىىىع إذا ترفىىىع تقىىىارير 
 التحقيق وحذا ن ينفي موافاته بتقرير فو ي إذا دعت الضرورة إلط ذل .

إذن حىىىدف تىىىدبير اإلفىىىراج المشىىىروط حىىىو اسىىىتبعاد العقوبىىىة وأ ارحىىىا السىىىيوة فىىىي نفسىىىية الحىىىدث 
 وتتىىي  لىىه فرتىىة ممارسىىة وياتىىه العاديىىة وتىىوفر لىىه التوجيىىه والمسىىاعدة لتقىىويم سىىلوكه المنحىىرف 

 .2دماجه في المجتمع  لعادة إ
ونشىىير فىىي األصيىىر أن سياسىىة الو ىىع تحىىت نظىىام اإلفىىراج المراقىىب أو الحريىىة المراقبىىة كمىىا 
يسىىميها الىىىبعل تقىىىع  ىىىمن منىىىاحو األمىىىم المتحىىدة التىىىي قررتهىىىا بشىىى ن األوىىىداث وإتىىىسوهم فىىىي 

إلدارة  مىىن قواعىىد األمىىم المتحىىدة الىىدنيا النموذجيىىة 18المجتمىىع الىىدولي ويىى  نصىىت عليهىىا المىىادة 
 . 3شكون قضاء األوداث

 
 .27ات الجزائية الجزائري  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر  صفضيل العيش  شرع قانون اإلجراء 1
 13 ص2009اومد بوسقيعة  الوجيز في القانون الجزائي الخاص  الجزء األوا  دار الهومة  الجزائر   2
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 :مراكز المتخصصة في رعاية الطفولةتطبيق إحدى تدابير الوضع في المؤسسات وال
إذا رأى قا ىىىىىي األوىىىىىداث أن التىىىىىدبيرين السىىىىىابقين لىىىىىم يجىىىىىديا نفعىىىىىا بىىىىىالنظر إلىىىىىط الظىىىىىروف 
الشخصىىية والمو ىىوعية للحىىدث أمىىر بتطبيىىق أوىىدى تىىدابير الو ىىع لمنصىىوص عليهىىا فىىي المىىادة 

 المتعلق بحماية الطفل  وحي :  12-15من القانون  1فقرة  85
 و عه في مكسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة . -
 في مدرسة داصلية تالحة إليواء األطفاا في سن الدراسة .و عه   -
 و عه في مركز متخصص في وماية األطفاا الجانحين . -

 المتعلق بتنظيم . 04-05من القانون رقم  28وحذا ما تنص عليه المادة 
: السىىجون وإعىىادة اإلدمىىاج انجتمىىاعي للمحبوسىىين  تىىنص المىىادة  ثانيققا : األحكققام بالعقو ققة

ن وماية الطفل علىىط أنىىه يمكىىن وبصىىفه اسىىت نائية لجهىىة الحكىىم بالنسىىبة للطفىىل البىىالت من قانو   86
سىىنة  أن تسىىتبدا او تسىىتممل التىىدابير المنصىىوص عليهىىا فىىي المىىادة  18سىىنة إلىىط   13من العمر  

مىىن قىىانون العقوبىىات  50السالفة الذكر بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقىىا للميفيىىات المحىىددة فىىي   85
 .1ل  في الحكم  علط أن تسبب ذ

باعتبىىار أن العقوبىىة التقويميىىة لاوىىداث تختلىىف عىىن العقوبىىات العاديىىة المقىىررة للبىىالغين فهىىي 
 تهدف أساسا إلط التربية والرعاية وإعادة ت حيل األوداث وتقويم إدماجهم .

 عقو ة الحبس :
لبىىالغين كمىىا إن عقوبة الحبس المقررة لجرائم األوىىداث تختلىىف عىىن العقوبىىات المقىىررة لجىىرائم ا

  وي  تصدر عقوبة الحبس عليه النحو التالي:2من قانون العقوبات  50تبينه المادة 
إذا كانىىت العقوبىىة حىىي السىىجن أو الحىىبس المكقىىت فرنىىه يحكىىم عليىىه بىىالحبس لمىىدة تسىىاوي  -

 نصف العقوبة التي كان يتعين الحكم عيه إذا كان بالغا.

 
 المتعلق بحماية الطفل . 12-15من القانون  86المادة  1
 ن العقوبات الجزائري من قانو  50المادة  2
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ام أو السىىىجن المكبىىىد فرنىىىه يحكىىىم عليىىىه إذا كانىىىت العقوبىىىة التىىىي تفىىىرض عليىىىه حىىىي اإلعىىىد -
 .1سنة   20إلط  10بالسجن من  

وبالتىىىالي فىىىرن وىىىبس األوىىىداث يهىىىدف أسىىىاس إلىىىط إعىىىادة تىىىربيتهم وإدمىىىاجهم اجتماعيىىىا ونظىىىر 
سنة ( أقىىل وأصىىف  18إلط  13لصغر سنهم ولعدم نضوجهم فرن عقوبة األوداث الجانحين )من 

ط أنىىه ن يجىىو  لقضىىي األوىىداث عنىىد وكمىىه بعقوبىىة من عقوبة البىىالغين وحىىي حىىذا الشىى ن نشىىير إلىى 
سىىالبة للحريىىة أن يعىىىين فىىي الحكىىم اسىىىم المركىىز الىىىذي سيقضىىي فيىىه الحىىىدث الجىىان  للعقوبىىىة ألن 

 مس لة تحويل المساجين األوداث من اصتصاص و ارة العدا .
 عقو ة التو يخ :

التىىدابير المقىىررة لاوىىداث  يم ل حذا التدبير إودى الوسائل التقويمية الفعالة التي تىىدعم قائمىىة
 والتي يختار من بينها قا ي األوداث  الوسيلة المسئمة لحالة الحدث .

مىىىن  87وقىىىد عىىىرف المشىىىرع الجزائىىىري التىىىوبيخ علىىىط أنىىىه إجىىىراء تقىىىويمي وسىىىب نىىىص المىىىادة 
كانىىت المخالفىىة  ابتىىة أن  قانون وماية الطفل والتي تنص علط أنىىه :" يمكىىن لقا ىىي األوىىداث اذا

 .من قانون العقوبات 51كام المادة يقضي بتوبيخ الطفل أو الحكم عليه بعقوبة الغرامة وفقا ألو 
سىىىنة سىىىوى  13|إلىىىط 10بيىىىر أنىىىه ن يمكىىىن أن يتخىىىذ فىىىي وىىىق الطفىىىل الىىىذي  يتجىىىاو  عمىىىر  

 .2"ا القانون لمراقبة وفقا ألوكام حذالتوبيخ وإن اقتضت مصلحة ذل  و عه تحت نظام الحرية ا
سىىنة  13إذا يتض  من نص المادة أنه ن يجو  في وق الحدث الذي يبلت مىىن العمىىر سىىوى 

التوبيخ  وللمحكمة فضس عن ذل  إذا ما رأت في تىىال  المىىتهم الحىىدث اتخىىاذ تىىدبير مناسىىب أن 
ترسىىل الملىىف بعىىد نطقهىىا بىىالحكم إلىىط قا ىىي األوىىداث الىىذي لىىه سىىلطة و ىىع الحىىدث تحىىت نظىىام 

