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وزارة التنمية االجتماعية
قــرار وزاري
رقم 2013/259
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة لــدار توجيـه الأحـداث
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون م�ساءلة الأحداث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/30
و�إىل القرار الوزاري رقم ، 2008/100
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن دار توجيه الأحداث ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من حمــــــرم 1435هـ
املـوافــــق  26 :من نوفمبــــر 2013م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ــر التنميـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1038

الالئحة التنظيمية لدار توجيه الأحداث
الف�صــل الأول
تعريفــــــــــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املحدد لها
فـي قانون م�ساءلــة الأحــداث  ،كمــا يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املبــني قريــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوكيـــــــــــــــل  :وكيل وزارة التنمية االجتماعية .
املديــر العـــام  :مدير عام الرعاية االجتماعية .
الــــــــــــــــــــدار  :دار توجيه الأحداث .
الف�صــل الثانــي
�أهــــداف الــــــدار
املــادة ( ) 2
تهــدف الـدار �إىل �إيواء ورعاية الأحـداث املعر�ضني للجنوح الذين ت�أمر املحكمة ب�إحلاقهم
بها  ،وذلك بتوفري كافة �أوجه الرعاية االجتماعية والنف�سية والتعليمية واملهنية واخلدمات
املعي�شي ــة له ــم مبا يلبــي احتياجاتهــم اجل�سميــة والعقليــة والنف�سيـة وي�ساعــد علــى تكوي ــن
�شخ�صيــة كـل منهــم وتنميــة مواهــبه وا�ستعدادات ــه مبا يحــول دون جنوح ــه  ،وتق ــدم الـ ــدار
خدماتها من خالل �أق�سامها الفرعية املختلفة املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
الف�صــل الثالــث
الهيكــل التنظيمـــي للــدار
املــادة ( ) 3
تتكون الدار من وحدتني منف�صلتني تخ�ص�ص �إحداهما لإحلاق الأحداث الذكور وتخ�ص�ص
الثاني ــة لإحلـ ــاق الأحــداث الإنــاث  ،وتتوىل الــدار ممار�ســة اخت�صا�صاتهــا املن�صـو�ص عليهــا
فـي هذه الالئحة من خالل الأق�سام الفرعية الآتية :
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�أ  -ق�سم اال�ستقبال .
ب  -ق�سم الرعاية والتوجيه .
ج  -ق�سم اخلدمات الإدارية .
الف�صــل الرابــع
اخت�صا�صــات �أق�ســام الــدار
املــادة ( ) 4
يخت�ص ق�سم اال�ستقبال بالآتي :
�أ  -ا�ستقبال احل ــدث لأول مــرة و�إجراء البحث االجتماعي الأولـي ب�ش�أنه  ،وفح�صه
�صحيا ونف�سيا بالتن�سيق مع طبيب الدار والأخ�صائي االجتماعي بق�سم الرعاية
والتوجيه .
ب  -ت�سجيل البيانات الأولية عن احلدث فـي ال�سجل العام و�إعداد ملف �شامل له .
ج  -ا�ستـ ــالم متعلق ــات احلــدث ال�شخ�صيــة و�إيداعهــا فـي املكــان املخ�صـ�ص للأمان ـ ــات
وحتى تركه الدار .
د  -ت�سليم احلدث املهمات والأدوات الالزمة ملعي�شته بالدار  ،وعر�ض �أمره على م�شرف
ال ـ ــدار التخـ ــاذ الإج ــراءات املنا�سبــة ب�ش�أنـ ــه وذلك بتوزيعــه على الوحــدة والغرف ـ ــة
املنا�سبتني جلن�سه و�سنه .
املــادة ( ) 5
يخت�ص ق�سم الرعاية والتوجيه بالآتي :
�أ  -مالحظــة �سلــوك احلــدث بتهيئة املواقــف املختلفــة ل ــه للتعـرف عل ــى ا�ستجاباتـ ــه
وانفعاالته وحتديد الإطار العام ل�شخ�صيته .
ب  -تدريــب احلــدث وتقويــم �سلوك ــه واجتاهاته نحو نف�سه ونحو اجلماع ــة واملجتم ــع
من خالل الربامج املختلفة .
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ج  -توفري الرعاية االجتماعية وال�صحية والنف�سية والرتويحية للحدث .
د �	-إعداد تقرير مف�صل عن �شخ�صية احلدث و�سلوكه داخل الدار .
هـ �	-إجراء بحث اجتماعي �شامل عن احلدث مت�ضمنا نتائج التقارير االجتماعية
والفحو�صــات الطبيــة والنف�سيــة التـي �أجريــت ب�ش�أنــه والتي تك�شــف عن العوام ــل
والظروف املحيطة به والتي �أدت �أو �ساهمت فـي تعر�ضه للجنوح .
و �	-إعـ ــداد تقريـ ــر �شام ــل بنتائــج الب ــحث املن�ص ــو�ص علي ــه ف ــي البن ــد (هـ) لتقديـ ــمه
�إىل الدائرة فـي حالة طلبه عند ال�ضرورة .
ز  -ر�ســم خطــة الع ــالج االجتماعــي والنف�ســي للحــدث  ،وذلك مبــا يتنا�ســب وظروفـ ــه
واحتياجاته .
ح  -مراقبة حالة احلدث ومتابعته بالتوجيه املنا�سب ب�صفة م�ستمرة .
املــادة ( ) 6
يخت�ص ق�سم اخلدمات الإدارية بالآتي :
�أ  -القيام ب�أعمال التن�سيق .
ب  -القي ــام ب�أعم ــال املخ ــازن وفقــا للقوانــني واللوائح ذات ال�صلــة ومتابع ــة م�س ـ ـ�ؤويل
اخلدمات وعمال النظافة وال�سائقني .
ج  -القيام بالأعمال املالية واحل�سابات وفقا للقوانني واللوائح ذات ال�صلة .
د  -توفري احتياجات الدار من �أدوات ومالب�س و�أثاث ونقليات ومواد غذائية .
هـ  -متابعة �أعمال ال�صيانة والتوجيهات فـي الدار .
الف�صـل اخلامـ�س
�إدارة الـــــدار
املــادة ( ) 7
يتوىل �إدارة الدار م�شرف ونائب م�شرف من امل�ؤهلني علميا ومن ذوي اخلربة فـي جمال
عمل الدار  ،ي�صدر بتعيني كل منهما قرار من الوزير وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية
والئحته التنفيذية والقرارات ذات ال�صلة  ،ولكل منهما فـي �سبيل �أداء عمله ممار�سة
االخت�صا�صات املبينة فـي املادتني التاليتني .
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املــادة ( ) 8
يتوىل م�شرف الدار مبا�شرة االخت�صا�صات الآتيـة :
�أ  -اقرتاح خطط العمل بالدار فـي �إطار الأهداف املنوطة بها ومتابعة تنفيذها .
ب  -متابعة �سري العمل فـي الدار والعمل على تطوير ما تقدمه من خدمات مبا يحقق
�أهدافها والتكامل بني خدماتها والتن�سيق بني جميع �أق�سامها الفرعية .
