إدارة قضايا األحداث
الحدث هو كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشر من العمر .
تقوم إدارة قضايا األحداث بتولي إجراءات التحقيق في قضاايا األحاداث
ورفع الدعوى ا لعمومية ومباشرتها أمام المحكمة ،حيث ياتم تعيايأ أعضااء
ادعاااء عااام منتلاايأ ل تحقيااق فااي قضااايا األحااداث .وإذا اقتضاات ملا حة
التحقيق أو مل حة الحدث إيداع دار المالحظة قارر اددعااء العاام إيداعا
لمدة ثماأ وأربعيأ ساعة  ،ويجوز تجديدها ماأ قباا المادعي العاام لمادة د
تجاوز سبعة أيام .

 اختصاصات اإلدارة :
 .1التحقيق في قضايا األحداث الجانحيأ والمعرضيأ ل جنوح .
 .2رفااع الب بااات حسااق الواقعاة إلااا المحكمااة المنتلااة ل تقرياار بشا أ
الحاادث مثاااا ( اإلفااراا الشااربي ،إنهاااء التاادبير أو إلعاداا  ،إعااادة
النظر ..الخ) .
 .3ب ق سحق حقوق الودية ع ا الحدث الجاان أو المعارل ل جناوح
ك ها أو بعضها إذا توافرت إحدى الحادت المبينة في القانوأ .
 .4متابعة التقارير المنتلة بالحدث مع الجهاات المعنياة ل تقريار بشا أ
وضع الحدث .
 .5التحقيق مع األشناص الذيأ قاموا بتحريل حدث أو مساعدت ع ا
الهااروق مااأ دور رعايااة أو تسااهيا ل ا حالااة مااأ حااادت التعاارل
ل جنوح وإحالتهم ل محكمة المنتلة .
 .6اإلشااراع ع ااا الاادور المنتلااة بهااذا القااانوأ واتناااذ اإلجااراءات
القانونية حياا ما يقع منها مأ منالفات.

األحداث المعرضين للجنوح
الحدددث هددو كددل ذكددر أو أنثددى لددم يددتم الثامنددة عشددر مددن العمددر إذ نصددت
المادة ( )3من قانون مساءلة األحداث أنه -:
يعتبر الحدث معرضا ً ل جنوح في الحادت اآلتية-:
أ .إذا لاام يكااأ ل ا محااا إقامااة معااروع أو كاااأ يقاايم أو يبياات عااادة ف اي
أماكأ غير معدة لإلقامة أو المبيت.
ق.إذا كاااأ ساايء السا وا مارقاا ً مااأ سا بة أبيا أو ووليا أو ولااي أو
المؤتمأ ع ي أو مأ س بة أم متا كاأ مشمودً برعايتها.
ا .إذا اعتاااد منالبااة الجااانحيأ أو المعرضاايأ ل جنااوح أو الااذيأ عاارع
عنهم سوء السيرة.
د .إذا اعتاااد الهااروق مااأ البياات أو المدرسااة أو مااأ معاهااد التع اايم أو
التدريق.
ه .إذا لم تكأ ل وسي ة مشروعة ل عيش أو لم يكأ ل عادا مؤتمأ.
و .إذا وجد في بيدة تعرل سالمت األنالقية أو النفساية أو الجسادية أو
التربوية ل نبر.
ز .إذا ارتكق فعالً يشكا جناية أو جنحة وكاأ دوأ التاسعة مأ عمره.
تتولى شرطة األحدا ث ضبط الحدث إذا وجد في إحدى حاالت التعرض
للجنوح ويتم اتخاذ اآلتي-:
أ .تس يم إلا أحد والدت أو مأ ل ع ي الودية أو الولاية .
ق .عرل األمر مأ اددعاء العام ع ا المحكمة إللحاق بدار التوجي
أو أية جهة معتمدة لرعايت .

تتولى دائرة شؤون األحداث (بوزارة التنمية االجتماعية) دراسة حالة
الحدث المعرض للجنوح :
 )1تقديم تقارير عنهم .
 )2اإلشراع في التنفيذ بش أ متب بات إجراءات الرعاية الالحقة .
تتولا محكمة منتلة باألحداث تسما محكمة األحداث النظر في
قضاياهم ولها أأ تحكم بتدبير أو أكثر مأ تدابير الرعاية ع ا أأ د
تتجاوز مدة التدبير ب وغ الحدث الثامنة عشر .

