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 هنايئ تقرير
عدإد جعفر إلباز  من إ 

 

 تقدمي عام 
تعمتد إلفلسفة إجلديدة لعدإةل إلأحدإث عىل أأساس إلعدإةل إل صالحية من أأجل حتقيق مفهوم إلوقاية إجملمتعية 

أأن إلسمة إلطاغية إجتاه إلأحدإث يف  لكن ما يالحظ من خالل إملامرسات إلترشيعية وإلقضائية ،. من إجلرمية

نزإع مع إلقانون، يه همينة إجلانب إلزجري وتعرث إجلانب إلعاليج ، أأما إجلانب إلوقايئ فيبقى هزيال بل 

 . يكون منعدما 

نظمت مجعية حلقة وصل جسن جممتع  إجملمتع إملدين ،إملبذوةل من طرف  مجهودإتل ينا   ووفقا لهذإ إلوإقع ، وتث 

هدفها تقدمي مذكرة مطلبية من مديرية إلشؤون إجلنائية وإلعفو مائدة مس تديرة  –برشإكة مع وزإرة إلعدل 

ويف إلوقت نفسه . أأجل ترشيع جنايئ ، مؤسسايت مس تقلني يكفالن إمحلاية للأحدإث يف نزإع مع إلقانون

ية إخلاصة بعدإةل إلأحدإث ، وفهم مجموعة من إلضامانت ومدى رصد خمتلف إل صالحات إلترشيعية وإلقضائ 

 .درجة حمدوديهتا يف جمال حامية ورعاية إلأحدإث يف خالف مع إلقانون 
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 :إلأولإليوم 

لتقدمي مذكرة ترشيع جنايئ ومؤسسايت  مائدة مس تديرة

إلرابط     يكفالن إمحلاية للأحدإث يف خالف مع إلقانون

 إملعهد إلعايل  لقضاء 9191فربإير  91 إلثالاثء
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  مقدمة

طار إلترشيع إجلنايئ إملغريب إ حدى إلأولوايت ،  ابتت مسأأةل  رضورية مرإجعة قوإعد قضاء إلأحدإث يف إ 

إملبذوةل من قبل إدلوةل وإجملمتع  مبدأأ لبد من حتقيقه يف خضم إجملهودإتوأأصبح إلرهان عىل عدإةل إلأحدإث 

دماهجم نفس يا وإجامتعيا   .إملدين من أأجل حامية إلأحدإث يف نزإع مع إلقانون وإ 

 .عدإةل إلأحدإث بني إلتصور إملؤسسايت وإلفعل إحلقويق : إجللسة إلأوىل 
إلس يدة فاطنة إلبيه بعد تسجيل معلية إملشاركني يف إملائدة إملس تديرة  ليوم إلأول ، إفتتحت رئيسة إجللسة 

وزإرة إلعدل : إجللسة إلصباحية بعبارإت إلتشكر والامتنان  لحضور إلكرمي  وخصوصا إلرشيك إلفعيل 

مديرية إلشؤون إجلنائية وإلعفو، حيث وجدت فيه إملشارك وإملستشار وإملفكر بصوت إمجليع ، عىل إعتبار 

يف شهر أأكتوبر ابفتحاص للأوضاع إليت يعيشها  إلتشاركية إنطلقت  هذه إدلينامية. هذه إلرشإكة فعاةل 

يف نزإع مع إلقانون ، سوإء يف إلتقايض أأو أأثناء إلأعتقال، بعد صدور إلأحاكم وإلتدإبري  لحرية  إلأحدإث

ابلعهد إلعايل  لقضاء يف غايته إقرتإح إلضامانت وتبادل إخلربإت بني  مث تنظمي لقاء يف شهر دحنرب. إحملروسة 

 . إلعديد من إخلربإء إدلوليني وإخملتصني يف جمال عدإةل إلأحدإث 

بعدها عربت رئيسة إجللسة عن إستياهئا يف مسأأةل تطبيق إلقوإنني إليت تعتربها مثاليا كنص ترشيعي ، لكن 

مما لشك فيه ، يمتتع إلطفل حبقانية إحلقوق يف مجيع . مجموعة من إملعيقات عىل أأرض إلوإقع تعاين تعرثإ بسبب

رشإكه يف صنع قرإر إلتدبري  إملرإحل أأولها كام أأكدت عىل ذكل رئيسة إجللسة عىل رضورة الاس امتع لصوته وإ 

حدإث نظمت ومتاش يا مع إلقوإنني إدلولية وإلوطنية وإس تجابة  لرهان إلقامئ عىل إ صالح عدإةل إلأ . وإحلمك 

ناقشة إملس تجدإت إخلاصة مبرشوع قانون مجعية حلقة وصل جسن وجممتع هذه إملائدة إملس تديرة  من أأجل م 

من أأجل ترشيع جنايئ ومؤسسايت مس تقلني يضمنان حامية  مسطرة إجلنائية وإلرتإفع حول ما تضمنته إملذكرة

 . إلأطفال يف خالف مع إلقانون 

 تقدمت اها رئيسة إجللسة أأعطيت إلملمة ملدير إلشؤون إجلنائية وإلعفو بعد هذه إلتوطئة إملطلبية إليت

   .إلأس تاذ هشام إملالطي وفامي ييل حيثيات إملدإخةل 

عدإةل إلأحدإث  :  مدإخةل إلس يد هشام إملالطي مدير إلشؤون إجلنائية وإلعفو حول حول موضوع : أأول 

 .وتصور إل صالحات إلترشيعية 

إلشؤون إجلنائية وإلعفو لكمته  عن رغبة وزإرة إلعدل يف الانفتاح عىل إجملمتع إملدين إفتتح إلس يد مدير 

وإلرشإكة إليت جتمع إلقطاع مع مجعية حلقة خري دليل عىل ذكل ، عىل إعتبار أأهنا مجعية فاعةل يف تطوير جمال 

إلس ياسة إجلنائية  مضن إختصاصات إلوزإرة عىل  رأأسها عدإةل إلأحدإث ، لس امي يف جمالت إليت تدخل

 . إلترشيعية 
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يف إحلقيقة،مدير إلشؤون إجلنائية وإلعفو جد خفور اهذه 

حول عدإةل إلأحدإث،تصور ينبين عىل تشخيص قبيل نتوىخ منه  إلرشإكة من أأجل تفعيل تصورإت إلوزإرة 

ابلفعل ، عرف  .تفادي إملامرسات إلسلبية سوإء عىل مس توى إملامرسة أأو عىل مس توى إلنص إلترشيعي 

إملغرب زخام فكراي يف إملامرسات عىل مس توى عدإةل إلأحدإث واكن بني إملس تجدإت حسب ما رصح به 

إملتعلق بقانون إملسطرة إجلنائية ، وأأيضا ما تضمنه إلعمل  9/99جاء به قانون  مدير إلشؤون إجلنايئ ، ما

س ئةل إليت مازإلت تفرض نفسها بشلك إلقضايئ إملغريب من ممارسات فضىل ، لكن مازإلت هناك بعض إلأ 

كام أأضاف مدير إلشؤون . يويم ، خصوصا ما يتعلق حبالت إلعود ابلنس بة للأحدإث يف نزإع مع إلقانون 