ج  -الإ�ش ــراف على جمي ــع العاملـني بالــدار ومتابــعة �أعمالهــم وتوزيـع العمــل بينهــم
فـي الأق�سام املختلفة .
د  -الإ�شراف على االجتماعات التي تعقد بالدار .
هـ  -امل�شاركة فـي و�ضع برامج الن�شاط ومتابعة تنفيذها .
و  -اقرتاح �أ�ساليب رفع م�ستوى �أداء العاملني بالدار وعر�ضها على الدائرة التخاذ
الالزم ب�ش�أن اعتمادها .
ز  -و�ضع خطة تن�سيق الإجازات ال�سنوية للعاملني ح�سب متطلبات العمل بالدار .
ح � -إخطار الدائرة بحاالت هروب الأحداث والإجراءات التي اتخذت ب�ش�أنها .
ط �	-إعــداد التقاريــر ال�شهريــة والإح�صـاءات والر�سومــات البيانيــة عــن ن�شــاط الـ ــدار
ورفعها �إىل الدائرة .
ي  -اعتماد �أوامر ال�صرف من خمازن الدار والتوريد �إليها والتفتي�ش عليها مبراعاة
القوانني والقرارات ذات ال�صلة .
ك  -اعتم ــاد امل�صروف ــات الالزم ــة ل�سيــر العمــل بالــدار من ال�سلفــة املالي ــة املخ�ص�صـ ــة
لها وفقا للقوانني والقرارات ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 9
يتوىل نائب م�شرف الدار مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -م�ساعدة م�شرف الدار فـي ممار�سة اخت�صا�صاته واحللول حمله فـي ممار�سة
تلك االخت�صا�صات  ،فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون قيامه مبمار�سة
تلك االخت�صا�صات  ،مبا فـي ذلك رئا�سة اللجنة الفنية املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة .
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ب  -متابعة �سري العمل بالدار و�إعداد تقرير يومي ي�ضمنه مالحظاته والإجراءات
الت ــي اتبعـ ــت ب�شـ ـ�أن تالف ـ ــي تل ــك املالحظ ــات  ،وذلك ف ــي �إطـ ــار م ــا ي�صـ ــدر �إليـ ــه
من توجيهات من م�شرف الدار .
ج �	-أداء مــا ي�سنــد �إليــه من م�شرف الدار من �أعمال �أخرى فـي �إطــار االخت�صا�ص ــات
ال�سابقة .
الف�صــل ال�ســاد�س
العاملـــــون بالــــدار
املــادة () 10
يتكون ق�سم اال�ستقبال من عدد كاف من الأخ�صائيني االجتماعيني والباحثني االجتماعيني
يعهد �إليهم باالخت�صا�صات الآتية :
�أ �	-إعداد ال�سجل العام للدار .
ب  -ا�ستقبــال احلــاالت الواردة والت�أكــد من انطباق �شــروط الإحلــاق بال ــدار وقيده ــا
بال�سجل العام .
ج � -إجراء البحث االجتماعي الأويل عن احلالة وعر�ض التو�صيات ب�ش�أنها على م�شرف
الدار التخاذ الإجراء املنا�سب ب�ش�أنها .
د �	-إع ــداد مل ــف �شام ــل لك ــل حــدث حلفــظ �أوراقـه وم�ستندات ــه اخلا�صــة بالإ�ضافـ ــة
�إىل ا�ستمارة البحث االجتماعي الأويل الذي �أجري عنه وما ي�ستجد من درا�سات
ومتابعات جترى ب�ش�أنه طوال مدة وجوده بالدار .
هـ �	-إعداد بطاقة اجتماعية لكل حدث ي�سجل بها كل ما يتعلق به .
و �	-أداء ما ي�سند �إىل كل منهم من قبل م�شرف الدار �أو من يحل حمله من �أعمال
�أخرى فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 11
يتكون ق�سم الرعاية والتوجيه من عدد كاف من الأخ�صائيني والباحثني االجتماعيني ،
والأخ�صائيني النف�سيني  ،واملدربني الريا�ضيني  ،واملدربني املهنيني  ،وم�شرفـي الف�صول
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الدرا�سية  ،يعهد لكل منهم باالخت�صا�صات املبينة فـي املواد التالية كل ح�سب اخت�صا�صه ،
وذلك بالإ�ضاف ــة �إىل الطب ــيب العــام  ،والطبيــب النف�ســي  ،ومدرب ــي الأن�شط ــة اليدوي ــة ،
واملدر�سني  ،واملر�شد الديني .
املــادة ( ) 12
يتوىل الأخ�صائي االجتماعي مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -مالحظــة احلــدث خــالل فتــرة تواجــده بالــدار وتدويــن �سلوكياتــه وت�صرفات ــه
واملالحظات التي يراها ب�ش�أنه .
ب �	-إعداد تقرير عن كل حالة ملحقة بالدار ي�ضمنه تو�صياته ب�ش�أنها  ،وذلك كل �ستة
�أ�شهر على الأقل لعر�ضه على الدائرة .
ج  -توزيــع الأحــداث فـي �صورة جماعــات �أو �أ�س ــر متجان�ســة من حيــث ال�س ــن واملي ــول
ال�شخ�صيـ ــة والهوايــات وال�سلوكيــات وت�شكيــل جمالـ�س لهــا مــن بينهــم بطريـ ــق
االنتخاب .
د  -عقد االجتماعات والندوات مع الأحداث فـي الأ�سر املختلفة .
هـ  -االت�صال ب�أ�سرة احلدث وتب�صريها ب�أ�ساليب الرتبية ال�صحيحة وحماولة �إعادة
التوفيق بينهما وبني احلدث .
و �	-إبالغ م�شرف الدار بحاالت هروب الأحداث التخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها ،
و�إعداد تقرير يبني فيه نتيجة درا�سة �أ�سباب الهروب .
ز  -االطالع على تقارير الإ�شراف وتدوين املالحظات والتوجيهات ب�ش�أن ما ورد بها
ورفعها �إىل م�شرف الدار .
ح  -تهيئة الأحداث اجلدد ومعاونتهم على التكيف داخل اجلماعة �أو الأ�سرة .
ط �	-إعداد تقرير ن�صف �سنوي وتقرير �سنوي عن اجلماعة �أو الأ�سرة على نحو يبني
منوها وتطورها و�سبل جناحها ومعوقات النجاح واالقرتاحات التي يراها منا�سبة
لتحقيق هذا النجاح .
ي  -عقد اجتماعات دورية مع امل�شرفني لتب�صريهم ب�أمور الأحداث وكيفية التعامل
معهم وم�ساعدتهم على تطوير اخلدمات االجتماعية داخل الدار .
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ك  -اال�شرتاك فـي �إعداد خطة العالج مبا يتنا�سب وظروف واحتياجات احلدث بناء
على املعلومات التي يح�صل عليها من وحدة �شرطة الأحداث ومن بيئة احلدث
والتي تك�شف عن العوامل التي �ساعدت على تعر�ضه للجنوح .
