
 ٢٠١٦لسنة  ٦٧نظام الرعایة الالحقة لألحداث رقم 

 ١المادة 

 .ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة) ٢٠١٦نظام الرعایة الالحقة لألحداث لسنة (یسمى ھذا النظام 

  

 ٢المادة 

 - :تدل القرینة على غیر ذلكیكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم 

  .قانون األحداث: القانون

  .وزارة التنمیة االجتماعیة: الوزارة

  .وزیرة التنمیة االجتماعیة:الوزیر

  .كل من لم یتم الثامنة عشرة من عمره: الحدث

  .دار تربیة األحداث ودار تأھیل األحداث ودار رعایة األحداث: الدار

ً ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاهالموظف في الوزارة الذي یت: مراقب   .ولى مراقبة سلوك األحداث وفقا

  .الموظف المختص بمتابعة األحداث تربویا وصحیا واجتماعیا داخل الدار: االخصائي االجتماعي

الجتماعیة الطبیعیة الخدمات المقدمة إلعادة دمج الحدث المفرج عنھ من الدار ومساعدتھ في العودة الى بیئتھ ا: الرعایة الالحقة
  .وتوفیر األمن االجتماعي واالقتصادي لھ

  .الخطة التي یعدھا األخصائي االجتماعي لتقدیم الرعایة الالحقة: برنامج الرعایة الالحقة

  .الوحدة التنظیمیة المختصة في الوزارة لمتابعة شؤون األحداث: المدیریة

  .مدیر المدیري: المدیر

  .للرعایة الالحقة لألحداث المشكلة بمقتضى احكام ھذا النظاماللجنة التوجیھیة : اللجنة

  

 ٣المادة 

 - :تھدف الرعایة الالحقة للحدث الى ما یلي

  .استكمال تنفیذ برامج الرعایة والتأھیل المقدمة للحدث داخل الدار -أ

  .تأكید الذات االنسانیة للحدث وتنمیة شعوره بالمسؤولیة -ب

  .لمواجھة الصعوبات التي تعیق تكیفھ واندماجھ في المجتمع ومتابعة وضعھ التعلیمي والمھني مساندة الحدث المفرج عنھ - ج

  .تحصین الحدث من العودة إلى الجنوح من خالل تدعیم سلوكھ االیجابي نحو اسرتھ وبیئتھ االجتماعیة - د

  

 ٤المادة 

 -:یتولى القسم المختص بالرعایة الالحقة في المدیریة المھام التالیة

  .اإلشراف على برنامج الرعایة الالحقة ومتابعة تنفیذه -أ

  .متابعة تنفیذ قرارات اللجنة -ب

التنسیق مع أقسام الرعایة الالحقة األخرى والجھات ذات العالقة التي یمكن أن تساھم في تقدیم خدمات الرعایة الالحقة  - ج
  .للحدث

  .القائمین على تنفیذ برامج الرعایة الالحقة بالتنسیق مع المدیریة إعداد برامج ونشاطات تھدف إلى تعزیز قدرات الموظفین - د



  .اقتراح مشروعات لتطویر برامج الرعایة الالحقة أو تعدیل القائم منھا وتقییمھا ورفع التقاریر الخاصة بذلك إلى المدیر -ه

  

 ٥المادة 

برئاسة مساعد أمین عام الوزارة لشؤون الرعایة ) حداثاللجنة التوجیھیة للرعایة الالحقة لأل(تشكل في الوزارة لجنة تسمى  -أ
 - :والتنمیة وعضویة احد موظفي الوزارة یسمیھ الوزیر وممثل عن كل من

  .وزارة الداخلیة -١

  .وزارة العدل -٢

  .وزارة التربیة والتعلیم -٣

  .وزارة الصحة -٤

  .وزارة العمل -٥

  .وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة -٦

  .المجلس األعلى للشباب -٧

  .ادارة شرطة األحداث وادارة حمایة االسرة التابعتین لمدیریة األمن العام -٨

  .مؤسسة التدریب المھني -٩

  .من ھذه المادة) أ(یسمى المرجع المختص ممثلي الجھات المنصوص علیھا في الفقرة  -ب

  .واالختصاص لمساعدتھا في تنفیذ اعمالھا للجنة االستعانة بأي جھة ذات عالقة أو شخص من ذوي الخبرة - ج

  .یسمى الوزیر احد موظفي الوزارة أمین سر للجنة یتولى تدوین محاضر جلساتھا وحفظ قیودھا وسجالتھا. د

  