إجلنائية وإلعفو يف مدإخلته عىل إملعيقات إليت تعاين مهنا إملامرسات إلعملية يف اكفة مرإحل إدلعوى إلعمومية ، 

وما يرتبط  اهام  بشلك أأسايس معلية إل يدإع وإلظروف إليت تمت فهيا . إلتنفيذوخصوصا مرحليت إحملامكة و 

دماهجم نفس يا وإجامتعيا مع مرإعاة إملصلحة إلفضىل  عادة إ  وأأيضا كيف ميكننا إ خرإج إحلدث من برإثن إجلرمية وإ 

 .  لحدث يف نزإع مع إلقانون

إت إليت تقوم اها وزإرة إلعدل يف جمال عدإةل بعدها ، نوه إلس يد مدير إلشؤون إجلنائية وإلعفو ابجملهود

إلأحدإث،يف إلبدإية اكنت إلوزإرة تضع إلس ياسة إجلهوية، كام ترشف عىل تنفيذ هذه إلتوهجات عن طريق 

تغريت هذه إلضوإبط ، أأصبح إختصاص وزإرة إلعدل  9197أأكتوبر  7من  إبتدإءلكن . أأدإة إلنيابة إلعامة 

هذإ إلصور إذلي أأصبحت إلوزإرة تش تغل عليه يقوم . إلس ياسة إجلنائية منحرص يف رصد معامل وتوهجات

خاصة مرشوع قانون  ت مس تقةل يف جمال عدإةل إلأحدإث ،ابلأساس عىل إملرإجعات إلترشيعية مبقتضيا

عادة إل دماج  .إملسطرة إجلنائية ، ومرشوع إلقانون إلعام إملطبق عىل مرإكز حامية إلطفوةل وإ 

ؤون إجلنائية عىل أأمهية الانفتاح عىل اكفة إملتدخلني يف جمال عدإةل إلأحدإث ،سوإء تعلق كام أأكد مدير إلش

. من أأجل الاس تفادة من جتاراهم وخربإهتم وأأيضا من مقرتإحاهتم. إلأمر ابحملامني ، ابلقضاة ، وإجملمتع إملدين 

ضافة مقرتح يف مرشوع قانون  -مبدأأ الانفتاح  - هذإ إملبدأأ ترتب عىل  إملسطرة إجلنائية،ما يتعلق ابلأرس إ 

من قانون  179إلبديةل حبيث حرص إلس يد مدير إلشؤون إجلنائية خشصيا عىل تعديل مقتضيات إملادة 

عا يف إملادة كام أأضاف بندإ ساب. تصور بني خشص جدير ابلثقة وإلأرس إلبديةل  افإملسطرة إجلنائية،حيث أأض

لهيا أأعاله  إلرشوط  وكذكلد معلية إلتسلمي إ ىل خشص جدير ابلثقة أأو إ ىل عائلته تنظمييا ، حيدو نصا إملشار إ 

بطبيعة إحلال لك .....( . يشرتط يف إلأرس إلبديةل أأن تكون مسلمة ) إلوإجب توفرها يف إلأرس إلبديةل 

ية إلتصورإت وإلتوهجات إلترشيعية وإملؤسساتية تعمتد عىل مرجعيات متعددة مهنا ما يرتبط ابملرجعيات إلقانون 

وما محهل من مس تجدإت عىل مس توى ضامن إحلقوق وإحلرايت  9199إدلولية ، ومهنا ما يرتبط بدس تور 

ويضيف إلس يد مدير إلشؤون إجلنائية وإلعفو مس تجدإت مرتبطة . وتكريس عدإةل متخصصة وفعاةل

نعقدت يف عمتدة يف إلندوة إليت إلأحدإث وكذكل إملرجعيات إمل ابل صالح إلوطين حول منظومة عدإةل إ

وما ... ر مجموعة من إلتوصيات وإملقرتحاتتضمن هذإ إلتقري. حول إلس ياسة إجلنائية ابملغرب  9111مكناس 

وضع صيغته جيب إلتأأكيد عليه يف هذإ إلس ياق أأن إلصياغة إلترشيعية من إلأمور إلصعبة ، أأي مرشوع قبل 
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من طرف مجموعة من إملتدخلني يف   ، يناقشإلهنائية 

 . إ ىل حزي إلوجودإ خرإجه لكن إلزمن إلترشيعي يعد من بني إل كرإهات إملطروحة وإليت حتول دون إجملال ، 

بعدها . مرشوع قانون إملسطرة إجلنائية بدأأ مع مجموعة من إلوزرإء إ ىل يومنا هذإ وبرجوعنا  لزمن إلترشيعي ، 

يف مرشوع قانون إملسطرة  تقدم إلس يد مدير إلشؤون إجلنائية مبجموعة من إملس تجدإت إملنصوص علهيا

 :إجلنائية وفامي إملس تجدإت إملرصح اها من طرف مدير إلشؤون إجلنائية وإلعفو يف مدإخلته 

عىل إلرمغ من إلنقاشات من طرف إملتدخلني حول الاس امتع :  مس تجد خاص ابلحتفاظ ابحلدث -9

إلرشيط يه إليت ث دإخل د لحدث عرب إلتسجيل إلسمعي إلبرصي ، عىل أأساس ترصحيات إحل

 .....ترسل إ ىل إلنيابة إلعامة مث إ ىل قايض إلأحدإث 

ابلنس بة للأشخاص إملودعني حتت إحلرإسة إلنظرية حيث جاء  مس تجد متعلق ابلس امتع  لحدث -9

إملرشع مبقاربة ثنائية مزدوجة بني إلأشخاص إملودعني حتث إحلرإسة إلنظرية وبني إلأشخاص إملش به 

ت إحلرإسة إلنظرية ، ابلنس بة  لعينة إلأوىل تكون تقنية إلتسجيل إلسمعي فهيم دون أأن يكونوإ حت

أأما . إلبرصي لس تجوإابهتم ممكنة ، ومن مث س يحال إلقرص إملدمج مع إملسطرة إ ىل إحملمكة 

مرشوع قانون إملسطرة إجلنائية جاء مبقاربة حضور  إلنظرية،إلأشخاص غري إملودعني رهن إحلرإسة 

فامي خيض . غري إملودعني رهن إحلرإسة إلنظرية فهيم،لية إس تجوإب إلأشخاص إملشتبه أأثناء مع إحملايم 

وضعية إحلدث دإخل هذه إملقاربة إلثنائية هو رضورة حضور إحملايم سوإء قبل الاحتفاظ أأو أأثناء 

 .معلية الاحتفاظ

ه هذإ إملس تجد حظي إس تحسان مجيع إملتدخلني ، بل صادقوإ علي :مس تجد خاص ابلتغذية  -3

إخلاصة  66إملادة  حيث مث تعديل مقتضيات . ابل جامع دلى جملس إملستشارين وجملس إلنوإب 

 تغذيةجاء بعد حتمل إدلوةل مزيإنية  هذإ إلتعديل. ابلنس بة للأحدإث  166ابلرشدإء و إملادة 

بطبيعة إحلال أأحيل .إلأشخاص إملودعني حتت رهن إحلرإسة إلنظرية أأو إحملتفظ اهم من إلأحدإث

