
٢٠١٩

لواقــــــــع الخدمــــــــات المقدمــــــــة
إنفاذ� لقانون الحماية من العنف االسري

(الخدمات، الصعوبات، التوصيات)

٢٠١٩





3





مت اإنت��اج ه��ذه الدرا�ش��ة بدع��م م��ن ال�ش��عب الأمريك��ي م��ن خ��ال منح��ة م��ن برنام��ج USAID تكامل املنفذ م��ن IREX واملمول م��ن الوكالة 
الأمريكي��ة للتنمي��ة الدولي��ة )USAID(. ويعت��ر ه��ذا املحت��وى م��ن م�ش��وؤولية ال�ش��بكة القانونية للن�ش��اء العربيات ول يعك���س بال�ش��رورة اآراء 

الوكال��ة الأمريكي��ة للتنمي��ة الدولي��ة USAID اأو اآراء احلكوم��ة الأمريكي��ة.
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عن الشبكة القانونية للنساء العربيات

ان جمعي��ة ال�ش��بكة القانوني��ة للن�ش��اء العربي��ات منظم��ة اقليمي��ة غ��ر حكومي��ة وغ��ر ربحي��ة تاأ�ش�ش��ت يف ع��ام 2005، مقره��ا الرئي�ش��ي 
يف الردن. ته��دف اإىل النهو���س بامل��راأة العربي��ة العامل��ة يف جم��ال امله��ن القانوني��ة م��ن خ��ال تي�ش��ر اجتم��اع الن�ش��اء القانوني��ات 
العربي��ات، وتوف��ر من��ر لتب��ادل اخل��رات والتج��ارب ومناق�ش��ة التحدي��ات والق�شاي��ا امل�ش��ركة، بالإ�شاف��ة اإىل توف��ر التدري��ب 
املتخ�ش���س وبرام��ج التطوي��ر املهن��ي الت��ي ته��دف اإىل رف��ع الوعي القانوين ب�ش��كل ع��ام وتعزيز القدرات الحرافية للن�ش��اء القانونيات 

العربي��ات عل��ى الوج��ه ال��ذي ميكنه��ن م��ن امل�ش��اركة الفعال��ة يف بن��اء جمتمعاته��ن.

كم��ا وتعم��ل ال�ش��بكة القانوني��ة للن�ش��اء العربي��ات عل��ى دع��م قط��اع العدال��ة م��ن خ��ال �ش��راكات م��ع اجله��ات الر�ش��مية م��ن �شمنه��ا 
وزارة الع��دل واملجل���س الق�شائ��ي واملعه��د الق�شائ��ي لغاي��ات دع��م ال�ش��اح الق�شائ��ي والت�ش��ريعي عر اجراء بحوث ودرا�ش��ات واعداد 
ادل��ة اجرائي��ة ومراجع��ة القوان��ن واع��داد املراج��ع القانوني��ة والدل��ة التدريبية وعقد ور�ش��ات عم��ل والتوعية الازم��ة وفقًا مل��ا تفت�شيه 
امل�شلح��ة وكل م��ا يتطلب��ه الم��ر لدع��م قط��اع العدال��ة. كل ذل��ك يت��م بالتزام��ن م��ع العم��ل عل��ى زي��ادة الوع��ي القان��وين واحل��ث عل��ى 
التغلغ��ل يف املعرف��ة القانوني��ة، والركي��ز عل��ى اهمي��ة اخ��ذ �ش��يادة القان��ون وحق��وق الن�ش��ان كمرتك��ز ا�شا�ش��ي وخ�شو�ش��ًا فيم��ا يتعل��ق 
بحق��وق امل��راأة، الم��ر ال��ذي يتطل��ب تعزي��ز اجله��ود القليمية يف  هذا املج��ال ب�شمان تطبيق املمار�ش��ات العادل��ة واملن�شفة للمراأة. كما 
وتعم��ل ال�ش��بكة عل��ى بن��اء ق��درات قط��اع التعلي��م القانوين من خال برنام��ج التعلم باملازم��ة واملحاكمة ال�شوري��ة والعيادات القانونية 

وور�ش��ات التوعي��ة وبن��اء الق��درات واملهارات.
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عن تطور عمل الشبكة في دعم قطاعي القضاء والعدالة
في التعامل مع قضايا العنف األسري

لطامل��ا اهتم��ت ال�ش��بكة القانوني��ة للن�ش��اء العربي��ات بق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري ب�ش��كل خا���س وق�شاي��ا العن��ف �ش��د امل��راأة ب�ش��كل ع��ام فق��د 
قام��ت ومن��ذ تاأ�شي�ش��ها بالبح��ث ع��ن امل�ش��اريع والرام��ج التي ت�ش��هل و�شول الن�ش��اء اىل العدالة. حيث ياأتي هذا امل�ش��روع كجه��د تكميلي 
ل�شل�ش��لة م��ن امل�ش��اريع والرام��ج الت��ي قام��ت به��ا ال�ش��بكة القانوني��ة للن�ش��اء العربي��ات به��دف النهو���س بقط��اع العدال��ة ودع��م ا�ش��تجابة 

الق�ش��اء لق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري، وبن��اء عل��ى ذل��ك اأدن��اه تو�شي��ح للم�ش��اريع الت��ي نفذت والتي تعد حجر اأ�شا���س مل�ش��روعنا احلايل:

-   كخط��وة اأوىل ب��داأت ال�ش��بكة بتطبي��ق م�ش��روع حماي��ة )املرحل��ة الأوىل( ويعن��ى باإج��راء بح��وث ودرا�ش��ات ح��ول العوام��ل الت��ي حت��ول دون 
متك��ن الن�ش��اء من الو�ش��ول اىل العدالة.

-   اأم��ا اخلط��وة الثاني��ة فكان��ت ع��ر تطبي��ق املرحل��ة )الثاني��ة والثالث��ة والرابع��ة( م��ن م�ش��روع حماي��ة وال��ذي نت��ج عنه��م تطوي��ر دلي��ل 
ار�ش��ادي للق�ش��اء ح��ول كيفي��ة التعام��ل م��ع ق�شاي��ا العن��ف �ش��د امل��راأة وم��دى احل�شا�ش��ية الت��ي يج��ب اأن يتمت��ع به��ا القا�ش��ي اثن��اء 
ذل��ك، وق��د مت اعتم��اد ه��ذا الدلي��ل كمنه��ج تعليم��ي لديه��م ومت تدري��ب م��ا يبل��غ ع��دده 350 قا�ش��ي ومدع��ي ع��ام و 200 م��ن ك��وادر 

اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة علي��ه يف ع��ام 2017 -  2016 .

-    مت تنفي��ذ )املرحل��ة اخلام�ش��ة( والت��ي اأدت اىل خل��ق دلي��ل اإجرائ��ي متكام��ل ومت ت�ش��مية الدلي��ل "الإط��ار القان��وين للتعام��ل م��ع 
ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري" ال��ذي �ش��ارك ب��ه كل م��ن: املجل���س الق�شائ��ي، اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة واملجل���س الوطن��ي ل�ش��وؤون الأ�ش��رة 
حي��ث �ش��يتم عق��د �شل�ش��لة م��ن ال��دورات التدريبي��ة للق�ش��اة ووح��دة حماي��ة الأ�ش��رة يف مديري��ة الأم��ن الع��ام وموظف��ي القط��اع 

الق�شائ��ي ذوي ال�شل��ة عل��ى الدلي��ل.

-   متخ���س ع��ن جمي��ع م��ا تق��دم ونتيج��ة للتدريب��ات الت��ي مت تنفيذه��ا �ش��رورة التعم��ق يف تفا�شي��ل الج��راءات واحليثي��ات املتعلق��ة 
يف كل م��ن امل��ادة 8 وامل��ادة 11 يف قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري ل�ش��نة 2017 وهم ق�شايا الت�ش��وية والإج��راءات البديلة وهنا 

تتمح��ور ه��ذه الدرا�ش��ة للوق��وف عل��ى خمرج��ات الأعم��ال ال�ش��ابقة م��ن قب��ل جمي��ع اجلهات ال�ش��ريكة.
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المقدمة

ُتعت��ر الأ�ش��رة ه��ي اخللي��ة الجتماعي��ة الأوىل وه��ي اأ�شا���س املجتم��ع الت��ي تعم��ل عل��ى ت�ش��كيل �ش��خ�شية الف��رد واإع��داده للحي��اة واإك�ش��ابه 
ال�ش��لوك والقي��م، وعلي��ه؛ فان��ه م��ن الأهمي��ة مب��كان اأن يتوف��ر له��ا كاف��ة الظروف املائم��ة لتتمكن من القيام مب�ش��وؤولياتها يف جو ي�ش��وده 
امل��ودة والوف��اق والح��رام، كم��ا اأن الأطف��ال ه��م نواة املجتمع الب�ش��ري ومرحل��ة الطفولة يتوق��ف عليها اإىل حد بعي��د بناء �ش��خ�شياتهم 

وحتدي��د �ش��لوكهم يف امل�ش��تقبل واأي جه��د يوج��ه لرعايته��م وحمايته��م ه��و تاأمن مل�ش��تقبل الأمة وتدعيم �ش��امتها.

وتعت��ر اإدارة حماي��ة ال�ش��رة املُ�ش��تجيب الول يف جمي��ع ح��الت العن��ف ال�ش��ري م��ن خ��ال اأق�ش��امها املنت�ش��رة يف كاف��ة حمافظ��ات 
اململك��ة الردني��ة، كم��ا انه��ا ه��ي املعني��ة بتنفي��ذ العدي��د م��ن الج��راءات ال��واردة يف القان��ون مث��ل ا�ش��تقبال ح��الت العن��ف ال�ش��ري 
واج��راءات الت�ش��وية وحماي��ة ال�ش��هود ومتابع��ة تنفي��ذ التداب��ر ال��واردة يف امل��ادة ) 11 ( م��ن القان��ون، وه��ي يف �ش��بيل ذل��ك تعم��ل 
وفق��ًا ملب��ادئ ر�ش��خها الد�ش��تور والت�ش��ريعات لع��ل اأهمه��ا املحافظ��ة عل��ى ال�ش��رية واخل�شو�شي��ة، ومراع��اة البع��د الإن�ش��اين والجتماع��ي 

واملحافظ��ة عل��ى كينون��ة الأ�ش��رة والنه��ج الت�ش��اركي ومراع��اة م�شلح��ة الطف��ل الُف�شل��ى واحليادي��ة وع��دم التميي��ز.