ج المراقب  وإذا كان القانون لم يحدد طريقىىة معينىىة إلجىىراء التىىوبيخ  وتىىر  ذلىى  للقا ىىي إن اإلفرا
 .3أن حنا  ودود

 
 .20عسء بن  يان  دور القضاء في تقويم األوداث وومايتهم في  وء التشريع الجزئري  دار الهومة  الجزائر  ص 1
 المتعلق بحماية الطفل .  12-15من القانون رقم  87المادة  2
 173محمد عبد القادر قويسمية  مرجع سابق ص 3
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ويىى  يتضىىمن التىىوبيخ عىىادة توجيىىه اللىىوم إلىىط الحىىدث عىىن فعىىل ارتمبىىه فىىي نطىىاق إتىىسوي 
ط أن وارشادي  ومن  م فرن اصتيار العبارات والطريقة التي يىىتم بهىىا التىىوبيخ متىىرو  للقا ىىي بشىىر 

 . 1يتر  ت  ير ايجابي في نفسية الحدث دون أن يتر  ت  ير سلبيا عليه
وحىىذ  األوكىىام لهىىا طىىابع صىىاص يميزحىىا عىىن األوكىىام العاديىىة والتىىي تتم ىىل ابلبهىىا فىىي تىىدابير 
يسعط من صسلها المشرع إلط إتسع وإعادة ت حيىىل الحىىدث بيىىر أنىىه قىىد تصىىدر عقوبىىات جزائيىىة 

مىىن  50تتعلىىق  بسىىن الحىىدث وقىىت ارتمىىاب الجريمىىة وأورحىىا القىىانون فىىي المىىادة ولمىىن بشىىروط أن 
قىىانون العقوبىىات  كمىىا أن حىىذ  األوكىىام يمكىىن للحىىدث مىىن صسلهىىا أو لوالديىىه أو النيابىىة العامىىة أو 
مم له القانوني أو األشخاص الذين صولهم القانون ذل  الطعن فيهىىا بطىىرق الطعىىن المتاوىىة قانونىىا 

 ت منصوص عليها في القانون .ووفقا اإلجراءا
فرن الهدف الرئيسي من إتىىدار األوكىىام حىىو إعىىادة إدمىىاج الحىىدث وإتىىسوه ليصىىب  عضىىوا 

 فعان في المجتمع .
 عقو ة الغرامة :

المشىىرع الجزائىىري فىىي مىىواد المخالفىىات منىىع الحكىىم علىىط الحىىدث الىىذي يقىىل عمىىر  عىىن ال الىى  
سىىنة  علىىط أن تترافىىق مىىع تىىدابير التىىوبيخ  13وق عشىىر بعقوبىىة الغرامىىة وأجا حىىا بالنسىىبة لمىىن يفىى 

 فىىرذا لىىم تقضىىي الغرامىىة مىىن الحىىدث  علىىط األقىىل يجىىب أن يطبىىق بحقىىه تىىدبير التىىوبيخ كمىىا تجيىىز 
مىىن قىىانون ومايىىة الطفىىل لجهىىة الحكىىم بصىىفة اسىىت نائية بالنسىىبة لاوىىداث البىىالغين مىىن  86المىىادة 

مىىن  85ابير المنصىىوص عليهىىا فىىي المىىادة سىىنة  أن تسىىتبدا أو تسىىتممل التىىد 13العمر أك ر من 
نفس القانون بعقوبة الغرامة  إذا ما رأت ذل   ىىروريا  نظىىرا للظىىروف الشخصىىية للحىىدث الجىىان  

 .2علط أن يكون ذل  بقرار تو ع فيه ألسباب التي دعت إلط ذل 
 
 

 
 .146علط محمد جعفر  مرجع سابق ص 1
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 الفرع الثاني : طرق الطعن في األحكام الصادرة عن قضاء األحداث . 
في األوكام إلط طرق طعن عادية )المعر ىىة  انسىىتوناف (وطىىرق طعىىن  تنقسم طرق الطعن

 بير عادية )الطعن بالنقل  التماس إعادة النظر (.
والمشىىرع اوىىتفظ بهىىذ  الطىىرق التقليديىىة فىىي مجىىاا قضىىاء األوىىداث  كمىىا انىىه أجىىا  للحىىدث أو 

حىىه قا ىىي األوىىداث وليىىه أو المسىىكوا القىىانوني عنىىه تغييىىر أو مراجعىىة التىىدابير التىىي اتخىىذحا اتجا
 أو قا ي قسم األوداث أ برفة األوداث علط مستوى المجلس.  

 أوال : طرق الطعن العادية :
المعار ة وانستوناف طريقتان يستطيع الحدث من صسلها إعىىادة طىىرع الىىدعوى الجزائيىىة مىىن 

 . 1جديد أمام حيوة الحكم للنظر فيها
 المعارضة :

الطعىىىن بالمعر ىىىىة حىىىىو طريقىىىىة مىىىن طىىىىرق الطعىىىىن العاديىىىىة يسىىىتعمل فىىىىي األوكىىىىام والقىىىىرارات 
الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية الموتوفة ب نها أوكىىام بيابيىىة  ويىى  يسىىتطيع الخصىىم 
مىىن صىىسا حىىذ  الطريقىىة ان يتقىىدم إلىىط نفىىس الجهىىة القضىىائية التىىي أتىىدرت الحكىىم أو القىىرار فىىي 

ادة النظر في دعوا  وتط يتمكن من تقديم الحجو واألدلة أو الىىدفوع التىىي لىىم بيابه  وأن بطلب إع
 يسبق له أن تمكن من تديمها قبل تدور الحكم الغيابي المطعون فيه .

وتتيمز المعار ة عن سائر الطعن من ويىى  أنهىىا ن تجىىو  إلىىط فىىي األوكىىام الغيابيىىة وترفىىع 
 .2يهأمام نفس المحكمة التي أتدرت الحكم المطعون ف

والحدث كالمتهم البالت قد يتغيب عن جلسة المحاكمة بعذر كعدم علمه بيوم نظر الىىدعوى بسىىبب 
عىىدم اسىىتسمه لورقىىة التمليىىف بالحضىىور او لحىىدوث مىىانع قهىىر يحىىاا بينىىه وبىىين الحضىىور لجلسىىة 

 المحاكمة مما ا طر لقا ي إلط الحكم عليه بيابيا .

 
 548ص2005محمد سعيد نمور  اتوا اإلجراءات الجزائية  دار ال قافة  عمان  1
 .15 ص2005 دار الهومة  الجزائر   1عبد العزيز سعد  طرق واجراءات اطعن في انوكام والقرارات القضائية  ط 2
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الحكىىم والقىىرار الصىىادر بيابيىىا فىىي وقىىه ولىىم فالمشىىرع أجىىا  للحىىدث الطعىىن بالمعار ىىة فىىي 
يضع قواعد صاتة بالطعن بالمعار ة لاوداث وبالتالي للحدث المحكوم عليه بيابيا في جنحة 
أو مخالفىىة الحىىق فىىي الطعىىن بالمعار ىىة بقىىا للقواعىىد العامىىة المعمىىوا بهىىا عنىىد البىىالغين  وتمىىون 

أيىىام اعتبىىارا مىىن تىىاريخ تبليىىت الحىىدث   10المعار ة أمام قضاء األوداث وتقبىىل المعار ىىة صىىسا  
أو مم لىىه الشىىرعي وتمتىىد المىىدة إلىىط شىىهرين إذا كىىان  فىىي وقىىه ولىىم يضىىع قواعىىد صاتىىة بىىالطعن 
بالمعار ىىة لاوىىىداث  وبالتىىالي للحىىىدث المحكىىوم عليىىىه بيابيىىا فىىىي جنحىىة أو مخالفىىىة  الحىىق فىىىي 