 .........مع مرإعاة إحلالت إملرضية إلتغذيةإلتعديل عىل نص تنظميي ليك حيدد لنا شمليات ومكيات 

،  مس تجد تأأصيل إلأحدإثمن بني إملس تجدإت إلأخرى إلوإردة يف مرشوع قانون إملسطرة إجلنائية، -1

لزإ 9/169حمامكة إلأحدإث ل تكتيس صبغة عقابية ، إملادة  مية ولكن فهيا ل يتوإجد فهيا إ جرإءإت إ 

أأن يرإعوإ مصلحة عىل إلقضاة عىل مس توى ممارسة إلعمل إلقضايئ، مبعىن مبدأأ ينبغي أأن يظهر  

 إحلدث إلفضىل عند إختاذ إ ي قرإر 

 أأدرجت يف مرشوع قانون إملسطرة دإت إليت لها عالقة ابلأحدإث وإليتجإملس تهناك من بني  -5

من ق م ج ميزي بني حاةل إلتحقيق إل لزإمية  33ن إملادة أأ  نعمل مجيعا.  مسأأةل إلتحقيقإجلنائية ، يه 

وحالت إلتحقيق الاختيارية،لكن إلتصور إجلديد أأصبح إلتحقيق فيه إختياراي يف مجيع إملرإحل ماعدإ 

لزإميا  .إجلرإمئ إملعاقب علهيا ابل عدإم ، إلتحقيق فيه إ 
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مسأأةل من بني إملس تجدإت إلأساس ية  يه  -6

س نة أأي ما دون هذإ  95إليت حظيت بنقاش كبري ، حيث رفع سن الاعتقال إ ىل  ، إعتقال إحلدث

معوما قرإر الاعتقال ابلنس بة للأحدإث ممكنا ابلنس بة . إلسن ل ميكن إختاذ يف حقه قرإر الاعتقال 

 . س نة  93س نة و  95للأحدإث إذلين ترتإوح أأعامرمه ما بني 

قامة إملشتبه فيه ،  حمل إرتاكب : إجلنايئ ثاليث  الاختصاصيعد  -7 لقاء إلقبض ، حمل إ  إجلرمية ، حمل إ 

أأضيف دإخل إملرشوع حمورإ أ خر هل عالقة ابملؤسسة إليت يتوإجد فهيا إحلدث ،  ابلنس بة للأحدإث

 إملدير أأن يتقدم بطلب تغيري إلتدبري  أأو تعديهل من حقمبعىن أأصبح 

ه مرشوع قانون إملسطرة إجلنائية أأن ، إلتصور إذلي جاء ب ابلعقوابت إلبديةلمس تجد أ خر متعلق  -3

إحلدث ميكنه أأن يس تفيد من عقوبة إلعمل من أأجل إملنفعة إلعامة وفق إلرشوط إملنصوص علهيا يف 

كام أأعطى إملرشع خصوصية للأحدإث فامي يتعلق ابلتنفيذ ( .  س نة 93و  95ما بني ) قانون إلشغل 

 . 

 .س نة  93س نة إ ىل  96ضعية صعبة ، من يف و  سن إحلدث برفعهناك مس تجد أ خر ، هل عالقة  -1

عدإد  عالقة ابملساعدة الاجامتعيةكام أأضاف مدير إلشؤون إجلنائية مس تجدإ أ خر هل  -91 ودورها يف إ 

ماكنية زايرة إملرإكز مبرإفقة أأو تمليف من قايض  ، حضورإلبحوث الاجامتعية جلسات إلأحدإث ، إ 

 ......إلأحدإث 

ضافة إلأرس إلبديةلمن ق م ج  179مس تجد أأخر هل عالقة مبرإجعة إملادة  -99 دإخل إملادة وربط  اب 

حاةل هذإ إلتدبري عىل نص تنظميي ينص  إلشخص جدير ابلثقة بأأحد أأفرإد عائلته إخلال مثال لكن مث إ 

 ......عىل كيفية إلتسلمي ورشوط إلتسلمي 

لزإمية تنصيب حمايم -99 طار إملساعدة إلقضا إ   ئية لفائدة إلضحااي ل س امي إلأحدإث  يف إ 

، إ ماكنية الاش تغال عىل جسل عديل مركزي من شأأنه أأن يفعل مسطرة رد  إلسجل إلعديل للأحدإث -93

 الاعتبار بقوة إلقانون 

درإج مقاربة مرشوع إحلياة يف إلتعامل مع إلأحدإث يف نزإع مع  -91 من بني إملس تجدإت إلأساس ية هو إ 

عدإد مع مرشوع  إلقانون ، حدى إملؤسسات عىل إل طار إلرتبوي إ  يدإعه اب  مبعىن أأي حدث أأثناء إ 

 .إحلياة مع مرإعاة إملصلحة إلفضىل

ويف ختام إملدإخةل تطرق إلس يد مدير إلشؤون إجلنائية وإلعفو إ ىل مرشوع خاص ابلنظام إملطبق عىل مرإكز 

عادة إل دماج، هو نص إ جيايب عىل غرإر إملندوبية إلعامة ل دإرة إلسجون نطلب بتأأسيس  حامية إلطفوةل وإ 

هجة مس تقةل ترشف عىل تدبري مرإكز حامية إلطفوةل وفق مقاربتني  .إلطفوةلمندوبية عامة ل دإرة مرإكز حامية 

 .، مقاربة إملرإكز إملغلقة وإملرإكز إملفتوحة
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 أأس تاذ جامعي بملية إحلقوق بفاس . اثنيا مدإخةل إلس يد دمحم بوزلفة 

من أأجل ترشيع جنايئ ومؤسسايت يكفالن إمحلاية للأحدإث يف نزإع مع " من أأجل تقدمي مذكرة                

 "إلقانون

إ إ لقاء عىل أأمهية هذوإملشاركني يف هذه إملائدة إملس تديرة عرب بشلك إ جيايب بعد جتديده إلشكر لوزإرة إلعدل،

كرة حتوي مجموعة من إلنظر ، كام أأكد عىل أأن حمتوايت إملذ وإذلي إعتربه مبثابة تقامس إلأفاكر وتقارب وهجات

مبرشوع حول إملس تجدإت إخلاصة علهيا مدير إلشؤون إجلنائية وإلعفو يف مدإخلته  إملس تجدإت إليت أأكد

مس تقةل تتعامل  يف إلبدإية، تقدم إلأس تاذ مبطلب أأسايس هل عالقة بتأأسيس مؤسسة.قانون إملسطرة إجلنائية 

يف صناعة إلترشيع حيث عرب عنه ابلوضع إلترشيعي ش به  ، كام أأاثر مسأأةل إحلزي إلزمينحدإثمع قضااي إلأ 

 . جامد ، يفتقر  لحركية عىل غرإر إلترشيعات إملقارنة اكلترشيع إلفرنيس 

رضوراي مرإعاة إلقوإعد إلقانونية وخصوصيات  مند مصادقتنا عىل إتفاقية حقوق إلطفل عىل يومنا هذإ ، ابث

 ......إلأحدإث ، هذه إخلصوصيات جيب أأن تندرج يف إل رإء وإملساطر وإلتدإبري 

فكرة نظام عدإةل إلأحدإث ، نظام حسب ما جاء عىل لسان إلأس تاذ دمحم بوزلفة ، ينبغي  أأن يقوم عىل 

