
 حماية األحداث المخالفين للقوانين الجزائية     
أو المعرضين للخطر  

 6/6/2002 تاريخ 422قانون رقم  



2002\ 422 القانون رقم   أهداف 

إنشاء تدابير تربوية بديلة تحل مكان العقوبة التي      
استثنائية ال يمكن اللجوء إليها إال في      أضحت وسيلة    

الحاالت القصوى      
خلق نظام حماية متكامل وعملي لألحداث المعرضين      

 والذين هم  أو أألحداث ضحايا سوء المعاملة     للخطر   
عرضة لإليذاء الجسدي أو التربوي أو الصحي أو          

أو الجنسي   األخالقي   
تأمين إطار منسجم مع القوانين الدولية التي ترعى     

شؤون األحداث   



2002\ 422المبادئ األساسية لقانون 

حاجة الحدث إلى مساعدة خاصة توجب تطبيق إجراءات                            
وقواعد خاصة به وتنسجم مع إمكانية إعادة تأهيله و تأمين                               

فرصاً أفضل لمستقبله        

  حق الحدث المخالف للقانون في االستفادة من معاملة منصفة                        
  وإنسانية خالل إجراءات المالحقة القانونية والتحقيق معه                              
  ومحاكمته التي تعتمد في األصل على التدابير غير المانعة                        

  للحرية   

لقضاء األحداث مهمة عالجية وقائية واجتماعية فهو       
األولى بشؤون األحداث المخالفين للقانون أو المعرضين            

للخطر   



الجديد بالنسبة الى التحقيقات األولية      

خالل ست ساعات           الزامية حضور المندوب االجتماعي                  
في حال تعذره اللجوء الى             .    الملف االجتماعي        بإعداد   المباشرة      و 

خلية المتطوعين في وزارة العدل                  

أصبح التوقيف االحتياطي تدبيرًا استثنائيا ال يجب          
الحدث   ( اللجوء إليه أال في حاالت قصوى وضرورية         

 عاما من عمره وان تكون عقوبة الجرم   12 ممن تجاوز 
) حبس على األقل  سنة المنسوب اليه هي   



ال يتعدى التوقيف االحتياطي فترة شهرين                  ال يتعدى التوقيف االحتياطي فترة شهرين                        
..قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل          قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل          

جنحة

ال تتعدى فترة توقيفه االحتياطي ستة أشهر               ال تتعدى فترة توقيفه االحتياطي ستة أشهر               جناية 
..قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل          قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل          

تلجأ المحكمة الى التدابير المانعة       تلجأ المحكمة الى التدابير المانعة       
استثنائياً وكمالذ أخير  استثنائياً وكمالذ أخير  للحرية   للحرية   



أآد القانون على الطابع السري لمحاآمة األحداث             
  بحضور المندوب االجتماعي وعلى وجود محام إلى      

  جانب الحدث في المحاآمة  بصورة إلزامية     

 إن متابعة ملفات سوء معاملة األطفال هي من   
 مسؤولية القاضي المنفرد المكلف بقضايا األحداث         

 على المندوب االجتماعي وضع تقريرًا مفصًال عن         
 وضع الحدث ورفع اقتراحات عملية متناسبة      

الجديد بالنسبة لمحاكمة األحداث        



إذا كان الحدث مشارك مع غير األحداث في جرم       
واحد أو جرائم متالزمة، يخضع مع الراشدين إلى           

على أن يطبق إجراءات المحاكمة أمام المرجع العادي           
هذا المرجع بالنسبة للحدث كافة الضمانات من سرية            

المحاكمة وغيرها  

فرض التدابير والعقوبات بحق الحدث      
. ومتابعة تنفيذها 

محكمة األحداث   



ما هو دور المندوب االجتماعي؟     ما هو دور المندوب االجتماعي؟     
إن المندوب االجتماعي هو عامل اجتماعي تنتدبه النيابة العامة                              إن المندوب االجتماعي هو عامل اجتماعي تنتدبه النيابة العامة                                    

و المحكمة لمتابعة الحدث خالل التحقيق األولي، المحاكمة                         و المحكمة لمتابعة الحدث خالل التحقيق األولي، المحاكمة                         / / أو  أو  
وتنفيذ الحكم       وتنفيذ الحكم       

من أهم مهامه     من أهم مهامه     
حضور التحقيق األولي إلى جانب الحدث والحرص على                       حضور التحقيق األولي إلى جانب الحدث والحرص على                       