ل �	-إجــراء درا�س ــات �شهريــة بنتيجــة متابــعة ك ــل حالــة ملعرفــة مــدى التقــدم والنم ــو
االجتماعــي احلــادث ب�ش�أنهــا وم ــدى اال�ستفــادة من الربامــج التي تقدمهــا ال ــدار
وعر�ضها على م�شرف الدار لالعتماد و�إيداعها فـي امللف ال�شامل لكل حدث .
م �	-أداء مــا ي�سن ــد �إليــه من قبــل م�شــرف الدار �أو من يحــل حمل ــه مــن �أعمــال �أخ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( )13
يتوىل الأخ�صائي النف�سي مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
�أ �	-إجراء درا�سة نف�سية لكل حدث جديد لتقدير �إمكانياته ومدى ا�ستعداده لال�ستفادة
م ــن برام ــج الـ ــدار والكت�ش ــاف احلاالت التــي يعانــي منهـا والوقوف على و�ضعــه
العقلي  ،وو�ضع التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنه .
ب �	-إعداد التقارير التي تو�ضح العوامل النف�سية التي �أ�سهمت فـي تعر�ض احلدث
للجنوح وت�ضمينها التو�صيات التي يراها للم�ساعدة فـي تقوميه وت�أهيله .
ج  -العمل على اكت�شاف ميول وقدرات الأحداث وت�سجيلها  ،وتوجيههم نحو الأن�شطة
املنا�سبة لكل منهم وذلك بالتن�سيق مع الأخ�صائي االجتماعي .
د �	-إجراء درا�سة نف�سية عن كل حدث يعاين م�شكلة  ،و�إعداد تقرير نف�سي عن حالته
ي�ضمنه خطة الرعاية املقرتحة ب�ش�أنه  ،ومتابعة تنفيذها بالتن�سيق مع الأخ�صائي
االجتماعي .
هـ  -اال�شرتاك فـي و�ضع خطط الرعاية الفردية واجلماعية للأحداث .
و �	-إعداد بطاقة نف�سية لكل حدث ي�سجل بها نتائج االختبارات النف�سية التي خ�ضع
لها ونتائج املتابعة الدورية حلالته النف�سية .
ز �	-إيداع نتائج االختبارات النف�سية التي �أجريت على احلدث فـي ملفه ال�شامل بعد
اعتمادها من م�شرف الدار .
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ح �	-أداء م ــا ي�سن ــد �إليــه من قب ــل م�ش ــرف الــدار �أو من يحــل حمل ــه مــن �أعم ــال �أخ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 14
يتوىل الباحث االجتماعي مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -الإ�شــراف على تواجــد الأحــداث فـي الــدار ومراقبتهــم ل�ضمـان التزامهــم بنظامها
وبراجمها .
ب  -مالحظة �سلوك الأحداث وت�سجيل نتيجة هذه املالحظات وعر�ضها على الأخ�صائي
االجتماعي  ،وتنفيذ برامج العالج املو�ضوعة لهم مبعرفة الأخ�صائي االجتماعي
�أو النف�سي .
ج  -الإ�شراف على تغذية الأحداث فـي الوجبات الثالث للت�أكد من و�صول املقرر منها
�إليهم ومتابعة ما يقرره الطبيب من غذاء خا�ص لبع�ض احلاالت املر�ضية .
د  -العناية بنظافة الأحداث من كافة الوجوه كاللبا�س والفرا�ش والأدوات وغريها .
هـ  -امل�ساعدة فـي تنفيذ برامج الن�شاط  ،وذلك بتوزيع الأحداث على الأن�شطة املختلفة
خالل برنامج العمل اليومي .
و  -تفق ــد احلالـ ــة ال�صحيـ ــة للأحــداث والإبــالغ عـ ــن احلـ ـ ــاالت املر�ضي ـ ــة لعر�ضهـ ــا
على الطبيب .
ز -الإ�شراف على حت�صيل الأحداث الدرا�سي وم�ساعدتهم فـي �أداء واجباتهم .
ح  -ت�سجيل جميع املالحظات خالل فرتة املناوبة فـي �سجل الإ�شراف وتنفيذ تو�صيات
الأخ�صائي االجتماعي ب�ش�أنها .
ط �	-إبالغ الأخ�صائي االجتماعي بحاالت هروب الأحداث .
ي � -أداء ما ي�سن ــد �إلي ــه مــن قب ــل م�شــرف الدار �أو من يحــل حملــه مــن �أعم ــال �أخــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 15
يتوىل املدرب الريا�ضي مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
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�أ  -اقتـ ــراح برامــج الأن�شط ــة الريا�ضيــة والرتويحيــة مبراع ــاة املراحــل العمريـ ــة
للأح ـ ــداث  ،وذلك بالتن�سي ـ ــق مع الأخ�صائ ــي االجتماع ــي وعر�ضه ــا على اللجنـ ــة
الفنية لالعتماد .
ب  -الإ�ش ــراف على تنفي ــذ برامــج الأن�شطــة الريا�ضية والرتويحيــة بال ــدار بالتن�سيق
مع الأخ�صائي االجتماعي وامل�شرف االجتماعي .
ج  -متابعة الأحداث ودرا�سة امليول والهوايات الريا�ضية لديهم وتوجيه كل منهم نحو
الهواية الأن�سب له .
د  -متابعة �سلوك احلدث وتدوين مالحظاته ب�ش�أنه و�إبالغها �إىل الأخ�صائي االجتماعي
للم�ساعدة فـي التعرف على �شخ�صيته .
هـ  -العمل على �إ�شراك الأحداث فـي االحتفاالت الدينية والوطنية والقومية والإ�شراف
على تنفيذ ذلك .
و �	-أداء مــا ي�سنــد �إليــه من قب ــل م�شــرف الــدار �أو من يحــل حمــله مــن �أعمــال �أخــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 16
يتوىل م�شرف الف�صول التعليمية مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -ت�شجيع الطلبة من الأحداث على مراجعة درو�سهم و�إجناز واجباتهم املدر�سية
ح�سب املناهج املقررة .
ب  -متابعة الأحداث وم�ساعدتهم فـي حل م�شاكلهم التعليمية بالتن�سيق مع كل من
الأخ�صائي االجتماعي والأخ�صائي النف�سي .
ج  -التن�سيق مع الإدارات التعليمية والرتبوية املعنية لالطالع على املناهج املقررة
و�أ�ساليب التعليم املتبعة للتمكن من متابعة الأحداث وم�ساعدتهم فـي حت�صيل
درو�سهم للتقدم فـي العملية التعليمية  ،ودعمهم للمواظبة على �أداء واجباتهم
املدر�سية ور�صد نتائج امتحاناتهم .
د �	-إعداد تقريــر �شهــري عن احلالة التعليميــة لكل حــدث ورفعه �إىل م�شـرف الـ ــدار
لالعتماد و�إيداعه فـي ملفه ال�شامل .
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هـ  -الإ�شراف على مكتبة الدار وتزويدها بالكتب والأ�شرطة املرئية وامل�سموعة الالزمة
لتحقيق �أهداف الدار .