ال ان��ه وبنف��اذ قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري رق��م ) 15 ( ل�ش��نة 2017 ل ب��د م��ن الوق��وف عل��ى تقيي��م للمرحل��ة ال�ش��ابقة م��ن 
حي��ث م��دى ال�ش��تجابة يف تق��دمي كاف��ة اخلدم��ات يف ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري م��ن قب��ل كاف��ة جه��ات اإنف��اذ القان��ون ومعرف��ة ال�شعوب��ات 
واملُعيق��ات الت��ي تواج��ه تق��دمي اأف�ش��ل اخلدم��ات يف ق�شايا العنف ال�ش��ري، وحتدي��د التو�شيات الت��ي ت�شمن اأف�شل املمار�ش��ات للو�شول 

اىل اأف�ش��ل اخلدم��ات القانوني��ة والعملي��ة لتحقي��ق اله��داف املتوخ��اة م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العنف ال�ش��ري.

ولتحقي��ق الغاي��ات امل�ش��ار اليه��ا اع��اه ف��ان ه��ذه الدرا�ش��ة �ش��تعتمد يف كاف��ة خمرجاته��ا عل��ى ما يلي:

1-  مراجع��ة كاف��ة الت�ش��ريعات )القوان��ن والنظم��ة( الت��ي تتعل��ق بالأ�ش��رة وامل��راأة وحتليله��ا ومقارنته��ا م��ع بع�شه��ا.

2-  مراجع��ة كاف��ة املاحظ��ات وال�شتف�ش��ارات الت��ي مت اإثارته��ا م��ن قب��ل ال�ش��ادة الق�ش��اة ومرتب��ات اإدارة حماي��ة ال�ش��رة وممثل��ي 
جه��ات اإنف��اذ قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري )الط��ب ال�ش��رعي، الخ�شائي��ن الجتماعي��ن والنف�ش��ين( خ��ال الور�ش��ات 

التدريبي��ة الت��ي ُعق��دت له��م بدع��م م��ن ال�ش��بكة القانوني��ة للن�ش��اء العربي��ات خ��ال املرحل��ة ال�ش��ابقة.

3-  عق��د لق��اءات م��ع اجله��ات ذات العاق��ة لاط��اع عل��ى الواق��ع العمل��ي لديه��م، وم��ن ه��ذه اللق��اءات، لق��اءات م��ع ال�ش��ادة الق�ش��اة 
الذين مت تخ�شي�شهم من قبل املجل���س الق�شائي للنظر يف ق�شايا العنف ال�ش��ري والق�شاة املخ�ش�شن للنظر يف ت�ش��وية النزاعات 

ال�ش��رية وال�ش��تماع لكاف��ة ا�شتف�ش��اراتهم وماحظاته��م ح��ول املمار�ش��ات العملي��ة يف  تطبي��ق قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري.

4-  زي��ارات ميداني��ة لإدارة حماي��ة ال�ش��رة وعق��د لق��اءات م��ع عطوف��ة مدي��ر ادارة حماي��ة ال�ش��رة وروؤ�ش��اء الق�ش��ام املتخ�ش�ش��ن 
بت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية وتطبي��ق التداب��ر املق��ررة وفق��ًا لق��رار ت�ش��وية الن��زاع، وال�ش��تماع لكاف��ة ت�ش��اوؤلتهم وماحظاته��م على 

اآلي��ة العم��ل لغاي��ات تطبي��ق قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري ونظ��ام تطبي��ق التداب��ر.
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القسم االول: الخدمات في قضايا العنف االسري وفقًا للجهة مقدمة الخدمة:

أ-  السلطة القضائية:

رت��ب قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري اآث��ارًا قانوني��ة عل��ى املجل���س الق�شائ��ي، حي��ث ب��ادر املجل���س الق�شائ��ي لتنفي��ذ اللتزام��ات املرتب��ة 
علي��ه، ومن ذلك:

)1(. مت تخ�شي���س هيئ��ات متخ�ش�ش��ة للنظ��ر يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري ا�ش��تنادًا للم��ادة )19( م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري، 
الأم��ر ال��ذي ي�ش��تلزم ت�ش��مية ق�ش��اة ُمتخ�ش�ش��ن للنظ��ر يف ت�ش��وية النزاع��ات الأ�ش��رية وق�ش��اة اآخري��ن ُمتخ�ش�شن للنظ��ر يف ق�شايا العنف 
الأ�ش��ري يف كاف��ة حماك��م اململك��ة ووفق��ًا للم��ادة )12( م��ن ذات القان��ون الت��ي اوجب��ت ا�ش��تخدام التقني��ة احلديث��ة اإن وج��دت ل�ش��ماع �ش��هادة 

املجن��ي علي��ه ال��ذي مل يت��م الثامن��ة ع�ش��رة من عمره واجراءات �ش��ماع ال�ش��هود.

حيث مت ت�شمية عدد من الق�شاة للنظر يف ق�شايا العنف ال�شري يف حماكم اململكة ح�شب القليم1:

العدداالقليم

38 قاضيّاالوسط

26 قاضيّاالشمال

14 قاضيّاالجنوب

)2(. مت تخ�شي���س قا���س واح��د )يف حمكم��ة املف��رق(  كقا���س ت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية للنظ��ر يف امل�شادق��ة عل��ى ت�ش��وية النزاع��ات 
ال�ش��رية. مل تعر�س على قا�شي الت�ش��وية اأية ت�ش��وية حتى تاريخ اإعداد هذه الدرا�ش��ة ب�ش��بب عدم اإحالة اي ت�ش��وية اليه من قبل اإدارة 

حماية ال�شرة.

)3(. مت تدري��ب ع��دد م��ن ال�ش��ادة الق�ش��اة عل��ى قان��ون احلماي��ة م��ن العنف الأ�ش��ري واجراءات امل�شادقة على الت�ش��وية التي تت��م اأمام ادارة 
حماية الأ�ش��رة واتخاذ التدبر املنا�ش��ب وفقًا للمادة )11( من القانون.

)4(. مت ت�ش��مية ثاثة ق�شاة كلجنة اإنفاذ لقانون احلماية من العنف ال�ش��ري من قبل رئي���س املجل���س الق�شائي، ومن مهامها التو�شية اىل 
رئي�س املجل�س الق�شائي لتخاذ القرارات لت�شهيل اإنفاذ قانون احلماية من العنف ال�شري.

1.  الرجاء الطاع على املرفق رقم 6 يف نهاية الدرا�شة للتفا�شيل
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ب-  وزارة العدل:
تق��وم وزارة الع��دل بتق��دمي خدم��ات الدع��م اللك��روين لكاف��ة املحاكم، من خال حو�ش��بة اإج��راءات التقا�شي عل��ى برنامج »ميزان«2، 

وم��ن ذل��ك ق�شاي��ا العنف ال�ش��ري، بحي��ث يتم تخ�شي�س نوافذ على النظام تخ�س ق�شايا العنف ال�ش��ري.

ت-  وزارة التربية والتعليم:
تق��وم وزارة الربي��ة والتعلي��م م��ن خ��ال املدار���س املنت�ش��رة يف اململك��ة الردني��ة بتوعي��ة الط��اب بق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري، وكذل��ك 

الب��اغ ع��ن ح��الت العن��ف ال�ش��ري الت��ي يت��م اكت�ش��افها م��ن خ��ال الط��اب.

ث-  وزارة الصحة:
تت��وىل وزارة ال�شح��ة تق��دمي اخلدم��ات ال�شحي��ة لكاف��ة ال�ش��خا�س، وم��ن بينه��م �شحاي��ا العن��ف ال�ش��ري، بحي��ث يت��م ا�ش��تقبال حال��ة 
العن��ف ال�ش��ري وتق��دمي الرعاي��ة ال�شحي��ة املنا�ش��بة، وكذل��ك الب��اغ ع��ن ح��الت العنف ال�ش��ري يف حال اكت�ش��افها، واع��داد التقارير 

الطبي��ة الازم��ة الت��ي تثب��ت ح��الت التع��دي عل��ى �شحايا العنف ال�ش��ري.

ج-  إدارة حماية االسرة:
1-   يوج��د ل��دى اإدارة حماي��ة ال�ش��رة )17( ق�ش��م متخ�ش���س يف ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري منت�ش��رة يف كاف��ة حمافظ��ات اململك��ة 
ومفرزت��ن يف خميم��ات الاجئ��ن )خمي��م الزع��ري وخمي��م الزرق(، واإن ع��دد مرتب��ات ه��ذه الق�ش��ام جميعه��ا مب��ا فيه��ا مرتب��ات 

الدارة الرئي�ش��ية )996( ب��ن �شاب��ط و�شاب��ط �ش��ف وحرا�ش��ات و�ش��ائقن3.

2-  قام��ت اإدارة حماي��ة ال�ش��رة وعل��ى �ش��وء نف��اذ قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري باإع��ادة هيكلي��ة الدارة بحيث مت اإن�ش��اء اق�ش��ام 
متخ�ش�ش��ة بت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية يف كاف��ة انح��اء اململك��ة ورف��د ه��ذه الق�ش��ام مبرتب��ات متفرغ��ة له��ذه الق�ش��ام م��ن الع��دد 

الجمايل لاإدارة.

3-  مت اإخ�ش��اع مرتب��ات اق�ش��ام ت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية اىل تدريب��ات عل��ى قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري ب�ش��كل ع��ام 
لي��ات تنفي��ذ التداب��ر ومتابع��ة ه��ذا التنفي��ذ،  متهي��دًا لإخ�شاعه��م اىل دورات متخ�ش�ش��ة عل��ى نظ��ام ت�ش��وية النزاع��ات، واآ

وفني��ات التوا�ش��ل.

4-  تت��وىل اإدارة حماي��ة ال�ش��رة تلق��ي ال�ش��كاوى والتبليغ��ات والخب��ارات يف ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري وتتعام��ل م��ع ه��ذه الق�شاي��ا عل��ى 
وج��ه ال�ش��رعة ومراع��اة اخل�شو�شي��ة.

2.  نب��ذه ع��ن برنام��ج مي��زان: وه��و برنام��ج حلو�ش��بة كافة اعم��ال املحاكم.
-  يف ع��ام 1999 مل تك��ن املحاك��م ق��د ب��داأت يف ا�ش��تخدام اأجه��زة احلا�ش��وب بع��د، حي��ث كان��ت حما�ش��ر اجلل�ش��ات ت��دون بخط اليد.

-  يف الع��ام 2000 ب��داأت املحاك��م با�ش��تخدام اأجه��زة الكمبيوت��ر لغاي��ات اإع��داد وطباع��ة حما�ش��ر اجلل�ش��ات.
-  يف اأواخر العام 2003 تبينت وزارة العدل فكرة حو�شبة اإجراءات عمل املحاكم، وبداأ تطبيق اأوىل هذه املحاولت يف العام 2004 يف ق�شر العدل -  عمان.