إلطبيعة إملؤسساتية ، إلقانونية ، جتاوزإ  وسائل ذإتأأكد عىل رضورة إعامتد مجموعة من إل كام.  إخلصوصية

لأن إتفاقية حقوق إلطفل ترإهن عىل . جملموعة من إملعيقات وطبعا مع إس تحضار إملصلحة إلفضىل  لحدث 

وفامي ييل سوف نقدم إحملاور إلأساس ية إليت تضمنهتا إملذكرة إملقدمة من . عدإةل إلأحدإث بشلك أأسايس 

 :وزلفة طرف إلأس تاذ دمحم ب

تباعها بدإية  تؤكد إملذكرة عىل أأولوية حامية إلأحدإث يف نزإع مع إلقانون مبقتىض مجموعة من إلضامانت إلوإجب إ 

بل كام أأشار إ ىل ذكل إلأس تاذ دمحم بوزلفة  . من مرحةل إلبحث إلمتهيدي  ومرورإ ابلتحقيق وإنهتاء ابحملامكة

ولتحقيق إلغاايت من إلتدإبري وضامن حامية . ملا بعد إحملامكة عىل أأبعاد إل صالح وإل دماج رضورة إلرتكزي 

   :إلس ياق إلعام  لمذكرة وفامي ييل بعض إملقتضيات   إلأس تاذرصد لنا  عادةل للأحدإث

 إلتنظمي إجليد ل جرإء الاحتفاظ ابحلدث  -9

 وجوب أ لية الاس امتع من خالل الاستناد أأثناء إحملامكة عىل إلقرص إملدمج  -9

 .....(ماكن جيد ، تغذية مناس بة ) ضامن حقوق إحلد أأثناء الاحتفاظ به  -3

 تفعيل قوإعد إلتحقيق بشلك يرإعي إملصلحة إلفضىل  لحدث ، مع ضامن مبدأأي إلرسية وإخلصوصية  -1

عدم إملس مببدأأ إلرسية يف مرحةل إحملامكة والابتعاد عن تكريس إملبدأأ إلتقليدي يف إلعقوابت ومتتني  -5

 بري إل صالحية مع رضورة تعليل إلأحاكم إلقضائية مبدأأ إلتدإ

 بال إملرصودة لس تقبال إلأحدإث تأأهيل بنيات الاس تق  -6
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بعد رسد جملموعة من إملعيقات إملرصودة يف إملذكرة وفهم 

هدفها يف أأصالح عدإةل إلأحدإث ، إنتقل بنا إلأس تاذ دمحم بوزلفة إ ىل حمور اثين هل عالقة مبرتكزإت  تطوير 

 :مة إلقانونية إخلاصة ابلأحدإث يف نزإع مع إلقانون وفامي ييل بعض إلضامانت إملنظو 

عادة يف ضوإبط الاحتجاز  بتقليص إحلزي إلزمين ل جرإء الاحتفاظ ابحلدث  -9  رضورة إ 

 إعامتد تقنية إلسجيل إلسمعي إلبرصي لترصحيات إحلدث  -9

 رضورة ترش يد الاعتقال الاحتياطي  -3

لزإمية -1 قرإر إ   حضور إحملايم أأثناء معلية الاس امتع بشلك موضوعي وليس فقط شمليا  إ 

دمع دور قضاء إلأحدإث يف إل رشإف عىل إلتنفيذ مع مرإعاة إملصلحة إلفضىل  لحدث أأثناء تغيري  -5

 إلتدبري  

 ....تفعيل وظيفة إلنيابة إلعامة يف إلرقابة عىل رشعية إلأحدإث  -6

، غايهتا الاهامتم بعدإةل تأأسيس ملؤسسة مس تقةلمبطلب أأسايس مفاده  بعدها تقدم إلأس تاذ دمحم بوزلفة

دماهجم يف إملنظومة إجملمتعية وجتميع خمتلف إملؤسسات إملهمتة ابلطفوةل .إلأحدإث وتقومي سلوكياهتم ورعايهتم وإ 

ئيس ر بعة لملعنوية ، تعىن بشؤون إلطفوةل اتمؤسسة معومية مركزية مس تقةل تمتتع ابلشخصية إ إ رشإفحتث 

عادة  أأو / أأو إملركز إلوطين إملس تقل لعدإةل إلأحدإث /  إل دماجإحلكومة تدعى ابملركز إلوطين  لرتبية وإ 

من بني إلضامانت إلوإجب إلرتكزي علهيا محلاية إلأحدإث يف نزإع مع إلقانون . محلاية إلطفوةل إلواكةل إلوطنية 

وض ابلبنيات إلتحتية إملرصودة لس تقبال إل حدإث من عىل رضورة إلهن مذكرتهأأكد إلأس تاذ دمحم بوزلفة يف 

حيث إلهندسة إملعامرية ، من حيت ضامن إلولوجية مع رضورة توفري بيئة مادية مالمئة تس تجيب لتوهجات 

رشإك إلأطفال . إلس ياسة إجلنائية إحلديثة إخلاصة ابلأحدإث  ابملقابل جاءت إملذكرة مبطلب أأسايس هل عالقة اب 

ل إملسؤولية من هجة ومن هجة أأخرى الاش تغال عىل برإمج تربوية شامةل  لس ياق الاجامتعي وإلأرس يف حتم

ولتحقيق هذه إلغائية تؤكد . والاقتصادي  لحدث من إجل ضامن حاميته وحتقيق إل دماج الاجامتعي وإلنفيس 

ية والاجامتعية وإلنفس ية إملذكرة عىل أأمهية إلتتبع ، تتبع إحلدث ما بعد إحملامكة ورصد خمتلف إملتغريإت إلأرس 

 :وعة من إلتدإبري أأمهها أأضاف إلأس تاذ يف مذكرته مجم إملدإخةل،ويف ختام  ......

 إلعمل لفائدة إملنفعة إلعامة  -9

 إل عفاء من إلعقوبة وتأأجيل إلنطق ابحلمك  -9

 إملرإقبة الالكرتونية أأو إلوضع حتث إحلرإسة الالكرتونية  -3

يقاف إلعقوابت إلسالبة  لحرية برشوط  -1  إ 

 .........إلعقوابت إلرتبوية  -5
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ضافات وإقرتإحات إملشاركني   بعدها أأعطى رئيس إجللسة إلملمة  لقاعة وفامي ييل بعض إ سهامات وإ 

 

 

 صفة إملتدخل

 

 إقرتإحات/إ ضافات/إ سهامات

ممثةل عن مجعية ماما 

 أأس يا 
 إ صالح منظومة إلأحدإث بشلك فعال  عربت عن رغبهتا يف 

  هذإ إ لقاء مبثابة حلظة اترخيية يف جمال عدإةل إلأحدإث 

ممثل عن وزإرة إلش بيبة 

 وإلرايضة 
 مذكرة فهيا معق إلبناء. 