و �	-أداء م ــا ي�سن ــد �إلي ــه من قبــل م�شـرف الــدار �أو من يحــل حمله مــن �أعمــال �أخـ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 17
يتوىل املدرب املهني مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -اقرتاح برامج الت�أهيل املهني للأحداث بالتن�سيق مع الأخ�صائيني االجتماعيني
والنف�سيني ورفعها �إىل اللجنة الفنية العتمادها .
ب  -الإ�شراف على �إحلاق املتدربني من الأحداث امللحقني بالدار ب�أحد املراكز املتخ�ص�صة
�أو ب�أحد امل�صانع املعتمدة من الوزارة .
ج  -توزيع الأحداث فـي التخ�ص�صات املهنية املختلفة كل ح�سب قدراته وميوله .
د  -توجيه املتدربني وم�ساعدتهم وتعليمهم على كيفية ممار�سة املهنة .
هـ  -متابعــة تق ــدم املتدربــني فـي التخ�ص�صــات املهنيــة املختلفة و�إعداد تقري ــر �شه ــري
عن حالته ــم ورفعـ ـ ــه �إىل م�ش ـ ــرف الــدار لالعتمـ ــاد و�إيداع ــه فـي املل ــف ال�شام ـ ــل
لكل منهم .
و �	-أداء م ــا ي�سنــد �إليــه من قبــل م�شــرف الــدار �أو من يح ــل حمل ــه من �أعم ــال �أخـ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 18
يعاون جلنة التغذية بالدار م�شرف تغذية يتبع ق�سم اخلدمات الإدارية ويتوىل ممار�سة
االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -الإ�شراف اليومي على الطباخ وم�ساعديه من العمال وتوجيههم .
ب  -الإ�شراف اليومي على نظافة �أدوات املطبخ .
ج  -تقدير احتياجات الدار من الوجبات الإ�ضافية �أو اخلا�صة باحلفالت واملنا�سبات
وعر�ضها على جلنة التغذية للموافقة ورفعها للجنة الفنية لالعتماد .
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د  -توفري الوجبات الغذائية التي يحتاج �إليها الأحداث �أثناء رحالتهم .
هـ  -الإ�شراف على توفري �أدوات الطعام التي يحتاج �إليها الأحداث يوميا .
و �	-أداء م ــا ي�سن ــد �إلي ــه من قــبل م�شـرف ال ــدار �أو من يحــل حمل ــه من �أعمــال �أخ ــرى
فـي �إطار االخت�صا�صات ال�سابقة .
املــادة ( ) 19
يعد من �أعمال التن�سيق التي يتوىل ق�سم اخلدمات الإدارية مبا�شرتها الآتي :
�أ �	-أعمال الأمانة الفنية للجنة الفنية بالدار .
ب �	-إعداد الفهار�س الالزمة لت�سهيل عملية الرجوع �إىل م�صادر املعلومات اخلا�صة
بالأحداث امللحقني وكذلك بالعاملني بالدار .
ج  -عمل ملفات حلفظ الر�سائل ال�صادرة والواردة من و�إىل الدار وقيدها فـي �سجل
يعد لهذا الغر�ض .
د  -طباعة الأوراق والر�سائل الالزمة ل�سري العمل بالدار .
هـ �	-إع ــداد التقاري ــر ذات ال�صل ــة باالخت�صا�صــات ال�سابقة وعر�ضها على م�شــرف ال ــدار
�أو من يحل حمله �أو على اللجنة الفنية بح�سب الأحوال .
و  -ا�ستقبال الزائرين والرد على املكاملات واال�ستف�سارات الهاتفية وغريها .
الف�صــل ال�سابــع
امللفـــات وال�سجـــالت والتقاريـــر
املــادة ( ) 20
تع ــد الـ ــدار ملــفا خا�صا لكــل حــدث ي�سمى امللف ال�شامـل تودع فيه كافة امل�ستندات املتعلقة
به وخا�صة الآتي :
�أ  -البيانات الأولية عن احلدث و�أ�سرته و�صورتني �شم�سيتني للحدث .
ب  -البحث االجتماعي الأويل الذي يتم �إجرا�ؤه عن احلدث وقت �إحلاقه بالدار .
ج  -التقريران الطبي والنف�سي املعدان عن احلدث وقت �إحلاقه بالدار .
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د  -جميع التقارير والدرا�سات التي يتم �إعدادها عن حالة احلدث طوال مدة �إحلاقه
بالدار �سواء االجتماعية �أو النف�سية �أو الطبية �أو التعليمية �أو املهنية املتعلقة به .
املــادة ( ) 21
تن�ش�أ بالدار ال�سجالت الآتية :
�أ  -ال�سج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام � :سجل يتم فيه قيد الأحداث اجلدد الواردين للدار
ب�أرقام م�سل�سلة وتدون فيه البيانات التعريفية الثابتة
عن كل حدث وتاريخ التحاقه بالدار و�أ�سباب االلتحاق
وتاريخ ترك الدار و�أ�سباب هذا الرتك  ،ويعهد بهذا
ال�سجل �إىل ق�سم اال�ستقبال .
ب � -سجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الن�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط � :سجـ ــل للن�شـاط اليومــي يعه ــد بــه �إلــى م�شـ ــرف الـ ــدار
�أو من يحل حمله ويخ�ص�ص لت�سجيل نتائج املتابعة
اليومية لن�شاط الأق�سام املختلفة بالدار فـي الفرتتني
ال�صباحي ــة وامل�سائيــة ب�صــورة منتظم ــة وتـ ــدون فيــه
املالحظات التي �أبديت فـي هذا ال�ش�أن والتوجيهات
والإجراءات التي اتخذت ملعاجلتها .
ج �-سجل اجلماعات �أو الأ�سر � :سجل خا�ص لكل جماعة �أو �أ�سرة من الأحداث يعهد
به �إىل الأخ�صائي االجتماعي امل�س�ؤول عنها وت�سجل
به �أ�سماء جميع الأحداث �أع�ضاء اجلماعة �أو الأ�سرة
وكافة البيانات املتعلقة بكل منهم كتاريخ االلتحاق
بالـ ــدار وتاريـ ــخ املي ـ ــالد وجهـ ــة التحويـ ــل واجلن�سيـ ــة
واملهنة ورقم الق�ضية ونوعها وتاريخ احلكم والبيانات
املتعلقة بالوالدين �أو الويل �أو الو�صي �أو امل�ؤمتن على
احلدث بح�سب الأحوال  ،وعنوان الأ�سرة .
د � -سج ـ ــل التواج ــد اليوم ــي � :سجل خا�ص لكل جماعة �أو �أ�سرة يعهد به �إىل الباحث
االجتماعي ت�سجل فيه يوميا �أ�سماء الأحداث �أع�ضاء
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اجلماعـ ـ ــة �أو الأ�س ـ ــرة وم ـ ــا يط ـ ـ ــر�أ عليه ـ ـ ـ ــم يومي ـ ـ ــا
من تغيريات كرتك الدار �أو املر�ض �أو الهروب �أو غري
ذلك .