احترام كافة حقوقه وقواعد التحقيق                 احترام كافة حقوقه وقواعد التحقيق                 
متابعة الحدث إما ضمن عائلته أو مع القيمين على مكان                         متابعة الحدث إما ضمن عائلته أو مع القيمين على مكان                         

التوقيف أو مع المؤسسة التي سلم اليها                 التوقيف أو مع المؤسسة التي سلم اليها                 



حضور كافة جلسات المحاكمة            حضور كافة جلسات المحاكمة            

تقديم تقرير اجتماعي إلى محكمة األحداث يشرح الوضع                 تقديم تقرير اجتماعي إلى محكمة األحداث يشرح الوضع                 
الشخصي، التربوي، االجتماعي، العائلي والصحي للحدث                        الشخصي، التربوي، االجتماعي، العائلي والصحي للحدث                        

ويقترح التدبير المناسب لمصلحة هذا األخير                 ويقترح التدبير المناسب لمصلحة هذا األخير                 

متابعة تنفيذ األحكام الصادرة وتقديم التقارير الدورية إلى                      متابعة تنفيذ األحكام الصادرة وتقديم التقارير الدورية إلى                      
المحكمة بغية إطالعها على تجاوب الحدث مع التدبير                    المحكمة بغية إطالعها على تجاوب الحدث مع التدبير                    
المتخذ، وإذا لم يأِت التدبير باألهداف المرجوة، يقترح                 المتخذ، وإذا لم يأِت التدبير باألهداف المرجوة، يقترح                 

المندوب استبداله بآخر أكثر مالءمة              المندوب استبداله بآخر أكثر مالءمة              



التدابير غير المانعة للحريةالتدابير غير المانعة للحرية
 اللوم اللوم
الحمايةالحماية

العمل العمل : : التدابير التربوية البديلة التدابير التربوية البديلة 
للمنفعة العامة أو العمل للمنفعة العامة أو العمل 

تعويضاً للضحية   تعويضاً للضحية   

 عاماً    عاماً   1818 و و77الحدث بين   الحدث بين     إذا كان الجرم جنحة وسن      إذا كان الجرم جنحة وسن      
 عاماً     عاماً    1515 و و77الحدث بين  الحدث بين    إذا كان الجرم جناية وسن       إذا كان الجرم جناية وسن       

وال يكتفى باللوم في الجنايات         وال يكتفى باللوم في الجنايات         

الوضع قيد االختبار  الوضع قيد االختبار  
الحرية المراقبة الحرية المراقبة 

الغرامة الغرامة : : العقوبات المخفضة  العقوبات المخفضة  
الماليةالمالية

2121حتى بلوغ الحدث سن        حتى بلوغ الحدث سن        



اإلصالح  اإلصالح  
) ) لم يتم إنشاء معهداً للتأديب حتى اآلن                 لم يتم إنشاء معهداً للتأديب حتى اآلن                 ((لتأديب     لتأديب     اا

السجن   السجن   :  :  العقوبات المخفضة         العقوبات المخفضة         

1515تفرض عقوبة السجن إال إذا أتم الحدث ال                تفرض عقوبة السجن إال إذا أتم الحدث ال                      الال
جناية    جناية          وقد ارتكب   وقد ارتكب       

التدابير المانعة للحرية     التدابير المانعة للحرية     

2121حتى بلوغ الحدث سن        حتى بلوغ الحدث سن        



  الوضع قيد االختبار        الوضع قيد االختبار        

 بحق الحدث طيلة فترة زمنية            بحق الحدث طيلة فترة زمنية           بتعليق اتخاذ اي تدبير      بتعليق اتخاذ اي تدبير      يقضي   يقضي   
تتراوح بين ثالثة اشهر وسنة يخضع خاللها الحدث للمراقبة                          تتراوح بين ثالثة اشهر وسنة يخضع خاللها الحدث للمراقبة                          
من قبل المندوب االجتماعي وذلك عندما يتبين بوضوح ان                         من قبل المندوب االجتماعي وذلك عندما يتبين بوضوح ان                         

ظروف القاصر وشخصيته تبرر هذا التدبير              ظروف القاصر وشخصيته تبرر هذا التدبير              

اذا خالف الحدث شروط االختبار المحددة من قبل القاضي                 اذا خالف الحدث شروط االختبار المحددة من قبل القاضي                 
او ارتكب جرما آخر، جنحة او جناية، خالل فترة االختبار،                               او ارتكب جرما آخر، جنحة او جناية، خالل فترة االختبار،                               

