






مت تطوي����ر ه����ذا املحت����وى بدع����م م����ن ال�ش����عب الأمريك����ي م����ن خ����ال منح����ة م����ن برنام����ج USAID تكام����ل املنف����ذ م����ن قب��ل 
IREX واملم����ول م����ن الوكال����ة الأمريكي����ة للتنمي����ة الدولي����ة )USAID(. ويعتب����ر ه����ذا املحت����وى م����ن م�ش����وؤولية ال�ش���بكة القانوني���ة 

للن�ش���اء العربي���ات 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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تمهيد وشكر 
تعام��ل امل�ش��رع الردين م��ع ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري بن��وع م��ن اخل�شو�شي��ة والتف��رد اميان��ا من��ه ب��اأن تل��ك اجلرائ��م تتمي��ز ع��ن غريه��ا بحك��م 
العاق��ة الت��ي ترب��ط ب��ن اجل��اين واملجن��ي علي��ه، وبك��ون  ه��ذا العنف متكررًا بحكم البيئ��ة احلا�شنة له والتي جتمع ال�شحي��ة ومرتكب العنف 
حتت �ش��قف واحد، وبكونه متعاظمًا حيث يبداأ من نوع املخالفة الب�ش��يطة وقد ينتهي اأحيانا اىل اجلنايات الكبرية، ورغم تلك اخل�شائ�س 
الت��ي يتف��رد به��ا العن��ف الأ�ش��ري ال ان امل�ش��رع ح��اول خل��ق نوع من التوازن بن احلف��اظ على العاقات الأ�ش��رية ودميومتها وبن وقف العنف 
واحلد منه من خال الخذ بنظام الت�شوية يف اجلرائم املتعلقة بالعنف الأ�شري كو�شيلة حلل النزاعات اجلزائية يف ق�شايا العنف الأ�شري.
ورغ��م ذل��ك جن��د اأن امل�ش��رع مل يكت��فِ  بالت�ش��وية لإنه��اء اجلرائ��م اجلنحوي��ة الواقع��ة يف نط��اق الأ�ش��رة ومل يك��ن هدف��ه الت�ش��ر عل��ى 
تل��ك اجلرائ��م حت��ت �ش��تار املحافظ��ة عل��ى الأ�ش��رة، لذلك اأوج��ب على قا�شي الت�ش��وية والخ�شائي الجتماعي والنف�ش��ي درا�ش��ة احلالة 
والتاأك��د اأن مرتك��ب العن��ف ل��ن يع��اود ارتكاب��ه وذل��ك بالوقوف على الأ�ش��باب احلقيقية لرتكابه والت�ش��دي لها من خال فر�س تدابري 

مرتبط��ة بق��رار امل�شادق��ة على الت�ش��وية.
ونظ��رًا لأهمي��ة تل��ك التداب��ري يف معاجل��ة وتاأهي��ل مرتك��ب العن��ف، و�شم��ان ع��دم تك��راره ورغ��م م��رور اأك��ر من ثاث �ش��نوات على �ش��ريان 
قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري رق��م )15( ل�ش��نة 2017، اإل اأن تل��ك التداب��ري مل يت��م فر�شه��ا اأو تطبيقه��ا اأو ارفاقه��ا بالت�ش��ويات؛ 
فج��اء ه��ذا الدلي��ل ليك��ون دلي��ًا ا�شر�ش��اديًا وتطبيق��ًا يت�شم��ن اآلي��ة  فر���س التداب��ري وانواعه��ا واآلي��ة التعام��ل معه��ا، ويك��ون اأداة مرجعيت��ه 
ومنهجيته قابلة للتطبيق امليداين من خال اعتماد النهج الت�ش��اركي وال�ش��تفادة من خربات العاملن يف امليدان وبالرتكاز على اأدبيات 

اإع��داد الأدل��ة الإر�ش��ادية الإجرائي��ة القابل��ة  للمراجع��ة الاحق��ة عن��د احلاج��ة  وم��ن  هن��ا جاء اإع��داد الدليل من قب��ل اخلبريين :
- القاضي الدكتورة نوال الجوهري.

- القاضي علي المسيمي.

ومتت مراجعته ومتابعته من جلنة فنية مكونة من ممثلن عن املجل�س الق�شائي ت�شم كل من:
القاضي أيوب السواعير. 

القاضي أيمن الغزاوي.
القاضي الدكتور ناصر السالمات. 

-  ممثلن عن اإدارة حماية الأ�شرة:
العقيد قيس الغرايبة.

النقيب مهند الدبايبة.
النقيب آن الطوال.

-  ممثلن عن وزارة التنمية الجتماعية:
السيد محمود الهروط.
السيد عايش العواملة.

-  ممثلن عن م�شت�شفى املركز الوطني لل�شحة النف�شية / وزارة ال�شحة:
الدكتور احمد المصري.
السيدة مها ابو عالية.

-  اأما املراجعة القانونية لهذا الدليل فقد اأُجريت من قبل رئي�س ديوان الت�شريع والراأي  فـــداء الحمـــود.
وق��د مت تق��دمي الدع��م اللوج�ش��تي لإع��داد ه��ذا الدلي��ل م��ن قب��ل ال�ش��بكة القانوني��ة للن�ش��اء العربي��ات ممثل��ة برئي���س ال�ش��بكة للن�ش��اء 

العربي��ات القا�ش��ي  الدكتــور ســهير الطوباســي واملدي��رة التنفيذي��ة لل�ش��بكة ممثل��ة بالســيدة ســماح مرمــش.
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مقدمة 
من��ح قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري املحكم��ة املخت�ش��ة �شاحي��ة امل�شادق��ة عل��ى ق��رار ت�ش��وية الن��زاع يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري 
املوق��ع م��ن اأط��راف الن��زاع، واملع��د م��ن اإدارة  حماية الأ�ش��رة، وله��ذه املحكمة بناء عل��ى تقرير الأخ�شائ��ي الجتماعي والنف�ش��ي اتخاذ 
اأي م��ن التداب��ري املن�شو���س عليه��ا في��ه، عل��ى اأن يت��م ت�شمينه��ا يف ق��رار امل�شادق��ة على الت�ش��وية، وتعد تلك التدابري اأحد اأهم الأدوات 
الت��ي ت�ش��اهم يف اإ�ش��اح �ش��لوك مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري وتتع��داه لت�ش��مل ا�ش��اح املت�ش��رر ذات��ه؛ اأي ال�ش��خ�س ال��ذي يتعر���س للعن��ف 
الأ�ش��ري، مم��ا ي�ش��هم يف حتقي��ق اله��دف ال��ذي وج��د م��ن اأجله قانون احلماية من العنف الأ�ش��ري، وهو حماية الأ�ش��رة وال�شحية وعدم 

تك��رار العنف.

وق��د ج��اء النظ��ام رق��م )100( ل�ش��نة 2019 لينظ��م الإج��راءات وال�ش��وؤون املتعلق��ة بالتداب��ري امللحق��ة بق��رار ت�ش��وية الن��زاع يف ق�شاي��ا 
العن��ف الأ�ش��ري جميعه��ا، حي��ث ح��دد اجله��ات املعني��ة بتنفي��ذ التداب��ري، واأدوار ه��ذه اجله��ات، الت��ي يعتم��د عليه��ا جن��اح تنفي��ذ ه��ذه 
التداب��ري، ومنه��ا اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة والت��ي اأوج��ب النظ��ام  اأن ين�ش��اأ فيه��ا ق�ش��م لتنفي��ذ التداب��ري الت��ي يحك��م به��ا، وح��دد اأدوار ه��ذا 
الق�ش��م ومهام��ه، كم��ا ح��دد املعلوم��ات الواج��ب توافره��ا يف �ش��جل الأح��كام املت�شمن��ة التدابري والإجراءات املتخذة ب�ش��اأنها، وال�ش��روط 
الواج��ب توافره��ا يف املراف��ق العام��ة واجله��ات واملوؤ�ش�ش��ات الت��ي تنفذ فيها التدابري، والأمور الواج��ب مراعاتها من املحكم��ة املخت�شة 
عن��د اتخ��اذ قراره��ا بالتدب��ري املنا�ش��ب، والأ�ش���س الواج��ب مراعاته��ا عن��د اتخ��اذ التداب��ري وتنفيذه��ا حتقيق��ًا مل�شلح��ة الأ�ش��رة، وامل��دد 
الت��ي تخ�ش��ع له��ا تنفي��ذ اأح��كام التداب��ري، والإج��راءات التي يتوجب على اإدارة  حماية الأ�ش��رة اتخاذها عند اإمتام اإجراءات الت�ش��وية، 

والإج��راءات الواج��ب اتباعه��ا بع��د م�شادق��ة املحكم��ة املخت�ش��ة عل��ى الت�ش��وية، وح��الت تبدي��ل التداب��ري والأم��ور املرتبطة بها.  

واإذا عدن��ا اىل التداب��ري كاأح��دي الآلي��ات اجلدي��دة الت��ي ج��اء به��ا قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري فاإنه��ا تعتم��د ب�ش��كل كب��ري عل��ى 
تقب��ل املجتم��ع له��ا باعتباره��ا مفهوم��ًا جدي��دًا، فنجاحه��ا يتطل��ب تع��اون اأف��راد املجتم��ع عل��ى اخت��اف فئاته��م م��ع ال�ش��لطة الق�شائي��ة 
والأجه��زة امل�ش��رفة عل��ى تنفيذه��ا، م��ع الإبق��اء عل��ى الطاب��ع اجلزائي لتل��ك التدابري، فه��ذا التعاون يوؤدي اىل اإقناع الراأي العام بقدرة 
التداب��ري عل��ى حتقي��ق الإ�ش��اح والوقاي��ة، ويف الوق��ت ذات��ه ينب��ه اىل م�ش��اوئ العقوبة ال�ش��البة للحرية التي تنعك���س عل��ى مرتكب العنف 
وعل��ى الأ�ش��رة وعل��ى املجتم��ع نف�ش��ه. ول يك��ون ذل��ك اإل ب��اأن يثب��ت ه��ذا التع��اون جدوى التداب��ري وما تنط��وي عليه من اآث��ار اإيجابية على 

املجتم��ع والفرد.

 وم��ا ياح��ظ ان قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري رغ��م اميان��ه بالت�ش��وية كاأح��دي الط��رق البديل��ة لإنه��اء الق�شاي��ا اجلزائي��ة يف 
بع���س اجلرائ��م الواقع��ة �شم��ن نط��اق الأ�ش��رة اإل اأن امل�ش��رع اأدرك اأن جم��رد اإغ��اق مل��ف الق�شي��ة وع��دم حتويله��ا اىل الق�ش��اء ق��د ل 
يكف��ي لإنه��اء العن��ف و�شم��ان ع��دم تك��راره لذل��ك اأعط��ى املحكم��ة الت��ي ت�ش��ادق عل��ى الت�ش��وية �شاحية فر���س تدابري من �ش��اأنها تقومي 

�ش��لوك مرتك��ب العن��ف، واإع��ادة تاأهيلي��ه فج��اءت تل��ك التداب��ري ك�شمان��ات وقائي��ة لع��دم مع��اودة العن��ف ول�ش��تقرار الأ�ش��رة واأمانه��ا.

بن��اء عل��ى جمم��وع اأح��كام التداب��ري امللحق��ة بق��رار ت�ش��وية الن��زاع يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري الت��ي ج��اء به��ا قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف 
الأ�ش��ري ونظ��ام التداب��ري ال�ش��ادر مبقت�ش��اه، كان ل ب��د م��ن اإع��داد دلي��ل يب�ش��ط تلك الأح��كام وي�ش��رحها، ويهدف اإىل: 
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أهداف الدليل 
�ش��ري، لتو�شي��ح  ع��داد ه��ذا الدلي��ل ليك��ون موجه��ًا اىل املتعامل��ن م��ع مرتك��ب العن��ف وال�شحاي��ا يف ق�شاي��ا العن��ف الأ �ش��ري، لتو�شي��ح لق��د مت اإ ع��داد ه��ذا الدلي��ل ليك��ون موجه��ًا اىل املتعامل��ن م��ع مرتك��ب العن��ف وال�شحاي��ا يف ق�شاي��ا العن��ف الأ لق��د مت اإ

الأدوار املطلوب��ة م��ن كل منه��م يف تنفي��ذ تل��ك التداب��ري و�شم��ان جناعته��ا وذل��ك م��ن خ��ال: الأدوار املطلوب��ة م��ن كل منه��م يف تنفي��ذ تل��ك التداب��ري و�شم��ان جناعته��ا وذل��ك م��ن خ��ال: 

1. بيان مفهوم التدابري وال�شروط العامة الواجب توافرها لدى تطبيقها.
2. اأنواع التدابري يف ق�شايا العنف الأ�شري.

3. اإجراءات تطبيق التدابري يف ق�شايا العنف الأ�شري.
ال�ش��ريكة يف  التنمي��ة الجتماعي��ة واجله��ات  الأ�ش��رة ووزارة  واإدارة حماي��ة  الت�ش��وية  اأهمي��ة دور قا�ش��ي  اإب��راز   .4

تطبي��ق التداب��ري. 
5.  اإبراز دور الخ�شائي النف�شي والجتماعي يف التن�شيب بالتدبري.

6.  بع�س الإ�شكاليات التي تثور يف تطبيق التدابري وكيفية الت�شدي لها. 

ولهذا فقد مت تق�شيم حمتويات الدليل اإىل عدد من املحاور:

املحور الأول: املحور الأول: ومت تخ�شي�شه للتعريف بالتدابري والطبيعة القانونية لها وفل�شفة التدبري يف ق�شايا العنف الأ�شري.

املحور الثاين:املحور الثاين: ومت تخ�شي�شه لأنواع التدابري يف ق�شايا العنف الأ�شري وال�شروط اخلا�شة لفر�س كل منها. 

املح��ور الثال��ث: املح��ور الثال��ث: ومت التعر���س في��ه لإج��راءات تنفي��ذ التدب��ري ودور كل م��ن اجله��ات ال�ش��ريكة يف ذل��ك وال�ش��كاليات الت��ي 
يثريه��ا فر���س كل منه��ا. 



المحـــور االول 
التعريف بالتدابير

والشروط العامة
لتطبيقها  
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اواًل: التعريف بالتدابير في قانون الحماية من العنف األسري 

اإن ه��دف اأي �شيا�ش��ة عقابي��ة ه��و حمارب��ة ال�ش��لوكيات الإجرامي��ة وال�ش��عي للح��د م��ن تط��ور وانت�ش��ار اجلرمي��ة وتزايده��ا، حماي��ة للحق��وق 
الفردي��ة واجلماعي��ة، ل��ذا و�شع��ت عقوب��ات متفاوت��ة وخمتلفة لتحقيق ذلك، اذ تعترب العقوبة جزاء ي�شعه امل�ش��رع، هدفها الردع عن ارتكاب 

اجلرائ��م باأنواعها.

ف��اإذا كان��ت العقوب��ة ه��ي ج��زاء قان��وين يفر���س على مرتك��ب اجلرمية بناًء على حكم �شادر عن حمكمة جزائي��ة خمت�شة، وهو اإيام ي�شيب 
املج��رم يف ج�ش��مه اأو حريت��ه اأو مال��ه، اأو يف حقوق��ه ال�شيا�ش��ية اأو املدني��ة اأو الجتماعي��ة.

ف��اإن التداب��ري: ف��اإن التداب��ري: ه��ي جمموع��ة م��ن الج��راءات تواج��ه خط��ورة كامن��ة يف �ش��خ�س لدرئه��ا ع��ن املجتم��ع وتتف��ق م��ع اعتباره��ا و�ش��ائل للحماي��ة 
والوقاي��ة ملن��ع املج��رم م��ن الع��ودة اىل ارت��كاب اجلرمي��ة م�ش��تقبًا.

ثانيًا: فلسفة التدابير في قانون الحماية من العنف األسري 

تعترب التدابري الواردة يف قانون احلماية من العنف الأ�شري �شكا من اأ�شكال بدائل العقوبات ال�شالبة للحرية اإل اأنها متتاز مبا يلي: 

1-  اإن ه��ذه التداب��ري تفر���س بالتزام��ن م��ع ق��رار امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية، وال��ذي ه��و بالأ�ش��ل و�ش��يلة حتويلية لإنه��اء ق�شايا العنف الأ�ش��ري 
بعيدًا ع��ن الإجراءات الق�شائية.

2-  ل ت�شتطيع املحكمة التي تنظر ق�شية العنف الأ�شري احلكم بتلك التدابري اإ�شافة اىل العقوبات ال�شلية املحكوم بها.

3-  اإذا كان الأ�ش��ل بالتداب��ري اأن توج��ه اإىل اجل��اين مرتك��ب العن��ف، ف��اإن امل�ش��رع يف قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري ق��د خ��رج ع��ن تل��ك 
القاع��دة ب��اأن اأج��از فر���س تدب��ري اخل�ش��وع جلل�ش��ات التاأهي��ل النف�ش��ي او الجتماع��ي على ال�شحي��ة، الإ�شافة اىل اجل��اين وذلك بالن�س 

�شراح��ة عل��ى ان يفر���س التدب��ري عل��ى "اأط��راف الن��زاع ".

4-  وعليه فاإن التدابري غري ال�ش��البة للحرية ل تفر�س على مرتكب العنف الأ�ش��ري كعقوبة بديلة عن العقوبات ال�ش��البة للحرية، واإمنا يتم 
فر�شه��ا كاإج��راء وقائ��ي لع��دم تك��رار العن��ف يف ح��ال اإنهاء الق�شية ت�ش��وية او يف حال احلكم مع وقف التنفي��ذ، وقد تفر�س على ال�شحية 

اإ�شافة للجاين.

ثالثًا: المبادئ القانونية التي تحكم فرض التدابير  

رغم ما مييز التدابري يف ق�شايا العنف الأ�شري وما تقوم عليه من فل�شفة خا�شة فاإنها تقوم على جمموعة من املبادئ تتمثل مبا يلي: 

1-  ارتبــاط فــرض التدابيــر بمبــدأ الشــرعية: يق�شد مبب��داأ ال�ش��رعية املق��رر يف القان��ون اجلزائي اأن امل�ش��رع هو ال��ذي يحدد 
اجلرائ��م والعقوب��ات اجلزائي��ة، والقا�ش��ي ل ميل��ك اأن يوق��ع عقوب��ة غ��ري الت��ي حدده��ا الن���س، اأم��ا مب��داأ ال�ش��رعية يف جمال التداب��ري فاإن له 
مفهومًا خا�شًا اأقل ان�شباطية منه يف املجال اجلزائي، اإذ يعني فقط حتديد التدابري على �شبيل احل�شر باأن يكون للتدبري �شند يف ن�شو�س 
القان��ون مبعن��اه الع��ام، وم��ن ث��م ي��رك للمحكم��ة املخت�ش��ة حري��ة اختي��ار التدب��ري املائم للفع��ل املقرف من ب��ن قائمة التداب��ري املحددة يف 
الن�س، ومبا يتنا�شب مع حالة مرتكب العنف الأ�شري، وحكمة هذا املبداأ هي اإلزام املحكمة املخت�شة بتوقيع التدابري املحددة بالن�س على 

�شبيل احل�شر، بحيث ميتنع عليه ابتداع تدابري جديدة خارج نطاق التدابري املحددة، ويق�شم اإىل: 
ال�ش��رعية املو�شوعي��ة: ال�ش��رعية املو�شوعي��ة: وه��ي الت��ي تتعل��ق بالتدب��ري وماهيت��ه ف��ا ب��د ان يح��دد امل�ش��رع اأن��واع البدائ��ل الت��ي يج��وز فر�شه��ا وماهيته��ا، فا ميلك 

القا�ش��ي احلك��م بتدب��ري مل ين���س القان��ون علي��ه ابت��داء او ان يطب��ق تدب��ريا بكيفية خمتلفة عما ح��دده القانون لها.

ال�شرعية الإجرائية: ال�شرعية الإجرائية: ل بد اأن يحدد امل�شرع القواعد الناظمة للتدابري، ويحدد احلالت التي تفر�س فيها، وكذلك �شروط تطبيقها.
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ول ينايف مبداأ ال�ش��رعية ان ترك الت�ش��ريعات -عادة - للمحكمة �ش��لطة تقديرية وا�ش��عة يف اختيار التدبري، اإل اأن ذلك مقيد باختيار اأحد 
التداب��ري املن�شو���س عليه��ا يف امل��ادة )11( م��ن قانون احلماية من العنف الأ�ش��ري دون غريه��ا، ومن هنا فللمحكمة �شاحية فر�س التدبري 

الأن�شب طاملا اأنه �شمن التدابري التي ن�س عليها القانون اإل ان املحكمة ل ت�شتطيع فر�س تدبري غري املن�شو�س عليه قانونًا.

وينتج عن تطبيق مبداأ ال�شرعية على التدابري ما يلي:وينتج عن تطبيق مبداأ ال�شرعية على التدابري ما يلي:

-  تنح�ش��ر �شاحي��ات املحكم��ة يف فر���س التداب��ري الت��ي ن���س عليه��ا القانون، فا ي�ش��تطيع القا�شي اأن يفر�س تدب��ريا خارج نطاق التدابري 
الت��ي ن���س عليه��ا القان��ون ف��ا يج��وز للقا�ش��ي ان يفر���س ال تدب��ري العم��ل للمنفع��ة العام��ة او الإحل��اق لربنام��ج تاأهي��ل نف�ش��ي او اجتماعي 

وحظ��ر ارتي��اد اماك��ن معين��ة او بع�شه��ا او جميعها وفقا للتف�شيل الذي �ش��وف نورده لحقا. 

-   ل يج��وز  اأن يفر���س اإل التدب��ري بال�ش��كل ال��ذي ن���س علي��ه القان��ون، فالعم��ل للمنفع��ة العام��ة  يك��ون باإل��زام مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري القيام 
بخدم��ة للمنفع��ة العام��ة يف اأح��د املراف��ق العام��ة اأو اجلمعي��ات الت��ي يعتمدها الوزير ف��ا يجوز فر�س تدبري العم��ل للمنفعة العامة يف غري 
الأماكن املحددة  قانونًا  وحظر ارتياد اأي مكان اأو حمل يكون ملدة ل تزيد على �ش��تة اأ�ش��هر، فا يجوز احلظر لأكر من هذه املدة، واأما 
اإحل��اق اأط��راف الن��زاع بربام��ج اأو بجل�ش��ات ف��ا يك��ون اإل بجل�ش��ات تاأهي��ل نف�ش��ي اأو اجتماع��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اأي جمعي��ة اأو اأي جه��ة 
اأخرى يعتمدها الوزير فا يجوز اأن يكون التدبري بالإحلاق بغري هذه الربامج التي تقوم على تنظمها الوزارة او اجلهة او اجلمعية التي 

يعتمدها الوزير.

