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 تقدمي:   

  تشكل اإلجراءات الخاصة بمعاملة األحد
إحدى أهم القضايا  القواني   والمؤسساتاث الجانحي   ف 

  تشغل فكر الباحثي   والمهتمي   بقضايا حقوق اإلنسان وحقوق الطفل خاصة، وذلك بالنظر إىل ما 
البر

بشكل دائم  يدفع تشكله هذه المعاملة من تأثت  عىل مستقبل األحداث ونشأتهم االجتماعية، األمر الذي 
ض القب والفاعلي   الحقوقيي   إىل االهتمام بالباحثي   ومستمر    تعتر

واني   الوطنية لبلدانهم والصعوبات البر
  هذا الشأن من  عن مدى مالءمتها للقواعد المعياريةتطبيقها، وأيضا تقييمها بغرض البحث 

الصادرة ف 
جهة، ومراقبتها لألسس الفلسفية اإلصالحية لرعاية األحداث من جهة ثانية، وذلك بهدف تقديم أفضل 

يحة االجت  . ماعيةالسبل لرعاية هذه الشر
  تعاملها مع األحداث

يعات الحديثة بذلك ف  تأخذ بعي    قانونيةقواعد عىل  الجانحي    تقوم التشر

  للقول أسلوب المعاملة خصوصية الحدث من خالل تميت   االعتبار 
  حاجةأننا ب، مما يفض 

لعدالة نظام لل ف 

  خاصالجنائية 
نسجم وطبيعة جرائم تومستقلة ة متقدم قواعد  يتطلب ،باألحداث وتدبت  مؤسسائر

  أن نظام األحداث وخصوصية مرتكبيها. 
  جرائم عىل فكرة أساسية قوامها  يقوم ينبغ 

وجود خصوصية ف 

  األحداث الجانحي   من جهة ثانية
يستند إليها ما أصبح يسىم بقواعد ، هذه الفكرة األحداث من جهة وف 

  تدبت  عدالة األحداث بناء عليه. ثالمحاكمة العادلة الخاصة باألحدا
اعتماد مجموعة من الوسائل  يتطلب ف 

، وهو ما لمعيقاتمجموع اتجاوزا ل سواء ذات الطبيعة القانونية أو اإلجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية

  
ة لتحقيق رهان المصلحة الفضىل بدل يقتض   . جهود كبت 

 

 :سياق المذكرة ودواعي الإصلاحأولا: 

  ما يخص النصوص المؤطرة لقواعد 
  المغرئ   أدخل تعديالت جوهرية ف 

ع اإلجرائ  صحيح أن المشر

  عىل مبادئ 
يعية، تنبب    ترسانته التشر

محاكمة األحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدوىل  ف 

  إجراءات خا
  الحرية والخصوصية وتعزيز حقوق الدفاع ، وتستهدف التأكيد عىل وجوب تبب 

صة ف 

  النهايةعن تلك المقررة للرشداء، ، تختلف المعاملة
 وربط تحقيق ذلك، الرعايةو  أولوية الحمايةإىل  تروم ف 

بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا 

كت   عىل مفاهيم وأبعاد اإلصالح وإعادة  بالتحقيق وانتهاء بالمحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خالل
التر

  بلوغ هذا المسغ؛ غت  أن المؤسساتودور  ،اإلدماج
ع ف     الجنائية سياسة المشر

 عالقة بعدالة األحداث ف 

  وتجعل بالتاىل   ،محدودية الضماناتتشكل مظاهر ل دم بمجموعة من العقبات والعراقيلتصط
المكاسب البر

  مجال يحقتم ت
  نزاع مع القانون بعيدقها ف 

وه   هداف المرجوة منها،ة عن تحقيق األحماية األحداث ف 

يغ  ما عراقيل مرتبطة إ
  سواء من حيث بالجانب التشر

  ما يرجع بصفة خاصة لقيمة النص القانوئ 
، أي ف 

  ح
و من حيث حمولته الحقوقية وما  ؛حكامال االخالل بما يفرضه من أصياغته وما يرتبه من جزاءات ف 

وما  والتنفيذي بالجانب العمىل  يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، او 

لتحقيق الغايات من  رتبط ارتباطا وثيقا بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلةتحديات تيفرضه من 

من  ائية الحديثة الخاصة بهذه الفئةالسياسة الجن تستجوب  ها كما   والعقوبات الناجمة عن المحاكمة التدابت  

 :  خالل ما يىل 
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 من خالل:  خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة -1

تنصيص شكىل  عىل استثنائية اجراء و  بالحدث االحتفاظالتنظيم المحتشم إلجراء  -

غياب ، و والسجالتاىل المحاض   االستناد عدم وجود آلية لالستماع من خالل االحتفاظ، و 

  عىل اإلخالل بأحكام االحتفاظ
 جزاء إجرائ 

  االحتفاظ بالحدثمحدودية الضمانات المرتبطة بالوضع تحت إجراء  -
ضعف  ، تتجىل ف 

 ماكن االحتفاظتردي أو  ،أثناء االحتفاظ قيمة الحقوق المقررة

   تخصصالعدم  -
طة األحداثل المهب   شر

  المقتضيات المنظمة للتحقيق  المتأملف :قواعد التحقيق تكريس لاعتبارات الفعالية -2
ف 

إطالق يد سلطة مع االعدادي مع المتهم الحدث، يسجل ارتكازها عىل القواعد العامة. 

  تفعيل االعتقال االحتياط  
ا بالر  التحقيق ف  ه تدبت  ع المغرئ   المسطري، اعتت 

غم من ان المشر

وري تحت مسىم أنهبامتياز، مع ذلك يتم اعتماده استثنائيا  تدبت   أي اتخاذ تحالاس أو ض 

  حق الرشداء لنفس تكريس مع   . آخر 
انتهاك قواعد وهو ما يزك  فكرة  . مدد االعتقال المقررة ف 

  التحقيق لمبدأ الشية، سواء من خالل التحقيق لخصوصية الحدث
، أو انتهاك أوامر قاض 

 . وقع تدبت  االعتقال االحتياط  عىل شخص الحدثمن خالل 

 

  قواعد  حدود -3
  تكريس الخصوصية من خالل مرحلة المحاكمة الحماية ف 

المس بمبدأ الشية ف 

  جلسات المحاكمة
تكريس ، و التشهت  بالحدث من خالل تطبيق قواعد األحكام الغيابية، و ف 