  مس تجدإت إملرشوع جاء بتصور جديد  لمؤسسات، تناول نوعني من إملؤسسات، إملؤسسات إملغلقة

 وإملؤسسات إملفتوحة 

لأحدإث مستشارة إ

 مبدينة إدلإر إلبيضاء 
  هناك فرق بني إلنص وإلتطبيق 

  كام إطلب أأن يكون ترشيع قانون إملسطرة إجلنائية بأأسلوب بس يط 

  أأعترب أأن إحلمك بعقوبة سالبة  لحرية هو تدبري 

  إملرشع حكمي ، لأنه إس تعمل لكمة تدبري 

  مرإكز إل صالح وإلتدبري معدودة عىل رؤوس إلأصابع 

  ىل تغيري إلتدبري  إلقضاء قلام يلتجئون إ 

ابحثة يف جمال عدإةل 

 إلأحدإث 
  هناك مجموعة من إلنصوص إملنظمة وإخلاصة ابلأحدإث إلضحااي لكن جد قليةل ، هذه إلنصوص جاءت

 مبجموعة من إلتدإبري إلوقائية 

   أأؤكد عىل رضورة خضوع إحلدث إلضحية  لتدإبري إلعالجية 

 رئيس مصلحة إلشؤون

إلرتبوية وإلتخطيط 

إلرتبوي ابلأاكدميية 

 مبدينة إدلإر إلبيضاء 

  يعترب إملؤسسات إلتعلميية كرشيك  لمؤسسات إلقضائية 

  لهيا يف إملذكرة مسأأةل أأساس ية حبيث أأن إحلدث إحملال علينا مكؤسسة تعلميية من مسأأةل إلتتبع إملشار إ 

دماجه من جديد دإخل إملؤسسات إلتعلميية ، هذإ الاندماج يتطلب رشطني ، رشط الاجنذإب  إجل إ 

 ورشط الانصهار 

  يعاين إحلدث يف نزإع مع إلقانون نوعني من إملعاانة ، معاانة خالل قضائه إلتدبري ومعاانة بعد خروجه من

 إملؤسسة ، فالومص الاجامتعي يظل يالحقه 

 س الانضباط بدل طرد إلتلميذ من بني إملؤسسات إلفضىل إليت منارسها مكؤسسات تعلميية ما يسمى جمل

 ...من إملؤسسة نلزمه عىل إلقيام بأأعامل دإخل إملؤسسة اكلبستنة مثال 
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  خامتة 

تتطلب حامية إلأطفال يف نزإع مع إلقانون مرإجعة  لقوإنني ، تأأخذ بعني الاعتبار إلظروف الاجامتعية 

إعامتدإ عىل مبدأأ إلتناسب بني طبيعة إجلرمية وخصوصية مرتكبهيا  مع مرإعاة إملصلحة إلفضىل أأثناء  وإلنفس ية 

 .إختاذ إلتدإبري من هجة ومن هجة أأخرى نؤكد عىل مبدأأ إلتخصص يف جمال قضاء إلأحدإث 
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 إليوم إلثاين

دور إملامرسات  إلفضىل يف : يوم درإيس يف موضوع 

 تكريس حامية للأطفال يف نزإع مع إلقانون

 9191فربإير   91إلأربعاء 
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 مقدمة 

أأي إلتناسب بني خطورة إجلرمية وظروف  إلتناسب،إعمتد إلفكر إجلنايئ عىل مجموعة من إملبادئ، أأمهها مبدأأ 

يني ، حبيث ل الاجامتع  إهامتم إملهمتني وإلفاعلني أأاثرمث مبدأأ إلتخصص إذلي  .والاجامتعيةإحلدث إلنفس ية 

بناء عليه ومرإعاة  لمصلحة . ميكننا تصور عدإةل جنائية فاعةل دون تدبري جيد  لمامرسات إلترشيعية وإلقضائية

إلفضىل  لحدث، يس توجب معاملته معامةل حتفظ كرإمته إل دمية ، وتضمن هل الاس تفادة من مجموعة من 

وبغية حتقيق وتفعيل إملامرسات . أأو إحملامكة أأو إلتنفيذ إحلقوق سوإء أأثناء إلبحث إلمتهيدي وإلتحقيق إل عدإدي

إلفضىل محلاية إلأحدإث غي نزإع مع إلقانون نظمت مجعية حلقة وصل يوما درإس يا برشإكة مع وزإرة إلعدل 

مندوبية إلشؤون إجلنائية وإلعفو من أأجل تبادل إلتجارب بيني إملامرسني وإلفاعلني إملهمتني مبجال عدإةل  –

 . إلأحدإث

 

 عدإةل إلأحدإث يف إلتصورإت إلقانونية وإلتوهجات إلقضائية : إجللسة إلأوىل 
 إفتتح رئيس إجللسة  ذ هشام إملالطي ، مدير إلشؤون إجلنائية وإلعفو لكمته بتقدمي إلشكر  لجهة إملنظمة ،

ويف إلوقت نفسه رصح بأأن إلعمل إلقضايئ وإملامرسة يشالكن أأمه إملصادر وإملرجعيات إلأساس ية لوزإرة 

د عىل إملوإثيق إدلولية  ، عالوة عىل ذكل مث الاعامت. إلعدل  أأثناء صياغة مرشوع قانون إملسطرة إجلنائية

وإملصاحلة  دون أأن ننىس  ، توصيات إحلوإر إلوطين إ ىل جانب توصيات هيئات إل نصاف 9199دس تور 

بعد هذه إلتوطئة حول إجملهودإث إليت تقوم اها وزإرة إلعدل أأعطى إلس يد . الانفتاح عىل إلقوإنني إملقارنة

 .رئيس إجللسة إلملمة للأس تاذة رش يدة إحللمي 

 

 –رئيسة إحملمكة الابتدإئية سابقا  –قاضية إلأحدإث . مدإخةل إلأس تاذة رش يدة إحللمي : أأول 

 . حول موضوع إملامرسات إلفضىل يف إلعمل إلقضايئ إملغريب. رئيسة إحملمكة إلتجارية بفاس حاليا 
. ، لكن تطبيقه خيتلف من قايض إ ىل أ خر إللك متفق عىل أأن إلقانون موجود  أأنلكمهتا رصحت بدإية يف 

م دون إختاذ إملبادرإت غالبية إل رإء تنصب عىل إلقضاة إلأحدإث قضاة غري متخصصني ، يؤدون فقط وإجباهت

رش يدة إحللمي من بعض إملامرسات إلفضىل إليت قامت  ةمن خالل هذه إملدإخةل سوف تقربنا إلأس تاذ. 