ــي: اإن ال�شاحي��ة يف فر���س التداب��ري يك��ون للجه��ة الق�شائي��ة الت��ي ن���س القان��ون عل��ى  ــم قضائ ــر بحك ــدور التدابي 2- ص
اخت�شا�شها يف فر�س التدابري، فا يجوز فر�س اأي من التدابري اإل من قبل حمكمة خمت�شة وفقًا للقانون الذي ينظم اأحكام هذا التدبري، 
فا يجوز فر�شه من قبل �شلطات الدولة الإدارية، ول من قبل الهيئات العامة التي �شيتم تنفيذ العمل ل�شاحلها، فمثًا، ل يجوز للجهة اأو 

املوؤ�ش�ش��ة الت��ي ينف��ذ فيه��ا مرتك��ب العن��ف ه��ذا التدبري اأن تغري من طبيعة هذا التدبري من تلقاء نف�ش��ها.  

3-  خضــوع التدبيــر لمبــدأ الشــخصية: الأ�ش��ل ان ل يفر���س التدب��ري اإل عل��ى امل�ش��وؤول ع��ن اجلرمي��ة؛ وه��و مرتك��ب العن��ف يف 
ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري، ف��ا يج��وز اأن ميت��د لين��ال اأح��دًا غريه من اأفراد اأ�ش��رته، اأو ورثته ممن ل ذنب لهم �ش��وى عاقتهم بهذا اجلاين، اإل 
اأنه وانطاقا من اخل�شو�شية يف ق�شايا العنف الأ�شري والهدف الذي يرمي اليه ؛وهو معاجلة امل�شكلة الجتماعية، واحلفاظ على الأ�شرة 
و�شم��ان ع��دم تك��رار العن��ف، ف��كان لب��د اأن يوؤخ��ذ بعن العتب��ار ال�شحية حيث يجوز يف هذا النوع من الق�شايا اأن يتم اإخ�شاعها اإىل برامج 

التاأهيل النف�ش��ي والجتماعي كتدبري وكا�ش��تثناء على مبداأ ال�شخ�شية.

4-  خضــوع التدبيــر لمبــدأ المســاواة: يرتبط مببداأ ال�ش��رعية مو�ش��وع ال�ش��لطة التقديرية يف فر���س التدب��ري وارتباطها مببداأ 
امل�ش��اواة، حي��ث متار���س املحكم��ة �ش��لطتها التقديري��ة يف حتدي��د طبيع��ة التدب��ري ونوع��ه، وفق��ا لظ��روف كل حال��ة، وهذا التفري��د ل يعني عدم 
امل�ش��اواة واإمنا تكمن امل�ش��اواة يف ان كل من يحقق ال�ش��روط وتبدي الدرا�ش��ة وظروف الدعوى جناعة التدبري مبواجهته حال تطبيقه يكون 

اأه��ا لتطبي��ق التدب��ري، ويك��ون اختي��ار التدبري املائم له وفقا ملا تبديه الدرا�ش��ة وظ��روف الدعوى من احتياج فعلي للتدخل.

للمحكم��ة �ش��لطة تقديري��ة يف حتدي��د طبيع��ة العم��ل املفرو���س عل��ى املحك��وم علي��ه، نظ��رًا ملوؤهات��ه، فمث��ًا ميل��ك القا�ش��ي احلري��ة يف اتخ��اذ 
القرار بان يختار نوعًا معينًا من اأنواع العمل للمنفعة العامة مبا ينا�شب الت�شخي�س للم�شكلة ال�شلوكية، والعاج املنا�شب لها، وفقا ل�شخ�شية 

مرتكب العنف وظروفه.
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ــة:  يعت��رب احل��ق يف املراجع��ة مب��داأ ا�شا�ش��ي م��ن مب��ادئ تطبي��ق التداب��ري حي��ث تخ�ش��ع الق��رارات  ــي المراجع ــق ف 5- الح
املتعلق��ة مب��ا يفر���س م��ن تداب��ري غ��ري احتجازي��ه لإع��ادة النظ��ر م��ن قبل هيئ��ة ق�شائية اأو هيئة اأخ��رى م�ش��تقلة خمت�شة، بن��اء على طلب 

م��ن تفر���س علي��ه التدابري. 

وفق��ا لأح��كام امل��ادة )9( م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري للمحكم��ة املخت�ش��ة امل�شادق��ة عل��ى ق��رار الت�ش��وية دون ا�ش��راط 
ح�ش��ور الأط��راف، خ��ال م��دة ل تتج��اوز �ش��بعة اأي��ام م��ن تاري��خ ورود مل��ف الت�ش��وية لقل��م املحكم��ة، ويك��ون قراره��ا بامل�شادق��ة عل��ى 
الت�ش��وية قطعي��ا. وه��ذه القطعي��ة تن�ش��رف اىل احلك��م بامل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية، اأم��ا ق��رار فر���س تداب��ري فاإن��ه قاب��ل لا�ش��تئناف، فر���س تداب��ري فاإن��ه قاب��ل لا�ش��تئناف، هذا 
احل��ق يف ال�ش��تئناف ه��و �شم��ان لغاي��ات التحق��ق م��ن ال�ش��روط وم��ن تنا�ش��ب التدب��ري م��ع الفع��ل املرتك��ب، وحت��ى ل يك��ون هن��اك جت��اوز 
م��ن قب��ل املحكم��ة ل�شاحيته��ا. فاحلكم��ة والغاي��ة م��ن اخل��روج ع��ن القواع��د العام��ة يف جمم��ل ن�شو���س قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف 
الأ�ش��ري، وكم��ا ج��اء يف الأ�ش��باب املوجب��ة للقان��ون  املحافظ��ة عل��ى كي��ان الأ�ش��رة ومتا�ش��كها واإ�ش��اح اأي خل��ل يف منظوم��ة الأ�ش��رة 
وبنيانه��ا، وذل��ك يوج��ب اأن يك��ون هن��اك اإع��ادة نظ��ر يف التداب��ري اإذا كان��ت اإع��ادة النظ��ر فيه��ا مل�شلح��ة الأ�ش��رة اأو لوج��ود اأي خلل بها، 
�ش��يما واأن مفه��وم حت�ش��ن الق��رار ال��واردة يف امل��ادة )9/ب(  يتعل��ق بامل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية )ذاته��ا(، وذل��ك يت�شح م��ن ن�س املادة 
)9/ب( والت��ي ذك��رت اأن ق��رار امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية قطع��ي؛ اأي اأن الأم��ر ين�ش��رف فق��ط اإىل الت�ش��وية ولي���س للتدابي���ر، واأن ورود 
التدب��ري �شم��ن ق��رار الت�ش��وية ج��اء ك��ون فر���س التداب��ري ي�ش��توجب �ش��دور ق��رار ق�شائ��ي ول يت�ش��نى ذل��ك اإل مبنا�ش��بة عر���س الت�ش��وية 
عل��ى القا�ش��ي لإقراره��ا وامل�شادق��ة عليه��ا، ومم��ا ميك��ن الق��ول مع��ه اأن ق��رار فر���س التدب��ري خا�ش��ع للمراجع��ة بط��رق الطع��ن بخ��اف 

ق��رار امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية . �ش��يما وان��ه ل يوج��د ن���س �شري��ح مبن��ع الطع��ن بالتدب��ري ذات��ه.

رابعًا: الشروط القانونية لفرض التدابير وفقا لقانون الحماية من العنف األسري:

م��ن املب��ادئ الأ�شا�ش��ية الت��ي يج��ب اتخاذه��ا بع��ن العتب��ار عن��د فر���س التدب��ري اأن تتواف��ر ال�ش��روط الت��ي ن���س عليه��ا القان��ون حت��ى 
ي�ش��ار لفر�ش��ه، واملتمثل��ة مب��ا يل��ي: 

أ - أن تكون الجريمة التي يتم فرض التدبير بها من نوع الجنحة.

وه��ذا يتطل��ب معرف��ة التكيي��ف القان��وين للفع��ل املرتك��ب يف اإط��ار الأ�ش��رة فيم��ا اإذا كان م��ن ن��وع اجلناي��ة اأو اجلنح��ة اأو املخالف��ة، 
وه��ذا التكيي��ف القان��وين لي���س �ش��هًا، اإذ يتطل��ب الوق��وف عل��ى اأركان الفع��ل املرتك��ب )القان��وين، امل��ادي، املعن��وي( واأي��ة ظ��روف اأو 

�ش��روط يتطلبه��ا امل�ش��رع.

وحي��ث ان الت�ش��وية وفق��ا لقان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري تك��ون يف اجلن��ح فق��ط، فاإن��ه م��ن غ��ري اجلائ��ز فر���س التداب��ري التي ن�س 
عليه��ا قان��ون احلماي��ة من العنف الأ�ش��ري يف اجلنايات.
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ويرت��ب عل��ى ه��ذا ال�ش��رط الآث��ار التالي��ة: 

اإن فر���س التداب��ري ل يج��وز يف اجلناي��ات الواقع��ة ب��ن اأف��راد الأ�ش��رة طاملا ل جتوز فيها الت�ش��وية، ويتوجب على اإدارة حماية الأ�ش��رة 
يف ه��ذه احلال��ة اإحال��ة الأوراق كاف��ة اإىل املدع��ي الع��ام املخت���س، ومثاله��ا: القت��ل، الت�ش��بب باإح��داث عاه��ة، الغت�ش��اب، ال�ش��فاح، 

العر�س......... هتك 

اإن فر�س التدبري ل يجوز يف اجلنح الواقعة على الأموال التي حتدث بن اأفراد الأ�ش��رة، ومثالها، ال�ش��رقة، اإ�ش��اءة المانة، اإ�شدار 
�شيكات ل يقابلها ر�شيد، الحتيال.

اإن فر���س التدب��ري يج��وز يف اجلن��ح الواقع��ة عل��ى الأ�ش��خا�س، ويك��ون املعي��ار اأو ال�شاب��ط فيه��ا ه��و العن��ف الأ�ش��ري، فمث��ًا جنح��ة 
الت�شبب بالإيذاء الناجمة عن تدهور مركبة الزوج وا�شطدامها مبركبة اأخرى واإ�شابة اأفراد الأ�شرة، ل يجوز اإجراء الت�شوية فيها، 

لأن الفع��ل مل ينط��ِو على عنف اأ�ش��ري.

ب -  أن تكون الجنحة قد تمت التسوية بين أطرافها 1.
بالرج��وع لن���س امل��ادة 11 م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري جن��د ان املحكمة املخت�شة قد اأُعطي��ت اتخاذ اأي م��ن التدابري املن�شو�س 
عليها يف تلك املادة  بناء على تقرير الأخ�شائي الجتماعي والنف�شي على اأن يتم ت�شمينها يف قرار امل�شادقة على الت�شوية ؛ ومن هنا فاإن 
�ش��رط اإعم��ال التداب��ري ان يك��ون الأط��راف ق��د تو�شل��وا ومب�ش��اعدة مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اإىل ت�ش��وية للن��زاع القائ��م بينه��م فيلج��اأ القا�شي اإىل 

اختي��ار اأح��د التداب��ري ملعاجلة اخللل ال�ش��لوكي، و�شمان عدم تكرار العنف. 

الإجاب��ة: الإجاب��ة: تو�شيح��ا مل��ا اأوردن��اه اأع��اه ف��ان التداب��ري املن�شو���س عليه��ا يف قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري، يق��رن احلك��م فيه��ا بوج��ود 
الت�ش��وية؛ وبالتايل فاإنه من غري اجلائز اللجوء اإىل هذه التدابري يف حال عدم وجود ت�ش��وية، فاإذا مل يلجاأ الأطراف ابتداء اىل الت�ش��وية او 

مل يتو�شل��وا م��ن خ��ال اإج��راءات الت�ش��وية اإىل ت�ش��وية الن��زاع واتخ��ذت الدع��وى م�ش��ار التقا�ش��ي فا جم��ال لتطبيق تل��ك التدابري.

1. العودة ل�شفحة 42 من الدليل الإر�شادي لت�شوية النزاعات يف ق�شايا العنف الأ�شري.
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تن�س املادة )54 مكررة ثانيا ( من قانون العقوبات على :

)) 1. للمحكم��ة بن��اء عل��ى تقري��ر احلال��ة الجتماعي��ة ومبوافق��ة املحك��وم علي��ه فيم��ا خ��ا حال��ة التك��رار ان تق�ش��ي باإح��دى بدائ��ل ال�ش��اح 
املجتمعي��ة اأو جميعه��ا عن��د احلك��م بوق��ف تنفي��ذ العقوب��ة الأ�شلي��ة املحك��وم به��ا وفق��ا لأحكام امل��ادة )54 مكررة( من ه��ذا القانون.

2. للمحكم��ة بن��اء عل��ى تقري��ر احلال��ة الجتماعي��ة اإلغ��اء بدائ��ل ال�ش��اح املجتمعي��ة املحك��وم بها وتنفيذ العقوب��ة الأ�شلية املحك��وم بها يف اأي 
م��ن احلالتن التاليتن :

اأ. عند اإلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام املادة )54 مكررة( من هذا القانون .
ب. اإذا تعمد املحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل ال�شاح املجتمعية اأو ق�شر يف تنفيذها دون عذر تقبله املحكمة((.

الإجاب�������������ة: الإجاب�������������ة: اإن ع��دم و�ش��ول الأط��راف اىل ت�ش��وية يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري ل مين��ع م��ن تطبي��ق القواع��د العام��ة املتعلق��ة بتطبي��ق بدائ��ل 
الإ�ش��اح املجتمع��ي، طبق��ا لاأح��كام العام��ة يف قان��ون العقوب��ات ولي���س قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري، و يف احل��الت التالية : 

- اإذا مل يلجاأ الأطراف ابتداء اىل الت�شوية ومت اختيار م�شار التقا�شي.

أو
- اإذا جلاأ الأطراف اإىل الت�شوية ومل تتم الت�شوية واختار الطرفان اإنهاء الت�شوية والعودة اىل م�شار التقا�شي.

أو
-  اإن مل تتواف��ر �ش��روط اللج��وء اىل الت�ش��وية ابت��داء، كاأن يك��ون اجل��رم م��ن ن��وع اجلناي��ة، او ان يك��ون الن��زاع بطبيعت��ه غ��ري 

قابل للت�شوية.

يف ه��ذه الأح��وال وبع��د اإحال��ة الق�شي��ة اإىل املحكم��ة املخت�ش��ة باإج��راءات التقا�ش��ي، م��ن املمك��ن اللج��وء اإىل تطبي��ق القواعد العام��ة واللجوء 
اإىل ن�س املادة )54 مكررة ثانيا( من قانون العقوبات - ان كان لتطبيقها مقت�شى، وتوافرت �شروط تطبيقها - فللمحكمة بناء على تقرير 
احلال��ة الجتماعي��ة ومبوافق��ة املحك��وم علي��ه - فيم��ا خ��ا حالة التك��رار - اأن تق�شي باإحدى بدائل الإ�ش��اح املجتمعية او جميعها املن�شو�س 
عليها يف املادة )25 مكرر من قانون العقوبات( عند احلكم بوقف تنفيذ العقوبة الأ�شلية املحكوم بها وفقا لأحكام املادة )54 مكررة( من 

قانون العقوبات وهي:
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ونب��دي هن��ا ان خ�شو�شي��ة قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري املتمثل��ة بالت�ش��وية املقرون��ة بتدب��ري ل متن��ع يف ح��ال تواف��رت ال�ش��روط 
العام��ة لتطبي��ق التدب��ري يف اجلن��ح واجلناي��ات الت��ي تق��رر املحكم��ة وق��ف تنفي��ذ العقوب��ة فيه��ا ومبوافق��ة املحك��وم علي��ه اأن يت��م اللج��وء 

اىل تداب��ري الإ�ش��اح املجتمع��ي ودون ا�ش��راط اأن يك��ون هن��ا ت�ش��وية للن��زاع، ولك��ن ل ب��د لقا�ش��ي احلك��م مراع��اة م��ا يل��ي:

-  اأهداف قانون احلماية من العنف الأ�شري، وحتقيق الغاية املتوخاة بفر�س التدبري.

-  راأي الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي ح��ول احلال��ة وظروفه��ا م��ن قب��ل �شاب��ط ارتب��اط بدائ��ل الإ�ش��اح املجتمع��ي عن��د 
اإع��داد تقري��ره والتن�ش��يب بالتدب��ري البديل.

-  اأن ي�شهم التدبري يف تعديل �شلوك مرتكبي العنف وامل�شاهمة يف �شمان عدم تكرار العنف واحلفاظ على الأ�شرة.

عنده��ا تق�ش��ي املحكم��ة ب��ه ا�ش��تنادا اإىل القواع��د العام��ة م��ع مراع��اة روح قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري، خا�ش��ة واأن م��ن ينظ��ر 
ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري ه��م ق�ش��اة متخ�ش�ش��ون يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري.

ت -  الحصول على تقرير االخصائي االجتماعي والنفسي: 

الن���س القان��وين: الن���س القان��وين: تن���س امل��ادة )11/اأ( م��ن قانون احلماية من العنف الأ�ش��ري يف مطلعها: "للمحكم��ة املخت�شة بناء على تقرير الأخ�شائي 
الجتماعي والنف�شي اتخاذ اأي من التدابري التالية على اأن يتم ت�شمينها يف قرار امل�شادقة على الت�شوية..."

لق��د رب��ط امل�ش��رع فر���س اأح��د التداب��ري عل��ى مرتك��ب العن��ف م��ن قب��ل قا�ش��ي الت�ش��وية، باإع��داد درا�ش��ة اجتماعي��ة ونف�ش��ية للتعرف على 
الظ��روف البيئي��ة والجتماعي��ة والأ�ش��رية للج��اين، والتع��رف عل��ى ما�شي��ه وحا�ش��ره و�ش��لوكه ومواط��ن الق��وة وال�شع��ف يف �ش��خ�شيته، 

مم��ا ي�ش��اعد القا�ش��ي يف اختي��ار التدب��ري ال��ذي ي�شم��ن ع��دم الع��ودة اىل العن��ف او تفاقم��ه.
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من هو الخ�شائي الجتماعي والنف�شي الذي يقوم باإعداد التقرير؟من هو الخ�شائي الجتماعي والنف�شي الذي يقوم باإعداد التقرير؟

عرف��ت امل��ادة الثاني��ة م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي باأن��ه   ""موظ��ف وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة موظ��ف وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة 
املخت�س يف اإدارة حماية الأ�شرةاملخت�س يف اإدارة حماية الأ�شرة""    ويف حتديدنا لهذا املوظف ل بد من حتديد ما هو املق�شود باملخت�س، هل هو املخت�س يف علم الجتماع 

اأم اأنه املخت�س يف علم النف���س؟ 
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هل ي�شرط ان يجمع املوظف املخت�س ال�شفتن؟ هل ي�شرط ان يجمع املوظف املخت�س ال�شفتن؟ 

اإن اعداد التقرير يتطلب ممن يعده اأن يكون ملما باجلانبن النف�شي والجتماعي، وقد يحتاج الأمر ال�شتعانة بالطبيب النف�شي .

ما هو املق�شود مبوظف الوزارة املخت�س؟ ما هو املق�شود مبوظف الوزارة املخت�س؟ 

ان طبيع��ة العم��ل عل��ى حتدي��د الأ�ش��باب الت��ي اأدت اإىل ارت��كاب العن��ف وحتلي��ل الظ��روف النف�ش��ية والجتماعي��ة املحيط��ة باحلال��ة، 
واحتمالي��ة ان تك��ون هن��اك اأ�ش��باب نف�ش��ية مرجعيته��ا حال��ة مر�شي��ة نف�ش��ية لرت��كاب العن��ف، واحت��اد ذل��ك م��ع الظ��روف الجتماعي��ة، 

يتطل��ب اأن تتظاف��ر اجله��ود لتحقي��ق الغاي��ة املن�ش��ودة وبالت��ايل ف��اإن املق�ش��ود مبوظ��ف ال��وزارة املخت���س ه��و:

موظ��ف وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة املتخ�ش���س يف اأح��د العل��وم الجتماعي��ة، واملكل��ف بالعم��ل ل��دى مكات��ب احلماي��ة الجتماعي��ة 
)الخ�شائ��ي الجتماع��ي( وموظ��ف وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة املتخ�ش���س يف عل��م النف���س )الخ�شائ��ي النف�ش��ي( امللحق��ان او 
املخ�ش�ش��ان لإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة، واإن اإع��داد التقري��ر يك��ون م��ن قبلهم��ا، ويف ح��ال وج��د الخ�شائ��ي النف�ش��ي ثمة حاج��ة اىل تعميق 

البح��ث ليتن��اول اجلان��ب املر�ش��ي فتت��م ا�شت�ش��ارة الطبي��ب النف�ش��ي و�ش��ول اىل اإع��داد تقري��ر يتن��اول اجلوان��ب الأ�شا�ش��ية كاف��ة. 
ما ا�شم التقرير الذي يعده الخ�شائي للقا�شي ؟ ما ا�شم التقرير الذي يعده الخ�شائي للقا�شي ؟ 22

ان التقرير الذي يعده الخت�شا�شي الجتماعي اأو النف�ش��ي ب�ش��اأن ال�ش��خ�س املراد اتخاذ التدابري بحقه ي�ش��مى ب�  ""تقرير احلالةتقرير احلالة"" ويت�شمن 
هذا التقرير التو�شية لقا�شي الت�شوية بالتدبري.

ما اأهمية هذا التقرير؟ ما اأهمية هذا التقرير؟ 

يه��دف ه��ذا التقري��ر اإىل حتدي��د امل�ش��كلة وت�ش��خي�شها حي��ث ُتع��ّد ه��ذه املرحل��ة من اأهم املراحل الت��ي يجب على الخ�شائ��ي الجتماعي 
والنف�ش��ي توخ��ي الدق��ة والإتق��ان يف اأدائه��ا؛ لأن حتدي��د امل�ش��كلة مرحل��ة ح�شا�ش��ة ترت��ب بن��اء عليه��ا املراح��ل الاحق��ة جميعه��ا، 
فاخلط��اأ يف ه��ذه املرحل��ة ي��وؤّدي اإىل الف�ش��ل يف جمي��ع اخلطوات الت��ي تتبعها مهما كان م�ش��توى الدقة يف الختيار، فيظهر ف�ش��ل التقرير 
يف الخت��اف ب��ن الو�ش��ع احل��ايل للحال��ة والو�ش��ع ال��ذي م��ن املفر���س الو�ش��ول اإلي��ه، لذل��ك يج��ب حتدي��د مو�ش��ع اخلل��ل ب�ش��كل دقي��ق 
ووا�ش��ح، وان يت��م حتدي��د م��دى ارتب��اط اخلل��ل باجلوان��ب الأخ��رى للو�ش��ع الراه��ن، وتختل��ف امل�ش��كات باخت��اف طبيعته��ا؛ فق��د تكون 

م�ش��اكل طارئ��ة، اأو م�ش��اكل روتينّي��ة، وكل ذل��ك يق��وم عل��ى اعتم��اد اأ�ش���س �ش��ليمة ت�ش��اعد عل��ى اتخ��اذ الق��رار يف الجت��اه ال�شحي��ح. 

2. من خال دليل ت�شوية نزاعات العنف الأ�شري فاإن الإجراءات التي تتخذ بعد التو�شل اىل اتفاق بن الأطراف تت�شمن:
1-  بعد انتهاء اعمال الت�شوية يتم التخل�س من كافة الأوراق- )عدا الأوراق الازمة لإحالتها لقا�شي الت�شوية( حفاظا على ال�شرية. 