هـ � -سجـ ــل الإ�شـ ــراف الليلــي � :سجل خا�ص لكل جماعة �أو �أ�سرة من الأحداث يعهد به
�إىل امل�شرف االجتماعي ت�سجل به الأن�شطة التي تقوم
بها اجلماعة �أو الأ�سرة خالل الفرتة الليلية ح�سب
الربنامج املو�ضوع �إىل جانب مالحظات امل�شرف �أثناء
ممار�سة الأن�شطة �أو �أثناء فرتة النوم .
املــادة ()22
تعد الدار تقريرا �شهريا و�آخر �سنويا عن الأحداث امللحقني بها يبني فيه عدد الأحداث
الواردين للدار واخلارجني منها  ،وكذلك ن�شاط كل ق�سم من �أق�سام الدار و�إجنازاته
والأن�شطة االجتماعية والتعليمية واملهنية والريا�ضية والرتويحية والأعمال الهامة التي
جرت خالل ال�شهر �أو ال�سنة  ،وتخطر الدائرة بهذا التقرير لالطالع والعلم لرفعه خالل
الأ�سبوع الأول من كل �شهر �إىل املدير العام التخاذ الإجراء املنا�سب ب�ش�أنه .
الف�صــل الثامـــن
اخلدمــــات املعي�شيــــة
املــادة ( ) 23
توفــر الدار التغذيــة املنا�سبــة للأحــداث وحتدد مقررات التغذية بقرار ي�صــدر مــن املديــر
العام على نحو يراعى فيه �سن الأحداث واحتياجاتهم الغذائية واجل�سمانية .
املــادة ( ) 24
ت�شكل بالدار جلنة للتغذية بقرار ي�صدر من املدير العام  ،يعهد �إليها بفح�ص وا�ستالم
الأغذية الواردة �إىل الدار وتقرير مدى �صالحيتها  ،ووزنها  ،وتوزيعها على الأحداث طبقا
للأع ــداد الثابتـ ــة فــي ال�سجـ ــالت اليوميـ ــة ووفقـ ــا للمق ــررات املعتم ــدة  ،والإ�ش ــراف الع ــام
على ح�سن جتهيز الطعام .
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املــادة () 25
توفر الدار املالب�س الالزمة للأحداث �صيفا و�شتاء مع حتديد املدة املقررة ال�ستعمالها ،
وكذلك الأحذية والأغطية واملفرو�شات بالكميات واملقا�سات الالزمة .
الف�صـــل التا�ســـع
خدمــــات الرعايـــــة
املــادة ( ) 26
توفــر الــدار الرعايــة الطبيـ ــة للأح ـ ــداث امللحـقني بهـ ــا م ــن خالل طبيـ ــب يعاون ـ ــه ع ـ ــدد
من املمر�ضني واملمر�ضات يقومون مبتابعة الأحداث �صحيا ووقايتهم من الأمرا�ض وعالج
املر�ضى منهم والإ�شراف على تغذيتهم وذلك على النحو الآتي :
�أوال  :العالج وي�شمل الآتي :
�أ  -الفح�ص الطبي الأويل للأحداث عند �إحلاقهم بالدار لأول مرة و�إعداد تقرير
طبي عن حالتهم ال�صحية و�إيداعه فـي امللف ال�شامل لكل منهم بعد اعتماده
من م�شرف الدار .
ب  -عالج املر�ضى من الأحداث �أو حتويلهم للفح�ص والعالج اخلارجي عند اللزوم .
ج  -الفح�ص الطبي الدوري للأحداث واتخاذ الالزم لعالج املر�ضى منهم .
ثانيا  :الوقاية وت�شمل الآتي :
�أ  -التطعيم الدوري للأحداث بالأم�صال الالزمة .
ب  -تطعيم الأحداث والعاملني بالدار �ضد الأمرا�ض املعدية كلما لزم الأمر .
ج  -الرقابة ال�صحية على نظافة الدار ومراقبتها وب�صفة خا�صة املطاعم واملطابخ .
د �	-إعداد وتنفيذ برامج التثقيف ال�صحي للأحداث والعاملني بالدار خللق وعي
�صحي لدى اجلميع مبا ي�ساعد على الوقاية من الأمرا�ض .
ثالثا  :التغذية وت�شمل الآتي :
�أ  -الإ�شراف على نوع وكمية الوجبات الغذائية املقدمة للأحداث ل�ضمان تكاملها
وكفايتها للوفاء باحتياجاتهم اجل�سمانية .
ب  -الإ�شراف املبا�شر على تغذية الأحداث الذين يقرر لهم الطبيب تغذية خا�صة .
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املــادة ( ) 27
توفر الدار الرعاية النف�سية للأحداث امللحقني بها من خالل �أخ�صائيني نف�سيني وذلك
على النحو الآتي :
�أ �	-إجراء درا�سة نف�سية عن كل حدث و�إعداد تقرير ب�ش�أنه يتم ت�ضمينه التو�صيات
املنا�سبة .
ب �	-إجراء االختبارات النف�سية الالزمة لتحديد قدرات وا�ستعدادات الأحداث وتقدمي
التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنهم .
ج  -التوجيه والإر�شاد النف�سي للأحداث ولأ�سرهم �إذا لزم الأمر .
د  -عالج امل�شكالت اليومية للأحداث بالتعاون مع الأخ�صائيني االجتماعيني .
املــادة () 28
توفر الدار الرعاية التعليمية للأحداث امللحقني بها بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم
وذلك على النحو الآتي :
�أ  -و�ضع وتنفيذ برامج لتعليم الأحداث بوا�سطة مدر�سني متخ�ص�صني فـي مراحل
التعليم املختلفة .
ب �	-إن�شاء ف�صول درا�سية داخل الدار �إذا لزم الأمر .
ج  -توفري الكتب والأدوات الالزمة .
د  -متابعة امل�ستوى التح�صيلي للأحداث مبعرفة امل�شرفني التعليميني للوقوف على
مدى ودرجة ا�ستفادتهم من الربامج التعليمية .
هـ  -حفظ نتائج التح�صيل الدرا�سي بامللفات ال�شاملة للأحداث .
و �	-إحل ــاق الأح ــداث ب�أقرب مدر�س ــة للـ ــدار  ،وذلك بالن�سب ــة للم�ستوي ــات الت ــي حتت ــاج
ملوا�صلة درا�ستها وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير .
املــادة () 29
توفر الدار التدريب املهني للأحداث امللحقني بها بالتن�سيق مع وزارة القوى العاملة والهيئة
العامة لل�صناعات احلرفية وغريها من اجلهات الر�سمية املعنية وذلك على النحو الآتي :
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�أ  -تدري ــب الأحــداث الذين ال ت�سمح قدراتهــم التعليمية باال�ستم ــرار فـي التعليــم ،
على بع�ض احلرف وال�صناعات اخلفيفة .
ب  -عمـل برامــج تدريبية �سريعة و�أخرى طويلة املدى للأحداث لإعداد فنــيني منهــم
قادرين على القيام ب�أعمال جيدة امل�ستوى عند تركهم للدار .
