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تمهيد وشكر

بعــد صــدور قانــون  الحمايــة مــن العنــف األســري رقــم )15( لســنة )2017( ونشــره بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 2017/5/16 
ُعقــدت عــدة ورشــات متخصصــة مــن قبــل المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة والشــبكة القانونيــة للنســاء العربيــات بدعــم مــن هيئــة 
األمــم المتحــدة للمــرأة UN Women ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونســيف( لرفــع الوعــي والقــدرات بجوانــب القانــون 
دارة حمايــة األســرة والمركــز الوطنــي للطــب الشــرعي وعلــى  لممثليــن عــن المجلــس القضائــي األردنــي ووزارة التنميــة االجتماعيــة واإ
مســتوى األقاليــم الثــالث خلصــت إلــى ضــرورة إصــدار دليــل تدريبــي يهــدف إلــى توفيــر أداة مرجعيــة ومنهجيــة قابلــة للتطبيــق 
الميدانــي، ُتخاطــب القضــاة والمدعيــن العاميــن وأفــراد الضابطــة العدليــة ممثليــن بــإدارة حمايــة األســرة والجهــات الملزمــة بالتبليــغ 
وآليــات حــل النزاعــات الناشــئة عــن العنــف األســري مــن خــالل تســوية النزاعــات األســرية، وكيفيــة إعمــال إجــراءات الحمايــة 
المســتعجلة للضحايــا وفــق منظومــة إجــراءات تتــالءم مــع نصــوص قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري وفلســفة القانــون وجوهــره، 
والجهــات والمؤسســات التــي ســيتم تنفيــذ التدابيــر لديهــا، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى كيــان األســرة وكينونتهــا، وحمايتهــا مــن العنــف 

مــن خــالل إقــرار إجــراءات تحويليــة كلمــا أمكــن ذلــك، ومــن خــالل إعــادة تأهيــل مرتكــب الُعنــف ليتخلــص مــن هــذا العنــف.
وقد تم إعداد  الدليل من قبل الخبير القاضي الدكتور ناصر السالمات.

ومن خالل مراجعة ومتابعة من قبل لجنة فنية مكونة من:
1- القاضي الدكتورة سهير الطوباسي/المجلس القضائي.

2- القاضي السيد أيوب السواعير/المجلس القضائي.
3- القاضي السيد علي المسيمي/المجلس القضائي.

4- الدكتور محمد مقدادي/أمين عام المجلس الوطني لشوؤن األسرة.
5- النقيب السيدة آن الطوال/إدارة حماية األسرة.

6- األستاذة انتصار األمير/اتحاد المرأة.

وقد تم االستعانة بعدد من الجهات ذات العالقة التشاركية في هذا الدليل، حيث تمثلت هذه الجهات بالتالي:

المجلس القضائي ممثاًل بكل من:- 1

القاضي الدكتورة سهير الطوباسي  .1

القاضي السيد أيوب السواعير  .2

القاضي السيد علي المسيمي  .3

القاضي السيد أيمن مصالحة  .4

القاضي السيدة عهود المجالي  .5

القاضي السيدة إيمان القطارنة  .6

القاضي السيدة خولة الرشدان  .7

القاضي  الدكتور عمار حنيفات  .8

القاضي السيد زياد الحساميه  .9

10.  القاضي السيد حماده الشديفات

11.  القاضي السيدة سهير أبو داري

12.  القاضي السيدة إيناس العليان

13.  القاضي السيد عمر الحمصي

14.   القاضي الدكتور ثائر نصار

15.  القاضي السيدة هنا الشوا

2-  القضاء الشرعي ممثاًل بالقاضيين الدكتور منصور الطوالبة والدكتور أشرف العمري.
3-  المجلس الوطني لشؤون األسرة ممثاًل باألستاذة نائلة الصرايرة واألستاذين ناصر الضمور وحسام طيفور.

4-  وزارة العدل ممثلة بالسيدة ألفت خنفر.
5-  وزارة التنمية االجتماعية ممثلة بالسيدين أشرف الخطاطبة ومحمد نايف الخوالدة.
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6-  مديرية األمن العام/ القضاء الشرطي ممثاًل بالقاضي العقيد مازن مقابله.
7-  مديرية األمن العام/إدارة حماية األسرة ممثلة بالنقيب محمد الهزايمة والنقيب آن الطوال.
8-  المركز الوطني للطب الشرعي ممثاًل ِب الدكتور أحمد بني هاني والدكتورة روال عفانة.

9-  اتحاد المرأة ممثاًل بالسيدة انتصار األمير.
وتم  إجراء المراجعة القانونية لهذا الدليل من قبل سعادة العين القاضي فداء الحمود. 

وقد تم تقديم الدعم اللوجستي إلعداد هذا الدليل من قبل:
1- الشــبكة القانونيــة للنســاء العربيــات، ممثلــة برئيــس الشــبكة القانونيــة للنســاء العربيــات القاضــي الدكتــورة ســهير الطوباســي، 

ــة بالســيدة ســماح مرمــش. ــة للشــبكة ممثل ــرة التنفيذي والمدي
2- منظمة األمم المتحدة للطفولة ) اليونسيف( ممثاًل باألستاذة مها الحمصي واألستاذة شيراز مخيمر.

3- هيئة األمم المتحدة للمرأة )UNWOMEN( ممثلة بالسيدة ديا ناندا والسيدة بشرى أبو شحوت.
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مقدمة

ُيعــد العنــف الواقــع علــى أحــد افــراد األســرة مــن قبــل فــرد آخــر فيهــا مــن أبــرز المشــكالت التــي ال يخلــو مجتمــع مــا منهــا؛ كونــه 
نســانيته وحرياتــه األساســية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا، وهــو ُيمــارس عبــر التاريــخ بأوجــه وأشــكال  يشــكل انتهــاكًا لحقــوق الفــرد واإ
مختلفــة، كمظهــر للقــوى غيــر المتكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة والتــي أدت إلــى هيمنــة الرجــل علــى المــرأة وممارســته التمييــز ضدهــا، 

نتيجــة التراكمــات التاريخيــة غيــر المتســاوية بينهــم والتــي ســاهمت فــي ظهــور العنــف مــن الرجــال ضــد النســاء واألطفــال.

وينجــم عــن ذلــك العنــف تداعيــات وانعكاســات خطيــرة علــى األســرة والمــرأة مًعــا، وقــد يــؤدي إلــى معانــاة هــذه األســرة نتيجــة 
ن وصــل األمــر  االنتهــاكات والممارســات ممــن يعتقــد أن لديــه الســلطة المطلقــة التــي تتيــح لــه حريــة التصــرف كيفمــا شــاء، حتــى واإ

إلــى ارتــكاب العنــف، األمــر الــذي ســيؤدي حتمــًا إلــى معانــاة أفــراد األســرة نفســيًا واجتماعيــًا. 

لذلــك جــاء التفكيــر بأهميــة وجــود قانــون للحمايــة مــن العنــف األســري؛ يتضمــن أحكامــًا خاصــة للتعامــل مــع قضايــا العنــف الــذي 
يمــارس ضــد أفــراد األســرة، ويتضمــن أحــكام حمايــة مســتعجلة لوقــف العنــف ودرء آثــاره ويركــز علــى أهميــة تأهيــل الُمعّنــف بــداًل 

مــن عقابــه للحفــاظ علــى بنيــان األســرة وتماســكها.

وقــد أكــدت الوثائــق والمرجعيــات الدوليــة دومــًا علــى ضــرورة تمتــع جميــع أفــراد األســرة بالعديــد مــن الحقــوق والحريــات األساســية 
المترابطــة وغيــر القابلــة للتجزئــة، وقــد جــاءت تلــك المواثيــق والمرجعيــات المختلفــة ُملزمــة للــدول األطــراف خصوصــًا تلــك التــي 
قامــت باالنضمــام والتوقيــع والمصادقــة عليهــا مــن حيــث التزامهــا بضــرورة إتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابيــر الضروريــة ومــن أهمهــا 
»التشــريعات« لضمــان التمتــع بهــذه الحقــوق وحمايتهــا، وقــد توالــت العديــد مــن اإلتفاقيــات والبرتوكــوالت بعــد اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق االنســان التــي تؤكــد علــى العديــد مــن المبــادىء التــي جوهرهــا المســاواة بيــن المــرأة والرجــل، مثــل: اتفاقيــة ســيداو، اإلعــالن 

العالمــي لمناهضــة التعذيــب ضــد المــرأة، إعــالن القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 1.

ويأتــي إعــداد هــذا الدليــل ليكــون دليــاًل استرشــاديًا وتطبيقيــًا يتضمــن الممارســات الُفضلــى ألحــكام قانــون الحمايــة مــن العنــف 
األســري، التــي ترتكــز علــى مبــادئ المحافظــة علــى األســرة مــن التفــكك، ومحاولــة تأهيــل مرتكــب العنــف األســري ضمــن اآلليــات 
التــي اســتحدثها المشــرع فــي هــذا القانــون للنــأي باألســرة عــن إجــراءات المحاكمــات التقليديــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق الــردع العــام 
والخــاص بغــض النظــر عــن رأي الضحيــة، علــى خــالف قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري الــذي يراعــي الضحيــة ورأيهــا بشــكل 

أكبــر، مــن خــالل إجــراءات تســوية قضايــا العنــف والتــي ال يمكــن اللجــوء إليــه دون موافقتهــا.

أهداف الدليل.

نفاذ قانون الحماية من العنف األسري إلى: يهدف هذا الدليل الموجه إلى جهات تطبيق واإ

- التعريف بأفراد األسرة الذين يمكن أن تشملهم أحكام قانون الحماية من العنف األسري.

- أن يعــرف مقدمــو الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة والتربويــة الحــاالت التــي يجــب فيهــا التبليــغ اإللزامــي عــن قضايــا العنــف 
األســري تجنبــًا للمســؤولية الجزائيــة.

- التعريــف بنظــام تســوية نزاعــات العنــف األســري والقواعــد واألســس التــي تحكمــه والشــروط الواجــب توافرهــا فــي النــزاع القابــل 
للتســوية.

- توضيــح المعاملــة اإلجرائيــة الخاصــة بقضايــا العنــف األســري وتشــمل )الهيئــات القضائيــة المتخصصــة، الســرية، أوأمــر 
الحمايــة، االســتعجال، اســتخدام التقنيــة الحديثــة خــالل ســماع الشــهود(.

- التعرف على أنواع التدابير التي يمكن لقاضي التسوية تضمينها قرار المصادقة على التسوية وآلية تطبيقها.

1. لمزيــد مــن التفصيــل حــول الوثائــق والمرجعيــات الدوليــة ذات العالقــة بالعنــف ضــد المــرأة، راجــع الدليــل اإلرشــادي حــول دور القضــاء فــي التعامــل مــع قضايــا العنــف 
ضــد المــرأة، إصــدارات الشــبكة القانونيــة للنســاء العربيــات، ص 26 ومــا يليهــا.
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محتويات الدليل.

لذلك تم تقسيم الدليل إلى سبعة محاور ومقدمة عامة وعلى النحو التالي:

- المحور األول وتضمن ضبط المصطلحات والمفاهيم الواردة في الدليل، وتلك المتعلقة بقانون الحماية من العنف األسري.

- المحــور الثانــي وتضمــن نطــاق تطبيــق القانــون مــن حيــث أفــراد األســرة الذيــن يشــملهم تطبيــق أحــكام القانــون، والجرائــم 
بأحكامــه. المشــمولة 

- المحور الثالث ويشمل توضيح إجراءات التبليغ اإللزامي واالختياري في قضايا العنف األسري.

- المحور الرابع ويشمل إجراءات إدارة حماية األسرة في قضايا العنف األسري 

- المحــور الخامــس ويشــمل تســوية النزاعــات فــي قضايــا العنــف األســري؛ مــن حيــث المقصــود بالتســوية وشــروط النــزاع القابــل 
للتســوية واإلجــراءات القانونيــة أمــام إدارة حمايــة األســرة وقاضــي التســوية.

- المحور السادس ويشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف األسري بما فيها أوأمر الحماية المستعجلة.