غين  وتمون المعار ة أما قضىىاء  طبقا للقواعد العامة المعموا بها عند البال  1الطعن بالمعار ة
أيام اعتبارا من تاريخ تبليت الحدث أو مم له القىىانوني وتمتىىد   10األوداث وتقبل المعار ة صسا  

 .  2المدة إلط شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم صارج التراب الوطني
تطبيىىىق النصىىىوص أمىىىا فىىىي الجنايىىىات فتطبىىىق القواعىىىد العامىىىة بىىىالجن  والمخالفىىىات ون يجىىىو  

الخاتىىة بىىالتخلف عىىن الحضىىور  ألن تلىى  اإلجىىراءات تتعىىارض مىىع مبىىدأ سىىرية اإلجىىراءات التىىي 
 تنفذ تجا  الحدث أ ناء المحاكمة ومبدأ وضر نشر ما يدور في جلسات قضاء األوداث .

إذن بالنسىىىبة لاوكىىىام الجزائيىىىة الغيابيىىىة الصىىىادرة فىىىي وىىىق الحىىىدث يجىىىو  الطعىىىن فيهىىىا بىىىدون 
متىىىط تىىىوافرت الشىىىروط القانونيىىىة للمعار ىىىة أمىىىا بالنسىىىبة للتىىىدابير  فيجىىىب أن نفىىىرق بىىىين اسىىىت ناء 

تىىىدبيري التسىىىليم والتىىىوبيخ والتىىىدابير األصىىىرى  ألن تىىىدابير التىىىوبيخ للحىىىدث  أو تسىىىليمه لوالديىىىه أو 
لوتىىيه  أو أي شىىخص جىىدير بال قىىة الىىذي يتخىىذ  قا ىىي األوىىداث أو قا ىىي قسىىم األوىىداث أو 

لمجلس اتجىىىىا  الحىىىىدث ن يمكىىىىن أن نتصىىىىور المعار ىىىىة فيهمىىىىا  حىىىىذا بالنسىىىىبة برفىىىىة األوىىىىداث بىىىىا
ال امنىىة عشىىر سىىنة وارتمبىىوا جنايىىة أو جنحىىة أو مخالفىىة  أمىىا  18لاوىىداث الىىذين لىىم يبلغىىوا سىىن 

بالنسىىبة للمجنىىي علىىيهم فىىرن المشىىرع لىىم يقىىر بىىالطعن بالمعار ىىة فىىي التىىدابير التىىي تتخىىذ اتجىىاحهم 
ق.ا.ج :" ن يكون حذا القىىرار قابىىل للطعىىن ". والمقصىىود حنىىا   493/2وحو ما نصت عليه المادة  

 جميع طرق الطعن بما فيها العار ة .
 

 .360 مرجع سابق  ص  يدومة درياس 1
 المتعلق بحماية الطفل. 12-15من القانون  2و 1فقرة  90المادة  2
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 االستئناف :
انسىىتوناف حىىو طريقىىة مىىن طىىرق العطىىن العاديىىة يهىىدف إلىىط تصىىحي  صطىى  شىىكلي أو صطىى  

نفسىىه مو وعي باإل افة إلط ذل  تمكين المتهم الحدث مىىن تقىىديم مىىا فاتىىه مىىن أدلىىة للىىدفاع عىىن 
 .1أما برفة األوداث بالمجلس القضائي  تقريرا لمبدأ التقا ي علط درجتين  

 األحكام الجزائية التي يجوز استئنافها : -أ

أجا  المشرع بصفة عامة استوناف جميىىع األوكىىام الجزائيىىة الصىىادرة فىىي وىىق األوىىداث  ولىىم 
كىىام الصىىادرة بشىى نها أمىىا يفرق في ذل  بين الجنايىىات والجىىن  والمخالفىىات ويىى  يىىتم اسىىتوناف األو 

 . 2برفة األوداث علط مستوى المجلس القضائي
فبالنسىىبة لاوكىىام الصىىادرة فىىي الجىىن  يمكىىن أن نسىىتنتو أنهىىا ابتدائيىىة وقابلىىة لسسىىتوناف أمىىام 

 أيام من تاريخ تبليت الحدث أو نائبه القانوني . 10برفة األوداث بالمجلس صسا  
لقانونية المتعلقىىة بىىالنقل أمىىام المحكمىىة العليىىا ن تبىىين كيفيىىة أما في الجنايات بما أن المواد ا

ق.ا.ج تىىنص أنىىه :"يجىىو  لقسىىم األوىىداث فيمىىا  470الىىنقل فىىي قسىىم األوىىداث وبمىىا أن المىىادة 
أن يىى مر بشىىموا قىىرار  بالنفىىاذ المعجىىل ربىىم  444يتعلق باإلجراءات المنصوص عليها فىىي المىىادة 

ذا أن األوكىىام الصىىادرة فىىي قسىىم األوىىداث بمحكمىىة مقىىر المعر ىىة وانسىىتوناف..."  ويفهىىم مىىن حىى 
 90المجلس في الجنايىىات  يجىىو  اسىىتونافها أمىىا برفىىة األوىىداث بىىالمجلس  وحىىذا مىىا أكدتىىه المىىادة 

المتعلىىق بحمايىىة الطفىىل ويىى  تىىنص علىىط أنىىه :" يجىىو   12-15فىىي فقرتهىىا األولىىط مىىن القىىانون 
مرتمبة من قبل الطفىىل بالمعار ىىة وانسىىتوناف الطعن  في الحكم الصادر في الجن  والجنايات ال

.." وذلىى  عكىىس مىىا نجىىد  فىىي األوكىىام الصىىادرة فىىي الجنايىىات  ىىد البىىالغين  ن يجىىو  اسىىتونافها 
 .3وإنما يجو  الطعن فيها بالنقل أمام المحكمة العليا 
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مىىا ت كىىد  وبالنسبة للمخالفات فاألوكام التي تصدر فيها أوكام ابتدائية قابلة لسسىىتوناف وحىىذا 
المتعلىىىق بحمايىىىة الطفىىىل والتىىىي تىىىنص علىىىط أنىىىه :" يجىىىو   12-15مىىىن القىىىانون  9/ 90المىىىادة 

استوناف الحكم الصادر في المخالفات المرتمبة من قبل الطفل أما برفة األوداث بالمجلس وفقىىا 
 ق.ا.ج كما يجو  الطعن فيه بالمعار ة . 416ألوكام المادة 

 ستئناف :األحكام التي ال يجوز فيها اال -ب

عبىىىرت بصىىىراوة أنىىىه ن يجىىىو  اسىىىتوناف األوكىىىام  ق.ا.ج والتىىىي  416طبقىىىا لىىىنص المىىىادة   
د.ج وعقوبىىة  100القضىىائية الصىىادرة فىىي جىىرائم المخالفىىات التىىي قضىىت بعقوبىىة برامىىة تقىىل عىىن 

نجىىد أن المشىىرع يحيىىل إلىىط  446/2الحبس التي تقل عن صمسة أيام  وبالرجوع إلىىط نىىص المىىادة 
اث اسىىتوناف األوكىىام الصىىادرة فىىي علط األوداث وبالتالي ن يجو  لاود   426/2تطبيق المادة  

