
    
     

           
         

         
        

     
 
 

 
 
 

                 
                   

  
 
                    

             
                  

                      
    

 
                    

                 
                  

                    
       

 
                   

                    
 

 
                       

                     
                 

           
 

                      
                      

                   
                 

                     

 ُقالصّر وواجبات حقوق ميثاق
 األحداث قضاء لخدمات ّرعتيضنو الذيني

 مواطن لدماجإ األوروبي الصندوق من مالي بدعم اقالميث هذا أنجز .CO.S مشروع ضمن
 2013-2007 للفترة االوروبية غير الدول العدالة نظم في األجانب والقاصرين

 االجتماعي التواصل MI. - التدابير لتنفيذ العامة المديرية العدل، وزارة بها بادرت
التي – األوروبية االجتماعية للبحوث سيلنفا يلالتحل معهد“ قبل من وتنفيذها

 (IPRS) القضائية.كاالبريا دون معهد- بينيديتو سان كازاو 

 تقديم

 مهمسؤوليت تقع ي،التقاض مراحل من مرحلة أي في الخدمات من بأي المتمتعين جنائية، إلجراءات الخاضعين رينصالقا جميع
 ةطالسل توصيات تنفيذ في- وتحدد المتهم،س وتضمن الطفل، مصلحة في تعمل التي األحداث، قضاء ونشؤ إدارة مسؤولية ضمن
 .اثلالحد القضائية

 من يرهغ مع عاونبالت األحداث قضاء بها يقوم التي اإلشرافية يفةظالو هذه في .سبانملا التربوي المشروع- معها باالتفاق أو
 جبي القاصر المحلية، والخدمات يةالمحل الصحية اتطلسلاو واألسر، ،)المهني التدريب ووآاالت المدارس،( يةالتعليم الهيئات
امرتحالا مبادئ.التعليمية قيمتها بكل العدلية الخدمات في التجربة تقوم بحيث لكرامتهم الكامل تراماالح مع ملاعي أن دائما

من وجه آل تبين حداثة، األآثر والتوجيهات الدولية المواثيق نىيتب والذي ، المشرع قبل من بيرآ حد إلى ّفيعر الذي للقاصر،
 .األحداث قضاء خدمات أعمال

الخاصة احتياجاته وآذلك آرائه عن للتعبير الفرصة دائما القاصر إعطاء يتم ان :يلي ما بضمان وصخصلا وجه لىع تتعلق وهي
 ملاعتلا على مناسب بشكل مدربونو ؤهلونم وظفونمال يكون وأن . صحيح بشكل االعتبار في واالحتياجات راءآلا ههذ تؤخذ وان
وفي التربية في وقالحق للقاصرين تضمن وان ، االختصاصات ددمتع فريق طرف من يكون التكفل هذا وان . ينالقاصر مع

 ، العالية الجودة بمعايير متميزة ونتك ان ذلك من العكس على بل ، متدنية معيشية وفوظر مالتالمع يتعرضوا ال وان .الصحة
 .المراهقة لمرحلة المميزة الخصوصيات كلب تعترف وان

 مادائ كنيتم وان ها/ معه للتعامل ينوالمستعد المؤهلين الموظفين دائما يجد القاصر ان بضمان أيضا يتم للكرامة الكامل االحترام
 بحقوقه آاف بشكل علم على دوما يكون وان ، اصالخ وبمحاميه ، ينالمهم وباألشخاص عائلته، ادرفاب عالقته على المحافظة من

 .وواجباته

 ثم ومن ، لمصلحته يتخذ رارق أي في القاصر ريكشت في اءوس الالزمة يةناالع تفرض ان يجب آيف الواضح من يجعل هذا آل
 الوقت فيو ةمالمعلو على الحصول دوام بضمان سواء ، للمعني واالستماع التحدث من يمكن وضع في الواقع في تنفذ انها التاآد
 من تؤخذ ان غيينب العملية المبادئ هذه . التربوي المشروع وأداء ، ةالجنائي اإلجراءات حلارم ،واتهبواجو حقوقه حول المناسب
 . والتخصص الدور عن ظرالن طعبق االحداث، قضاء في العاملين جميع طرف

 يدفتسم آل اوان ، الخدمة يةيادحب تتميز قواعد هي الحداثا امظن تحكم تيال دعالقوا ان ، ضايأ العدلي، المجال في العاملون يعلم
 يكون ان يجب عامل آل ان أو ، والمسؤولية ّفرعالت في امتيازات او تمييز دون ، لشخصانيته الكامل االحترام ضمن ، يعامل
 تعطي التي العملية طرقلا او ، للخدمة الوصول وسهولة نةورمو ، هتمهم على مباشر بشكل الومسؤو رينصالقا من فاورعم

 تيال تاالمعلوم يةسر را،يوأخ ، للرعاية ةياستمرار اءطعإل وأيضا ، الخدمات من المستخدمين احتياجات ةتلبي لصعوبات االولوية
علىها لهم معترف تكون أن دائما ينبغي التي والكرامة المعنيين لخصوصية وفقا وتؤدى تعامل أن دائما يجب والتي جمعها، تم  ب



                     
     

 
                      

                       
                       

           
 

                  
 

                  
 
 
           
            

 
 
 

   
 

                 
              

                    
                    
                  
                

                    
                     

                   
                  

                   
        

 
 
 

   
 

                      
                    

                  
   

 
 
 

نهمضموّ ان من تاآدالتم ان يجب المعني مع تواصل اي ان او والشفافية، وحوضال را،يوأخ مستوى، أعلى  تماما يدرك المعني ي
 . وبيروقراطي شكلي أداء ردجم وليس

 من فإنه ، العدلية الخدمات في مساره من جانب اي القاصر وتفهيم لتفسير استعداد لىع دائما يكونوا ان يجب ينالعامل ان غمرب
 من توضع رةشابمو سهلة وبلغة قةيشر قةيرطب ، ت والواجبا الحقوق ميثاق هي ، أداة إعداد ، العدل زيرو ألحكام وفقا المناسب
 او يمكن مام يقين لىع يكون حتى وقت اي في القاصر من عليها االطالع ويمكن ، التواصل في الفورية الفعالية على الحصول اجل
 . توقعه يجب ال او يجب ما او ، لهمع يمكن ال

. المطلوبة باللغة ، مرة اول دخوله عند ةقالوثي القاصر تسليمالحداث قضاء خدمات في العاملين التمشمو من نهإ  ا

 . الفهم سهلة دائما ليست تيال المصطلحات حتى وحبوض يفهم ان للقاصر يسمح مصطلحات قاموس والواجبات الحقوق وثيقة ويتبع

المدير العام رئيس لقسما
سيرينيال بيزارين اآاترين يشآيني

 االحداث قضاء مهام

 بأولئك لقتعي مافي اثاألحد ضاةق قبل من ذةختلما اترارقلا ةعابمت عن المسؤولة هي األحداث اءضق شؤون دماتخ
.الفعل ترافباق مذنبون بانهملحكم تم ينالذ أو جريمة بواكارت أ لذينا لقاصرينا  انهم يعتبرون

