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ملًضور ػىل امعفحة  ;8<6من ػدد اجلرًدة امرمسَة رمق  :865تخارخي 7/66/7569
املادة 6
ٌسمى ُذا املاهون (كاهون الأحداث مس ية  )7569وًؼمل تَ تؼد س خني ًوم ًا من اترخي ورشٍ يف اجلرًدة امرمسَة.
املادة 7
ٍكون نولكٌلت وامؼحارات امخامَة حِامث وردت يف ُذا املاهون املؼاين اخملععة مِا أأدانٍ ما مل ثدل املرًية ػىل ؿري
ذكل:
اموزارة  :وزارة امخمنَة الاحامتغَة.
اموزٍر  :وزٍر امخمنَة الاحامتغَة.
احلدث  :لك من مل ًمت امثامٌة غرشة من معرٍ.
املراُق  :من أأمت امثاهَة غرشة ومل ًمت اخلامسة غرشة من معرٍ.
امفىت  :من أأمت اخلامسة غرشة ومل ًمت امثامٌة غرشة من معرٍ.
امويص  :لك خشط ؿري امويل ًخوىل أأمر امؼياًة ابحلدث أأو امركاتة ػوََ وفق امدرشًؼات اميافذة.
املدٍرًة  :اموحدة امخيظميَة اخملخعة يف اموزارة مبخاتؼة صؤون ا ألحداث وفل ًا ألحاكم ُذا املاهون.
رشظة ا ألحداث  :ادارة رشظة ا ألحداث املًضبأة مبوحة أأحاكم ُذا املاهون يف مدٍرًة ا ألمن امؼام واخملخعة
ثضؤون ا ألحداث.
مراكة امسووك  :املوظف يف اموزارة اذلي ًخوىل مراكدة سووك ا ألحداث وفل ًا ألحاكم ُذا املاهون وا ألهظمة
امعادرة مبلذضاٍ.
دار حرتَة ا ألحداث  :ادلار املًضبأة أأو املؼمتدة مرتتَة ا ألحداث املوكوفني وثبأَُوِم وفل ًا ألحاكم ُذا املاهون.
دار ثبأَُل ا ألحداث  :ادلار املًضبأة أأو املؼمتدة لظالح ا ألحداث احملكومني وحرتُهتم وثبأَُوِم وفل ًا ألحاكم ُذا
املاهون.
دار رػاًة ا ألحداث  :ادلار املًضبأة أأو املؼمتدة مـاايت اًواء ا ألحداث احملخاخني نوحٌلًة أأو امرػاًة وثؼوميِم وثدرٍهبم.
احملوكة  :احملوكة اخملخعة ابميظر يف كضااي ا ألحداث وجسوًة امزناػات وفل ًا ألحاكم ُذا املاهون.
كايض جسوًة امزناع  :املايض اذلي ًخوىل جسوًة امزناع يف كضااي ا ألحداث وفل ًا ألحاكم ُذا املاهون.
كايض ثيفِذ احلنك  :املايض اذلي ٌرشف ػىل ثيفِذ احلنك املعؼي امعادر غن احملوكة.

احلاضن  :أأي خشط أأو أأرسة غِد اىل أأي مهنٌل رػاًة احلدث تياء ػىل كرار ظادر غن احملوكة اخملخعة وفق
امدرشًؼات اميافذة.
املادة 8
أأ .ثًضبأ ادارة رشظة يف مدٍرًة ا ألمن امؼام خمخعة اب ألحداث مبوحة ُذا املاهون.
بً .مت اوضاء أأو اغامتد لك من دار حرتَة ا ألحداث أأو دار ثبأَُل ا ألحداث أأو دار رػاًة ا ألحداث تلرار من
اموزٍر.
املادة 9
أأ .حراغى معوحة احلدث امفضىل وحٌلًخَ واظالحَ وثبأَُهل ورػاًخَ غيد ثعحَق أأحاكم ُذا املاهون.
ب .ػىل امرمغ مما ورد يف أأي جرشًع أخر ل ًالحق حزائَ ًا من مل ًمت امثاهَة غرشة من معرٍ.
ج .ل حينك ابلػدام أأو اب ألصـال امضاكة ػىل احلدث.
د .حيظر ثلَِد احلدث أأو اس خؼٌلل املوة ضدٍ أأو غزهل الا يف احلالت اميت ًحدي فهيا مترداً أأو غيف ًا ويف حدود ما
ثلذضََ امرضورة.
ُػ .يف مجَع ا ألحوال جية أأن ل ثؤثر أأي ثداتري أأو احراءات ػىل امخحاق احلدث ابدلراسة  ،وػىل مجَع اجلِات
املؼيَة اختاذ الحراءات امالزمة مضٌلن ذكل ال اذا حرثة ػىل ذكل خعر ػىل حِاة احلدث وفق ثؼواميت ثعدر
مِذٍ امـاًة.
و .ثوزتم أأي هجة ٍكون احلدث مودػ ًا دلهيا تبأن ثلدم هل امرػاًة وأأن حتوهل اىل اجلِات امعحَة اخملخعة مخولي امؼالج
اذلي حيخاخَ همٌل اكن هوػَ سواء ملرض أأو ادمان أأو ؿري ذكل.
ز.
 .0ل ثؼخرب اداهة احلدث جبرم من ا ألس حلِات  ،ول ثعحق حبلَ أأحاكم امخكرار امليعوص ػوهيا يف كاهون امؼلوابت
أأو أأي كاهون أخر  ،وػىل اجلِات اخملخعة صعة أأي كِد همٌل اكن غن احلدث غيد انٌلهل سن امثامٌة غرشة.
 .2نولايض الاظالع ػىل املِود املخؼولة ابحلدث مـاايت فرض امخداتري املياس حة حبلَ.
ح .ػىل امرمغ مما ورد يف أأي جرشًع أخر  ،حيظر ورش امس وظورة احلدث أأزياء اختاذ الحراءات امليعوص ػوهيا
يف ُذا املاهون.
ط .ثؼخرب كضااي ا ألحداث من املضااي املس خؼجةل.
املادة :
أأً .يع اخذالط ا ألحداث املوكوفني أأو احملكومني مع ا ألصخاص امحامـني املهتمني أأو املداهني يف مجَع مراحل امخحلِق