-  خ��ال الع��ام 2005 مت اإع��داد ال�شيغ��ة الأولي��ة م��ن نظ��ام مي��زان )ميزان/ 1(
-  مت خ��ال العام��ن 2007 -  2006 تطبي��ق النظ��ام يف معظ��م حماك��م اململك��ة.

-  من��ذ ع��ام 2008 -  لغاي��ة الآن �ش��هدت ال��وزارة قف��زات نوعي��ة يف جم��ال احلو�ش��بة.
الأه��داف الرئي�ش��ية للحو�ش��بة

-  اإع��ادة هند�ش��ة الإج��راءات لزي��ادة الكف��اءة والفاعلي��ة وال�ش��فافية.
-  حو�ش��بة اأعم��ال املحاك��م لزي��ادة دق��ة وج��ودة البيان��ات، وحت�ش��ن م�ش��توى اخلدمات.

-  توف��ر و�ش��ائل الرقاب��ة وال�ش��يطرة والإ�ش��راف الإلك��روين لتقلي��ل احتمالي��ة الف�ش��اد الإداري وزي��ادة درج��ة حتم��ل امل�ش��وؤوليات.
-  ت�ش��ريع الإج��راءات، والتخل���س م��ن احلاج��ة اإىل تك��رار تنفي��ذ العم��ل م��ن خ��ال امل�ش��اركة يف البيان��ات املدخل��ة يف اأك��ر م��ن موقع.

3.  علم��ا بان��ه ل يوج��د ق�ش��م او مكت��ب لإدارة حماي��ة ال�ش��رة يف الرمث��ا.
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5-  على �شوء نفاذ قانون احلماية من العنف ال�شري اأ�شبح اخت�شا�س ادارة حماية ال�شرة النظر يف احلالت الآتية:

-  ح��الت العت��داءات اجلن�ش��ية الواقع��ة عل��ى الإن��اث والذك��ور بغ���س النظ��ر ع��ن عم��ر ال�شحية و�ش��واًء اأكان الفاعل من داخل الأ�ش��رة 
اأو خارجها.

-  ح��الت العن��ف الأ�ش��ري والإهم��ال الت��ي تق��ع عل��ى الأطف��ال مت��ى كان الفاعل من داخل الأ�ش��رة.
-  ح��الت الإي��ذاء اجل�ش��دي الواق��ع عل��ى الإن��اث البالغ��ات مت��ى كان الفاعل من داخل الأ�ش��رة.
-  ق�شاي��ا العت��داءات اجلن�ش��ية واجل�ش��دية والإهم��ال الواقع��ة عل��ى الأ�ش��خا�س ذوي العاق��ة.

-  ق�شاي��ا العت��داءات اجلن�ش��ية واجل�ش��دية والإهم��ال الواقع��ة عل��ى الأ�ش��خا�س داخ��ل دور الرعاي��ة.
-  التحقي��ق يف ق�شاي��ا ال�ش��تغال اجلن�ش��ي لاأطف��ال ع��ر النرن��ت م��ن خ��ال اأ�ش��لوب علم��ي حتقيق��ي حدي��ث يراع��ي الأ�ش��اليب 

احلديث��ة يف التحقي��ق يف ه��ذا الن��وع م��ن اجلرائ��م وكيفي��ة التعام��ل وحتري��ز م�ش��رح اجلرمي��ة الرقم��ي.
-  ح��الت النتح��ار الت��ي تدخ��ل �شم��ن اخت�شا���س عم��ل اإدارة حماية الأ�ش��رة.

-  ت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية يف اجلن��ح واملخالف��ات الت��ي تق��ع عل��ى ال�ش��خا�س الت��ي تنط��وي عل��ى العن��ف ال�ش��ري ورفعه��ا اىل قا�شي 
ت�ش��وية النزاعات ال�شرية.

-  تنفي��ذ التداب��ر الت��ي ت�ش��در م��ن قب��ل قا�ش��ي ت�ش��وية النزاعات ال�ش��رية.

ح-  وزارة التنمية االجتماعية:
باعتب��ار اأن وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة اأح��د �ش��ركاء اإنف��اذ قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري وفق��ًا لن�شو���س قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف 

ال�ش��ري، فاإنه��ا تق��دم اخلدم��ات التالية:

1-   قامت وزارة التنمية الجتماعية برفد اإدارة حماية ال�ش��رة من العنف ال�ش��ري بعدد من الخ�شائين الجتماعين والنف�ش��ين، وهذا 
العدد غر كاف لتغطية املهام اجلديدة وفقًا لقانون احلماية من العنف ال�شري.

ومت تق�شيم هذه املكاتب من قبل وزارة التنمية الجتماعية على النحو التايل:

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-١
-٢
-٣
-٤

الجنوب

البلقاء
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2-  توفر الوزارة اأماكن اإيواء حلماية �شحايا العنف ال�شري، وهي غر كافية ل�شتقبال كافة اأ�شكال وحالت العنف ال�شري، من حيث:

-  ع��دد دور الي��واء املوج��ودة لغاي��ات اي��واء ح��الت العن��ف ال�ش��ري ه��ي اأربع��ة دور وه��ي )) دار الوف��اق ال�ش��ري / عم��ان4، ودار الوف��اق 
ال�شري / اربد 5، دار رعاية الفتيات / الر�شيفة 6، ودار احلنان / اربد7 (( وهي غر كافية، ول تغطي كافة حمافظات اململكة، فهناك 

حمافظ��ات ل يوج��د فيه��ا دور اي��واء حلالت العنف ال�ش��ري 8.

-  وتق��دم دور الي��واء املوج��ودة بع���س اخلدم��ات لبع���س املت�شرري��ن م��ن ح��الت العن��ف ال�ش��ري، فمث��ًا تق��دم للن�ش��اء املُعنف��ات، خدم��ة 
امل�ش��كن، وامل��اأكل وبع���س ان��واع اللب�ش��ة.

-  اأم��ا فيم��ا يخ���س باق��ي اخلدم��ات مث��ل امل�ش��اعدة القانوني��ة ف��ان ه��ذه ال��دور ل تقدمه��ا للُمعنف��ات ب�ش��كل مبا�ش��ر، ولك��ن وزارة التنمي��ة 
الجتماعي��ة وقع��ت مذك��رات تفاه��م م��ع بع���س موؤ�ش�ش��ات املجتم��ع امل��دين لغايات تقدمي امل�ش��اعدة القانوني��ة، فانه ميكن ال�ش��تعانة بتلك 

املوؤ�ش�ش��ات مث��ل مرك��ز ع��دل للم�ش��اعد القانوني��ة وجمعي��ة معه��د ت�شام��ن واحت��اد امل��راأة.

وم��ن ال�شع��ب ذك��ر ع��دد ح��الت العن��ف ال�ش��ري الت��ي تعامل��ت معه��ا موؤ�ش�ش��ات املجتم��ع امل��دين وذلك ب�ش��بب اخت��اف وتنوع اخلدم��ات التي 
تقدمه��ا ل�شحاي��ا العن��ف ال�ش��ري م��ن م�ش��ورة قانوني��ة وم�ش��اعدة قانونية وم�ش��اعدة ق�شائي��ة، بالإ�شافة اىل عدم وجود من�ش��ورات تبن عدد 

احل��الت الت��ي راجعتها اأو اخلدم��ات التي قدمتها.

جدول بواقع الخدمات المقدمة من الجهات الرسمية:

4. وهي دار خم�ش�شة لإيواء املُعنفات ممن تزيد اعمارهن عن 18 �شنة مبوجب قرار من اإدارة حماية ال�شرة.

5. وهي دار خم�ش�شة لإيواء املُعنفات ممن تزيد اعمارهن عن 18 �شنة مبوجب قرار من اإدارة حماية ال�شرة.
6. وهي دار خم�ش�شة لإيواء املُعنفات جن�شيًا من الفئة العمرية من 12 -  18 �شنة ومبوجب قرار ق�شائي،

7. وه��ي دار خم�ش�ش��ة لإي��واء املُعنف��ات مم��ن يُعت��رن فاق��دات لل�ش��ند ال�ش��ري م��ن الفئ��ة العمري��ة م��ن 12 -  18 �ش��نة ومبوج��ب ق��رار ق�شائ��ي، اأم��ا دار ا�ش��ت�شافة وتاأهي��ل الن�ش��اء / اآمن��ة فه��ي 
خُم�ش�ش��ة للموقوف��ات اداري��ًا ول عاق��ة لها بق�شايا العنف ال�ش��ري.

8. وبح�شب �شجات وزارة التنمية الجتماعية فان الطاقة ال�شتيعابية لكل دار من هذه الدور هو )50( من الن�شاء.
9. يكون الفعل اجلرمي )جنحة( اإذا كانت العقوبة املفرو�شة على ارتكابه هي اإحدى العقوبات التالية:

-  احلب�س )وتراوح مدته بن اأ�شبوع واحد وثاث �شنوات(.
-  الغرامة )وتراوح بن خم�شة دنانر ومائتي دينار(.

١. استقبــال الشكـاوى المباشرة في قضايا 
العنف االسري من نوع الجنحة ٩.

عليها. والتصديق  التسوية  مراقبة   .٢

عند  أسري  عنف  كجريمة  الدعوى  نظر   .٣
التسوية. فشل 

قضايا  في  المقدمة  الطعون  نظر   .٤
 (١٦) المادة  في  الواردة  ا�سري  العنف 

القانون. من 

٥. إصدار تدابير الحماية وفق� المادة (١٦)  من 
قانون الحماية من العنف االسري.

مستعجلة،  بصورة  االسري  العنف  قضايا  في  الفصل  يتم   .١
وهذا يعد نقطة قوة.

على  ا�سرة  حماية  ادارة  من  تسوية  أية  احالة  تتم  لم   .٢
ضوء  على  ويتوقع  تاريخه  حتى  ا�سري  العنف  قضاة 
لقانون  العامة  المفاهيم  حول  تلقوه  الذي  التدريب 
فعالة  اجراءاتهم  تكون  أن  االسري  العنف  من  الحماية 
لم  لكونه  ضعف  نقطة  يعد  وهذا  للقانون،  وموافقة 

التسوية. النزاعات االسرية لقاضي  احالة تسوية  يتم 

قاضي  الى  التسوية  فشل  بعد  النزاع  احالة  يتم  لم   .٣
الحكم المتخصص والسبب في ذلك عدم احالة اي نزاع 

التسوية، وبالتالي يعد ذلك من نقاط الضعف. لقضاة 

قانون�  المحددة  المدة  خالل  الطعون  في  الفصل  تم   .٤
وهي مدة قصيرة، وهذا يعد من نقاط القوة.
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10.  املادة )5( من قانون احلماية من العنف ال�شري.
11 . املادة )7/ج( من قانون احلماية من العنف ال�شري.