2-  يتم توقيع اأطراف النزاع على التفاق النهائي الذي تو�شلوا اإليه.
3-  اإعطاء ن�شخة لكل طرف مت�شمنة ال�شاعة ويوم وتاريخ الت�شوية واأ�شماء الأطراف وما مت التفاق عليه وتوقيع الأطراف ومتويل الت�شوية.

4-  يت��م تكلي��ف الأخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي باإع��داد درا�ش��ة ع��ن اأح��وال ه��ذه الأ�ش��رة القت�شادي��ة والجتماعي��ة، وتكلي��ف الخ�شائ��ي النف�ش��ي بدرا�ش��ة احلال��ة وم��ا مت م��ن اج��راء وتقييم 
الم��ور النف�ش��ية ويق��دم التو�شية اإىل قا�شي الت�ش��وية.

5- قا�شي الت�شوية مبا له من �شاحية ي�شادق على احلكم ويحكم باأحد البدائل التي ن�س عليها القانون.
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عن��د اإع��داد الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي لتقري��ره ل ب��د ل��ه م��ن ال�ش��تناد عل��ى بع���س الأ�ش���س الت��ي م��ن �ش��اأنها م�ش��اعدته يف 
التو�شي��ة بالتدب��ري املنا�ش��ب، ويف الوق��ت نف�ش��ه ت�ش��اعد قا�ش��ي الت�ش��وية يف فه��م الواقع��ة وت�ش��اعده عل��ى اتخ��اذ الق��رار بامل�شادق��ة عل��ى 

اتفاقي��ة الت�ش��وية وفر���س التدب��ري املنا�ش��ب، وه��ذه الأ�ش���س ه��ي: 

1. حتديد نوع العنف، وهل هو من نوع العنف اجل�شدي او العنف اجلن�شي او العنف النف�شي ومدى م�شاحبته لعنف اقت�شادي.

2. حتديد احلالة النف�شية لل�شخ�س امل�شيطر على ال�شخ�س الذي يت�شبب بال�شرر. 

3. حتدي��د اأ�ش��باب العن��ف، حي��ث ان معرف��ة العوام��ل الت��ي اأدت اإىل العن��ف له��ا اأث��ر ه��ام يف حتدي��د الع��اج واحل��ل لاإ�ش��كالت القائمة، ومن 
ذل��ك العوام��ل الجتماعي��ة وامل�ش��اكل الزوجي��ة والفقر والبطالة عدم الق��درة على توفري حياة كرمية.

4. حتديد الآثار التي تولدت عن العنف يف احلال او يف املاآل، وتتمثل تلك الآثار يف: 

-  الآث��ار الجتماعي��ة، فق��د ي�شب��ح ل��دى اأف��راد الأ�ش��رة الت��ي تتعر���س للعن��ف خم��اوف ح��ول مواجه��ة املجتم��ع خج��ًا مم��ا 
يتعر�ش��ون ل��ه م��ن العن��ف، كم��ا يخ�ش��ون النظرة الجتماعي��ة لهم فيم��ا يتعلق بهذا الأمر. 

-  الآث��ار اجل�ش��دية، وذل��ك بتحدي��د م��ا ترك��ه العن��ف م��ن اآث��ار عل��ى اجل�ش��د م��ن كدم��ات ور�شو���س وج��روح، واث��ار اأخ��رى 
ت�ش��اعد يف فه��م العواق��ب النف�ش��ية، مث��ال ذل��ك، اإذا كان العن��ف اجل�ش��دي يتمث��ل بق���س �ش��عر لفت��اة. 

-  الآث��ار النف�ش��ية، ف��ا ب��د م��ن حتدي��د الآث��ار النف�ش��ية الت��ي خلفه��ا العن��ف، حي��ث ي��رك العن��ف الأ�ش��ري يف نف���س اأف��راد 
الأ�شرة اأثارًا عميقة، اإذ ي�شبح لدى الفرد رهاب من نوع اجلن�س امل�شبب للعنف، كاأن تكره الإناث يف الأ�شرة الذكور 

اإذا كان الأب ه��و امل�ش��بب يف العن��ف، كم��ا يع��اين ال�شحاي��ا من العنف الأ�ش��ري من النطوائية والكتئاب النف�ش��ي.
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اإن اخل��ربات ال�ش��ابقة وجم��ع املعلوم��ات ع��ن احلل��ول، وم��دى منا�ش��بتها، وط��رح الأف��كار، يجع��ل الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي ُملم��ًا 
بال�ش��لبيات والإيجابي��ات ونق��اط الق��وة وال�شع��ف املتعلق��ة ب��كل تدب��ري، فالختي��ار يت��م ب��ن عدد من التداب��ري، بحيث يت��م تف�شيل اأحدها 
ع��ن الآخ��ر ِتبع��اً لعملي��ة مفا�شل��ة يج��ري م��ن خاله��ا تقيي��م مي��زات كل تدب��ري م��ن الناحيت��ن ال�ش��لبية والإيجابي��ة، ول ُتهَم��ل يف ه��ذه 
احلال��ة مقارن��ة العي��وب، الأم��ر ال��ذي �ش��ينتج عن��ه ق��رار منطق��ي ح��ول اختي��ار التدب��ري، بحي��ث يت��م ه��ذا الختي��ار مبزاي��ا اأك��ر وعي��وب 

اأق��ل، بن��اًء عل��ى القيا���س والتنب��وؤ لآث��ار كل تدبري.

مث��ال: مث��ال: مرتك��ب عن��ف تب��ن وم��ن خ��ال التقيي��م النف�ش��ي والجتماع��ي وتعامل��ه اأثن��اء اإج��راءات الت�ش��وية ان��ه ل يح�ش��ن 
التعام��ل م��ع املحي��ط ب�ش��كل فع��ال، واأح��د اأ�ش��باب انفعال��ه ع��دم قدرت��ه عل��ى التوا�ش��ل م��ع الآخري��ن، فم��ا ه��ي اأف�ش��ل 

التداب��ري ل��ه يف ه��ذه احلال��ة؟

لنفر���س اأن اأح��د التداب��ري الت��ي ن�ش��ب به��ا الخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماع��ي اخلدم��ة �ش��اعات يف التدري��ب املهن��ي، هن��ا يج��ب عل��ى 
الخ�شائ��ي اأن ي�ش��ع الإيجابي��ات وال�ش��لبيات له��ذا اخلي��ار، واأث��ره عل��ى مرتك��ب العن��ف. ه��ل النخ��راط يف الت��درب عل��ى مهن��ة )النج��ارة 
مث��ا( م��ن املمك��ن ان يك��ون متنف�ش��ا لنفعالت��ه وبالت��ايل التخفي��ف م��ن حدته��ا؟ اأم اأن الت��درب عليه��ا ق��د ي��وؤدي اإىل اإح�شا�ش��ه بالإهان��ة 
في��زداد انفعال��ه وبالت��ايل ق��د ل يك��ون التدب��ري ناجع��ا بل يزيد من احلالة �ش��وءا. وما الأف�شل يف مثل هذه احلالة اأن يكون التدبري اخلدمة 

ل��دى التدري��ب املهن��ي اأم اخلدم��ة يف جمعي��ة م�ش��اعدة لل�ش��م؟ 

م��ن هن��ا تظه��ر اهمي��ة تواف��ر املعلوم��ات ع��ن ال�ش��خ�شية وع��ن الظ��روف النف�ش��ية والجتماعي��ة الت��ي حتي��ط باحلال��ة فه��ي الت��ي ت�ش��اعد 
الخ�شائ��ي عل��ى فه��م احلال��ة حت��ى يتمك��ن م��ن درا�ش��ة واختي��ار التدب��ري املنا�ش��ب. ولع��ل مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأف�ش��ل م�ش��در للمعلوم��ات 
ال�ش��خ�شية ؛ فم��ن خ��ال جل�ش��ات الت�ش��وية وطريق��ة مرتك��ب العن��ف يف الت�ش��دي للن��زاع، وطريق��ة التفاو���س والنفع��الت الت��ي حت�ش��ل 
اأثن��اء الإج��راءات متك��ن مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية م��ن ت�ش��كيل فك��رة ع��ن احلالة الأمر الذي ق��د ي�ش��اعد الخ�شائي يف حتليل احلال��ة والو�شول 
اىل تن�شيب التدبري املنا�شب، وهذا الأمر يتطلب متكن الخ�شائي من الطاع على املعلومات ال�شخ�شية التي ت�شكلت عن هذه احلالة. 

لك��ن ال�ش��وؤال ال��ذي يث��ور: م��اذا ع��ن مب��داأ ال�ش��رية ال��ذي التزم��ت ب��ه الأط��راف ومت��ويل اأم��ر الت�ش��وية يف عملي��ة الت�ش��وية، وه��ل متك��ن لك��ن ال�ش��وؤال ال��ذي يث��ور: م��اذا ع��ن مب��داأ ال�ش��رية ال��ذي التزم��ت ب��ه الأط��راف ومت��ويل اأم��ر الت�ش��وية يف عملي��ة الت�ش��وية، وه��ل متك��ن 
الخ�شائ��ي م��ن الط��اع عل��ى املعلوم��ات ال�ش��خ�شية ي�ش��كل اإخ��اًل باملب��داأ؟ الخ�شائ��ي م��ن الط��اع عل��ى املعلوم��ات ال�ش��خ�شية ي�ش��كل اإخ��اًل باملب��داأ؟ 

ان لاأخ�شائ��ي الجتماع��ي النف�ش��ي والجتماع��ي دورًا هام��ًا يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري، ف��دوره يب��داأ م��ن حلظ��ة التق��دم بال�ش��كوى او 
ات�ش��ال الإدارة  م��ع حال��ة العن��ف الأ�ش��ري بال�ش��تجابة الفوري��ة وي�ش��تمر م��ن خ��ال الدرا�ش��ة الأولي��ة لتقيي��م احلال��ة الت��ي ت�شل��ح للت�ش��وية 
م��رورًا باإج��راءات الت�ش��وية، اذا وج��د مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية حاج��ة لا�ش��تعانة ب��ه لتقيي��م بع�س الجراءات اأو اخلي��ارات املتعلقة بالت�ش��وية، 
وم��دى تاأثريه��ا عل��ى املعن��ف اإىل اأن ي�ش��ل دوره اإىل مرحل��ة تقيي��م احلال��ة وتق��دمي الدرا�ش��ة الجتماعي��ة الت��ي ا�ش��رطها القان��ون لفر���س 
التداب��ري املرتبط��ة بالت�ش��وية. بن��اء علي��ه ف��ان الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي هو جزء م��ن منظوم��ة التعامل مع ق�شايا العنف الأ�ش��ري، 
وان ارتكابه اأي خرق لل�شرية يعر�شه للجزاء القانوين لذلك ميكن القول اإن لاأخ�شائي الجتماعي والنف�شي الطاع على بع�س المور 
التي تعترب �ش��رية يف اجراءات الت�ش��وية للتعويل عليها يف التن�ش��يب بالتدبري، ول يعترب ذلك خرقا لقاعدة ال�ش��رية يف عملية الت�ش��وية. واإن 
القيد الوحيد يف هذه احلالة هو ا�ش��راط اأو طلب الأطراف �شراحة يف عملية الت�ش��وية من متويل اأمر الت�ش��وية، عدم اطاع اأي �ش��خ�س 

كان عل��ى معلوم��ات معين��ة مب��ن فيه��م الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي )يتطل��ب ذل��ك اإ�شافة الأم��ر يف اتفاقية الإحالة اإىل الت�ش��وية(.
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ملف الت�شوية مبا يحتويه من اأمور عامة.
التقرير الأويل املنظم لدى مكتب اخلدمة الجتماعية.

التقارير الأولية التي يتم اإعداداها عند تقييم مدى �شاحية النزاع للت�شوية.
اخلدمات التي مت تقدميها لل�شحية وال�شتجابة لاحتياجات.

التقارير الطبية.
ال�شبط واملحا�شر.

التفاقية اخلا�شة التي تو�شل اإليها الأطراف.
اتفاقية الت�شوية.

عند ال�شتعانة بالطبيب النف�شي يجوز له الطاع على هذه الوثائق.عند ال�شتعانة بالطبيب النف�شي يجوز له الطاع على هذه الوثائق.





المحـــور الثاني 
ــون  ــواع التدابيــر فــي قان أن
الحمايــة مــن العنف األســري 
والشــروط الخاصــة لتطبيق 

كل منهــا
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حددت املادة )11/اأ( من قانون احلماية من العنف الأ�ش��ري واملادة )3( من نظام التدابري امللحقة بقرار ت�ش��وية النزاع يف ق�شايا العنف 
الأ�شري التدابري التي ميكن للمحكمة املخت�شة اتخاذها، وفيما يلي بيان للتدابري واأحكام تطبيق كل منها و�شروطه:

للمحكم��ة املخت�ش��ة عن��د امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية احلك��م باإل��زام مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري القي��ام بخدم��ة للمنفع��ة العام��ة مل��دة ل تزي��د عل��ى 
اأربع��ن �ش��اعة عم��ل يف اأح��د املراف��ق العام��ة اأو اجلمعي��ات الت��ي يعتمده��ا الوزير ومبوافق��ة الأطراف.

و�شنعر�س لتدبري العمل للمنفعة العامة من خال الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة تتمثل مبا يلي: 

أواًل: ماذا يقصد بتدبير العمل للمنفعة العامة ؟
يق�ش��د بالعم��ل للمنفع��ة العام��ة قي��ام مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري بالعم��ل دون مقاب��ل مل��دة حم��ددة خدم��ة لل�شالح الع��ام يف اأحد املراف��ق العامة 

اأو اجلمعي��ات الت��ي يعتمدها الوزير.

ثانيًا: ما هي الطبيعة القانونية لتدبير العمل للمنفعة العامة: 
يعت��رب العم��ل للمنفع��ة العام��ة ذا طبيع��ة خا�ش��ة جتم��ع ب��ن العقوب��ة والتدب��ري، فه��و ياأخ��ذ م��ن العقوب��ة الإل��زام والتكلي��ف والجب��ار، 
وبالت��ايل فه��و يتطل��ب م��ن املُعِن��ف القي��ام بعم��ل ي�ش��تغرق وقت��ًا وجه��دًا، اإ�شاف��ة اإىل اأن��ه جم��اين، ولكن��ه يختل��ف كون��ه يه��دف اإىل تاأهي��ل 
املُعِن��ف اجتماعي��ًا م��ن خ��ال تعمي��ق ال�ش��عور بامل�ش��وؤولية لدي��ه باجت��اه اأ�ش��رته، وقد ح�ش��م امل�ش��رع يف قان��ون احلماية من العنف الأ�ش��ري 
ذل��ك ب��اأن اعت��رب العم��ل للمنفع��ة العام��ة "تدب��ريًا" م��ن خ��ال تع��داد التداب��ري الت��ي تفر���س بح��ق املُعِن��ف مبوج��ب امل��ادة )11/اأ( م��ن 

القان��ون ذات��ه وم��ن �شمنه��ا العم��ل للمنفع��ة العام��ة.
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ثالثًا: ماهي األهداف التي يحققها اختيار تدبير العمل للمنفعة العامة؟

كما هو مو�شح من ال�شكل اأعاه فاإن اأهم هدفن لتدبري العمل للمنفعة العامة هو اإ�شاح �شرر اجلرمية، وتاأهيل املحكوم عليه اجتماعيا. 
فم��ن املوؤك��د اأن الغاي��ة م��ن العم��ل للمنفع��ة العام��ة لي�ش��ت جم��رد اإجن��از عم��ل وتاأدي��ة خدم��ة، واإمنا يع��د تكليف املحك��وم عليه بالعم��ل للمنفعة 
العام��ة معامل��ة عقابي��ة م��ن ن��وع خا���س، فه��ي ل ت�ش��توجب �ش��لب احلرية م��ن ناحية، ولكنها تعمق ال�ش��عور بامل�ش��وؤولية لدى املحك��وم عليه، كما 
اأنها تعمل على تعزيز الت�شامن الجتماعي جتاهه، من خال م�ش��اعدته يف الندماج يف املجتمع من جديد. وهذا الأمر ي�ش��اهم يف حتديد 
ال�شكاليات للو�شول اإىل اإبراز ال�شعوبات التي يواجهها املحكوم عليه يف الت�شال الإن�شاين والجتماعي، ويوؤدي اإىل العمل على ال�شتفادة 

م��ن العم��ل للنف��ع العام يف عملية اإعادة الندماج الجتماعي والتغلب على هذه ال�شعوبات.

رابعًا: ما هي محددات اختيار تدبير العمل للمنفعة العامة؟

اختيار التدبير ذاته 
عن��د اختي��ار تدب��ري العم��ل للمنفع��ة العام��ة يراع��ي الخ�شائ��ي الجتماع��ي عن��د التن�ش��يب اأن يك��ون ه��ذا التدب��ري ه��و الع��اج الأمث��ل 
للخل��ل ال�ش��لوكي او الجتماع��ي ال��ذي ات�ش��ح ل��ه م��ن خ��ال ح�شوله عل��ى املعلوم��ات ال�ش��خ�شية والنف�ش��ية والجتماعي��ة املتعلقة مبرتكب 
العن��ف. فه��و يتفح���س مواط��ن اخلل��ل، ويتلم���س احل��ل الأمث��ل له��ا م��ن خ��ال خ�شوع من ي��راد فر�س تدب��ري العم��ل للمنفعة العام��ة  عليه 
لفح���س �ش��امل ودقي��ق وحتقي��ق اجتماع��ي ع��ن  �ش��خ�شيته، واأحوال��ه احلياتي��ة كو�شع��ه العائل��ي، واملهن��ي، وو�شع��ه ال�شح��ي، وكذل��ك 
طبيع��ة ارتكاب��ه للعن��ف وظروف��ه، بحي��ث يوؤخ��ذ باحل�ش��بان فيم��ا اذا كان ح�ش��ن ال�ش��رية وال�ش��لوك، وباأن ل يكون يف ما�شيه م��ا ينبئ عن 
مي��ول اإجرامي��ة، واأن يك��ون جرم��ه ظرفي��ًا، وه��ذا م��ا يت��م التو�ش��ل الي��ه من خال تقري��ر الخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماعي بحي��ث ميكنه 
وميك��ن قا�ش��ي الت�ش��وية م��ن اختي��ار التدب��ري الأمث��ل م��ن ب��ن التداب��ري الثاث��ة املتاح��ة،  وق��د يج��د م��ن خ��ال تل��ك الدرا�ش��ة  ان احل��ل 

يكم��ن يف اختي��ار اأك��ر م��ن تدب��ري وين�ش��ب بن��اء على ذلك.

مث��ال: مث��ال: يف ن��زاع ن�ش��ب ب��ن الزوج��ة وزوجه��ا متث��ل يف اعت��داء ال��زوج عليه��ا بال�ش��رب، وبع��د اإحال��ة الن��زاع للت�ش��وية، 
اتف��ق الفريق��ان عل��ى ت�ش��وية الن��زاع بينهم��ا وتب��ن لاأخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماع��ي اأن �ش��بب العن��ف ه��و �ش��عور ال��زوج 
بالف��راغ وال�ش��لبية ب�ش��بب عم��ل زوجت��ه، وع��دم قيام��ه ب��اأي عم��ل؛ مم��ا اأدى اىل ارتي��اده الن��وادي الليل��ة وتعاط��ي الكحول 

وبالت��ايل اأدى اىل العن��ف.

فهن��ا ق��د يج��د الخ�شائ��ي الجتماع��ي اأن التدب��ري المث��ل له��ذا ال��زوج م��ن التداب��ري الثاث��ة الت��ي ن�س عليه��ا القانون، ه��و العمل للنف��ع العام 
الذي من �شاأنه اأن مياأ وقت فراغه ويزوده ب�شعور الطاقة اليجابية، ويزيل ال�شعور ال�شابق الذي اأدى اإىل العنف، وقد يرى ان هذا التدبري 
اإ�شافة اإىل منعه من ارتياد النادي الليلي لفرة، من �شاأنه ان ي�شاهم يف عملية ادماجه، والتخفيف من العنف فقد يجد اأن ل طائل يف هذه 

احلالة من العمل للنفع العام ما مل يتم اأول منعه من ارتياد هذا املكان الذي اأثر على �شلوكه يف املكان الأول.  
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-  اختيار النوع الأمثل من العمل للمنفعة العامة  -  اختيار النوع الأمثل من العمل للمنفعة العامة  

يف ح��ال ان كان العم��ل للمنفع��ة العام��ة ه��و اأح��د التداب��ري الت��ي �ش��وف يت��م اختياره��ا، فكي��ف يت��م اختي��ار ن��وع العم��ل الأمثل م��ن �شمنها  
وال��ذي  م��ن �ش��اأنه ان يحق��ق الغاية املرجوة من التدبري؟ 

1. اإن ال�ش��بيل الأمث��ل لذل��ك ه��و خ�ش��وع م��ن ي��راد فر���س تدب��ري العم��ل  للمنفع��ة العام��ة علي��ه  لفح���س �ش��امل ودقي��ق وحتقي��ق اجتماعي 
ع��ن �ش��خ�شيته، و�ش��روط حيات��ه، وو�شع��ه العائل��ي واملعي�ش��ي واملهن��ي، وطبيع��ة ارتكاب��ه للعن��ف وظروف��ه، وهن��ا نتح��دث ع��ن فح���س 
اأك��ر عمق��ا، لتجن��ب ان يت��م اختي��ار بع���س اأن��واع من اخلدم��ة للمنفع��ة العامة اأو مكانا لتنفيذها ل ين�ش��جم مع ما�شي هذا ال�ش��خ�س 

وظروف��ه الجتماعي��ة او النف�ش��ية.

يق��وم الخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماع��ي به��ذه امل�ش��األة املهم��ة الأ�شا�ش��ية، وبعده��ا تنتق��ل املهم��ة يف الفح���س ملت��ويل اأم��ر الت�ش��وية، وم��ن ث��م 
الدور النهائي يف الفح�س لكافة املعلومات والبيانات املتوافرة لقا�شي الت�شوية الذي �شوف يتوىل امل�شادقة على الت�شوية وفر�س التدبري.

مث��ال:مث��ال: تب��ن م��ن خ��ال درا�ش��ة ما�ش��ي مرتك��ب العن��ف اأن��ه ح��اول النتح��ار نتيج��ة �شغ��ط نف�ش��ي ناج��م ع��ن معامل��ة 
مدر�ش��يه ل��ه، مم��ا اأدى اىل ال�شط��راب النف�ش��ي ال��ذي يعي�ش��ه. فيف�ش��ل هن��ا اأن ل يك��ون التدب��ري متعلق��ا باخلدم��ة يف 

اإح��دى املدار���س؛ اإذ اأن ا�ش��تعادة احلال��ة لذكريات��ه ق��د يزي��د م��ن و�شع��ه ال�ش��يء. 