واحملاهكة وأأزياء امخيفِذ.
ب .ثخخذ الحراءات امالزمة مفعل ا ألحداث وفل ًا مخعيَف كضاايمه أأو درخة اخلعورة وامخداتري احملكوم هبا ػوهيم ،
وفعل املوكوفني مهنم غن احملكومني.
املادة ;
أأ .ثؼخرب كِود ا ألحوال املدهَة تٌُة ػىل اترخي مِالد احلدث ما مل ًثخت حزوٍرُا.
ب .مـاايت ثعحَق أأحاكم ُذا املاهون ًؼمتد سن احلدث غيد ارحاكب امفؼل أأو حاحذَ نوحٌلًة أأو امرػاًة.
ج .اذا زخت أأن امضخط املؼين أأو اذلي ميثل يف ادلغوى ؿري مسجل يف كِود ا ألحوال املدهَة ومت الادػاء اهَ ل
ٍزال حد ًاث أأو أأهَ اظـر مما ًحدو وًؤثر ذكل يف هدِجة ادلغوى أأو الحراء فؼىل احملوكة أأن حتَهل اىل انوجية امعحَة
املضلكة وفق أأحاكم هظام انوجان امعحَة اميافذ مخلدٍر س يَ كدل مدارشة احملاهكة  ،ويف ُذٍ احلاةل ثؼخرب املدة املخؼولة
تخلدٍر امسن من مدة احملاهكة.
املادة <
ػىل اجملوس املضايئ ختعَط أأغضاء من اميَاتة امؼامة نويظر يف كضااي ا ألحداث.
املادة =
ػىل امرمغ مما ورد يف أأي جرشًع أخر  ،ل جيوز ثوكِف احلدث أأو وضؼَ يف أأي من دور حرتَة ا ألحداث أأو ثبأَُل
ا ألحداث أأو رػاًة ا ألحداث امليعوص ػوهيا يف ُذا املاهون ال مبوحة كرار من اجلِة املضائَة اخملخعة.
املادة >
أأ .اذا مت ثوكِف احلدث يف حٌحة فِخوحة اخالء سخِهل ملاتل س يد نفاةل مامَة أأو س يد ثؼِد خشيص أأو ثبأمني
هلدي ًضمن حضورٍ يف مراحل امخحلِق أأو احملاهكة  ،ما مل ثلذغ معوحة احلدث ؿري ذكل.
ب .نومدغي امؼام أأو احملوكة اخالء سخِل احلدث املوكوف جبرمية اذا اكن يف ظروف ادلغوى أأو حاةل احلدث ما
ٌس خدغي ذكل ملاتل س يد نفاةل ػدمَة أأو مامَة ًضمن حضورٍ يف مراحل امخحلِق أأو احملاهكة.
ج .نومدغي امؼام أأن جيدد مدة ثوكِف احلدث ملرة واحدة وػوََ ثحوَؽ دار حرتَة ا ألحداث تلرار امخجدًد خعَ ًا ،
واذا اكذىض امخحلِق الاس مترار يف ثوكِف احلدث فؼىل املدغي امؼام أأن ًعوة من احملوكة متدًد امخوكِف ملدة ل
ثخجاوز غرشة أأايم يف لك مرة.

دً .مت ثوكِف احلدث اذلي أأس يدت امََ حٌحة أأو حٌاًة يف دار حرتَة ا ألحداث وملدة ل حزًد ػىل غرشة أأايم ػىل
أأن حراغى معوحة احلدث.
املادة 65
أأًً .ضبأ مكذة ملراكة امسووك يف لك حموكة ػىل أأن ٍكون أأحد موظفَِ مذخعع ًا يف ػمل اميفس أأو الاحامتع.
بٍ .راغى ما أأمكن اغامتد مراكة امسووك اذلي مت اس خدػاؤٍ دلى رشظة ا ألحداث دلَع مراحل امخحلِق واحملاهكة
اذا اكن ًؼمل يف الاخذعاص املاكين ذاثَ.
املادة 66
أأ .ػىل مراكة امسووك أأن ًلدم نومدغي امؼام غيد مدارشة امخحلِق ثلرٍراً خعَ ًا مفع ًال ًخضمن املؼوومات املخؼولة
تبأحوال احلدث وأأرسثَ وامظروف احملَعة تَ مبا يف ذكل املادًة والاحامتغَة وامحُئة اميت وضبأ وحرىب فهيا  ،ومبدرس خَ
وحتعَهل امؼومي  ،وػىل مراكة امسووك ثلدمي ثلارٍر لحلة نومحوكة هبذا اخلعوص لكٌل اس خدغت احلاخة ذكل.
ب .اذا أأخل مراكة امسووك تبأي من امواحدات املوهوةل امََ فوومحوكة ظوة اسددداهل تـريٍ وخماظحة اموزٍر لختاذ
الحراء امخبأدًيب املياسة حبلَ.
املادة 67
ثلدم امضكوى من احلدث أأو أأحد وادلًَ أأو ومََ أأو امويص أأو امضخط املولك جرػاًخَ أأو من مراكة امسووك أأو
امضاتعة امؼدمَة اىل رشظة ا ألحداث أأو اىل اكرب مرنز أأمين.
املادة 68
أأ .ثخوىل رشظة ا ألحداث جسوًة امزناػات يف اخملامفات واجليح اميت ل حزًد غلوجهتا غن س يدني مبوافلة أأظراف امزناع
ػىل امدسوًة وذكل من اجلرامئ اميت ًخوكف اميظر فهيا ػىل صكوى املخرضر.
ب .اذا مل ثمت امدسوًة امليعوص ػوهيا يف امفلرة (أأ) من ُذٍ املادة ثخوىل احملوكة اخملخعة جسوًة امزناع وفق أأحاكم
ُذا املاهون.
ج .ملايض جسوًة امزناع أأن جيري امدسوًة تيفسَ أأو احاههتا اىل أأي هجة أأو أأي خشط مضِود هل ابظالح ذات
امحني ًؼمتدُا اموزٍر وفل ًا ميظام ًعدر مِذٍ امـاًة.
املادة 69
أأ .ثؼخرب احراءات جسوًة امزناع رسًة ول جيوز الاحذجاج هبا أأو مبا مت فهيا من ثيازلت من أأظراف امزناع أأمام أأي