- المحــور الســابع ويشــمل التدابيــر المقــررة فــي قضايــا العنــف األســري بمــا فيهــا العمــل للمنفعــة العامــة واإلخضــاع لبرامــج التأهيــل 
النفسي أو االجتماعي.
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المحور األول

المفاهيم والمصطلحات
هنــاك العديــد مــن المصطلحــات والمفاهيــم التــي تتخــذ معنــًا قانونيــًا ويترتــب عليهــا أثــر عنــد التعامــل مــع قضايــا العنــف األســري 
كونهــا جــاءت ضمــن أحــكام قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري، والبعــض اآلخــر كان ال بــّد مــن اإللمــام بهــا للمضــي قدمــًا 

بإجــراءات الحمايــة كونهــا تنبــع مــن فلســفة القانــون وجوهــره وعلــى النحــو التالــي:
العنــف األســري: أي فعــٍل أو امتنــاع عــن القيــام بفعــل يقــع مــن أحــد أفــراد األســرة علــى أي فــرٍد آخــر داخــل األســرة نفســها يــؤّدي 

إلــى وقــوع ضــرر مــادي أو معنــوي )2(. 
وقــد عرفــه قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري فــي المــادة الثانيــة منــه علــى أنــه »الجرائــم الواقعــة علــى األشــخاص التــي يرتكبهــا 

أحــد أفــراد األســرة فــي مواجهــة اّي مــن أفرادهــا«.
العنــف ضــد المــرأة: هــو كل فعــل قائــم علــى أســاس الجنــس يترتــب عليــه أو مــن المحتمــل أن يترتــب عليــه أذى بدنــي أو نفســي 

أو جنســي أو قانوني أو اقتصادي للمرأة )3(. 
العنــف الجســدي: اســتخدام القــوة الجســدّية أو التهديــد باســتخدامها، الــذي قــد تنتــج عنــه إصابــة جســدّية أو أذى جســدّي؛ ومــن 
أمثلتــه الضــرب أو الجــرح أو اللكــم أو العــض أو الحــرق بإلقــاء مــواد حارقــة أو كاويــة أو مشــوهة، ويشــمل أيضــًا أي أفعاٍل أخــرى 

قــد ُتلحــق األذى المــادي بالجســد )4(. 
العنــف الجنســي: العنــف الناتــج عــن نشــاٍط أو ســلوٍك جنســّي، بمــا فيــه التحّرشــات والتعليقــات الجنســّية واإلغــواء الجنســي واإلكــراه 
عليــه، ويتضّمــن أيضــًا اإلســاءة الجنســّية باإلجبــار أو اإلغــراء علــى المشــاركة بنشــاطات جنســّية بصــرف النظــر أكانــت الضحيــة 
مدركــًة لذلــك أم لــم تكــن، أو تشــجيعها علــى مشــاهدة مــواد إباحّيــة أو علــى المشــاركة فــي إنتاجهــا أو تســويقها أو نشــرها، أو 

تشــجيعها علــى التصــّرف بشــكٍل جنســّي غيــر الئــق )5(. 
ــًا، ِمثــل: اإلهانــة؛  العنــف النفســي: هــو العنــف الــذي ينتــج عنــه اضطــراٌب فــي الســلوك العقلــّي أو يســبب ألمــًا نفســّيًا أو عاطفّي
والشــتم؛ والتحّقيــر؛ والعــزل عــن األهــل واألصدقــاء؛ والســخرية؛ والتخويــف؛ والمطالــب التعجيزّيــة؛ أو الحرمــان التعســفّي للحقــوق 

والحّريــات )6(.
العنــف اللفظــي: كل مــا يــؤذي المشــاعر مــن شــتم وســب أو أي كالم يحمــل التجريــح، أو الوصــف بصفــات مزريــة ممــا يشــعر 

باالمتهــان أو االنتقــاص مــن القــدر )7(.
علنيــة المحاكمــة: تمكيــن جمهــور النــاس بغيــر تمييــز مــن االطــالع علــى إجــراءات المحاكمــة والعلــم بهــا، ومــن أبــرز مظاهرهــا 
الســماح لهــم بدخــول القاعــات التــي تنعقــد بهــا الجلســات واالطــالع علــى مــا ُيتخــذ بهــا مــن إجــراءات، ومــا يــدور فيهــا مــن مناقشــات، 

وذلــك ضمانــًا لمصلحــة المتهــم وللصالــح العــام فــي آن واحــد.
ســرية المحاكمــة: منــع الجمهــور مــن حضــور إجــراءات المحاكمــة بموجــب قــرار يصــدر مــن المحكمــة بإجــراء المحاكمــة ســرًا؛ 
إلعتبــارات تتعلــق بالنظــام العــام أو اآلداب، وذلــك خالفــًا لألصــل العــام، كأن يكــون موضــوع الدعــوى ُمتصــاًل بأســرار الدولــة، أو 
ُيخشــى فــي حــال إجــراء المحاكمــة بصــورة علنيــة مــن هيــاج الحضــور ضــد المتهــم الماثــل أمــام المحكمــة، أو اعتبــارات المحافظــة 

علــى األخــالق إذا تعلــق موضــوع الدعــوى بالعــرض أو بالشــرف أو المحافظــة علــى األســرة.

تســوية النزاعــات الجزائيــة: عقــد تســوية تصالحيــة مبــرم بيــن الســلطة وبيــن الُمعّنــف ســندًا ألحــكام القانــون، بحيــث يمنــع مــن إعــادة 
البحــث فــي الجريمــة ســواًء كان لغايــات المالحقــة الجزائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة أم لغايــات إثبــات البــراءة أم عــدم المســؤولية 

مــن قبــل المســؤول عــن الجريمــة )8(. 

2. اإلطار الوطني لحماية األسرة الصادر عن المجلس الوطني لحماية األسرة، مع األخذ بعين اإلعتبار تعريف أفراد األسرة الوارد في المادة 3 من قانون الحماية.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22680 3.  د.أمل العواودة

4. اإلطار الوطني لحماية األسرة الصادر عن المجلس الوطني لحماية األسرة.

5. اإلطار الوطني لحماية األسرة الصادر عن المجلس الوطني لحماية األسرة.
6. اإلطار الوطني لحماية األسرة الصادر عن المجلس الوطني لحماية األسرة كما ورد في المادة الثانية من اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد النساء.

7. ورقة عمل مقدمة من دار التربية للفتيات/ الشارقة في المؤتمر العربي اإلقليمي لحماية األسرة. المقام في األردن. 
8. قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1080 لسنة 1987.   
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الســرية والخصوصيــة: هــي المحافظــة علــى ســّرية وخصوصّيــة الُمســاء إليــه/ا، بحيــث ال يتــّم تبــادل  أيــة معلومــات أو مشــاركته/ا 
إال مــع المؤّسســات المعنّيــة التــي ســتُقّدم مســاعدًة أو تدّخــاًل وبالقــدر المطلــوب معرفتــه، ويجــب عــدم مناقشــة أي أمــٍر مــع الُمســاء 
إليــه/ا ، إاّل فــي األماكــن المخّصصــة بذلــك، وعــدم وجــود أي شــخٍص غيــر معنــيٍّ بالقضّيــة، إنَّ الســّرية التاّمــة أمــٌر ضــرورّي 
ويجــب المحافظــة عليهــا دائمــًا، إاّل فــي حــال وجــود خطــورة علــى ســالمة وأمــن الُمســاء إليــه/ا، ويجــب توثيــق جميــع المعلومــات 

الخاّصــة بالُمســاء إليــه/ا وأســرته/ا كتابّيــا، وأْن يتــّم حفظهــا فــي مــكان آمــن ومحمــّي مــن اآلخريــن )9(.
الحمايــة: المحافظــة علــى ســالمة وأمــن الُمســاء إليــه/ا وأســرته/ا، بمــا يصــبُّ بالمصلحــة الفضلــى، وفــي جميــع المراحــل واألوقــات، 
تبــاع إجــراءات تضمــن ســالمته/ا والتعامــل معــه/ا بمهنّيــة وحرفّيــة  مــع األخــذ باالعتبــار الوضــع النفســّي والصحــّي للُمســاء إليــه/ا، واإ

للحفاظ على ســالمته/ا، وســالمة األشــخاص الذين يســاعدونه/ا ِمثل:) األســرة وأفرادها، وُمقّدمي الخدمات( )10(.
النهــج التشــاركي: هــو التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن المؤّسســات ذات العالقــة واإلختصــاص، مــع تحديــد األدوار والمســؤولّيات 
المشــتركة لهــذه المؤّسســات، بشــكل واضــح ومفّصــل، مــع التأكيــد علــى درجــًة عاليــًة مــن التفاهــم واالحتــرام المتبــادل لوجهــات 
النظــر المهنّيــة المختلفــة؛ وتبــادل المعلومــات والخبــرات؛ وتقديــم خدمــات شــاملة متعــّددة القطاعــات وعاليــة الجــودة ضمــن المعاييــر 

المتفــق عليهــا.
الموافقــة المســتنيرة: هــي الموافقــة الطوعّيــة للشــخص، الــذي يتمّتــع باألهلّيــة إلعطــاء الموافقــة لتلّقــي الخدمــات، والمبنّيــة علــى 
معلومــات كاملــة وواضحــة لكافــة اإلجــراءات وتبعاتهــا، ويتطلــب الحصــول علــى الموافقــة أْن يتمتــع الفــرد بالقــدرة والنضــج لمعرفــة 

الخدمــات المتاحــة وفهــم الفوائــد والمخاطــر المترتبــة علــى الموافقــة مــع مراعــاة القوانيــن والتشــريعات الوطنّيــة النافــذة )11(. 
التبليــغ اإللزامــي: الحــاالت التــي تفــرض فيهــا قوانيــن الدولــة علــى بعــض المنظمــات و/أو الجهــات أو األشــخاص العامليــن فــي 
المهــن المســاعدة )مقدمــي الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة( التبليــغ عــن حــاالت اإلســاءة باإلســتناد إلــى قانــون الحمايــة 

مــن العنــف األســري أو غيــره مــن القوانيــن ذات العالقــة.
العدالــة اإلصالحيــة: هــي اإلجــراءات واآلليــات التــي تهــدف إلــى قيــام الُمعّنــف بإصــالح الضــرر الــذي ســببه الجــرم المســند إليــه، 
مــن خــالل إيجــاد الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا للُمعّنــف أن يثبــت قدراتــه اإليجابيــة بالتعامــل مــع مشــاعر الذنــب بطريقــة إيجابيــة، 

كمــا تهــدف إلــى التعامــل مــع الضحيــة والمجتمــع بهــدف إشــراكهم فــي حــل النــزاع.
أو هــي، العدالــة التــي تركــز علــى إعــادة وتأهيــل ودمــج الجانــي بالمجتمــع مجــددًا، وتتعامــل مــع الضحيــة أيضــًا مــن حيــث تعويضــه 

عــن الضــرر الــذي لحــق بــه وتعويــض المجتمــع الــذي لحــق بــه نفــس الضــرر.
المصلحــة الُفضلــى: هــي ضمــان التمتُـّـع الكامــل والفعلــّي بجميــع الحقــوق الُمعتــرف بهــا، وعــدم جــواز إســقاط جميــع الحقــوق 
اإلنســانية للمــرأة والطفــل بحّجــة تقديــر شــخص بالــغ/ ولــي / وصــي لمصلحتهمــا الُفضلــى، إضافــة إلــى عــدم وجــود ترتيــب هرمــّي 
للحقــوق، وأن تكــون جميــع حقوقهــم اإلنســانية ُمصانــة ومحميــة ومعتــرف بهــا كمصلحــة ُفضلــى تقتضــي التطبيــق الكامــل )12(.

المســاعدة القانونيــة: المســاعدة القانونيــة هــي أحــد أشــكال التمكيــن القانونــي، وُتعنــى بتمكيــن المنتفعيــن مــن الوصــول إلــى 
العدالــة، وتشــمل رفــع الوعــي القانونــي وتقديــم اإلستشــارات القانونيــة والترافــع أمــام المحاكــم نيابــة عــن الضحايا وتعزيــز حــق الدفــاع 

للمتهمين. 
المســاعدة القضائيــة: هــي عمليــة توفيــر تمثيــل قانونــي مجانــي أو مقابــل أتعــاب رمزيــة للضحايــا عــن طريــق تفعيــل المعونــة 

القضائيــة الُمناطــة بالمحاكــم أو بنقابــات المحاميــن أو بالمنظمــات غيــر الحكوميــة أو المتطوعيــن مــن المحاميــن )13(.
ــل: الخضــوع لبرامــج عمــل مدروســة بدقــة وُمحــددة تهــدف إلــى إعــادة التكّيــف مــع الظــروف المســتجدة، للحــدِّ مــن  إعــادة التأهي

األضــرار النفســّية واإلجتماعّيــة والســلوكية التــي لحقــت باألشــخاص المســاء لهــم، لحيــن الوصــول للتعافــي الكامــل.

9. اإلطار الوطني لحماية األسرة.
10. اإلطار الوطني لحماية األسرة.
11. اإلطار الوطني لحماية األسرة.
12. اإلطار الوطني لحماية األسرة.