 2. تنا�ش��ب تدب��ري العم��ل للمنفع��ة العام��ة م��ن حي��ث نوع��ه ومدت��ه م��ع ن��وع الإ�ش��اءة املرتكب��ة، واله��دف م��ن التدب��ري وحتقي��ق الغاي��ة 
املرج��وة من��ه، ف��ا يج��وز اأن تك��ون الغاي��ة فق��ط فر���س التدب��ري م�ش��ايرة لو�ش��ع مرتك��ب العن��ف.

مث��ال: مث��ال: اإن قي��ام الأخ ب�ش��رب �ش��قيقته مم��ا اأدى اىل ك�ش��ر يده��ا، ل ميك��ن يف اأي ح��ال م��ن الأح��وال اأن يك��ون كالعن��ف 
اللفظ��ي، فل��كل منهم��ا م�ش��توى مع��ن م��ن العن��ف ي�ش��تلزم التدب��ري املنا�ش��ب م��ن حي��ث الن��وع وامل��دة، فم��ن املمك��ن يف 
احلال��ة الأوىل مث��ا احلك��م )40( �ش��اعة عم��ل يف م�ش��اعدة كب��ار ال�ش��ن يف اأح��د دور الرعاي��ة، وذل��ك خلل��ق اإح�شا���س 

التعاط��ف م��ع الأخري��ن وتعميق��ه.  

3. القدرة اجل�شدية ملرتكب العنف، بحيث يراعى اختيار نوع العمل الذي يتنا�شب والقدرة اجل�شدية ملرتكب العنف.

مث��ال: مث��ال: اأب يع��اين م��ن مر���س الرب��و ق��ام ب�ش��رب ابنت��ه، اإن اختي��ار التدبري كالعم��ل يف احلدائق العامة قد يزي��د من و�شعه 
ال�شحي �ش��وءا، وبذات الوقت قد يخلق لديه �ش��عورا بالكراهية لبنته نتيجة جلوئها اإىل اإدارة حماية الأ�ش��رة.  

4. القدرة املهنية ملرتكب العنف على القيام بالعمل، فا ميكن ان نختار عمًا هو غري موؤهل علميا للعمل به. 

مث��ال: مث��ال: زوج �ش��رب زوجت��ه وت�ش��بب له��ا بج��روح، ف��ا يج��وز ان يك��ون التدب��ري عمًا يف م�شت�ش��فى فيه مر�شى �ش��رطان دون ان 
يكون موؤهًا علميا للتعامل به، ولكن بالإمكان مثا ان يكون التدبري متعلقا بالعمل يف ممرات امل�شت�ش��فى كاإجراء التعقيم.
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5. مراع��اة اجلوان��ب ال�ش��لوكية لل�ش��خ�س حي��ث يراع��ى اأن ل يك��ون ل��دى املعنف �ش��لوكا ل يتنا�ش��ب مع و�شعه يف موؤ�ش�ش��ة معين��ة، اأو اأن يتعامل 
مع فئة معينة او القيام بعمل معن.

مث��ال: مث��ال: تب��ن م��ن خ��ال التقيي��م النف�ش��ي والجتماع��ي اأن ل��دى مرتك��ب العن��ف مي��وًل لاإ�ش��اءة لاأطف��ال ج�ش��ديا، ف��ا 
يج��وز عنده��ا ان ين�ش��ب الخ�شائ��ي الجتماع��ي اأن يك��ون العم��ل للنف��ع الع��ام يف اإح��دى دور الأيت��ام. 

6. اأن تتنا�ش��ب ه��ذه اخلدم��ة م��ع مكان��ة ال�ش��خ�س الجتماعي��ة، بحي��ث ل تنح��در اإىل م�ش��توى ال�ش��عور بالحتق��ار الجتماع��ي، لأنه��ا حينئ��ذ 
تنط��وي عل��ى انعكا�ش��ات نف�ش��ية، ق��د حتم��ل يف طياته��ا معنى الإي��ام والإذلل.

مث��ال: مث��ال: اأب يعم��ل مدر�ش��ا �ش��رب ابن��ه، ل يج��وز ان يك��ون التدب��ري تنظي��ف املراف��ق ال�شحي��ة العام��ة، وذل��ك مل��ا �ش��يولد 
ذل��ك م��ن �ش��عور بالإهان��ة لدي��ه ك�ش��خ�س يحم��ل ر�ش��الة العل��م، وه��ذا �ش��يولد حق��دا لدي��ه عل��ى ال�شحي��ة، ق��د ي��وؤدي 
بالنتيج��ة اإىل تفاق��م العن��ف م�ش��تقبا. فالأ�ش��ل اأن ي�ش��عر بقيمت��ه وقيم��ة ال�شحي��ة يف املجتم��ع حت��ى يتمك��ن م��ن الع��ودة 

والندم��اج في��ه بطريق��ة �شحي��ة. 

خامسًا: ما هي شروط اختيار العمل للمنفعة العامة كتدبير؟
اإ�شاف��ة اإىل ال�ش��روط العام��ة لكاف��ة اأن��واع التداب��ري املتمثلة: ب�شدور احلكم باختيار العم��ل للمنفعة العامة بحكم ق�شائي، وعدم جواز فر�س 
العم��ل للمنفع��ة العام��ة اإل م��ن قب��ل حمكم��ة جزائي��ة خمت�شة وفقًا للقانون، وكذلك �شرورة تنظيم تقرير احلالة الجتماعية والنف�ش��ية، واأن 

تكون اجلرمية من نوع اجلنحة ومتت الت�شوية فاإنه ي�شرط عند اختيار تدبري العمل للمنفعة العامة ال�شروط التالية :- 

الشرط األول: موافقة األطراف  
تعت��رب موافق��ة الأط��راف �ش��رطا لنج��اح التداب��ري يف اإح��داث اأثره��ا املرتب��ط بالتعدي��ل ال�ش��لوكي، ل�شم��ان اللت��زام بتنفي��ذ التدب��ري، 
واحل�ش��ول عل��ى منافع��ه، م��ن حي��ث التاأهي��ل، واإع��ادة الدم��اج، وتعزي��ز ثق��ة مرتك��ب العن��ف بنف�ش��ه وقدرات��ه؛ اإذ اإن برام��ج التداب��ري 

تعتم��د يف ح�ش��ن تنفيذه��ا عل��ى جت��اوب مرتك��ب العن��ف م��ع الربام��ج والتزام��ه ب��اأداء الأم��ور املرتب��ة علي��ه. 

واإن املوافق��ة تع��د متطلب��ا قانوني��ًا ونف�ش��يا ي�شم��ن تع��اون املحك��وم علي��ه م��ع اجله��ات امل�ش��رفة عل��ى �ش��لوكه، وتلك الت��ي يعمل معه��ا، فالعمل 
للمنفع��ة العام��ة م��ن �ش��اأنه تنمي��ة �ش��عور مرتك��ب العن��ف  بقيمت��ه وامكانيات��ه وقدرات��ه عل��ى تاأدي��ة عم��ل مفي��د وناف��ع مل�شلح��ة املجتم��ع الذي 
�ش��بق واأن اآذاه نتيج��ة خ��رق القان��ون وارت��كاب العن��ف، ف��اإن ه��ذا ال�ش��عور واندفاع��ه للعم��ل برغب��ة يع��ربان ع��ن انعدام خط��ره، وعودته اىل 

حالت��ه الطبيعي��ة يف املجتم��ع والأ�ش��رة، كع�ش��و فع��ال وه��و جوه��ر عملي��ة التاأهي��ل الت��ي ته��دف لإعادة ال�ش��خ�س اىل حالت��ه الطبيعية.

اإن طبيع��ة العم��ل للمنفع��ة العام��ة تفر���س الطوعي��ة وترف���س الإك��راه، والر�ش��ا مفرو���س قانون��ا مبوج��ب املواثي��ق الدولي��ة حلقوق الأن�ش��ان 
الت��ي تن���س يف جممله��ا عل��ى ع��دم اخ�ش��اع اأي �ش��خ�س لعم��ل �ش��اق اأو ج��ربي.  ويف  قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري جن��د اأن املوافق��ة 
م�ش��رطة عن��د فر���س تدب��ري العم��ل للمنفع��ة العام��ة حي��ث ج��اءت بعب��ارة ) مبوافق��ة الأط��راف ( اإل اأنه��ا غ��ري متطلب��ة يف التدب��ري املتعل��ق 

بحظ��ر ارتي��اد اأماك��ن معين��ة اأو اخل�ش��وع لربام��ج التاأهيل النف�ش��ي والجتماعي.

-  يب��داأ احل�ش��ول عل��ى املوافق��ة عن��د اللج��وء اىل عملية الت�ش��وية ابت��داء، حيث تتطلب املوافقة على اخل�شوع اىل الت�ش��وية ان يكون الأطراف 
على معرفة باأنه قد يخ�شع الطرفان بنتيجة الت�ش��وية اىل تدابري حيث تت�شمن املوافقة اخلطية على اخل�شوع للت�ش��وية معرفة الطرفن 

اإمكانية تطبيق تدابري يف مواجهتهما )منوذج املوافقة على الت�شوية(.
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-  تبق��ى املوافق��ة م�ش��تمرة طيل��ة ف��رة عملي��ة الت�ش��وية، ويف ح��ال رغب��ة الأط��راف بالن�ش��حاب م��ن عملية الت�ش��وية فاإن هذا يعن��ي �شمنا عدم 
موافقتهم��ا على التدابري. 

-  يف ح��ال تو�ش��ل الأط��راف اىل اتف��اق بالت�ش��وية يت��م ت�شم��ن تقري��ر مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية تاأكي��دا ملوافق��ة الأط��راف عل��ى اخل�ش��وع 
لتداب��ري، حي��ث يك��رر مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية وقب��ل النته��اء م��ن الج��راءات عل��ى الأط��راف كاف��ة اأن��ه م��ن املمك��ن اأن يفر���س قا�ش��ي 

الت�ش��وية تداب��ري عل��ى الطرف��ن.

-  تو�ش��ل الطرف��ان اإىل ت�ش��وية لنزاعهم��ا اأم��ام مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ووقع��ا اتفاقي��ة خا�ش��ة، ول��دى تذكريهم��ا باخل�ش��وع للتداب��ري 
اأب��دى الطرف��ان ع��دم املوافق��ة للخ�ش��وع له��ا فم��ا احل��ل؟ وه��ل املوافق��ة م�ش��رطة يف كاف��ة التداب��ري؟ 

ا�ش��رطت امل��ادة )11( م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العنف الأ�ش��ري، املوافقة عند فر�س املحكمة تدبري العم��ل للمنفعة العامة، اإل اأن القانون مل 
ي�شرط املوافقة عند فر�س التدابري الأخرى، وبناء عليه: 

ل يج��وز فر���س تدب��ري العم��ل للمنفع��ة العام��ة اإل مبوافق��ة الأط��راف وهن��ا املوافق��ة م��ن الطرف��ن؛ اأي املعن��ف ومرتك��ب املعن��ف 
ويف ح��ال ع��دم املوافق��ة م��ن اأي م��ن الطرف��ن ل يج��وز فر���س تدب��ري العم��ل للمنفع��ة العام��ة، اإل اأن ذل��ك ل يعن��ي ان ع��دم موافق��ة 
الأط��راف عل��ى خ�ش��وع املعن��ف للعم��ل للمنفع��ة العام��ة يح��ول دون اإمت��ام الت�ش��وية، فق��د جت��د املحكم��ة امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية رغ��م 
ع��دم قب��ول الأط��راف بالعم��ل للمنفع��ة العام��ة، وللمحكم��ة هن��ا فر���س تدب��ري اآخ��ر كحظ��ر ارتي��اد اأماك��ن معين��ة او اخل�ش��وع لربنامج 

تاأهي��ل نف�ش��ي او اجتماع��ي، وه��ذان يفر�ش��ان دون موافق��ة الأط��راف.
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الشرط الثاني: أن تكون الخدمة للمنفعة العامة. 
بن��اء عل��ى ه��ذا املح��دد ف��اإن اأن��واع العم��ل الت��ي م��ن املمك��ن اأن تك��ون حما لهذا التدبري ه��ي الأعمال التي حتق��ق منفعة عام��ة للمجتمع، وهذا 
يتما�ش��ى م��ع الغاي��ة م��ن فر���س ه��ذا التدب��ري املتمثل��ة بتنمي��ة �ش��عور امل�ش��وؤولية ل��دى ال�ش��خ�س جت��اه املجتم��ع، وتعزي��ز دور املجتم��ع يف تداب��ري 

العدال��ة، وم��ن اأمثل��ة الأعمال للمنفع��ة العامة:

الأعمال املتعلقة بالبيئة واملحافظة على الطبيعة.
املحافظة على املباين العامة.

م�شاعدة املر�شى واملعوقن ومن يف حكمهم ملدة معينة. 
امل�شاركة يف اأعمال الإغاثة وقت الأزمات واأعمال الدفاع املدين. 
الإ�شهام يف تنظيم اأعمال املرور اأثناء الأعياد واإقامة املباريات.

اإذا كان املحكوم عليه طبيبًا ُيكلف بالك�شف على املر�شى جماناً يف عطلة نهاية الأ�شبوع. 
اإذا كان املحكوم عليه مدر�شاً فيكلف مدة معينة بتعليم الكبار جمانًا يف عطلة نهاية الأ�شبوع او يف برامج حمو الأمية.

نظافة امل�شاجد والهتمام بها ول �شيما يف �شهر رم�شان املبارك.
اأعمال الت�شجري، وقلع الأ�شجار الياب�شة، وتنظيف الأحراج بعد عطلة نهاية الأ�شبوع، و�شيانة احلدائق العامة واملاعب. 

العمل يف اإحدى اجلمعيات اخلريية كمتطوع ملدة معينة.
تقدمي خدمات اجتماعية واإن�شانية يف موؤ�ش�شات الأحداث والأيتام وامل�شنن.

الشرط الثالث: أن يكون تنفيذ التدبير في إحدى الجمعيات أو المرافق العامة:
اإن هذا التدبري يقوم على تاأدية منفعة عامة ويف اأحد املرافق العامة او اجلمعيات فا بد اأن نحدد بداية ما هي املرافق العامة واجلمعيات 

التي يجوز اأن تكون حما لتنفيذ تلك الأعمال. 

املرافق العامة: الوزارات والدوائر واملوؤ�ش�شات الر�شمية والهيئات الوطنية والبلديات وامانة عمان.
اجلمعي��ات: ه��ي املوؤ�ش�ش��ات امل�ش��جلة يف �ش��جل اجلمعي��ات ل��دى وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة لتقدمي خدمات اأو القيام باأن�ش��طة على اأ�شا���س 

تطوع��ي ل ته��دف الرب��ح اأو اقت�ش��امه اأو حتقي��ق اأي منفع��ة لأي م��ن اأع�شائه��ا اأو لأي �ش��خ�س حم��دد بذات��ه.

ويدخ��ل يف اإط��ار املراف��ق العام��ة الر�ش��مية واملوؤ�ش�ش��ات احلكومي��ة اجلامع��ات وامل�شت�ش��فيات ويف اإط��ار امل�شال��ح اخلا�ش��ة الت��ي ين�ش��ئها 
الأف��راد لتحقي��ق منفع��ة عام��ة كاجلمعي��ات، وبالت��ايل يك��ون امل�ش��رع ق��د ا�ش��تبعد اخلدم��ة ل��دى اجله��ات ذات الطاب��ع اخلا���س الربح��ي، 

حت��ى واإن كان��ت ت��وؤدي يف بع���س الأحي��ان م�ش��اريع للمنفع��ة العامة.

واملراف��ق  �ش�ش��ات  املوؤ اختي��ار  لة  م�ش��اأ �ش��ري  الأ العن��ف  م��ن  احلماي��ة  قان��ون  لأح��كام  وفق��ا  الجتماعي��ة  التنمي��ة  الجتماعي��ةوزارة  التنمي��ة  وزارة  تت��وىل 
�ش�ش��ات وفق��ا لنظ��ام التداب��ري  العام��ة واجلمعي��ات الت��ي يج��وز تنفي��ذ اخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة فيه��ا، حي��ث يعتم��د الوزي��ر تل��ك املوؤ

امللحق��ة بق��رار الت�ش��وية.
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ي�ش��در وزي��ر التنمي��ة  الجتماعي��ة مبوج��ب تعليم��ات قائم��ة باملراف��ق العام��ة واجلمعي��ات واملوؤ�ش�ش��ات املعتم��دة لتنفي��ذ التداب��ري، عل��ى 
اأن تت��م مراجعته��ا دوري��ا لغاي��ات اإ�شاف��ة اأو ح��ذف اأي منه��ا، ويت��م تزوي��د املحكم��ة املخت�ش��ة واإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة به��ا، حي��ث يوق��ع 

الوزي��ر م��ع ه��ذه اجله��ات اتفاقي��ات تت�شم��ن التفا�شي��ل الازم��ة ل�شم��ان ح�ش��ن تنفي��ذ التداب��ري املحك��وم به��ا.

وه��ذا اللت��زام عل��ى وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة ل يعن��ي اأنه��ا ه��ي فق��ط امل�ش��وؤولة ع��ن عملي��ة حتدي��د الأعم��ال وتوافره��ا ب��ل ويق��ع عل��ى 
عات��ق الإدارات واملراف��ق العام��ة اأي�ش��ا املب��ادرة اىل تق��دمي م��ا لديه��ا م��ن اأعم��ال وبرام��ج ي�ش��ار اإىل التف��اق عليه��ا وتنظيمه��ا لحق��ا، 

لإع��ادة دم��ج مرتك��ب العن��ف يف املجتم��ع.

بع��د اأن يح��دد الوزي��ر ه��ذه املراف��ق، ويت��م التف��اق عل��ى اأن��واع اخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة يف كل موؤ�ش�ش��ة م��ن تل��ك املوؤ�ش�ش��ات، ف��اإن تنفي��ذ ذل��ك 
يتطل��ب توقي��ع مذك��رات تفاه��م اأو اتفاق��ات م��ع تل��ك اجله��ات، تت�شم��ن م��ا يل��ي :

-  تفا�شيل لأنواع اخلدمات التي من املمكن اأن يتم تنفيذها فيها.
-  ما تتطلبه هذه اخلدمات من مهارات وقدرات ج�شدية ومهنية و�شلوكية.
-  التزام املوؤ�ش�شة بتوفري هذه اخلدمات والعدد الذي من املمكن ان تقبله.

-  التزام املوؤ�ش�شات ال�شريكة بالإ�شراف على تنفيذ مرتكب العنف للعمل، ورفع التقارير الازمة بذلك لإدارة حماية الأ�شرة.
-  التزام املوؤ�ش�شة ال�شريكة بتوفري متطلبات ال�شامة العامة والبيئة املنا�شبة لتحقيق تدبري اخلدمة للمنفعة العامة الغاية املرجوة منه.

-  التزام املوؤ�ش�شة ال�شريكة بتمكن مرتكب العنف من القيام بالعمل بال�شكل املطلوب.
-  اآليات التعاون يف التنفيذ والإ�شراف مع اإدارة حماية الأ�شرة والوزارة.
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ويف �ش��وء مذك��رات التفاه��م اأو التفاقي��ات حت��دد وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة م��ع ه��ذه املراف��ق العام��ة واجلمعي��ات اآلي��ة تطبي��ق ه��ذا 
التدب��ري، واللتزام��ات واملعاي��ري الت��ي يج��ب عل��ى تل��ك املوؤ�ش�ش��ات واجلمعي��ات مراعاته��ا. 

تق��وم املوؤ�ش�ش��ات واجلمعي��ات املعتم��دة م��ن قب��ل وزي��ر التنمي��ة الجتماعي��ة باإعداد ج��داول بنوعية الأعم��ال الازمة وكميتها لها ب�ش��كل دوري 
وتر�ش��ل ه��ذه القوائ��م اإىل املحكم��ة املخت�ش��ة )قا�ش��ي ت�ش��وية الن��زاع( واإىل اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة.

تكم��ن اأهمي��ة ه��ذه القوائ��م يف اأنه��ا متك��ن الخ�شائ��ي الجتماع��ي النف�ش��ي والجتماع��ي م��ن الط��اع عل��ى الفر���س املتاح��ة قب��ل ان يق��وم 
بالتن�ش��يب لقا�ش��ي الت�ش��وية بالتدب��ري، كم��ا  اأنه��ا متك��ن قا�ش��ي الت�ش��وية مبراقبة تن�ش��يب الخ�شائي م��ن ناحية، ومن ناحي��ة اأخرى ويف �شوء 
املعطيات واملعلومات املتوافرة لديه ي�ش��تطيع اأن يحدد املوؤ�ش�ش��ة التي �ش��يتم التنفيذ فيها، وان يوزع  من يفر�س عليهم التدبري على الأعمال 
التي يراها منا�شبة حلالتهم ومهاراتهم، وذلك �شمن الإدارات واملرافق التي حتتاج مثل هذه الأعمال، واذا مت التفاق على نوعية الأعمال 
يف املراف��ق العام��ة واجلمعي��ات واملوؤ�ش�ش��ات املعتم��دة م��ن قب��ل وزي��ر التنمي��ة الجتماعي��ة  لتنفيذ التداب��ري فانه ل يجوز اأن يخت��ار القا�شي اأي 

عم��ل خ��ارج ه��ذه القائمة اأو خارج املوؤ�ش�ش��ات املعتمدة.

مث���ال: مث���ال: يف ح��ال اعتم��اد اأمان��ة عم��ان الك��ربى كاأح��د املراف��ق العام��ة لأداء اخلدم��ة املجتمعي��ة م��ن قب��ل الوزي��ر واعتم��اد 
اأن��واع معين��ة م��ن العم��ل فيه��ا، مث��ل العم��ل يف امل�ش��اغل، ف��ا يج��وز لقا�ش��ي الت�ش��وية اأن يت��م اختي��ار عم��ل اآخ��ر يف اأمان��ة 
عم��ان غ��ري متف��ق علي��ه، او ان ي�ش��ار اختي��ار العم��ل نف�ش��ه يف بلدي��ة ال�ش��لط مث��ا والت��ي مل يت��م اعتماده��ا م��ن قب��ل الوزي��ر.

-  ت�شمية �شابط ارتباط يتوىل التن�شيق مع اإدارة  حماية الأ�شرة حول تنفيذ التدبري.
-  اللتزام بتوفري بيئة منا�شبة مُتكن مرتكب العنف من تنفيذ التدبري.

-  تنظيم ملف اأو �شجل اأو بطاقة تقييم خا�شة بتنفيذ تدبري اخلدمة للمنفعة العامة.
-  احرام حقوق مرتكب العنف.

-  مراعاة ال�شرية واخل�شو�شية اأثناء تنفيذ التدبري.
-  عدم ا�شتغال مرتكب العنف يف اأعمال غري تلك املقررة يف القرار ال�شادر عن قا�شي الت�شوية.

-  متكن مرتكب العنف من القيام بالتدبري املحكوم به.
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الشرط الرابع: ان ال تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على أربعين ساعة عمل
يحدد قا�شي الت�شوية عند امل�شادقة على قرار الت�شوية عدد ال�شاعات املفرو�شة بحيث ل تزيد على اربعن �شاعة يف حدها الأق�شى.