حموكة أأو أأي هجة اكهت.
ب .ل جيوز ثوكِف احلدث أأزياء مرحةل امدسوًة.
ج .ألظراف امزناع ويف أأي مرحةل من مراحل احراء امدسوًة امعوة من اجلِة اميت ثخولُا احاةل امزناع اىل احملوكة
اخملخعة ػىل أأن ًمت ذكل من خالل كايض جسوًة امزناع.
املادة 6:
أأ .ل حيامك احلدث ال أأمام حمامك ا ألحداث اخملخعة وفل ًا ألحاكم ُذا املاهون.
بٌ .سمى كضاة ا ألحداث وكضاة ثيفِذ احلنك يف حماهكِم من ذوي اخلربة.
جٍ .راغى اس مترار املايض يف اميظر تلضااي ا ألحداث دلى حمامك ا ألحداث ػىل اخذالف درخاهتا.
د .جضلك حموكة ظوح ا ألحداث يف لك حمافظة ػىل ا ألكل  ،وختخط ابميظر يف اخملامفات واجليح اميت ل حزًد
غلوجهتا غن س يدني وثداتري اذلاًة أأو امرػاًة.
ُػ .جضلك حموكة تداًة ا ألحداث يف مرنز لك حمافظة اذا دغت احلاخة اىل ذكل وختخط ابميظر يف اجلياايت
واجليح اميت حزًد غلوجهتا غن س يدني.
و .ختضع ا ألحاكم امعادرة غن حموكيت امعوح وامحداًة اىل أأحاكم واحراءات امعؼن والاػرتاض امليعوص ػوهيا يف
كاهون حمامك امعوح وكاهون أأظول احملانٌلت اجلزائَة  ،حسة ملذىض احلال  ،وجيوز نوويل أأو امويص أأو احلاضن أأو
احملايم اموهَل أأن ًيوب غن احلدث يف ُذٍ الحراءات.
ز ٍ .كون الاخذعاص املاكين نومحوكة وفل ًا ملا ًًل:
 .1ماكن وكوع اجلرمية أأو.
 .2ماكن اكامة احلدث أأو حمل امؼثور ػوََ أأو ماكن املاء املدغ ػوََ  ،أأو
 .3ماكن وحود ادلار اميت وضع فهيا.
املادة ;6
اذا اصرتك يف اجلرمية امواحدة أأو يف حرامئ مذالزمة احداث وابمـون فِفرق تُهنم تلرار من اميَاتة امؼامة وًيظم موف
خاص اب ألحداث مَحاهكوا أأمام كضاء ا ألحداث وفل ًا ألحاكم ُذا املاهون.
املادة <6
جتري حماهكة احلدث تعورة رسًة حتت ظائةل امحعالن  ،ول ٌسمح ألحد حبضور احملاهكة ابس خثٌاء مراكة امسووك

وحمايم احلدث ووادلًَ أأو ومََ أأو وظََ أأو حاضيَ  ،حسة ملذىض احلال ومن ثلرر احملوكة حضورٍ ممن هل ػالكة
مدارشة ابدلغوى.
املادة =6
حراغي احملوكة معوحة احلدث امفضىل تياء ػىل ثلرٍر مراكة امسووك وامحٌُات امللدمة يف املضَة مبا يف ذكل احرتام
حلوق احلدث وس حل اظالحَ وادماخَ يف اجملمتع.
املادة >6
ػىل احملوكة ان ثؼلد خوساهتا يف أأايم امؼعل ا ألس حوغَة وامرمسَة وامفرتات املسائَة اذا اكذضت معوحة احلدث
ذكل.
املادة 75
أأ .ثحارش احملوكة اميظر يف املضَة ول جيوز ثبأحِل اجلوسات لأنرث من س حؼة أأايم ال اذا اكذضت امرضورة ؿري ذكل
ػىل أأن ًحني ذكل يف حمرض احملاهكة.
ب .جية أأن ثفعل احملوكة يف كضااي اجليح خالل زالزة أأصِر من اترخي ورودُا اىل كمل احملوكة  ،وأأن ثفعل يف
كضااي اجلياايت خالل س خة أأصِر من اترخي ورودُا اىل كمل احملوكة  ،وذكل ابس خثٌاء احلالت اميت ًخوكف فهيا
امفعل يف املضَة ػىل ورود ثلرٍر ظيب كعؼي أأو سٌلع صِادة صاُد.
املادة 76
أأ .ػىل احملوكة ثؼَني حمام نوحدث يف املضااي اجليائَة ان مل ٍكن هل حمام أأو اكن ؿري كادر ػىل ثوهَل حمايم  ،وثدفع
أأثؼاتَ من خزًية ادلوةل وفل ًا ملاهون أأظول احملانٌلت اجلزائَة.
ب .ػىل احملايم اموهَل غن احلدث حضور مجَع مراحل امخحلِق واحملاهكة.
املادة 77
أأ .ل جيوز حماهكة احلدث ال تدغوة أأحد وادلًَ أأو ومََ أأو وظََ أأو حاضيَ حسة ملذىض احلال وحبضور مراكة
امسووك وحمايم احلدث.
ب .ثفِم احملوكة احلدث غيد امحدء ابحملاهكة اههتمة املوهجة امََ وجسبأهل غهنا توـة ثس َعة ًفِمِا.
ج.

