
 دور العامل االجتماعي ) مراقب السلوك ( في مجال عدالة األحداث

 3102( لسنة  23وفقاً ألحكام قانون األحداث رقم ) 

 

 تعرٌف مراقب السلوك:

مراقب السلوك : الموظف فً الوزارة الذي ٌتولى مراقبة سلوك االحداث وفقا الحكام هذا القانون واالنظمة 

 . (2)ه، حسب المادة الصادرة بمقتضا

 

ٌنشأ مكتب لمراقب السلوك فً كل محكمة بحٌث على أن ٌكون أحد موظفٌه متخصصا فً علم النفس أو  -أ

 .(9، حسب المادة )االجتماع

ٌراعى ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة االحداث لجمٌع مراحل التحقٌق  -ب

 .(9، حسب المادة )ذاته والمحاكمة اذا كان ٌعمل فً االختصاص المكانً

 

 تقارٌر مراقب السلوك:

على مراقب السلوك أن ٌقدم للمدعً العام عند مباشرة تقرٌرا خطٌا مفصال ٌتضمن المعلومات المتعلقة 

بأحوال الحدث واسرته والظروف المحٌطة به بما فً ذلك المادٌة واالجتماعٌة والبٌئة التً نشأ وتربى فٌها، 

لمً وعلى مراقب السلوك تقدٌم تقارٌر الحقة للمحكمة بهذا الخصوص كلما استدعت وبمدرسته وتحصٌله الع

 /أ(.11حسب المادة ) الحاجة

 

 اخالل مراقب السلوك بواجباته:

اذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة الٌه فللمحكمة طلب استبداله بغٌره ومخاطبة الوزٌر 

 ./ب(11،حسب المادة )حقهالتخاذ االجراء التأدٌبً المناسب ب

 

 استقبال شكوى :

تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والدٌه أو ولٌه أو الوصً أو الشخص الموكل برعاٌته أو من مراقب السلوك 

 .(12، حسب المادة ) أو الضابطة العدلٌة إلى شرطة األحداث أو إلى أقرب مركز أمنً



 حضور محاكمة االحداث:

سرٌة تحت طائلة البطالن، وال ٌسمح الحد بحضور المحاكمة باستثناء تجري محاكمة الحدث بصورة 

مراقب السلوك، ومحامً الحدث ووالدٌه او ولٌه أو وصٌه ، او حاضنه، حسب مقتضى الحال ومن  تقرر 

 (11حسب المادة ) . المحكمة حضوره ممن له عالقة مباشرة بالدعوى

 اء على تقرٌر مراقب السلوكالزام المحكمة بمراعاة المصلحة الفضلى للحدث بن

المحكمة مصلحة الحدث الفضلى بناء على تقرٌر مراقب السلوك والبٌنات المقدمة فً القضٌة بما فً  تراعً

 (.11المادة ) ذلك احترام حقوق الحدث وسبل إصالحه وإدماجه فً المجتمع.

 والمخالفات االلتزام بحضور محاكمة الحدث ومساعدة الحدث فً الدفاع عن نفسة فً الجنح

ال ٌجوز محاكمة الحدث اال بدعوة احد والدٌه أو ولٌه أو وصٌه أو حاضنه حسب مقتضى الحال  - أ

 (22،حسب المادة ) وبحضور مراقب السلوك ومحامً الحدث

ٌّنات اإلثبات، واذا تبٌن للمحكمة وجود دلٌل كاٍف الدانة - ب الحدث فعلٌها أن  لدى االنتهاء من سماع ب

تستمع إلى إفادته الدفاعٌة وتشرع فً سماع بٌنات الدفاع، وتتم مباشرة اجراءات الدفاع عن الحدث 

فً القضاٌا الجنائٌة من خالل محامٌه، كما ٌسمح للولً أو الوصً أو مراقب السلوك بمساعدة 

 (.22، حسب المادة )الحدث فً الدفاع عن نفسه فً الجنح والمخالفات

للمحكمة اخراج الحدث من قاعة المحاكمة فً اي وقت مع بقاء من ٌمثله ومراقب السلوك إذا  -ح - ت

رات المحكمة ان مصلحة الحدث تقتضً ذلك، على ان ٌحق له بعد ذلك االطالع على ما تم فً 

 .(22، حسب المادة ) غٌبته من اجراءات

محامٌه مناقشة مراقب السلوك تطلع المحكمة على تقرٌر مراقب السلوك وٌجوز لها وللحدث ول-ز - ث

 .فً تقرٌره

 االشراف القضائً واختٌار مراقب السلوك لالشراف على الحدث.