 مادائ نونويكو ، وسالمتك صحتك اثاالحد قضاء ؤونش خدمات لدى بارتعالا في ماود حاضرا يكون ، هادور تنفيذ في
 قيتال أن لىإ بك ادى لوكس أي في فكيرلتا فيو ونلقانا تراماح وفي لصحيحةا اءيشالا عمل في تكبمساعد ملتزمين

 او رارضاأل الحبإص امكزتلا وفي ، افعالك مسؤولية تحملو تصرفاتك عن اعفدلا معرفة وفي ، القضائية ماتدلخا
 . تعمل وان ، رةخب هافي سبتكت وان مهنة تعلمو دراسة وفي ك،فاترصت سببتها التي ناتااإله
 في إشراآك يتم ان هو ذلك من لهدفوا : رايك عن يرالتعب إمكانية عطىتو إليك اعمتالسا يتم ان بعد تخذتس اتارلقرا آل
 ونتك ال مادنع حتى نها ضاأي ّرآذت، لكنو. لك دةمفي بةتجرلا تلك تكون حتى ، امكزلتا إلى يهاف تاجحي لتيا اترارقلا
ا لحتكلمصخذت قد هيف،اطرهاتش ال آنت وإن حتى ،ارمهحتت ان ليكع فإن ضيقالاتاقرار لىع قاافمو لجريمة وألن أ
 . إرادتك ضد انتآ ولو تحترم ان جبي ن،ونقاال في هايلع نصوصالم بةلعقوا وتلك ، عقوبة ضيتقت هاعن تساءل لتيا

 المساعدة تسالهم ان يمكنك ينالذ ث،حداالا قضاء ماتدخ في ينالعامل على االعتماد يمكنك الاالحو آل في انه واعلم
 .اتلقاه لتيا باتوعصلا حول يهملإ دثتحت ان يمكنكو

 االحداث قضاء أهداف

 وان ،رغيتت ان على تكمساعد كنول العقوبة ليس المجتمع دفه و اثدحاأل قضاء هدف فإن ، لفةامخ بتكترا قد نتآ إنو تىح
 تماعيةاالج والخدمات ومدرستك لتكئعا بمساعدة لواختدي انو ، دثح ما معك يفهموا انو ة،لكشم في يددج من نفسك تضع ال
 مخاطر عن يداعب ق،باسلا من ضلأف بشكل تكياح فائنستا لىع تساعدك وفظر في يضعوك تىح يننينفسالا واالطباء يةلدبلا
 .دةيدج ائمرج كابترا



 
            

 
                 

      
               

        
 

                   
                   

     
 

    

 
                      

      
                    

        
                 

                 
      

                  
          

 
                 

  
    

 
                   

    
 

                   

               
 

                 

                  
            

 
                 

                
         

 
                    

                     
      


.ريةاالنه آزمرالوا ،ةالعقابي اتوالمؤسس ت،عاماالج ة،يلوالا الرعاية راآزوم ،ةاالجتماعي الخدمات مصالح هي 


 . يحدث ما رتكسوال لك رحونيش ماآ ك،رتسا وإلى إليك اعتملالس الكافي الوقت العاملون يوفر لمصالحا هذه آل في

. وضعيتك للقاضي رحونيش الوقت نفس فيو 

آدوالتا دتكعومسا ي،ضاقلا هاخذتي التي فةتلخمال اإلجراءات في متابعتكل رينضحا وماد لونمالعا سيكون ذلكل فةإضا 

.هاذتخأ التي اللتزاماتوا المتطلبات امحترا على رتكدق من 


، اعيينماالجت ينئيواألخصا ربينالم مع لذيا ، فيثقا يطسو مع دكبل عن الحديث مكنكي ، اأجنبي قاصرا آنت إذا 

آل من الستفادةا فيو ايإيطال في بك الخاصة مةقاالا شهادات من التاآد وفي ، رتكسأ مع اصلوالت في دونكيساع 


.حق هايف لك التي المصالح 


:أن مكعل في ليكن 

	 في تجد حيث يةالولا يةالرعا رآزم في قافورم تكون ان يمكنك ، يمةرج بسبب عليك القبض القي او إيقافك تم إذا 
 . اجتماعيين واخصائيين السجون عوانوأ مربين استقبالك
ا اضق أمام تذهب سوف خاللها ايام، عةبرأ مدة يمتق ان يمكن رآزمال ذلك في لمصادقة جلسة تسمى استماع جلسة لعقد
 . حريتك امر في ررتق التي وهي ف،االيقا على
 وضعيتك فهم على ويساعدونك بها، امزتلالا عليك يجب التي القواعد السجون عوانوا ربونالم لك يشرح رآزمال في

 ، حياتك أسلوب وفي اتكقوعال بك الخاصة ماالمه في ظرالن إعادة منك يطلب وسوف المحتملة، هاراتوطتو االجرائية
 . مختلفة فرص عن البحث في كنوسيساعدو


راحك،س ت ، بك الخاصة االوامر طالقإ: اإلجراءات هذه إحدى عليكطبق ان القاضي يقرر ان يمكن المصادقة جلسة في 

.جنالس في االحتجاز او محدد، مجتمع في اإلقامة البيتي، االحتجاز 

 ال حين وذلك االجتماعيين، يناالخصائي إلى لمست لةئاعلا ودوج عدم حالة وفي رتك،ألس مكسليت يتم: احرسلا القإط)1

 جدوت
 .مةيرلجا ابتكار لىع دالئل

 امقيلا او ينةعم دروس لىع ددرتت ان أو سةمدرلا إلى ذهبت آأن تحترمها ان جبي تكاليف هي: صةلخاا االوامر)2

 .تربيتكل دةيفلما طةنشاال عضبب

 ثلم جةمربم بتكاليف املقيل ضيقالا من بإذن إال وجالخر عدموتالبي في اءقبلا لىع ركجباإ يتم: البيت في اءلبقا)3

 .مةمنظ يةضاير اتطاشن او مهنية اتاطنش او ، ةتكويني روسد او بالمدرسة، تتعلق تيلا تلك

 بونرلما منك لبطي وحيث آخرين االفطا جدت حيث مجتمع ضمن البقاء لىع جبركي: عينم معجتم ضمن ضعلوا)4

 إال روجخال يمكن ال أيضا هنا. ضيقالا هاحددي ان يمكن تيلا اتلبطتالم عن فضال ، يشتعاوال اةنشملا عدواق امرتحا
 .ضيقالا من هاب سموحوم ينوالمرب اعيمتجاال ائيصخالا من جةرممب تكلتربي دةيفم طةنشأل

 منك سيطلب ، السجون واعوان المربين جدت يثح لالحداث، ةعقابي ؤسسةم في وقافرم ستكون: سجنلا في االحتجاز)5