 .0اذا اػرتف احلدث ابههتمة ٌسجل اػرتافَ جلكٌلت اكرب ما حكون اىل ا ألمفاظ اميت اس خؼموِا يف اػرتافَ.
 .2ل ٍكون جمرد اػرتاف احلدث تٌُة اكفِة نوحنك ػوََ ما مل ثلذيع احملوكة تَ.
د .اذا رفغ احلدث الخاتة ًؼخرب ؿري مؼرتف ابههتمة وثبأمر احملوكة تخدوٍن ذكل يف حمرض احملاهكة.
ُػ .اذا اىكر احلدث اههتمة أأو رفغ الخاتة أأو مل ثلذيع احملوكة ابػرتافَ هبا جرشع يف سٌلع امحٌُات.
و .اذا ثحني نومحوكة تؼد الاىهتاء من سٌلع تٌُات الزحات أأن امحٌُة ؿري اكفِة لداهة احلدث فؼوهيا اظدارُا كرارُا
ترباءثَ أأو ػدم مسؤومَخَ حسة ملذىض احلال  ،أأما اذا ثحني مِا وحود دمَل ضد احلدث فؼوهيا أأن جس متع اىل
افادثَ وتٌُاثَ ادلفاغَة حبضور حمامَِ يف املضااي اجليائَة  ،ومبساػدة ومََ أأو وظََ أأو مراكة امسووك يف كضااي
اجليح واخملامفات  ،مث ثعدر كرارُا.
ز .ثعوع احملوكة ػىل ثلرٍر مراكة امسووك وجيوز مِا ونوحدث وحملامَِ مٌاكضة مراكة امسووك يف ثلرٍرٍ.
ح .نومحوكة اخراج احلدث من كاػة احملاهكة يف أأي وكت مع تلاء من ميثهل ومراكة امسووك اذا رأأت احملوكة أأن
معوحة احلدث ثلذيض ذكل  ،ػىل أأن حيق هل تؼد ذكل الاظالع ػىل ما مت يف ؾَخذَ من احراءات.
ط .جيوز نومدغي امؼام أأو احملوكة  ،اس خخدام امخلٌَة احلدًثة وذكل حٌلًة ملك من مل ًمت امثامٌة غرشة من معرٍ
يف احراءات سٌلع امضِود واملياكضة واملواهجة وػىل أأن متكن ُذٍ اموسائل أأي خعم من مٌاكضة احلدث أأو
امضاُد أأزياء احملاهكة  ،نٌل جيوز اس خخدام ُذٍ امخلٌَة احلدًثة يف احراءات سٌلع احلدث تعفذَ صاُداً يف أأي
كضَة.
املادة 78
جيوز نومحوكة أأن حتنك ابمرد واملعادرة غيد امحت يف ادلغوى.
املادة 79
مع مراػاة أأحاكم املادثني ( )7:و(; )7من ُذا املاهون نومحوكة اختاذ أأي من امخداتري ؿري امسامحة نوحرًة
امخامَة:
أأ .انووم وامخبأهُة  :تخوحَِ احملوكة انووم وامخبأهُة اىل احلدث ػىل ما ظدر غيَ وحتذٍرٍ تبأن ل ٍكرر مثل ُذا
امسووك مرة أأخرى ثرشط ػدم احلط من هرامذَ.
ب .امدسومي:
 .1تدسومي احلدث اىل أأحد أأتوًَ أأو اىل من هل امولًة أأو اموظاًة ػوََ.
 .2اذا مل ًخوافر يف أأحد أأتوي احلدث أأو من هل امولًة أأو اموظاًة ػوََ امعالحِة ابملِام ترتتُذَ ٌسمل اىل من

ٍكون أأُ ًال ذلكل من أأفراد أأرسثَ فان مل ًخوافر ذكل ٌسمل اىل خشط مؤمتن ًخؼِد ترتتُذَ أأو اىل أأرسة موزوق هبا
ًخؼِد ػائوِا تذكل تؼد موافلهتم ػىل ذكل.
ٍ .3كون احلنك تدسومي احلدث اىل ؿري املوزم ابلهفاق ػوََ ملدة ل حزًد ػىل س ية.
ج .المزام ابخلدمة نوميفؼة امؼامة يف أأحد مرافق اميفع امؼام أأو احدى مؤسسات اجملمتع املدين امخعوغي ملدة ل
حزًد غن س ية.
د .الحلاق ابمخدرًة املِين يف أأحد املرانز اخملخعة اميت ًؼمتدُا اموزٍر مِذٍ امـاًة ملدة ل حزًد غن س ية.
ُػ .املِام تواحدات مؼَية أأو الامذياع غن املِام تؼمل مؼني ملدة ل حزًد غن س ية.
و .احلاق احلدث تربامج ثبأَُوَة ثيظمِا اموزارة أأو أأي من مؤسسات اجملمتع املدين أأو أأي هجة أأخرى ًؼمتدُا
اموزٍر.
ز .الرشاف املضايئ  :وٍكون توضع احلدث يف تَئذَ امعحَؼة حتت امخوحَِ والرشاف مع مراػاة امواحدات اميت
حتددُا احملوكة ول جيوز أأن حزًد مدة الرشاف املضايئ ػىل س ية  ،وذكل وفل ًا مالحراءات امخامَة:
 .1ثؼني احملوكة اميت ثعدر أأمر الرشاف مراكة امسووك اذلي ٌرشف ػىل احلدث أأزياء مدة املراكدة  ،واذا
ثؼذر ػىل املراكة املذهور املِام تواحداثَ ألي سخة جيوز ملدٍر املدٍرًة أأن ًعوة من كايض ثيفِذ احلنك ثؼَني
مراكة أخر مخيفِذ أأمر الرشاف.
 .2جسمل احملوكة وسخة من أأمر الرشاف املضايئ اىل مراكة امسووك ووسخة أأخرى اىل احلدث وحرسل وسخة
مٌَ اىل ومََ أأو وظََ أأو املامئ ػىل رػاًخَ.
 .3حتدد احملوكة غيد اظدار أأمر الرشاف املدة امزمٌَة م ألمر وػدد امخلارٍر املعووب من مراكة امسووك
حزوًدُا هبا غن حاةل احلدث.
 .4اذا ثلرر فرض أأمر الرشاف املضايئ ػىل أأهىث وحة أأن ٍكون مراكة امسووك أأهىث.
 .5جيوز نومحوكة اميت أأظدرت أأمر الرشاف  ،وتياء ػىل ظوة من مراكة امسووك  ،أأو من احلدث أأو ومََ
 ،أأن ثوـي ا ألمر املذهور أأو أأن ثؼدهل  ،تؼد أأن ثعوع ػىل ثلرٍر مراكة امسووك يف ُذا امضبأن.
 .6جيوز نومحوكة امـاء أأمر الرشاف اذا أأدٍن احلدث جبرم أأزياء هفاذ ُذا ا ألمر ما مل حكن غلوتة امفؼل ا ألظوَة
امـرامة.
املادة 7:
أأ .اذا اكرتف امفىت حٌاًة جس خوحة غلوتة الػدام فِحنك ػوََ توضؼَ يف دار ثبأَُل ا ألحداث مدة ل ثلل غن
مثاين س يوات ول حزًد ػىل ازًيت غرشة س ية.