  التنفيذ ضدا عن النص، مفهومالعقاب ب
ه التقليدي القائم عىل أولوية العقوبة السالبة للحرية ف 

  و باألحرى عدم تعنقصان أمع  ،للعقوباتغياب بدائل و 
خرق ليل االحكام القضائية ف 

 طرة الجنائية بخصوص انعدام تعليل. مقتضيات قانون المسل

 

تصطدم سياسة  بحيث ودة لتنفيذ مقررات محكمة األحداث: ضعف بنيات االستقبال المرص -4

  تأ
ع ف  ، المشر   يتم بها أداء فالكيفيهيل الحدث بمجموعة من المعيقات ذات طابع هيكىل 

ة البر

  عملية اصالح الحدث، ولعل أبرز السلبيات المؤسسات لأل 
دوار المنوطة بها عامل حاسم ف 

  
  هذا الصدد تتمثل أساسا ف 

  تعوق تحقيق نتائج إيجابية ف 
 : البر

 . قضاء االحداث حتية المرصودة لتفعيل قواعد ضعف البنيات الت  -

  محدود لدور  -
 الحمائية.  القواعد  تفعيل مراكز حماية الطفولة ف 

 التأهيل. عدم استجابة مؤسسات االحتجاز التقليدية لدواع    -

  إعادة تأهيل الحدث -
 . انحسار دور المؤسسة السجنية ف 

 . حداثغياب وحدات خاصة  الحتجاز األ  -



                         

4 
 

 .محدودية دور األجنحة الخاصة باألحداث -

  نزاع مع القانونالخاصة باألحداث  مرتكزات تطوير المنظومة القانونيةثانيا: 
 : ف 

  أإ   
ع المغرئ   خدمة لسؤال الخصوصية باتت تطرح العديد من عالمات ن الضمانات البر

رساها المشر

  ال ترجع فقط لصياغتها 
  تكتنفها، والبر

  ظل جوانب القصور البر
االستفهام حول مدى فعاليتها، ال سيما ف 

تبة عن تطبيقها، وتداعيات كل ذلك ع يعية وحمولتها الحقوقية بل ايضا لإلشكاالت العملية المتر ىل التشر

ف مواطن ، وتجاوز مختللكسب رهان المصلحة الفضىلو نفسية الحدث ومسار محاكمته بشكل عام. 

  نزاع مع القانون من خالل تعزيز 
  للحدث ف 

القصور المسجلة، فإن األمر يتطلب تعزيز المركز القانوئ 

  مختلف المحطات وتدعيم حقوق الحد اإلجرائيةالضمانات 
ث، وكذا تحسي   جودة تدخل قضاء ف 

المحاكمة العادلة  حداث. هذا دون اغفال اهمية النهوض بالبنيات التحتية المرصودة لتفعيل قواعد األ 

، وألن    تحدثنا عنها اعاله، وذلك الرتباطها الجدىل 
كضمانات أخرى ال يمكن فصلها عن الضمانات البر

 تفعيل إحداها يرتبط باألخرى

 : من خالل اإلجرائيةتعزيز الضمانات  -1

  ضوابط احتجاز الحدث رهن إ -
  ، بقضائيةالجراءات اإل عادة النظر ف 

تقليص الحت   الزمب 

. الحدث قبل االذن بالتمديد ، مع النص عىل الزامية تقديم إلجراء االحتفاظ بالحدث

 الحدث واعتماد تقنية التسجيل السمغ  البرصي لترصيحات

ورة  -  . ترشيد االعتقال االحتياط  ض 

  تدعيم    -
  نزاع مع القانون، من خالل المركز القانوئ 

ضور المحام  اقرار الزامية حللحدث ف 

النص . و عدم جواز االستماع إىل الحدث دون محرص  وليهاع. وإقرار قاعدة اثناء االستم

مي   لخصوصية الحدث ت أقبل واثناء االحتفاظ. مع لطب   للحدث الفحص اعىل اجبارية 

ع لألحداث، بمن الوصم وحمايته   يكفلها المشر
أثناء مرحلة المحاكمة  تمديد الحماية البر

   والمتعلقة
 الكتب بمنع نشر أي بيانات عن جلسات الهيئات القضائية لألحداث ف 

 أيضا ومنع ،أخرى وسيلة أي والتلفزة أو والسينما الصور طريق وعن واإلذاعة والصحافة

األحداث الجانحي    وشخصية تتعلق بهوية صورة أو رسم أو نص كل الطرق بنفس ينشر  أن

  توحيد المقتضيات بخصوص 
  البحث التمهيدي والتحقيق اإلعدادي. كما ينبغ 

إىل مرحلبر

  
 ات. جلسالرسية اصدار الحكم ف 

 

اف عىل التنفيذدعم دور قضاء األ  -2   االرسر
 : حداث ف 

  ملة األ االرتقاء بمعا  
  يقتضيها وضعهم القانوئ 

حداث الجانحي   وتطبيق قواعد المحاكمة البر

  ان تنهض الجهات تأهيلهمتجسيدا للمعايت  الدولية ذات الصلة، وتكريسا لدواع  ومتطلبات 
، يقتض 

  تفعيل هذه القواعد 
، وايضا لتدارك ما يمكن ان  إلعطائها المختصة بدورها ف  بعدها وقيمتها الحقيقيي  

ي  ها م ن نقائص من خالل اتخاذ كافة التدابت  واالستعانة بجميع الوسائل المتاحة والممكنة. سيما وان يعتر
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ة، وتضع عىل المحك المؤسسات واألنماط التقليدية    المواثيق الدولية كبت 
التحديات المرتبطة باالنخراط ف 

 ، من خالل: و عىل مستوى الحكامةأاء عىل مستوى المفاهيم والمناهج سو 

 

 

عية  تفعيل  -   الرقابة عىل رسر
  األبحاثوظيفة النيابة العامة ف 

اف  ، من خالل تعزيز الدور االرسر

 .  والرقائ  

اف عىل مراقبة التنفيذ  -   االرسر
  األحداث  ف 

تفقد وحماية  ، من خاللتفعيل دور قاض 

 . بتغيت  التدابت   ، والمبادرةحداث المحتجزيناأل 

  األ توطيد و  حداثالسلطة التقديرية لقضاء األ  دعم -
  ترشيد العمل سلطة قاض 

حداث ف 

  
  الدعوىب القضائ 

  األ ،    و إعمال مبدأ رسعة البت ف 
  حداث تفعيل سلطة قاض 

 اختيار  ف 

 اإلصالح أولوية- الجزاء

 . قرار جزاء االستبعاد إ. و حاالت البطالن وأجرأة توسيع -

 