في  أسري  عنف  حالة  أية  وجدت  حال  في     .١
سلطـة  فلهـم  شخصيـة  أحـوال  قضيـة 
العامة  النيابة  طريق  عن  بإحالتها  تقديرية 

.١٠ الشرعية الى ادارة حماية ا�سرة 

في  ا�سري  العنف  حالة  ثبوت  حال  في   .٢
لذلك  سيكون  المنظورة  الشرعية  الدعوى 

أثره في الحكم الشرعي.

ناقصها  أو  ا�هلية  فاقد  يمثل  من  تعيين   .٣
مع  منهم  أي  مصلحة  تعارضت  حال  في 

يمثله١١. من  مصلحة 

وهذا  وجوبية،  غير  االحالة  أن  اذ  كبيرة  فاعلية  له  ليس  اجراء   .١
الشخصي  للتقدير  المسألة  يدخل  �نه  الضعف،  نقاط  من  يعد 

ضوابط. بدون 

دعوى  في  أسري  عنف  لحالة  احالة  أية  تاريخه  لغاية  يجر  لم   .٢
من  يعد  وهذا  ا�سرة،  حماية  ادارة  الى  منظورة  شخصية  أحوال 

الضعف. نقاط 

٣. تحديد الفاعلية يحتاج الى اشراك القضاة الشرعيين في التدريب 
من  تعيين  إجراء  الن  ا�سري،  العنف  لقضايا  القانوني  ا¼طار  على 
من  يعد  لذلك  له،  حماية  فيه  ناقصها  أو  االهلية  فاقد  يمثل 

القوة. نقاط 

حاالت  لكافة  الفورية  باالستجابة  االسرة  حماية  إدارة  تقوم    .١
العنف االسري، وهذا يعد من نقاط القوة.

٢. لم يصدر نظام حماية الشهود والمبلغين لغاية االن، وهذا يعد 
تعطيل  فيه  النظام  هذا  إصدار  عدم  الن  الضعف،  نقاط  من 

النص عليها لحماية االسرة. لنصوص تم 

العنف  قضايا  مع  التعامل  في  وكافية  جيدة  فعالية  هناك   .٣
المحكمة  الى  االحالة  واجراءات  جزائية  كقضايا  ا�سري 

المختصة دون أية تسوية، وهذا يعد من نقاط القوة.

ونقله  المتضرر  اسعاف  خالل  من  لالستجابة  جيدة  فاعلية  هناك   .٤
القوة. المتخصصة، وهذا يعد من نقاط  الى الجهات الطبية 

في  تسوية  اية  اجراء  عدم  بسبب  كافية  غير  االجراءات  فعالية   .٥
قضايا عنف أسري حتى تاريخه، وهذا يعد من نقاط الضعف �نه 

لم يتم تطبيق التسوية من قبل ادارة حماية االسرة.

وهذا  االن،  لغاية  التسوية  نظام  الى  نزاع  اي  إحالة  يتم  لم   .٦
أسري  نزاع  اي  احالة  يتم  لم  كونه  الضعف  نقاط  من  يعد 
االسرة  حمايـة  ادارة  قـيام  عـدم  بسبــب  التســوية  لقاضــي 

التسوية. احكام  بتطبيق 

المادة  في  الواردة  الحماية  تدابير  من  تدابير  اية  تنفيذ  يتم  لم   .٧
تسوية  أية  احالة  عدم  بسبب  ابتداًء  بها  الحكم  لعدم   (١١)
يعد  وهذا  االسرة،  حماية  ادارة  قبل  من  المختصة  للمحكمة 

الضعف. نقاط  من 

١.   االستجابة �ية حالة عنف أسري عند االبالغ أو 
االخبار أو التبليغ عنها.

البــالغ  مقــدم  هــوية  عن  االفصــاح  عــدم   .٢
الشهود. وحماية 

٣. اجراء التسجيل وتنظيم المحضر والضبط.

٤. اسعاف المتضرر ونقله الى مكان آمن.

في  الطــرفين  بموافقــة  النـــزاع  تسويـــة   .٥
الجنح. قضايا 

٦. احالة التسوية الى قاضي تسوية النزاع.

المــقررة  التـــدابير  تنفـــيذ  على  االشـــراف   .٧
بذلك  تقـرير  وتقــديم   (١١) المادة  بموجــب 

المختصة. المحكمة  الى 

مـن  بـعــدد  االســرة  حــمايــة  إدارة  رفــد   .١
والنفسيين. االجتماعيين  ا�خصائيين 

والنفسي  االجتماعي  االخصائي  مهام  من   .٢
ا�سرة  أوضاع  حول  اجتماعية  دراسة  إعداد 

التسوية. اتفاقية  النزاع ترفق مع  وأطراف 

التسوية  أمر  لمتولي  تقرير  وتقديم  اعداد   .٣
للتسوية  المحددة  المدة  بتجديد  للتنسيب 

مماثلة. لمدة 

وجودها  اثناء  الُمعنفة  للمرأة  الوزارة  تقدم   .٤
الخـدمـات،  من  عدد  االيواء  دور  إحدى  في 

آمـنـة االيـواء فـي دور  مـنهـا؛ 

لتغطية  كاف  غير  والنفسيين  االجتماعيين  ا�خصائيين  عدد    .١
كافة أقسام إدارة حماية االسرة، وهذا يعد من نقاط الضعف.

حماية  إدارة  لدى  الملحقين  والنفسيين  االجتماعيين  االخصائيين   .٢
النزاعات  تسوية  لغايات  المالئم  للتأهيل  يخضعوا  لم  االسرة 

االسرية، وهذا يعد من نقاط الضعف.

المالئم  للتأهيل  بحاجة  والنفسيين  االجتماعيين  االخصائيين   .٣
لغايات إتمام إجراءات التسوية، وهذا يعد من نقاط الضعف.

٤. إن اعداد القائمين والمشرفين على دور االيواء والحماية ُيعد غير 
من  االسري  العنف  لضحايا  الخدمات  أفضل  لتقديم  كاف 

النساء، وهذا يعتبر ضعفÕ في هذا النوع من الخدمات.
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12 . املادة )4( من قانون احلماية من العنف ال�شري.

13 . املادة )4( من قانون احلماية من العنف ال�شري.

 وخدمــــات المأكــــل والـملبــــس، وخـدمــات 
المحاضـــرات  بعـــض  خـــالل  مـــن  تعليميـــة 
خالل  من  القانونية  والمســـاعدة  التثقيفيـــة، 
توقيـــع وزارة التنميـــة االجتماعيـــة لمذكرات 
تفاهم مـــع بعض الجهات (مثل مركز عدل) 
لمســـاعدة الُمعنفـــات قانونيـــ� إما من خالل 
القانونـــي  التمثيـــل  أو  المشـــورة  تقديـــم 
الصحي  العـــالج  خدمات  وتقديم  المجانـــي، 
بالتنســـيق مع وزارة الصحة ووجود ممرضات 

الدور.  هذه  داخل 

أية حالة عنف أسري واقعة على  االبالغ عن   .١
وبـموافـقـة  ناقـصهــا  أو  اªهـلـيـة  فاقــد 
الواقع  والـفعـل  بـالـغـ�  كـان  إذا  المتضــرر 

.١٢ بها  علمه  حال  وذلك  جنحة  عليه 

عند  الالزمة  ا³سعافية  الخدمات  تقديم   .٢
اªسرة  حماية  ادارة  قبل  من  المتضرر  نقل 

الخدمة. عند حاجته لهذه 

أية حالة عنف أسري واقعة على  االبالغ عن    .١
المتضرر  أو ناقصها وبموافقة  فاقد اªهلية 
جنحة  عليه  الواقع  والفعل  بالغ�  كان  إذا 

.١٣ وذلك حال علمه بها 

١. لهــا أثــر كبيــر فــي اكتشــاف حــاالت العنــف اªســري الناشــئ عنهــا 
العــالج، وهــذا  لتلقــي  المتضــرر  ضــرر جســماني عنــد مراجعــة 

يعــد من نقاط القوة.

والجنــح  الجنايــات  بيــن  التمييــز  علــى  الكافيــة  القــدرة  عــدم   .٢
ودرجــة وعــي المتضــرر وكونــه ناقــص اªهليــة أم فاقدهــا، وهــذا 

يعد مــن نقاط الضعف.

١. لها أثر كبير في اكتشاف حاالت العنف اªسري الناشئ عنها ضرر 
جسماني، وهذا يعد من نقاط القوة.

ودرجة  والجنح  الجنايات  بين  التمييز  على  الكافية  القدرة  عدم   .٢
من  يعد  وهذا  فاقدها،  أم  اªهلية  ناقص  وكونه  المتضرر  وعي 

الضعف. نقاط 

العدل. وزارة  في  متخصصة  مديرية  انشاء   .١

االسرية  النزاعات  تسوية  اجراءات  حوسبة   .٢
قضـايا  في  المحاكمــة  اجــراءات  وكـذلك 

االسري. العنف 

كافة  لمتابعة  العدل  وزارة  لدى  متخصصة  وحدة  تخصيص  إن   .١
االهتمام  باتجاه  هام�   Áتطور يعتبر  باªسرة  الخاصة  القضايا 

بقضايا العنف االسري، ويعد ذلك من نقاط القوة.

هذه  وأتمته  االسري  العنف  لقضايا  العدل  وزارة  حوسبة  إن   .٢
يتم  بحيث  تطوير  الى  يحتاج  "ميزان"  برنامج  ضمن  ا³جراءات 
من  الحماية  قانون  في  الواردة  الخاصة  االحكام  كافة  مراعاة 
وهذه  التدابير،  ونوعية  والسرية  الخصوصية  مثل  االسري،  العنف 
بالشكل  الخدمة  هذه  تعتبر  وبذلك  تطوير،  الى  بحاجة  الخدمة 

الذي ُتقدم به من نقاط الضعف.
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دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات لضحايا العنف االسري
ان ظاه��رة العن��ف ال�ش��ري تع��د م��ن الظواه��ر الت��ي مت���س املجتم��ع، فا يكفي ان تتوىل اجلهات الر�ش��مية الت�شدي له��ذه الظاهرة مبفردها، 
اذ لبد من تكاتف جهود موؤ�ش�ش��ات املجتمع املدين والتي تعد �ش��ريكًا رئي�ش��يًا يف مكافحة هذه الظاهرة، وتقدمي اخلدمات للمت�شررين من 
ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري، وتتن��وع اخلدم��ات الت��ي تقدمها هذه املوؤ�ش�ش��ات بتنوع الن�ش��طة التي تقوم بها فمثًا؛ تركز بع�س موؤ�ش�ش��ات املجتمع 
املدين على تقدمي اخلدمات الجتماعية والنف�شية، من حيث تقدمي اليواء بتوفر امل�شكن واملاأكل واللبا�س وتقدمي الدعم النف�شي، يف حن 
ان موؤ�ش�ش��ات اخرى تلعب دورًا بارزًا يف تقدمي التوعية حول ق�شايا العنف ال�ش��ري، وتخت�س بع�س هذه املوؤ�ش�ش��ات يف تقدمي خدمات فنية 

متخ�ش�شة كخدمة امل�ش��ورة القانونية وامل�ش��اعدة القانونية والتمثيل القانوين لدى اجلهات الق�شائية.