ب .اذا اكرتف امفىت حٌاًة جس خوحة غلوتة ا ألصـال امضاكة املؤتدة فِحنك ػوََ توضؼَ يف دار ثبأَُل ا ألحداث
مدة ل ثلل غن مخس س يوات ول حزًد ػىل غرش س يوات.
ج .اذا اكرتف امفىت حٌاًة جس خوحة غلوتة ا ألصـال امضاكة املؤكذة أأو الاغخلال فِحنك ػوََ توضؼَ يف دار ثبأَُل
ا ألحداث مدة ل ثلل زالث س يوات ول حزًد ػىل مخس س يوات.
د .اذا اكرتف امفىت حٌحة جس خوحة احلخس ًوضع يف دار ثبأَُل ا ألحداث مدة ل ثخجاوز زور مدة امؼلوتة
امليعوص ػوهيا يف كاهون امؼلوابت.
ُػ .نومحوكة  ،اذا ثوافرت أأس حاب خمففة ثلدٍرًة  ،ان جسدددل تبأي غلوتة مٌعوص ػوهيا يف امفلرة (د) من ُذٍ
املادة أأي من امخداتري امليعوص ػوهيا يف املادة ( )79من ُذا املاهون.
و .اذا اكرتف امفىت خمامفة ػىل احملوكة أأن ثوخَ هل موم ًا.
املادة ;7
أأ .اذا اكرتف املراُق حٌاًة جس خوحة غلوتة الػدام  ،فِحنك ػوََ توضؼَ يف دار ثبأَُل ا ألحداث مدة ل ثلل
غن ست س يوات ول حزًد ػىل غرش س يوات.
ب .اذا اكرتف املراُق حٌاًة جس خوحة ا ألصـال امضاكة املؤتدة فِحنك ػوََ توضؼَ يف دار ثبأَُل ا ألحداث مدة
ل ثلل غن زالث س يوات ول حزًد ػىل مثاين س يوات.
ج .اذا اكرتف املراُق حٌاًة جس خوحة غلوتة ا ألصـال امضاكة املؤكذة أأو الاغخلال فِحنك ػوََ توضؼَ يف دار
ثبأَُل ا ألحداث مدة ل ثلل غن س ية ول حزًد ػىل زالث س يوات ونومحوكة ان وخدت أأس حا ًاب خمففة ثلدٍرًة أأن
جسدددل ابمؼلوتة أأ ًاي من امخداتري امليعوص ػوهيا يف املادة ( )79من ُذا املاهون.
د .اذا اكرتف املراُق حٌحة فؼىل احملوكة أأن ثفعل يف ادلغوى تبأي من امخداتري امليعوص ػوهيا يف املادة ()79
من ُذا املاهون.
ُػ .اذا اكرتف املراُق خمامفة فؼىل احملوكة أأن ثوخَ هل موم ًا.
املادة <7
ػىل كايض ثيفِذ احلنك اخملخط زايرة دور ا ألحداث ورػاًة ا ألحداث امليعوص ػوهيا يف ُذا املاهون مضن
اخذعاظَ تعورة دورًة لك زالزة أأصِر ػىل ا ألكل ػىل أأن ًلدم ثلرٍراً غن ثكل امزايرة مرئُس اجملوس املضايئ
ووسخة مٌَ نووزٍر.
املادة =7
ل ثلدل دغوى احلق امضخيص أأمام حموكة ا ألحداث ونومخرضر احلق يف انوجوء اىل احملامك اخملخعة.

املادة >7
أأً .خوىل كايض ثيفِذ احلنك تؼد ظدور احلنك املخؼوق ابحلدث املِام وامعالحِات امخامَة:
1.مراكدة ثيفِذ أأي ثدتري أأو احراء حينك تَ ػىل احلدث وفل ًا ألحاكم ُذا املاهون أأو امدرشًؼات اميافذة.
2.امخثخت وثضلك مس متر من ثلِد احلدث ثرشوط ثيفِذ احلنك وهل أأن ًلوم تخلكَف مراكة امسووك تذكل
وثلدمي ما ًوزم من امخلارٍر.
بٍ .كون احلدث ظوَل ًا أأزياء مدة ثيفِذ احلنك ؿري امسامة نوحرًة.
املادة 85
أأً .مت هلل احملكوم ػوََ اذلي أأمت امثامٌة غرشة من معرٍ  ،كدل اىهتاء حمكومِخَ اىل مرنز الظالح وامخبأَُل لنٌلل
املدة تلرار من كايض ثيفِذ احلنك.
ب .جيوز ملايض ثيفِذ احلنك تياء ػىل ظوة خعي من مدٍر املدٍرًة أأن ميدد تلاء احملكوم ػوََ اذلي أأمت امثامٌة
غرشة من معرٍ يف دار ثبأَُل الأحداث اىل أأن ٍوكل امؼرشٍن من معرٍ لمتام ثؼوميَ أأو ثدرًحَ املِين.
املادة 86
أأ .ملدٍر املدٍرًة من ثولاء هفسَ أأو تياء ػىل ثًسُة مدٍر دار حرتَة ا ألحداث أأو مدٍر دار ثبأَُل ا ألحداث أأو
تعوة من ويل احلدث أأو وظََ أأو حاضيَ هلل احلدث املوكوف أأو احملكوم من دار ألخرى تلرار ابلسدٌاد اىل
سخة أأو أأنرث من ا ألس حاب احملددة ابمخؼواميت امعادرة مِذٍ امـاًة.
ب .جيوز ملدٍر ادلار مبوافلة مدٍر املدٍرًة  ،أأن ًوحق أأي حدث يف ادلار تبأي مؤسسة ػامة أأو خاظة مَخاتع
حتعَهل امؼومي أأو املِين فهيا  ،ػىل أأن ًؼود اىل ادلار تؼد الاىهتاء من ذكل ًومِ ًا.
ج .ػىل مدٍر املدٍرًة اػالم احملوكة أأو كايض ثيفِذ احلنك حال اختاذ أأي احراء ًمت وفل ًا ألحاكم ُذٍ املادة
وامخؼواميت امعادرة هبذا اخلعوص.
املادة 87
أأ .ملايض ثيفِذ احلنك تؼد الاس خئٌاس جرأأي مدٍر دار ثبأَُل ا ألحداث أأن ًفرج غن أأي حدث حمكوم ضع فهيا ،
وفل ًا نورشوط امخامَة جممتؼة:
 .1أأن ٍكون احلدث حسن امسووك خالل اكامذَ يف ادلار.
 .2أأن ل ثلل املدة اميت كضاُا احلدث يف ادلار غن زور املدة احملكوم هبا.