 مستقلة:  التأسيس لمؤسسة ا: ثالث

  لعل االهتمام بعدالة 
، فإنه يظل غائبا ف   

  والقانوئ 
  المشهد الحقوفر

ا ف  األحداث وإن كان حاض 

  
جانبه التأهيىل  الهادف إىل تقويم سلوك األحداث الجانحي   ورعايتهم بقصد إصالحهم وإدماجهم ف 

مختلف القواعد الوقوف عىل مرتكزات تطوير . األمر الذي يتطلب حتما ليس فقط المنظومة المجتمعية

  حق األ 
  حالة نزاعاإلجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق ف 

ء قبل مع القانون سوا  طفال الذين يوجدون ف 

ورة الوقوف عىل طبيعة المؤسسات اإلصالحية والعقابية من مراكز رعاية مرحلة المحاكمة، أو خاللها؛  بل ض 

  مراكز الحماية والتهذيب. و  الطفولة

يعية بالشكل الذي يجعلها مالئرغم المجهودات المبذولة عىل ف مة مستوى تجويد البنية التشر

  الجانب  تعدد مظاهر المعوقات الواقعية،مع فإنها تبقر مجهودات قاضة خاصة للقواعد المعيارية، 
سواء ف 

  مجال الطفولة والرعاية والمواكبة؛ أو عىل مستوى المتعلق ب
تعدد انتماء ومرجعيات المؤسسات المشتغلة ف 

ية واعتماداتها المالية، وفضاءاتها وبرامجها...من خالل ما تعرفه من اتها التحتية ومواردبني ضعف ها البشر

ورية من أطباء نفسانيي   وباحثي   اجتماعيي      التخصصات الرص 
  األطر المؤهلة، وف 

اكتظاظ ونقص ف 

   األحداث عدالةعل جومساعدات اجتماعيات...مما 
  جانب التدبت  المؤسسائر

 واقعية تعيش أزمة بنيوية ف 

امج القطاعية وتنوع  ،ومراكز اإلصالح والتهذيب مراكز حماية الطفولة اسمها  وذلك بالرغم من تعدد الت 

 بالطفولة وبعدالة األحداث.  للنهوض الخطط والسياسات الوطنية الهادفة

يل الحقوق والحريات األساسية المنصوص إن السغ  لبناء مغرب جدير بأطفاله، بالحرص عىل ت ت  

، سواء كانوا راشدين أو قاضين،  ك أساس  بي   كل المواطني     من الدستور كمشتر
  الباب الثائ 

يجعل عليها ف 

  تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو 
التفكت  ف 

غايته إحداث مؤسسة جون وإعادة اإلدماج، مطلب أساس  وجوهري وله راهنيته للمندوبية العامة إلدارة الس

تتمتع بالشخصية المعنوية تعب  بشؤون الطفولة تابعة لرئيس الحكومة تدع  مستقلة عمومية مركزية

  المستقل لعدالة األحداث/ أو الوكالة الوطنية 
بية وإعادة اإلدماج /  أو المركز الوطب    للتر

"بالمركز الوطب 
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  القطاعات الحكومية. لحماية الطفولة 
ي عن بافر   بشكل يمكنها من التوفر عىل االستقالل الماىل  والتدبت 

اف والتتبع  جهويا.  ومؤسسات جهوية مرتبطة بالتقسيم الجهوي تعب  باإلرسر

هيئة مركزية، ومؤسسات جهوية تشتغل عىل التأهيل وإعادة اإلدماج، يعهد إليها التكفل باألطفال   

، بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية  اكة مع كافة المتدخلي   باختالف وضعياتهم بشر

   باألطفال التكفل ظروف تحسي   مندمجة ذات أسس تربوية وتأهيلية، قائمة عىل 
  القانون.  مع نزاع ف 

يش باألحداث خاصة وتربوية وبيداغوجية اجتماعية نفسية وبرامج
ُ
.  العائىل   اندماجهم إعادة ت  واالجتماع 

   من منهم سواء باألطفال التكفل عىل تشتغل كما 
 ذوي أو  الدراسة، عن المنقطعون أو  التمدرس، سن ف 

   أو  الخاصة، االحتياجات
 اليتام األطفال قبيل من والرعاية لالتكف إىل يحتاجون والذين صعبة وضعية ف 

ام مدى بمراقبة أيضا  تتكفل كما   مفككة.  أو معوزة أرس من المنحدرين والمهملي    والمعاقي     مؤسسات احتر

وط االجتماعية الرعاية ية والمادية والتقنية القانونية الدنيا للشر  -05 رقم القانون وفق توفرها الالزم والتأطت 

14  . 

ح كما    بالمرتب يتعلق فيما  الدولة كتاب  لوضعية مماثلة بوضعية العام المدير  يتمتع أن نقتر

 رعاية مراكز  بتدبت   المكلفة لإلدارة المخولة والصالحيات السلطات يمارس العينية.  والمنافع والتعويضات

 للمندوبية لخاضعةا والتهذيب اإلصالح ومراكز  والرياضة، الشبيبة وزارة وصاية تحت الواقعة الطفولة

 لتلك التابعون والموظفون والهياكل اإلدارات العام المدير  سلطة تحت وتوضع السجون؛ إلدارة العامة

   العام المدير  يساعد  المؤسسات. 
بية مكلف مدير  عام، كاتب  إىل باإلضافة مهامه أداء ف   والتكوين، بالتر

انية، مكلف ومدير  والحماية، بالسالمة مكلف ومدير   بالعمل مكلف ومدير  والمراقبة، المحاسبة ومدير  بالمت  

.  االجتماع    
 جهويون.  مدراء فيمثله الجهوي المستوى عىل أما  والثقاف 

 طرق تحدد  اختصاصاته، بتنفيذ  المعنية اإلدارات مختلف ممثىل   من تتكون لجنة العام المدير  يرأس

   المساهمة القطاعات مساهمة وآليات
   اللجنة ف 

امج تنفيذ  ف   ممارسة قصد  يتلقر  أن يجوز  المسطرة.  الت 

 نفقات وضف الموارد  بقبض اآلمر  هو  المعنية.  السلطات لدن من واإلمضاء السلط تفويض اختصاصاته