ج �	-إعــداد تقاري ــر مهنيــة ع ــن الأحــداث مبعرف ــة امل�شرف ـ ــني املهنيني لتقدي ــر م ــدى
ا�ستجابتهم للتدريب وتقدمهم فيه و�إيداعها فـي امللف ال�شامل لكل منهم بعد
اعتمادها من م�شرف الدار .
الف�صـــل العا�شــر
برنامــج ونظــام العمــل اليومـــي بالـــدار
املــادة () 30
تن�ش�أ فـي الدار جلنة ت�سمى اللجنة الفنية ت�شكل على النحو الآتي :
رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م�ش ـ ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـ ــدار
وبع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
�أ  -نائب م�شرف الدار
ب � -أخ�صائي اجتماعي .
ج � -أخ�صائي نف�سي .
د  -مدرب ريا�ضي .
هـ  -م�شرف التغذية .
و  -م�شرف ف�صول تعليمية .
ز  -مدرب مهني .
ح  -طبيب .
ط  -رئي�س ق�سم اخلدمات الإدارية بالدار .
ويتم ت�سمية �أع�ضاء اللجنة  ،فيما عدا الرئي�س ونائب الرئي�س  ،كل عامني بقرار ي�صدر من
الوكيل  ،وجتتمع اللجنة مرة واح ــدة كـ ــل �شهـ ــر علـى الأقـ ــل  ،بدعـ ــوة من رئي�سه ــا للنظـ ــر
فـي امل�سائل التي تدخل فـي اخت�صا�صاتها  ،وت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية املطلقة لأ�صوات
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الأع�ضاء احلا�ضرين وفـي حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س  ،ويتوىل ق�سم
اخلدمات الإدارية بالدار �أعمال الأمانة الفنية للجنة .
املــادة()31
تتوىل اللجنة الفنية مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
�أ  -تقدير االحتياجات ال�سنوية الالزمة ل�سري العمل بالدار .
ب  -مناق�شة واعتماد خطط العمل بالدار بالتن�سيق مع م�شرف الدار .
ج  -و�ضع خطط وبرامج الرعاية والأن�شطة الالزمة لتحقيق �أهداف الدار بالتن�سيق
مع م�شرف الدار .
د  -تقدير احتياجات الأحداث امللحقني من اخلدمات والربامج والأن�شطة .
هـ  -و�ضع برنامج العمل اليومي للدار مبا يخدم �أهدافها .
و  -متابعة تنفيذ اخلطط والربامج املعتمدة لتقييمها وتقدير مدى اال�ستفادة منها
بالتن�سيق مع م�شرف الدار .
ز  -درا�سة امل�شاكل وال�صعوبات التي تعرت�ض تنفيذ برامج الرعاية بالدار .
ح  -درا�سة و�إقرار حاالت ترك الأحداث للدار .
املــادة () 32
تخ�ضع برامج و�أن�شطة الدار فـي �إعدادها للأ�س�س العلمية وقواعد العمل الفنية بحيث
تت�ضم ــن �أوج ــه الرعايــة االجتماعيــة والنف�سيــة واملهنيـة والدينية والتعليميــة والثقافيـ ــة
وغريها .
املــادة () 33
يراعى فـي تنفيذ الربنامج اليومي للدار اتباع الآتي :
�أ  -يبد�أ الربنامج اليومي وفقا للتوقيت املحدد من قبل اللجنة الفنية مع مراعاة
املنا�سبات الر�سمية .
ب  -املتابع ــة امل�ستمــرة من قبــل م�شرف ــي الأن�شطــة على مــدار ال�ساعــة ل�ضمــان تنفيــذ
برامج الأن�شطة وفق املقرر وفـي املواعيد املحددة .
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ج �	-إمكان تعديل الربامج والأن�شطة ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة العمل على �أن تعتمد
كل التعديالت �أو التغيريات من قبل اللجنة الفنية .
د � -ضرورة م�شاركة الأحداث فـي كافة الربامج والأن�شطة بهدف تدريبهم لالعتماد
على النف�س وتكوين القدرة لديهم على التفاعل الإيجابي وامل�شاركة اجلماعية
لتقومي �سلوكهم .
هـ  -تكون الأولوية فـي �إطار تنفيذ الربنامج اليومي للدار للربامج الدائمة الهادفة
مثل الربنامج التعليمي وبرامج التدريب املهني .
املــادة () 34
يجب �أن يت�ضمن الربنامج اليومي حتديد املواعيد الآتية :
�أ  -مواعيد النوم واال�ستيقاظ .
ب  -مواعيد تناول الطعام .
ج  -مواعيد الدرا�سة والأن�شطة الرتبوية والريا�ضية والرتفيهية .
د  -مواعيد التدريب والت�أهيل املهني .
هـ  -مواعيد الزيارات .
و  -مواعيد ال�صالة للم�سلمني والعبادة لغري امل�سلمني .
املــادة()35
يكون نظام العمل بالدار وفقا للآتي :
�أ  -على مدار ال�ساعة بنظام النوبات الثالث (�صباحية  -م�سائية  -ليلية) .
ب  -يكون جدول الدوامات جلميع العاملني بنظام املناوبات ويعتمد من املدير العام
بعد �إقراره من مدير الدائرة .
ج  -يحــدد عــدد �ساعـات كــل مناوبــة وفقــا لأحكــام قانــون اخلدم ــة املدني ــة والئحتـ ــه
التنفيذية والقرارات الوزارية ذات ال�صلة .
د 	-ال يجوز للمناوب ترك موقع عمله قبل �إمتام عمليتي الت�سليم والت�سلم للأحداث
والأدوات  ،و�إذا اقت�ضـ ــت حاج ــة العمـ ـ ــل ا�ستمـ ـ ــراره ف ـ ــي املناوب ـ ــة فعلي ــه البق ـ ــاء
فـي عمله  ،وتعترب مدة بقائه فـي العمل مدة �ساعات عمل �إ�ضافية .
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هـ  -فـي حالة غياب املناوب �أو قيامه ب�إجازة يتم تكليف بديل �آخر له للقيام بعمله
حلني عودته  ،وذلك مبعرفة م�شرف الدار .
و  -فـي حالة ارتكاب �أي من العاملني بالدار خمالفة للنظم والقواعد املعمول بها فـي
الدار يتم رفع الأمر �إىل الدائرة من قبل م�شرف الدار �أو من يحل حمله التخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة حياله .
الف�صـل احلـادي ع�شــر
�شـروط و�إجـراءات الإحلــاق بالـــدار
املــادة () 36
يقت�صر الإحلاق بالدار على الأحداث املعر�ضني للجنوح ال�صادر ب�ش�أنهم �أمر �أو حكم ق�ضائي
بت�سليمهم �أو �إحلاقهم بالدار .
املــادة () 37
يكون تنفيذ الأمر �أو احلكم بت�سليم �أو �إحلاق احلدث بالدار وفقا للإجراءات الآتية :
�أ  -يتم ت�سليم احلدث لق�سم اال�ستقبال من اجلهة املخت�صة مع الأمر �أو احلكم ال�صادر
ب�إحلاقه بالدار .