-  تن�شيب الخ�شائي النف�شي والجتماعي حول العدد الكايف من ال�شاعات التي يعتربها كافية لتقومي �شلوك مرتكب العنف. 
-  طبيعة عمل مرتكب العنف و�شاعات عمله املعتادة ومدى م�شاهمته يف تلبية احتياجات الأ�شرة.

-  حتديد �شاعات العمل �شمن مدة حمددة ويكون حدها الق�شى 40 �شاعة.
-  اإمكانية اأن يفلح التاأهيل يف �شخ�شية الفاعل وظروفه.

يح��دد الق�ش��اء امل��دة املفرو�ش��ة للعم��ل للمنفع��ة العام��ة �شم��ن نط��اق امل��دة املح��ددة اأع��اه وتت��وىل جه��ة الرقاب��ة بالتن�ش��يق م��ع املوؤ�ش�ش��ات 
املعتم��دة حتدي��د اأوق��ات التنفي��ذ مب��ا يتنا�ش��ب م��ع ظ��روف العم��ل ل��دى تل��ك املوؤ�ش�ش��ات حي��ث يت��م اعداد ج��دول وفقا مل��ا يتم التف��اق عليه بن 

�شاب��ط ارتب��اط املوؤ�ش�ش��ة ال�ش��ريكة و�شاب��ط ارتب��اط اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة وذل��ك �شم��ن امل��دة الت��ي يفر�شه��ا قا�ش��ي الت�ش��وية. 

متت��از التداب��ري مبرونته��ا بحي��ث تت��م متابع��ة مدى التطور يف �ش��لوك مرتكب العنف وبناء عل��ى هذا التطور يتم مراجعة التدبري املفرو�س من 
حيث طبيعته ومن حيث املدة املفرو�شة. وان تدبري العمل للمنفعة العامة ي�شاحبه تقارير دورية من املوؤ�ش�ش��ة التي يتم تنفيذ التدبري فيها 

وكذلك من قبل اإدارة  حماية الأ�شرة وهي اجلهة التي تتوىل ال�شراف على التنفيذ. 

يف ح��ال وج��ود تط��ور يف �ش��لوك مرتك��ب العن��ف ميك��ن للمحكم��ة ان تعي��د النظ��ر يف امل��دة ام��ا زي��ادة او نق�شا مب��ا ل يجاوز امل��دة املفرو�شة يف 
القانون بناء على طلب مرتكب العنف او بناء على طلب من اإدارة  حماية الأ�شرة. فاذا كانت التقارير تفيد بان مرتكب العنف ليزال يبدي 
�ش��لوكا غري مقبول فلقا�شي الت�ش��وية ومبا له من �شاحية وبعد ورود املعززات على ذلك احلكم بزيادة عدد ال�ش��اعات وال�ش��ند القانوين يف 

ذلك هو ن�س املادة )11/ج( من القانون حيث منح الن�س املحكمة املخت�شة وبناء على الطلب اإعادة النظر يف اأي من التدابري.
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اإن حظ��ر ارتي��اد اأماك��ن معين��ة اأح��د التداب��ري الت��ي لقا�ش��ي الت�ش��وية اأن يفر�ش��ه يف ق��رار امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية املتف��ق عليه��ا ب��ن 
الأط��راف وذل��ك بن��اًء عل��ى تقري��ر احلال��ة الجتماعي��ة والنف�ش��ية الت��ي يقدمه��ا الخ�شائي الجتماع��ي والنف�ش��ي فيت�شم��ن هذا التدبري 

من��ع مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري م��ن ارتي��اد اأماكن اأو حم��ال معينة. 

ق��د يج��د قا�ش��ي الت�ش��وية م��ن خ��ال الوقائ��ع املعرو�ش��ة علي��ه يف مل��ف الت�ش��وية وتقري��ر احلال��ة املرف��ق ب��اأن �ش��بب العن��ف الأ�ش��ري يع��ود 
لرتي��اد مرتك��ب العن��ف اأماك��ن معين��ة، واأن منع��ه م��ن ارتي��اد ه��ذه الماك��ن ي��وؤدي اإىل التقلي��ل م��ن احتمالي��ة جت��دد العن��ف، اأو اأن حظ��ر 

ارتي��اد مرتك��ب العن��ف لماك��ن معين��ة من �ش��اأنه اأن ي��وؤدي اإىل تهذيب �ش��لوكه وتقوميه. 

هن��ا يق��رر القا�ش��ي مث��ا حظ��ر ارتي��اد مرتك��ب العن��ف منطق��ة معين��ة يح��دد نطاقه��ا اجلغ��رايف وفق��ا لنظ��ام التق�ش��يمات الدارية ووفقا 
لإحداثي��ات امل��كان او يت��م حظ��ر ارتي��اد مرتك��ب العن��ف مل��كان بعين��ه حي��ث يت��م و�شف��ه وبيان��ه او يحظ��ر ارتي��اده اماك��ن متار���س ن�ش��اطا 

معين��ا ويج��ب ان تك��ون ه��ذه الأماك��ن حم��ددة ب�ش��كل وا�شح يف القرار.

-  مراع��اة حري��ة التنق��ل ال��واردة يف الد�ش��تور، واأن تق��در ال�ش��رورة بقدره��ا، واأن تت��م املوازن��ة ب��ن ه��ذه احلري��ة وامل�شلح��ة 
امل��راد حمايتها واملتمثلة بالأ�ش��رة. 

 -  اأن يكون م�شمون احلظر حمددًا ووا�شحًا من حيث الزمان واملكان. 
-  األ تتجاوز مدة احلظر ال�شتة اأ�شهر. 

-  اأن يكون احلظر متنا�شبًا مع احلالة املعرو�شة.

ال�شرط الأول: اأن تكون اإجراءات الت�شوية وامل�شادقة عليها قد متت وفقًا لإحكام القانون.  -
ال�شرط الثاين: اأن يحدد مبدة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر.  -
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بالرج��وع اىل ن���س امل��ادة )9( م��ن نظ��ام التداب��ري امللحق��ة بق��رار  ت�ش��وية الن��زاع يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري، جن��د ان الفق��رة )ب( 
م��ن تل��ك امل��ادة  ق��د ن�ش��ت عل��ى احل��د الق�ش��ى للم��دة التي ميكن فر�س تدبري حظر ارتياد حمل او مكان بحيث ل تتجاوز �ش��تة ا�ش��هر، 
وعلي��ه ويف �ش��وء الدرا�ش��ة الجتماعي��ة املقدم��ة م��ن قب��ل الخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماع��ي والت��ي يفر���س ان تت�شم��ن تن�ش��يب م��ن 
الخ�شائ��ي بامل��دة الت��ي يج��ب من��ع مرتك��ب العن��ف فيه��ا م��ن ارتي��اد حم��ل او م��كان وبن��اء عل��ى تقري��ر الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي 
ميك��ن ت�ش��طري كت��اب اىل قا�ش��ي الت�ش��وية لإعام��ه بوج��ود تط��ور ل��دى م��ن فر���س علي��ه التدب��ري  من�ش��با بتخفي���س م��دة التدب��ري وهن��ا 

يت�ش��ل القا�ش��ي بالدع��وى جم��ددا ويتثب��ت قا�ش��ي الت�ش��وية م��ن ذل��ك ول��ه ان يق��رر تق�ش��ري امل��دة او اعتب��ار التدب��ري منف��ذا.

يتمث��ل ه��ذا التدب��ري بقي��ام قا�ش��ي ت�ش��وية الن��زاع بت�شم��ن ق��رار امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية م��ا يت�شم��ن احل��اق مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري اأو 
كاف��ة اأط��راف الن��زاع الأ�ش��ري باإح��دى برام��ج التاأهي��ل النف�ش��ي والجتماع��ي بن��اًء على تقري��ر الخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماعي يف برامج 
تنظمها الوزارة اأو اأي جمعية اأو اأي جهة اأخرى يعتمدها الوزير لتقومي �ش��لوكه وحالته النف�ش��ية، مع ال�ش��ارة اأن التدبريين الأول والثاين 
الل��ذان �ش��بقت الإ�ش��ارة لهم��ا يقت�ش��ر اتخاذهم��ا بح��ق مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري دون اأط��راف الن��زاع الأخ��رى كال�شحي��ة اأو ال�شحاي��ا، اأم��ا 
التدبري الثالث الذي نحن ب�شدده فيمكن فر�شه على مرتكب العنف الأ�شري وعلى ال�شحية، اأي على اطراف النزاع الأ�شري جميعهم. 

الربامج التي ميكن للقا�شي احلاق مرتكب العنف او اأطراف النزاع فيها هي:الربامج التي ميكن للقا�شي احلاق مرتكب العنف او اأطراف النزاع فيها هي:

1.  برام��ج التاأهي��ل الجتماع��ي: ه��ي الربام��ج الجتماعي��ة الت��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اجلمعي��ات اأو اجله��ات املعتم��دة بهدف م�ش��اعدة مرتكب 
العنف الأ�ش��ري وال�شحية على التكيف مع و�ش��طه الأ�ش��ري واملجتمعي لتقليل عوامل اخلطر الرئي�ش��ية التي توؤدي اىل العنف الأ�ش��ري. 

2.  التاأهيل النف�ش��ي: هي الربامج النف�ش��ية التي تنظمها الوزارة اأو اجلمعيات اأو اجلهات املعتمدة بهدف تقدمي اخلدمات النف�ش��ية ملرتكب 
العنف الأ�شري وال�شحية للو�شول بهما اىل اق�شى درجة من التغيري يف الجتاهات وال�شلوك لتقليل عوامل اخلطر الرئي�شية التي توؤدي 

اىل العنف الأ�شري.

اوًل: تقوم وزارة التنمية الجتماعية بتحديد اوًل: تقوم وزارة التنمية الجتماعية بتحديد هذه الربامج )النف�شية والجتماعية( م�شبقًا، ويتم تزويد ق�شاة الت�شوية بتلك الربامج حتى 
مُيكنهم اختيار الربنامج المثل للحالة املعرو�شة عليهم. 
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ثانيًا: قيام وزارة التنمية الجتماعية باعتماد جهات معينة او جمعية ثانيًا: قيام وزارة التنمية الجتماعية باعتماد جهات معينة او جمعية لتقدمي تلك الربامج وهذا يتطلب ان تقوم تلك اجلهات او اجلمعيات 
بالتقدم لوزارة التنمية الجتماعية مبقرحات برامج تاأهيلية نف�شية واجتماعية حتى تعتمدها الوزارة وتقوم بتعميمها.

رغ��م ان قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري مل ي�ش��رط �ش��روط معين��ة يف اجله��ة الت��ي تت��وىل تق��دمي برام��ج التاأهي��ل النف�ش��ي والجتماع��ي 
ملرتكب��ي العن��ف وال�شحاي��ا ال ان منط��ق الم��ور يقت�ش��ي ان يراع��ي وزي��ر التنمي��ة الجتماعي��ة عن��د اعتم��اد تل��ك اجله��ات م��ا يل��ي:

1-  ان تك��ون تل��ك اجله��ة مرخ�ش��ة ل��دى اجله��ات املعنية، كاأن تكون �ش��ركة غري ربحية م�ش��جلة لدى وزارة ال�شناع��ة والتجارة ومن اهدافها 
القيام بتلك العمال او جمعية م�شجلة وفقًا لقانون اجلمعيات.

2-  ان تكون الربامج املقرحة من تلك اجلهة وفق املعايري التي يرى الوزير �شرورة لتوافرها يف تلك الربامج.
3-  ان تكون بيئة تلك اجلهات اآمنة على من يخ�شع للتاأهيل.

4-  ان تكون جهة خمت�شة يف تقدمي مثل هذا النوع من برامج التاأهيل.
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ما هو م�شمون برنامج التاأهيل النف�شي اأو الجتماعي؟ما هو م�شمون برنامج التاأهيل النف�شي اأو الجتماعي؟

حل النزاعات بطرق تعاونية التدريب على التفاوض

ــتماعية  ــارات اجــ ــر مهــ ــج تثقيفيــة وتطوي برامــ
ومعرفيـــــة، بمــا فيهــا تقبــل وجهــات النظــر، 

التفــاوض، وطــرق تجنــب العنــف ومهــارات 

التسويات والمصالحات

إدارة  الغضب ومهارات التكيف
إدارة  التوتر لمقدم الرعاية

إعــادة االرتبــاط وإعــادة بنــاء عالقــات إيجابيــة 
البعــض الشــركاء تجــاه بعضهــم  بيــن 

برامج الزيارات المنزلية إدارة  النزاعات

اإذا تقرر تنفيذ تدبري التاأهيل النف�ش��ي والجتماعي من خال وزارة التنمية الجتماعية او احدى اجلهات او اجلمعيات املعتمدة من قبلها 
فا بد للوزارة او تلك اجلهة او اجلمعية ا�شتكمال جمموعة من املتطلبات قبل البدء بتنفيذ الربنامج ومنها: 

ت�شمية �شابط ارتباط يتوىل التن�شيق مع اإدارة حماية الأ�شرة حول تنفيذ التدبري.
اللتزام بتوفري بيئة منا�شبة مُتكن مرتكب العنف من تنفيذ التدبري.

تنظيم ملف اأو �شجل اأو بطاقة تقييم خا�شة بتنفيذ تدبري التاأهيل النف�شي الجتماعي.
احرام حقوق مرتكب العنف.

مراعاة ال�شرية واخل�شو�شية اأثناء تنفيذ التدبري.
عدم ا�شتغال املُعَنف يف اأعمال غري تلك املقررة يف القرار ال�شادر عن قا�شي الت�شوية.
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بالرج��وع اىل ن���س امل��ادة )9( م��ن نظ��ام التداب��ري امللحق��ة بق��رار  ت�ش��وية الن��زاع يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري، جن��د ان الفق��رة )ج( 
م��ن امل��ادة ق��د ن�ش��ت عل��ى احل��د الق�ش��ى للم��دة الت��ي ميك��ن فر�س تدب��ري الحلاق بربام��ج التاأهي��ل النف�ش��ي او الجتماعي فيه��ا بحيث 
ل تتج��اوز �ش��تة ا�ش��هر، وعلي��ه ويف �ش��وء الدرا�ش��ة الجتماعي��ة املقدم��ة م��ن قب��ل الخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماع��ي والت��ي يفر���س ان 
تت�شم��ن تن�ش��يب م��ن الخ�شائ��ي بامل��دة الت��ي يج��ب اخ�ش��اع ال�شحي��ة او مرتك��ب العنف فيه��ا للربنامج التاأهيلي النف�ش��ي او الجتماعي، 
م��ع الخ��ذ بع��ن العتب��ار  وبن��اء عل��ى تقري��ر الخ�شائ��ي الجتماعي والنف�ش��ي ميكن ت�ش��طري كت��اب اىل قا�شي الت�ش��وية لإعامه بوجود 
تط��ور ل��دى م��ن فر���س علي��ه التدب��ري  من�ش��با بتخفي���س م��دة التدب��ري وهنا يت�ش��ل القا�شي بالدعوى جم��ددا ويتثبت قا�شي الت�ش��وية من 

ذل��ك ول��ه ان يق��رر تق�ش��ري امل��دة او اعتبار التدب��ري منفذا.

ان قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري  و�ش��ع يف مو�ش��وع فر���س تدب��ري اأو اثن��ن اأو ثاث��ة دون ق�ش��ره 
عل��ى تدب��ري واح��د، ك��ون الن���س مل يح��دد ب�ش��كل قاط��ع ق�ش��ر �شاحي��ة  املحكم��ة عل��ى فر���س تدب��ري 
واح��د دون غ��ريه، اإذ ان له��ا اتخ��اذ اي م��ن التداب��ري الثاث��ة اأو اثن��ن اأو الثاث��ة تداب��ري، مل��ا يف ذل��ك 
م��ن م�شلح��ة لتحقي��ق اله��دف م��ن فر���س  ه��ذه التداب��ري وه��ي ا�ش��اح �ش��لوك مرتك��ب العن��ف وحماي��ة 
ال�شحي��ة، اإذ ق��د يتطل��ب الأم��ر احيان��ا ان يخت��ار الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي اتخ��اذ تدبريي��ن 

لتق��ومي �ش��لوك مرتك��ب العن��ف كاخلدم��ة املجتمع��ة وخ�شوع��ه جلل�ش��ات تاأهي��ل نف�ش��ي او اجتماع��ي.



المحـــور الثالث 
وتنفيــذ  فــرض  اجــراءات 

التدابيــر
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ت�ش��در التداب��ري مبوج��ب حك��م ق�شائ��ي حي��ث يت��م ت�شمينه��ا يف ق��رار امل�شادق��ة عل��ى اتف��اق الت�ش��وية م��ن قب��ل قا�ش��ي الت�ش��وية وتق��وم 
اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة بتنفي��ذ التداب��ري باعتباره��ا اجله��ة امل�ش��وؤولة ب�ش��كل مبا�ش��ر ع��ن ذل��ك مبوج��ب قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف 
الأ�ش��ري. ال ان �شم��ان جن��اح التدب��ري يف حتقي��ق الغاي��ة الت��ي فر���س لأجله��ا ي�ش��تند اىل تكام��ل اجله��ود ب��ن كل جه��ة م��ن اجلهات التي 
تعم��ل عل��ى ه��ذه املنظوم��ة وه��م: قا�ش��ي الت�ش��وية واإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة والتنمي��ة الجتماعي��ة واملوؤ�ش�ش��ة ال�ش��ريكة.قا�ش��ي الت�ش��وية واإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة والتنمي��ة الجتماعي��ة واملوؤ�ش�ش��ة ال�ش��ريكة. وان تنفي��ذ تل��ك 
التداب��ري يعتم��د عل��ى قي��ام كل جه��ة م��ن اجله��ات امل�ش��ركة يف تنفيذه��ا بال��دور املح��دد له��ا قانون��ا وواقعا و�ش��وف نتناول يف هذا املحور 
الج��راءات الت��ي تق��وم به��ا كل جه��ة م��ن اجله��ات ابت��داء م��ن �ش��دور الق��رار بفر���س التدب��ري انته��اًء بالتنفي��ذ النهائ��ي للتدب��ري وبي��ان 

مه��ام وم�ش��وؤوليات كل جه��ة م��ن اجله��ات ذات العاق��ة.

اوال: اجراءات فرض التدبير من قبل قاضي تسوية النزاع 
وفق��ا مل��ا ورد يف امل��ادة التا�ش��عة م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري فان��ه وبع��د انته��اء امل��دة املح��ددة قانون��ا كحد اعل��ى لإمتام الت�ش��وية، 
يح��ال مل��ف الت�ش��وية اإىل املحكم��ة املخت�ش��ة �ش��واء مت��ت الت�ش��وية اأم مل تت��م،  ف��اذا ت�شم��ن مل��ف الت�ش��وية م��ا ي�ش��ري اىل تو�ش��ل اإدارة  حماي��ة 
الأ�شرة اىل ت�شوية النزاع فتقوم املحكمة املخت�شة بامل�شادقة على قرار الت�شوية دون ا�شراط ح�شور الأطراف خال مدة ل تتجاوز �شبعة 

اأي��ام م��ن تاري��خ ورود مل��ف الت�ش��وية لقل��م املحكمة ويكون قرارها بامل�شادقة على الت�ش��وية قطعيا.

 يتم التاأ�شري على الوراق بالت�شجيل فور ورودها من اإدارة حماية الأ�شرة يف ال�شجل اخلا�س للت�شوية يف ق�شايا العنف الأ�شري.

-  رقم مت�شل�شل لق�شايا الت�شوية الواردة.
-  ا�شماء الأطراف وممثلهم القانوين اإن وجد.

-  تاريخ الورود. 
-  نوع اجلرم.

-  ملخ�س اتفاق الت�شوية لدى اإدارة  حماية الأ�شرة.
-  تاريخ امل�شادقة على الت�شوية.

-  التو�شية بفر�س تدبري من عدمه. 
-  نتيجة قرار قا�شي الت�شوية.

-  التدبري املفرو�س .
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-  يت��م تدقي��ق الوراق م��ن قب��ل قا�ش��ي الت�ش��وية ال��ذي ب��دوره يتفح���س ابتداء الت�ش��وية و�ش��روطها فاذا وج��د ان الوراق تكف��ي لإعطاء القرار 
بامل�شادقة وان اتفاقية الت�ش��وية وا�شحة ل غمو�س فيها ول حتوي اي خمالفة للنظام العام او الآداب يقرر امل�شادقة على الت�ش��وية3.  

-  ينتق��ل القا�ش��ي اىل املرحل��ة الثاني��ة وه��ي فر���س التدب��ري حي��ث يب��دا بتفح���س التن�ش��يب ال��وارد الي��ه م��ن خ��ال الدرا�ش��ة الجتماعي��ة 
والنف�شية بالتن�شيب بفر�س تدبري معن وفيما اإذا كان هنالك داع لفر�س التدبري ام ل ومن ثم يتفح�س مدى تنا�شبه واحلالة املعرو�شة 
ويتحق��ق م��ن ان كاف��ة الم��ور الازم��ة لفر���س التدب��ري؛ عنده��ا يق��رر امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية وا�ش��دار احلك��م بامل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية 

وفر���س التدب��ري املنا�ش��ب ان كان ل��ه مقت�شى. 

عم��ًا باأح��كام املادت��ن 7 و8 م��ن نظ��ام التداب��ري امللحق��ة بق��رار ت�ش��وية الن��زاع يف  ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري رق��م )100( ل�ش��نة 2019 
يج��ب عل��ى املحكم��ة التحق��ق م��ن ال�ش��روط القانوني��ة والواقعي��ة قب��ل فر���س التدب��ري وعل��ى النح��و التايل: 

ال�شروط القانونية ال�شروط القانونية 

-  اأن يكون اجلرم املرتكب جنحة او خمالفة جائز الت�شوية فيه ابتداء.  
-  اأن تكون اإجراءات ت�شوية النزاع وامل�شادقة عليها قد متت وفقا لأحكام القانون.  

-  احل�شول على تقرير الخ�شائي الجتماعي اأو الخ�شائي النف�شي. 
-  موافقة الأطراف اإذا كان التدبري القيام باخلدمة للمنفعة العامة.

-  اإذا كان مرتكب العنف الأ�شري من فئة الأحداث فيجب اأن تطلع على تقرير مراقب ال�شلوك.

حتقق ال�شروط الواقعية حتقق ال�شروط الواقعية 

-  تنا�ش��ب التدب��ري م��ع الظ��روف ال�ش��خ�شية ملرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري م��ن حي��ث اجلن���س والو�ش��ع ال�شح��ي ودرج��ة الن�ش��ج وم��ع الظ��روف 
الجتماعي��ة والبيئي��ة. 

-  طبيعة عمل مرتكب العنف الأ�شري. 
-  تنا�شب التدبري مع نوع الإ�شاءة املرتكبة.  

-  حتقيق التدبري للتاأهيل النف�شي والجتماعي ملرتكب العنف.
-  امل�شلحة الف�شلى اإذا كان مرتكب العنف الأ�شري حدثا من حيث احرام حقوقه واملحافظة على تواجده يف بيئته الأ�شرية الطبيعية. 