/  المركز   
 . الوطنية الوكالة الوطب 

 

 األحداث: الستقبال النهوض بالبنيات التحتية المرصودة  -1
بالنظر لألدوار المنوطة بمؤسسات استقبال األحداث بموجب تدابت  قضائية سالبة للحرية. فان مسالة 

ورة حتمية ومستعجلة لواقع ، خاصة وأنها تعرف عدة صعوبات تؤرسر تأهيل بنياتها التحتية باتت تشكل ض 

دي ينعكس سلبا عىل العملية التأهيلية للحدث   هذا الصدد متر
حات ترم  . وقد برزت ف  مجموعة من المقتر

تيبات لحماية األحداث المجردين من حريتهم والمودعي   بهذه  اىل اتخاذ رزنامة من اإلجراءات والتر

  مجملها مقومات لتأهيل بنيات االستقبال. 
 المؤسسات تمثل ف 

بوية والعالجية أضحت الدعوة ملحة للنهوض بدور المؤسسات االحتجازية ف مع تطور المفاهيم التر

  سلسلة قواعد المحاكمة العادلة لألحداث، وذلك من خالل ليس 
والغت  االحتجازية، باعتبارها حلقة هامة ف 

  يمكن أن يخلفها االحتجاز عىل 
فقط، توفت  بيئة مادية مالئمة من شأنها التقليص من اآلثار السلبية البر

امنفسية األحداث، وانما أيضا من خالل  ج المقدمة من طرف المؤسسات، تحسي   وتجويد الخدمات والت 

  طاقة االستيعاب
   إضافة إىل التقليص من العجز ف 

  تحد من المجهودات المبذولة الحتواء ظاهرئر
البر

كت   عىل بعد الهروب والعود. فضال عن 
  هندسة وحكامة المؤسسات بالتر

الحاجة للتأسيس لمقاربة جديدة ف 
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  الرقابة. ومتجاوزة المهام والمقاربات  اإلعداد لإلدماج،
 التقليدية المنحرصة ف 

  
تعزيز المشاري    ع بخلق مركبات وفضاءات ليس فقط لإليواء، بل لإلبداع والعطاء، قادرة األمر الذي يقتض 

   اإلدماج،و  كوينتعىل ال
وذلك من خالل احتوائها عىل ورشات ومراكز للتكوين وتأهيل قدرات الشباب ف 

بية النظامية، تمكن من فتح آفاق  حرف ومهن سهلة الولوج لسوق الشغل باإلضافة لتوفرها عىل أقسام للتر

ايد إن لم نقل مضاعف لتأهيل مراكز    تخصيص اهتمام متر 
رحبة ومستقبل أفضل لألطفال. وهو ما يقتض 

  أحسن الظروف، اإل 
الء، وتمكي   المؤطرين من العمل ف   

فر إىل مستوى مالئم الستقبال الت  ها لتر يواء وتجهت  

ورة الحرص عىل تقوية القدرات من أجل تجاوز الصعوبات المرتبطة بالتسيت  وتسهيل  دون إهمال جانب ض 

 .ح رهان االندماج االجتماع  اإلدماج، بشكل يسمح باإلعالن عن انطالق عهد جديد وآفاق واعدة من اجل رب  

  
ية لتدبت  المؤسسات المختصة ف    نفس السياق، ولسد العجز الحاصل فيما يخص الموارد البشر

وف 

  سبيل إدماج فئة 
  وضعية صعبة، وف 

  نزاع مع القانون أو ف 
مجاالت تأطت  ومواكبة األطفال واألحداث ف 

  إحداث مبادرات للت
 .أهيل والتكوينالشباب الباحثي   عن الشغل، ينبغ 

 

 توفت  بيئة مادية مالئمة:  -2

  طالما 
يستوجب إنشاء فضاءات تستجيب لتوجهات السياسة الجنائية الحديثة الخاصة باألحداث والبر

ز أهمية توفت  بيئة مادية مالئمة لتفعيل  ورة توفت  أماكن مخصصة الحتجازهم. وتت  شددت عىل ض 

التدابت  الماسة بالحرية ازاء األحداث او باألحرى بمناسبة النصوص القانونية بشكل أخص عند اتخاذ 

،تنفيذها، نظرا للطبيعة االستثن   األصل والمتمثلة  ائية لهذه التدابت 
ومن أجل أن تؤدي الوظيفة المنوطة بها ف 

  التهذيب واإلصالح وإعادة اإلدماج
  منها جل بنيات االستقبال  ، تفاديا ف 

  تعائ 
لمعضلة االكتظاظ البر

 خاصة باألحداث. ال

وط االستقبال واإلقامة يعتت  من صميم أهداف  إن توفت  الظروف المالئمة أثناء االحتجاز بتحسي   رسر

ة يراع فيها  ورة معاملة الحدث معاملة متمت     ترم  إىل ض 
  شأن األحداث، والبر

السياسة الجنائية المتبعة ف 

ك من خالل  تجهت   المؤسسات بالحدود الدنيا حالته الشخصية ومتطلبات حمايته ورعايته وإصالحه، وذل

ورية للحدث وتطويعها خدمة للبعد العالج   والتأهيىل     تستجيب للمتطلبات األساسية والرص 
عىل األقل البر

ورة  ، اىل ض    أسىم صوره، وهو ما يحتاج، باإلضافة اىل رصد االمكانات المادية واللوجستيكية الالزمتي  
ف 

بقدر كبت  عىل مدى وجود  دماجية يتوقفإي عملية أن نجاح ألمؤهلة عىل اعتبار ية اتوفت  الموارد البشر 

.  أطر   
ورة القيام بالخطوات التالية:  متخصصة قادرة عىل منح القواني   بعدها الحقيقر   ض 

 تصورات تقتض 

 : إحداث مراكز جديدة  -

نظرا لألهمية النظرية لمراكز حماية الطفولة باعتبارها وحدات مختصة للتكفل باألحداث المحالي   

عليها من طرف السلطات القضائية المعنية، فإن فضاءاتها يمكن ان تشكل بديال لمؤسسات االحتجاز 

  انتظار  اإلعالن عن تأسيس 
  مختلف المراحل االجرائية، ف 

  التقليدية ف 
بية وإعادة اإلدماج  المركز الوطب  للتر

  المستقل لعدالة األحداث/ أو الوكالة الوطنية لحماية الطفولة   / 
بإنشاء مراكز جديدة  تتكفلأو المركز الوطب 