يةهيرفتلاو يةضايرال او ةالتكويني او الدراسية طةنشاالب ت سةمؤسلاب صةخالا اعدوقلا امرتحا  لك تسمح التيلتزم وان
 .لديك وفةرمع غير تكون مارب منك انبوج لىع بالتعرف

رتكازيل ياتوا ان يمكن الذين عائلتك ادرفاو يكبوا ت كنيمك السجن في او المجتمع في  . محددة واوقات ايام فيرى ان
 بالمدة مكعالإب القاضي يقوم: به تؤاخذ الذي رمجلا بنوع قةالع في بالقانون، محددة مدة لها حريتك من تحد التي االجراءات آل
 . حريتك من ماورحم فيها ستكون التي



                      
    

                    
                    

   
                         

                       
          

 
                     

                   
                  

                  
     

  
               

        
 

                   
                 
                    
        

                   
              

     
 

                  
                  

 
                 

                

 
                    

 
 
 

 فاظ  
 

                  
                   

                   
                     

  
             

          

 قاضي امام ، مداوالت جلسة او اولية تسمى ، جلسة بعد إال تنتهي ال: التحفظي راءجاال انتهاء عند حتى تستمر االجراءات ان ّرتذآ
 .بالحكم رحيص الذي الحداثا
 ، والديك ومع عكم الحديث رهود يكون لالحداث اجتماعي اخصائي رفط من متابعا ستكون القاضي من تخذةالم اتاالجراء آل في
 استعادة مدى يميق وان ركسام يراقب وان ، الصعوبات وفي االلتزامات في وكعداسي وان منك قريبين يكونوا ان على همعدتاسمو
 .رمجلا بخصوص عيكو

 إ فإن ، البيت في البقاء واجبات تحترم لمذا آذلك ، أشد عقوبات يقرر ان يمكنه القاضي فإن ، المتطلبات تحترم لم إذا انك تذآر
 نهإف المجتمع ذلك عن دعتبت أو المجتمع في االقامة عداوق تحترم لم إذل قةيرطلا نفسبو ، مجتمع في الكخإد رريق ان يمكنه القاضي
. لالحداث عقابية منشاة في شهر لمدةأخذك يامر ان يمكنه  ب

 البقاء مع مةيرج بسبب تحاآم تكون ان او احتياطية إجراءات يكعل طبقت ثم ومن االولية للرعاية زارآم دخلت آنت إن سواء
 ، رتكسا ومع معك لمتكي رينصللقا يةتماعالجا الخدمة مكتب من عيامتجا اخصائي لديك سيكون ةالمحاآم فترة طيلة نهفإ طليقا،
 تيلا اءطخالا فهمت قد انك ثباتإ وإمكانية والنفسي فيطاعلا نموك هو تدخالتلا هذه آل من الهدف. عدكاسيو يكلإ سيستمع
 طةاسو )اضرر لهم سببت الذين االشخاص او بالشخص اللتقاءا امكانية سواء عليك رضعي ان يمكن المسار ذاه في. ارتكبتها
 تلتزم ان او( جزائية
 .حيالصإ بنشاط
.عكرياشم وأيضا وصعوباتك، تكمشكال وإمكانياتك، قدراتك ريخك،ات : وضعيتك ف ا راريقت سيكتب ذلك بعد يه يقدمالستماع لجلسة
 . للقاضي تكتب التي تاالمعلوم رفتع ان لك ويحق

 مشروع يددحت يتضمن االختبار. محددة لمدة اختبار فترة في عكيض وان ةالمحاآم مسار يعلق ان االستماع جلسة في للقاضي يمكن
 امزتلالا او المهني، للتدريب مسار متابعة او االستفادة، مع سةردملا إلى الذهاب : من يتكون ان وعرشملل يمكن . بنجاح يهينت

 في ، فاشآ تقدم ان يجب وعرشملا يةنها في. الجريمة فيه تسببت ذيال المعنوي او دياملا ررالض إلصالح مجاني عملي بنشاط
 . بها قمت تيال تاوااللتزام بالمتطلبات ، رىخا جلسة
 يعلن القاضي فإن للقانون، المخالفة اتكآولس وغيرت القاضي هاررق تيال التزاماتك نفذت قد،رابتخاال فترة نهاية في ، آنت إذا
 إا تنفذ لمذا ولكن ، آثارية التجربة لتلك يبقى ولن الجريمة اضرقان
 . التقاضي مسار يستكمل ذلك آل


إحدى في العقابية الفترة تقضي ان رةروضلاب يسل. رينصللقا العقابية المنشآت إحدى في بالسجن يحكم ان للقاضي يمكن و 

نصف او الحرية ونصف ، االجتماعية الخدمات طرف من االحتضان و الجبرية آاإلقامة ، يلةدب إجراءات توجد : العقابية المنشآت 

.االحتجاز 


 . االجتماعية الخدمات رفط من االختباري باالحتضان البديل راءجاال ميكاحم بواسطة تطلب ان يمكن االشد األحكام حال في

.مهارتحا ذلك بعد عليك ويجب ئهناب في انت ركاشت ان يمكن وعرشم على بناء يحكم القاضي 


. للسجن ستؤخذ فإنك االختباري االحتضان فترة طيلة جرائم ارتكاب او االلتزامات احترام عدم صورة فينه تذآر ، ولكن  رىخأ ا

 االحت اآزرم نقواني

 هذه إلى ولكصو عند . ااحترامه عليك يجب قواعد توجد ةالعقابي المنشآت وفي المجتمعات وفي ، يةالولا الرعاية راآزم في
 االآل يمكن عةاس اي وفي اين المشترآة، والفضاءات الخاصة فضاءاتك ةفبمعر لك تسمح تيال المعلومات آل لك تقدم المنشآت

مكالعإتم وأيضا مهماتهم، هي ماو الموجودون اصخشاال هم ومن ، جةمربملا اتطاشنلا هي وما ،( يومية وجبات ثالث اكهن)  ي
او رتكسأ المعإ ويتم المناسب الوقت في مكعالإتم نقلك وجوب حال في . المكان هذا في تقضيه ان يجب الذي بالوقت  اصخشاال ي
 .عليك زاءعاال
 اعمتساللو وامنك متكالسو صحتك لضمان اكهن موجودون هم( السجون عوانوا االجتماعيين، ينالمساعد المربين، )العاملين آل
 .ملكع او ستكارد وتامين النشاطات في وتوجيهك النصائح ائكطعإو إليك



 
                

                  
   
          

 
                  

               
 

          

                
               

 
           

 
             

      
 

                 

              
            

 
             

 
                   

                   
        

 
                     

           
               

 
                 

 
 
 

  
 

                   
           

 
                 

              
     

	 واناآ اءوس المنشآت، في معك يوجدون الذين اصشخاال امحترا عليك جبي انه تذآر: آنماالاو االشخاص رامتاح 