وبذلك فان موؤ�ش�ش��ات املجتمع املدين تلعب دورًا بارزًا يف الت�شدي لظاهرة العنف ال�ش��ري �ش��واء للوقاية من هذا العنف من خال التوعية 
والتثقيف لكافة ال�شر وعقد الور�شات واللقاءات واملحا�شرات، او من خال متابعة حالت العنف ال�شري حماولة لتقدمي اأف�شل اخلدمات 

�شواء ل�شحايا العنف ال�شري او للمت�شررين من هذا العنف.

وميكن ال�شارة اىل اخلدمات التي تقدمها بع�س موؤ�ش�شات املجتمع املدين من خال اجلدول ادناه:

جدول بالخدمات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني:

يتم  التي  االسري  العنف  حاالت  عن  االبالغ   .١
بها. العلم 

لضـــحـايـا  واالرشـــاد  الــنـصــح  تــــقديـــم   .٢
العنف  االسري.

ومخصصة  آمنة  أماكن  في  المعنفات  ايواء   .٣
لهن،  وتقديم  الدعم  النفسي  الالزم.

١. الخوف من قبل ضحية العنف االسري بشأن متابعتها لحقوقها 
أمام الجهات القضائية، وهذا يعد من نقاط الضعف.

يتم  التي  االسري  العنف  حاالت  عن  االبالغ   .١
العلم  بها.

٢. تقديم المشورة لضحايا العنف االسري من 
خالل تقديم النصح واالرشاد لهم.

العنف  لضحايا  القانونية  المساعدة  تقديم   .٣
الجهات. أمام كافة  االسري، وتمثيلهم 

االســـري،  العنـــف  ضحايــا  اصـطـحــاب   .٤
قانـــون  إنــفاذ  جــهات  لـدى  ومرافقتهــم 

العنف االسري. الحماية من 

العنف االسري من متابعة قضاياهم لدى  الخوف لدى ضحايا    .١
يعد  وهذا  االسري،  العنف  من  الحماية  قانون  انفاذ  جهات 

الضعف. نقاط  من 

المعلومات  كافة  عن  االسري  العنـف  ضـحايا  افـصاح  عـدم   .٢
من  يعد  وهذا  عليهم،  يمارس  الذي  العنف  يخص  فيما 

الضعف. نقاط 

في  للضحايا  القانونية  االستشارات  تقديم   .١
االسري. العنف  قضايا 

الـقـانـونـيـــــة  الـمـسـاعـــــدة  تـقـديـــــم  .٢
والنفسية. واالجتماعية 

قضايا  في  للمعنفات  المجاني  التمثيل   .٣
القضائية. الجهات  امام  العنف االسري 

الخدمة  تقديم  في  االستمرار  لضمان  استقرار  وجود  عدم   .١
يعد  وهذا  المنح،  على  يعتمد  ذلك  الن  االسري،  العنف  لضحايا 

الضعف. نقاط  من 

الجهات  قبل  من  المنح  على  الموافقات  إجراءات  بطء   .٢
يعد  وهذا  الخدمات،  تقديم  سرعة  على  يؤثر  وهذا  الرسمية، 

الضعف. نقاط  من 
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القسم الثاني: التحديات التي تواجه جهات إنفاذ قانون الحماية من العنف االسري

أ-  التحديات التي تواجه المجلس القضائي:
-  اأن ع��دد الق�ش��اة الذي��ن مت تخ�شي�شه��م للنظ��ر يف ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري وعدده��م )78( قا�شي��ًا، ل يغط��ي جمي��ع املحاك��م يف اململك��ة، 

فهن��اك حماك��م مل يت��م فيه��ا تخ�شي���س ق�شاة للنظر يف ق�شايا العنف ال�ش��ري 14.

-  مل يت��م تخ�شي���س ق�ش��اة للنظ��ر يف امل�شادق��ة عل��ى ت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية، ذل��ك اأن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري ن���س وحتت 
طائل��ة البط��ان اأن��ه ل يج��وز لقا�ش��ي الت�ش��وية النظر يف مو�ش��وع النزاع الذي اأحيل اليه للم�شادقة على الت�ش��وية.

-  مل يت��م تخ�شي���س ق�ش��اة للنظ��ر يف ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري يف جمي��ع املحاك��م يف اململك��ة بالنظ��ر اىل درج��ة اجلرمي��ة املرتكب��ة )جناي��ة، 
جنح��ة(، فمث��ًا مل يت��م تخ�شي���س ق�ش��اة ل��دى حمكم��ة اجلناي��ات الكرى للنظ��ر يف الق�شايا التي تنطوي على عنف اأ�ش��ري.

ب-  التحديات التي تواجه وزارة العدل:
اإن النواف��ذ الت��ي يت��م ا�ش��تخدامها عل��ى نظ��ام »مي��زان« واملخ�ش�ش��ة لق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري بالطريق��ة املعم��ول به��ا ل تتف��ق واح��كام قان��ون 

احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري، بالإ�شاف��ة اىل ان��ه مل يت��م تخ�شي�س نواف��ذ لقا�شي ت�ش��وية النزاع 15.

ت-  التحديات التي تواجه إدارة حماية االسرة:
تب��ن بع��د نف��اذ قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري ظه��ور ع��دد م��ن ال�شعوب��ات والتحدي��ات يف تق��دمي اخلدم��ات )القانوني��ة، الواقعي��ة( 

لاأ�ش��رة يف ح��الت العن��ف ال�ش��ري، وه��ي:

1-  اأن ع��دد مرتب��ات اإدارة حماي��ة ال�ش��رة والبال��غ عدده��م )996( م��ن اأف��راد و�شب��اط، واملوزع��ن عل��ى الدارة الرئي�ش��ية يف عم��ان وكاف��ة 
الق�ش��ام واملف��ارز املنت�ش��رة يف كاف��ة حمافظ��ات اململك��ة ل يكف��ي للقي��ام بكاف��ة امله��ام املناط��ة به��م اإنف��اذًا لقان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف 

ال�ش��ري وم��ا رتب��ه م��ن مه��ام جيدة )القي��ام بت�ش��وية النزاعات ال�ش��رية، متابعة تنفي��ذ التدابر(.

2-  اأن توزي��ع اق�ش��ام ادارة حماي��ة ال�ش��رة ل ي�ش��مل كاف��ة األوي��ة وبع���س املناط��ق يف اململك��ة، فمث��ًا يوج��د يف حمافظ��ة البلق��اء ق�ش��م لإدارة 
حماي��ة ال�ش��رة وه��و موج��ود يف مرك��ز املحافظ��ة )الق�شب��ة(؛ يف ح��ن اأن ل��واء ع��ن البا�ش��ا ول��واء ال�ش��ونة اجلنوبي��ة ول��واء الفحي���س 
وماح���س ول��واء دي��ر ع��ا ل يوج��د فيه��ا اق�ش��ام اأو مف��ارز لإدارة حماي��ة ال�ش��رة، م��ع العل��م ب��ان الن�ش��بة ال�ش��كانية يف هذه الألوي��ة )خارج 

ق�شب��ة ال�ش��لط( تف��وق ع��دد �ش��كان ق�شبة ال�ش��لط بكث��ر جدًا.

3-  قام��ت اإدارة حماي��ة ال�ش��رة واإنف��اذًا لقان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري ولنظ��ام تطبي��ق التداب��ر 16 ال�ش��ادر ووف��ق الهيكلي��ة اجلدي��دة 
لهذه الدارة باإن�شاء ق�شم متخ�ش�س لت�شوية النزاعات ال�شرية يف الدارة، ال انه مل يبا�شر اإجراء اأي ت�شوية لغاية الن، لعدم املعرفة 

بالإجراءات العملية لت�ش��وية النزاعات ال�شرية.

4-  مل تق��م اإدارة حماي��ة ال�ش��رة لغاي��ات تطبي��ق املمار�ش��ات الُف�شل��ى لقان��ون احلماي��ة م��ن العنف ال�ش��ري، وعدم اإحالة النزاعات ال�ش��رية 
التي ميكن انهاءها ت�شويًة بو�شع اأ�ش�س اأو معاير لختيار ال�شخا�س الذين �شيتولون اإجراءات الت�شوية، واإمنا مت اعتبار جميع املُحققن  
هم من �شيتولون ت�شوية النزاعات ال�شرية، المر الذي قد يوؤدي اىل عدم جناح هذا امل�شار على اعتبار اأن ال�شخ�س الذي �شيتوىل اأمر 

ت�شوية النزاع يجب اأن تتوافر فيه موؤهات  ومعاير تختلف عن تلك الواجب توافرها باملحقق اجلنائي.

5-  مل يت��م و�ش��ع اآلي��ة لغاي��ات تنفي��ذ التداب��ر م��ع اجله��ات ذات العاق��ة، م��ن حي��ث معاير اختيار من �ش��يتوىل متابعة تنفيذ ه��ذه التدابر، 
واآلي��ة تنظي��م املل��ف اخلا���س بتنفي��ذ التداب��ر، والوراق الت��ي يتوج��ب الحتفاظ فيها يف هذا امللف، وكيفية متابعة م�ش��األة تنفيذ التدابر 

م��ن الناحي��ة العملية وتثبيت ذلك يف امللف.

14. مرفق جدوًل بال�شادة الق�شاة الذين مت تخ�شي�شهم كق�شاة عنف اأ�شرى واملحاكم التي مت تخ�شي�شهم فيها.
15. انظر ال�شفحة رقم )21( من هذه الدرا�شة بخ�شو�س التو�شيات املتعلقة بوجوب تعديات برنامج ميزان ليتوافق مع احكام قانون احلماية من العنف ال�شري.

16. انظر "نظام التدابر امللحقة بقرار ت�شوية النزاع يف ق�شايا العنف الأ�شري ل�شنة 2019"
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6-   مل تق��م اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة بتطبي��ق نظ��ام ت�ش��وية النزاع��ات الأ�ش��رية لغاي��ة تاري��خ 2020 / 1/ 20 وال��ذي ن���س علي��ه قان��ون احلماي��ة 
م��ن العنف الأ�ش��ري ونظ��ام تطبيق التدابر.