-  عدم امل�شا�س بالكرامة الإن�شانية اأو اأن ينطوي التدبري على اإهانة اأو اإذلل.

 3. انظر �شروط الت�شوية والية امل�شادقة عليها دليل الت�شوية
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بال�ش��تناد اىل تل��ك املح��ددات و ظ��روف الدع��وى وم��ا ورد فيه��ا يق��رر قا�ش��ي الت�ش��وية امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية وفر�س التدب��ري ان راأى لذلك 
مقت�شى ويكون التدبري حمددا بنوعه وتفا�شيله فاذا كان اخلدمة للمنفعة العامة يحدد القا�شي اجلهة التي �شيتم تنفيذ التدبري لديها ونوع 
العمل ا�شافة اىل املدة ويتوقف دور القا�شي عند ذلك؛  اما تفا�شيل العمل داخل املوؤ�ش�شة فتكون لإدارة  حماية الأ�شرة وفقا ملا �شيتم بيانه 

لحقا واذا كان برنامج تاأهيل نف�شي او اجتماعي يحدد القا�شي نوع الربنامج واملوؤ�ش�شة التي �شوف يتم تنفيذ الربنامج فيها. 

ثانيا: اجراءات تنفيذ التدبير 
بع��د ان تق��رر املحكم��ة ان امل�شادق��ة عل��ى الت�ش��وية يج��ب ان تت�شم��ن فر���س تدب��ري عل��ى مرتك��ب العن��ف تبا�ش��ر يف اتخ��اذ اج��راءات تنفي��ذ 

التدب��ري وعل��ى النح��و التايل : 

1. اعط��ت امل��ادة )10( م��ن نظ��ام التداب��ري امللحق��ة بقرار الت�ش��وية املحكمة �شاحية دعوة الأطراف عند فر�س اي من التدابري �ش��واء اكان 
تدب��ري اخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة اأو اخل�ش��وع جلل�ش��ات اأو لربنام��ج التاأهي��ل الجتماع��ي اأو التاأهي��ل النف�ش��ي. حي��ث تفه��م املحكم��ة اأطراف 

الن��زاع طبيع��ة التدب��ري والغاي��ة منه وطريقة تنفيذه وهي �ش��لطة تقديرية للمحكمة.

2. بع��د �ش��دور احلك��م بامل�شادق��ة عل��ى اتف��اق الت�ش��وية وحتدي��د ن��وع التدب��ري يت��م ف�ش��ل الدع��وى عل��ى ال�ش��جل الع��ام ويح��ال املل��ف اإىل ق�ش��م 
العن��ف الأ�ش��ري يف املحكم��ة لل�ش��ري يف الإج��راءات عل��ى النح��و الت��ايل: 

-  اإر�شال ملف الدعوى اإىل النيابة العامة لإجراء املقت�شى القانوين مل�شاهدة احلكم.
-  يف حال عدم الطعن بالقرار من قبل النيابة العامة ي�شار اىل البدء بالتنفيذ.

-  يتم ت�ش��جيل الق�شية يف ال�ش��جل التنفيذي اخلا�س بالتدابري املتعلقة بالعنف الأ�ش��ري يف ق�ش��م العنف الأ�ش��ري لدى املحكمة وي�شار اىل 
اعداد ملف تنفيذي للتدبري والر�شم املبن ادناه يبن ما يجب ان يت�شمنه هذا امللف:
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-  يت��م ار�ش��ال كت��اب التنفي��ذ مرفق��ا ب��ه ق��رار احلك��م وتقري��ر الخ�شائ��ي الجتماعي والنف�ش��ي اىل اإدارة حماية الأ�ش��رة للبدء بالتن�ش��يق مع 
املوؤ�ش�ش��ات ال�شريكة لتنفيذ التدبري.

تتوىل اإدارة حماية الأ�شرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأ�شري للتدابري املقررة من املحكمة وعلى النحو التايل: تتوىل اإدارة حماية الأ�شرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأ�شري للتدابري املقررة من املحكمة وعلى النحو التايل: 

-  يتم ا�شتقبال كتاب التنفيذ ومرفقاته كاحلكم والتقرير يف ق�شم تنفيذ التدابري لدى الإدارة.
-  يتم قيد التدبري املحكوم به يف �شجل التدابري املن�شاأ لدى الق�شم ويت�شمن ال�شجل البيانات التالية: 

-  نوع التدبري ومدته وا�شم املحكمة املخت�شة ورقم الدعوى وتاريخ احلكم.
-  ا�شم منفذ التدبري وو�شعه ال�شحي وحالته الجتماعية.

-  ا�شم املوؤ�ش�شة او اجلهة املعنية بتنفيذ التدبري.
-  خا�شة التقارير املتعلقة باإجراءات التنفيذ.

-  اأي معلومات اأخرى تتعلق بالتدبري.

-  يبلغ املحكوم عليه بالتدبري ويتم ا�شتدعاوؤه لاإدارة.
-  يتم افهام املحكوم عليه بطبيعة التدبري املحكوم به عليه.

-  يتم اخذ بع�س املعلومات املتعلقة بعمل املحكوم عليه واوقات دوامه وم�ش��ار رحلته اىل العمل واللتزامات الأ�ش��رية املرتبة عليه لاإفادة 
منه��ا يف ح��ال ان كان التدب��ري اخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة او برنامج تاأهيلي.
-  بعد ذلك يتم التنفيذ وفقا للم�شارات التالية لكل نوع من انواع التدابري.

ل��اإدارة او مل��ن تق��رر بحق��ه اأي م��ن التداب��ري التق��دم للمحكم��ة بطل��ب تبدي��ل  التدب��ري اأو اأي اأم��ر يتعلق به اأو ل��اإدارة او مل��ن تق��رر بحق��ه اأي م��ن التداب��ري التق��دم للمحكم��ة بطل��ب تبدي��ل  التدب��ري اأو اأي اأم��ر يتعلق به اأو 
باجلهة اأو املوؤ�ش�ش��ة التي ينفذ فيها.باجلهة اأو املوؤ�ش�ش��ة التي ينفذ فيها.

إلدارة حماية األسرة لمن تقرر بحقه التدبير

عدم نجاعة التدبير او عدم تحقيقه أهدافه. تغيير المؤسسة او الجهة لبرنامجها

استنفاد الغاية من التدبير قبل انتهاء المدة المحددة له انتقال مكان سكنه

أي حالة أخرى تراها اإلدارة. تعرضــه الــى اإلســاءة او االســتغالل اثنــاء تنفيــذ 
التدبيــر.
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ثالثا- مسارات التنفيذ لدى إدارة حماية األسرة وفقا لنوع التدبير

ونف��رق هن��ا يف الج��راءات يف  كل ن��وع م��ن ان��واع التداب��ري الث��اث الت��ي ن���س عليه��ا القان��ون: ونف��رق هن��ا يف الج��راءات يف  كل ن��وع م��ن ان��واع التداب��ري الث��اث الت��ي ن���س عليه��ا القان��ون: 

أ - الخدمة للمنفعة العامة 
 يف حال ان كان التدبري املفرو�س هو اخلدمة للمنفعة العامة:

1. يق��وم �شاب��ط الرتب��اط ل��دى اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة بالتن�ش��يق م��ع �شاب��ط الرتب��اط ل��دى املوؤ�ش�ش��ة ال�ش��ريكة لتحدي��د برنام��ج 
اخلدم��ة يف �ش��وء ظ��روف مرتك��ب العن��ف والماك��ن املتاح��ة ل��دى املوؤ�ش�ش��ة او اجلمعي��ة يف الف��روع املختلف��ة حي��ث ان احلك��م يح��دد 
املوؤ�ش�ش��ة او اجلمعي��ة ام��ا باق��ي التفا�شي��ل فت��رك ل��اإدارة  بالتن�ش��يق م��ع املوؤ�ش�ش��ة او اجلمعي��ة ويت��م حتدي��د الف��رع او الق�ش��م ال��ذي 
�ش��يعمل ب��ه مرتك��ب العن��ف ون��وع العم��ل التف�شيل��ي وواجب��ات ومه��ام مرتك��ب العن��ف  يف العم��ل وتاري��خ ب��دء العم��ل والي��ة ال�ش��راف 
والتقاري��ر املطلوب��ة م��ن املوؤ�ش�ش��ة ال�ش��ريكة بحي��ث يت��م حتدي��د م��دة التقاري��ر �ش��هرية او ا�ش��بوعية وفق��ا ملقت�ش��ى احل��ال ويراع��ى يف 

ذل��ك ظ��روف مرتك��ب العن��ف  وفق��ا مل��ا اوردن��اه اعاه. 

2. يف �ش��وء ذل��ك يت��م اع��داد كت��اب م��ن قب��ل اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة للموؤ�ش�ش��ة ال�ش��ريكة يت�شم��ن ا�ش��م املفرو���س علي��ه التدب��ري 
وتفا�شي��ل اخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة ال��واردة يف احلك��م ومدت��ه وتاري��خ الب��دء وطل��ب تزوي��د الإدارة  بالتقاري��ر الازم��ة وف��ق 

اللي��ة املتف��ق عليه��ا.

3. ت�ش��تقبل املوؤ�ش�ش��ة ال�ش��ريكة املرف��ق الع��ام او اجلمعي��ة الكت��اب ويت��م الب��دء بتنفي��ذ اخلدم��ة وفق��ا للج��دول الزمن��ي املتف��ق علي��ه حي��ث يت��م 
ا�ش��تقبال املفرو���س علي��ه التدب��ري  ويت��م �ش��رح العم��ل وتفا�شيله.

ت�شمية �شابط ارتباط يتوىل التن�شيق مع اإدارة حماية الأ�شرة حول تنفيذ التدبري.
اللتزام بتوفري بيئة منا�شبة مُتكن مرتكب العنف من تنفيذ التدبري.

تنظيم ملف اأو �شجل اأو بطاقة تقييم خا�شة بتنفيذ تدبري اخلدمة للمنفعة العامة.
احرام حقوق مرتكب العنف.

مراعاة ال�شرية واخل�شو�شية اأثناء تنفيذ التدبري.
عدم ا�شتغال املُعَنف يف اأعمال غري تلك املقررة يف القرار ال�شادر عن قا�شي الت�شوية.

متكن مرتكب العنف من القيام بالتدبري املحكوم به.

4. يت��م ار�ش��ال التقري��ر الويل اىل الإدارة  مببا�ش��رة املفرو���س علي��ه التدب��ري للعمل وتوايل املوؤ�ش�ش��ة ال�ش��ريكة ار�ش��ال التقاري��ر الدورية حول 
اداء مرتكب العنف وتطور �شلوكه. 

5.  يف حال اإنهاء مرتكب العنف تنفيذ التدبري تر�شل املوؤ�ش�شة ال�شريكة لاإدارة  تقرير نهائي باإنهاء مرتكب العنف للتدبري وبدورها ترفع 
الإدارة  تقريره��ا اىل قا�ش��ي الت�ش��وية لي�ش��ار اىل اغ��اق امللف التنفيذي. 
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املعلوم��ات الداري��ة / واملتمثل��ة )برق��م الق�شي��ة وا�ش��م املحكم��ة الت��ي ا�ش��درت احلك��م والتاري��خ واملوؤ�ش�ش��ة الت��ي ينف��ذ فيه��ا التدبري وا�ش��م 
)�شاب��ط الرتباط(.

معلومات عن املفرو�س عليه التدبري وتتمثل ب )ا�شمه وعنوانه وعمله وحت�شيله العلمي( 
ملخ���س ع��ن م�شم��ون اخلدم��ة املجتمعي��ة الت��ي خ�ش��ع له��ا م��ن حي��ث )نوع اخلدم��ة ومدتها وم��كان تنفيذه��ا والربنامج املع��د واملتفق عليه 

لتنفي��ذ اخلدمة املجتمعية(. 
تقرير �شابط ارتباط املوؤ�ش�شة التي نفذ فيها مرتكب العنف اخلدمة املجتمعية عن ادائه للتدبري ومدى التزامه ب�شروط التنفيذ.

التغري احلا�شل يف �شلوك مرتكب العنف اثناء تنفيذ اخلدمة املجتمعية والتغيري على عوامل اخلطورة والتغري على الو�شع الأ�شري.
بي��ان فيم��ا اذا كان مرتك��ب العن��ف ق��د الت��زم بتنفي��ذ تدب��ري اخلدم��ة املجتمعي��ة وبال�ش��اعات املح��ددة ل��ه وبالربنامج املتفق علي��ه ويف حال 

ع��دم التزام��ه بيان ال�ش��باب التي حالت دون التزامه. 
التحديات التي جابهت مرتكب العنف اثناء تنفيذ التدبري.

بيان فيما اإذا كان مرتكب العنف بحاجة اىل تدخات م�شتقبلية.
بيان م�شدر املعلومات )مقابلة مرتكب العنف زيارة مكان تنفيذ احلكم ومقابلة �شابط الرتباط(.

ال�شكالية الوىل: عدم ح�شور مرتكب العنف اىل اإدارة حماية الأ�شرة.ال�شكالية الوىل: عدم ح�شور مرتكب العنف اىل اإدارة حماية الأ�شرة.

-  اإذا تبل��غ مرتك��ب العن��ف ب�ش��رورة احل�ش��ور ام��ام اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة ومل يح�ش��ر فهن��ا يت��م رف��ع تقري��ر اىل قا�ش��ي الت�ش��وية ال��ذي يق��وم 
ب��دوره باإح�ش��ار مرتك��ب العن��ف م��ن خ��ال ال�شابط��ة العدلية ويتم الت�شال بالدع��وى من جديد مبوجب كتاب اإدارة حماية الأ�ش��رة ويتم 
�شوؤال مرتكب العنف عن �شبب تخلفه عن احل�شور ويف حال ابدى مرتكب العنف عذرا يقبله قا�شي الت�شوية في�شار اىل ا�شتئناف تنفيذ 

التدب��ري وفقا لاإجراءات اعاه.
-  يف ح��ال مل يب��د املحك��وم علي��ه اي ع��ذر او تق��دم بع��ذر مل تقبل��ه املحكم��ة او اب��دى ع��دم رغبته يف تنفيذ التدبري ي�شار اىل تنفي��ذ اجلزاء الذي 
ن�ش��ت علي��ه الفق��رة )ب( م��ن امل��ادة 11 م��ن قان��ون احلماية من العنف الأ�ش��ري  باعتباره مل يقم بتنفي��ذ التدبري املفرو�س. حيث يعاقب كل 
من ل ينفذ اأيا من التدابري املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ب�ش��كل كلي اأو جزئي، باحلب���س مدة ل تزيد على ثاثة اأ�ش��هر.

ال�ش��كالية الثاني��ة: اإذا اب��دى املحك��وم علي��ه اثن��اء تنفي��ذه للتدب��ري ع��دم رغبت��ه ال�ش��تمرار بالتنفي��ذ او تغي��ب ع��ن احل�ش��ور ومل يق��م ال�ش��كالية الثاني��ة: اإذا اب��دى املحك��وم علي��ه اثن��اء تنفي��ذه للتدب��ري ع��دم رغبت��ه ال�ش��تمرار بالتنفي��ذ او تغي��ب ع��ن احل�ش��ور ومل يق��م 
بتنفي��ذ التدب��ري.بتنفي��ذ التدب��ري.

تبل��غ املوؤ�ش�ش��ة ال�ش��ريكة اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة والت��ي ترف��ع تقري��را بواق��ع احل��ال اىل قا�ش��ي الت�ش��وية ال��ذي يت�ش��ل بالدع��وى جم��ددا ويت��م 
ا�ش��تدعاء م��ن فر���س علي��ه التدب��ري م��ن خ��ال ال�شابطة العدلية ويتم ال�ش��تي�شاح منه عن �ش��بب ع��دم رغبته بال�ش��تمرار بالتنفيذ فاذا كان 
ال�ش��بب عدم مائمة التدبري لظروف  مرتكب العنف او لأ�ش��باب تعود للموؤ�ش�ش��ة او ا�ش��باب ل دخل للمحكوم عليه بها يتم البحث عن بديل 

اخ��ر منا�ش��ب ام��ا اذا كان ال�ش��بب عائ��د للمحك��وم علي��ه نف�ش��ه فيت��م تطبي��ق اجل��زاء املرتب على عدم تنفي��ذ التدبري. 
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ال�شكالية الثالثة: كيف تتعامل املحكمة مع املدة التي اأم�شاها مرتكب العنف يف تنفيذ التدبري؟ ال�شكالية الثالثة: كيف تتعامل املحكمة مع املدة التي اأم�شاها مرتكب العنف يف تنفيذ التدبري؟ 

بالرج��وع اىل الفق��رة )ب( م��ن امل��ادة )11( ف��ان اجل��زاء ه��و عب��ارة ع��ن عقوب��ة يقدرها قا�شي ت�ش��وية النزاع اخذا بع��ن العتبار يف حتديد 
مق��دار تل��ك العقوب��ة فيم��ا اإذا كان املحك��وم علي��ه ق��د نف��ذ جزء م��ن التدبري.

ال�ش��كالية الرابع��ة : م��ا م�ش��ري التدب��ري اذا اب��دى مرتك��ب العن��ف جتاوب��ا وتط��ورا يف النواح��ي ال�ش��لوكية بع��د �ش��دور احلك��م بفر���س تدب��ري ال�ش��كالية الرابع��ة : م��ا م�ش��ري التدب��ري اذا اب��دى مرتك��ب العن��ف جتاوب��ا وتط��ورا يف النواح��ي ال�ش��لوكية بع��د �ش��دور احلك��م بفر���س تدب��ري 
اخلدم��ة للمنفع��ة العامة؟اخلدم��ة للمنفع��ة العامة؟

يت��م يف ه��ذه احلال��ة وبن��اء عل��ى تقري��ر الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي ت�ش��طري كت��اب اىل قا�ش��ي الت�ش��وية لإعام��ه بذل��ك التط��ور 
من�ش��با بتخفي���س م��دة التدب��ري وهن��ا يت�ش��ل القا�ش��ي بالدع��وى جم��ددا ويتثب��ت قا�ش��ي الت�ش��وية م��ن ذل��ك وله ان يق��رر تق�شري املدة او 

اعتب��ار التدب��ري منفذا. 

ال�شكالية اخلام�شة: اإذا كانت التقارير تفيد بان املحكوم عليه ل يبدي اي جتاوب وان التطور ال�شلوكي لديه معدوم. ال�شكالية اخلام�شة: اإذا كانت التقارير تفيد بان املحكوم عليه ل يبدي اي جتاوب وان التطور ال�شلوكي لديه معدوم. 

هن��ا ق��د تلج��اأ اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة وبن��اء عل��ى تقري��ر الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي الطلب من قا�شي الت�ش��وية تغي��ري التدبري اىل تدبري 
اخر او زيادة عدد ال�شاعات دون جتاوز احلد العلى الوارد يف القانون حيث يتم رفع احلالة اىل املحكمة مرفقة براأي الخ�شائي النف�شي 

او الجتماع��ي ويتخ��ذ القا�شي القرار يف �شوء ذلك.

ال�شكالية ال�شاد�شة: اإذا توقف ن�شاط املوؤ�ش�شة او اجلمعية او تغري ن�شاطها.ال�شكالية ال�شاد�شة: اإذا توقف ن�شاط املوؤ�ش�شة او اجلمعية او تغري ن�شاطها.

يتم ا�شتبدال املوؤ�ش�شة مبوجب قرار ي�شدر من قا�شي الت�شوية.

ال�شكالية ال�شابعة: يف حال تغيري �شكن املحكوم عليه او تغريت ظروفه ال�شحية.ال�شكالية ال�شابعة: يف حال تغيري �شكن املحكوم عليه او تغريت ظروفه ال�شحية.

ل��ه ان يتق��دم بطل��ب اىل املحكم��ة م��ن خ��ال اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة لتغي��ري م��كان تنفيذ التدب��ري او تغيري نوعه حيث يرف��ع الطلب اىل املحكمة 
مرفقا براأي الأخ�شائي الجتماعي والنف�شي حيث يتم التغيري مبا يتنا�شب مع الظروف املتغرية او وفقًا  ملا يحقق الغاية من التدبري. 

ال�شكالية الثامنة : اذا طراأت ظروف طارئة  من �شاأنها اعاقة تنفيذ التدبري.ال�شكالية الثامنة : اذا طراأت ظروف طارئة  من �شاأنها اعاقة تنفيذ التدبري.

 ومث��ال ذل��ك قي��ام املوؤ�ش�ش��ات - خ��ال جائح��ة كورون��ا - بالعت��ذار ع��ن ا�ش��تقبال احل��الت نظ��را للظ��روف القاه��رة هن��ا تعت��رب م��دة تع��ذر 
التنفي��ذ م��دة وق��ف  وبالت��ايل يت��م ال�ش��تمرار بالتنفي��ذ بع��د اقتط��اع م��دة التوقف.

ال�شكالية التا�شعة: اإذا مت تبليغ املحكوم عليه ومل يح�شر وبقي متواريا عن النظار.ال�شكالية التا�شعة: اإذا مت تبليغ املحكوم عليه ومل يح�شر وبقي متواريا عن النظار.

هن��ا تك��ون م��دة التنفي��ذ خ��ال �ش��نة م��ن تاري��خ �ش��دور الق��رار، وبالت��ايل ف��اإن ح�ش��ور 
املحك��وم علي��ه بع��د ه��ذا التاريخ يَع��دُّ تخلفًا عن تنفيذ التدبري، لذا يخ�شع للعقوبة التي 

ن�س عليه��ا القانون.

ب - الخضوع لبرنامج التأهيل النفسي او االجتماعي 

1. بع��د ان يح��دد القا�ش��ي ن��وع الربنام��ج التاأهيل��ي ويت��م ار�ش��ال الوراق اىل اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة حي��ث يب��دا ق�ش��م تنفي��ذ التداب��ري بتحدي��د 
اجله��ات الت��ي تتواف��ر لديه��ا ه��ذه الربام��ج ويراع��ي يف اختي��ار امل��كان �ش��كن املفرو���س علي��ه التدب��ري  والتزاماته الأ�ش��رية ومدى ال�ش��عة يف 

املوؤ�ش�ش��ة ال�شريكة. 

2. يت��م التوا�ش��ل م��ع تل��ك اجله��ة متهي��دا لب��دء الربنام��ج ويت��م تزوي��د الإدارة  بتفا�شي��ل الربام��ج واوقاتها ويت��م اختيار الربنام��ج الذي يتفق 
ق��در الم��كان م��ع التزام��ات م��ن فر���س عليه التدبري واوقات عمله ويتم تزوي��ده بالربنامج وحتديد تاريخ بدئه.
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3.  يت��م ت�ش��طري كت��اب اىل اجله��ة الت��ي �ش��تتوىل تنفي��ذ الربنام��ج يت�شم��ن ا�ش��م من فر���س عليه التدبري ون��وع الربنامج وتاريخ ب��دء الربنامج 
والتح��اق املحكوم عليه به. 

4. يتم البدء بتنفيذ الربنامج وتعلم املوؤ�ش�شة ال�شريكة الإدارة  ببدء املفرو�س عليه التدبري  تنفيذ التدبري.