13. مع اإلشارة ان المساعدة القضائية هي أحد صور المساعدة القانونية.
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اإلقامــة اآلمنــة: هــي دور الّرعايــة األيوائّيــة التــي توّفــر اإلقامــة والحمايــة العاجلــة لضحايــا العنــف مــع تقديــم الخدمــات المتكاملــة 
للُمســاء إليهــم، وهــي تســاعد فــي اتخــاذ التدابيــر الاّلزمــة إلعــادة التأهيــل الدائــم والفاعــل للحــدِّ مــن تكــرار التعــرُّض للعنــف مــرة 

أخــرى.  
التدابيــر: هــي مجموعــة إجــراءات تواجــه خطــورة كامنــه فــي شــخص لتدرأهــا عــن المجتمــع وتتفــق مــع اعتبارهــا وســائل للحمايــة 

والوقايــة لمنــع مرتكــب العنــف األســري مــن العــودة إلــى ارتكابــه مســتقباًل. 
العمــل للمنفعــة العامــة: إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل دون مقابــل لمصلحــة المجتمــع وذلــك خــالل مــدة معينــة تحددهــا 

المحكمــة.
ــا العنــف  ــة: تدبيــر مؤقــت يصــدر عــن المرجــع القضائــي المختــص وفــق أحــكام القانــون بمناســبة النظــر فــي قضاي أمــر الحماي
األســري، يهــدف إلــى حمايــة الضحيــة وباقــي أفــراد األســرة وأي شــخص آخــر يقــدم المســاعدة للضحيــة، وذلــك لمنــع اســتمرار العنــف 

أو التهديــد بتكــراره.
التحويــل: تحويــل الجنــاة فــي قضايــا العنــف األســري بعيــدا عــن اإلجــراءات القضائيــة الرســمية واللجــوء إلجــراءات بديلــة، مــن خــالل 
التعامــل مــع هيئــات غيــر قضائيــة؛ بهــدف تجنــب اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن التعــرض لإلجــراءات القضائيــة وبــدء ســجل جنائــي، 

شــريطة أن يتــم احتــرام حقــوق اإلنســان والمبــادئ القانونيــة احترامــًا كامــاًل.
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المحور الثاني

مناط تطبيق القانون 
إذا نظرنــا إلــى الطبيعــة القانونيــة لقانــون الحمايــة مــن العنــف األســري فقــد تضمــن قواعــد إجرائيــة، وأخــرى موضوعيــة ذات طبيعــة 
خاصــة تهــدف بصــورة مباشــرة إلــى معالجــة الجرائــم التــي تقــع ضمــن نطــاق األســرة؛ وصــواًل للهــدف األكبــر وهــو حمايــة األســرة 

والمحافظــة علــى تماســكها. 
وقــد أفــرد المشــرع مجموعــة مــن األحــكام ضمــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري، والتــي وضعهــا كإطــار ُيحيــط بجميــع 
اإلجــراءات بمــا يكفــل الحفــاظ علــى المنظومــة األســرية بجميــع أفرادهــا، خاصــة تلــك التــي تتعــرض لجرائــم تمــس كينونتهــا، والتــي 
ُيرتكــب بعضهــا بمعــزل عــن الكافــة، لطبيعتهــا الُمغلقــة عــن المجتمــع، األمــر الــذي دفــع المشــرع إلــى ســّن مجموعــة مــن اإلجــراءات 
فــي ســبيل تتبــع تلــك الجرائــم والمعاقبــة عليهــا أو تســوية النزاعــات بهــا، فــي ظــل األطــر القانونيــة التــي تكفــل حمايــة أفــراد األســرة.

- ويشمل نطاق تطبيق القانون:
أواًل: تطبيق القانون من حيث األشخاص.

ثانيًا: تطبيق القانون من حيث الجرائم.

أواًل: تطبيق القانون من حيث األشخاص

النصوص القانونية 

األحكام المتعلقة بكل فرد من أفراد األسرة الواردين ضمن المادة الثالثة 
الزوج والزوجة.. 1

النصــوص القانونيــة عــرف قانــون األحــوال الشــخصية )14( فــي المــادة الخامســة منــه الــزواج 
يجــاد نســل بينهمــا«. مــرأة تحــل لــه شــرعًا لتكويــن أســرة واإ بأنــه »عقــد بيــن رجــل واإ

وعليه ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
لغايــات تطبيــق القانــون واألحــكام الــواردة فيــه فإنــه يشــترط أن تكــون الزوجيــة قائمــة بيــن الزوجيــن وفقــًا للتشــريعات التــي تحكــم 

الــزواج وقــت ارتــكاب الجــرم.

القاعدة: األشخاص 
المشمولين بأحكام هذا 
القانون هم أفراد األسرة 

الواحدة.

عرفت المادة الثالثة من قانون الحماية من العنف األسري المقصود بأفراد األسرة )لغايات هذا القانون(:
الزوج والزوجة.. 1
األقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.. 2
األقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.. 3
األقارب بالنسب من الدرجة الرابعة واألقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة اإلقامة في البيت األسري.. 4
الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقًا ألحكام التشريعات النافذة.. 5

القاعدة: يجب قيام 
العالقة الزوجية وقت 
ارتكاب الفعل الُمجرم.

14. قانون األحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
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وهذا يترتب عليه ما يلي:

 الــزواج الصحيــح الــذي يترتــب عليــه جميــع أحكامــه ويشــمل الــزواج الــذي تــم توثيقــه لــدى الجهــات الرســمية وفقــًا لقانــون 
األحــوال الشــخصية أو الــزواج الكنســي الــذي تجريــه المحاكــم الكنســية.

ن كان عقد دون توثيق.  الزواج الذي حكمت به المحاكم المختصة بإثباته وصحة استمراره وترتيب األحكام عليه واإ

 الــزواج المنعقــد خــارج األردن ويعتــرف بــه فــي المنظومــة القانونيــة األردنيــة وال يخالــف النظــام العــام وتكــون وثائقــه مصدقــة 
مــن جميــع الجهــات ذات العالقــة.  

ســــــــــــــــؤال: ماذا بشأن الزواج العرفي؟؟ 
وتطبيقًا لذلك:

 إذا قام الخاطب )بعقد( بتعنيف خطيبته فإن القانون ُيطبق عليهما ولو لم يتم الدخول أو الخلوة بينهما.

 إذا قام الزوج الُمطِلَق بتعنيف ُمطلقِتِه أثناء فترة الِعدة فإن القانون ُيطبق.

 إذا تم التعنيف بعد إتمام الِعدة فإن القانون ال يطبق، وذلك النتفاء قيام الزوجية.

دور إدارة حماية األسرة في التثبت من قيام الزوجية. 
تقــوم إدارة حمايــة األســرة بالتحقــق مــن قيــام العالقــة الزوجيــة مــن خــالل الســؤال فقــط لغايــات تطبيــق إجــراءات تســوية النــزاع، وهــذا 

ال يوجــب علــى إدارة حمايــة األســرة طلــب وثائــق إلثبــات العالقــة الزوجيــة.                                
هــل يمكــن إلدارة حمايــة األســرة االحتفــاظ بنســخة مــن الوثائــق التــي تثبــت قيــام الزوجيــة )دفتــر العائلــة، عقــد الــزواج، العقــد 

العرفــي...(؟
يمكن إلدارة حماية األسرة أخذ نسخة من الوثيقة التي تثبت قيام الزوجية في حال تقديمها.                            

تطبيــق عملــي: فــي شــكوى تقدمــت بهــا ســيدة أفــادت بتعرضهــا إلجهــاض مــن قبــل طليقهــا، ســاعد ُمتلقــي البــالغ فــي تحديــد 
مــا إذا كانــت مــن ضمــن أفــراد األســرة المشــمولين بالمــادة )3( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري أم ال؟

اإلجابــة: إذا كانــت الشــكوى مقدمــة إلــى إدارة حمايــة األســرة فإنهــا تتحقــق مــن أن فعــل العنــف الــذي أدى إلــى اإلجهــاض 
قــد تــم خــالل فتــرة الِعــدة وذلــك مــن خــالل الســؤال، ودون الحاجــة إلــى إثبــات. 

إذا كان متلقــي الشــكوى أحــد أفــراد الضابطــة العدليــة مــن غيــر إدارة حمايــة األســرة فإنــه يتوجــب عليــه إحالــة األمــر إلــى 	 
إدارة حمايــة األســرة.

إذا كانــت الشــكوى بحــوزة المدعــي العــام فإنــه يتوجــب عليــه التأكــد مــن أن فعــل العنــف الــذي أدى إلــى اإلجهــاض قــد 	 
تــم خــالل فتــرة الِعــدة بصــورة قانونيــة.

إذا كانــت الشــكوى قــد أحيلــت إلــى المحكمــة فإنــه يتوجــب عليهــا التثبــت مــن اســتمرارية قيــام العالقــة الزوجيــة، أي التحقــق 	 
مــن أن فعــل العنــف الــذي أدى إلــى اإلجهــاض قــد تــم خــالل فتــرة الِعــدة.

2. األقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.
تطبيقــًا إلحــكام المــادة )3( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري فإنــه ُيعــد مــن أفــراد األســرة الذيــن يمكــن تطبيــق أحــكام 

هــذا القانــون عليهــم األقــارب بالنســب مــن الدرجــة األولــى والدرجــة الثانيــة والدرجــة الثالثــة.
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النصوص القانونية 
نصــت المــادة )34( مــن القانــون المدنــي: تتكــون أســرة الشــخص مــن ذوي قربــاه، ويعتبــر مــن ذوي القربــى كل مــن يجمعهــم 

أصــل مشــترك.
نصت المادة )35( من القانون المدني: القرابة المباشرة هي الصلة ما بين األصول والفروع.

والقرابــة غيــر المباشــرة هــي الرابطــة بيــن أشــخاص يجمعهــم أصــل مشــترك دون أن يكــون أحدهــم أصــاًل أو فرعــًا لآلخــر ســواًء 
كانــوا مــن المحــارم أو مــن غيــر المحــارم.

نصــت المــادة )36( مــن القانــون المدنــي: ُيراعــى فــي حســاب درجــة القرابــة المباشــرة اعتبــار كل فــرع درجــة عنــد الصعــود لألصــل 
بخــروج هــذا األصــل وعنــد احتســاب درجــة القرابــة غيــر المباشــرة تعــد الدرجــات ُصعــودًا مــن الفــرع لألصــل المشــترك ثــم نــزواًل منــه 

إلــى الفــرع اآلخــر وكل فــرع فيمــا عــدا األصــل المشــترك يعتبــر درجــة.
أنواع القرابة، هي:

1. القرابة المباشرة )القرابة بالنسب(: 
ن نزل. مثل قرابة االبن وأبيه واالبن وأمه وما يعلو واالبن وابنه وابن ابنه واإ

2. القرابة غير المباشرة )الحواشي(: 
والــذي يجمعهــم أصــل واحــد دون أن يكــون أحدهــم فرعــًا لآلخــر مثــل األخــوة واألخــوات يجمعهــم أصــل واحــد وهــو األب 

أو األم وكذلــك األعمــام والعمــات واألخــوال والخــاالت يجمعهــم أصــل واحــد وهــو الجــد أو الجــدة. 
وعليــه؛ تبــدأ شــجرة العائلــة مــن الجــد، ويتفــرع منــه اآلبــاء ثــم يتفــرع منهــم االبنــاء، ثــم ابنــاء االبنــاء، ثــم ابنــاء ابنــاء االبنــاء... 
وهكــذا دواليــك، فــكل هــؤالء المذكوريــن فــي الشــجرة نســميهم »أقــارب نســب«، يجمعهــم جــد واحــد مشــترك تنتســب إليــه كل 

العائلة. 
وبالتالــي فــإن بعــض األشــخاص يتصلــون ببعضهــم اتصــااًل مباشــرًا ومتسلســاًل، يبــدأ مــن الجــد األول الــذي تنتســب لــه 
األســرة وينتهــي بأحــدث مولــود فيهــا. فمثــاًل أحمــد ابــن ســلطان ابــن خالــد ابــن محمــد ابــن ســعيد ابــن الجــد األول عبــد اهلل، 
وهــذه القرابــة تســمى »القرابــة المباشــرة« أو »القرابــة المتسلســلة«، وهــؤالء األقــارب يشــكلون عامــودًا مباشــرًا متسلســاًل مــن 

النســب يســمى »عامــود النســب«، وكل واحــد فيهــم أصــل لمــن دونــه وفــرع لمــن فوقــه.
وكذلــك فــإن بعــض األشــخاص قرابتهــم غيــر مباشــرة وغيــر متسلســلة، مثــل قرابــة الشــخص بأختــه وأخيــه وابــن عمــه وابــن 
عــم أبيــه وابــن خالــه وابــن خــال أمــه، فهــؤالء األقــارب ال يعتبــر أحدهــم أصــاًل لآلخــر وال فرعــًا منــه، وال يشــكلون عمــودًا 
متصــاًل مــن النســب كمــا هــو الحــال فــي القرابــة المباشــرة، وهــذا النــوع مــن القرابــة يســمى »قرابــة غيــر مباشــرة« أو » قرابــة 

الحواشــي«.
القاعــدة العامــة فــي كيفيــة احتســاب درجــة القرابــة تنــص علــى أن: كل فــرع مــن األشــخاص الذيــن يــراد احتســاب درجتــه 
صعــودًا قرابتهــم يحتســب درجة إلى أن نصــل إلــى األصــل وال يحســب األصــل ثــم نعــود نــزواًل لعــد باقــي الفــروع، ثــم نحســب 

عــدد الدرجــات التــي هــي تمثــل درجــة القرابــة.
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ولتوضيح درجة القرابة المباشــرة )بالنســب( وغير المباشــرة )الحواشــي( وفقًا للنصوص الســابقة يمكن االســتعانة بالمخططات 
الُمصغــرة اآلتية:

أ. لكيفيــة احتســاب درجــة القرابــة بيــن فتــاة وأخيهــا: األب يمثــل األصــل، لذلــك ال يحســب ويكــون كل مــن الفتــاة وأخيهــا 
يمثــل درجــة وهنــا درجتيــن فقــط وهــذا يعنــي أن درجــة القرابــة مــن الدرجــة الثانيــة.