 .3أأن ل ًؤدي الفراج غن احلدث ثؼرًغ حِاثَ أأو سالمذَ نوخعر.
 .4أأن ل ٍكون حمكوم ًا جبرمية غلوجهتا ا ألظوَة الػدام أأو ا ألصـال امضاكة ملدة مخس غرشة س ية أأو أأنرث.
ب .مع مراػاة أأحاكم امفلرة (أأ) من ُذٍ املادة  ،ػىل كايض ثيفِذ احلنك مراحؼة حالت احملكوم ػوهيم من
ا ألحداث تخداتري سامحة نوحرًة دور ًاي لك زالزة أأصِر وذكل دلراسة اماكهَة الفراج غهنم وفل ًا نورشوط املضار
اههيا يف امفلرة (أأ) من ُذٍ املادة.
جً .خوىل مراكة امسووك يف امليعلة اميت ٌسكهنا احلدث ثوحهيَ والرشاف ػوََ  ،ظَةل املدة امحاكِة من امخداتري
امعادرة حبلَ.
د .يف حال ثحني ملايض ثيفِذ احلنك أأن احلدث ؿري موزتم ثرشوط الفراج فؼىل املايض ثيخهيَ ترضورة امخلِد
تذكل وهل احلق يف امـاء كرار الفراج واػادة احلدث لس خكٌلل مدة امخدتري امسامة نوحرًة  ،حبَر حتسم مهنا
مدة الفراج اميت اكن احلدث فهيا مذلِداً ثرشوظَ وفل ًا مالحراءات امليعوص ػوهيا يف ُذٍ املادة.
ُػٍ .كون كرار كايض ثيفِذ احلنك جرفغ الفراج غن احلدث أأو ابلػادة اىل دار ثبأَُل ا ألحداث خاضؼ ًا نوعؼن
دلى حموكة الاس خئٌاف اخملخعة.
و .ملدٍر املدٍرًة تؼد الاس خئٌاس جرأأي مدٍر دار ثبأَُل ا ألحداث أأو دار حرتَة ا ألحداث مٌح احلدث حسن
امسووك اخازة ملدة ل حزًد ػىل اس حوع مزايرة أأُهل يف ا ألغَاد أأو يف احلالت امرضورًة وفق ثؼواميت ًعدرُا
اموزٍر مِذٍ امـاًة.
املادة 88
ًؼخرب حمخاخ ًا اىل اذلاًة أأو امرػاًة احلدث اذلي ثيعحق ػوََ أأي من احلالت امخامَة:
أأ .اذا اكن حتت رػاًة خشط ؿري مؤُل نوؼياًة تَ  ،لغخَادٍ الحرام أأو ادماهَ امسكر أأو املواد اخملدرة واملؤثرات
امؼلوَة أأو احنالهل اخلولي أأو أأدٍن ابرحاكب حرم خمل ابلداب مع أأي من أأتيائَ أأو أأي من امؼِود امََ جرػاٍهتم.
ب .اذا كام تبأغٌلل ثخؼوق ابدلػارة أأو امفسق أأو افساد اخلوق أأو املٌلر أأو أأي أأغٌلل ؿري مرشوػة أأو خدمة من
ًلومون هبذٍ ا ألغٌلل أأو خامط اذلٍن اص هتر غهنم سوء امسرية أأو اس خـل تبأي مهنا مبا يف ذكل أأغٌلل امدسول أأو
الاس خجداء.
ج .اذا مل ٍكن هل حمل مس خلر أأو اكن ًحُت ػادة يف امعركات.
د .اذا مل ٍكن هل وس َةل مرشوػة نوؼُش أأو مل ٍكن هل ػائل مؤمتن واكن وادلٍ أأو احدٌُل مذوفني أأو مسجوهني أأو
ؿائحني.
ُػ .اذا اكن يسء امسووك وخارخ ًا غن سوعة أأتََ أأو ومََ أأو وظََ أأو أأمَ أأو اكن امويل مذوفِ ًا أأو ؿائح ًا أأو ػدمي
ا ألُوَة.
و .اذا اكن ٌس خجدي  ،ومو جسرت ػىل ذكل تبأي وس َةل من اموسائل.

ز .اذا اكن ابئؼ ًا مذجو ًل أأو ػاتث ًا ابميفاايت.
ح .اذا ثؼرض لًذاء ملعود من وادلًَ أأو أأي مهنٌل ثضلك جتاوز رضوب امخبأدًة اميت ًخِحِا املاهون وامؼرف
امؼام.
ط .اذا اكن مؼرض ًا خلعر حس مي حال تلائَ يف أأرسثَ.
ي .اذا مل ًمت امثاهَة غرشة من معرٍ وارحكة حٌحة أأو حٌاًة.
ك .اذا اكن حداث ػام ًال خالف ًا نودرشًؼات اميافذة.
املادة 89
أأ .ملايض امخيفِذ وتياء ػىل ثلرٍر مدٍر املدٍرًة املسدٌد اىل ثلرٍر مراكة امسووك وتؼد ثيفِذ مدة احملكومِة أأن
ًلرر احاةل احلدث احملخاج امرػاًة اىل دار رػاًة ا ألحداث يف أأي من احلامخني امخامَخني:
 .1اذا اكن حمخاخ ًا نوحٌلًة أأو نورػاًة وفل ًا ألحاكم املادة ( )88من ُذا املاهون وتياء ػىل كرار كايض ثيفِذ
احلنك.
 .2اذا مل ًمت مدة امخؼومي أأو امخدرًة يف امربامج اميت امخحق هبا.
ب .ملايض ثيفِذ احلنك اذا اكذيع تعحة ا ألس حاب امواردة يف امفلرة (أأ) من ُذٍ املادة وتياء ػىل ثلرٍر مدٍر
املدٍرًة ان ًعدر كراراً ابغخحار احلدث حمخاخ ًا نورػاًة واذلاًة.
املادة 8:
اذا وخد احلدث يف أأي من احلالت امليعوص ػوهيا يف املادة ( )88من ُذا املاهون فوومحوكة أأن ثخخذ ثداتري
اذلاًة اميت ثدٌاسة مع وضع احلدث وذكل تياء ػىل صكوى احلدث أأو أأحد وادلًَ أأو ومََ أأو وظََ أأو امضخط
املولك جرػاًخَ أأو امضاتعة امؼدمَة.
املادة ;8
أأ .ػىل احملوكة تياء ػىل امضكوى املضار اههيا يف املادة ( )8:من ُذا املاهون امعوة من مراكة امسووك اػداد
ثلرٍر حول أأوضاع احلدث وامظروف احملَعة تَ وأأرسثَ وتَئذَ الاحامتغَة وظروفَ امعحَة  ،والاس امتع اىل
احلدث ووادلًَ أأو أأحدٌُل أأو ومََ أأو وظََ أأو امضخط املولك جرػاًخَ  ،وذكل كدل اختاذ أأي ثدتري ذلاًخَ.
ب .اذا وخدت احملوكة رضورة فرض ثدتري مؤكت ملعوحة احلدث اىل حني اس خكٌلل الحراءات فؼوهيا أأن ثحني
ا ألس حاب اميت دغت اىل اختاذ امخدتري وػىل وخَ امرسػة.
ج .ػىل مراكة امسووك وأأي خشط ًؼمل يف اجملالت امعحَة وامخؼوميَة والاحامتغَة ودحد حداث أأزياء ممارس خَ