اإلفراج الشرطي في قانون مساءلة األحداث
عند إيداع الحدث الجان دار اإللالح لتنفيذ العقوبة فإن يحق تنفيذ
اإلفراا الشربي بحق بحادت-:
 .1قرار مأ المحكمة.
 .2بنا ًء ع ا ب ق اددعاء العام .
 .3بنا ًء ع ا ب ق الحدث أو أحد والدي أو الولي أو المؤتمأ ع ي .
 .4بنا ًء ع ا ب ق المراقق ادجتماعي .
بشربيأ-:
األوا -:أمضا نلع مدة العقوبة المحكوم ع ي بها في السجأ .
الثاني -:س ا س وكا ً حسنا ً نالا فترة تواجده بدار اإللالح .
 يتم تقدير تقريراً مأ اددعاء العام إلا المحكمة التي ألدرت الحكم
ل تحقق مأ توافر هذيأ الشربيأ .
 إذا قررت المحكمة اإلفراا الشربي عأ الحدث.
 .1يتم وضع تحت إشراع المراقق ادجتماعي بشروب .
 .2تكوأ مدة اإلشراع عأ المدة الباقية مأ العقوبة .

إلعاء اإلفراا الشربي
 بنا ًء ع ا ب ق اددعاء العام ت عي المحكمة قرار اإلفراا الشربي
 .1إذا نالع الحدث شروب اإلفراا.
 .2إذا ساء س وك .
 يتم إعادة الحدث إلا دار اإللالح إلكماا المدة الباقية مأ العقوبة
وقت اإلفراا عن .
التدابير في قانوأ مساءلة األحداث
تدابير الرعاية-:
أ .تس يم الحدث إلا أي مأ اآلتي ذكرهم ممأ توافرت في الضمانات
األنالقية واستباعة القيام برعايت :
 أبوي أو أحدهما .
 مأ ل ودية أو ولاية ع ي .
 أحد أفراد أسرت أو أقارب .
 أسرة بدي ة تتعهد برعايت .
 دار توجي األحداث أو أية جهة معتمدة لرعاية األحداث.
ق .توبيخ الحدث وتحذيره.
ا .منع الحدث مأ ارتياد أماكأ معينة.
د .منع الحدث مأ مزاولة عما معيأ.
تدابير اإللالح
أ .اإليداع في دار إلالح األحداث.
ق .الوضع تحت ادنتبار القضادي.
ا .اإللحاق بالتدريق المهني.
د .اإللزام بواجبات معينة.
ه .اإليداع في مؤسسة لحية.

 يتم إيداع الحدث المعرل ل جنوح بدار التوجي بهدع توجيه
التوج القويم ل عودة مرة أنرى إلا ذات بيدت األولا .
 بينما يتم إيداع الحدث الجان في إحدى دور اإللالح بنا ًء ع ا
حكم .
اإليداع بدار اإللالح
 إذا كاأ الحدث ذا عاهة أودع في دار مناسبة لت هي حتا ب وغ سأ
الثامنة عشرة .
 في حالة ب وغ الحدث سأ الثامنة عشرة وكانت المدة المتبقية مأ
التدابير أكثر مأ سنة نقا إلا أحد السجوأ ما لم تقرر المحكمة
نالع ذلا .
ادنتبار القضادي
هو وضع الحدث الجان في بيدت الببيعية تحت إشراع وتقويم المراقق
ادجتماعي .
 مدت د تزيد ع ا سنتيأ .
 يتم تحديد متب بات ادنتبار والمدة بنا ًء ع ا حكم .
 إذا لم ي تزم بمتب بات ادنتبار عرل مرة أنرى ل محكمة لتتنذ
التدبير المناسق .
اإللحاق بالتدريق المهني
 أأ يعهد الحدث الجان إلا أحد المراكز المتنللة أو أحد
الملانع أو المزارع المم وكة ل دولة أو تنضع إلشرافها .
 مدة التدبير د تزيد ع ا ثالث سنوات .