وحسب هذا المثال توجد لدينا درجتين وأصل، واألصل ال يحسب؛ لذلك درجة القرابة هي من الدرجة الثانية.
ب. الحتســاب درجــة القرابــة بيــن فتــاة وأبيهــا : األب يمثــل األصــل، واألصــل ال يحســب والبنــت فــرع وهــي درجــة يعنــي درجــة 

القرابــة مــن الدرجــة األولــى لوجــود درجــة واحــدة.

ففــي هــذا المثــال لدينــا درجــة واحــدة لتلــك القرابــة مــن الدرجــة األولــى وهــذا ينطبــق فــي درجــة القربــة بيــن البنــت وأمهــا 
فــاألم هــي أصــل البنــت، والبنــت درجــة لتلــك القرابــة مــن الدرجــة األولــى – وعليــه فــإن كل االبنــاء يقربــون ألمهــم وأبيهــم 

مــن الدرجــة األولــى وكل األخــوة يقربــون لبعضهــم مــن الدرجــة الثانيــة.

األب یمثل األصل
األب ال یحسب ألنه أصل حسب القاعدة

البنت فرع لذلك هي نقطة
نقطة نقطة

االبن فرع لذلك هو نقطة

البنت تمثل فرعاالبن یمثل فرع

األب یمثل األصل

البنت فرع لذلك هي نقطة
نقطة

البنت تمثل فرع

األب ال یحسب
ألنه أصل حسب القاعدة
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ج.  الحتســاب درجــة القرابــة بيــن ولــد وجــده أو فتــاة وجدتهــا أو ولــد وجدتــه أو فتــاة وجدهــا فالقرابــة هنــا مــن الدرجــة الثانيــة 
دائمــًا والرســم البيانــي أســفل يوضــح ذلــك :

د.  كيفية احتساب درجة القرابة بين فتاة وبنت عمتها: الرسم البياني أسفل يوضح الدرجة حسب القاعدة السابقة.

ومــن الرســم البيانــي والتوضيحــي لهــذا المثــال فالفتــاة فــرع )درجــة( وأبوهــا فــرع )درجــة( وجدهــا أصــل) ال يحســب( وعمتهــا فــرع 
)درجــة( وبنــت عمتهــا فــرع )درجــة(، وعليــه نتوصــل إلــى:

1. القرابة بين الفتاة وأبوها من الدرجة األولى ألن أبوها أصلها وهي الفرع .

2. القرابة بين الفتاة وجدها من الدرجة الثانية ألن الجد هنا يعتبر أصل والفتاة فرع واألب فرع .

3. القرابة بين الفتاة وعمتها من الدرجة الثالثة ألن:
- الفتاة فرع واألب فرع والعمة فرع والجد أصل لذلك هي من الدرجة الثالثة.

4. القرابة بين الفتاة وبنت عمتها من الدرجة الرابعة ألن:
- الفتاة فرع وأبوها فرع والعمة فرع وبنت عمتها فرع لذلك والجد أصل القرابة من الدرجة الرابعة.

الجّد یمثل األصل
الجّد ال یحسب ألنه أصل حسب القاعدة

نقطة
البنت فرع لذلك هي نقطة

نقطة
األب هنا فرع لذلك هو نقطة

نقطة
بنت العمة فرع لذلك هي نقطة

نقطة
العمة فرع لذلك هي نقطة

الجد یمثل األصل

الجد ال یحسب
ألنه أصل حسب القاعدة

األب یمثل فرع

البنت فرع لذلك هي نقطة
نقطة

البنت تمثل فرع

نقطة
األب هنا فرع لذلك هو نقطة
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جدول لتحديد درجة القرابة:
تحديد األقارب حتى الدرجة الرابعة

أقارب الدرجة األولى

االبن واالبنةاألب واألم / أب وأم الزوجين

أقارب الدرجة الثانية

ابن وبنت االبن / ابن وبنت االبنةاألخ واألخت / أخوة الزوجينالجد والجدة / جد وجدة الزوجين

أقارب الدرجة الثالثة

جد وجدة األب واألم
جد وجدة أب وأم 

الزوجين

بنت وابن ابن االبن
بنت وابن بنت االبن

بنت وابن ابن االبنة
بنت وابن بنت االبنة

العم والعمة
عم وعمة الزوجين

الخال والخالة
خال وخالة الزوجين

ابناء األخوة
ابناء اخوة الزوجين

أقارب الدرجة الرابعة

جد وجدة الجد والجدة
جد وجدة الجد والجدة 

للزوجين

ابناء ابناء األخوة
ابناء ابناء أخوة الزوجين

ابن وبنت العم أو العمة
ابناء عم أو عمة الزوجين

ابن وبنت الخال أو الخالة
ابناء خال أو خالة 

الزوجين

عم وعمة وخال وخالة 
األب واألم

عم وعمة وخال وخالة أب 
وأم الزوجين

3. األقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.
المقصــود بالمصاهــرة: وهــي القرابــة التــي تربــط بيــن أحــد الزوجين-وأقــارب الــزوج اآلخــر وهــي قرابــة ناتجــة بســبب الزواج، ال 

عــن طريــق النســب.
كيف يتم احتساب درجة القرابة بالمصاهرة؟

فيما يتعلق بحساب درجة المصاهرة فإن أقرباء الزوجة يكونوا أقارب للزوج بحسب درجتهم للزوجة والعكس كذلك، فمثاًل:

1. والد الزوجة يعتبر قريبًا للزوج من الدرجة األولى بذات درجة الزوجة ألبيها . 

2. أشقاء الزوجة أقرباء للزوج من الدرجة الثانية أي بنفس درجة قرابة الزوجة مع أشقائها.

3. هذه القرابة تخص الزوجين وحدهما فقط، فال يجوز القول مثاًل بأن أب الزوج أصبح قريبًا ألب الزوجة قرابة مصاهرة.

ــي: َضربــت زوجــة أحمــد األولــى الزوجــة الثانيــة، هــل تعتبــر القرابــة بينهــن مــن ضمــن قرابــة المصاهــرة أم  تطبيــق عمل
النســب؟ ومــا هــي درجــة القرابــة؟

وعليــه، عنــد إتمــام عقــد الــزواج يصبــح كل زوٍج قريبــًا ألقــارب الــزوج اآلخــر مــن الدرجــة نفســها، فوالــد الزوجــة يصبــح قريبــًا 
للــزوج مــن الدرجــة األولــى قرابــة مصاهــرة، وأخــو الزوجــة وعمهــا وخالهــا وجميــع مــن فــي شــجرة عائلتهــا يصبحــون أقربــاء 
للــزوج بنفــس درجــة قرابتهــم مــن زوجتــه، وكذلــك كل مــن فــي شــجرة عائلــة الــزوج يصبحــون أقربــاء للزوجــة بنفــس درجــة 

قرابتهــم مــن زوجهــا.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الــزواج ال ينشــئ قرابــة مصاهــرة بيــن الــزوج والزوجــة، فــال يصــح القــول إن الــزوج قريــب للزوجــة 
مــن الدرجــة األولــى أو أن بينهمــا قرابــة مصاهــرة، ألن األصــل فــي درجــة القرابــة أنهــا تحســب لمــن يجمعهمــا أصــل مشــترك 
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أو لمــن يكــون أصــاًل أو فرعــًا لآلخــر، وهاتــان الحالتــان ال تنطبقــان علــى العالقــة بيــن الزوجيــن، ذلــك فــإن العالقــة التــي 
تربــط الزوجيــن مصدرهــا عقــد الــزواج، وتنقضــي بانقضــاء عقــد الــزواج.

تطبيق:
فلــو تــزوج رجــٌل بابنــة عمــه - وابنــة العــم قريبــة مــن الدرجــة الرابعــة قرابــة نســب، والعــم أيضــًا قريــب مــن الدرجــة الثالثــة 
قرابــة نســب - فــإن هــذا الــزواج يضيــف نوعــًا جديــدًا مــن القرابــة بينــه وبيــن عمــه، فيصبــح عمــه قريبــًا لــه مــن الدرجــة األولــى 
قرابــة مصاهــرة ألنــه والــد زوجتــه باإلضافــة إلــى قرابــة النســب مــن الدرجــة الثالثــة، لكنــه ال يضيــف قرابــة مصاهــرة بينــه 
وبيــن زوجتــه، فــإذا انقضــى عقــد الــزواج ألي ســبب انقَضــت العالقــة الزوجيــة بينــه وابنــة عمــه، لكنهــا تبقــى قريبــة لــه مــن 

الدرجــة الرابعــة حتــى لــو تزوجــت مــن بعــده.

الدرجة الثالثةالدرجة الثانيةالدرجة األولىنوع القرابة ودرجاتها

أقارب النسب وهم الذين يشتركون في 
أصل واحد ويستوي أن يكون األصل 

من جهة األب أو من جهة األم.. فكل 
الذين يتصل بهم الشخص عن طريق 

آبائه أو عن طريق أمهاته هم من 
أقاربه وقد تكون قرابة مباشرة وقد تكون 

قرابة حواشي

الجد / الجدة /ابن االبن األب / األم / االبن
/ األخ / األخت

ن نزل( /  أبو الجد / أبو الجدة / ابن االبن )واإ
ابن األخ / ابن األخت / العم / العمة / الخال 

/ الخالة

أقارب بالمصاهرة وهي التي تنشأ عن 
الزواج فكل واحد من الزوجين قريب 

ألهل الزوج اآلخر )مباشرة أو حواشي(

أبو الزوج أو الزوجة / أم 
الزوج أو الزوجة / زوج 
االبنة / زوجة االبن / 
ابن الزوج أو الزوجة / 

زوجة األب / زوج األم / 
الزوج أو الزوجة

جد الزوج أو الزوجة / 
جدة الزوج أو الزوجة / 

ابن ابن الزوج أو الزوجة 
/ أخ الزوج أو الزوجة / 
أخت الزوج أو الزوجة / 
زوج الجدة / زوجة الجد 
/ زوج األخت / زوجة 
األخ / زوجة ابن االبن

ن نزل( / أو الزوجة /  ابن الزوج أو الزوجة )واإ
ابن أخ الزوج أو  الزوجة / ابن أخت الزوج أو 
الزوجة / عم الزوج أو الزوجة / عمة الزوج أو 
الزوجة / خال الزوج أو الزوجة / خالة الزوج 
أو الزوجة / زوج الخالة / زوجة الخال / زوج 
العمة / زوجة العم / زوجة أبو الجد / زوجة 

ن نزل( / زوجة ابن األخ / زوجة ابن  االبن )واإ
األخت

بالمصاهــرة مــن  الرابعــة واألقــارب  الدرجــة  بالنســب مــن  4. األقــارب 
البيــت األســري. فــي  الثالثــة والرابعــة شــريطة اإلقامــة  الدرجتيــن 

- مــا المقصــود بالبيــت األســري؟ عرفــت المــادة الثانيــة مــن قانــون 
الحمايــة مــن العنــف األســري البيــت األســري بأنــه »المــكان الــذي يقيــم 
فيــه أفــراد األســرة عــادة.« فقــد ربــط المشــرع البيــت األســري باإلقامــة.