 االماآن على تحافظ وان اجتماعية، صةخا اتيعجم او اتسسمؤ في او الةدعلا رفقم في عاملين او آخرين رينصقا
 .هافي تستضاف تيلا
 لبتط ان حقك من: عليك اءزعألا خاصشاال مع صلواتلا حق

	 كنلتمكي همسعو في ما آل لونيعم المصالح في العاملون: عليك زاءعالا االشخاص مع او رتكسأ ادرفا مع اطبخلتا 
 .هاوتوضيح لك هارحش سيتم نهإف ضيقالا طرف من لذلك فةالمخ إجراءات توجد آانت إذا. ذلك من

	 من اآدتلاب يعتنون اثحدالا قضاء فوموظ: حةالص في الحق 

 جهتولاكنيمك دةيج غير يةحص لةاح في انكب ركشعو الح فيو. لةمتمحال اتكجحتياا ومن ة،والبدني يةسفنلا فكروظ
.سينفلا بيبطالب او طبيبلاب اءضتقالا ندع التصاالبو إليك اعتمسالاب واهتميل الموجودين خاصشاللحظة اي في  ل

	 بةسانم مالبس اءتدراو يةصخلشا فةاظنلا رامتحا ملشت آتشنلماب مةقااال: شخصيةلا افةظلنا. 

	 لك واوفريل يمكن ما سيعملون: الموظفين خبربذلكأف – دين أيب – مناؤم نتآ إذا: ديانتك سةارمم في الحق 

 .ئهدابم امرتحاو دينك شعائر سةمارمل ظروفال

	 في اءوس الدراسة، اتونس تدارك كنفيمك سةرالدا عن عتنقطا قد آنت إذا: والتكوين سةرالدا لةمواص في الحق 

 المسار. يةمسرلا رامجالب رامتحاوب االحداث اءقض مع يعملون الذين رسينالمد دةعاسمب العليا، او الدنيا سةمدرلا
 .هدمعالاو المدارس آل من به رفاتعم يكون به متقو ذيلا تكوينيوال سيرالدا

	 ذلك لبطت ان لك يحق خاصا غذائيا اماظن يتطلب ببس ألي: يالغذائ املنظا. 

 ، ةطبي وصفة بدون أدوية هالكتساو ، تاوالمخدر الكحولية المشروبات هالكتسا ماامت المحجر من إنه: فعله يمكن ال الذي ما

 بنظام هاعلي وصمنص غير طرقب ءاتاالفض واستخدام ، المنشآت عن داواالبتع ، العاملين مع االتفاق دون رجاخال مع التواصل
 .تاعقوب يتضمن ان يمكن نوعاتالمم هذه احترام عدم. ةالمؤسس

 مع باالنسجام يمكنك فإنه رياضي او مهني او تكويني او سيارد نشاط في غالشنم تكون ال عندما: انه االعتبار بعين االخذ يجب

 . التلفزيون تشاهد او للموسيقى تستمع او الكتب راقت ان ةالمؤسس قواعد
 وعرشملا يكون ان بها تقيم تيال المنشآت في لباطت ان حقك من انه اعلم

 . به القيام يمكن ال ما او يمكن ما بدقة حاوضم يكون النظام في: بلغتك باوتكم والنظام الخاص

 وواجبات حقوق

 مراحل آل في لك مضمونة ونتك باتجاوو حقوق لك ث،ادحالا قضاء نظام وفي اثدحالل ئيزالجا سارملا في ترى مالثم
ضع في بها نذآرك. :نقاط ب يهمقتال ينذلا ينلموالعا لحلمصاا جميع ومن سارملا

	 ئيضالقا سارمال اعدوق وحول ، لحلمصاا عمل يقةرط حول ماتوعلالم لبتط ان حقك من: اتلومعالم في الحق 

 و لك حصل مايف رايك عن يرتعبلا حقك ومن ليك،ع بقتط التي اتاءجراإلو
 . فعله منك لبيط ما حول



 
                  

     
 

             

 
                   

    
 

                

                  
    

 
                

                  
          

 
                     

                  
                  

  
 

                  

                    
                  
        

 
                    

                     
     
                    

                    
             

 
 
 

 
 
 

    
                

                  
  

 
 

	 قاوفرم ونتك انو ئيلجزاا مشيتلا آل طيلة اثحداال ماتدخ يةرعا في ونتك ان حقك من: الرعاية في الحق 

 . ضيلقااهاددحي لتيا ساتللجا خالل

	 زائيلجا شيتمال طيلة محاميك مع دثحاتت ان حقك من: القانوني اعلدفا في الحق. 

	 يسانداك انو وليك او ابواك ضريح ان ئيالجزا شيمتال آل خالل حقك من: اوالبوين حضور في الحق  وليلا ا
. آلنفيذ في  اءاتجراإل ت

	 اءنثا هاب تصرح تيال االشياء وآل حولك لعاملونا هايلع طلعي التي وماتمعللا آل: يةخصوصال في الحق 

 منهم مطلوب معهم تكلمت ينالذ العاملين آل ان لمكع في يكنل. عنك يبغر الي بها يدلوا يمكن ال مقابالتلا
 .مهنيلا لسرا لىع لمحافظةا

	 اطيتحالا سبيل لىع ءاتااإلجر عضب يكعل رضيف ان ضيقالل يمكن يترا مامثل: القاضي اوامر امحترا واجب 

في زكبحج مريا ان قاضيلل يمكن. حريتك من أ ءاتاإلجر عرضتتال تىح، هاترمحت ان جبي 
آبر بشكل تحد

.لقاصرين عقابية ؤسسةم في اعكدإي يتملحالة هذه في ن،سجلا  ل	ا

 من اعمتاب ونتكس ينلتلحاا في نكفإ احسر لةحا في بةعقو قضيت ان او يتكرح من يحد احتياطيا إجراء اضيقال تخذا اءوس
 في او يكيؤو الذي معتجملا في او يتلبا في كنوقلتسي ينلذا تماعيةاالج لخدمةا مكتب من نيعياالجتما المساعدين طرف
 القاضي من لمفروضةا ماتاتزلالا تراماحو المطلوب راالمس في يالتمش من آدالتا اجل من المكتب، في او ابيةالعق المؤسسة
 . حقك في

 ، ماعيتجا دماجإ دةاعوإ بويرت روعبمش تزاماالل منك لبيط ان يمكن يتار مالثم: مشروع لك يكون ان في الواجب/الحق

 في او عنها طعتقان تيلا لمدرسةا لىع ددترلا فاتئناس في ونتك ان يمكن اتااللتزام. لكذ رمتحت ان لىع قادر انك باتثإو
 ضررلا الحإلص نيةامج تبنشاطا تزملت ان ايضا لكنو العمل، اءوجأ في باركاخت او ينالمه ينتكولل مسارات لىع ددترال

ا تهببس الذي المعنوي او المادي  .لجريمة خالل من

من برأآ بشكل تحد اتاءرجإ عنه تبتري اخرى ئمجرا كابتار او ا ضيقالا مرواا لىع التعدي ان: تذآر لتزاماتك احترام عدم او