د.ج  أما عن الحالىىة ال انيىىة فىىر   100جرائم المخالفات التي تقضي علط الحدث بغرامة تقل عن  
 .1تعني األوداث ألنه ن يجو  أن تطبق عليهم عقوبة الحبس أتس في جرائم المخالفات "

 استئناف تدابير الحماية والتهذيب : -ج
دث أو مسىىىىكوله القىىىىانوني أو النيابىىىىة اسىىىىتوناف تىىىىدابير الحمايىىىىة أجىىىىا  المشىىىىرع الجزائىىىىري للحىىىى 

المتعلىىق بحمايىىة الطفىىل وذلىى  تبعىىا  12-15من قىىانون   85التهذيب المنصوص عليها في المادة  
 من نفس القانون . 96لنص المادة 

إن أن المشرع لم يجز الطعىىن بانسىىتوناف فىىي األوكىىام الصىىادرة بىىالبراءة فىىي وىىق الحىىدث إن 
 النيابة العامة .  من طرف
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 ثانيا : طرق الطعن غير العادية :
طرق الطعن بيىىر العاديىىة حىىي إوىىدى الضىىمانات اإلجرائيىىة للبىىالغين أو األوىىداث وتتم ىىل فىىي 
الطعىىن بىىالنقل والتمىىاس إعىىادة النظىىر ون يلجىى  إلىىط طىىرق الطعىىن الغيىىر العاديىىة أن بعىىد اسىىتنفاذ 

 .1طرق الطعن العادية 
 الطعن بالنقض:-1

ر عىىن سىىن الطىىاعن فقىىد الطعىىن بىىالنقل حىىو طريىىق للطعىىن فىىي األوكىىام النهائيىىة بغىىل النظىى 
مىىن  95 وحىىذا مىىا نصىىت عليىىه لمىىادة   2يكون المتهم بالغا وقد يكون وىىدث لىىم يبلىىت السىىن القىىانوني

 قانون وماية الطفل .
ويجو  الطعن في األوكام التي جا  فيها انستوناف واستنفذت طرقه وتتبع إجىىراءات الطعىىن 

 أقرحا قانون اإلجراءات الجزائية . لاوداث ما حو متبع للمبار طبقا للنصوص والقواعد التي
ويكىىون الطعىىن بىىالنقل فىىي والىىة صطىى  قىىانوني أو فىىي إجىىراءات المحاكمىىة سىىواء باإلدانىىة أو 
البراءة  ولمن المحكوم عليىىه لىىه الحىىق فىىي الىىتظلم نتيجىىة لهىىذا الخطىى   ويكىىون الطعىىن بىىالنقل فىىي 

ي تصىىدر عىىن أقسىىام األوىىداث األوكام الجزائية التي تصدرحا جهات قضاء األوداث كاألوامر الت 
كتىىدبير تربىىوي أو عقوبىىة التهىىذيب كتسىىليم الحىىدث إلىىط مم لىىه الشىىرعي أو مىىن لىىه وىىق الونيىىة أو 
بررساله لمدرسة داصلية  ألن حذ  اإلجراءات تعتبر عقوبات وقيقية نص عليها المشرع في قانون 

حىىا أك ىىر مسئمىىة منىىه لصىىنف صىىاص مىىن جنىىاة األوىىداث  والتىىي رآ  85ومايىىة الطفىىل فىىي المىىادة 
 ألووالهم وأعظم أ ر في تقويم أصسقهم .

وفيما يتعلق بميعاد الطعن بالنقل فرن المدة تسري من يوم النطق بالحكم إذا كىىان وضىىوريا 
أيىىام مىىن اليىىوم الىىذي تصىىب  فيىىه المعار ىىة بيىىر مقبولىىة  أمىىا إذا  8 والحكىىم الغيىىابي تسىىري مىىدة 
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فىىي فقرتهىىا  498فترتفىىع المىىدة إلىىط شىىهر  وحىىو مىىا ت كىىد  المىىدة كىىان أوىىد األطىىراف مقيمىىا بالخىىارج 
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية .2-3-4-5-6)

وفيما يتعلق بتنفيىىذ األوكىىام الجزائيىىة فرنىىه يوقىىف تنفيىىذحا عىىن الطعىىن بىىالنقل إن بعىىد تىىدور 
 .1وكم من المحكمة العليا 

 التماس إعادة النظر :-2

الحىىائزة قىىوة الشىىيء المقضىىي فيىىه بسىىبب وقىىوع صطىى  حىىو طريىىق بيىىر عىىادي يخىىص األوكىىام 
يتعلق بتغيير وقىىائع الىىدعوى  أي فىىي والىىة وجىىود صطىى  مو ىىوعي  وحىىذا الطريىىق مسىىموع للحىىدث 
الذي تدر  د  وكىىم وىىائزة لقىىوة الشىىيء المقضىىي فيىىه يقضىىي بردانتىىه فىىي جنايىىة أو جنحىىة وحىىذا 

لنهائيىىة التىىي تعتبىىر عنىىوان للحقيقىىة من أجل تحقيق العدالىىة بىىالربم مىىن أنىىه يمىىس بحجيىىة األوكىىام ا
 وتقصىىىد برعىىىادة النظىىىر فىىىي األوكىىىام الجزائيىىىة الصىىىادرة بشىىى ن  األوىىىداث ولىىىيس مراجعىىىو تىىىدابير 

 الحماية والتهذيب التي يمكن لقا ي األوداث تعديلها ىو إلغائها .
 ق.ا.ج فرنه إلعادة النظر في الحكم الجزائي الصادر بشىى ن وىىدث 531ووفقا ألوكام المادة 

 أو بالت نبد من توافر الشروط اآلتية :
نبد أن يكون الحكم أو القرار وائزة قىىوة الشىىيء المقضىىي فيىىه  يقضىىي باإلدانىىة فىىي جنايىىة  -

 أو جنحة .
 تقديم طلب إلط الجهة المختصة وحي المحكمة العليا . -
من قانون اإلجىىراءات  531نبد أن يكسس الطلب علط إودى الحانت الواردة في المادة  -

 .2الجزائية  

وفي األصير فرن الخستة التي نخرج بها من حذا المطلب أن جهىىات الحكىىم بعىىد نظرحىىا فىىي 
لهىىىا طىىىابع صىىىاص  الىىىدعوى المرفوعىىىة  ىىىد الحىىىدث تمىىىون ملزمىىىة برتىىىدار أوكىىىام وحىىىذ  األوكىىىام 
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وكام العادية والتي تتم ل أبلبها في تدابير يسعط من صسلهىىا المشىىرع إلىىط أتىىسع يميزحا عن األ
وإعادة ت حيىىل الحىىدث  بيىىر أنىىه قىىد تصىىدر عقوبىىات جزائيىىة ولمىىن بشىىروط أن تتعلىىق بسىىن الحىىدث 

مىىن قىىانون العقوبىىات  كمىىا أن حىىذ  األوكىىام  50وقت ارتماب الجريمة وأوردحىىا القىىانون فىىي المىىادة 
سلها أو لوالديه أو النيابة العامة أو مم له القانوني أو األشخاص الذين صىىوا يمكن للحدث من ص 

لهم القانون ذل  الطعن فيها بطرق الطعن المتاوىىة قانونىىا ووفقىىا لإلجىىراءات منصىىوص عليهىىا فىىي 
 القانون .