  مختلف المدن، وتغطية حاجيات المدن 
لتعزيز مؤسسات حماية الطفولة القائمة، بالقدر  المتطلب ف 

ة    العقود األخت 
  باتت تشهد ف 

ى البر   األشكال الكت 
مظاهر شبر لجنوح األحداث، مع اعادة النظر ف 
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  يجب ان تخضع لها من خالل إحداث وحدات صغرى خاضعة لتصور هندس  معي   لتفادي 
المعمارية البر

ىالمشاكل ال   تحدث عىل صعيد المراقد الكت 
 . بر

ات المالئمة وبالوسا   ان إحداث مراكز جديدة وتزويدها بالحاجيات األساسية والتجهت  
ورية البر ئل الرص 

  إشكالية الطفولة 
خاء، ومدها باألطر المتخصصة ف  د والجوع وتحقق النظافة المطلوبة وسبل االستر   الت 

تقر

الجانحة، وبشكل عام مدها بكل ما من شأنه ان يخدم دواع  واعتبارات الخصوصية، لهو الطريق األمثل 

  من عدة لبلورة االهداف المتوخاة من وراء وضع قواعد خاصة باأل 
حداث. ال سيما وان المراكز القائمة تعائ 

  ظل ضعف شبكتها ومحدودية طاقتها االستيعابية مما يجعلها غت  قادرة عىل استيعاب مختلف 
مشاكل ف 

ة، وما لكل ذلك من انعكاسات سلبية عىل نفسية الحدث.    احايي   كثت 
 طوائف األحداث المحالي   عليها ف 

  منالوضعيات المختلفة 
  ال لألطفال تقتض 

اعتماد مؤسسات مختلفة من  وكالة الوطنية/ المركز الوطب 

  نزاع 
  تشتغل عىل األحداث ف 

حيث نظامها الداخىل  وهندستها العمرانية وبرامجها...، يهمنا بشأنها تلك البر

  منا تقديم تصورات أولية بشأن الولوجية والهندسة والمرافق. 
 مع القانون. األمر الذي يقتض 

 ضمان الولوجية:  -

ات الجماعية عىل مستوى مختلف أحياء المدن هو أحد العوامل األساسية الذي  إن انتشار التجهت  

  نفوس الناس وينشط السكان، وعىل هذا األساس من التحليل تتصف المؤسسات 
يبعث الحياة ف 

  هوامشها بصعوبة الولوجية، وضعف التمكي   من المراف
ق والخدمات المتواجدة خارج المدن أو ف 

ورية، تتواجد بأحياء ال تكمل وظائفها  ات الرص  األساسية. محيطها يفتقر إىل البنية التحتية والتجهت  

فيهية، ه  مؤسسات وظيفتها االحتفاظ باألحداث فقط  .االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية والتر

  أن تكون سابقة عىل بناء 
  قلب المدينة، لذلك فإن دراسة دقيقة ينبغ 

المراكز، بشكل يسمح بتواجدها ف 

  المدن بكشف 
ورة استحضار تأثر وتأثت  األحياء وأهميتها ف    األحياء الهامشية. مع التأكيد عىل ض 

وليس ف 

  ظل 
اك ف  عملية التعبت  عن سلوك ونمط حياة األفراد والجماعات، مما قد يؤدي إىل البحث عن سبل اإلرسر

دد عليها. فرضية قدرة مشاركة ال   التسيت  من خالل التر
 سكان ف 

ورة عىل نؤكد  بذلك   المب إنشاء يتم أن ض 
 مدارس من العامة المرافق من القريبة ألماكنبا ،ائ 

 اليست   المتبادل، الولوج من الجميع يتمكن حبر  السكنية، والتجمعات قضائية، ومؤسسات ومستشفيات

 المواصالت وسائل استخدام إىل الجميع يضطر  ال  وحبر  واألغيار، أمورهم وأولياء األحداث لدن من

   يساهم بشكل الزيارات وتبادل الحركية عىل حتما  سيشجع خيار  طويلة.  لمسافات
  الولوج.  تيست   ف 

 

 الهندسة العمرانية:   -

  
، التقليدي الشكل عن االبتعاد  ينبغ   

   مساحة مع للمبائ 
 األساسية للمرافق األساسية بالحاجات تق 

بوية والخدمات    كما   والتأهيلية.  التر
وط توفت   ينبغ     تتوفر  أن يجب بحيث واألمان السالمة رسر

 جميع ف 

اتها.  المؤسسة مرافق وري ومن وتجهت    باألشجار  مكسوة البناء من بأسوار  المؤسسة جنبات إحاطة الرص 

ة ورة يفيد  ما  وهو  . للمبب   المتطلبة الحماية ويوفر  باألمان الشعور  الحدث يمنح الشكل فهذا  الكبت   توفر  ض 

:  ما   يىل 

ورية.  األدوات توفت   مع الرياضية لأللعاب فضاءات -  الرص 
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 اللعب-التنكر العاب قبيل من التخيلية االنشطة وتكثيف والكتابة والقراءة البتكار فضاءات ل -

ل-الحيوان وحديقة المزرعة حيوانات نماذج-الدرام  الدمية مت  

   للعرض فضاء  -
:  الفب  ائح-)افالم والسمعية المرئية العروض والمشج   -dvd - cd -رسر

 راديو....الخ(، -تليفزيون

 الموسيقية.  ولألدوات للتجمع فضاء  -

ة  أحواض -  باستنباتها.  األطفال يقوم كبت 

وط صحية مرافق -    والعدد  المتطلبة بالشر
 الخصوصية.  عىل بالحفاظ يسمح الذي الكاف 

فات وقاعات اإلداري للتدبت   مخصصة فضاءات وجود  وتشمل إدارة -  والمساعدات للمشر

.  للفحص وقاعة االجتماعيات.   بهم.  واالجتماع األمور  أولياء الستقبال وفضاءات الطب  

   للتكوين أو  للتوجيه أو  للتعلم فضاءات الحاجة، أساس عىل األرس، لتمدرس قاعات  -
 عالقة ف 

بية.  بمناهج   ربط االتصال يجب بذلك أن  التر
يبدأ اقتفاء أثر األرس بصورة مستعجلة كما ينبغ 

  بيئة 
  أقرب وقت ممكن بهدف التمكن رسيعا من لم شمل األرسة أو إيداع الطفل ف 

بهم ف 

  أن يتم االتفاق عىل منهجية 
  أرسهم. وينبغ 

مساندة وواقية، ويستحسن أن يكون ذلك ف 

ال وضمان مراعاة الخصوصيات، وإعادة توطيد القتفاء أثر األرس ولم شملها ومتابعة األطف

 األواض األرسية بتعاون مع المدرسة. 