أخرى قارطو ، قاتاللعوا اةيحلل أخرى قارطو أخرى فرصا ، ناامو ثرحمايةآا ب لىع يساعدك وهذا ، حريتك يئة في ترى ان
 .االجتماعيةو يةالعائل تكبيئ في اءقبلل
 اتتوجيه اعبتاب يهيةترفلا او ينيةالتكو او يةاسالدر نشاطاتك في و يوميةلا تكياح في امكزتلا اتإثب فإن ذلك من لعكسا لىوع

 ليالدو ياابجيإ امرا برعتي ، معك يعيشون ينلذا من ينآخر ينقاصر دةعاسم في نيملالعا مع تعاونوال ، هاتبانو ليةوبمسؤ العملين
 .يكعل اإلجراءات من يفلتخفا في تىح يجابيإلا يرقدلتا ضمن ونيكوس يةلمسؤولوا لجديةا لىع

 مصطلحات

 القاصر شخصية عن التحقيقات
 ولح اتمولعم والقاضي، العام المدعي لبط حسب رين،القاص خدمات في العامل ياخذ ان يتطلب 88/448 الرئاسي المرسوم من 9 المادة
 اجمداإل إلعادة فعالية االآثر التربوي المشروع إقامة بهدف ،ةوالبيئي واالجتماعية والعائلية الشخصية تهقدرا ولحو القاصر عيش روفظ

 .للقاصر االجتماعي



      

                     
                    

                    
  

 
  

                      
                    

                    
 

 
 

                       
          

 
  

                    
                      

                     
                   

           
 

   

                  
         

        
 

  

                    
                    

 
   

                  
                   
      

 
     

                    
                  

 
   

                     
                   

                    
                   
  

 االجتماعية الخدمة مصلحة مع االختباري اعديإلا
 تكون االجتماعية الخدمة مصلحة لدى االختباري االيداع فإن جزئي، كلشب او آامل بشكل احتجازي، بحكم نهائي بشكل القاصر أدين إذا
حهارسطلق الحالة هذه في. جزئي او آامل بشكل ، لالحداث العقابية المؤسسات في للسجن تعويضيا راءجإ  طرف من متابعا ويكون ي

 تحت آونه غمر بنشاطاته القيام ويواصل فيها يعيش التي االجتماعية هبيئت في بقائه مع رين،للقاص االجتماعية الخدمة إدارة في العاملين
 .ورقابة إجراءات

 الملف حفظ
امعلا المدعي ان يعني هذا. الملف بحفظ طلبا ئياداالبت التحقيق لقاضي العام ا يةالولا التحقيقات مرحلة نهاية في  يطلبلمدعي يوجه ان يمكن ،
 . نهائي بشكل ةالجنائي هقضيت القاصر ينهي الطلب ئياالبتدا التحقيق قاضي قبل إذا ثم منو المتهم، حق في الجزائية جراءاتاال لةصاوم عدم
 وما االستماع جلسة )يةتاللا حلارملا تجاهبا ةالجنائي القضية تواصلت ئياالبتدا التحقيق قاضي من الطلب فضر إذا ، ذلك من العكس وعلى
 (..يليها

 اإليقاف
 رآزم في إيداعه تمي الحالة تلك في. بعده رةشابم او مةيرجلا ارتكابه حال اي ، تلبس بحالة ضبط إذا القاصر تعتقل ان طةرشلل يمكن

 .عةاس 96 تتجاوز ال لمدة يبقى ان يمكن حيث ، االولي االستقبال

 اعيماالجت األخصائي
 . الجنائي المسار مراحل من لةحرم آل في ، جرائم يرتكبون ينذلا او فيهم هالمشتب للقاصرين والرعاية دةعاسملا خدمة يقدم ختصم هو
ريعامشم ، شخصيته من للتحقق القاصر حول المعلومات بجمع ، العام المدعي من بطلب ، ويقوم  .القاصر إدماج إلعادة تربوية بتطوير ويقو

 القاصر ويتابع ، احتجاز حالة في يكون ماعند او القاصر إقاف عند يتدخل رينصللقا االجتماعية االخدمة لمكتب التابع االجتماعي االخصائي
ت ندةاالمس طبقمال راءجاال وعرشم في  أو تحفظية إجراءات حقه فيتخذ عندما والرقابة بنشاطات ويقوم. عليه التحفظي ضمن محدد تربوي
 .االختباري راءجاال لةحرم آل في القاصر ويتابع ، ةتاميني او يلةدب
. 
 (القاصرين )االحداث قضاء رآزم
 تبمكا : وهي ظربالن له عةجارلا المنطقة في الموجودة بالقاصرين المعنية المصالح مختلف اتطاشن وينسق رمجبي االحداث قضاء رآزم

 راآزوم ، لالحداث العقابية المؤسسات رين،للقاص االجتماعية الخدمة
 . النهارية والمراآز ، المختصة تاوالمجتمع ، االولي االستقبال

 النهاري المرآز
 الخاضعون رونصالقا يدخلها ان يمكن ، النهار أثناء ، وتنشيطية يهيةوترف مهنية ةوتكويني يةساردو يةبوتر بنشاطات للقيام زةهجم اةشنم هو

.ةجنائي تالمحاآم الخاضعين غير ونالقاصر ايضا خليد ان يمكن المراآز هذه في ةلالبدي ةياالحتياط االجراءات ن ةجنائي تالمحاآم طاق في

 االغراض ددتعم رآزم
 راآزالم هذه في . النهارية اآزروالم المختصة المجتمعات اهبين من ، عقابية إلجراءات الخاضعين رينصللقا متعددة خدمات تقدم اةشنم هو
 خلدي ان يمكن راآزالم هذه في. النهار أثاء وتنشيطية وترفيهية مهني وتكوين ودراسية تربوية بنشاطات ويقوموا يقيموا ان رينصللقا يمكن
 .ةجنائي تالمحاآم الخاضعين غير رونصالقا ايضا

 الجريمة ومرتكب الضحية بين المصالحة
 ريمة،جال عن الناتج ررالض إصالح بهدف والضحية الجرم كبترم بين اآثر او لقاء تنظيم يمكن بالقاصر المتعلقة ةالجنائي المحاآمة طيلة
 .للمجتمع عام بشكل او الضحية ئدةالف رمجملا رفط من نشاط إنجاز عبر او معنوي، او مادي تعويض عبر

 االولي االستقبال رآزم
 96 ظرف في تحدد ان يجب تيال للمصادقة االستماع جلسة إلى مهاحتجاز يتم الذين او إيقافهم يتم الذين القاصرين تستضيف تيال المنشاة هي
طةرشلا المربين من مكونريق يعمل المنشاة هذه . لالحتجاز او اإليقاف بعد عةاس  وأخصائيين نفسانيين اخصائيين و الجنائية وانعوأ ف اخلد