فرن الهدف الرئيسي من إتىىدار األوكىىام حىىو إعىىادة إدمىىاج الحىىدث وإتىىسوه ليصىىب  عضىىوا 
 تمع .فعان في المج 
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المجتمع دورا حاما من وي  يظهىىر حىىذا الىىدور  مىىن صىىسا  ىىرورة تفعيىىل تلعب فوة األوداث في 
الحمايىىة لهىىم وتىىوفير الجىىزاء المسئىىم لقبىىوا إعىىادة إدمىىاجهم فيىىه  ون يتىى تط حىىذا إن بجعىىل مصىىلحة 
الحىىىدث حىىىي المصىىىلحة األولىىىط عنىىىد فىىىرض أي إجىىىراء وحىىىذا ن يمنىىىع مىىىن اإلقىىىرار بىىى ن مصىىىلحة 

مجتمىىع تحديىىدا نجىىدحا تنصىىب فىىي مصىىلحة الحىىدث  فىى من المجتمع مهمة كذل   ولمن مصىىلحة ال
المجتمىىع واسىىتقرار  وتطىىور  ن يتحقىىق إن بالحفىىاظ علىىط رعايىىا  وإبعىىادحم عىىن حىىوة اإلجىىرام وعىىالم 

 . الجريمىىة  فىىالمجتمع حىىو األسىىرة التىىي تضىىم جميىىع رعايىىا  ولىىه دور فىىي إنشىىاء وتربيىىة حىىذ  الفوىىة
أن الهىىدف األساسىىي مىىىن دراسىىة مو ىىوع إجىىىراءات فمىىن صىىسا مىىا تىىىم دراسىىته فىىي البدايىىىة يتبىىين 

محاكمىىىة األوىىىداث وفقىىىا لإلجىىىراءات المنصىىىوص عليهىىىا فىىىي قىىىانون اإلجىىىراءات الجزائيىىىة والقىىىوانين 
األصرى  حو تو ي  فيما إذا كانت حذ  النصوص تمفل للحدث وقوقه المقررة لىىه قانونىىا ومعرفىىة 

ث  وصاتىىة الوقىىوف عنىىد اإلجىىراءات السىىلطة التىىي صصىىها المشىىرع الجزائىىري بنظىىر قضىىايا األوىىدا
 .انست نائية التي منحها للحدث الجان  أ ناء مراول الدعوى 

وما يمكن مسوظته أن المشرع سل  منحط التوويد في اإلجراءات التىىي تباشىىر اتجىىا  األوىىداث   
وذل  برسنادحا للقضىىاء فىىي جميىىع مراوىىل الىىدعوى  وأنىىه و ع العمىىل بىىين الجهىىات المكلفىىة بقضىىايا 

وىىداث وسىىب سىىن الحىىدث ونىىوع الجريمىىة المرتمبىىة أو السىىلو  المنحىىرف  كمىىا أنىىه ربىىم تنظىىيم األ
اإلجىىراءات المتعلقىىة بمحاكمىىة األوىىداث فىىي نصىىوص واردة فىىي قىىانون اإلجىىراءات الجزائيىىة  وفىىي 

المتضىىمن ومايىىة الطفولىىة والمراحقىىة  إن أنىىه   03-72قوانين أصرى م ل قانون العقوبىىات  واألمىىر  
ءات التىىي تمىىارس تجىىا  األوىىداث مىىن اصتصىىاص القضىىاء فىىي كافىىة مراوىىل الىىدعوى  جعىىل اإلجىىرا

فالمشرع الجزائري ساير السياسىىة الجنائيىىة الحدي ىىة إلىىط وىىد كبيىىر فىىي مرولىىة التحقيىىق والمحاكمىىة  
بينمىىا لىىم يهىىتم ك يىىرا بمرولىىة انتهىىام وأحمىىل مرولىىة البحىى  التمهيىىدي بصىىفة مطلقىىة  ذلىى  أنىىه مىىن 

ي  عن تمييز فوة األوداث برجراءات صاتة وفي المقابل جعل حىىذا التمييىىز بير المستساال الحد
في مرولىىة محىىددة  وبخصىىوص إجىىراءات معينىىة  ويىى  أن صصوتىىية حىىذ  الفوىىة تسىىتلزم تفريىىدحم 
بقواعىىد إجرائيىىة متميىىزة مىىن كافىىة الجوانىىب ألن مسىى لة متىىابعتهم حىىي ووىىدة ن تتجىىزأ  كىىون أن أي 

أي سلطة يعىىرض عليهىىا تىىك ر علىىط نفسىىية الحىىدث  وترتىىب آ ىىار إجراء يتخذ في مواجهة الحدث و 
سلبية إذا ما لم تحسن السيطرة عليه صسا تل  المرولة وكذا إذا لم يتم توجيهه توجيهىىا تىىحيحا  

 . فهذا ما قد يدفعه إلط اننحراف والنفور من العسج
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لمشىىرع الجزائىىري فيمىىا فرذا من النتىىائو التىىي يمكىىن التوتىىل إليهىىا صىىسا دراسىىة حىىذا المو ىىوع أن ا
يتعلىىق بالنصىىوص المنظمىىة إلجىىراءات محاكمىىة األوىىداث أمىىام القضىىاء  نجىىد أنىىه لىىم يىىنص عليهىىا 

العقوبىىىىات وكىىىىذا فىىىىي قىىىىانون واوىىىىد بىىىىل جعلهىىىىا متفرقىىىىة فىىىىي قىىىىانون اإلجىىىىراءات الجزائيىىىىة وقىىىىانون 
المتضمن وماية الطفولة والمراحقة ونصىىوص أصىىرى  كمىىا أنىىه لىىم يخىىص األوىىداث   03-72األمر

أ نىىاء مرولىىة المتابعىىة بىىرجراءات صاتىىة تتميىىز عىىن اإلجىىراءات المتبعىىة بالنسىىبة للبىىالغين بىىل جعىىل 
تطبيق القواعىىد العامىىة المطبقىىة علىىط البىىالغين فىىي حىىذ  المرولىىة تتطبىىق علىىط األوىىداث دون تمييىىز 

لط صسف بعىىل الىىدوا التىىي صصصىىت تشىىريعاتها نيابىىة صاتىىة تتعامىىل مىىع في نفس المرولة  ع
الحدث في حىىذ  المرولىىة  كمىىا صصصىىت سىىن معينىىة لمتابعىىة الحىىدث  فالمشىىرع الجزائىىري لىىم يهىىتم 
بو ىىع نصىىوص صاتىىة باألوىىداث فىىىي مرولىىة البحىى  التمهيىىدي ويىىى  تىىر  معىىاملتهم تىىتم وفىىىق 

ة يجىىب مراعىىاة أمىىنهم ويىى  يىىتم و ىىعهم فىىي النصوص الخاتة بالبالغين  وأيضا في حذ  المرولىى 
أماكن صاتة بهىىم موجىىودة علىىط مسىىتوى الونيىىة  ولمىىن مىىا يعىىاب أن المشىىرع الجزائىىري جعىىل حىىذ  
الحمايىىىة ناقصىىىة وذلىىى  بو ىىىعهم فىىىي أمىىىاكن يتواجىىىد فيهىىىا األوىىىداث وكىىىذا المنحىىىرفين والمعر ىىىين 

ذ  المرولة ابتعد كل البعد عمىىا لسنحراف في وانت التوقيف للنظر  فرذا  المشرع الجزائري في ح
 نادت به الموا يق الدولية وصاتة اتفاقية وقوق الطفل السالفة الذكر.