بعدها نوهت إلأس تاذة ابلعمل إجلبار إذلي . خالل ممارساهتا إملهنية كقاضية إلأحدإث وكرئيسة حملمكة إبتدإئية

ك أأسايس  لمؤسسات إلقضائية، أأصبح الاعامتد عليه إليوم أأمرإ يقوم به إجملمتع إملدين حيث أأصبح إليوم رشي

 . لأن هناك مجموعة من إملشالك إليت مث جتاوزها بفضل تدخل مجعيات إجملمتع إملدين  رضوراي

وتضيف إلأس تاذة عىل أأمهية إلتنس يق مع مجيع مكوانت إحملمكة يف حامية إلأحدإث يف نزإع مع إلقانون ، 

إلسؤإل . ا إبتدإء من إلساعة إلعارشة صباحا إ ىل غاية إلسادسة مساء الون علهيحيث اكنوإ إلأطفال حي

ماكن ) إلأسايس إذلي طرحته إملتدخةل هل عالقة بوضعية إحلدث خالل هذه إملدة أأمام غياب مجيع إملقومات 

إلأس تاذة ودإمئا وفقا  لمصلحة إلفضىل  لحدث قامت ......(. غري مرحي ، إنعدإم إلتغذية يف إملاكن عينه
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ابلتدخل وإلتصال ابلسلطات إحمللية من أأجل هتئي 

 .إلفضاء وجتهزيه وكذكل توفري إلتغذية لهذه إلفئة من إلأطفال 

. حيث أأشارت إ ىل أأمهيته شالك وموضوعابعدها تطرقت إلأس تاذة ملوضوع إلبحث الاجامتعي مكامرسة فضىل 

جناز إلبحوث الاجامتعية كام إس تحسنت فكرة تعيني إملساعدإت الاجامتعيات يف إحمل اا  إليت أأصبحت مملفة اب 

 . بشلك همين 

. يعد الاس امتع  لحدث ممارسة هممة لبد من تفعيلها من طرف إلقضاة  مع جتنب طرح إلأس ئةل إلروتينية 

هجة مملفة بذكل أأن تتعرف عىل إلوضعية  بوإسطة أأدإة الاس امتع إجليد  لحدث ميكن لقايض إلأحدإث أأو

و لتأأكيد عىل ذكل تطرقت إلأس تاذة جملموعة من إلأمثةل من وإقع إملامرسة تبني أأمهية  . لحدثالاجامتعية 

بعدها أأكدت إلأس تاذة عىل أأن إلتنس يق بني .  الاس امتع يف تغيري إلتدبري وفقا  لمصلحة إلفضىل  لحدث 

ن حيقق إلغاية وإلأمر ابلتدبري إملناسب وفقا ملا تنص عليه إلقوإنني إدلولية مجيع مكوانت إحملمكة من شأأنه أأ 

ليس فقط يتعلق إلأمر برضورة حضور إحملايم  أأعاله،ممارسة أأخرى ل تقل أأمهي عن ما مث ذكره . وإلوطنية

 يف بعض إمللفات رصحت إلأس تاذة أأهنا نقوم بتعيني إحملايم بناء عىل. من حيث إلشلك بل موضوعيا 

وأأخريإ إختمتت إلأس تاذة مدإخلهتا عىل أأمهية إلتسجيل يف إحلاةل إملدنية ومدى أأثره عىل . إلعالقات إلشخصية

يف حاةل حتقيقه عىل خشصية إحلدث، فالتسجيل يف إحلاةل إملدنية حق مرشوع، منصوص عليه يف إملوإثيق 

 .إدلولية، وإلوطنية

حول موضوع  –حممكة الاس تئناف ابلرابط  –دإث مدإخةل إلأس تاذة مسري عنان قاضية إلأح:  اثنيا

 إملامرسات إلفضىل يف إحملاكامت
يف إلبدإية حاولت إلأس تاذة أأن تضعنا يف س ياق مرجعية إملامرسات إلفضىل للأحدإث يف إحملاكامت ، مبعىن 

عية إدلولية حامية إحلدث يف إلرش . س توحض  لمشاركني إلعالقة بني ما ينص عليه إلقانون وما جيري يف إلوإقع 

حتدث عنه إل عالن إلعاملي حلقوق إل نسان حيث نصت إلوثيقة عىل حق إلطفل يف إلأمومة ويف إلرعاية 

ا تطرق إلعهد إدلويل  لحقوق إملدنية وإلس ياس ية حق إلطفل يف إحلياة كام حرم تطبيق عقوبة هبعد. إلأرسية

ث ، وإحضة يف قوإعدها عىل حامية إحلديف حني قوإعد بكني ومبادئ إلرايض اكنت . إل عدإم عىل إحلدث

جوع إ ىل حامية ر لكن ابل. ىل حني حضور وليه مث منعت جنوح إلأحدإث ومنحه إحلق يف إلزتإم إلصمت إ

إحلدث يف إلقانون إملغريب فقد رصحت إلأس تاذة أأن إملرشع إملغريب إخنرط يف إلتوجه إدلويل يف إملعامةل 

ار مصلحته إلفضىل إعامتدإ عىل تدإبري هتدف إ ىل تقومي إلسلوك مع أأخد بعني الاعتب.إلقضائية للأحدإث

عادة إل دماج  .يف ديباجته  كام تبىن أأحاكم إلتفاقيات وإملعاهدإت إدلولية. وإ 

وضع إحلدث حتت إحلرية إحملروسة : ابلنس بة  لتدإبري، حدد إملرشع إملغريب مجموعة من إلتدإبري ويه نوعان 

ابلنس بة  لتدإبري إليت تقع . وإحلرية إحملروسة مبثابة قرإر صادر عن إلقايض.عوى كتدبري مؤقت أأثناء رساين إدل

حاةل إحلدث عىل إملؤسسات إلتابعة لوزإرة إلش بيبة وإلرايضة إلأرسي،خارج إحمليط  يدإع .يشمل إ  كام ميكن إ 

رصحت إلأس تاذة أأن إملرشع إملغريب منح  إلتطابق،من خالل هذإ ... .ذلكلإحلدث دلى مجعية مؤهةل 
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لقايض إلأحدإث سلطة تقديرية يف إختيار إلتدبري 

لغائه كام  .الاختيارلهذإ دون أأن حيدد أأي معيار  إلفعل، إملناسب خلطورة كام منحه سلطة تغيري إلتدبري أأو إ 

ما تلقائيا أأو بناء عىل طلب وكيل إملكل أأ  لغائه إ  كام . و بطلب من إحلدث نفسهمنحه سلطة تغيري إلتدبري أأو إ 

. تضيف إلأس تاذة أأن إملرشع نص عىل وجوب رسية إجللسات وأأن خمالفة هذإ إل جرإء يرتتب عنه إلبطالن

 .إحلدثكام منع إملرشع نرش أأي رمس أأو صورة تتعلق اهوية 

طار إملصلحة إلفضىل  لحدث سن قوإعد إحرتم  ويف ختام إملدإخةل ، أأكدت إلأس تاذة عىل أأن إملرشع ويف إ 

كام أأحاط حمامكة إحلدث مبجموعة من . من خاللها إملوإثيق إدلولية وإملبادئ إلتوجهيية إليت صادق علهيا 

 ....إلضامانت وأأعد تدإبري وقائية لوإهجة جنوح إلأحدإث بغرض حاميهتم من برإثن إجلرمية 

 

عاملإملامرسات إلفضىل: مدإخةل إلأس تاذ فاطمة أأواكدوم حول موضوع : اثلثا   . إلتدإبري  يف جمال إ 

من مه قضاة أأطفالنا ؟ ابلنس بة  لطفل هو جوهر : يف بدإية إملدإخةل ، طرحت إلأس تاذة سؤالا جوهراي 

فالهدف . إلقضية ، وابلتايل أأي سلوك يظهر عليه لبد من إلتدخل أألستبايق و حامية إحلدث من إجلنوح

إملرشع حكمي ، حمكته تتجىل يف تالؤم نصوص . قوماته إلأمسى من عدإةل إلأحدإث هو رفاهة إلطفل بلك م