ب  -يتم تفتي�ش احلدث من قبل املخت�صني بق�سم اال�ستقبال تفتي�شا دقيقا لدواعي
الأمن .
ج  -يتم ا�ستالم متعلقات احلدث ال�شخ�صية و�إيداعها فـي املكان املعد حلفظ الأمانات
بالدار .
د  -يتم قيد بيانات احلدث فـي ال�سجل العام  ،وذلك من واقع امل�ستندات اخلا�صة به .
هـ  -يتم فتح ملف �شامل للحدث تودع فيه كافة امل�ستندات والتقارير اخلا�صة به بعد
�إثبات حمتواها فـي ال�سجل العام .
و  -يتم توقيع الك�شف الطبي على احلدث لإثبات خلوه من الأمرا�ض العقلية والنف�سية
واملعدية والتحقق من عدم �إدمانه للمخدرات �أو امل�سكرات  ،و�إذا تبني للدار �إ�صابة
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احلدث ب�أي من تلك الأمرا�ض �أو �إدمانه للمخدرات وامل�سكرات يعد تقرير ب�ش�أنه
يرفع �إىل الدائرة بعد اعتماده من م�شرف الدار �أو من يحل حمله  ،وذلك التخاذ
الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنه .
ز  -يتم ت�سليم احلدث �إىل م�شرف الدار لإحلاقه ب�إحدى الوحدتني املن�صو�ص عليهما
فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة مبراعاة جن�سه .
الف�صــل الثانـي ع�شــر
حقــوق وواجبــات الأحــداث امللحقــني بالـــدار
املــادة ( ) 38
دون الإخالل ب�أية حقوق �أخرى تكون مقررة قانونا يتمتع احلدث امللحق بالدار باحلقوق
الآتية :
�أ  -احلق فـي معاملة �إن�سانية من قبل العاملني بالدار .
ب  -احلق فـي عدم التعر�ض للإيذاء البدين �أو النف�سي طوال مدة �إحلاقه بالدار
ومعاملت ــه ك�أقرانـ ــه دون متي ــيز ب�سبـ ــب اجلنـ ــ�س �أو الل ــون �أو الدي ـ ــن �أو العقيـ ــدة
�أو اجلن�سية .
ج  -احلق فـي زيارة الأقارب له حتى الدرجة الثالثة ووليه �أو و�صيه �أو امل�ؤمتن عليه
بح�سب الأحوال وكل من ي�أذن له م�شرف الدار بزيارته من غريهم وفقا للنظام
وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
د  -احلق فـي زيارة خارجية لأ�سرته وفقا للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية
وي�صدر بها قرار من الوزير .
هـ  -احلق فـي تلبية احتياجاته امل�شروعة �سواء من خالل املخت�صني بالدار �أو من خالل
�أ�سرته وفقا للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية وفـي حدود الإمكانات
املتاحة .
و  -احلق فـي عدم ن�شر �أية معلومات عنه �أو �صور له من خالل و�سائل الإعالم املرئية
�أو امل�سموعة �أو املقروءة �أو غريها .
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ز  -احلــق ف ــي الإف�صــاح عن �شك ــواه ومطالبه واحتياجات ــه للمخت�صــني بال ــدار وفق ـ ــا
للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
ح  -للحدث غري العماين احلق فـي �إخطار �سفارة دولته بال�سلطنة �أو �إحدى اجلهات
�أو املنظمات الدولية املعنية بحالته مبا يي�سر له االت�صال ب�أ�سرته  ،وذلك وفقا
للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
ط  -احلق فـي تلقي الرعاية الطبية والنف�سية طوال مدة �إحلاقه بالدار .
ي  -احلق فـي تلقي رعاية اجتماعية منا�سبة  ،من �إقامة وم�أكل وملب�س وم�شرب طوال
مدة �إحلاقه بالدار .
ك  -احل ــق فـي تلق ــي اخلدم ــات التعليميــة بح�ســب موقفــه الدرا�ســي وفقـ ــا للنظ ـ ــام
وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
ل -الــحق فـي �إب ــداء الــر�أي فـي الأن�شطــة وبرامــج الرعاي ــة والت�أهيــل وفقـ ــا للنظـ ــام
وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
املــادة ( ) 39
يلتزم احلدث طوال مدة �إحلاقه بالدار بالواجبات الآتية :
�أ  -امل�شاركـ ــة فـي برام ــج النــ�ش ــاط وفقا لربنام ــج العمل اليومــي فـي ال ــدار والتقيـ ــد
بالتعليمات والإر�شادات والتو�صيات والن�صائح ال�صادرة له من املخت�صني بالدار .
ب  -عدم حيازة �أو �إحراز �آالت حادة �أو غريها مما قد ي�سبب له �أو لغريه �أذى �أو �ضرر
وكذلك �أية مواد خمدرة �أو م�سكرة �أو �سجائر �أو ما مياثلها .
ج  -عـ ــدم الإ�ضـ ـ ــراب عن الطع ـ ـ ــام لأي �سب ــب �س ــواء ك ــان ب�ص ــورة فردي ـ ــة �أو جماعيـ ـ ــة
�أو التحري�ض على ذلك ب�أية �صورة �أو و�سيلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
د  -املحافظــة على نظافتــه ال�شخ�صي ــة وتنفيذ كل ما يكــلف بــه من واجبــات متعلق ــة
بالنظافة العامة من قبل املخت�صني بالدار .
هـ  -االلتزام بتناول الدواء امل�صرح له به من قبل الطبيب املخت�ص فـي املواعيد املحددة
وحتت �إ�شراف املخت�صني بالدار .
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و  -املحافظـ ــة علـ ــى ممتلكـ ــات الـ ــدار من من�شـ ـ�آت و�أثاث و�أجه ــزة وكل ما ي�سلم �إليــه
من �أدوات وم�ستلزمات وغريها ال�ستعماله ال�شخ�صي وعدم تعمد �إتالفها .
ز  -االمتنــاع عن التم ــار�ض �أو التكا�ســل بهــدف التخلــف عن امل�شارك ــة فـي الأن�شطـ ــة
والربامج اليومية املقررة .
ح  -مراعاة حدود اللياقة فـي التعامل مع العاملني فـي الدار وااللتزام بقواعد اللياقة
عند التعبري عن احتياجاته و�آرائه وعدم ا�ستخدام عبارات منافية للآداب �أو القيم
�أو العادات .
ط  -ع ــدم ا�ستخ ــدام الهوات ــف ال�سلكيــة �أو الال�سلكيــة �إال مــن خـالل املخت�ص ــني بالـ ــدار
ووفقا للنظام وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
ي  -االلتـ ــزام بارت ــداء ال ــزي املخ�ص ــ�ص للأحــداث امللحقــني واملحــدد من قب ــل اللج ــنة
الفنية .
ك  -عدم الإثارة �أو التحري�ض للقيام بجمهرة �أو فو�ضى �أو �إ�ضرابات فردية �أو جماعية
�أو امل�ساعدة فـي ذلك ب�أية و�سيلة كانت �أو الت�سرت على من قام بذلك من �أقرانه .