7-  ل يوجد لدى اإدارة حماية ال�ش��رة نظام للربط اللكروين لغايات الحتفاظ ب�ش��جل الكروين �ش��واًء لق�شايا العنف ال�ش��ري اأو لت�ش��وية 
النزاعات ال�شرية، وبالتايل توثيق الجراءات املتخذة يف هذه الق�شايا و�شمان ال�شرية التي ن�س عليها القانون.

8-  مل يتم تطبيق اإجراءات حماية ال�ش��هود واملُبلغن لغاية تاريخ اإعداد هذه الدرا�ش��ة، وال�ش��بب يف ذلك عدم �شدور نظام حماية ال�ش��هود 
ال��ذي ن�ش��ت علي��ه امل��ادة )6/ب/ 5( م��ن قان��ون احلماي��ة من العنف الأ�ش��ري.

9-  مل يت��م تدري��ب وتاأهي��ل الأخ�شائي��ن الجتماعي��ن والنف�ش��ين تدريب��ات متخ�ش�ش��ة عل��ى نظام ت�ش��وية النزاعات الأ�ش��رية وبيان دورهم 
ال��ذي يج��ب اأن يك��ون اإيجابي��ًا م��ن خ��ال الدرا�ش��ة الجتماعي��ة والنف�ش��ية لاأ�ش��رة للوق��وف على الأ�ش��باب الفعلية للعنف ال�ش��ري لغايات 

اإرفاقها مبلف الت�ش��وية، ليكون راأيًا ا�شتئنا�ش��يًا لقا�شي الت�ش��وية لختيار التدبر املائم ملعاجلة حالة العنف ال�ش��ري.

10-  توجد مناذج كثرة ت�شتخدمها اإدارة حماية الأ�شرة لغايات تطبيق قانون احلماية من العنف ال�شري ومنها على �شبيل املثال:
-  عدد من النماذج لغايات درا�شة حالة العنف ال�شري.

-  مناذج لت�شوية النزاعات الأ�شرية.
-  مناذج لتطبيق التدابر.

11-  وه��ذه النم��اذج يج��ب تقلي���س فئاته��ا وعدده��ا وف��ق م��ا يحتاج��ه تنفي��ذ الج��راء ال��وارد يف القان��ون وامل��راد تنفي��ذه فعا لغاي��ات جناعة 
وفعالي��ة هذه الجراءات.

12-  حتت��اج مرتب��ات اإدارة حماي��ة ال�ش��رة اىل تدري��ب عمل��ي )تطبيق��ي( عل��ى اإج��راءات ت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية م��ن خ��ال طرح مناذج 
افرا�شية للعديد من اأنواع اجلنح واملخالفات التي يجوز فيها ت�شوية النزاع الأ�شري، وكذلك تدريب عملي )تطبيقي( على اآلية تطبيق 
التدابر التي يقررها قا�شي الت�ش��وية مع املوؤ�ش�ش��ات واجلهات واملراكز املُتخ�ش�شة برامج التاأهيل النف�ش��ي والجتماعي املُعتمدة من 

قبل وزير التنمية الجتماعية ومتابعة تنفيذها وكافة الأمور املتعلقة بها.

13-  حتت��اج مرتب��ات اإدارة حماي��ة ال�ش��رة اىل دلي��ل عمل��ي تطبيق��ي لإجراءات ت�ش��وية النزاعات الأ�ش��رية واآخر لتطبي��ق التدابر الواردة يف 
قانون احلماية من العنف ال�شري.

14-  توج��د �شعوب��ات يف احل��الت الت��ي ت�ش��تلزم العر���س عل��ى الط��ب ال�ش��رعي، وتتمث��ل ه��ذه ال�شعوب��ات يف ع��دم قب��ول بع���س املعنف��ات م��ن 
العر���س عل��ى الط��ب ال�ش��رعي للح�ش��ول عل��ى تقري��ر طب��ي لإثب��ات ح��الت العت��داء )ام��ا اجل�ش��دي اأو اجلن�ش��ي(، وكذل��ك ع��دم ح�ش��ور 
الطب��اء ال�ش��رعين اىل العي��ادات يف اأوق��ات معين��ة ومث��ال ذل��ك اي��ام العط��ل ال�ش��بوعية او الر�ش��مية اأو الف��رات امل�ش��ائية للك�ش��ف عل��ى 

�شحاي��ا العنف ال�ش��ري.

15-  ع��دم امتث��ال اجله��ات الطبي��ة )م�شت�ش��فيات ومراك��ز وزارة ال�شح��ة( مبعاجل��ة �شحاي��ا العن��ف ال�ش��ري املحال��ن اليه��ا ع��ن 
طري��ق ادارة حماي��ة ال�ش��رة والق�ش��ام التابع��ة له��ا اأو يف ح��ال مراجعته��م اليه��ا مبا�ش��رًة جمان��ًا تنفي��ذًا لق��رار رئي���س ال��وزراء رق��م 

10 / 11/ 2 / 19205 تاري��خ 20 / 10 / 2010.
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ث-  التحديــــات التــي تواجـــه وزارة التنميـــة االجتماعيـــة ووزارة الصحـــة/ الطـــب 
النفســي: واالختصـــاص 

بع��د نف��اذ قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري ف��اإن الواق��ع العملي اأف��رز بع�س التحدي��ات التي تواجه تق��دمي اأف�شل اخلدمات لأفراد ال�ش��رة 
يف حالت العنف ال�ش��ري، ميكن ايجازها مبا يلي:

1-  اأن ع��دد الأخ�شائي��ن الجتماعي��ن والنف�ش��ين الذي��ن مت رفده��م اإىل اأق�ش��ام اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة ملتابع��ة ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري، ه��و 
عدد غر كاف لتغطية كافة املهام املناطة بهم )17(، خا�شة واأن من موجبات قانون احلماية من العنف ال�شري بانه يتوجب على متويل 
اأمر الت�شوية مراعاة ظروف ال�شرة القت�شادية والجتماعية، المر الذي قد يتطلب عقد جل�شات الت�شوية يف الفرات امل�شائية، اأو يف 
العطل ال�شنوية اأو ال�شبوعية، المر الذي قد يوؤدي اىل �شعوبات يف ح�شور الخ�شائي الجتماعي والنف�شي يف هذه الوقات، وقد تتذرع 
الفتي��ات م��ن تخ�ش���س عل��م النف���س والجتم��اع و/ او الط��ب النف�ش��ي بع��دم متكنه��ن م��ن احل�ش��ور خ��ال تل��ك الوقات لن ذل��ك يعار�س 
طبيعة العادات والتقاليد يف اأماكن معينة التي تنتقد خروجهن من املنزل م�شاءاً، اأو تتذرع بانها متزوجة ولديها اأ�شرة، اإ�شافة اىل اأن 
ح�ش��ور الخ�شائي��ن الجتماعي��ن والنف�ش��ين يف الف��رات امل�ش��ائية اأو العط��ل ال�ش��بوعية بع��د مغادرته��م لعمله��م بع��د انته��اءه فاإن ذلك 
يزي��د م��ن اعباءه��م املالي��ة نتيج��ة املوا�ش��ات  اأو تكبده��م املحروق��ات يف ح��ال ح�شوره��م مبركباته��م، وكل ذل��ك ُيعد حتدي��ات وُمعيقات 

لإنفاذ بع�س اأحكام قانون احلماية من العنف ال�ش��ري.

2-  ع��دم وج��ود مرجعي��ة و/او الي��ه وا�شح��ة ل��دور الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي ترك��ز عل��ى ال��دور اليجاب��ي املُن��اط به��م للحف��اظ عل��ى 
الأ�ش��رة لدى ا�ش��تام ال�ش��كوى واثناء التحقيق الويل، واأثناء مرحلة ت�ش��وية النزاع الأ�ش��ري ومتابعة النزاع بعد اإمتام الت�ش��وية او ف�شلها، 
وتبن لهم اأهمية الدرا�ش��ة الجتماعية والنف�ش��ية الفعلية واأثرها لحقًا يف اختيار التدبر املائم ملعاجلة حالة العنف ال�ش��ري. واعداد 
الي��ة اإجرائي��ة تو�ش��ح تل��ك املعلوم��ات املطل��وب توافره��ا ب�ش��كل موح��د ليت��م تبينيها من جميع العامل��ن وتبيني مناذج موح��دة حتوي كافة 

املعلوم��ات املطلوب��ة والتدريب عليها.

3-  ع��دم اإ�ش��دار نظ��ام حلماي��ة ال�ش��هود واملبلغ��ن يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري ا�ش��تنادًا لأح��كام املادت��ن )6/ب/ 5( م��ن قان��ون احلماي��ة من 
العن��ف الأ�ش��ري، وم��ا يرتب��ه ه��ذا القان��ون م��ن اإلزامية التبليغ عن مقدمي اخلدم��ات الطبية والجتماعية والتعليمي��ة، باعتبارها الوزارة 

املن��اط به��ا هذا القانون ا�ش��تنادًا لأح��كام املادة الثانية منه.

4-  عدم ابرام اتفاقيات اأو مذكرات تفاهم مع املوؤ�ش�شات العامة التي تطبق فيها تدبر اخلدمة املجتمعية، وكذلك مع املراكز املتخ�ش�شة 
بالتاأهي��ل النف�ش��ي والجتماع��ي لغاي��ات تطبي��ق تدب��ر الإخ�ش��اع لرنام��ج التاأهي��ل النف�ش��ي اأو الجتماع��ي الذي ميك��ن اأن ُي�شمنه قا�شي 

الت�ش��وية لق��رار امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية �ش��واًء للُمعِن��ف اأو املُعَنف.

ح-  التحديات التي تواجه الجهات االخرى من جهات إنفاذ القانون
)مقدمي اخلدمات ال�شحية، مقدمي اخلدمات التعليمية، مقدمي اخلدمات الجتماعية()مقدمي اخلدمات ال�شحية، مقدمي اخلدمات التعليمية، مقدمي اخلدمات الجتماعية(

-  ع��دم وج��ود معرف��ة قانوني��ة ل��دى مقدم��ي اخلدم��ات التعليمي��ة وال�شحي��ة والجتماعي��ة ح��ول ح��الت التبلي��غ اللزام��ي يف ق�شاي��ا العن��ف 
ال�ش��ري وح��الت عوار���س الهلي��ة مم��ا قد يعر�شه��م للم�ش��اءلة اجلزائية.

-  ل تتوافر لدى مقدمي اخلدمات التعليمية وال�شحية والجتماعية معرفة باآلية التبليغ يف ق�شايا العنف ال�شري.