بعدها أأكدت عىل ممارسة فضىل مفادها تغيري وتعديل إلتدبري من طرف . إملسطرة إجلنائية مع إملوإثيق إدلولية 

ذإ ظهر ما يس توجب ذكل  بعدها تطرقت . عندما نتحدث عن إلتدبري فهو قابل  لتغيري . قايض إلأحدإث إ 

من إلتفاقية إدلولية حلقوق إلطفل ،  37ة هممة يف جمال عدإةل إلأحدإث ، لها عالقة ابملادة إلأس تاذة ملامرس

إعمتدت . حيث تنص عىل أأن  لك طفل حمروم من حريته إحلق يف إحلصول برسعة عىل مساعدة قانونية 

مام إحلدث خالل إلأس تاذة عىل مضمون إلنص يف إختاذ مجموعة من إلتدإبري إلوقائية وتنصيب حمايم  لحضور أأ 

فامي خيص موضوع حمامكة إلأحدإث ، هناك مجموعة من إملعايري يأأخذها قضاة  إلأحدإث بعني . مرحةل إلتحقيق 

الاعتبار عند إختذ قرإر إلتدبري إلأمر يتعلق بأأن يكون ممتدرسا ، أأن يكون يتابع تكوينا همنيا  ، نتاجئ إلبحث 

 .تبني إلعالقة بني إلفعل وإحمليط إلأرسي

عدإد إلتقارير خصوصا ابلنس بة للأحدإث إملودعني  بعدها تطرقت إلأس تاذة دلور إملرشف الاجامتعي يف إ 

، ابلنس بة لقضاة إلأحدإث تعد هذه إلتقارير وثيقة هممة  تساعدمه عىل إلتقدم وإلهتذيبمبرإكز إل صالح 

أأكدت إلأس تاذة عىل أأمهية ويف إلس ياق نفسه . بطلب تغيري إلتدبري متاش يا مع إملصلحة إلفضىل  لحدث 

 ...ة إملعلومات ، رسية إجللسات  من أأجل حاميته من إلومص الاجامتعي إحملافظة عىل إلرسية ن رسي

إملامرسات إلفضىل يف مدإخةل  إلأس تاذة ملياء أأو بوزور  قاضية إلأحدإث حول موضوع : رإبعا 

 إلسلطة دلى قضاة إلأحدإث
قرإر إلتدإبري إملناس بة يف حق إحلدث يف نزإع مع إلقانونخول إملرشع إملغريب لقضاة إلأحدإث  . إحلق يف إ 

يصعب . ليس فقط يف إس تقبال إلأحدإث بل يف موإكبهتم إلنفس ية والاجامتعية  ؤهةل إملرإكز إمللكن أأمام قةل 
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ل  عىل قايض إلأحدإث إلتفكري يف إل يدإع ابملؤسسات إ 

لهيا إلأس تاذة يف جمال عدإةل  .مكالذ أأخري  وفامي ييل بعض إملامرسات وإل سهامات إلفضىل إليت تطرقت إ 

 : إلأحدإث 

 رضورة إلتدخل إلفوري وإلعاليج  يف إلتعامل مع إلأحدإث إذلين يعانون من حالت إل دمان  -9

عادة إلنظر فيه ، لأن إل -9 وضع لبد من تسلمي إحلدث إذلي يعاين إل دمان لويل أأمره تدبري لبد من إ 

 وقاية حصية متخصصة 

 إلتأأكيد عىل رضورة توحيد إلعمل إلقضايئ يف جمال عدإةل إلأحدإث  -3

 بعني إلوضعية الاجامتعية وإلنفس ية  لحدث أأثناء إختاذ إلتدإبري  رضورة أأخد  -1

 إلتدإبري جيب أأن تكون ذإت طابع إ صاليح وتقوميي  -5

ث يف نزإع مع إلقانون خول إملرشع لقايض فامي يتعلق بتحريك إلتدبري إملناسب ابلنس بة  لحد -6

درإكه وإلظروف الاجامتعية إليت  إلأحدإث سلطة يف إختاذ إلتدبري إملناسب بشلك يتفق مع س نه وإ 

 .....يعيش فهيا غري أأنه قيده مبعيارين إملعيار إلأول يتعلق ابلسن ، وطبيعة إلفعل إخملالف  لقانون

لوإدليه غري متوفرة لأنه يف بعض إحلالت جند أأن  إحلدث ات تفعيل إلتدبري إملتعلق بتسلمي مقوم -7

 .....إلأرسة تعاين من وضعية مزرية ول تتوفر عىل إل ماكنيات إلالزمة لرعاية هذإ إحلدث 

 ختيل بعض إلأرس عن وإجباهتا يف رعاية إلأطفال  -3

 توس يع من إلسلطة إلتقديرية  لقايض فامي يتعلق بعدإةل إلأحدإث  -1

 إلأرس إلبديةل تفعيل إ جرإءإت  -91

من أأجل تتبع مدى فعالية إ جرإء همم لهذإ أأقرتح إلتتبع الالكرتوين  لحدث ، تتبع وضعية إحلدث  -99

 إلتدبري 

دلورإت تكوينية يف جمال عدإةل إلأحدإث ويف خمتلف إلتخصصات  إلأحدإثرضورة إس تفادة قضاة   -99

 ....إلنفس ية وإلرتبوية

إل دمان، فرض نس بة هممة عىل إملصحات إخلاصة من أأجل قةل إملرإكز إخلاصة بعالج إلأحدإث من  -93

 عالج إلأحدإث إملدمنني

 مأأسسة إملصلحة إلفضىل  مناجه ومدخالت: إجللسة إلثانية 
بعد إفتتاح إجللسة من طرف إلأس تاذة رش يدة  إحللمي أأعطيت إلملمة  لقاعة من أأجل إل دلء ابلشهادإت 

 .حول إملامرسات إلفضىل 

دماج إلسجناء : أأول   شهادة مؤسسة إلسادس ل عادة إ 
 إلقاعدة إملركزية  لمؤسسة يه الاعامتد عىل إلأسس إملرجعية إدلولية وإلوطنية  -9

 إش تغال إملؤسسة بتنس يق مع مؤسسات إل صالح وإلهتذيب  -9

 هامتمات  لمؤسسة يق إلعدإةل الاجامتعية من بني إإلتعامل مع إلأحدإث وحتق  -3
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من بني جمالت تدخل إملؤسسة نذكر عىل  -1

 أأنس نة إلسجون / إدلمع إلقانوين وإلقضايئ/ إلتدخل إلسوس يو تربوي ) سبيل إملثال ل إحلرص 

 مرإفقة إلأحدإث أأثناء وبعد إلتدبري  -5

دماهجم يف مرإكز خاصة ابلتكوين إملهين  -6  إلتملف ابلأحدإث إملفرج عهنم من خالل إ 

 سجيل يف إحلاةل إملدنية مرإفقة إلأحدإث من أأجل إلت  -7

 إل دماج إملدريس  -3

 ملؤسسة عىل دمع وهتيئية  إملؤسسات وإملرإكز إخلاصة ابلأحدإث إمعلت  -1

 كام تقرتح إملؤسسسة تأأسيس واكةل وطنية محلاية إلطفوةل   -91

 فنية لفائدة إلأحدإث / تنظمي ورشات حتسيس ية  -99

حدإث أ لية إلتتبع بني إلسلطة إلترشيعية وإجملمتع إملدين -99   فامي خيص عدإةل إلأحدإث إ 