 ف واالجتماعية النفسية الحالةيه يصفون اولي ريرقت ريرحبت به يقوم ما بين من يقوم االخصائيين من ريقفال هذا . ثقافيين ووسطاء اجتماعيين
 لشخصية المناسب االحتياطي راءجاال يددحت أجل من يدةفالم العناصر آل تقديم بهدف ، يفالجغرا المجال في المتاحة واالمكانيات للقاصر
 .ولوضعه القاصر



 
   

                       
                     

                  
 

 

                  
                    

                    
       

 
  

                       
  

 
    

             
 

   

                      
                      

              
 

    

                      
           

 
           

                  
                
 

 

                     
          

               
 

   

                   
                       

     
 

    

                  
                    

      
 

 الحكمي المجلس
 التحقيق قاضي مثل ، تاالقرار وحده تخذي ردافمن قاض من إما ، المرحلة بحسب ، تتخذ ان يمكن تاالقرار رينصللقا ةالجنائي المحاآمة في

يةالولاالستماع جلسة في : معا تاالقرار رونديص القضاة من عدد من نةوكم جماعية ةهيئ، طرف من او االبتدائي  قاض من الهيئة تتكون ا
.فيرش قاض ومن رسميين قاضيين من الهيئة تكون المداوالت سةلج فيما ، الشرفيين القضاة من واثنين ميسر  ا

 المجتمع
 اثاالحد قضاء من عاملون يديرها الوزارية او العمومية المجتمعات: المجتمعات من انواع ثالث توجد . تربوية بغةص ذات لإلقامة منشاة هو
 الذين الشبان سواء تستقبل هيو خاصة تامؤسس من تدار تيال والمجتمعات ، عقابية إلجراءات الخاضعين رينصالقا إال يستقبلون ال الذين
 الذين او االدمان من يعانون الفراد العالجية والمجتمعات ، جنائية إلجراءات يخضعون الذين سواء او مختلفة السباب صعبة عااضوا يعيشون
 .ريريسلا الدعم تتطلب يةنفس روفظ من يعانون

 االستئناف محكمة
 في ، األحداث محكمة من او الغين،الب حالة في ، يةالعاد ةالمحكم من الصادرة األحكام لىع ويحكم يدقق الذي الجهاز هي االستئناف ةمحكم
 .رينصالقا حالة

 1988سبتمبر 22 بتاريخ 448 رقم الجمهورية رئيس قرار
 .المتهمين بالقاصرين الخاص الجنائي بالقضاء تتعلق التي رالتدابي آل يجمع ذيال النص هو

 1989وليوي 28 بتاريخ 272 رقم تشريعي قرار
 هي ما ، تحدده ما بين من تحدد ابيرالتد تلك. المتهمين بالقاصرين الخاص الجنائي القضاء لسير مةظنملا التدابير آل يجمع الذي النص هو
 ت تحت يوضع بان التقاضي مسار وتعليق ، االحتياطية ءاتاإلجراطبق وان ررتق ان يجب وآيف ، اثاالحد قضاء خدمات مختلف مهام

 .الجريمة في بالمتهم المتعلقة يةبالقض تتعلق التي القضائية الملفات من عدد آذلكو ، االختبار

 االولى الدرجة من لةوادملا
 لةدالا فيها تجمع لتيا لةحرملا هي والتي المداولة مرحلة إلى رورمال يتم ، القاصر ضد تهامالا الئحة باصدار ةيئااالبتد الجلسة تنتهي عندما
 .وميةعم ليست المرحلة هذه . القاصر مسؤولية فيها وتحدد ، وتناقش

 ( 88/488ددع الجمهورية رئيس قرار من 29 ندب )لالختبار ةااليجابي تيجةالن بسبب الجريمة انقراض اعالن
 طفللا تابع الذي رين،للقاص االجتماعية الخدمات لمكتب التابع االجتماعي االخصائي من ريرقت لىع بناء (28 ندب )االختبار مرحلة نهاية في
 .الجريمة اضرقانب القاضي يصرح اراالختب لةحرم نجاح حالة في . لالختبار ةالسلبي او ةاإليجابي ةجبالنتي القاضي رحيص ،

 ّبرم

التي الصعوبات وسماع القاصر استقبال بغاية رينصللقا عقابية منشاة في او المجتمع في او االولي االستقبال رآزم في يعمل ختصم هو 

 . المشروع هذا خالل القاصر دةعاسمو تربوي وعرشم وتحديد منها يعاني

.للقضية المختلفة حلارملا في قهفاريو للقاصرين السكنية المنشآت في إقامته خالل القاصر آذلك يدعم المربي 

 يئاالبتدا التحقيق قاضي
 . هممتلل الشخصية الحرية وصخصب يةالولا االجراءات ويقرر المداولة لمرحلة تؤجل ال التي االدلة يتحمل ميسر أيضا يقال مهني قاض هو
 بعالتتا يستحق ال انه او مهم ليس الفعل ان قدر إذا القضية في المضي عدم رريق ان كنويم ةالمقرر االحتياطية االجراءات استخدام يمكنه
 .قضية يكون ان او الجنائي

 ةاالبتدائي الجلسة قاضي
 ةتددائياالب ةسالجل قاضي امما يذآر الذي هو العام المدعي. ( جلرو اةرما )شرفيين وقاضيين ميسر قاض : قضاة ثالث من مكونة هيئة هو
 تاخذ تقديرات حسب ، للمتهم االتهام يهتوجب العام المدعي طلب وصخصب رحونيص ةيئااالبتد الجلسة أثناء ، القضاة . االتهام يهتوج طالبا
 .التربوية والحاجات الطفل شخصية االعتبار في



  

                      
              

 
   

             
 

 
   

                       
           

 
 

            
 

   
                

                       
                  

                  
                 

       
 

  

                     
                  
                    

                   
                 

 
  

                    
                    
            

 
  

                  
                    

 
 

 

                     
  

 
   

                     
              

 فيرشلا القاضي
 ميقو ةقضائي دايدحتو ق بتوآيل وعائالتهم ينللقاصر باالستماع ، سنوات ثالث آل يعين ، غير بتخصصات مهني هو ، سترة بدوناض هو
 .ةالمدني او ئيةاالجن اإلجراءات في سواء الرسميين القضاة تاقرار في ركاشوي الرسمي القاضي من

 ميسرلا القاضي
 مهمة محددة غير لفترة يمارس ، رينصالقا مجال في متخصص قاض هو

 .القضاء

 الموجز الحكم
 القضية او ، المداولة يتجنب ان يمكن به . محاميه بواسطة المتهم طرف من يطلب ان يمكن تيال الخاصة طقوسال من هو الموجز الحكم
 .يةالولا االستماع جلسة أثناء تخذي نةإلداا أو التبرئة رارقو ، الفعلية