ل  -عدم االعتداء بالقول �أو الفعل على �أقرانه �أو العاملني بالدار .
م  -عدم اال�ستيالء على �أية متعلقات �شخ�صية لأقرانه بالدار �أو العاملني بها .
ن -عــدم ا�ستغــالل �أي من �أقرانه فـي ق�ضاء حاجات ـ ــه ال�شخ�صيــة ذات ال�صل ــة ب�أمــور
الإعا�شة .
�س  -عدم ممار�سة �ألعاب القمار فـي �أية �صورة كانت .
ع  -االلت ــزام بح�ض ــور االجتماعـ ــات واملقابــالت الفرديــة واجلماعي ــة الت ــي يعقدهـ ـ ــا
املخت�صون بالدار  ،وال يجوز له االمتناع عن ح�ضورها �إال بعذر مقبول وفقا للنظام
وال�ضوابط التي تقرها اللجنة الفنية .
ف  -االمتثال لإجراءات التفتي�ش من قبل املخت�صني بالدار وفق النظام وال�ضوابط
التي تقرها اللجنة الفنية .
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الف�صـل الثالـــث ع�شــر
ت�أديــب الأحــداث امللحقــني بالـــدار
املــادة () 40
يعاقب ت�أديبيا ب�إحدى العقوبات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )42من هذه الالئحة  ،كل من
يرتكب من الأحداث امللحقني بالدار فعال �أو امتناعا ميثل خروجا على واجباته املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )39من هذه الالئحة  ،وعلى م�شرف الدار �إبالغ �شرطة عمان ال�سلطانية
فـي حالة ما �إذا كان الفعل �أو االمتناع ميثل جرمية معاقب عليها جزائيا .
املــادة () 41
يكون توقيع العقوبات الت�أديبية املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )42من هذه الالئحة بقرار
ي�صدر من م�شرف الدار  ،وال يجوز مل�شرف الدار توقيع العقوبة على احلدث �إال بعد
التحقيق معه كتابة و�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه  ،ويجب �أن يكون القرار ال�صادر بتوقيع
العقوبة م�سببا  ،ويجوز �أن يتم التحقيق مع احلدث �شفاهة بالن�سبة للمخالفات الب�سيطة
وفـي تلك احلالة يجب �إثبات م�ضمون التحقيق فـي القرار ال�صادر بتوقيع العقوبة ويجوز
للجنة الفنية من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب احلدث تعديل القرار �أو �إلغائه .
املــادة ()42
العقوبات الت�أديبية اجلائز توقيعها على احلدث امللحق بالدار هي على النحو الآتي :
�أ  -الإنذار بعدم تكرار املخالفة مرة �أخرى .
ب  -تقلي�ص عدد الزيارات الداخلية .
ج  -احلرمان من الزيارة اخلارجية .
د  -العزل عن اجلماعة مدة ال تزيد على يوم واحد .
هـ  -تقلي�ص عدد م�شاركته فـي الأن�شطة االجتماعية املحببة �إليه .
و  -احلرمان من بع�ض املواد �أو الأن�شطة املحببة �إليه مدة ال تزيد على �شهرين .
ز  -العقوبات الأخرى التي تقرها اللجنة الفنية وي�صدر بها قرار من الوزير .
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املــادة () 43
يلتزم م�شرف الدار عند توقيع العقوبات الت�أديبية املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )42من هذه
الالئحة مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
�أ  -تنا�سب العقوبة مع ج�سامة املخالفة ومراعاة ظروف ومالب�سات ارتكابها وما �إذا
كانت عمدية �أو نتيجة �إهمال  ،وعمر احلدث و�سماته ال�شخ�صية .
ب  -حتديد مدة العقوبة وكيفية تنفيذها .
ج  -تب�صري احلدث ب�أ�سباب توقيع العقوبة .
د  -عدم توقيع �أكرث من عقوبة على احلدث عن الفعل الواحد .
هـ  -ال�ضوابط الأخرى التي تقرها اللجنة الفنية .
الف�صـل الرابــع ع�شــر
الزيـارات الداخليـة واخلارجيـة للأحـداث امللحقــني بالـــدار
املــادة () 44
يحدد عدد الزيارات بقرار ي�صدر من اللجنة الفنية مبا ال يزيد على مرتني �أ�سبوعيا .
املــادة ()45
يجب �أال تزيد مدة الزيارة الداخلية الواحدة على �ساعتني ومل�شرف الدار بقرار منه
متديده ــا ل�ساعـ ــة واح ــدة �إ�ضافيـ ــة فـي �ضوء ما تقت�ضيه ال�ضرورة �أو ظــروف احلــدث ،
وفـي تلك احلالة يجب ذكر �أ�سباب ذلك فـي القرار ال�صادر بالتمديد و�إيداعه فـي امللف
ال�شامل للحدث .
املــادة( ) 46
ي�صــرح للول ــي �أو الو�ص ــي �أو امل�ؤمتــن على احل ــدث و�أقاربــه حتى الدرج ــة الثالثة وغي ــرهم
ممن يوافق عليهم م�شرف الدار بزيارة احلدث امللحق بالدار وفقا للنظام وال�ضوابط التي
تقررها اللجنة الفنية .
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املــادة() 47
يجوز مل�شرف الدار بقرار منه بعد موافقة اللجنة الفنية منح زيارات ا�ستثنائية للأحداث
امللحقني بالدار فـي منا�سبات �أو ظروف معينة دون التقيد فـي هذا ال�ش�أن بحكم املــادة ()44
من هذه الالئحة .
املــادة() 48
يحظر على امل�صرح لهم بالزيارة الداخلية ا�ست�صحاب ما قد يكون من �ش�أنه �إحلاق �ضرر
بالدار �أو باحلدث �أو بغريه من الأحداث امللحقني بالدار �أو العاملني بها  ،ولإدارة الدار
اتخاذ الإجراءات املنا�سبة ملنع دخول �أي من تلك الأ�شياء �إىل الدار  ،وذلك وفقا للنظام
الذي تقره اللجنة الفنية .
املــادة() 49
يجوز مل�شرف الدار الت�صريح للأحداث ممن يتمتعون بح�سن ال�سرية وال�سلوك وبا�ستجابتهم
لربامج الرعاية املو�ضوعة  ،القيام بزيارة خارجية لأوليائهم �أو لأو�صيائهم �أو امل�ؤمتنني
عليهم �أو لذويهم حتى الدرجة الثالثة وذلك وفق النظام وال�ضوابط التي يت�ضمنها القرار
امل�شار �إليه فـي الفقرة (د) من املــادة ( )38من هذه الالئحة .
الف�صل اخلام�س ع�شر
ترك الأحداث امللحقني بالدار
املــادة() 50
يكون ترك احلدث للدار فـي احلاالت الآتية :
�أ  -انتهاء مدة �إحلاق احلدث بالدار قبل بلوغه الثامنة ع�شرة .
ب  -بلوغ احلدث الثامنة ع�شرة .
ج �	-إلغاء �أو تعديل تدبري الإحلاق بالدار مبوجب حكم �صادر من حمكمة الطعن .