موظَفذَ يف أأي من ا ألحوال املضار اههيا يف املادة ( )88من ُذا املاهون ثحوَؽ رشظة ا ألحداث أأو اكرب مرنز
أأمين تذكل.
املادة <8
أأ .ملراكة امسووك مبوافلة مدٍر املدٍرًة أأن ًلدم اىل احملوكة أأي خشط حمخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة  ،وهل أأن ٌس خؼني
تبأحد أأفراد امضاتعة امؼدمَة مخبأمني مثوهل أأمام احملوكة  ،ونومحوكة اظدار املرار ابلحذفاظ هبذا امضخط يف
احدى دور رػاًة ا ألحداث اىل حني امحت يف الحراء اذا اكذضت معوحخَ ذكل.
ب .نومحوكة اذا اكذيؼت تؼد امخحلق من أأن امضخط اذلي مت ثلدميَ اههيا ُو دون امثامٌة غرشة من معرٍ وأأهَ
حدث حمخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة أأن ثخخذ أأ ًاي من امخداتري امخامَة:
 .1ثبأمر وادلٍ أأو ومََ أأو وظََ أأو امضخط املولك جرػاًخَ وامؼياًة تَ تعورة لئلة وامخوكِع ػىل ثؼِد ًضمن
ثلدمي ُذٍ امؼياًة.
 .2احامخَ اىل دار رػاًة ا ألحداث أأو اىل أأي مؤسسة ممازةل مؼمتدة رشًعة موافلة ثكل املؤسسة ػىل ذكل ملدة
ل حزًد ػىل س يدني وجية ػىل مراكة امسووك ثلدمي ثلرٍر ثفعًَل ملايض ثيفِذ احلنك لك زالزة أأصِر ملراحؼة
ُذا املرار.
 .3وضؼَ حتت رػاًة خشط مٌاسة أأو أأرسة مٌاس حة نومدة اميت ثلررُا احملوكة رشًعة موافلة أأي مهنم ػىل
ذكل.
 .4وضع احلدث احملخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة حتت ارشاف مراكة امسووك ملدة ل ثلل غن س ية ول حزًد ػىل
مخس س يوات سواء ارثحط ُذا املرار ابختاذ أأي من امخداتري امواردة يف ُذٍ املادة أأم مل ٍرثحط.
ج .جيوز ملراكة امسووك مبوافلة مدٍر املدٍرًة أأن حيرض أأمام كايض ثيفِذ احلنك أأي حمخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة
ًوصم أأن ٍهنيي املدة اميت ظدر امخدتري تبأن ًلضهيا تبأي مؤسسة مع ًال ابمحيد ( )7من امفلرة (ب) من ُذٍ املادة
اذا وخد تبأهَ سٌُاهل رضر فهيا مو أأفرج غيَ حني اىهتاء مدة تلائَ يف املؤسسة  ،فِعدر كايض امخيفِذ كرارٍ
ابهمتدًد حلني تووغ احلدث سن امثامٌة غرشة من معرٍ يف أأي من احلامخني امخامَخني:
 .1لغخَاد احد وادلًَ أأو ومََ أأو وظََ أأو امضخط املولك جرػاًخَ امسكر أأو فساد اخلوق  ،أأو الحرام.
 .2مؼدم وحود من ًؼين تَ غياًة اكفِة أأو جعزٍ غن امؼياًة تيفسَ.
د .مع مراػاة ما ورد يف امفلرة (ج) من ُذٍ املادة جيوز ملايض امخيفِذ أأن ميدد اكامة احلدث يف املؤسسة اذا مل
ًمت مدة امخدرًة يف احلرفة أأو املِية اميت رشع تخدرًحَ ػوهيا وذكل اىل أأن ٍهنيي امخدرًة أأو ًحوؽ سن امؼرشٍن
رشًعة موافلة من أأمت امثامٌة غرشة من معرٍ ػىل ذكل.