دماج إلأحدإث إجلاحنني إجامتعيا ونفس يا وهمنيا  -93  إدلمع من أأجل توفري إلرشوط إلرضورية يف إ 

 

 . شهادة إملرصد إلوطين حلقوق إلطفل: اثنيا 

رشإكهم يف إختاذ إلقرإرإت من بني  هتدف إملامرسات إلفضىل  لمرصد يف حامية إلأطفال وإدلفاع عن حقوقهم وإ 

 :إملامرسات نذكر عىل سبيل إملثال ل إحلرص  هذه

 إلتطبيق الالكرتوين  لتبليغ  -9

 من بني همام إملرصد متابعة إ عامل إلتفاقية إلأممية حلقوق إلطفل  -9

 من بني أ ليات إملرصد جند إملركز إلوطين  لتبليغ وإدلفاع عن إلأطفال حضااي إلعنف  -3

 تأأسس وفق طريقة برملان إلكبار  برملان إلطفل أ لية من أ ليات إملرصد ، -1

 طريقة إش تغال برملان إلطفل طريقة متعارف علهيا يف برملان إلكبار  -5

إلهدف من برملان إلطفل تبادل إلرأأي بني إلأطفال وتكريس روح إملوإطنة إملنصوص عليه دوليا  -6

 ووطنيا 

 س نة مفا فوق  93مث تأأسيس اندي قدماء برملان إلطفل أأي  -7

بعد رسد جملموعة من إحملطات  إلتارخيية   لمرصد تبني أأن مجيع إلربإمج تنصب يف حامية إلأطفال من  -3

إلعنف والاس تغالل مع أأجرأأة مجيع أ ليات إلتدخل الالكرتوين ، إلتحسييس ، موإقع إلتوإصل 

 ...الاجامتعية ، إملرإسالت ، الاس امتع إملبارش بوإسطة إلرمق إلأخرض إخملترص وإلطويل

 فعيل إملرصد  لتطبيق الالكرتوين من أأجل تفادي حالت تكرإ ر إحلالت إملش تكية ت  -1
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 شهادة وزإرة إلش بيبة وإلرايضة : اثلثا 
عىل أأن إلوزإرة تش تغل حاليا عىل إملركز إلمنوذيج ، وأأن تطرق ممثل وزرإة إلش بيبة وإلرايضة 

إاكت إلوطنية وإدلولية كام أأشار عىل إلوزإرة وإعية برضورة تفعيل إلربإمج وإلتنوع يف إختيار إلرش 

 :مجموعة من إملامرسات إملبذوةل عىل صعيد إلوزإرة من أأمهها 

درإج إلرمق إلأخرضح -9 عدإد دليل إل جرإءإت إخلاصة حبقوق إلطفل مع إ   (إ 

عدإد دليل إلسالمة وإلأمن  -9  إ 

 دليل تفعيل إلربإمج والاش تغال عىل مرشوح إحلياة  -3

عدإد دليل إملهارإت إحليا -1  تية برشإكة مع منظمة إليونيس يف ولكية علوم إلرتبية وإجملمتع إملدين إ 

ل ميكن حتقيق إلربإمج دون إلعنرص إلبرشي ليس فقط من حيث إلعدد ولكن من حيث  -5

 إلكفاءة 

 إلضوإبط / مأأسسة إلتدخل يتطلب إلكفاءة  -6

 إلتظمل هناك رؤية إ سرتإجتية  لوزإرة حيث اكنت يه إلس باقة يف خلق أأدوإت إلتبليغ و  -7

إش تغال إلوزإرة عىل نظام معلومايت من إجل تتبع إلأطفال دإخل إملرإكز كام سيساعد إملدير  -3

 بتارخي إحملاكامت 

 هناك مشلك يف إلتزنيل وإل حرأأة بسبب قةل إملوإرد إلبرشية إملتخصصة -1

 رإبعا شهادة إملندوبية إلعامة ل دإرة إلسجون
رصح بأأن إملندوبية إلعامة ل دإرة إلسجون مؤسسة تنفيذية  لقرإرإت إلقضائية من بني  بعد إلملمة إلرتحيبية ،

 :إملامرسات إلفضىل إليت تقوم اها إملندوبية جنذ 

 أأنس نة ظروف الاعتقال  -9

دماج إلأحدإث وفق برإمج تعلميية وهمنية من بني أأولوايت إملندوبية  -9  إ 

 ، نفيس مع رضورة إلتتبع وإملرإقبة تعديل سلوك إحلدث وفق برانمج إجامتعي ، تربوي  -3

 إلتأأكيد عىل إملقاربة إل صالحية ما بعد إل فرإج -1

 رضورة مرإعاة إلظروف إلنفس ية والاجامتعية  لحدث  -5

ويف أ خر إلملمة عرب إملتدخل عىل أأن إملندوبية رشيكة يف تطوير عدإةل إلأحدإث وأأنس نة إملؤسسات 

 إلسجنية 

 شهادة ممثل مجعية بييت : خامسا 
مبدأأ إلتناسب بني خطورة إلفعل إجلريم وظروف إحلدث وحاجياته إلنفس ية والاجامتعية  -9

ل مكالذ أأخري مع مرإعاة إملصلحة  ومتطلبات إجملمتع مبعىن عدم إ لجوء إ ىل إلعقوابت إلسالبة  لحرية إ 

 .إلفضىل ويتبع تنفيذها ملالحظة مدى فعالية إلتدبري ومرإجعته عند الاقتضاء
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تقتيض إملصلحة إلفضىل يف  إغلب إلأحيان إ ىل  -9

بقاء إحلدث يف وسطه إلطبيعي  ذإ . إ  اكن إلوسط إلطبيعي مضطرإ ، مفكاك جيب عىل إلقايض يف فا 

 .إختيار إلتدبري إملناسب 

 من إلومص الاجامتعي  الاش تغال أأكرث عىل حامية إحلدث -3

 أأكرث عىل إملقاربة إلأمنية تفعيل إلعقوابت إلبديةل ذإت إلطبيعة إلرتبوية والابتعاد  -1

عدإده إبتدإء من الاس تقبال إلأويل مرورإ  -5 رشإك إلطفل يف إ  إش تغلت بييت عىل مرشوع إحلياة ، وإ 

 .........مبجموعة من إلأنشطة إلرتبوية إ ىل غاية إل دماج إملدريس ، إملهين وإلأرسي 

 لطفل يف وضعية صعبة    إش تغال بييت عىل مرشوع إلعائةل إملس تقبةل مكامرسة من إجل حامية إ -6

 س نة بوإسطة مرشوع الاس تقاللية  93إش تغال بييت عىل إس تقاللية إلش باب ما بعد  -7

تفعيل برانمج إلتكوين وإل دماج إملهين لفائدة إلش باب يف وضعية صعبة بوإسطة مجموعة من إلربإمج  -3

 ........ وإ لقاءإت وإخلرجات وإدلورإت إلتكوينية 

 خامتة 
  يع جنايئ ومؤسسايت مس تقلني يكفالن إمحلاية للأحدإث يف نزإع مع إلقانون ترش مجيعا من أأجل 