- ما المقصود باإلقامة؟
لغايــات تطبيــق قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري فإنــه يمكــن تحديــد 
المقصــود باإلقامــة »اتخــاذ أحــد أفــراد األســرة البيــت األســري مســكنًا ولــو 

بصــورة غيــر منتظمــة«. 
بالمصاهــرة مــن  الرابعــة واألقــارب  الدرجــة  فــان األقــارب مــن  وعليــه 
الدرجتيــن الثالثــة والرابعــة ال يشــملون بأحــكام القانــون إال فــي حالــة 

البيــت األســري. فــي  اإلقامــة 
5. الطفــل المشــمول بحضانــة شــخص طبيعــي أو أســرة بديلــة وفقــًا 

النافــذة. التشــريعات  ألحــكام 

من اقارب الدرجة الرابعة 
ابناء بنات اإلخوة

ابن العم وبنت العم 
ابن الخال وبنت الخال  

ابن العمة وبنت العمة
ابن الخالة وبنت الخالة

عم وعمة األب واألم
خال وخالة األب واألم

ابنــاء العــم أو العمــة للــزوج أو الزوجــة، ابنــاء 
الخــال أو الخالــة للــزوج أو الزوجــة

ابناء إخوة الزوج أو الزوجة
عم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة

جد وجدة الجد والجدة لكل من الزوج والزوجة
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النصوص القانونية 
نصت المادة الثالثة من نظام األسر البديلة على أنه: 

)تتولــى األســرة البديلــة أو الحاضنــة أو المؤسســة القيــام بالواجبــات العاديــة لألســرة الطبيعيــة تحــت إشــراف الــوزارة مــن حيــث 
العنايــة  بصحــة وســالمة ورفاهيــة وتعليــم الشــخص الــذي يضــم إلــى أي 
منهــا، ويكــون لهــا الحــق فــي اإلشــراف عليــه كوالديــه وذلــك للمــدة التــي 

يقررهــا الوزيــر أو المحكمــة(.
كيــف يعامــل الطفــل المشــمول بحضانــة شــخص طبيعــي أو أســرة 
بديلــة فيمــا يتعلــق باحتســاب درجــة القرابــة بالنســبة لباقــي أفــراد 

األســرة الحاضنــة لغايــات تطبيــق القانــون؟ 
في هذه الحالة يجب التفرقة فيما إذا كان الحاضن ذا قرابة بالنسب للطفل أم ال؟

- نصــت المــادة )170( مــن قانــون األحــوال الشــخصية رقــم 15 لســنة 2019 علــى أنــه ))األم النســبية أحــق بحضانــة ولدهــا 
وتربيتــه حــال قيــام الزوجيــة وبعــد الفرقــة ثــم بعــد األم ينتقــل الحــق ألمهــا ثــم ألم األب ثــم للمحكمــة أن تقــرر بنــاء علــى مــا 

لديهــا مــن قرائــن لصالــح رعايــة المحضــون إســناد الحضانــة ألحــد االقــارب األكثــر أهليــة((.
فــإذا كان الحاضــن هــي األم أو األب فإنــه ال خــالف أنــه تحتســب درجــة القرابــة كمــا هــي فــي المــادة الثالثــة مــن قانــون 

الحمايــة مــن العنــف األســري.
- أما إذا كان الحاضن شخص قريب بالنسب )غير األم واألب( أو يكون أسرة بديلة ففي مثل هذه الحالة تطبق القاعدة التالية:

في مثل هذه الحاالت فإنه تحتسب درجة القرابة كما هي في المادة الثالثة من القانون وكما هي القرابة بالنسب.

وعليه:

 إذا كان الحاضــن هــي األم أو األب فإنــه ال خــالف أنــه تحتســب درجــة القرابــة كمــا هــي فــي المــادة الثالثــة مــن القانــون وباعتبــار 
أنــه ال خــالف علــى درجــة القرابــة.

 أما إذا كان الحاضن شــخص قريب بالنســب غير األم واألب أو أســرة بديلة )كحضانة الجدة أو الخالة ( في مثل هذه الحالة 
لــم يــرد نــص علــى كيفيــة احتســاب درجــة القرابــة لمعرفــة فيمــا إذا كان مرتكــب الجــرم علــى هــذا الطفــل ينطبــق عليــه إحــدى 

درجــات القرابــة الــواردة بالمــادة  الثالثــة مــن القانــون. 

 أمــا اذا كان الطفــل فــي حضانــة أســرة بديلــة فــي مثــل هــذه الحالــة يعتبــر الطفــل المشــمول بالحضانــة وكأنــه أحــد ابنــاء األســرة 
البديلــة ويتــم احتســاب الدرجــات علــى هــذا األســاس.

تطبيــق عملــي: علــى إثــر تعــرض الطفــل )عــدي( الــذي يبلــغ مــن العمــر 9 ســنوات للخطــر قامــت محكمــة األحداث بتســليمة 
ألســرة بديلة رأت أن وجوده لديها يحقق له المصلحة الُفضلى، ماذا لو اعتدى عليه بالضرب جد األســرة البديلة؟

اإلجابــة: ُيعــد هــذا الجــد وكأنــه جــدًا حقيقيــًا لذلــك الطفــل، وبالتالــي يمكــن تطبيــق أحــكام قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري 
عليه.

تمارين: حدد درجة القرابة في الحاالت التالية؟
1. تقدمــت زوجــة االبــن بشــكوى إلــى إدارة حمايــة األســرة تدعــي فيهــا أن والــد زوجهــا قــام بذمهــا بعبــارات نالــت مــن كرامتهــا 

وكانــت جارحــة.
2. قامت خالة األب التي تقيم بذات المنزل بضرب ابن ابن أختها بواسطة يدها؟

3. هدد ابن الخال ابن خاله اثناء وجودهما في المنزل الذي يقيمان فيه؟

مــن  الحمايــة  قانــون  تطبيــق  لغايــات  القاعــدة 
العنــف األســري أن هــذا الطفــل ُيعــد وكأنــه ابنــًا 

لذلــك الشــخص أو لتلــك األســرة البديلــة
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والد أو والدة 
زوج األم

والد أو والدة 
زوجة االبن

زوج األم
ابن أو ابنة 

زوج األم

أنا

األب

والد أو والدة 
زوجة األب

زوجة األب

الجدة والدة 
األب

الجد والد 
األب

ابنة األخ ابن األخ

زوجة األخ

زوجة االبن

ابن أو ابنة 
زوجة األب

والد الجدة

زوج الجدة زوجة الجد

والدة الجدة والدة الجدوالد الجد

الجدة والدة 
األم

الجد والد 
األم

والد الجدة

زوج الجدة زوجة الجد

والدة الجدة والدة الجدوالد الجد

األم

الزوج أو 
الزوجة

تطبیق المادة ٣٧ 
من القانون المدني 
رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦

القانون المدني األردني رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦
المادة ٣٦. یراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار 
كل فرع درجة عند الصعود لألصل بخروج هذا األصل. 
الدرجات  تعد  المباشرة  غیر  القرابة  درجة  حساب  وعند 
صعودًا من الفرع لألصل المشترك ثم نزوًال منه الى الفرع 

اآلخر وكل فرع فیما عدا األصل المشترك یعتبر درجة.

القرابة  المادة ٣٧. یعتبر أقارب أحد الزوجین في نفس 
والدرجة بالنسبة إلى الزوج اآلخر.

االبن

األخ

ابنة األخت
الحفید أو 

الحفیدة

ابن األخت

زوج األخت

ابن الحفیدابنة الحفید

زوج أو 
زوجة الحفید

والد أو والدة 
زوج االبنةزوج االبنة

الحفید أو 
الحفیدة

ابنة الحفید ابن الحفید

زوج أو 
زوجة الحفید

األخت
االبنة

الدرجة األولى
المجموعة األولى

المجموعة الثانیة

الدرجة الثانیة

الدرجة الثالثة

ترتیب األقارب
حسب الدرجة األولى والثانیة والثالثة
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ثانيًا: من حيث الجرائم.
لقــد تضمــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري أحكامــًا غايــة فــي األهميــة، منهــا تخصيــص ضابطــة عدليــة متخصصــة بقضايــا 
جــراءات الحمايــة المســتعجلة، والتــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى المحافظــة علــى الروابــط األســرية،  العنــف األســري، وتســوية النــزاع، واإ

إال أنــه تثــور تســاؤالت غايــة فــي األهميــة حــول منــاط تطبيــق قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري مــن حيــث:
ورد فــي تعريــف العنــف األســري فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري بأنــه: الجرائــم الواقعــة علــى األشــخاص 

التــي يرتكبهــا أحــد أفــراد األســرة فــي مواجهــة أي مــن أفرادهــا.
فالســؤال الــذي يثــار: هــل ينطبــق القانــون بكافــة أحكامــه علــى كافــة الجرائــم )جنايــات وجنــح ومخالفــات( التــي ترتكــب فــي إطــار 

األســرة؟ أم أن بعضهــا يقتصــر علــى نــوع مــن الجرائــم دون غيرهــا؟
وبتفصيــل أكثــر للتســاؤالت التــي يمكــن أن تثــار؛ هــل تختــص إدارة حمايــة األســرة بكافــة الجرائــم التــي تحــدث فــي نطــاق األســرة؟ 
هــل تجــوز التســوية فــي كافــة الجرائــم التــي تحــدث داخــل نطــاق األســرة )جنايــات، جنــح، مخالفــات(؟ هــل يجــوز تطبيــق أوأمــر 
الحمايــة المســتعجلة فــي كافــة أنــواع الجرائــم )جنايــات، جنــح، مخالفــات(؟  وفــي أي مرحلــة مــن مراحــل النــزاع األســري يمكــن 

تطبيــق أوأمــر الحمايــة المســتعجلة؟
القاعــدة: تنطبــق بعــض أحــكام قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى جميــع الجرائــم الواقعــة علــى األشــخاص التــي يرتكبهــا 
أحــد أفــراد األســرة فــي مواجهــة أي مــن أفرادهــا، ســواء أكانــت مــن نــوع الجنايــة أو الجنحــة أو المخالفــة وذلــك وفقــًا ألحــكام المــادة 

الثانيــة مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري كمــا هــو الحــال فــي إجــراءات التبليــغ الوجوبيــة وأوأمــر الحمايــة المســتعجلة. 
أمــا مــن حيــث األحــكام التفصيليــة الــواردة فــي القانــون، فقــد وردت بعــض األحــكام فيمــا يخــص الجنــح والمخالفــات كالتســوية 

مثــاًل دون الجنايــات، كمــا وردت أحــكام أخــرى تخــص الجنايــات دون الجنــح كوجــوب اإلحالــة للمدعــي العــام.
ويمكن تلخيص هذه األحكام على النحو التالي:

1. إن تسوية النزاع في قضايا العنف األسري من قبل إدارة حماية األسرة تجوز في الجنح والمخالفات فقط.

2. إذا كان الجرم من نوع الجناية وجب على إدارة حماية األسرة إحالته إلى المدعي العام.

3. يمكــن للمحكمــة المختصــة بنظــر جنايــة ناتجــه عــن عنــف أســري أن تصــدر تدابيــر الحمايــة التــي نصــت عليهــا المــادة )16( مــن 
قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري؛ حمايــة للمجنــي عليــه مــن آثــار هــذه الجنايــة باإلضافــة للعقوبــة األصليــة المحكــوم بهــا ودون أن 

تتخــذ أيــة إجــراءات تســوية، وذلــك لألســباب التاليــة: 

 أن القانون لم يّعرف في المادة الثانية منه من هي المحكمة المختصة.
 أن هنــاك جرائــم عنــف أســري تقــع داخــل األســرة مــن نــوع الجنايــة مثــل إحــداث العاهــة الدائمــة أو القتــل الــذي تقــع داخــل 

األسرة.
 ال يوجــد نــص صريــح يمنــع محكمــة الجنايــات المختصــة مــن اتخــاذ قــرار بفــرض أحــد تدابيــر الحمايــة الــواردة بالمــادة 

)16( مــن القانــون بهــدف حمايــة المجنــي عليــه.

تمرين: برأيك هل يمكن تطبيق األحكام الواردة في قانون الحماية من العنف األسري على الجرائم التالية؟
1. قام األخ بقتل شقيقته التي تبلغ من العمر 14 عامًا؟

2. قامت ابنة العم بضرب عمتها بواسطة عصا على رجلها؟
3. هدد ابن العم ابنة عمه بالقتل في حال أن رآها تتكلم مع شاب في الجامعة؟
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اإلشكاليات الُمحتملة في قضايا العنف األسري من حيث نطاق تطبيق القانون

اإلجراء
الرئيسي

إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةاإلجراء الفرعي

نطاق تطبيق 
القانون 
من حيث 
األشخاص

درجة القرابة
عدم تحديد درجة القرابة بين 

األطراف.

- وجوب تحديد عالقة القرابة بين األطراف 
من خالل معرفة درجة القرابة بين 

األطراف.

البيت األسري

عدم تحديد البيت األسري.
- يجب معرفة البيت األسري وأنه المكان 

الذي يقيم فيه أفراد األسرة عادًة.

عدم المعرفة بالمقصود باإلقامة في 
البيت األسري.

- تحديد المقصود باإلقامة في البيت األسري 
بأنه اتخاذ أحد أفراد األسرة البيت األسري 

مسكنًا له ولو بصورة غير منتظمة.

عدم التثبت من قيام الزوجية.
- ضرورة التثبت من قيام الزوجية من خالل 

السؤال فقط.