وأيضىىىا أبفىىىل المشىىىرع الجزائىىىري وجىىىود نيابىىىة مختصىىىة فىىىي قضىىىايا األوىىىداث تعمىىىل علىىىط دراسىىىة 
قضىىىاياحم وتعمىىىل علىىىط ومىىىايتهم فىىىي مختلىىىف مراوىىىل الىىىدعوى العموميىىىة  فالىىىدور الغالىىىب للنيابىىىة 

 ة يقتصر علط المطالبة بتطبيق القانون  أما مرولة التحقيق فقد أونحا المشرع الجزائري.العام
انحتمام األكبر من كل المراول  وي  و ع التحقيق علط مستوى المحكمة انبتدائية بىىين قا ىىي 
األوىىىىداث وقا ىىىىي التحقيىىىىق المخىىىىتص بشىىىىكون األوىىىىداث وقا ىىىىي التحقيىىىىق العىىىىادي فيمىىىىا يتعلىىىىق 

اب والتخريىىىىب التىىىىي يرتمبهىىىىا األوىىىىداث البىىىىالغين سىىىىتة عشىىىىرة سىىىىنة كاملىىىىة  وفىىىىي بجنايىىىىات اإلرحىىىى 
المخالفىىات إذا طلىىب وكيىىل الجمهوريىىة فىىت  تحقيىىق  أمىىا المستشىىار المنىىدوب لحمايىىة األوىىداث فقىىد 
منحىىىىه المشىىىىرع الجزائىىىىري سىىىىلطة التحقيىىىىق علىىىىط مسىىىىتوى المجلىىىىس القضىىىىائي ك وىىىىد قضىىىىاة برفىىىىة 

لقا ي المنىىدوب لحمايىىة األوىىداث فىىي والىىة اسىىتوناف األوامىىر األوداث  وكذا حو الحاا بالنسبة ل
الصىىادرة عىىىن قا ىىي األوىىىداث و قا ىىي التحقيىىىق المخىىتص بشىىىكون األوىىداث  ومىىىا يشىىترط فىىىي 
قا ىىىىي األوىىىىداث أن يكىىىىون متخصىىىىص فىىىىي وىىىىين أن الواقىىىىع ي بىىىىت بىىىى ن قضىىىىاة األوىىىىداث بيىىىىر 

األوىىىىىداث بسىىىىبب التنقىىىىىل متخصصىىىىين وأن الخبىىىىرة التىىىىىي يكتسىىىىبونها بالممارسىىىىىة ن يسىىىىتفيد منهىىىىا 
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المسىىىىتمر وتغييىىىىر المنصىىىىب  كمىىىىا أن مىىىىدة التعيىىىىين المحىىىىددة بىىىى سث سىىىىنوات تعتبىىىىر قصىىىىيرة جىىىىدا 
نكتساب الخبرة  وكذل  ما يمكن التوتل إليه في حذا الصدد أن قا ي اإلوىىداث يتمتىىع بجميىىع 

ألمىىىر السىىىلطات التىىىي يتمتىىىع بهىىىا قا ىىىي التحقيىىىق العىىىادي  فلىىىه مىىى س إجىىىراء تحقيىىىق اجتمىىىاعي وا
بىىالفحص الطبىىي العضىىوي والنفسىىي كمىىا أجىىا  لىىه المشىىرع فىىي حىىذ  المرولىىة أي مرولىىة التحقيىىق 

 . إتدار ألوامر المكقتة وأيضا إجراء ما يعرف بالتحقيق الرسمي أو بير الرسمي
وقىىد جعىىل المشىىرع الجزائىىري توكيىىل محىىامي فىىي حىىذ  المرولىىة أمىىر إجبىىاري فىىي الجىىن  وأيضىىا فىىي 

 ىىي التحقيىىق المخىىتص بشىىكون األوىىداث بىىالتحقيق فىىي الجنايىىات والجىىن  المخالفىىات  ويخىىتص قا
المتشىىىىعبة ومنحىىىىه المشىىىىرع جميىىىىع تىىىىسويات قا ىىىىي األوىىىىداث  وتىىىىسويات قا ىىىىي التحقيىىىىق 
المختص بالتحقيق مع البىىالغين  أمىىا فيمىىا يتعلىىق بمحاكمىىة الحىىدث فقىىد أراد المشىىرع أن يجعىىل مىىن 

فراد  فجعىىل الفصىىل فىىي قضىىايا األوىىداث تخىىتص قضاء األوداث قضاء عاديا صاتا بفوة من األ
بىىىه مجموعىىىة مىىىن الجهىىىات القضىىىائية المعينىىىة  فقىىىد شىىىمل محىىىاكمتهم بىىىرجراءات متميىىىزة عىىىن تلىىى  
المقىىررة للبىىالغين والتىىي يراعىىط فيهىىا ومايىىة الحىىدث والحفىىاظ علىىط نفسىىيته  وأن تصىىون سىىمعته  إن 

نقطتين أساسيتين  فىىاألولط أنىىه فىىي  أنه في مقابل ذل  نجد  قد أحمل الحدث في حذ  المرولة في
مجاا المخالفات قرر إوالة الحدث علط قسم المخالفات شىى نه شىى ن األشىىخاص البىىالغين دون أن 
يو   العلة من وراء ذل   أما ال انيىىة فرنىىه فىىي مجىىاا الجىىرائم الموتىىوفة باإلرحابيىىة أو التخريبيىىة 

ن  وحنىىا نىىرى أن المشىىرع قىىد أجحىىف طبىىق عليىىه نفىىس اإلجىىراءات المطبقىىة علىىط المجىىرمين البىىالغي 
في وق الحدث ألنه في العديد من الحانت األوداث الذين لم يبلغوا سن الرشىىد الجنىىائي يكونىىون 

 . حايا لفوة من المجرمين يدفعوحم إلط اإلتيان بهذ  األفعاا
ية وفي األصير ندرج التوتيات وانقتراوات التي نخرج بها من حذا البح  والتىىي نىىرى أنهىىا أساسىى 

وحامة لتدعيم الحماية الجنائية للطفل  ففي المجاا التشىىريعي نقتىىرع  ىىرورة جمىىع كىىل النصىىوص 
القانونية المتعلقة بالحدث في قانون واود  كما فعل المشرع المصري والمشرع الفرنسىىي أي ن بىىد 
من قانون صاص ومستقل ألنه ن يتصور أن يعىىالو القىىانون قضىىايا األوىىداث الجىىانحين علىىط حىىذا 
النحو الذي يعالو به إجرام البالغين الذين يتمتعون بىىاإلرادة والىىوعي ويعتىىرف بمسىىكوليتهم الماملىىة  

 ومن  م توقيع عليهم العقوبة المقررة للجريمة إن ارتمبت.
 رورة توويد سن ال امنة عشرة سنة كمرجع لجميع الجىىرائم وتىىط تعىىم انسىىتفادة مىىن الحمايىىة كىىل 