 امهتالا
 .ما خصشل ارتكابها محاولة او ، محددة جريمة ارتكاب اسناد في ثلتمي

 رينصقالل عقابية منشاة
 القاصرين تستقبل رينصللقا العقابية المنشآت . العقوبة يذنفت او ياطيةتاالح االجراءات القاضي يقرر عندما رينصالقا الستقبال منشاة هي
 . عقوبته يكمل ان يجب خصشلا آان إذا البالغين لسجون رورمال فيها يتم تيال السن تلك ، سنة 21 هااصقا سن تىح ائمرج ارتكبوا الذين
 اءطسوو ف بمهمة يقومون الذين ثقافيين، سجون وشرطة اجتماعيين واخصائيين نفسانيين واخصائيين مربين من مكونريق يعمل المنشاة في
 رينصالقاية العقا حقوق احترام يضمن رينصللقا ب نشاةالم في . بهم االحتفاظ وتامين ، يةبوتر ريعامش إنجاز في رينصالقا قةفارمو دعم
 ةيوالرياض يةثقافال والتنشيطية المهنية ةوالتكويني الدراسية االنشطة ريقط عن.. إلخ الصحة في والحق والبدني، النفسي المنسجم موالن آحق

 .والنظم الواجبات احترام وأيضا ، والمسرحية والترفيهية

 المراقب القاضي
ةالعقابي رالتدابي يذنفت على رفيش متخصص ق قبارملا القاضي  بالشكل تنفذ االحتجاز أشكال آل ان ضمان بهدف ، االمن وعلىاض هو
 بواسطة ةقوالمواف الجزائية، بالمعاملة التعلقة والبرامج باالحتجاز يتعلق فيما لالحداث العقابية المنشآت تنظيم من ويتاآد ، للقانون المطابق

 منو االجتماعية الخدمات إلى ريابختاال االحتجاز يرتغي وإجراءات ، والنفسية التربوية رقالف اتضعه التي التربية إعادة برامج على ومسرم
 والتراخيص ريحاالتص يوفر المحتجزين، رينصالقا لحقوق محتملة انتهاآات إلزالة رةشابم تاقرار ويصدر ، رجاخال في العمل إلى هذه

 .رينصالقا على ةلالبدي العقوبات يذتنف على لمسؤو هوو . ةاالمني التدابير إلغاء او وتغيير طبيقوت ذيبتنف المتعلقة والتدابير

 ثقافيلا الوسيط
ا رهود تمثلي . خاصة ةتكويني رةود تابع أجنبي، مواطن عادة يكون ، مهني هو  التي المهنية والشخصياتالجانب بين التواصل تسهيل في
 في يوجد . الثقافات اختالف عن تنشا ان يمكن التي مهالتفا التكشم حل في همعداسوي المعلومات لهم ويوفر رينصالقا خدمات في تعمل
 .الجنائية يةالقض مراحل آل في جانباال رينصالقا رافقوي األحداث قضاء مصالح جميع

 ةالجنائي الوساطة
 . بذلك المرتبطة والمشاعر المختلفة ظرالن وجهات رازبوإ ، حصل ما ولح المواجهة من والضحية رمجلا مرتكب تمكن ةالجنائي ةطالوسا
 يدحام ثالث خصش دةعاسمب وذلك ، رفينطلل رضيام اإلمكان قدر يكون للنزاع حل إلى ولصولا عن يبحث ةالجنائي ةطالوسا طةساوب
 .(الوسيط)

 طبيب
ينللقاصر الصحية الرعاية ا امةقاإل منشآت مختلف في يضمن ذيال الوطنية الصحية الخدمات صالحم من مهني هو الحداث لقضاء التابعة
 .فيها زينجالمحت

 لالحتجاز بديلة اتءاجرإ
إليداع مثل لالحتجاز او االجتماعية الخدمات لدى االختبار تحت ا يلةدب إجراءات تطبيق رريق ان النهائي، كمحلا صدور بعد ، للقاضي يجوز

 . روطشالم االفراج او المبكر اإلفراج او االحتجاز نصف او يةرحلا نصف او ليزنملا االحتجاز



 
   

                         
   

                         

             
                       

  
 

                         

    
 

        
 

    

           
 

   

                      
              

 
  

                     
 

  

                    
 

 
   

                    
                  

    
 

  

                
               

           
 

  

                    
           
 

  

                     
 

 
 

 االحترازية رالتدابي
 .الدلةبا العبث او رارفال او رمجلا ابكترا إعادة خطر هناك ان اىر إذا ، العام المدعي من طلب على بناء القاضي عن صادرة تدابير هي

:ربع االحترازية التدابير  ا
ا االحوال آل في او عمل او دراسية نشاطات به تتعلق ما بين من وتتعلق يحترمه ان القاصر على ، فعل عدم او بفعل اوامر هيو: قرارات

 .اصخشا مالقاة او تصالاال من ومنع تحديدات وايضا ، هتربيت في مفيدة امور
 ف يامر ان للقاضي يمكن التدابير بنفس. لذلك معد آخر انمك في او العائلةيه تقيم ذيال يتالب في البقاء على القاصر يجبر: البيت في البقاء

 .المتطلبات ببعض

 ل والشروط التعامل برنامج يحترم ان ويجب ، خاصة قواعد فيها خاصة او مةاع منشاة في إيداعه يتم القاصر: مجتمعدى به االحتفاظ
 . ةالقضائي اتطلسلا من ةضالمفرو

.لالحداث عقابية مؤسسة في االحتجاز القاضي رريق: طياالحتيا االحتجاز

 . 
 االحتجاز عن بديلة اتءاجرإ
 . االحتجاز نصف مثل ، بالحكم طقالن عند ضياقلا يتخذها إجراءات هي

 القضائي العفو
 عندما ، للقاصر ةالجنائي ةيالمسؤول من التاآد بعد القاضي رفط من ويعطى . راصاق الجرم كبترم يكون ماعند فقط تتخذ ان يمكن ئدةاف هو
ضةرقنم الجريمة بان ريحصالتتم القضائي فوعلا مع . رىخأ ائمرج يرتكب لن القاصر ان يرى  . ي

 يةالجنائ االجراءات
 النهائي بالحكم القاضي رحيص عندما وتنتهي ، المداوالت لةحرم او للتحقيق يةالولا المرحلة سواء ضمنتي الذي القضائي المسار ذلك هي
. 
 عاملا اءدعالا
 بارتكاب مواهات الذين رينصالقا ضد اتبوعقال طبقيو ، مةالمحك عن ومميز مختلف جهاز وهو ، امعلا دعيمال تبكم هو
 .ائمرلجا

 ّصالمشخ ربويلتا روعشالم
 ، لتهئاعو القاصر مع يهلع متفق القاصرين، خدمات اصناف كلل المنتمين ينالمهني من فريق من عهوض تم رنامجب هو
 الطوعي النشاط او مللعا او سةلدرااآ وصةصمخ اتاطنش عبر للقاصر ماجداال دةاعاو النمو يتيح ويربت مسار في لثويتم
 .يةضحلامع طةسالوااو