الطفل المشمول 
بالحضانة

عدم معرفة آلية التعامل مع الطفل 
المشمول بالحضانة.

- لزوم التعرف على أن الطفل المشمول 
بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة، 

يعامل وكأنه أحد ابناء األسرة البديلة ويتم 
احتساب الدرجات على هذا األساس.

نطاق تطبيق 
القانون من 
حيث الجرائم

تحديد الجرائم
عدم المعرفة بالجرائم التي يمكن أن 

تشملها كافة أحكام قانون الحماية 
من العنف األسري.

يجب معرفة:

- أن أحكام القانون تطبق غالبيتها على كافة 
الجنح والمخالفات التي تنطوي على عنف 

أسري.

- بعض أحكام القانون باستثناء إجراءات 
التسوية يمكن تطبيقها على الجنايات التي 

تقع بين أفراد األسرة.

تسوية النزاعات 
األسرية

عدم معرفة الجرائم التي يجوز فيها 
التسوية.

- يجب معرفة الجرائم التي يجوز فيه تسوية 
النزاعات، وهي الجنح والمخالفات التي 

تنطوي على العنف األسري.
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المحور الثالث

التبليغ في قضايا العنف األسري

تضمــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري أحكامــًا تتعلــق بالتبليــغ اإللزامــي واإلختيــاري بقضايــا العنــف األســري، فقــد أوجــب 
القانــون علــى جهــات معينــة اإلبــالغ فــورًا عــن حــاالت العنــف األســري التــي يتصــل علمهــا بهــا وذلــك ضمــن ضوابــط وأســس حددهــا 

القانــون ذاتــه، وجهــات أخــرى تــرك لهــا القانــون خيــار التبليــغ مــن عدمــه دون إلــزام.

أواًل: الجهات الملزمة بالتبليغ 
النصوص القانونية 

تعــد المــادة )4/أ( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري األســاس القانونــي لحــاالت اإللــزام 
بالتبليــغ فــي حــال وجــود حالــة عنــف أســري والتــي جــاء فيهــا: 

»1. علــى كل مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة أو التعليميــة أو اإلجتماعيــة فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص التبليــغ عــن أي حالــة عنــف أســري واقعــة علــى فاقــد األهليــة أو ناقصهــا حــال علمــه 

أو إبالغــه بهــا.
2. يكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل األهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقًا ألحكام هذا القانون«.

وهذا يقتضي تحديد الجهات الملزمة بالتبليغ وكذلك لمن يتم اإلبالغ عن حاالت العنف األسري وأخيرًا آلية التبليغ.
من هي الجهات الملزمة بالتبليغ وفقا لقانون الحماية من العنف األسري؟

1. مقدمــو الخدمــات الصحيــة: وتشــمل موظفــي وأطبــاء المراكــز الصحيــة ومراكــز الطــوارئ 
في المستشــفيات واألطباء ومقدمو الخدمات اإلســعافية وكل من كان من واجبات وظيفته 

تقديــم أّيــة خدمــة صحيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
تطبيقات عملية:

1. فــي إحــدى المراكــز الصحيــة الخاصــة علمــت موظفــة االســتقبال مــن والــد فتــاة عمرهــا 16 ســنه بتعرضهــا للتعذيــب مــن شــقيقها 
وذلــك باســتخدامه لحبــل يربطهــا بــه، هــل هــي ملزمــة باإلبــالغ عــن ذلــك؟ مــاذا لــو علمــت بذلــك مــن أمهــا التــي كانــت ترافقهــا؟

اإلجابة: غير ملزمة، ألنها ال تقدم خدمة صحية.
2. فــي مركــز للعــالج الطبيعــي ســمع مــدرب اللياقــة حديثــًا بيــن شــابين يبــدو أنهمــا مــن أعمــار 15- 17، عــن تعــرض أحدهمــا 

ألفعــال تمــس عورتــه ُيقــدم عليهــا شــقيق زوجــة أبيــه، هــل يجــب علــى المــدرب اإلبــالغ عنــه؟
اإلجابــة: إذا كان المــدرب يقــوم بعملــه لغايــات عالجيــة )عــالج فيزيائــي، عــالج طبيعــي ...( فإنــه يكــون ملزمــًا بالتبليــغ ألنــه 
يقــدم خدمــة صحيــة، أمــا إذا كان عملــه لغايــات تدريبيــه )بنــاء أجســام، تخفيــف وزن...( فإنــه غيــر ملــزم باإلبــالغ، ألنــه ال يقــدم 

خدمــة صحيــة.
3. ســمعت ممرضــة فتــاة تبكــي أثنــاء جلوســها علــى ســرير غرفــة المستشــفى، وبحديثهــا معهــا علمــت أنهــا تــدرس الماجســتير إال 
أنهــا تعانــي مــن الفقــر، ممــا دفعهــا إلــى االنقيــاد خلــف شــقيقها الــذي أجبرهــا علــى ممارســة الجنــس مــع أشــخاص يحضرهــم لقــاء 

أمــوال، لجــأت الممرضــة لــك دون أن تطلعــك علــى التفاصيــل ألخــذ رأيــك، هــل تنصحهــا بوجــوب باإلبــالغ.
اإلجابة: نعم، كونها من األشخاص الذين يقدمون خدمات صحية.

4. علــم مســؤول األشــعة فــي مركــز طبــي خــاص شــرقي عمــان أثنــاء إجــراء تصويــر أشــعة لمريــض أنــه تعــرض إلعتــداء بماســورة 
مــن شــقيقه فــي حيــن أنــه أبلــغ الطبيــب بأنــه تعــرض لســقوط، هــل يتوجــب علــى ممــرض األشــعة أن يبلــغ ؟

اإلجابة: يجب على مسؤول األشعة االبالغ عن حالة العنف األسري ألنه يقدم خدمة صحية.

القاعدة: هي إلزامية التبليغ 
في حاالت العنف التي 

تقع على فاقدي األهلية أو 
ناقصها.

وبالتالي فإن المقصود بهذه الفئة 
هم من يفرض عليهم القانون 

تقديم الخدمات الصحية.
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2. مقدمــو الخدمــات التعليميــة: ويشــمل المرشــدين االجتماعييــن فــي 
المــدارس والمدرســين فــي ريــاض األطفــال والمــدارس والمراكــز والمعاهد 
التعليميــة  المراكــز  تتعــدد  عامــة.  أم  كانــت خاصــة  ســواء  التعليميــة 
بيــن حضانــات وريــاض األطفــال ومــدارس وجامعــات، وبيــن مراكــز 
ومعاهــد تعليميــة عامــة وخاصــة يتــاح مــن خاللهــا للمدرســين والمعلميــن 
مالحظــة وســماع أحاديــث مرتاديهــا، األمــر الــذي يســعفهم باالطــالع 

علــى بعــض األمــور التــي قــد تحــدث داخــل البيــت األســري.
 وفــي هــذا فقــد الــزم المشــرع هــذه الشــريحة أن تبلــغ عــن أي قضايــا تتعلــق بالعنــف األســري، وعاقبــت كل مــن ال يقــوم باإلبــالغ 

عــن تلــك الجرائــم.
تطبيقات عملية:

1. علمــت المديــرة اإلداريــة فــي مدرســة بتعــرض طالبــة مــن الصــف الســادس إلــى اعتــداء بصــب المــاء البــارد عليهــا شــتاًء مــن 
قبــل أمهــا  لغضبهــا مــن والدهــا، هــل يجــب عليهــا اإلبــالغ؟ مــاذا لــو علــم بذلــك ســائق بــاص المدرســة؟ ومــاذا لــو علمــت بهــا 

عاملــة النظافــة فــي ذات المدرســة؟
اإلجابــة: فــي مثــل هــذه الحالــة يجــب علــى مديــرة المدرســة اإلبــالغ عــن وجــود حالــة عنــف أســري كونهــا تقــدم خدمــات تعليميــة. 

أمــا ســائق البــاص أو عاملــة النظافــة فهمــا ال يقدمــان خدمــة تعليميــة.
2. لجــأ طالــب جامعــي فــي الســنة الرابعــة إلــى أســتاذه، طالبــًا ُنصَحــه بمــا يتعــرض لــه مــن تهديــد وحــض علــى الســرقة مــن قبــل 

عمــه الــذي يســكن بمنــزل مجــاور لهــم، لــو كنــت األســتاذ الجامعــي هــل أنــت ملــزم باإلبــالغ؟
اإلجابة: غير ملزم، ألن طالب الجامعة عمره أكثر من ثمانية عشر عامًا.

3. مقدمــو الخدمــات اإلجتماعيــة: ويشــمل مــن يقدمــون الخدمــات فــي 
مجــاالت التوعيــة أم اإلرشــاد أم الوقايــة، وذلــك فــي مختلــف القطاعــات 
ســواًء كانــت عامــة أم خاصــة، وهــذا قطــاع واســع مــن ضمــن الفئــات 
التــي أوجــب عليهــا المشــرع ذلــك اإلبــالغ؛ وصــواًل إلــى أكبــر شــريحة 
مــن المجتمــع لهــا القــدرة علــى االطــالع علــى قضايــا العنــف لــم تكــن 

لتصــل لهــم مــن دون صفتهــم.

تطبيقات عملية:
يعمــل )جمــال( كمرشــد تربــوي فــي مدرســة وعلــم مــن زوجتــه التــي ال تعمــل، أنهــا شــاهدت علــى ابنــة جيرانهــم آثــار ضــرب وتعذيــب 

أثنــاء وجودهــا معهــا فــي مصعــد العمــارة، وهــي تعتقــد بأنهــا مــن شــقيقها الــذي تســكن معــه فــي المنــزل، هــل عليــه اإلبــالغ؟
اإلجابة: في هذه الحالة هو غير ملزم باإلبالغ، الن علمه بالعنف األسري لم يكن اثناء تأديته لمهام وظيفته.

وبالنتيجــة فــإن المشــرع قــد أوجــب علــى كل مــن يقــدم الخدمــة الصحيــة أو التعليميــة أو اإلجتماعيــة إذا علــم أو ُأبلــغ عــن أي حالــة 
تتعلــق بعنــف أســري اإلبــالغ عنهــا إذا كانــت واقعــة علــى فاقــد أهليــة أو ناقصهــا. 

- ويثــور تســاؤاًل حــول مــدى الزاميــة التبليــغ للجهــات والمؤسســات الدوليــة ســواء تلــك التــي تقــدم خدمــات صحيــة أو تعليميــة 
أو اجتماعيــة عــن حــاالت العنــف األســري وفقــًا لمــا ورد فــي المــادة )4( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري؟

بمــا أن تقديــم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة يشــمل القطاعــات الحكوميــة والخاصــة المحليــة منهــا واألجنبيــة طالمــا 
أنهــا مرخصــة لهــذه الغايــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا فــإن الزاميــة التبليــغ عــن حــاالت العنــف األســري الواقعــة علــى فاقــدي األهليــة 
أو ناقصيهــا المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )4( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري تشــمل جميــع الجهــات التــي 
تقــم الخدمــات الصحيــة أو التعليميــة أو االجتماعيــة ســواء كانــوا أفــرادًا أو مؤسســات أو مؤسســات عامــة أو جمعيــات أو هيئــات 
اجتماعيــة أو مؤسســات أهليــة أو منظمــات مــا دامــت مرخصــة وتقــدم تلــك الخدمــات لألطفــال فاقــدي األهليــة أو ناقصيهــا وذلــك 

حــال علمهــم أو ابالغهــم بــأي حالــة عنــف أســري واقعــة عليهــم15. 

ألي جهة يكون التبليغ
األصل أن يكون التبليغ للجهات ذات العالقة )إدارة 
حماية األسرة( حتى تتمكن من القيام بالواجبات 

المناطة بها في القانون، أو أن يتم التبليغ للجهات 
التي خولها القانون حق تلقي اإلخبارات والتي تقوم 

بدورها بإحالتها إلدارة حماية األسرة.