وكىىىذل   ىىىرورة إنشىىىاء شىىىرطة قضىىىائية صاتىىىة باألوىىىداث تعمىىىل مىىىىع مىىىن لىىىم يبلىىىت حىىىذا السىىىن  
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الضىىبطية القضىىائية العاديىىة ومكسسىىات الدولىىة علىىط أن تجهىىز ب وىىدث الوسىىائل الس مىىة  وأيضىىا 
إلزاميىىىة انسىىىتعانة بمحىىىام فىىىي مرولىىىة البحىىى  التمهيىىىدي فىىىي كافىىىة الجىىىرائم التىىىي يرتمبهىىىا األوىىىداث 

أ نىىاء التوقيىىف للنظىىر إجباريىىا مىىن الوحلىىة األولىىط وكذل  جعىىل الحىىدث يسىىتفاد مىىن الفحىىص الطبىىي 
ومنىىع تصىىوير األوىىداث وأصىىذ بصىىماتهم إن بىىرذن قضىىائي مىىع و ىىع نىىص يجيىىز ذلىى  فىىي والىىة 
رفل الحدث اإلفصاع عىىن حويتىىه وتعمىىد  إصفاءحىىا  واشىىتراط أن يكىىون ذلىى  مسىىببا  إنشىىاء نيابىىة 

ومىىىايتهم فىىىي مختلىىىف  مختصىىىة فىىىي قضىىىايا األوىىىداث تعمىىىل علىىىط دراسىىىة قضىىىاياحم وتعمىىىل علىىىط
 . مراول الدعوى العمومية

وجىىىوب التخصىىىص فىىىي قضىىىايا األوىىىداث صاتىىىة فىىىي سىىىل  قضىىىاة التحقيىىىق مىىىع األوىىىداث  وكىىىذا 
تمكين قا ي األوداث باإلمكانيات الس مىىة كرعىىداد المراكىىز والمكسسىىات المافيىىة والمجهىىزة ألجىىل 

ث  وكىىذل  رفىىع مىىدة بقىىاء قا ىىي تطبيق تىىدابير الحمايىىة والتربيىىة التىىي تحقىىق إتىىسع وتربيىىة الحىىد
األوداث في منصبه  وأيضا من  القا ي المختص باألوداث اإلمكانيات المنصوص عليهىىا فىىي 
القىىىانون مىىىن محلفىىىين ومنىىىدوبين مختصىىىين وبالعىىىدد المافي وأيضىىىا  ىىىمان عىىىدم إيىىىداع األوىىىداث 

ث مىىع باإلتىىسويات إن فىىي والىىة عىىدم وجىىود بىىديل معقىىوا لىىذل  و ىىمان عىىدم اوتجىىا  األوىىدا
المبىىار مطلقىىا  وأيضىىا تنصىىيب محىىاكم صاتىىة باألوىىداث  وأصيىىرا ولىىيس آصىىرا  ىىرورة تفعيىىل دور 
المجتمىىع المىىدني فىىي التوعيىىة والتحسىىيس وتىىط يشىىكل دعمىىا للجهىىات الرسىىمية فىىي مجىىاا ومايىىة 
األوىىىداث  ومىىىن انقتراوىىىات المقدمىىىة فىىىي والىىىة سىىىن قىىىانون مووىىىد لإلوىىىداث اسىىىتبداا مصىىىطل  

أمىىا آصىىرا فىىرن  . بمصىىطل  األوىىداث المنحىىرفين أو المعر ىىين لسنحىىرافاألوىىداث المجىىرمين 
معاملة األوداث ن بىىد أن تخضىىع لقواعىىد ونظىىم صاتىىة يراعىىط فيهىىا  ىىروفهم واوتياجىىاتهم مسىىتقلة 

 عن قواعد القانون الجنائي العام وإجراءاته.
 01-14رقىىىم وتجىىىدر انشىىىارة إلىىىط ان آصىىىر تعىىىديل لقىىىانون العقوبىىىات الصىىىادر بىىىى موجىىىب القىىىانون 

 156-66يعىىدا ويىىتمم األمىىر رقىىم  2014فبرايىىر  4الموافق لىىى  1435مكر  في ربيع ال اني عام 
منىىىه  2و 1ف /49فىىىي المىىىادة  1966يونيىىىو  8الموافىىىق لىىىى  1386تىىىفر عىىىام  187المىىىكر  فىىىي 

 سنوات. 10والتي تنص علط "ن يكون محس للمتابعة الجزائية القاتر الذي لم يكمل  
سىىىنة إن تىىىدابير الحمايىىىة أو  13إلىىىط أقىىىل مىىىن 10قاتىىىر الىىىذي يتىىىراوع سىىىنه مىىىن ن توقىىىع علىىىط ال

التهذيب وأتمنط أن أكىىون قىىد وفقىىت فىىي إنجىىا  حىىذا البحىى  ولىىو قلىىيس  وإن كىىان حنىىا  نقىىص فهىىو 
 ألني ن  لت في بداية مجاا البح  العلمي  وأرجو من هللا أن يوفقني إلط ما حو أفضل.
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 . مكتبة الفسع للنشر والتو يع   المويت  1425/2005

محمد عبد القادر القويسمية  جنوع األوىىداث فىىي التشىىريع الجزائىىري  المكسسىىة الوطنيىىة .    25
 .1992للمتاب  الجزائر   

لمعاملىىة الجنائيىىة لاوىىداث الطبعىىة محمىىود سىىليمان موسىىط  قىىانون الطفولىىة الجانحىىة وا.  26
 .2006األولط منش ة امعارف   

محمىىود نجيىىىب وسىىىني  شىىىرع قىىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىىة دار النهضىىىة العربيىىىة  مصىىىر .  27
1988. 

سسىىة الوطنيىىة مىىوني مليىىاني بغىىدادي  اإلجىىراءات الجزائيىىة فىىي التشىىريع الجزائىىري  المك .  28
 1992للمتاب  الجزائر   

 .2005 اتوا اإلجراءات الجزائية  دار ال قافة  عمان    منصورمحمد سعيد  .   29
نصىىر الىىدين حنىىوني وداريىىن يفىىت   الضىىبطية القضىىائية فىىي القىىانون الجزائىىري  الطبعىىة .  30

 .2009األولط   دار حومه   الجزائر  
 : الكتب باللغة الفرنسية  -2

CHRISTINE LAZERGE & JEAN PIERRBALDUYCK- réponse  
à la délinquance de mineurs )mission interministérielle sur la 
prévention et le traitement de la délinquance des mineurs( rapport 

au premier ministre-la documentation française . 
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 الرسائل و المذكرات    :ثالثا
سىىىنية محمىىىد  إجىىىراءات  محاكمىىىة األوىىىداث فىىىي التشىىىريع الجزائىىىري  مىىىذكرة لنيىىىل شىىىهادة  .1

 ..2014-2013الماستر في الحقوق  
سليمان عنتر  قواعد المتابعة والتحقيق مع األوداث الجانحين في  ل التشريع الجزائىىري   .2

هيىىدي مىىذمرة تمميليىىة لنسىىل شىىهادة الماسىىتر  تخصىىص جنىىائي األعمىىاا  جامعىىة العربىىي بىىن م
 2013/2014كلية الحقوق والعلوم السياسية  

المتعلىىق بحمايىىة الطفىىل  15/12شريفي فريدة  وماية الحدث الجان  في  ىىل القىىانون رقىىم  .3
فىىىي العلىىىوم القانونيىىىة  تخصىىىص قىىىانون األسىىىرة  كليىىىة الحقىىىوق    مىىىذكرة لنيىىىل شىىىهادة ماسىىىتر