ُػ .جيوز نومحوكة اظدار املرارات وفق أأحاكم ُذٍ املادة يف ؾَاب احلدث احملخاج اىل اذلاًة أأو امرػاًة.
و .ختضع املرارات اميت ثعدر مبوحة أأحاكم ُذٍ املادة نوعؼن دلى احملوكة اخملخعة.
املادة =8
أأ .ػىل مدٍر ادلار اميت ًلمي فهيا احلدث احملخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة امسٌلح هل تبأن ًوخحق ابمربامج امخؼوميَة أأو
امخدرًخِة يف مؤسسة خمخعة ػىل أأن ًؼود اىل ادلار ًومِ ًا.
ب .ملدٍر دار رػاًة ا ألحداث مبوافلة مدٍر املدٍرًة مٌح احلدث احملخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة اخازة مزايرة أأُهل يف
ا ألغَاد واملياس حات وامؼعل لايم حمددة وًؼود تؼدُا اىل ادلار وفل ًا مخؼواميت ثعدر مِذٍ امـاًة.
ج .وملدٍر املدٍرًة مبوافلة احملوكة أأن ٌسمح ملن ٍراٍ مٌاس ح ًا ابس خضافة احلدث احملخاج نوحٌلًة وامرػاًة امللمي يف
احدى دور رػاًة ا ألحداث يف ا ألغَاد واملياس حات وامؼعل ألايم حيددُا ػىل أأن ًؼود احلدث تؼدُا ندلار.
املادة >8
أأ .مع مراػاة ما ورد يف امفلرة (ب) من ُذٍ املادة ثخوىل دار رػاًة ا ألحداث اميت غِد اههيا أأمر امؼياًة ابحلدث
احملخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة حق الرشاف ػوََ وحكون مسؤوةل غن اػامخَ وًحلى حتت غياٍهتا وان ظوة وادلٍ أأو
أأي خشط أخر اػادثَ.
ب .اذا ثحني أأن امضخط املسؤول غن هفلة اػاةل احلدث احملخاج اىل اذلاًة أأو امرػاًة يف وسؼَ أأن ًلدم هفلة
اػامخَ  ،لكَ ًا أأو حزئَ ًا  ،فوووزٍر أأو من ًفوضَ خعَ ًا تذكل وابميَاتة غن احلدث احملخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة اختاذ ما
ًوزم ملحارشة الحراءات املضائَة دلى اجلِات اخملخعة لمزام ذكل املسؤول ابميفلة وفل ًا ملا حتددٍ ثكل اجلِات.
املادة 95
ملايض ثيفِذ احلنك ان خيرج أأي حدث حمخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة غِد تَ اىل أأي دار رػاًة ا ألحداث  ،وفق
رشوط حيددُا مِذٍ امـاًة اذا رأأى أأن معوحة احلدث احملخاج نوحٌلًة أأو امرػاًة ثلذيض ذكل.
املادة 96
ثلدم امرػاًة امالحلة نوحدث تؼد اىهتاء مدة اًداػَ يف دار حرتَة ا ألحداث أأو دار ثبأَُل ا ألحداث أأو دار رػاًة
ا ألحداث مضٌلن اهدماخَ يف اجملمتع وحٌلًخَ من اجليوح ػىل أأن حتدد أأسس امرػاًة امالحلة واحراءاهتا مبوحة
هظام ًعدر مِذٍ امـاًة.
املادة 97

أأً .ؼاكة لك من حيخجز حد ًاث مع امحامـني يف أأي من مرانز امخوكِف أأو الاحذفاظ املؼمتدة كاهو ًان أأو يف أأي مرحةل
من مراحل ادلغوى أأو أأزياء ثيفِذ احلنك ابحلخس مدة ل ثلل غن زالزة أأصِر ول حزًد ػىل س ية.
ب .دون الخالل تبأًة غلوتة اصد ورد اميط ػوهيا يف أأي كاهون أخر ً ،ؼاكة لك من خيامف أأحاكم امفلرة (ح)
من املادة ( )9من ُذا املاهون ابحلخس مدة ل ثخجاوز س ية أأو تـرامة ل ثخجاوز مخسٌلئة دًيار أأو جلكخا ُاثني
امؼلوتخني.
جً .ؼاكة ابحلخس مدة ل حزًد ػىل زالزة أأصِر وتـرامة ل ثلل غن مائة دًيار لك من:
 .1ساػد أأو حرض أأي حدث حمخاج اىل اذلاًة أأو امرػاًة ػىل امِروب من دار رػاًة ا ألحداث.
 .2أوى أأو أأخفى من ُرب من دار رػاًة ا ألحداث أأو مٌؼَ من امرحوع اىل ثكل ادلار أأو ساػدٍ ػىل ذكل
وُو ًؼمل تذكل.
دً .ؼاكة ابحلخس مدة ل ثلل غن زالزة أأصِر ول حزًد ػىل س ية وتـرامة ل ثلل غن زالمثائة دًيار لك من:
 .1ساػد أأو حرض أأي حدث ػىل امِروب من دار حرتَة ا ألحداث أأو دار ثبأَُل ا ألحداث اذا اكن احلدث
مودػ ًا يف ادلار لرحاكتَ حٌحة.
 .2أوى أأو أأخفى من ُرب وفلا ألحاكم امحيد ( )6من ُذٍ امفلرة أأو مٌؼَ من امرحوع اىل ثكل ادلار أأو
ساػدٍ ػىل ذكل وُو ًؼمل تذكل.
ُػ .ثضاغف امؼلوتة امواردة يف امفلرة (د) من ُذٍ املادة اذا اكن احلدث مودػ ًا يف ادلار لرحاكتَ حٌاًة.
املادة 98
ثعحق ا ألحاكم امواردة يف كاهون أأظول احملانٌلت اجلزائَة يف احلالت ؿري امليعوص ػوهيا يف ُذا املاهون.
املادة 99
مـاايت ثيفِذ أأحاكم ُذا املاهون ًعدر اموزٍر امخؼواميت املخؼولة مبا ًًل:
أأ .حتدًد املخعوحات واملؼوومات امواحة ثوافرُا يف ثلارٍر مراكيب امسووك.
ب .ثيظمي امخحاق احلدث املوكوف أأو احملكوم ابمخؼومي أأو امخدرًة.
ج .حتدًد ا ألسس امواحة اثحاغِا غيد ثعحَق امؼلوابت ؿري امسامحة نوحرًة.
د .امربامج امخبأَُوَة موادلي احلدث احملخاج اىل اذلاًة أأو امرػاًة.
املادة 9:

جرسي أأحاكم ُذا املاهون ػىل املضااي اميت ل حزال كِد اميظر أأمام اميَاتة امؼامة أأو احملامك غيد هفاذٍ ما مل ٍكن كد
اخذمت ثلدمي امحٌُات فهيا.
املادة ;9
ًوـى ( كاهون ا ألحداث رمق ( )79مس ية =;> ) 6وامخؼدًالت اميت ظرأأت ػوََ ػىل أأن ٌس متر امؼمل اب ألهظمة
وامخؼواميت امعادرة مبلذضاٍ اىل أأن ثوـى أأو ثؼدل أأو ٌسدددل ؿريُا هبا خالل مدة أأكعاُا س ية من اترخي هفاذ
أأحاكم ُذا املاهون.
املادة <9
ًعدر جموس اموزراء ا ألهظمة امالزمة مخيفِذ أأحاكم ُذا املاهون.
املادة =9
رئُس اموزراء واموزراء ملكفون تدٌفِذ أأحاكم ُذا املاهون