  جميع األحوال سن الطفل ومرحلة نموه وأية احتياجات خاصة. 
يجب أن تراع  األنشطة ف 

  فقدها األطفال وسنهم ومرحلة نموهم 
بوية الفرص التعليمية البر كما يجب أن تراع  األنشطة التر

  ذلك تقدير الذات. وتجارب  هم والقدر 
، بما ف   ة عىل تعزيز الرفاه النفس  االجتماع 

 

اك األطفال و األرس -3  : إرسر

اك الطفل ورة إرسر    واألرس  ض 
لألطفال عىل الصحة النفسية  ظالحفا. مع تحّمل المسؤوليةف 

بوية عىل إعادة توزي    ع وتقسيم األدوار،  . ألرس وا   أن تحرص المؤسسات التر
والتعلم عىل بناء عليه ينبغ 

 .  
 مواجهة المشكالت بالهدوء، وبشكل عقالئ 

  أغلب األحيان، بحكم المعاناة من االضطرابات و 
  منه األرس ف 

بغض النظر عن االختالل الذي تعائ 

يجب تطوير ودعم قدرة األرس والمجتمعات المحلية عىل العناية بجميع النفسية أو السلوكية أو الهشاشة...، 

  أقرب وقت ممكن. كم
  إقامة األطفال المتأثرين بالرصاعات المسلحة وحمايتهم وذلك ف 

وع ف    الشر
ا ينبغ 

  سيعود إليها األطفال أو سيندمجون فيها فور إتاحة الفرصة لذلك.  
 الحوار مع المجتمعات المحلية البر

 

 والشفافية:  المساءلة -4

، ضمان قيام أعمالها عىل حقوق الطفل والمبادئ األطفال عىل الجهات الفاعلة المسؤولة عن

امج وضمان وجود نظم للمساءلة. اإلنسانية، وامتثالها   للمعايت  الدنيا المنطبقة عىل الت 

ورة اإللمام بمدونة فعالة لقواعد يجب إخبار جميع الموظفي   العاملي   مع األطفال  برص 

امها ورة احتر طا السلوك خاصة تنص ضاحة أو ضمنيا عىل حماية األطفال وض  ، عىل أن يكون ذلك رسر

  عىل الجه
ات القائمة عىل حماية األطفال وأطراف فاعلة أخرى نشر هذه المعايت  لتوظيفهم. كما ينبغ 
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يكة وأي أفراد أو جماعات آخرين يعملون مع  وأيضا، عند اإلمكان، توفت  التدريب للمنظمات الشر

بوية.. أو  معيات الحقوقيةجالبما فيهم المتطوعون و األطفال،  . ويجب وضع واستخدام آليات التر

  نفس الوقت تمكن من رصد االنتها 
كات واإلبالغ عنها ومساءلة الضالعي   فيها. فضال عن ذلك، يجب ف 

ها    أن يعتت 
إبالغ سلطات إنفاذ القانون المختصة بانتهاكات مدونة قواعد السلوك المذكورة. وينبغ 

 القانون بدوره كمخالفات جنائية. 

وب المعاملة ه من ض  أو العقوبة القاسية  ال يجوز بذلك أن يتعرض األطفال للتعذيب أو غت 

وعة أو عشوائية. كما ال  أو الالإنسانية أو المهينة، ويمنع أن يخضع أي طفل للتأديب بصورة غت  مشر

  أبدا اعتبار األطفال الفارين من المراكز بصورة أو أخرى  
. ينبغ   كمجرمي  

 

امج:  -5  االشتغال بت 

امج عىل تحليل شامل  اتيجيات والت  للسياق السياس  واالجتماع  واالقتصادي يجب أن تقوم االستر

. ويجب أن يتضمن التحليل الشامل التهديدات وأوجه   
، كما يجب أن تستفيد من التحليل الجنسائ   

والثقاف 

العجز ونقاط الضعف وكذا الفرص والقدرات والموارد. ويجب أن يتناول هذا التحليل بالوصف األسباب 

  دفعت أو من شأنها الدفع باألطفا
  أن يعرف بالوسائل الكفيلة بالتصدي لهذه  ل لالنحراف. كماالبر

ينبغ 

  تستغل األطفال أو 
  نفس الوقت، يجب إجراء تحليل شامل لفهم دوافع الجهات البر

األسباب. وف 

 تستخدمهم وحوافزها. 

  إنجاز تحليل تام للمخاطر للتأكد من أن األطفال واألرس والمجتمعات  
من جانب آخر ينبغ 

  حالة ما إذا تم التعرض للمزيد من المخاطر. المحلية، 
وهو ما  ستتمكن من تجاوزها، ونسبة الفشل ف 

 :  
 يقتض 

اعتماد نهج محىل  وجهوي، خصوصا عندما تكون األسباب والسياقات واحدة، منعا ألي أشكال  -

  . النحرافاتأخرى من ا

مجة لفائدة األطفال الذين تم  - إيداعهم بالمؤسسات عت  جميع يجب أن يرم  التخطيط والت 

  
  المجتمع، مندمجي   ف 

المراحل، إىل تمكينهم من لعب دور نشط باعتبارهم أعضاء مدنيي   ف 

امج عىل قدرة   المجتمع المحىل  وعند اإلمكان، متصالحي   مع أرسهم.  كما يجب أن تبب  الت 

فاظ عىل سالمتهم األطفال عىل التكيف وأن تدعم تقدير الذات وتعزز قدرة األطفال عىل الح

امج وتنفيذها ومراعاة آرائهن    تطوير الت 
وبناء حياة إيجابية، ويجب أن تشمل مشاركة األرس ف 

  العائلة والمجتمع المحىل  والحياة االقتصادية والسياسية؛ 
 بشأن إعادة اإلدماج ف 

امج الرامية إىل دعم إعادة إدماج األطفال أن تمد روابط بينها وبي    - امج يجب عىل الت  جميع الت 

ة، من خالل    قد يستفيد منها هؤالء األطفال وأرسهم سواء مبارسر
والسياسات والمبادرات البر