-  عدم وجود التدريب الكايف لهذه الفئات على العنف ال�شري

17. هناك اأحد مكاتب التنمية الإجتماعيةامللحقة باأق�شام اإدارة حماية الأ�شرة ل يوجد فيه اأخ�شائين اجتماعين وهو مكتب معان.
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القســم الثالــث: التوصيــات التــي ســتؤدي أفضــل الممارســات فــي تقديــم الخدمــات 
لضحايــا العنــف االســري:

حت��ى تتحق��ق الغاي��ة املرج��وة م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري، واملحافظ��ة عل��ى �شحاي��ا العن��ف ال�ش��ري، وحت��ى تطل��ع كل جه��ة م��ن 
جهات اإنفاذ القانون باملهام املناطة بها، فان ذلك يتطلب اإجراء تعديات ُتعد جوهرية على قانون احلماية من العنف ال�شري، بالإ�شافة 

اىل تو�شي��ات عملي��ة لرف��ع اداء جه��ات اإنف��اذ القانون لتقدمي اأف�ش��ل اخلدمات، وهي:

-  التوصيات التشريعية:
33-   تعديل قانون احلماية من العنف الأ�شري رقم -   تعديل قانون احلماية من العنف الأ�شري رقم 1515 ل�شنة  ل�شنة 20172017

با�ش��تقراء ن�شو���س قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري وم��ا افرزتها الور�ش��ات التدريبي��ة املختلفة لل�ش��ادة الق�شاة ومرتب��ات اإدارة احلماية 
م��ن العن��ف الأ�ش��ري وباق��ي اجله��ات ذات العاق��ة املتعلق��ة بتطبيق القان��ون واملراجعات امل�ش��تمرة لن�شو�س القانون وماحظ��ات العديد من 

اجله��ات املعني��ة بتطبي��ق وتنفيذ القانون والت��ي تبن من خالها: -

اأ-  وج��ود نق���س ت�ش��ريعي يف القان��ون ملعاجل��ة الكث��ر م��ن احل��الت الواقعي��ة والعملي��ة والت��ي بقي��ت دون اأي��ة اأح��كام لتنظيمه��ا و�شبطه��ا كم��ا 
ه��و مبن ادناه.

ب-  وجود غمو�س يف بع�س الن�شو�س الأمر الذي قد يوؤدي اىل خاف  واجتهادات مت�شاربة يف �ش��بيل الو�شول ملمار�ش��ات ُف�شلى لتطبيق 
هذه الن�شو�س لكافة جهات انفاذ القانون.

وقد تلخ�شت مظاهر هذا النق�س الت�شريعي اأو الغمو�س يف الن�شو�س ومن واقع القانون مبا يلي:

)1(. ع��دم وج��ود تعري��ف وا�ش��ح وحم��دد للمحكم��ة املخت�ش��ة يف القان��ون، الأم��ر ال��ذي ي��وؤدي اإىل اخت��اف يف تف�ش��ر ن�شو���س امل��واد )9( 
و)10( و)11( و)12( فيما اذا كان املق�شود هو قا�شي الت�ش��وية اأم املحكمة املخت�شة يف نظر النزاع النا�ش��ئ عن عنف ا�ش��ري، �ش��يما وان 
ن�شو�س القانون توجب ظاهريا وجود اخت�شا�شن لهذه املحكمة؛ الأول يف نطاق ت�شوية النزاع، بامل�شادقة على هذه الت�شوية وت�شمن قرار 
امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية تدب��ر اأو اأك��ر م��ن التداب��ر ال��واردة يف امل��ادة )11( م��ن القان��ون، كما ويتمث��ل الثاين يف نظر الن��زاع كجرم يف حال 

عدم املوافقة على اإحالة النزاع اإىل الت�ش��وية اأو يف حال ف�ش��ل اإجراءات الت�ش��وية.

وحتى تتحقق الغاية من القانون واملتمثلة بحماية الأ�شرة فانه يتوجب ما يلي:وحتى تتحقق الغاية من القانون واملتمثلة بحماية الأ�شرة فانه يتوجب ما يلي:

-  و�شع تعريف وا�شح وحمدد لقا�شي ت�شوية النزاع.

-  و�شع تعريف ملحكمة املو�شوع والتي تخت�س بنظر النزاع.

-  اأن ي�شمل التخ�شي�س الوارد يف املادة )19( من القانون كا الخت�شا�شين.

)2(. مل يح��دد القان��ون يف امل��ادة )3/ه( الف��راد املعتري��ن م��ن ال�ش��رة بالن�ش��بة للطفل امل�ش��مول باحل�شانة لغايات تطبي��ق القانون واعتبار 
احلالة هي حالة عنف اأ�شري اأم ل.

)3(. مل يح��دد القان��ون يف الن�شو���س املتعلق��ة بالب��اغ ع��ن ح��الت العن��ف ال�ش��ري مل��ن يك��ون الب��اغ حتدي��دًا م��ن قب��ل مقدم��ي اخلدم��ات 
ال�شحي��ة اأو التعليمي��ة اأو الجتماعي��ة لغاي��ات حتدي��د ونف��ي امل�ش��وؤولية اجلزائي��ة.

)4(. مل حت��دد امل��ادة الرابع��ة م��ن القان��ون اأي عقوب��ة عل��ى خمالف��ة اأح��كام الفق��رة )ب( م��ن ه��ذه امل��ادة مم��ا يجع��ل م��ن الن���س عل��ى عدم 
الف�شاح عن هوية مقدمي الباغ معاقب عليه فقط وفقًا للقواعد العامة الواردة يف قانون العقوبات وبخاف النهج الذي اخذ به القانون، 
وحتدي��دًا يف الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة حي��ث ن���س عل��ى عقوب��ة خا�ش��ة بح��ال خمالف��ة ما ورد به��ذه الفقرة بالرغ��م من اأنها اي�ش��ًا تخ�شع 

للقواع��د العام��ة يف قانون العقوبات.
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لذلك يجب ا�شتحداث ن�س يعاقب على خمالفة اأحكام الفقرة )ب( من املادة الرابعة.لذلك يجب ا�شتحداث ن�س يعاقب على خمالفة اأحكام الفقرة )ب( من املادة الرابعة.

)5(. من��ح القان��ون ال�شاحي��ة بت�ش��وية الن��زاع الأ�ش��ري لإدارة حماي��ة الأ�ش��رة فق��ط، دون اأن ميت��د ذلك لقا�شي ت�ش��وية النزاع يف حال ف�ش��ل 
اإج��راءات الت�ش��وية، اإذ اأن �شاحيات��ه ال��واردة يف القان��ون تنح�ش��ر فق��ط يف امل�شادق��ة على الت�ش��وية اأو رف�شها فق��ط دون اأن يكون له دور يف 
اإجراء الت�شوية يف حال ف�شل اإدارة حماية ال�شرة بالتو�شل لت�شوية لهذا النزاع، وكما هو احلال يف قانون الحداث لعام 2014 الذي اعطى 

هذه ال�شاحية اأي�شا لقا�شي الأحداث.

لذل��ك م��ن الف�ش��ل ا�ش��تحداث ن���س يعط��ي قا�ش��ي الت�ش��وية �شاحي��ة اإج��راء الت�ش��وية يف حال��ة ف�ش��ل الت�ش��وية ل��دى اإدارة حماي��ة 
الأ�ش��رة اأو يف حال��ة ع��دم اإمتامه��ا خ��ال امل��دة املح��ددة، واأن مين��ح ِمكن��ة ال�ش��تعانة بجه��ة خُمت�ش��ة بت�ش��وية النزاع��ات اأو �ش��خ�س 

م�ش��هود ل��ه اإ�ش��اح ذات الب��ن.

)6(. مل يرد يف القانون ما يجيز لإدارة حماية الأ�شرة اأن ت�شتعن بو�شيط اأو مي�شر لغايات امل�شاعدة يف الو�شول لت�شوية النزاع.

)7(. ن���س القان��ون يف امل��ادة )7/اأ( عل��ى ج��واز اإج��راء الت�ش��وية يف اجلن��ح ب�ش��كل مطل��ق، والأ�شل اأن تكون هذه اجلنح اأك��ر حتديدًا، بحيث 
تكون الت�شوية فقط باجلنح الواقعة على ال�شخا�س والتي تنطوي على عنف اأ�شري.

)8(. مل ي��رد يف القان��ون ج��واز اإج��راء الت�ش��وية يف املخالف��ات، فهن��اك خمالف��ات ق��د تنط��وي عل��ى عن��ف اأ�ش��ري مث��ل التهدي��د اأو اإق��اق 
الراح��ة العامة.

)9(. يج��ب اإ�شاف��ة ن���س للقان��ون ل�ش��رورة اإ�ش��دار نظ��ام خا���س بت�ش��وية الن��زاع، بحي��ث يح��دد الأ�ش���س والقواع��د الت��ي تق��وم عليه��ا ت�ش��وية 
الن��زاع، وال�ش��روط الت��ي يج��ب توافره��ا لت�ش��وية النزاع.

)10(. مل يح��دد القان��ون م��ن ه��ي املحكم��ة املخت�ش��ة باإ�ش��دار اأوام��ر احلماي��ة ال��واردة يف امل��ادة )16( م��ن القان��ون، فالأ�ش��ل اأن حُت��دد  
املحكم��ة املخت�ش��ة بنظ��ر اأي ج��رم نا�ش��ئ ع��ن حال��ة عن��ف اأ�ش��ري �ش��واء اأكان جناي��ة اأم جنح��ة اأم خمالف��ة.

)11(. يج��ب اإعط��اء �شاحي��ة اإ�ش��دار اأوام��ر احلماي��ة ال��واردة يف امل��ادة )16( اإىل املدعي العام، �ش��يما واأن الق�شايا التي حتال اىل املدعي 
للتحقيق فيها هي من نوع اجلناية.

)12(. مل يحدد القانون املدة التي ميكن اأن ي�شتمر بها اأمر احلماية وال�شل اأن ي�شتمر هذا المر للمدة التي تراها املحكمة منا�شبة حتى 
بع��د انته��اء الدع��وى اإذا اقت�ش��ت ال�ش��رورة ذلك.

)13(. مل يح��دد القان��ون اجله��ة املخت�ش��ة بت�ش��وية الن��زاع وامل�شادق��ة عليه يف حال كان مرتكب العنف الأ�ش��ري يخ�ش��ع لخت�شا�س ق�شائي 
خا���س اأو �شابط��ة عدلي��ة خا�ش��ة مث��ل ح��الت العن��ف ال�ش��ري املرتكب��ة م��ن قب��ل الع�ش��كرين اأو مرتب��ات الأم��ن الع��ام اأو الدف��اع امل��دين اأو 

املخاب��رات، لذل��ك يج��ب ا�ش��تحداث ن���س يحدد هذه اجله��ة الق�شائية.
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-  التوصيات المتعلقة بالواقع العملي:
1-  اأن يت��م ت�ش��مية ق�ش��اة ُمتخ�ش�ش��ن للنظ��ر يف النزاع��ات ال�ش��رية يف كاف��ة حماك��م اململك��ة، وكذل��ك تخ�شي���س ق�ش��اة ُمتخ�ش�ش��ن يف 

ت�ش��وية النزاعات ال�ش��رية يف كافة املحاكم )النظامية، الع�ش��كرية، ال�ش��رطية، املخابرات(.