ألي جهة يكون التبليغ
األصل أن يكون التبليغ للجهات ذات العالقة )إدارة 
حماية األسرة( حتى تتمكن من القيام بالواجبات 

المناطة بها في القانون، أو أن يتم التبليغ للجهات 
التي خولها القانون حق تلقي اإلخبارات والتي تقوم 

بدورها بإحالتها إلدارة حماية األسرة 

15. انظر تفسير ديوان التشريع والرأي لنص المادة )4/أ( من قانون الحماية من العنف األسري رقم د ت /1/ا/154 تاريخ 2019/4/24.
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أحكام التبليغ اإللزامي
تفاديــًا ألي ضــرر يمكــن أن يلحــق بالشــاهد أو الُمبلــغ عــن أي حالــة عنــف أســري إذا وجــد أن هنــاك مــا يهــدد حياتــه أو ســالمته 
أو ممتلكاتــه أو مصالحــه أو حيــاة أو ســالمة زوجــه أو أي مــن اقاربــه بالنســب حتــى الدرجــة الثالثــة أو ممتلكاتهــم أو مصالحهــم 
نتيجــة اإلبــالغ عــن حالــة عنــف أســري، فقــد وجــدت أحــكام ُتعالــج اإلبــالغ عــن حــاالت العنــف األســري وذلــك علــى النحــو التالــي:

التبليغ أو التبليغ عن الجرائم ليس حقًا مقصورًا على من تقع عليه الجريمة.. 1
إن التــزام الفئــات المذكــورة أعــاله بالتبليــغ هــو التــزام شــخصي ُملقــى علــى عاتــق كل منهــم، فــال تنتفــي مســؤولية أّي منهــم . 2

الجزائيــة إال بقيامــه بالتبليــغ شــخصيًا للجهــات المخولــة قانونــًا بالتبليــغ، وال تنتفــي المســؤولية لمجــرد تبليــغ المســؤول المباشــر 
عنــه أو رئيســه فــي العمــل.

وجــوب علــم مقــدم الخدمــات الصحيــة أو التعليميــة أو اإلجتماعيــة أو أيــة جهــة أوجــب عليهــا القانــون التبليــغ بوجــود حالــة عنــف . 3
أســري فــي الحالــة المعروضــة عليــه، أو أنــه يتــم إبالغــه بالعنــف مــن قبــل المجنــي عليــه أو أي شــخص آخــر.

أن يكــون المجنــي عليــه فاقــد األهليــة؛ لصغــر ســنه دون التمييــز، أو لعتــه، أو جنــون، أو ناقصهــا؛ لبلــوغ ســن التمييــز دون . 4
ســن الرشــد، أو بلــغ ســن الرشــد، وكان ســفيهًا أو ذو غفلــة16.

أن تكون الضحية كاملة األهلية والفعل الواقع عليها جناية.. 5
أن يكون التبليغ بموافقة المتضرر إن كان كامل األهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة. . 6
عــدم جــواز اإلفصــاح عــن هويــة مقدمــي البــالغ )بخــالف المجنــي عليــه أو المتضــرر( فــي قضايــا العنــف األســري وذلــك حــال . 7

كان اتصــال الجهــات المختصــة بحالــة العنــف األســري عــن طريــق إخبــار إال إذا تطلبــت اإلجــراءات القضائيــة غيــر ذلــك.

16. العارض األول: - الجنون:
وهــو انعــدام القــوى العقليــة للشــخص، بحيــث يكــون صاحبــه عديــم التمييــز، وهــو علــى نوعيــن: الجنــون المطبــق، وهــو مــا ال يرتجــى شــفاؤه ويعامــل صاحبــه معاملــة 
الصبــي غيــر المميــز مــن حيــث الحكــم علــى تصرفاتــه، أي أنهــا تكــون باطلــة بطالنــًا مطلقــًا، ألنــه عديــم األهليــة، والجنــون غيــر المطبــق، ويعنــي بــه افاقــة المجنــون فــي 
احيــان معينــة، ودخولــه فــي مرحلــة الجنــون فــي احيــان أخــرى، فيعامــل فــي حــال اإلفاقــة معاملــة الشــخص الطبيعــي وبحســب أهليتــه التــي يحددهــا مقــدار ســنه، امــا فــي 

حــال الجنــون فيعامــل معاملــة الصبــي غيــر المميــز وبالتالــي يكــون معــدوم األهليــة. وال صالحيــة لــه لصــدور أي تصــرف قانونــي منــه 
العارض الثاني: - العته:

نمــا فقــط يــؤدي إلــى إضعافهــا، بحيــث يكــون صاحبــه بطــيء الفهــم،  وهــو مــرض يصيــب اإلنســان فــي عقلــه، لكنــه ال يــؤدي إلــى انعــدام قــواه العقليــة كحالــة الجنــون، واإ
مختلــط الــكالم، ولــذا فــأن حكــم تصرفاتــه يكــون كحكــم تصرفــات الصبــي المميــز، أي ناقــص االهليــة، وبالتالــي تكــون لــه صالحيــة اتيــان بعــض التصرفــات القانونيــة 

دون أن تكــون لــه الصالحيــة المطلقــة للتصــرف. 
العارض الثالث: - السفه:

ويقصــد بــه إنفــاق الشــخص اموالــه فــي غيــر الوجــوه المحــددة لهــا، بحيــث يبــذر هــذه األمــوال ويتلفهــا علــى خــالف مقتضــى العقــل والشــرع، ويكــون الســفيه فــي حكــم 
تصرفاتــه، كالصبــي المميــز، أي يعــد ناقــص األهليــة 

العارض الرابع: - الغفلة :
ويعنــي عــدم خبــرة الشــخص فــي المعامــالت الماليــة، بحيــث يغبــن فــي هــذه المعامــالت بســبب عــدم تمييــزه بيــن التصرفــات الرابحــة والخاســرة منهــا، ويعتبــر ذو الغفلــة 

فــي حكــم تصرفاتــه، كحكــم تصرفــات الســفيه، فيكــون ناقــص األهليــة ويعامــل معاملــة الصبــي المميــز.
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وتثور هنا إشكاليتان:

- الجزاء المترتب على االخالل بالتبليغ:
عمــاًل بالمــادة )4/ج( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري فقــد عاقــب المشــرع كل مــن لــم يبلــغ عــن حــاالت العنــف األســري 

بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن أســبوع أو بالغرامــة التــي ال تتجــاوز خمســين دينــارًا أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن.
أمــا إذا كان مــن يجــب عليــه التبليــغ موظفــًا علــم أثنــاء وظيفتــه بوقــوع أيــة جنايــة أو جنحــة )ســواء كان مكلفــًا بالبحــث عــن الجرائــم 

أم غيــر مكلــف واهمــل ذلــك( فيعاقــب عمــاًل بالمــادة )207( مــن قانــون العقوبــات األردنــي )17(.

- أشخاص آخرين ملزمون بالتبليغ:
باإلضافــة إلــى األشــخاص المشــار إليهــم ســابقًا والملزميــن بالتبليــغ عــن حــاالت العنــف األســري، فــإن هنــاك جهــات و/أو أشــخاص 
ملزميــن باإلبــالغ عــن العنــف األســري، منهــم مــا جــاء ذكــره فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري ومنهــا مــا كان فــي ظــل القواعــد 

العامــة التــي جــاءت وفرضــت عليهــم إلزاميــة اإلبــالغ بجرائــم معينــة وهــم: 

1. أوجبــت المــادة )6/أ( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى أيــة جهــة كانــت ســواًء عامــة أم خاصــة ومهمــا كانــت صفتهــا 
حالتهــا إليهــا، التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.  ضــرورة تبليــغ إدارة حمايــة األســرة عــن أيــة حالــة عنــف أســري واإ

2. مــا نصــت عليــه المــادة )207( مــن قانــون العقوبــات والتــي أوجبــت علــى كل موظــف مكلــف بالبحــث عــن الجرائــم أو مالحقتهــا، 
اإلبــالغ عــن جريمــة اتصلــت بعلمــه، وكذلــك ألزمــت كل موظــف إعــالم الســلطة ذات الصالحيــة عــن جنايــة أو جنحــة عــرف بهــا 

أثنــاء قيامــه بالوظيفــة أو فــي معــرض قيامــه بهــا، وذلــك تحــت طائلــة المســائلة القانونيــة.

3.  جــاء فــي المــادة )26( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. كل مــن شــاهد اعتــداء علــى حيــاة أحــد النــاس يجــب عليــه أن يبلــغ 
المدعــي العــام المختــص.

تطبيقات عملية:
1. تلقــى ضابــط فــي مركــز أمــن الرشــيد اتصــااًل هاتفيــًا مــن طفــل أبلغــه وبصــوت منخفــض، أن أبــاه يضــرب أمــه، هــل علــى هــذا 

الضابــط أن يبلــغ الجهــة المعنيــة باســتقبال هــذه الشــكوى؟
اإلجابــة: نعــم ملــزم، كونــه يمثــل أحــد أفــراد الضابطــة العدليــة المنــاط بهــا اســتقصاء الجرائــم وتعقــب مرتكبيهــا، وكذلــك توفيــر 

الحمايــة للنــاس.

0102 فیما إذا كان الفعل 
الواقع علیه یشكل 
جنحة أم جنایة ؟

فیما إذا كان المجني 
علیه كامل األهلیة 

أم ال ؟

17. نصــت المــادة 207 مــن قانــون العقوبــات األردنــي علــى أنــه: “1- كل موظــف مكلــف بالبحــث عــن الجرائــم أو مالحقتهــا، أهمــل أو أرجــأ اإلخبــار عــن جريمــة 
اتصلــت بعلمــه، عوقــب بالحبــس مــن أســبوع إلــى ســنة أو بالغرامــة مــن خمســة دنانيــر إلــى عشــرين دينــارًا. 2-كل موظــف أهمــل أو أرجــأ إعــالم الســلطة ذات 
الصالحيــة عــن جنايــة او جنحــة عــرف بهــا أثنــاء قيامــه بالوظيفــة أو فــي معــرض قيامــه بهــا عوقــب بالحبــس مــن أســبوع إلــى ثالثــة أشــهر أو بالغرامــة مــن خمســة 
دنانيــر إلــى عشــرين دينــارًا. 3 - كل مــن قــام حــال مزاولتــه إحــدى المهــن الصحيــة بإســعاف شــخص يبــدو أنــه وقعــت عليــه جنايــة أو جنحــة ولــم يخبــر بهــا الســلطة 

ذات الصالحيــة عوقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا بالفقــرة الثانيــة. 4- تســتثنى مــن كل ذلــك الجرائــم التــي تتوقــف مالحقتهــا علــى الشــكوى”.



27 اإلطار القانوني للتعامل مع قضايا العنف األسري

2. راجعــت ســيدة دائــرة اإلفتــاء وأثنــاء استفســارها مــن المفتــي عــن مــدى إمكانيــة تفريقهــا عــن زوجهــا الــذي يتعــرض لهــا بالضــرب 
بيــن الفتــرة واألخــرى، هــل يلــزم المفتــي بإبــالغ إدارة حمايــة األســرة أو المدعــي العــام؟ 

اإلجابــة: ملــزم باإلبــالغ، كونــه علــم بهــا بســبب تأديتــه لمهــام وظيفتــه وفقــًا للمــادة )207( مــن قانــون العقوبــات والمــادة )26( مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة.

ثانيًا: الجهات التي لها الخيار بالتبليغ 
تضمن قانون الحماية من العنف األسري الفئات التي لها خيار التبليغ في حال علمها بوقوع العنف األسري وتشمل:

1. مقدمــو الخدمــات الصحيــة أو التعليميــة أو اإلجتماعيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص إذا كانــت الضحيــة كامــل األهليــة وكان 
الفعــل الواقــع عليهــا يشــكل جنحــة، وذلــك اســتنادًا ألحــكام المــادة )4/أ/2( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري.

2. المحاكــم المختصــة بمســائل األحــوال الشــخصية أن تبيــن لهــا وجــود عنــف أســري بدعــوى منظــورة لديهــا تتعلــق بفاقــدي األهليــة 
أو ناقصيهــا، فلهــا تبليــغ إدارة حمايــة األســرة بهــا وذلــك عــن طريــق تزويدهــا بصــورة عــن ملــف الدعــوى.  

فقــد نصــت المــادة )5( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى أنــه ))إذا تبيــن خــالل النظــر فــي دعــوى منظــورة أمــام أي 
محكمــة مختصــة بمســائل األحــوال الشــخصية وجــود حالــة عنــف أســري تتعلــق بفاقــدي األهليــة أو ناقصهــا فللمحكمــة تزويــد 

إدارة حمايــة األســرة بصــورة عــن ملــف الدعــوى((.
ففــي األحــوال التــي يصــل بهــا العلــم بوجــود حالــة مــن حــاالت العنــف األســري فــي معــرض نظــر قضيــة لــدى المحاكــم الشــرعية 
أو المحاكــم الدينيــة األخــرى، فليــس علــى المحكمــة إلــزام باإلبــالغ عنهــا، ولهــا الخيــار فــي ذلــك مــن خــالل تزويــد إدارة حمايــة 

األســرة بصــورة عــن ملــف الدعــوى.
وفــي حــال أن رأت المحكمــة المختصــة بمســائل األحــوال الشــخصية أن هنــاك ضــرورة إلبــالغ إدارة حمايــة األســرة بوجــود حالــة 
عنــف أســري علــى فاقــد األهليــة أو ناقصهــا فيكــون ذلــك عــن طريــق تزويــد إدارة حمايــة األســرة بصــورة عــن ملــف الدعــوى ويتــم 

ذلــك عــن طريــق النيابــة الشــرعية فــي المحاكــم الشــرعية ومباشــرة فــي مجالــس األحــوال الشــخصية للطوائــف األخــرى.