، من خالل إعادة بناء وإعادة تأهيل  برامج الرعاية االجتماعية المحلية، أو بشكل غت  مبارسر

 المؤسسات وبرامج إنمائية أخرى. 
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 واالجتماعية:  النفسية الجوانب  -6

  عملية التأهيل 
  جميع يجب إدراج الدعم النفس  االجتماع  ف 

  أقرب وقت ممكن وف 
ف 

  تطوير وبناء قدرتهم عىل التكيف  مراحل
وضع برامج إعادة اإلدماج لمساعدة األطفال واألرس ف 

  تطوير أنشطة وبرامج متجاوبة 
اكهم بفعالية. ويعد تشجيع وتيست  مشاركة األطفال الفعالة ف  وإرسر

  سبيل الحد من ضعفهم وزيادة قدرتهم عىل التكيف. وحساس
 ة، أساسا ف 

  تعيق القدرة عىل 
يجب أن يركز الدعم النفس  االجتماع  عىل إيجاد وإزالة كافة العراقيل البر

شد يوالبد أن  االنتظارات. و تطوير دور اجتماع  مناسب وربط عالقات اجتماعية توافق التوقعات  ستر

  الد
 عم النفس  االجتماع  بالمبادئ التالية: النهج المعتمدة ف 

تطوير شبكات قوية للتضامن بي   األقران من خالل جماعات الشباب أو برامج أخرى   -

، مثل األندية، وتمكي   الشباب من العمل معا لحل المشاكل  قائمة عىل المجتمع المحىل 

  وتطوير كفاءات اجتماعية تناسب الحياة المدنية وتحديد أدوارهم ومسؤول
ياتهم ف 

؛    المجتمع المحىل 

إيجاد وتقييم النهج المالئم ثقافيا لمساعدة األطفال المعاني   من مشاكل عاطفية   -

امج أنشطة ترفيهية لتعزيز التنمية والرفاه والتمكي   من    أن تشمل الت 
وسلوكية. وينبغ 

  وتعويض العقلية الفردية بروح جماعية الزمة إلعادة بناء المجتمعات ا
 لمحلية؛ التعاف 

اض بأن جل األطفال المتواجدين بالمؤسسات يعانون من صدمات نفسية،   - عدم االفتر

فمن شأن شواغل عملية، كالبحث عن فرص للتعلم أو لكسب العيش، تصدر قائمة 

 أولويات العديد من األطفال؛

  عىل الجهات ضمان دعم مرجغ  لألطفال الذين أثرت فيهم األحداث بحدة.   -
وينبغ 

  المؤسسات الفاعلة
اضات ف  بشأن معرفة األطفال المحتمل تأثرهم بشكل  تجنب االفتر

  سينجم عنها تأثر األطفال بشكل حاد؛
 أكت  وفئات االنتهاكات البر

تلبية المتطلبات الصحية واحتياجات أساسية أخرى، أساس  لتحقيق الرفاه النفس   -

؛   االجتماع 

اعيا حول مستقبلهم أو حول تجارب  هم إتاحة الفرصة لألطفال للحديث بانفراد أو جم  -

  ذلك. ال يجب اعتبار "انفتاح" األطفال تلقائيا أمرا إلزاميا، كما ال 
الماضية، إن رغبوا ف 

يرغمون عىل قبول المشورة. وينتفع معظم األطفال من مزي    ج حساس بي   النهج التقليدي 

 وفرص االستفادة من محادثات مساندة؛ 

امج باحتمال وجود اختالف كبت  بي   تجارب األوالد والبنات وبأن  - ف الت 
  أن تعتر

ينبغ 

 احتياجاتهم النفسية االجتماعية ستعكس تنوع تجارب  هم؛ 

امج بأن تجارب األطفال تختلف وفق أعمارهم ومستوى مسؤولياتهم  - ف الت 
يجب أن تعتر

 النفسية االجتماعية.  عن األفعال، وبأن ذلك سيكون ذا تأثت  عىل احتياجاتهم 

يجب توفت  موظفي   مدربي   لتقديم المساعدة النفسية االجتماعية لألطفال ضحايا  -

. فمن المحتمل أن يكون لمثل هذه االنتهاكات تأثت  عميق وطويل األجل  العنف الجنس 

 .   المجتمع المحىل 
 عىل قدراتهم عىل ربط عالقات اجتماعية وعىل االندماج من جديد ف 
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 القدرات:  تعزيز  -7

  المجال واالرتقاء بمستواهم إىل درجات من المهنية 
يشكل جانب النهوض بقدرات الفاعلي   ف 

افية، مدخال للتأهيل   اعتماد مبدأ التخصصو  .واالحتر
استقطاب القائم عىل  ليتم تفعيل هذا المطلب ينبغ 

ها والمحافظة عليها  ية المؤهلة وتحفت   اكات، ومأسسة قاعدة الموارد البشر  بي    التكوين المستمر من خالل رسر

  ، والوكاالت األجنبية. ةيالوزار القطاعات  مختلف

للكفاءات والمؤهالت، بعده تسطت   داخىل  األمر الذي يتطلب تسطت  برنامج أوىل  يسغ لتقييم 

  صيغته األوىل، 
القدرات، وتجاوز الصعوبات والعراقيل، مع للرفع من  تتبعه برامج وقتيةبرنامج تقوية ف 

ية، وترسيخ االبداع والتمت   القائمة عىل  جيدةالممارسات الاالعتبار األخذ بعي    تمكي   وتطوير الموارد البشر

والمبادرة واالبتكار، وضمان تقديم كافة الخدمات وفق معايت  الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز الدور 

 .  
 الرقائ   الذائر

 لتتبع: ا  -8
لضمان إعادة إدماج مستدامة وحماية الحقوق واالمتيازات والمحافظة عليها ومنع إعادة 

  سعيهم لالندماج من 
  رصد األطفال وتتبعهم، للتعرف عىل الذين يواجهون مشاكل ف 

االنحراف ينبغ 

 جديد ومساعدتهم. 

  ذلك الشخصيات الرياضية والفنية  
، بما ف  اك المجتمع المحىل 

وتوخيا للفعالية، البد من إرسر
هم من نماذج النجاح. كما يجب دعم القدرة المحلية أو تطويرها لضمان الرصد والدعم  والفكرية...وغت 

  هدا السيا
ق يجب والتدخل عىل األجل الطويل عند الشعور بأن خطرا حقيقيا يحدق باألطفال. ف 

  
  المؤسسات الوع  بأن الرصد الذي يركز عىل األفراد قد يعرض األطفال للوصم وينبغ 

عىل الفاعلي   ف 
 عليهم اتخاذ التدابت  الالزمة للحيلولة دون وقوع ذلك. 