اإللزام بواجبات معينة
 يتم تك يع الحدث المواظبة في أوقات محددة ع ا بعل الواجبات .
 مدة التدبير د تقا عأ ستة أشهر .
اإليداع في مؤسسة لحية
 ويتم إيداع في مؤسسة لحية بإحدى المستشفيات المتنللة
(كمدمني المندرات مثالً).
 يتم إنضاع ل عالا لفترات دورية د تزيد منها عأ سنة .
 في جميع الحادت السابقة يجق ع ا دادرة شؤوأ األحداث إعداد
تقارير عأ الحدث يتم التقرير مأ قبا المحكمة بإنهاء اإليداع مأ
عدم .

العقوبات في قانون مساءلة األحداث
 الحدث هو كا ذكر أو أنثا لم يتم الثامنة عشر مأ العمر . إذا كاأ الحدث لم يب غ سأ السادسة عشرة وارتكق جريمة أو جرادم متعددةأو ارتكق أكثر مأ جريمة لعرل واحد وكانت مرتببة ارتبابا د يقبا
التجزدة د يحكم ع ية إد بتدبير أو أكثر مأ التدابير المنلولة ع يها في
المادتيأ (  15و  ) 22والمتع قة بتدابير الرعاية واإللالح .
 يتم إضفاء العقوبات التكمي ية وتنحلر فقب في الملادرة وإغالق المحا. إذا كاأ الحدث ب غ السادسة عشرة وارتكق جريمة عقوبتها اإلعدام أوالسجأ المب ق  ،حكم ع ية بالسجأ مدة د تقا عأ ثالث سنوات ود تزيد
ع ا عشر سنوات .
 إذا ارتكق جريمة عقوبتها السجأ المؤقت أو السجأ حكم ع ية بالسجأ مدةد تجاوز نلع الحد األقلا المقرر قانونا ل جريمة المرتكبة وبما د يقا
عأ ثالث سنوات في الجنايات .
 ل محكمة إيقاع أحد التدابير المنلوص ع يها في المادة (  ) 22دوأ إنالابالعقوبات الفرعية المقررة في قانوأ الجزاء .
 العقوبات المقررة ل بالعيأ في القانوأ -: -1كا مأ س م إلية حادث ( بقارار أو حكام قضاادي ) عادا األباويأ ف هماا فاي
أداء واجبات ا ممااا تترتااق ع يااة تعاارل الحاادث ل جنااوح أو ارتكاااق جريمااة ،
فيعاقق بعرامة د تقا عشرة ريادت ود تزيد ع ا ثالثمادة لاير .
 -2كا مأ حرل حدث ع اا الهاروق ماأ إحادى دور الرعاياة أو سااعده أو
آوى أو أنفا مأ هرق منها أو منع مأ الرجوع إليها وهو عالم بذلا .
فيعاقق بالسجأ مدة د تقا عأ عشرة أيام ود تزيد ع ا سنة وبعرامة د تقاعأ عشرة ريادت ود تزيد ع ا ثالثمادة لاير أو إحداهما ،دوأ اإلنالا ب ية
عقوبة أشد ينص ع يها قانوأ آنر .
 د يشترب تحقق حالة التعارل ل جناوح لمعاقباة المسااعد أو المساها لوقاوعالجريمة .

 إذا استعما الجاني مع الحادث وساادا إكاراه أو تهدياد أو كااأ ماأ ألاولة أومأ المؤتمنيأ ع ية أو ممأ تس م ببقا ً ألحكام القاانوأ  ،فيعاقاق بالساجأ مادة
د تقا عأ ستة أشهر ود تزيد ع ا ثالث سنوات والعراماة التاي د تقاا عاأ
مادتي لاير ود تزيد ع ا ألع لاير أو بإحداهما .
إذا حكاام ع ااا مااتهم بعقوبااة باعتباااره أأ ساان ب عاات السادسااة عشاارة ثاام ثبااتب وراق رسمية أن لام يب عهاا ب اق اإلدعااء العاام ماأ المحكماة التاي ألادرت
الحكم إعادة النظر في .
وكذلا إذا لم يب غ الثامنة عشرة ب ق بإلعاء الحكم وإحالة األوراق إلا محكمة
األحداث .
 وإذا حكم ع ا متهم أنا حادث وثبات با وراق رسامية أنا ب اغ الثامناة عشارةب ق أيضا مأ المحكمة النظر في .