 سيلنفا ئياصالخا
 ةيومعمال معاتوالمجت وليالا لااالستقب راآزوم اثحدالا خدمات جميع في ليعم نيطولا حيلصا املنظا من نيهم هو
 هماتصيشخ تقييم بهدف رينصالقا ودعم بةاقرمب ومويق ، رينصللقا يةعاتمجالا مةخدلا تباكمو رينصللقا بيةاالعق آتنشملاو
 .اءضتقالا ندع ريريلسا لخوالتد ، ئيالجزا المسار حلارم مختلف في اتهماجحتياو

 قيقحالت ضياق
 امهتاال حةئال ريرحبت ميقو نةاداإل تاالثب عناصر توفر الح وفي ، اتيققحتلا اءرجإب مكلف العام اءدعالا مكتب من قاض هو
 .كملحا وتحريرطلب ، المحاآمة ءااثن اماالته عمويد ، محاآمةال لبطو

 امالتها الئحة
 ضد نةادإلل لةدأ جمع تم انه يرى عندما يةلواال قاتيحقتلا من ءااالنته عدب العام االدعاء من محرر لبط هي اماالته حةئال

 .القاصر



 

                 
                   
      
 

      

                      
               

 
   

                 
           

 
      

                   
                  
          

 
 

                       
                      

       
 

   

              
 

   

                   
       

 
   

                   
                   

                
                   

    
 

   

               
               
                

 
    

                
     
      
     

 جبرالضرر
 ويضعت طةواسب ويتم . يةضحلل يهف ببست ذيلا بالضرر رافتعالا رملجا ارتكب ذيلا القاصر نباج من يتضمن نشاط هي
 جمعيات ضمن يةعاجتما يةعوط بخدمات امقيلا ثلم ، جرملا اتاسعكنا تخفف ان يمكن اتجباوب املتزالا القاصر رريق بان او
 يةحضلا صالح في اتظممن او

 عللفا رةخطو عدمل عوىدلا النببط كملحا
 ان يقدر ماعند او ، راطيخ ليس تكبرلما رملجا ان يرى ماعند رارقال هذا يتخذ او كملحا هذاب رحيص ان اضيقلل يمكن
 . ريجاال موالن مسار تعيق ان يمكن اءرجالا لةصاوم ان او جددام الجرم يرتكب لن القاصر

 ينللقاصر القضائية اتخدملا
 سيقنتلاب تيلا يةراهنلا راآزالم ، رينصللقا يةتماعاالج اتمدلخا تباكم ، اتمعتجالم االولي، القبتساال راآزم من تتكون
 . ئيالجنا المسار طيلة القاصر عةابمتل ماظان تكون رينصالقا قضاء راآزم مع

 االختبار حتت لوضعوا ضيةقلا تعليق
 الثث دىعتت ال لمدة ديرف ويربت وعمشر يددحت هو اءرجإلا ذاه في سيسااأل العنصر و . يةالقض بتعليق يسمح اءرجإ هو
ةإيجابي انتآ إذا : ئجالنتا ضيقالاقيم االختبار مدة يةاهن في . القاصر طرف من ةمحدد اتبجوا ملحت لىع ومويق ، اتنوس 
ي 


لتكميس ، ب  .يةضقلا مسار يةسلب نتاآ إذاو مةريلجاانقراض يصرح

 افيقإلا
، عدالةلا من التفالل يفر ان يمكن ا ا بهلكرتا اولح او ماجر كبترا رااصق ان على رةطيخ قرائن تتوفر ماعند نه ظنوإذا ،
 ان يمكن حيث االولي البقستاال رآزم لىإ لهقن يتم القاصر ان أو القاصر إيقاف تقرر طةالشر زةجهأ او املعا عيمدلا فإن
 عةسا 96 دىعتت ال قصوى دةمل قىبي

 ابةقرلا مةمحك
.اإليقاف عن لةيدب إصدارخصوص وتقرر شرفيين وقاضيين رسميين قاضيين من تتكون  اتءاإجر ب

 حداثالا مةمحك
 ةقالمتعل يةرادالاو ةوالمدني ، الجنائية اياضقلا جميع في لىوالا جةدرلا من القضائي كملحا يصدر ذيلا ئياضالق الجهاز هو
 . رفيينش رينخوآ رسميين اةضق من وتتكون . رينصبالقا

 قةمصادال لسةج
 لىع قةادصملا لبط من عةسا 48 دودح في الوحاال آل فيو وقت ربأق في ئياالبتدا التحقيق ضيقا طرف من تحديدها يتم

 سةجل اللخ . المحتجز او الموقوف القاصر عن اعفدلا ميحامو بذلك امعلا عيدمال المإع يتم ان جبيو ازاالحتج او اإليقاف
 سةممارب ماحسال أجل من . القاصر يةرح خصوصب اتلبطلا ويحرر االحتجاز او اإليقاف اببسا امعلا عيمدلا يبين قةادصملا
 مدتعيو قةداصمال لبط بشان يقرر ثم من و اعفدلا اميحمل ويستمع المحتجز او الموقوف ضيقالا يستنطق ، اعفدلا حق

 لةصلا ذات التدابير

 والتاالمد لسةج
 اللخ . شرفيين واثنين رسميين اثنين : اةقض عةربا من كمحلا مجلس هاخالل يتكون . القضاء قةيقح ثلمت التالمداو سةلج
 في . ةلمعنيا اتمدخلا مختلف من ينواالخصائي المتضرر والطرف ودشهال إلى القاصر عدب اعمتسالا يتم التالمداو سةلج
 .نةاداإلب حكم على او ئياضلقا عفولا لىع صليح ان او القاصر رايب ان يمكن ةسالجل يةاهن

 ليةوالا ماعتسالا لسةج
 :ان ضيلقال يمكن عاملا اءدعالا طلب لىعو رةوفتملا العناصر لىع بناء ، يةلواال االستماع سةلج في

 عوىدال طالنبب كمحي-
 عوىدلاب اددتعالا عدمب كمحي-
 ئياضلقا عفولا منح-



     
     
   

                  
 

    

                 
                    

          


بديلة بةقوع منح- 

االختبار تحت الوضع منح- 

.نةاداإلب كملحا- 
 .القاصر لحماية فورا فذنت مؤقتة، ةمدني إجراءات خذتي ان فصلنم قرار اللخ من ضياقلل يمكن االخرى، التاحلا في

 صرينللقا عيةاالجتما ماتدخلا كتبم
 . داثحالل ةالقضائي طةلسلل عام، كلشب القاصر اةيح حولو والعائلية يةصخشلا تاومعلالم وتوفير جمع في خاصة رةخب يهدل
 رةلمقرا اتءارجالل القاصر امحترا دىم بةقارمو ةالجنائي يةضقال احلرم من لةحرم آل في بيصلا ايضا رافقوي عمويد

 .فيرالجغا بالمحيط ماتدخلا يةبقو اثحدالل ةالقضائي اتمدلخا مع بالتعاون