5. بعد انتهاء الربنامج يتم رفع تقرير اىل الإدارة  بانتهاء الربنامج مرفقا مباحظات حول تقيد املحكوم عليه وتطور �شلوكه.

6. ترفع الإدارة  تقرير اىل قا�شي الت�شوية باإنهاء املفرو�س عليه التدبري له وينتهي تنفيذ التدبري ويغلق ملف التنفيذ4.  

ال�شكالية الوىل: توقفت املوؤ�ش�شة التي يتم تنفيذ الربنامج التاأهيلي فيها عن العمل او تغريت اأوجه ن�شاطاتها.ال�شكالية الوىل: توقفت املوؤ�ش�شة التي يتم تنفيذ الربنامج التاأهيلي فيها عن العمل او تغريت اأوجه ن�شاطاتها.

 يت��م يف ه��ذه احلال��ة رف��ع الطل��ب اىل قا�ش��ي الت�ش��وية لي�ش��ار اىل اعتم��اد م��كان اخ��ر لتنفي��ذ التدب��ري او ان يت��م اإحالة التنفيذ م��ن قبل اإدارة 
حماية الأ�ش��رة اىل موؤ�ش�ش��ة اأخرى تقدم نف���س الربنامج.

ال�شكالية الثانية: عدم جتاوب املحكوم عليه مع الربنامج التاأهيليال�شكالية الثانية: عدم جتاوب املحكوم عليه مع الربنامج التاأهيلي

يقوم �شابط الرتباط باإباغ ق�ش��م التنفيذ بالإدارة  وبالتن�ش��يق مع الخ�شائي الجتماعي والنف�ش��ي ويتم التو�شية اىل قا�شي الت�ش��وية اما 
باإبدال التدبري او ا�شافة برامج او �ش��اعات اأكر وبعد ان يت�شل قا�شي الت�ش��وية بالق�شية من جديد ويف �شوء التقرير وتن�ش��يب الخ�شائي 

الجتماع��ي يتخ��ذ الق��رار بالتبدي��ل او التمدي��د ان كان ل��ه مقت�ش��ى.

ال�ش��كالية الثالث��ة: اإذا اأنه��ي املحك��وم علي��ه م��دة ال�ش��تة اأ�ش��هر املحكوم به��ا يف برنامج تاأهيل نف�ش��ي او اجتماعي وكانت التو�شية بال�ش��تمرار ال�ش��كالية الثالث��ة: اإذا اأنه��ي املحك��وم علي��ه م��دة ال�ش��تة اأ�ش��هر املحكوم به��ا يف برنامج تاأهيل نف�ش��ي او اجتماعي وكانت التو�شية بال�ش��تمرار 
يف مرحل��ة اخرى من الربنامج.يف مرحل��ة اخرى من الربنامج.

 هن��ا اإذا رغ��ب املحك��وم علي��ه بذل��ك يق��وم بال�ش��تمرار بالتف��اق م��ع ه��ذه اجله��ة ب�شف��ة �ش��خ�شية ول جم��ال لإخ�شاع��ه مبوج��ب التدب��ري ملدة 
تزيد عن ال�ش��تة اأ�شهر.                      

ال�شكالية الرابعة: املدة التي يجب تنفيذ تدبري اخل�شوع لربنامج التاأهيل خالها.ال�شكالية الرابعة: املدة التي يجب تنفيذ تدبري اخل�شوع لربنامج التاأهيل خالها.

مل ين���س القان��ون عل��ى م��دة حم��ددة لتنفي��ذ ه��ذا التدب��ري وبالت��ايل ه��ل يعت��رب ه��ذا التدب��ري مبثاب��ة عقوب��ة ويخ�ش��ع للتق��ادم وفق��ا 
لاأح��كام العام��ة.

4. ينظر اىل م�شمون التقرير النهائي �شمن تدبري اخلدمة للمنفعة العامة على ال�شفحة )46( من هذا الدليل .
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ج- حظر ارتياد اماكن معينة لمدة ال تزيد عن ستة أشهر

-  تق�شيم املناطق اىل حدود جغرافية مرتبطة بنظام التق�شيمات الدارية.
-  ربط املناطق باإحداثيات معينة.

-  ربط مرتكب العنف ب�شوار الكروين لتتبع التزامه بتدبري احلظر.

-  احلظ��ر ام��ا م��ن ارتي��اد منطق��ة معين��ة وج��د الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي ان تواج��د ه��ذا ال�ش��خ�س به��ا ي��وؤدي اىل ارتكاب��ه للعنف اما 
لوجود اماكن يرتادها هذا ال�ش��خ�س من �ش��اأنها التاأثري على �ش��لوكه او جمموعات يختلط بها هذا ال�ش��خ�س فتوؤثر على �ش��لوكه.

-  ان يكون املكان حمددا بعينه فيقرر القا�شي حظر ارتياد ال�شخ�س لهذا املكان .

وتتم الجراءات كالتايل: 

1- يت��م ا�ش��تدعاء املحك��وم علي��ه ويت��م افهام��ه طبيع��ة التدب��ري وحتدي��د املنطق��ة اجلغرافي��ة الت��ي يحظ��ر علي��ه ارتياده��ا ب�ش��كل دقي��ق ووا�شح 
واإذا كان احلظر هو ملكان بعينه يتم تو�شيح ذلك املكان له واإذا كان لنوع معن من املحال التي متار���س ان�ش��طة معينة يتم اي�شاح ذلك له. 

2- يف حال اأن كان احلظر لرتياد مكان بعينه او اماكن متار�س ن�شاطات معينة يتم التعميم باملعلومة على اإدارة  المن العام ملراقبة ذلك.
3- اإذا كان احلظ��ر م��ن ارتي��اد مناط��ق جغرافي��ة معين��ة فاإم��ا ان ير�ش��ل كت��اب بذل��ك اىل اإدارة ال�ش��يطرة لدى مديرية الم��ن العام بعد ربط 
املحكوم عليه ب�ش��وار الكروين وحتديد احداثيات املنطقة ويف حال ر�شد اي حترك له فيها يتم تبليغ الإدارة مبا�ش��رة حال خروجه عن 

حدود تلك املنطقة او يتم التعميم بذلك لدوريات النجدة التي قد جتده خمالفا يف حال التدقيق على بع�س املركبات.

1.  بع��د ان يح��دد القا�ش��ي الماك��ن او املح��ات الت��ي يحظ��ر عل��ى مرتكب العنف ارتيادها يتم ار�ش��ال الوراق اىل اإدارة حماية الأ�ش��رة يبدا 
ق�شم تنفيذ التدابري لتحديد اآلية تنفيذ التدبري. 

2.  بعد انتهاء الربنامج يتم رفع تقرير اىل الإدارة  بانتهاء الربنامج مرفقا مباحظات حول تقيد املحكوم عليه وتطور �شلوكه.
3.  ترفع الإدارة  تقرير اىل قا�شي الت�شوية باإنهاء املفرو�س عليه التدبري له وينتهي تنفيذ التدبري ويغلق ملف التنفيذ.  
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تحديات تنفيذ التدابير في قضايا العنف األسري

االجراءات المفترضة  التحديات  االجراء 

ــادة اعــداد االخصائييــن  العمــل علــى زي
والعمــل  والنفســيين  االجتماعييــن 
الحالييــن  الموظفيــن  اســتغالل  علــى 
مــن  واالعــداد  التأهيــل  علــى  بالعمــل 

واالجتماعــي. النفســي  الجانبيــن 

قلة عدد الموارد البشرية. النفســي  االخصائــي  تقريــر 
واالجتماعــي.

العمــل علــى ابــرام مذكــرات التفاهــم 
وتحديــد  الشــريكة  المؤسســات  مــع 
انــواع العمــل للمنفعــة العامــة وتدريــب 
المــــؤسسات  فــي  االرتبــــاط  ضبــــاط 
وتحديــد  العمــل  اليــة  علــى  الشــريكة 

واجتماعــي. نفســي  تأهيــل  برامــج 

البدائــل  اختيــار  امكانيــة  عــدم 
توافرهــا. لعــدم 

البدائــل  اختيــار  امكانيــة 
للمنفعــة  العمــل  وتوافرهــا 
التأهيــل  وبرامــج  العامــة 

واالجتماعــي. النفســي 

االماكــن  علــى  الرقابــة  ادوات  توفيــر 
مــع  والتنســيق  ارتيادهــا  يحظــر  التــي 
المؤسســات الشــريكة فــي هــذا الصــدد. 

عــدم توافــر االمكانيــات لتنفيــذ 
الرقابــة  ادوات  مثــل  التدابيــر 
االلكترونيــة اليــات التنســيق مــع 
المؤسســات الشــريكة التواصــل 
تنفيــذ  يتــم  التــي  الجهــة  مــع 

فيهــا. التدبيــر 

بإشـــــــراف  التدبيــــــر  تنفيــذ 
اإلدارة وتوفيــــر االدوات الالزمــة 

التدابيــر. لتنفيــذ 

التدابيــر  لتنفيــذ  ملــف  تنظيــم  يجــب 
وتحفــظ فيــه نســخة عــن قــرار الحكــم 
تنفيــذ  بشــأن  المراســالت  وكافــة 
التدبيــر ونســخة مــن تقاريــر الجهــة أو 
التدبيــر. فيهــا  ينفــذ  التــي  الجمعيــة 

عــــدم فتــــح ملـــف خـــاص لتنفيـذ 
إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا  التدبيــر 
مــن  التحقــق  فــي  إشــكاليات 
تنفيــذ المحكــوم عليــه للتدبيــر.

تنفيذ التدبير.

ان يكــون هنــاك تحديــد لعــدد التقاريــر 
ودوريتهــا.

عــدم تنظيــم التقاريــر المطلوبــة 
فــي الوقــت المناســب والتراخــي 

فــي اعــداد التقاريــر.

باالتجاهــات  الدوريــة  التقاريــر 
المؤسســة  مــن  المختلفــة 
ومــن  اإلدارة  الــى  الشــريكة 

المحكمــة. الــى  اإلدارة 

تشــريعي  بتعديــل  االقتــراح  يتــم  ان 
المتاحــة. التدابيــر  عــدد  لزيــادة 

االثــالث  الحالــي ال يتيــح  القانــون 
انــواع مــن التدابيــر.

توافــر خيــارات واســعة لــكل 
النفســي  االخصائــي  مــن 
امــر  ومتولــي  واالجتماعــي 
الختيــار  والقاضــي  التســوية 
لمعالجــة  االمثــل  التدبيــر 

لســلوك.    ا
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المرفقات

قانون رقم 15 لسنة 2017 )قانون الحماية من العنف األسري لسنة 2017(

حل محل قانون رقم 6 لسنة 2008 )قانون الحماية من العنف األسري لسنة 2008(
امل��ادة1- ي�ش��مى ه��ذا القان��ون )قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري ل�ش��نة 2017( ويعم��ل ب��ه بع��د ت�ش��عن يوم��ًا م��ن تاري��خ ن�ش��ره يف 

اجلري��دة الر�ش��مية .

املادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�ش�شة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك :-

الوزارة: وزارة التنمية الجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الجتماعية.

اأفراد الأ�شرة: الأ�شخا�س املذكورون يف املادة )3( من هذا القانون.

البيت الأ�شري: املكان الذي يقيم فيه اأفراد الأ�شرة عادة.

العنف الأ�شري: اجلرائم الواقعة على الأ�شخا�س التي يرتكبها اأحد اأفراد الأ�شرة يف مواجهة اأي من اأفرادها.

املت�شرر: ال�شخ�س الذي يتعر�س للعنف الأ�شري وفقًا لأحكام هذا القانون .

املكان الآمن: كل مكان يحقق الأمن للمت�شرر ولأي من اأفراد الأ�شرة واملعتمد من الوزير.

اإدارة  حماية الأ�شرة: الوحدة التنظيمية املن�شاأة يف مديرية الأمن العام واملخت�شة بحماية الأ�شرة.

الأخ�شائي الجتماعي والنف�شي: موظف الوزارة املخت�س يف اإدارة  حماية الأ�شرة.

املادة 3- لغايات هذا القانون يق�شد باأفراد الأ�شرة:

اأ- الزوج والزوجة.

ب- الأقارب بالن�شب حتى الدرجة الثالثة.

ج- الأقارب بامل�شاهرة حتى الدرجة الثانية.

د- الأقارب بالن�شب من الدرجة الرابعة والأقارب بامل�شاهرة من الدرجتن الثالثة والرابعة �شريطة الإقامة يف البيت الأ�شري.

ه�- الطفل امل�شمول بح�شانة �شخ�س طبيعي اأو اأ�شرة بديلة وفقا لأحكام الت�شريعات النافذة.

امل��ادة 4 - اأ- 1- عل��ى كل م��ن مقدم��ي اخلدم��ات ال�شحي��ة اأو التعليمي��ة اأو الجتماعي��ة يف القطاع��ن الع��ام واخلا���س التبلي��غ ع��ن اأي حال��ة 
عن��ف اأ�ش��ري واقع��ة عل��ى فاق��د الأهلي��ة اأو ناق�شها حال علم��ه اأو اإباغه بها.

2- يكون التبليغ مبوافقة املت�شرر اإذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه ي�شكل جنحة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- ل يجوز الإف�شاح عن هوية مقدمي الباغ يف ق�شايا العنف الأ�شري ال اذا تطلبت الإجراءات الق�شائية غري ذلك.

ج- يعاق��ب كل م��ن يخال��ف اأح��كام الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة باحلب���س مدة ل تزيد على اأ�ش��بوع اأو بغرامة ل تتجاوز خم�ش��ن دينارًا اأو بكلتا 
هاتن العقوبتن.

امل��ادة 5- اإذا تب��ن خ��ال النظ��ر يف دع��وى منظ��ورة اأم��ام اأي حمكم��ة خمت�ش��ة مب�ش��ائل الأح��وال ال�ش��خ�شية وج��ود حال��ة عن��ف اأ�ش��ري تتعلق 
بفاق��دي الأهلي��ة اأو ناق�شيه��ا فللمحكم��ة تزوي��د اإدارة  حماية الأ�ش��رة ب�ش��ورة عن ملف الدعوى.



التدابير الملحقة     بقرار المصادقة على التسوية في قضايا العنف األسري 52

امل��ادة 6 - اأ- تلت��زم اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة بال�ش��تجابة ل��كل �ش��كوى اأو اإخب��ار اأو طل��ب م�ش��اعدة اأو حماي��ة تتعل��ق بالعن��ف الأ�ش��ري بال�ش��رعة 
الق�شوى، وعلى اجلهات كافة حال تلقيها اأي �شكوى اأو اإخبار عن اأي حالة عنف اأ�شري حتويلها اإىل اإدارة  حماية الأ�شرة لتخاذ الإجراءات 

الازمة ب�شاأنها.

ب- عن��د تلق��ي اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة اأي �ش��كوى اأو اإخب��ار اأو طل��ب م�ش��اعدة اأو حماي��ة تتعل��ق بالعن��ف الأ�ش��ري اأو حتويله��ا اإليه��ا م��ن اأي جه��ة 
وبع��د التحق��ق م��ن واقعة العنف الأ�ش��ري تتخذ الإج��راءات التالية:-

1- ت�شجيل ال�شكوى اأو الإخبار بالتف�شيل.

2- تنظيم املحا�شر الازمة لكل حالة على حدة.

3- نقل املت�شرر اإىل اأقرب م�شت�شفى اأو مركز �شحي اذا اقت�شت ال�شرورة ذلك.

4- نقل املت�شرر ومبوافقته اإىل مكان اآمن اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك وبالتن�شيق مع الوزارة.

5- اتخاذ الإجراءات الازمة حلماية املبلغن وال�شهود وفقًا لنظام ي�شدر لهذه الغاية.

امل��ادة 7 - اأ- عل��ى الرغ��م مم��ا ورد يف اأي ت�ش��ريع اآخ��ر، تت��وىل اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة ت�ش��وية الن��زاع يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري يف 
اجلن��ح �ش��ريطة موافق��ة الطرف��ن اأو م��ن ميثلهم��ا قانون��ًا عل��ى اإج��راء الت�ش��وية وح�ش��ور جل�ش��اتها عل��ى اأن تنح�ش��ر الت�ش��وية يف الفع��ل 

اجلرم��ي وال�ش��كوى املتعلق��ة ب��ه.

ب- ميتن��ع عل��ى اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة اإج��راء الت�ش��وية يف ح��ال كان الفع��ل ي�ش��كل جناي��ة وعليه��ا يف ه��ذه احلال��ة اإحالت��ه اإىل املدع��ي الع��ام 
املخت���س لإج��راء املقت�ش��ى القان��وين.

ج- لغايات اإجراء الت�ش��وية املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، تتوىل املحكمة ال�ش��رعية املخت�شة بناء على طلب اإدارة  حماية 
الأ�شرة تعين من ميثل فاقد الأهلية اأو ناق�شها يف حال تعار�شت م�شلحة اأي منهم مع م�شلحة من ميثله.

املادة 8 - تلتزم اإدارة  حماية الأ�شرة عند ت�شوية النزاع بن الأطراف بالإجراءات التالية:-

اأ- ا�شتدعاء الأطراف وعقد جل�شة الت�شوية وتثبيت ذلك يف امللف.

ب- مراعاة و�شع الأ�شرة وظروفها.

ج- تثبيت الت�شوية املوقعة من اأطراف النزاع، واإعداد تقرير بذلك مرفقا به درا�شة اجتماعية يعدها الخ�شائي الجتماعي والنف�شي.

د- النته��اء م��ن اإج��راءات الت�ش��وية خ��ال اأربع��ة ع�ش��ر يوم��ًا م��ن تاري��خ عق��د اأول جل�ش��ة وله��ا متدي��د ه��ذه امل��دة ملرة واح��دة ومل��دة مماثلة اإذا 
كان��ت اإمكاني��ة الت�ش��وية متواف��رة بعد ال�شتئنا���س براأي الأخ�شائي الجتماعي والنف�ش��ي. 

املادة 9- اأ- بعد انتهاء املدة امل�ش��ار اإليها يف الفقرة )د( من املادة )8( من هذا القانون، يحال ملف الت�ش��وية اإىل املحكمة املخت�شة �ش��واء 
مت��ت الت�ش��وية اأم مل تت��م.

ب- للمحكم��ة املخت�ش��ة امل�شادق��ة عل��ى ق��رار الت�ش��وية دون ا�ش��راط ح�ش��ور الأطراف خال مدة ل تتجاوز �ش��بعة اأيام م��ن تاريخ ورود ملف 
الت�شوية لقلم املحكمة ويكون قرارها بامل�شادقة على الت�شوية قطعيا.

امل��ادة 10-  اأ- يف ح��ال ع��دم م�شادق��ة املحكم��ة املخت�ش��ة عل��ى ق��رار الت�ش��وية اأو ع��دم �ش��دور ق��رار عنه��ا برف�س الت�ش��وية بق��رار معلل خال 
امل��دة املن�شو���س عليه��ا يف الفق��رة )ب( م��ن املادة )9( من هذا القانون تعترب الت�ش��وية مرفو�شة. 

ب- يح��ق لأط��راف الن��زاع ا�ش��تئناف ق��رار املحكم��ة املخت�ش��ة ال�ش��ادر وفق��ًا لأح��كام الفقرة )اأ( من هذه املادة خال ع�ش��رة اأي��ام من اليوم 
التايل لتاريخ �شدور القرار، وعلى حمكمة ال�ش��تئناف النظر يف ال�ش��تئناف والف�شل فيه خال مدة ل تتجاوز ع�ش��رة اأيام من تاريخ ورود 

امللف لقلم املحكمة، ويكون قرارها بهذا ال�شاأن قطعيا.
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امل��ادة 11- اأ- للمحكم��ة املخت�ش��ة بن��اء عل��ى تقري��ر الأخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي اتخ��اذ اأي م��ن التداب��ري التالي��ة عل��ى اأن يت��م ت�شمينها 
يف ق��رار امل�شادقة على الت�ش��وية:-

1- اإل��زام مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري القي��ام بخدم��ة للمنفع��ة العام��ة مل��دة ل تزيد على اأربعن �ش��اعة عم��ل يف اأحد املرافق العام��ة اأو اجلمعيات 
الت��ي يعتمدها الوزير ومبوافقة الأطراف.

2- احلظر على مرتكب العنف الأ�شري ارتياد اأي مكان اأو حمل ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.

3- اإحل��اق اأط��راف الن��زاع بربام��ج اأو بجل�ش��ات تاأهي��ل نف�ش��ي اأو اجتماع��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اأي جمعي��ة اأو اأي جه��ة اأخ��رى يعتمده��ا الوزي��ر 
ملدة ل تزيد على �ش��تة اأ�ش��هر.

ب- يعاق��ب كل م��ن ل ينف��ذ اأي��ا م��ن التداب��ري املن�شو���س عليه��ا يف الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة، ب�ش��كل كل��ي اأو جزئ��ي، باحلب���س م��دة ل تزي��د 
على ثاثة اأ�ش��هر.

ج- تنظم جميع الإجراءات وال�شوؤون املتعلقة بالتدابري املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة مبوجب نظام ي�شدر لهذه الغاية.

د- للمحكمة املخت�شة وبناء على الطلب اإعادة النظر يف اأي من التدابري الواردة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة. 

امل��ادة 12- عل��ى املدع��ي الع��ام اأو املحكم��ة املخت�ش��ة اإذا اقت�شت ال�شرورة ا�ش��تخدام التقنية احلديثة اإن وجدت، وذلك حماية للمجني عليه 
الذي مل يتم الثامنة ع�ش��رة من عمره اأو ال�ش��اهد احلدث يف اإجراءات �ش��ماع ال�ش��هود واملناق�ش��ة واملواجهة، على اأن متكن هذه الو�ش��ائل اأي 

خ�شم من مناق�ش��ة احلدث اأو ال�ش��اهد اأثناء املحاكمة.

امل��ادة 13- ل يج��وز لقا�ش��ي الت�ش��وية حت��ت طائل��ة البط��ان النظ��ر يف مو�ش��وع الن��زاع ال��ذي �ش��بق وان اأحي��ل اإلي��ه للم�شادق��ة عل��ى اإج��راء 
الت�ش��وية املتعل��ق به.

امل��ادة 14- تت��وىل اإدارة  حماي��ة الأ�ش��رة متابع��ة تنفي��ذ مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري للتداب��ري املفرو�ش��ة علي��ه وفق��ا لأح��كام امل��ادة )11( من هذا 
القان��ون وتق��دم تقري��رًا به��ذا اخل�شو�س اإىل املحكمة التي �شادقت على قرار الت�ش��وية.

املادة 15- اأ- تبا�ش��ر املحكمة املخت�شة النظر يف اأي ق�شية تتعلق بعنف اأ�ش��ري بعد اإحالتها اإليها مبا�ش��رة ول يجوز تاأجيل اجلل�ش��ات لأكر 
م��ن ثاث��ة اأي��ام، اإل اإذا اقت�ش��ت ال�ش��رورة غري ذلك ولأ�ش��باب تثب��ت يف املح�شر.