 .2016/2017  قالمة 1945ماي   8والعلوم السياسية  جامعة  
علي قصير  الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري )أطرووة دكتورة( جامعة وىىاج  .4

 .2008لخضر  باتنة كلية الحقوق  
انوىىداث  )مىىذكرة تخىىرج لنيىىل اجىىا ة المدرسىىة العليىىا ر مىىداني و حىىرة بكىىوش  قضىىاء ي قصىى  .5

 2008-2005للقضاء(  
نميىىة ميهىىوبي  معاملىىة الحىىدث الجىىان  فىىي القضىىاء الجزائىىري )دراسىىة قانونيىىة وتطبيقيىىة(   .6

 .(210-2007)مذكرة لنيل إجا ة المدرسة العليا للقضاء المدرسة العليا للقضاء )
تبعة أمام قضاء األودث )مىىذكر تخىىرج لنيىىل يلية  صصوتية  اإلجراءات الماالناتر عو  .7

 . 2008  2007إجا ة المدرسة العليا للقضاء  
ميدون ونان  القواعد اإلجرائية المتبعة للتحقيق في التشريع الجزائىىري  مىىذكرة ماسىىتر كليىىة  .8

 .2014الحقوق   جامعة أكدلي امحند الحاج البويرة  
  مىىىذكرة لنيىىىل شىىىهادة الماسىىىتر فىىىي مليلىىىي مىىىريم  جنىىىوع األوىىىداث فىىىي التشىىىريع الجزائىىىري  .9

 الحقوق جامعة محمد صيضر  بسكرة 
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 المجالت القانونية  : رابعا
المتعلق بحمايىىة الطفىىل   12-15دليلة  التوقيف للنظر للحدث علط  وء قانون   ليطوش .1

 .2018  جوان  49مجلة العلوم اإلنسانية جامعة اإلصوة منتوري قسنطينة العدد 
مجلىىة أبىىواب مفتووىىة علىىط العدالىىة  السياسىىة العقابيىىة الجديىىدة فىىي  ىىل اإلتىىسوات  أيىىام  .2

 .عادة اندماجإدارة السجون وإ    2007أفريل   27و 26و   25
حالة شعت  الحمايىىة الجزائيىىة فىىي مرولىىة اإلسىىتدنا  مجلىىة الباوىى  للدراسىىات األكاديميىىة   .3

 .2015   07جامعة العزيز   دبي  العدد
 التشريعات  : صامسا

 : النصوص الدولية - 1
بقىىرار الجمعيىىة العامىىة رقىىم  انعسن العىىالمي لحقىىوق اننسىىان   تمىىت الموافقىىة عليىىه واعسنىىه-
 .1948ديسمبر    10في   3/أ/7/2
القواعد النمودجية الدنيا إلدارة قضاء األوداث  قواعد بكين  اعتمدت الجمعية العامة لامىىم -

 .1985 نوفمبر    40/33المتحدة بقرار رقم 
اتفاقيىىىىة وقىىىىوق الطفىىىىل  اعتمىىىىد  بموجىىىىب قىىىىرار الجمعيىىىىة العامىىىىة لامىىىىم المتحىىىىدة بقىىىىرار رقىىىىم -

 1989نوفمبر    20 في  44/25
 نصوص الداخلية -2
 2016مىىىىارس 6الموافىىىىق ا 1437جمىىىىادى األولىىىط  26المىىىكر  فىىىىي  01-16قىىىانون رقىىىىم -

 14المتضمن التعديل الدستوري   الجريدة الرسمية العدد 
 2013أكتىىىىوبر  29الموافىىىىق ا  1434ذي الحجىىىىة  24المىىىىكر  فىىىىي  13/07قىىىىانون رقىىىىم -

  55ة رسمية العدد  يتضمن مهنة المحاماة   جريد
المتعلىىق  2015يوليىىو  15الموافىىق ا  1436رمضىىان  28المىىكر  فىىي  15/12قانون رقىىم  -

 39بحماية الطفل   الجريدة الرسمية العدد
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المتضىىمن  2005فبرايىىر 6الموافىىق  1425ذي الحجىىة   27المىىكر  فىىي    05/04قانون رقىىم  -
 ن  قانون تنظيم السجون و اعادة اندماج انجتماعي للمحبوسي 

المتضىىمن  1966يونيو  08 الموافق ا 1386تفر    18في  المكر     155-66مر رقم  أ  -
ديسىىمبر  11المىىكر  فىىي  10-19قانون انجىىراءات الجزائيىىة  المعىىدا و المىىتمم بالقىىانون رقىىم 

2019 
  الىىىذي  1966يونيىىىو  8الموافىىىق ا  1386تىىىفر  18المىىىكر  فىىىي  66/156األمىىىر رقىىىم -

 يتضمن قانون العقوبات   المعدا و المتمم .
و  1971أفريىىىىىىىل  22الموافىىىىىىىق ا  1391تىىىىىىىفر  26المىىىىىىىكر  فىىىىىىىي  71/28األمىىىىىىىر رقىىىىىىىم -

 38المتضمن قانون القضاء العسكري   الجريدة الرسمية العدد 
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 الماستر   مــلخص مذكرة

 

إبداء   المشرع  علط  تفرض  التي  اإلجراءات  احم  من  الحدث  لمتابعة  المقررة  اإلجراءات  تعتبر 
الهتماما كبيرا بفوة انوداث  فالحدث حو كل طفل لم يبلت سن ال امنة عشرة سنة كاملة وقت  
عر ة   يكون  ما  بالبا  الجان   والحدث  الجنائية  مسكوليته  تتحدد  حنا  ومن  الجريمة   إرتماب 

 صلية وصارجية تدفع به إلط طرق باب اإلجرام والوقوع فيه. لعوامل دا
مراول   عبر  للبالغين  المقررة  تل   تختلف عن  برجراءات  األوداث  الجزائري  المشرع  وقد صص 

 الدعوى العمومية آصذا بعين اإلعتبار المراول السنية الموجود فيها الحدث. 
الطابع أن  فنجد  للحدث   المقررة  بالعقوبات  يتعلق  فيما  التربوي    و  الطابع  حو  عليها  الغالب 

 الت حيلي. 
فرن السياسة الجنائية التي إتبعها المشرع الجزائري فيما يتعلق باألوداث تساير إلط ود كبير ما  
ت حيل   وإعادة  وماية  إلط  تهدف  والتي  باألوداث  المتعلقة  الدولية  واإلتفاقيات  الموا يق  أقرته 

 الحدث الجان . 
 

 

Abstract of The master thesis 

 

The procedures established to follow up on the juvenile are amony 

the most important procedures that require the legislator to show great 

interest in the category of juveniles. Juveile is child who did not reach 

the age of eighteen full years at the time of committing the crime , and 

from here his criminal responsibility is determined and the delinquent 

is often subject to internal and external factors that push him to 

Knoching on the door of criminality and falling into it. 

The Algerian legislator has singled out juveniles by procedures that 

differ from those prescribed for adults throughout the public 

prosecution stages, taking into accout the age stages in which the 

juvenile is present. 

With regard to the penalties prescribed for juveniles, we find that 

the predominant nature of them is the educational and rehabilitative 

nature. 



 

 

 

 

The criminal policy adopted by the Algerian legislator with regard 

to juveniles is in line to a large extent with what was approved by 

international conventions and conventions relating to juveniles, which 

aim to protect and rehabilitate the delinquent juvenile.  



 

 

 

 

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     