 ٦المادة 

 - :تتولى اللجنة المھام والصالحیات التالیة -أ

  .والبرامج الالزمة لتنفیذھاوضع السیاسة العامة لبرنامج الرعایة الالحقة لألحداث واعداد الخطط  -١

  .المساھمة في بناء منھجیات وأدوات التقییم لبرنامج الرعایة الالحقة لألحداث -٢

  .مراجعة تطبیق برنامج الرعایة الالحقة على األحداث وتقییم أثره -٣

بیة أعضائھا، على أن یكون تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا كل ثالثة أشھر على األقل، ویكون اجتماعھا قانونیا بحضور أغل -ب
  .الرئیس من بینھم، وتتخذ توصیاتھا بأغلبیة أصوات اعضائھا الحاضرین

  .ترفع اللجنة توصیاتھا الى الوزیر للمصادقة علیھا - ج

  

 ٧المادة 

 - :تراعى في اعداد برنامج تطویر قدرات ومھارات الحدث في الرعایة الالحقة ما یلي

  .الخصائص النمائیة للحدث -أ

  .الظروف االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والبیئیة للحدث وأسرتھ وعوامل الخطورة المحتملة -ب

  .قدرات الحدث وامكاناتھ وخبراتھ الفردیة - ج

  .اتباع نھج إدارة الحالة - د

  



 ٨المادة 

 .واتخاذ االجراءات الالزمة لتنفیذهیقدم االخصائي االجتماعي برنامج الرعایة الالحقة الى مدیر الدار العتماده من المدیر  -أ

  - :یلتزم االخصائي االجتماعي عند اعداد برنامج الرعایة الالحقة للحدث بما یلي -ب

  .مراعاة برامج الرعایة والتربیة والتأھیل المقدمة للحدث داخل الدار -١

الحدث لالندماج في البیئة االجتماعیة  تھیئة الحدث قبل االفراج عنھ بفترة زمنیة یقدرھا األخصائي االجتماعي حسب حالة -٢
  .الطبیعیة

  .تحدید المدة الزمنیة لبرنامج الرعایة الالحقة حسب حالة الحدث وخصوصیتھ -٣

اعداد برنامج الرعایة الالحقة وتنفیذه بناًء على االحتیاجات الفردیة للحدث وظروفھ على أن تشمل نوع الجرم المرتكب  -٤
  .الحدث وتكراره وسبب اإلیداع وجنس

  .مراعاة اشراك المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة ذات العالقة أو أي شخص من ذوي الخبرة واالختصاص -٥

 

 ٩المادة 

 -:ینفذ مراقب السلوك المختص برنامج الرعایة الالحقة من خالل ما یلي

الزیارة المیدانیة وإعداد تقریر یتضمن عنوان تھیئة البیئة الطبیعیة للحدث الستقبالھ قبل اإلفراج عنھ بوقت كاٍف من خالل  -أ
  .اقامة الحدث وعوامل الخطورة المحتملة في بیئتھ االجتماعیة وأي مالحظات أخرى

  .التنسیق مع الجھات ذات العالقة المعنیة بتنفیذ برنامج الرعایة الالحقة -ب

الدراسات واالختبارات التي طبقت على الحدث من تسلم ملف الحدث من األخصائي االجتماعي لدراستھ والتأكد من توافر  - ج
تاریخ دخولھ الدار، واألسباب التي ساعدت في انحرافھ والتقاریر التي تبین مدى تفاعلھ مع برنامج الرعایة والتأھیل واستجابتھ لھ 

  .خالل وجوده في الدار

  .اصة المتعلقة منھا بالتعلیم أو بالتدریباجراء الزیارات المیدانیة للتأكد من التزام الحدث بتنفیذ البرنامج وبخ - د

  .إعداد التقاریر الدوریة عن نتائج تطبیق برنامج الرعایة الالحقة في تعدیل سلوك الحدث -ه

  .إجراء تقییم نھائي یبین مدى استفادة الحدث من برنامج الرعایة الالحقة - و

  

 ١٠المادة 

ً أثناء تنفیذ برنامج الرع -أ ً للحمایة والرعایة یوقف تنفیذ البرنامجإذا ارتكب الحدث جرما  .ایة الالحقة أو أصبح محتاجا

ً لما وصلت إلیھ حالة الحدث المشار الیھ في الفقرة  -ب ً تقییمیا من ھذه المادة وأسباب توقف ) أ(یعد مراقب السلوك تقریرا
  .البرنامج

  

 ١١المادة 

 .یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا النظام

١٠/٤/٢٠١٦  

 