ب- يجب اأن تف�شل املحكمة املخت�شة يف ق�شايا اجلنح التي مل تتم ت�شويتها اأو رف�س قرار ت�شويتها اأو مل تتم امل�شادقة على قرار ت�شويتها 
خال ثاثة اأ�شهر من تاريخ ورودها اإىل قلم املحكمة.

امل��ادة 16- ت�ش��در املحكم��ة املخت�ش��ة ح��ال قناعته��ا ب�ش��رورة حماية املت�شرر واأي من اأفراد الأ�ش��رة وبناء على طل��ب اأي منهما ويف غياب اأو 
ح�شور مرتكب العنف الأ�شري اأمر حماية يت�شمن اإلزامه باأي مما يلي:-

اأ- عدم التعر�س للمت�شرر اأو اأي من اأفراد الأ�شرة اأو التحري�س على التعر�س لهما. 

ب- عدم القراب من املكان الذي يقيم فيه املت�شرر اأو اأي من اأفراد الأ�شرة.

ج- عدم الإ�شرار باملمتلكات ال�شخ�شية للمت�شرر اأو اأي من اأفراد الأ�شرة.

د- متك��ن املت�ش��رر اأو اأي م��ن اأف��راد الأ�ش��رة اأو املفو���س م��ن اأي منهم��ا دخ��ول البي��ت الأ�ش��ري بوج��ود اأح��د اأف��راد اإدارة  حماية الأ�ش��رة لأخذ 
ممتلكاته ال�ش��خ�شية وت�ش��ليمها ل�شاحب العاقة مبوجب �شبط بت�ش��لمها.

ه�- اأي اأمر ترى املحكمة ان من �شاأنه توفري حماية فاعلة للمت�شرر اأو لأي من الأ�شخا�س املحتمل تعر�شهم لاأذى ب�شبب عاقتهم به. 

املادة 17-  اأ- اإذا خالف مرتكب العنف الأ�ش��ري اأمر احلماية املن�شو�س عليه يف املادة )16( من هذا القانون اأو اأيا من �ش��روطه فيعاقب 
باحلب�س مدة ل تزيد على �شهر اأو بغرامة ل تزيد على مائة دينار اأو بكلتا هاتن العقوبتن.
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ب- اإذا اقرن��ت خمالف��ة اأم��ر احلماي��ة با�ش��تخدام العن��ف يف مواجه��ة اأي م��ن امل�ش��مولن به فيعاقب مرتكب العنف الأ�ش��ري باحلب���س مدة ل 
تزي��د عل��ى ثاث��ة اأ�ش��هر او بغرام��ة ل تزي��د عل��ى مائت��ي دين��ار اأو بكلت��ا هاتن العقوبتن وذل��ك مع مراعاة اأي عقوبة اأ�ش��د ورد الن�س عليها يف 

اأي قانون اآخر.

ج- اإذا تك��ررت خمالف��ة اأم��ر احلماي��ة لأك��ر م��ن مرت��ن فيعاق��ب مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري باحلب���س م��دة ل تق��ل ع��ن ثاث��ة اأ�ش��هر وبغرام��ة ل 
تق��ل ع��ن مائة دينار.

امل��ادة 18- تتمت��ع جمي��ع الإج��راءات واملعلوم��ات املتعلق��ة بق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري الت��ي تنظ��ر اأم��ام اأي جه��ة مب��ا يف ذل��ك املحاك��م 
بال�ش��رية التام��ة.

املادة 19- يخ�ش�س املجل�س الق�شائي لغايات هذا القانون هيئات ق�شائية للف�شل يف ق�شايا العنف الأ�شري.

املادة 20- تعقد املحكمة جل�شاتها يف اأيام العطل الأ�شبوعية والر�شمية والفرات امل�شائية اإذا اقت�شت ظروف الق�شية ذلك.

املادة 21- ين�شاأ يف اإدارة  حماية الأ�شرة �شجل خا�س ورقي واإلكروين توثق فيه حالت العنف الأ�شري والإجراءات املتخذة ب�شاأنها.

املادة 22- ي�شدر جمل�س الوزراء الأنظمة الازمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

امل��ادة 23- يلغ��ى قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري رق��م )6( ل�ش��نة 2008 عل��ى ان ي�ش��تمر العمل بالتعليم��ات ال�شادرة مبقت�ش��اه اإىل حن 
اإ�ش��دار الأنظم��ة وفقا لأحكام هذا القانون .

املادة 24- رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.
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نظام رقم 100 لسنة 2019 

)نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري  لسنة 2019(  

املادة1- ي�شمى ه�����ذا النظام )نظ�����ام التدابري امللحقة بقرار ت�شوية النزاع يف ق�ش����ايا العن����ف الأ�ش�����ري ل�شنة 2019( ويعمل به بعد �شتن 
يوما من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

املادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين املخ�ش�شة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:-
القانون: قانون احلماية من العنف الأ�شري.

الوزارة: وزارة التنمية الجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الجتماعية.

الإدارة: اإدارة  حماية الأ�شرة يف مديرية الأمن العام.
ال�شجل: ال�شجل الورقي وال�شجل الإلكروين للتدابري يف الإدارة .

التدابري: الإجراءات ال�شادرة عن املحكمة املخت�شة وفقا لأحكام الفقرة )اأ( من املادة )11( من القانون وامللحقة بقرار الت�شوية.
الق�شم: الوحدة التنظيمية املن�شاأة يف الإدارة  لاإ�شراف على تنفيذ التدابري.

املحكمة املخت�شة: املحكمة املخت�شة بنظر النزاع يف ق�شايا العنف  الأ�شري والتي تنظر يف امل�شادقة على قرار الت�شوية.
الخت�شا�شي الجتماعي اأو الخت�شا�شي النف�شي: املوظف يف الوزارة املخت�س يف الإدارة .

تقري��ر احلال��ة: التقري��ر ال��ذي يع��ده الخت�شا�ش��ي الجتماع��ي اأو النف�ش��ي ب�ش��اأن ال�ش��خ�س امل��راد اتخ��اذ التداب��ري بحق��ه مت�شمن��ا التو�شي��ة 
بالتدبري املنا�ش��ب.

اخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة: قي��ام مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري بالعم��ل دون مقاب��ل مل��دة حم��ددة خدم��ة لل�شال��ح الع��ام يف اأح��د املراف��ق العام��ة اأو 
اجلمعي��ات الت��ي يعتمده��ا الوزير.

التاأهي��ل الجتماع��ي: الربام��ج الجتماعي��ة الت��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اجلمعي��ات اأو اجلهات املعتمدة بهدف م�ش��اعدة مرتكب العنف الأ�ش��ري 
وال�شحية على التكيف مع و�ش��طه الأ�ش��ري واملجتمعي لتقليل عوامل اخلطر الرئي�ش��ية التي توؤدي اإىل العنف الأ�ش��ري.

التاأهي��ل النف�ش��ي: الربام��ج النف�ش��ية الت��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اجلمعي��ات اأو اجله��ات املعتم��دة به��دف تق��دمي اخلدم��ات النف�ش��ية 
ملرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري وال�شحي��ة للو�ش��ول بهم��ا اإىل اأق�ش��ى درج��ة م��ن التغي��ري يف الجتاه��ات وال�ش��لوك لتقلي��ل عوام��ل اخلط��ر 

الرئي�ش��ية الت��ي ت��وؤدي اإىل العن��ف الأ�ش��ري.

املادة 3- ت�شري اأحكام هذا النظام يف حال احلكم باأي من التدابري التالية:
اأ- اخلدمة للمنفعة العامة.

ب- حظر ارتياد اأماكن معينة.
ج- اخل�شوع جلل�شات اأو لربنامج التاأهيل الجتماعي اأو التاأهيل النف�شي.

املادة 4- اأ- تتوىل الإدارة  متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأ�شري للتدابري الواردة يف الفقرة )اأ( من املادة )11( من القانون.

ب- ين�شاأ يف الإدارة  ق�شم لتنفيذ التدابري املحكوم بها يتوىل املهام التالية: 

1- تنظيم ال�شجات لاأحكام املت�شمنة التدبري وجميع الإجراءات املتخذة ب�شاأنه.
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2- التن�شيق والتعاون مع اجلهات املعنية بتنفيذ التدابري كافة.
3- اإعداد تقرير احلالة من الخت�شا�شي الجتماعي اأو الخت�شا�شي النف�شي وتزويد املحكمة به بناء على طلبها.

4- متابعة تنفيذ التدابري لدى املوؤ�ش�شات واجلهات املعتمدة ورفع التقارير الدورية بخ�شو�س التنفيذ وانتهائه اإىل املحكمة املخت�شة.

املادة 5- يت�شمن ال�شجل املعلومات التالية:
اأ.   نوع التدبري وا�شم املحكمة املخت�شة ورقم الدعوى وتاريخ احلكم.

ب. ا�شم منفذ التدبري وو�شعه ال�شحي وحالته الجتماعية.
ج. ا�شم املوؤ�ش�شة اأو اجلهة املعنية بتنفيذ التدبري.

د. خا�شة التقارير املتعلقة باإجراءات التنفيذ.
ه�. اأي معلومات اأخرى تتعلق بالتدبري.

املادة 6-اأ- ي�شرط لعتماد املرافق العامة واجلهات واملوؤ�ش�شات التي تنفذ فيها التدابري اأن يتوافر فيها ما يلي:
1- ان تكون مرخ�شة لدى اجلهات املعنية.

2- ان تكون معنية بتقدمي خدمات للنفع العام واملجتمع.
3- بيئة اآمنة.

4- اأي معايري اأخرى يرى الوزير �شرورة توافرها.

ب- ي�ش��در الوزي��ر مبوج��ب تعليم��ات قائم��ة باملراف��ق العامة واجلمعيات واملوؤ�ش�ش��ات املعتم��دة لتنفيذ التدابري، على اأن تت��م مراجعتها دوريًا 
لغاي��ات اإ�شاف��ة اأو ح��ذف اأي منه��ا، ويت��م تزوي��د املحكم��ة املخت�ش��ة والإدارة  بها.

ج- يوقع الوزير مع اجلهات امل�شار اليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة اتفاقيات تت�شمن التفا�شيل الازمة ل�شمان ح�شن تنفيذ التدابري 
املحكوم بها.

املادة 7- يتوجب على املحكمة املخت�شة عند اتخاذ قرارها بالتدبري املنا�شب مراعاة ما يلي:
اأ- اأن يكون اجلرم املرتكب جنحة.

ب- اأن تكون اإجراءات ت�شوية النزاع وامل�شادقة عليها قد متت وفقًا لأحكام القانون.
ج- احل�شول على تقرير الخت�شا�شي الجتماعي اأو الخت�شا�شي النف�شي.

و جل�ش��ات التاأهي��ل النف�ش��ي  اأ و اخل�ش��وع لربنام��ج  اأ د- موافق��ة الأط��راف اذا كان التدب��ري القي��ام باخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة 
و التاأهي��ل الجتماع��ي. اأ

ه�- اإذا كان مرتكب العنف الأ�شري من فئة الأحداث فيجب اأن تطلع على تقرير مراقب ال�شلوك.

املادة 8- تراعى عند اتخاذ التدابري وتنفيذها حتقيقا مل�شلحة الأ�شرة الأ�ش�س التالية:
اأ- ال�شرية واخل�شو�شية.

ب- تنا�ش��ب التدب��ري م��ع الظ��روف ال�ش��خ�شية ملرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري م��ن حي��ث اجلن���س والو�ش��ع ال�شح��ي ودرج��ة الن�ش��ج وم��ع الظ��روف 
الجتماعي��ة والبيئي��ة.

ج- طبيعة عمل مرتكب العنف الأ�شري.
د- تنا�شب التدبري مع نوع الإ�شاءة املرتكبة.
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ه�- امل�شلحة الف�شلى اإذا كان مرتكب العنف الأ�شري حدثا من حيث احرام حقوقه واملحافظة على تواجده يف بيئته الأ�شرية الطبيعية.

و- عدم امل�شا�س بالكرامة الإن�شانية اأو اأن ينطوي التدبري على اإهانة اأو اإذلل.

املادة 9- تخ�شع اأحكام تنفيذ التدابري للمدد التالية:

اأ- اأربع��ون �ش��اعة ح��دا اأعل��ى اذا كان التدب��ري خدم��ة للمنفع��ة العام��ة عل��ى اأن تنف��ذ اخلدم��ة خ��ال م��دة ل تتج��اوز �ش��نة م��ن تاري��خ 
اإ�ش��دار الق��رار.

ب- �شتة اأ�شهر حدا اأعلى اإذا كان التدبري حظر ارتياد حمل اأو مكان.

ج- �شتة اأ�شهر حدا اأعلى اإذا كان التدبري اللتحاق بربامج اأو بجل�شات التاأهيل النف�شي اأو التاأهيل الجتماعي.

امل��ادة 10- عل��ى الإدارة  خ��ال م��دة ل تتج��اوز )48( �ش��اعة م��ن اإمت��ام اإج��راءات الت�ش��وية اأن ترفعه��ا للمحكم��ة املخت�ش��ة للم�شادق��ة عليه��ا 
مرفق��ا به��ا تقري��ر الخت�شا�ش��ي الجتماعي اأو الخت�شا�شي النف�ش��ي وفق��ا لاإجراءات التالية :

اأ- للمحكم��ة بن��اء عل��ى تقري��ر الخت�شا�ش��ي الجتماع��ي اأو الخت�شا�ش��ي النف�ش��ي احلك��م بالتدب��ري املائ��م يف ح��ال تواف��ر �ش��روط 
الأح��كام املتعلق��ة ب��ه وحت��دد اجله��ة اأو املوؤ�ش�ش��ة الت��ي �ش��يتم تنفي��ذ التدب��ري فيه��ا.

ب- للمحكم��ة دع��وة الأط��راف يف ح��ال ارت��اأت اأن يك��ون التدبري اخلدمة للمنفعة العامة اأو اخل�شوع جلل�ش��ات اأو لربنامج التاأهيل الجتماعي 
اأو التاأهيل النف�شي.

ج- تفهم املحكمة اأطراف النزاع طبيعة التدبري والغاية منه وطريقة تنفيذه.

د- ت�شلم ن�شخة من احلكم اإىل الإدارة  ومرتكب العنف الأ�شري واجلهة اأو املوؤ�ش�شة التي �شينفذ فيها التدبري.

املادة 11- بعد م�شادقة املحكمة املخت�شة على الت�شوية وحتديد التدبري يتوجب على الإدارة  ما يلي:

اأ. فت��ح �ش��جل خا���س بتنفي��ذ التداب��ري يت�شم��ن ا�ش��م مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري واجل��رم املرتك��ب ون��وع التدب��ري ومدته واجله��ة اأو املوؤ�ش�ش��ة التي 
�شينفذ فيها.

ب - تنظيم ملف خا�س لكل حالة، بحيث ي�شمل ن�شخة من قرار املحكمة والتقارير الدورية التي تثبت متابعة تنفيذ التدبري.

ج- تقدمي تقرير نهائي للمحكمة املخت�شة ب�شاأن انتهاء تنفيذ التدبري.

امل��ادة 12- اأ- ل��اإدارة  او مل��ن تق��رر بحق��ه اأي م��ن التداب��ري التق��دم للمحكم��ة بطل��ب تبدي��ل التدبري اأو اأي اأمر يتعلق به اأو باجلهة اأو املوؤ�ش�ش��ة 
التي ينفذ فيها وذلك يف اأي من احلالت التالية:

1- تغيري املوؤ�ش�شة اأو اجلهة لربناجمها.
2- انتقال مكان �شكنه .

3- تعر�شه لاإ�شاءة اأو ال�شتغال اثناء تنفيذ التدبري.
ب- لاإدارة  التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبري اأو اأي اأمر يتعلق به اأو اجلهة اأو املوؤ�ش�شة التي ينفذ فيها التدبري يف احلالت التالية:

1- عدم جناعة التدبري وحتقيقه اأهدافه.
2- ا�شتنفاد الغاية من التدبري قبل انتهاء املدة املحددة له.

3- اأي حالة اأخرى تراها الإدارة .

املادة 13- ي�شدر الوزير التعليمات الازمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام.
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مذكرة اعام تدبريمذكرة اعام تدبري
اململكة الأردنية الها�شميةاململكة الأردنية الها�شمية

وزارة العدلوزارة العدل

1.  مذكرة اعالم تدبير 

حمكمة:                                                                                                                                                        التاريخ:                                                                        حمكمة:                                                                                                                                                        التاريخ:                                                                        

ا�شم القا�شي:     ا�شم القا�شي:     

التوقيع:     التوقيع:     

منوذج رقم منوذج رقم 

مذكرة اإخطار فر�س تدبري مذكرة اإخطار فر�س تدبري 

التوقيع:                                                      التوقيع :التوقيع:                                                      التوقيع :

اخلتم الر�شمي:اخلتم الر�شمي:

تاريخ التبليغ                                 اليوم                                 ال�شهر                                 ال�شنة                                 الوقتتاريخ التبليغ                                 اليوم                                 ال�شهر                                 ال�شنة                                 الوقت

رقم الدعوى رقم الدعوى 

الرقم الوطنيالرقم الوطني ا�شم املفرو�س عليه التدبري  ا�شم املفرو�س عليه التدبري  

العنوان العنوان 

نوع احلكم نوع احلكم 

اإلزام املفرو�س عليه التدبري بتنفيذ .................اإلزام املفرو�س عليه التدبري بتنفيذ ................. خا�شة احلكم خا�شة احلكم 

نماذج
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مذكرة تدبري �شادرة عن ........................................  تنفذ لدى ......................................................مذكرة تدبري �شادرة عن ........................................  تنفذ لدى ......................................................

ا�شم املوؤ�ش�شة/اجلهة...............................................................................................................ا�شم املوؤ�ش�شة/اجلهة...............................................................................................................

رقم الدعوى ونوعها: ........................................  واملتفرعة عن الق�شية: ............................................. رقم الدعوى ونوعها: ........................................  واملتفرعة عن الق�شية: ............................................. 

تفا�شيل �شخ�شيةتفا�شيل �شخ�شية

ا�شتنادا لأحكام املادتن )ا�شتنادا لأحكام املادتن )1111وو1414( من قانون احلماية من العنف  الأ�شري للعمل على تنفيذ التدبري اأعاه بحق املذكور اأعاه.( من قانون احلماية من العنف  الأ�شري للعمل على تنفيذ التدبري اأعاه بحق املذكور اأعاه.

تاريخ حترير املذكرة:تاريخ حترير املذكرة:

اخلتم الر�شمي:اخلتم الر�شمي:

ا�شم حمرر املذكرة ..............................ا�شم حمرر املذكرة ..............................

تفا�شيل احلكمتفا�شيل احلكم

مذكرة تدبري ملحق باتفاق الت�شويةمذكرة تدبري ملحق باتفاق الت�شوية

اجلن�شيةاجلن�شيةاملهنةاملهنةتاريخ امليادتاريخ امليادا�شم الأما�شم الأمالرقم الوطنيالرقم الوطنيال�شمال�شم

اأردنيةاأردنيةموظفموظف............

العامات الفارقةالعامات الفارقةالعنالعنال�شعرال�شعرالوجهالوجهالقامةالقامةالإقامة احلاليةالإقامة احلالية

اأ�شوداأ�شوداأ�شوداأ�شودعمانعمان

نوع احلكم نوع احلكم تفا�شيل التدبري تفا�شيل التدبري رقم املادة القانونيةرقم املادة القانونيةاملدةاملدةنوع التدبري نوع التدبري 

املادة املادة 1111 من قانون  من قانون 4040 �شاعة �شاعةاخلدمة املجتمعيةاخلدمة املجتمعية
احلماية من العنف احلماية من العنف 

الأ�شري الأ�شري 

اإلزام املحكوم عليه اإلزام املحكوم عليه 
بالقيام بعمل غري بالقيام بعمل غري 

مدفوع الأجر خلدمة مدفوع الأجر خلدمة 
املجتمع لدى اأمانة املجتمع لدى اأمانة 

عمان الكربى دائرة عمان الكربى دائرة 
امل�شاغل على اأن تنفذ امل�شاغل على اأن تنفذ 

خال عامخال عام

وجاهيوجاهي

ا�شم القا�شي  ..............................ا�شم القا�شي  ..............................

وتوقيعه ....................................وتوقيعه ....................................

2.  مذكرة تدبير ملحق باتفاق التسوية
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مذكرة تنفيذ تدبري �شادرة عن...........................                                          تنفذ لدى ...................................مذكرة تنفيذ تدبري �شادرة عن...........................                                          تنفذ لدى ...................................

رقم التنفيذ: ...........................                                                                      تنفيذ مدعي عام ...........................رقم التنفيذ: ...........................                                                                      تنفيذ مدعي عام ...........................

واملتفرعة عن الق�شية اجلزائية رقم ............................................       �شادرة عن حمكمة .........................واملتفرعة عن الق�شية اجلزائية رقم ............................................       �شادرة عن حمكمة .........................

واملتفرعة عن الق�شية التحقيقية رقم ................................................واملتفرعة عن الق�شية التحقيقية رقم ................................................

واملتفرعة عن. ................................................ واملتفرعة عن. ................................................ 

تفا�شيل �شخ�شيةتفا�شيل �شخ�شية

ا�شتنادا لأحكام املادة )ا�شتنادا لأحكام املادة )1111وو1414( من قانون احلماية من العنف  الأ�شري لعقوبات العمل على تنفيذ العقوبة ( من قانون احلماية من العنف  الأ�شري لعقوبات العمل على تنفيذ العقوبة 
تاريخ حترير املذكرة:تاريخ حترير املذكرة:

اخلتم الر�شمي:اخلتم الر�شمي:

ا�شم حمرر املذكرة ..............................ا�شم حمرر املذكرة ..............................

وتوقيعه ....................................وتوقيعه ....................................

تفا�شيل احلكمتفا�شيل احلكم

فرات التوقيف ال�شابقة بالق�شية املحكوم بهافرات التوقيف ال�شابقة بالق�شية املحكوم بها

مذكرة تنفيذ تدبري مذكرة تنفيذ تدبري 

اجلن�شيةاجلن�شيةاملهنةاملهنةتاريخ امليادتاريخ امليادا�شم الأما�شم الأمالرقم الوطنيالرقم الوطنيال�شمال�شم

العامات الفارقةالعامات الفارقةلون العيونلون العيونلون ال�شعرلون ال�شعرالإقامة احلاليةالإقامة احلالية

نوع احلكم نوع احلكم تفا�شيل التدبري تفا�شيل التدبري رقم املادة القانونيةرقم املادة القانونيةاملدةاملدةنوع التدبري نوع التدبري 

عدد الأيامعدد الأياماإىل تاريخ اإىل تاريخ من تاريخمن تاريخاملحكمة املحكمة ا�شم مركز الإ�شاح والتاأهيلا�شم مركز الإ�شاح والتاأهيل

جمموع مدة التوقيف ال�شابقةجمموع مدة التوقيف ال�شابقة
ماحظاتماحظات

ا�شم قا�شي تنفيذ العقوبة   ..............................ا�شم قا�شي تنفيذ العقوبة   ..............................

وتوقيعه ....................................وتوقيعه ....................................

 3.  اضافة مذكرة جديدة الى دائرة تنفيذ المدعي العام:
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