 

 : إقرار بدائل االحتجاز   رابعا: 
  يخلفها االحتجاز عىل نفسية الحدث، سيما وانه يؤدي بشكل حتىم  اىل فصل  ثار لل بالنظر 

السلبية البر
وري تفعيل مختلف الضمانات المسطرية  هذا االخت  عن بيئته االجتماعية المألوفة لديه، فانه بات من الرص 

  يتيحها القانون 
  نزاع مع القانون، وعىل راسها بطبيعة الح لألحداثالبر

ال التدابت  البديلة المتواجدين ف 
  
   لألحداثعن االحتجاز، بل واكتر من ذلك فان تدعيم المركز القانوئ 

وصيانة حريتهم من االنتهاك تقتض 
 البحث عن حلول او بدائل اخرى ممكنة. 

 

 : البدائل المتاحة -1
  يمكن تفع

  المغرئ   مجموعة من الخيارات او البدائل غت  االحتجازية البر
ي    ع اإلجرائ  يلها ازاء يتيح التشر

، اي   
  تمتد طيلة مختلف المراحل االجرائية وعىل جميع مستويات نظام القضاء الجنائ 

يحة، والبر هذه الشر

  مرحلة البحث والتحقيق وعند صدور حكم االدانة بوصفه
و ترصفا قضائيا وبعد تقرير عقوبة الحبس أ ف 

وتلك الالحقة لصدور الحكم اي  المحاكمةاىل االجراءات والتدابت  البديلة للدعوى او  فباإلضافةالسجن. 

  بات، فان ثمة مجموعة من 
  يمكن بموجبها انهاء وضعية االحتجاز نتيجة لتنفيذ حكم قضائ 

التدابت  البر

  ازاء الحدث المت
، متاحة للقاض  ي    ع المغرئ  

  نزاع مع تدابت  الترصف غت  االحتجازية يتضمنها التشر
واجد ف 

  البيئة الطبيعية كالتسليم، الحرية نوعة عنوانها االبرز هو االبقاء القانون وه  خيارات مت
عىل الحدث ف 
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  نامل ان 
المحروسة، التوبيخ، المراقبة القضائية، عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ..، غرامة نافذة..(  والبر

  التطبيق من طرف قضاء االحدا ةباألولويتحظ  
ي التسليم والحرية المحروسةف  )التكفل  ث وال سيما تدبت 

  جميع مراحل ادارة شؤون العدالة الجنائية 
( مقابل التدابت  المؤسساتية ف    وسط طبيغ 

بالحدث ف 

 وطيلة مختلف اجراءات محاكمتهم.  لألحداث

 

 : البدائل الممكنة  -2

،  الحرية البديلة عن الحرمان منتراهن السياسات الجنائية الحديثة عىل اهمية التدابت   ودورها الجىل 

  تخفيف األعباء المفرطة عن كاهل المؤسسات االحتجازية، وتجنيب األشخاص المعنيي   
ليس فقط ف 

  بلوغ مسغ 
وصمة االحتجاز السابق للمحاكمة واالتهام واإلدانة، وكذلك اآلثار الضارة للسجن، بل ايضا ف 

 ج. واعادة االدما  والتأهيلاالصالح 

ويمتد مجال تطبيق التدابت  غت  االحتجازية ليشمل الدعوى العمومية من خالل اقرار بدائل لها تروم 

  نطاق الجرائم البسيطة )الجنح والمخالفات(، ومن بي   هذه البدائل 
اعات قبل اقامتها ف   باإلضافةفض الت  

ط لعرض هذا  رة المصالحة الجنائية، ثمة تدبت  اىل مسط التدبت  ان يكون من شانه ان يؤدي الوساطة، ويشتر

  عليه وان يضع حدا لالضطراب الناتج عن ارتكاب الجريمة او يؤدي اىل 
واصالح  تأهيلاىل تعويض المجب 

 المتهم. 

  يستعاض بها عن اللجوء اىل المحاكمة من قبل  وباإلضافة
اىل التدابت  السابقة للمحاكمة او التدابت  البر

  مجال السياسة العقابية اىل طائفة من التدابت  غت  االحتجازية بديلة السلطة المختصة، تم االهتد
اء ف 

 للعقوبات السالبة للحرية. ومن اهم هذه التدابت  نذكر: 

 بإلزام: وترم  هذه العقوبة اىل تعويض العقوبة السالبة للحرية العمل لفائدة المنفعة العامة -

عمل معي   مجانا للصالح العام لفائدة مؤسسة عمومية او لفائدة مؤسسة  بأداءالمحكوم عليه 

ة معينة.   مؤهلة لتحقيق اعمال مجتمعية خالل فتر

  مسؤولية  النطق بالحكم:  وتأجيلاالعفاء من العقوبة  -
يخول للمحكمة بمقتضاهما، بعد البت ف 

لنطق بها، وذلك وفق من العقوبة او تؤجل ا بإعفائهالمتهم، ان تدين هذا االخت  ثم ترصح 

وط معينة.   رسر

ونية:  - ونية او الوضع تحت الحراسة االلكتر ه  وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة  المراقبة االلكتر

ام المحكوم عليه  ابية  باإلقامةللحرية بموجبها يتم مراقبة مدى التر    مكان معي   او بالحدود التر
ف 

 المسموح له بالتنقل فيها. 

وط:  ايقاف العقوبة السالبة - وهو بخالف النظام التقليدي للحبس موقوف التنفيذ  للحرية بشر

وط.   الذي تحكم به المحكمة دون ربطه باي رسر

بوية:  - ءكمصادرة الوسيلة او   العقوبات التر  
  الجريمة او  السر

الذي استخدم او عد لالستخدام ف 

  المكان الذي ارتكبت ف
عدم  وز السنة،يه الجريمة لمدة ال تتجاتحصل عنها؛ عدم التواجد ف 

  اي عالقة معهم؛ عدم مقابلة 
  عليهم او الدخول ف 

  عليه او المجب 
مقابلة او استقبال المجب 

  اي عالقة  او استقبال المشاركي   او 
  ارتكاب الجريمة او الدخول ف 

" ف  " المحتملي   المساهمي  

 معهم. 
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