2-   يج��ب اإج��راء تعدي��ات عل��ى برنام��ج »مي��زان« بحيث ت�ش��مل ه��ذه التعديات كافة الحكام اخلا�شة بق�شايا العنف ال�ش��ري، ومن ذلك: 
حتديد افراد ال�شرة، ال�شرية، الت�شوية، التدابر، تدابر احلماية امل�شتعجلة، التكرار.

3-  تزوي��د اإدارة احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري بنظ��ام رب��ط الك��روين �شم��ن موا�شف��ات ُمعين��ة لتنظي��م اآلي��ة العم��ل يف جمي��ع ق�شاي��ا العن��ف 
ال�ش��ري واإج��راءات ت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية مب��ا ي�شم��ن مراقب��ة اأعم��ال كاف��ة اق�ش��ام الدارة املنت�ش��رة يف جمي��ع حمافظ��ات اململك��ة 

ول�شم��ان اخل�شو�شي��ة وال�ش��رية يف ه��ذا الن��وع م��ن الق�شايا.

4-   يتوجب على وزارة العدل -  على �شوء نفاذ قانون احلماية من العنف ال�ش��ري-اإجراء تعديات على النوافذ اخلا�شة بنظام ميزان، 
حي��ث ت�شمن��ت ه��ذه التعدي��ات تخ�شي���س ناف��ذه واح��دة فيم��ا يخ���س ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري تب��ن ب��ان الق�شي��ة ه��ي من ق�شاي��ا العنف 

ال�ش��ري ونوع العنف ال�ش��ري فقط، وهذا التعديل ل يتفق مع فل�ش��فة قانون احلماية من العنف ال�ش��ري

5-  عقد ور�شات تدريبية متخ�ش�شة للفئات التالية:
اأ. لل�شادة الق�شاة املدنين ومن مديرية الق�شاء الع�شكري والمن العام واملخابرات العامة على:

-  الخت�شا�س يف ق�شايا العنف ال�شري.
-  دور الق�شاء يف احلماية من العنف ال�شري.

-  امل�شادق��ة عل��ى ت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية، م��ن حي��ث ال�ش��روط الواج��ب توافره��ا يف النزاع��ات الت��ي يج��وز فيه��ا الت�ش��وية 
وال��دور اليجاب��ي لاأخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي يف ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري لغاي��ات اختي��ار التدب��ر املائ��م ملعاجل��ة 

حال��ة العن��ف ال�ش��ري.

ب.  لاأخ�شائي��ن الجتماعي��ن والنف�ش��ين وترك��ز عل��ى ال��دور اليجاب��ي املُن��اط به��م للحفاظ على الأ�ش��رة لدى ا�ش��تام ال�ش��كوى واثناء 
التحقي��ق الويل، واأثن��اء مرحل��ة ت�ش��وية الن��زاع الأ�ش��ري ومتابع��ة الن��زاع بع��د اإمت��ام الت�ش��وية او ف�ش��لها، وتب��ن له��م اأهمي��ة الدرا�ش��ة 
الجتماعي��ة والنف�ش��ية الفعلي��ة واأثره��ا لحق��ًا يف اختي��ار التدب��ر املائ��م ملعاجل��ة حالة العنف ال�ش��ري. واعداد الي��ة اإجرائية تو�شح 
تلك املعلومات املطلوب توافرها ب�ش��كل موحد ليتم تبينيها من جميع العاملن وتبيني مناذج موحدة حتوي كافة املعلومات املطلوبة 

والتدري��ب عليها.

�ش��ة وُمعّمق��ة ملرتب��ات اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة م��ن العامل��ن يف �ش��عبة ت�ش��وية النزاع��ات الأ�ش��رية لتدريبه��م عل��ى  ت. عق��د ور�ش��ات ُمتخ�شّ
اآلي��ات ت�ش��وية النزاع��ات الأ�ش��رية م��ن خ��ال تطبيقات عملي��ة واملمار�ش��ات الُف�شلى ملتابعة تنفي��ذ التدابر.

ث. عق��د ور�ش��ات تدريبي��ة ملقدم��ي اخلدم��ات ال�شحي��ة والتعليمي��ة والجتماعي��ة ح��ول حالت التبلي��غ اللزامي يف ق�شايا العنف ال�ش��ري 
بحي��ث يت��م الركي��ز عل��ى )التعري��ف بالعنف ال�ش��ري، التمييز بن اجلنايات واجلن��ح، عوار�س الهلية، اآلية التبليغ يف حالت العنف 
ال�ش��ري(، ولغايات انت�ش��ار التوعية اىل كافة مقدمي هذه اخلدمات يجب عقد دورات تدريبية لإعداد مدربن من هذه القطاعات 

لنق��ل املعرف��ة اىل كافة مقدمي هذه اخلدمات.

6-  يجب مراجعة النماذج التي ت�شتخدم لدى اإدارة حماية ال�شرة وهي كثرة جدًا، ومنها:
-  مناذج درا�شة احلالة.

-  مناذج لت�شوية النزاعات ال�شرية.
-  مناذج لتطبيق التدابر.

بحي��ث يت��م تقلي���س ع��دد ه��ذه النم��اذج، واأن تت�شم��ن امل�شطلح��ات واملفاهي��م الت��ي تتواف��ق م��ع قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري ووفق ما 
يحتاج��ه تنفي��ذ الج��راء ال��وارد يف القان��ون وامل��راد تنفي��ذه فع��ًا لغاي��ات جناع��ة وفعالي��ة ه��ذه الج��راءات.
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7-  يتوج��ب عل��ى وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة رف��د اإدارة حماي��ة ال�ش��رة بع��دد كاٍف م��ن الأخ�شائين الجتماعين والنف�ش��ين )ذكور واإناث( 
الذين لديهم الكفاءة والرغبة للعمل بال�ش��راكة مع مرتبات ادارة احلماية من العنف الأ�ش��ري �ش��واًء يف الق�شايا التي يجوز فيها ت�ش��وية 
النزاع��ات الأ�ش��رية اأو تل��ك الت��ي ل يج��وز فيه��ا الت�ش��وية، ذل��ك اأن الع��دد املوج��ود حالي��ًا م��ن الخ�شائي��ن الجتماعي��ن والنف�ش��ين غ��ر 
كاٍف، فمث��ًا ا�ش��تقبلت ادارة حماي��ة ال�ش��رة )11923( حال��ة وق�شي��ة خ��ال ع��ام 2018 18 ، وبالت��ايل ف��ان ه��ذا الع��دد م��ن الخ�شائي��ن 
الجتماعي��ن والنف�ش��ين يف املكات��ب املخ�ش�ش��ة يف اق�ش��ام اإدارة حماي��ة ال�ش��رة املنت�ش��رة يف اململك��ة الردني��ة ل يكف��ي ملتابع��ة ه��ذه 
احل��الت، بالإ�شاف��ة اىل ان��ه ووفق��ًا لقان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري ف��اإن جل�ش��ات الت�ش��وية ق��د تنعق��د يف الف��رات امل�ش��ائية مراع��اًة 

مل�شلح��ة الأ�ش��رة القت�شادي��ة والجتماعي��ة وه��ي حتت��اج حل�ش��ور الخ�شائي الجتماعي والنف�ش��ي.

8-   يتوج��ب عل��ى وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة العم��ل عل��ى اب��رام اتفاقي��ات اأو مذك��رات تفاه��م م��ع املوؤ�ش�ش��ات العام��ة الت��ي ميك��ن فيه��ا تطبيق 
تدبر اخلدمة املجتمعية وكذلك مع املراكز املتخ�ش�شة بالتاأهيل النف�شي والجتماعي لغايات تطبيق تدبر الإخ�شاع لرنامج التاأهيل 

النف�ش��ي اأو الجتماعي الذي ميكن اأن ي�شمنه قا�شي الت�ش��وية لقرار امل�شادقة على الت�ش��وية �ش��واء للُمعِنف اأو املُعَنف.

9-  يتوج��ب اإيج��اد اآلي��ة توعوي��ة للمواطن��ن للتعري��ف بقان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري، بحيث يتم الركي��ز فيها على: اآلي��ات الباغ عن 
ح��الت العن��ف ال�ش��ري، واهمي��ة ذل��ك للحف��اظ عل��ى ال�ش��رة واملجتم��ع وع��دم تفاق��م ه��ذه احل��الت، ت�ش��وية النزاع��ات ال�ش��رية كنموذج 
للعدال��ة ال�شاحي��ة ودوره��ا يف املحافظ��ة عل��ى ال�ش��رة، ودور التداب��ر ال��واردة يف قانون احلماية من العنف ال�ش��ري يف معاجلة حالت 

العن��ف ال�ش��ري؛ وميك��ن اأن تتم ه��ذه التوعية من خال:
-  ا�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعي من قبل ادارة حماية ال�شرة اأو وزارة التنمية الجتماعية.

-  ار�شال ر�شائل ن�شية عر التطبيقات الذكية املتاحة.
-  عقد لقاءات اأو ور�شات اأو دورات لعدة فئات يف املجتمع مثل اجلامعات، اأو املدار�س.

18 . انظر املرفق اخلا�س باإح�شائيات اإدارة حماية ال�شرة لق�شايا العنف ال�شري لعام 2018 . )علما انه ورد يف املرفق خطا مطبعي كلمة �شهر(.
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مرفقــات الدراســة لغايــات مراعــاة تقديــم أفضــل الخدمــات ألفــراد االســرة فــي حــاالت 
العنــف االســري

1-   اإح�شائيات لعدد حالت العنف ال�شري يف عام 2018.

2-   اإح�شائيات لعدد حالت العنف ال�شري خال الن�شف الول من عام 2019.

3-   مناذج درا�شة احلالة.

4-   مناذج لت�شوية النزاعات ال�شرية ولتطبيق التدابر.

5-   قرار رئي�س الوزراء رقم 10 / 11/ 2 / 19205 تاريخ 20 / 10 / 2010.

6-   ك�شف الغرف الق�شائية بالتف�شيل.
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٢٠١٩

لواقــــــــع الخدمــــــــات المقدمــــــــة
إنفاذ� لقانون الحماية من العنف االسري

(الخدمات، الصعوبات، التوصيات)
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