يسقط حكما تدبير االختبار فيتخذ القاضي تدبيرا اشد                   يسقط حكما تدبير االختبار فيتخذ القاضي تدبيرا اشد                   



ما هو العمل للمنفعة العامة؟     ما هو العمل للمنفعة العامة؟     

ااضمن مجاالت كالخدمات الطبية واالجتماعية والخدمة في البلديات وغيره ضمن مجاالت كالخدمات الطبية واالجتماعية والخدمة في البلديات وغيره 

يقضي بأن يؤدي الحدث    يقضي بأن يؤدي الحدث      تدبير تدبير 

 عمالً دون اجر عمالً دون اجر

لمصلحة الحق العاملمصلحة الحق العام لمصلحة مؤسسة مخولة لمصلحة مؤسسة مخولة 
تنظيم أعمال المنفعة العامةتنظيم أعمال المنفعة العامة



شروط تطبيق التدابير التربوية البديلةشروط تطبيق التدابير التربوية البديلة

 سنة     سنة    1818 و   و  77الحدث الذي يتراوح عمره بين          الحدث الذي يتراوح عمره بين          

      

جنحة

 سنة من عمره      سنة من عمره     1515الحدث الذي لم يبلغ      الحدث الذي لم يبلغ      جناية 

اعتراف الحدث باألضرار التي ارتكبها وموافقته على القيام بالتدبير   اعتراف الحدث باألضرار التي ارتكبها وموافقته على القيام بالتدبير   
التربويالتربوي

يجب أن يتناسب العمل المفروض مع الوضع الصحي والنفسي     
والشخصي للحدث  

يجب أن يتناسب اختيار العمل وتحديد مدته مع حجم وطبيعة       
وظروف الجرم المرتكب



ما هو العقد التربوي؟   ما هو العقد التربوي؟   

هو بمثابة اتفاق، يمثَّل فيه جميع الفرقاء المعنيين،     هو بمثابة اتفاق، يمثَّل فيه جميع الفرقاء المعنيين،     
..ويترجم عملياً حكم محكمة األحداث   ويترجم عملياً حكم محكمة األحداث   

يحدد العقد طبيعة التدابير البديلة وكيفية تنفيذها، كما          يحدد العقد طبيعة التدابير البديلة وكيفية تنفيذها، كما          
ويشمل تعهد ويشمل تعهد . . يحدد مدتها  وتاريخ بدايتها وانتهائها يحدد مدتها  وتاريخ بدايتها وانتهائها 

االلتزام بكافة البنود المتفق عليها     االلتزام بكافة البنود المتفق عليها     ببالحدث    الحدث    
مع الحدث  مع الحدث  يضع المندوب االجتماعي العقد التربوي       يضع المندوب االجتماعي العقد التربوي       

ويشرف على التقيد ببنوده ويرفع تقارير دورية الى     ويشرف على التقيد ببنوده ويرفع تقارير دورية الى     
محكمة األحداث   محكمة األحداث   



مهام مصلحة األحداث     مهام مصلحة األحداث     
    تنظيم العمل في كل شؤون األحداث المعنيين بقانون األحداث              تنظيم العمل في كل شؤون األحداث المعنيين بقانون األحداث          
تنظيم معلوماتية مركزية لمتابعة مسار الملف القضائي   تنظيم معلوماتية مركزية لمتابعة مسار الملف القضائي   
إعداد اإلحصاءات السنوية حول واقع انحراف األحداث  إعداد اإلحصاءات السنوية حول واقع انحراف األحداث  

رصد ومعالجة كل ما يمس بمصلحة الحدث الفضلى رصد ومعالجة كل ما يمس بمصلحة الحدث الفضلى 

وضع الخطط الوقائية والتأهيلية المناسبة واإلشراف على                 وضع الخطط الوقائية والتأهيلية المناسبة واإلشراف على                       
تنفيذها   تنفيذها   

 التنسيق مع الوزارات المعنية باألحداث والقطاع األهلي                 التنسيق مع الوزارات المعنية باألحداث والقطاع األهلي                
.. المعتمد من قبل وزارة العدل         المعتمد من قبل وزارة العدل        



422422  النتائج األولية لقانون          النتائج األولية لقانون          
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عدد دخول األحداث الى سجن روميه     



422422  النتائج األولية لقانون          النتائج األولية لقانون          

 سجن روميه –توزيع األحداث حسب العمر الدخول الى جناح األحداث        
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