االشراف القضائً: وٌكون بوضع الحدث فً بٌئته الطبٌعٌة تحت التوجٌه واإلشراف مع مراعاة  - أ

وفقا  الواجبات التً تحددها المحكمة وال ٌجوز أن تزٌد مدة االشراف القضائً على سنة، وذلك

 -لإلجراءات التالٌة:

تعٌن المحكمة التً تصدر امر االشراف مراقب السلوك الذي ٌشرف على الحدث اثناء مدة المراقبة، واذا  -

تعذر على المراقب المذكور القٌام بواجباته الي سبب ٌجوز لمدٌر المدٌرٌة ان ٌطلب من قاضً تنفٌذ الحكم 

 تعٌٌن مراقب اخر لتنفٌذ امر االشراف.

تالم امر االشراف القضائً وتحدٌد المدة الزمنٌة وعدد التقارٌر المطلوبة وطلب الغاء االمر االشراف او اس

 تعدٌلة.



تسلم المحكمة نسخة من امر االشراف القضائً الى مراقب السلوك ونسخة اخرى الى الحدث وترسل  -2

 نسخة منه الى ولٌه او وصٌه او القائم على رعاٌته.

عند اصدار امر االشراف المدة الزمنٌة لالمر وعدد التقارٌر المطلوب من مراقب السلوك  تحدد المحكمة -3

 تزوٌدها بها عن حالة الحدث.

 إذا تقرر فرض أمر االشراف القضائً على أنثى وجب أن ٌكون مراقب السلوك أنثى. -4

و من الحدث او ولٌه، ٌجوز للمحكمة التً اصدرت امر االشراف، وبناء على طلب من مراقب السلوك، ا -5

 ان تلغً االمر المذكور او ان تعدله، بعد ان تطلع على تقرٌر مراقب السلوك فً هذا الشان.

 (24حسب المادة )

 تحدٌد جنس مراقب السلوك:

 /ز(24) إذا تقرر فرض أمر اإلشراف القضائً على أنثى وجب أن ٌكون مراقب السلوك أنثى

 لتً تطلب من قاضً تنفٌذ الحكم.اعداد مراقب السلوك للتقارٌر ا    

 ٌتولى قاضً الحكم بعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصالحٌات التالٌة:    

   التثبت وبشكل مستمر من تقٌد الحدث بشروط تنفٌذ الحكم وله ان ٌقوم بتكلٌف مراقب السلوك بذلك

 .(29حسب المادة ) وتقدٌم ما ٌلزم من التقارٌر

 حداث خالل المدة المتبقٌة من التدبٌر الصادرة بحقه.االشراف على اال 

      ٌتولى مراقب السلوك فً المنطقة التً ٌسكنها الحدث توجٌهه واإلشراف علٌه، طٌلة المدة الباقٌة

 .(32حسب المادة ) من التدبٌر الصادر بحقه

 اٌة او الرعاٌة لمراقب السلوك بموافقة مدٌر المدٌرٌة ان ٌقدم الى المحكمة اي شخص محتاج للحم

وله ان ٌستعٌن باحد افراد الضابطة العدلٌة لتأمٌن مثوله امام المحكمة، وللمحكمة إصدار القرار 

باالحتفاظ بهذا الشخص فً احدى دور رعاٌة االحداث الى حٌن البت فً االجراء اذا اقتضت 

 .مصلحته ذلك

 كم كل ثالثة اشهر لمراجعة تقدٌم تقرٌر تفصٌلً لقاضً تنفٌذ الحٌجب على مراقب السلوك  -ب

 .(2)ب/قرار اإلحالة

 وضعه تحت إشراف مراقب السلوك لمدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على خمس سنوات سواء  -ج

( حسب المادة 4)ب/ارتبط هذا القرار باتخاذ أي من التدابٌر الواردة فً هذه المادة أم لم ٌرتبط

(31). 



 