تطبيقات عملية:
1. طلــب محامــي الزوجــة فــي قضيــة تفريــق بيــن زوجيــن مــن المحكمــة أن ترســل صــورة عــن ملــف الدعــوى إلــى إدارة حمايــة 

األســرة العتــراف الــزوج بضربــه زوجتــه، هــل يلــزم القاضــي باإلعــالم ؟
اإلجابــة: فــي هــذه الحالــة، المحكمــة غيــر ملزمــة باإلعــالم، ذلــك أن المشــرع أعطــى الخيــار للمحكمــة باإلعــالم مــن عدمــه وفقــًا 

للمــادة )5( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري.

لمن يتم اإلبالغ عن حاالت العنف األسري؟
في ظل عدم وجود نص تشريعي يحدد ذلك:

- األصــل أن يتــم التبليــغ مــن قبــل الشــخص المكلــف إلــى إدارة حمايــة األســرة وهــي 
الجهــة المختصــة ابتــداًء بمتابعــة هــذه الحــاالت.

- يجــوز اإلبــالغ ألي جهــة أخــرى مختصــة بتلقــي اإلخباريــات والشــكاوى كالضابطــة 
العدليــة ذات اإلختصــاص العام.

آلية التبليغ في قضايا العنف األسري:
- لــم يــرد فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري تحديــد شــكل ُمعيــن للتبليــغ فــي قضايــا العنــف األســري، األمــر الــذي يثيــر العديــد 
مــن التســاؤالت والتــي قــد ترتقــي إلــى اشــكاليات لتعلقهــا بالمســؤولية الجزائيــة للُمكلــف بالتبليــغ، فهــل يشــترط ذهــاب الُمكلــف 

شــخصيًا إلــى إدارة حمايــة األســرة، أم يمكــن االكتفــاء بالتبليــغ عبــر الهاتــف أو تطبيقــات التواصــل االجتماعــي )18(. 

ألي جهة يكون التبليغ
األصل أن يكون التبليغ للجهات ذات 

العالقة )إدارة حماية األسرة( حتى تتمكن 
من القيام بالواجبات المناطة بها في 

القانون، أو أن يتم التبليغ للجهات التي 
خولها القانون حق تلقي اإلخباريات 

والتي تقوم بدورها بإحالتها إلدارة حماية 
األسرة.

18. لمزيد من التفصيل انظر المحور الرابع من الدليل
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- إن الغايــة مــن التبليــغ فــي قضايــا العنــف األســري هــو بالنتيجــة أن تقــوم الجهــة المختصــة بمتابعــة األســرة التــي حــدث فيهــا حالــة 
عنــف أســري العنــف األســري للبحــث مــع باقــي الشــركاء وجهــات إنفــاذ القانــون عــن أســباب هــذا العنــف والبحــث عــن حلــول 

لمعالجتــه وبالنتيجــة المحافظــة علــى األســرة.

تمرين:
- أحــال مدعــي عــام شــمال عمــان إليــك بصفتــك قــاض صلــح جــزاء محكمــة شــمال عمــان ملفــًا يتضمــن اعتبــار ُمعلمــة فــي إحــدى 
المــدارس الخاصــة مشــتكى عليهــا بجنحــة عــدم اإلبــالغ عــن حالــة عنــف أســري، علــى ســند مــن القــول بأنهــا علمــت مــن طفلــة 
عمرهــا 8 ســنوات تــدرس لديهــا بــأن والدهــا يقــوم بتعذيبهــا عــن طريــق إطفــاء الســجائر بجســدها، وأثــارت المعلمــة الدفــوع التاليــة:

1. أنها أبلغت مديرة المدرسة بالواقعة وأن لديها شهودًا على ذلك؟
2. قدمــت إليــك هاتفهــا الخلــوي وطلبــت اجــراء الخبــرة إلثبــات أنهــا ارســلت رســالة تبلــغ فيهــا إدارة حمايــة األســرة عبــر الخــط 

الســاخن؟
3. اخبرتك بأنها اخبرت المركز األمني القريب عبر االتصال بالهاتف؟

- بّين كيف تتعامل هذه الدفوع؟
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اإلشكاليات الُمحتملة خالل إجراءات التبليغ في قضايا العنف األسري

اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

الشكوى

- عدم االستجابة السريعة من 
قبل مستقبل الشكوى مما 

يؤدي إلى إدخال الشك إلى 
عقيدة المحكمة بعدم مصداقية 

الضحية واعتبارها متراخية.

- تلقي الشكوى والقيام باإلجراءات الفورية.
- تقديم كافة المساعدات للمشتكي )الضحية(.

التبليغ عن حاالت 
العنف األسري

إلزامية 
التبليغ

- عدم تحديد المقصود بالجهات 
الملزمة بالتبليغ عن حاالت 

العنف األسري.

- وجوب معرفة الجهات الملزمة بالتبليغ عن حاالت 
العنف األسري من خالل )مقدمي الخدمات الصحية 

والتعليمية واالجتماعية(.  

- التذرع بعدم معرفة الحاالت 
الملزمة للجهات بالتبليغ.

- يجب أن تعلم كافة الجهات الُمخاطبة بالقانون 
)مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية( 

بأنهم ملزمون بالتبليغ في حاالت العنف األسري 
الواقعة على فاقد األهلية أو ناقصها، تحت طائلة 

المسائلة الجزائية.
- يمكن تزويد تلك الجهات بمنشورات تبين لهم أهمية 
التبليغ عن حاالت العنف األسري الواقعة على فاقد 
األهلية أو ناقصها، وتبيان النصوص القانونية التي 

تلزمهم بذلك.

- عدم قيام الجهات الُملزمة 
بالتبليغ عن حاالت العنف 

األسري.

- إخضاع المكلفين من مقدمي الخدمات الصحية 
والتعليمية واالجتماعية للتدريب والتقييم المستمر.

- عدم االستجابة السريعة من 
قبل الضابطة العدلية

- يتوجب على كافة أفراد الضابطة العدلية تلقي التبليغ 
من الجهات الملزمة بالتبليغ باهتمام بالغ واالستجابة 

الفورية للبالغ.
- على كافة أفراد الضابطة العدلية من غير مرتبات 
إدارة حماية األسرة تبليغ إدارة حماية األسرة حال 

علمها بوجود حالة عنف أسري.
- يجب على إدارة حماية األسرة االستجابة الفورية 

للتبليغ أو التحويل من باقي أفراد الضابطة العدلية 
والبدء بتقديم كافة خدمات العون للضحية وباقي 

أفراد األسرة.

- إظهار عدم الجدية في 
التعامل مع التبليغ

- اإللتزام التام بمعايير تلقي البالغ عن وقوع جرم.
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اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

التبليغ عن حاالت 
العنف األسري

إلزامية 
التبليغ

- إمكانية احتجاج الجهات بعدم 
وضوح وسيلة اإلبالغ عن 

حاالت العنف األسري.

- يجب تحديد وسيلة التبليغ لكل جهة من الجهات 
الملزمة باإلبالغ عن حاالت العنف األسري.

- وجوب تحديد ضابط ارتباط لدى كل جهة من 
الجهات للتبليغ عن حاالت العنف.

- التذرع من قبل مقدمي الخدمات 
الصحية واالجتماعية والتعليمية 

بعدم معرفة أن الضحية فاقد 
األهلية أو ناقصها، وبداعي 
أنه ليس لديهم الخبرة بمعرفة 

عوارض األهلية.

- وجوب تدريب كافة مقدمي الخدمات الصحية 
واالجتماعية والتعليمية على الحكم أن الضحية 

غير مكتمل اإلدراك أو أهلية التصرف.

اإلعالم عن قضايا 
العنف األسري

المحكمة 
الشرعية

- عدم تفعيل اإلعالم في 
القضايا الشرعية التي يتبين 

أن فيها عنف أسرى.

- وجوب تفعيل المحاكم الشرعية للنص الذي يجيز 
لها التبليغ عن أي عنف أسري يتم اكتشافه أثناء 

النظر في القضايا الشرعية.
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المحور الرابع 

دور إدارة حماية األسرة في قضايا العنف األسري

يســتفاد مــن أحــكام قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري أن الجهــة المختصــة للتعامــل مــع قضايــا العنــف األســري فــي مراحــل 
التحقيــق األولــي )اســتقصاء الجرائــم وجمــع االســتدالالت واألدلــة الماديــة( هــي إدارة حمايــة األســرة 19، وهــي الجهــة التــي اعطاهــا 

القانــون الحــق بإجــراء التســوية فــي مثــل هــذه القضايــا ضمــن شــروط حددهــا القانــون.

وســوف يتعــرض الدليــل لطــرق اتصــال إدارة حمايــة األســرة بقضيــة العنــف، واإلجــراءات المتبعــة مــن قبــل اإلدارة وآليــة حمايــة 
المبلغيــن والشــهود.

أواًل: طرق اتصال إدارة حماية األسرة بحاالت العنف األسري.

ارتــأى المشــرع اختيــار إدارة حمايــة األســرة لتكــون هــي الجهــة المختصــة للتعامــل مــع قضايــا العنــف األســري فــي مراحــل جمــع 
المعلومــات والتحــري واســتقصائها، باعتبارهــا جــزءًا مــن الضابطــة العدليــة، وقــد ُأوكل لهــا هــذا الواجــب لمــا لهــا مــن خبــرات تراكميــة 
فــي التعامــل مــع قضايــا االعتــداءات الجنســية، ولقدرتهــا علــى التعامــل مــع فئــات المجتمــع المختلفــة، ولمــا يتوفــر لديهــا مــن تقنيــات 
وفنيــات واجهــزة رديفــة ومســاعدة كاألخصائييــن االجتماعيــن والطــب الشــرعي، وأن مــن أهــم مــا يميــز هــذه اإلدارة كوادرهــا المؤهلــة 

وخبرتهــم التــي اكتســبوها خــالل العمــل الميدانــي الــذي كرســه التأهيــل التدريبــي.

حــدد قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا أن تتصــل إدارة حمايــة األســرة بحــاالت العنــف األســري 
ومــن الطــرق الــواردة حصــرًا بالقانــون مــا يلــي:

1. الشكوى: وتكون عادًة من الطرف المتضرر أو المجني عليه أو من له الوالية عليه إذا كان فاقدًا لألهلية أو ناقصها.

آليــة تقديمهــا: وفــي صفتهــا الغالبــة تكــون مــن خــالل محــرر مكتــوب )إفــادة( أو ورقــة ترســل إلــى إدارة حمايــة األســرة، ويمكــن أن 
تكــون عبــر رســالة علــى أي مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي تثبــت إدارة حمايــة األســرة منصــة لهــا عليهــا، إال أن ذلــك ال 
يمنــع أن يلحــق ذلــك طلــب خطــي يحمــل توقيــع المشــتكي )المتضــرر( علــى محــرر مكتــوب يثبــت تفاصيــل الواقعــة وليكــون ذي 

حجــة فيمــا بعــد بإجــراءات التســوية أو لإلحالــة إلــى المحكمــة.

2. اإلخبــار: ويكــون عــادًة مــن شــخص خــارج نطــاق جريمــة العنــف؛ وقــد يكــون مــن أفــراد األســرة أو أي شــخص آخــر اطلــع علــى 
العنــف مــن خــارج إطــار األســرة. 

ــة تقديمهــا: وقــد يكــون اإلخبــار هاتفيــًا أو الكترونيــًا مــن خــالل رســالة عبــر بريــد الكترونــي أو مــن خــالل إرســال رســالة أو  آلي
بالحضــور وتدويــن محضــر يفيــد بمــا لديــه مــن معلومــات.

3. اإلبــالغ: ويكــون مــن قبــل الجهــات الملزمــة بالتبليــغ عــن حــاالت العنــف األســري أو التــي أعطاهــا القانــون جــواز اإلخبــار 
مــن عدمــه وهــي الجهــات الــواردة فــي المادتيــن )4( و )5( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري والمــادة )207( مــن قانــون 

العقوبــات.

4. طلــب المســاعدة أو الحمايــة: ويكــون ذلــك مــن المتضــرر أو المجنــي عليــه حــال وقــوع االعتــداء عليــه وقبــل تقديمــه الشــكوى 
بشــكل رســمي؛ إذ أنــه فــي حــال علــم إدارة حمايــة األســرة بهــذه الحالــة عــن طريــق طلــب المســاعدة، يوجــب القانــون عليهــا وفقــًا 
للمــادة )6/أ( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري عليهــا اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة وبالســرعة القصــوى لمتابعــة هــذه الحالــة.

19. جاء تأســيس إدارة حماية األســرة في مديرية األمن العام كإدارة شــرطية متخصصة في التعامل مع حاالت العنف األســري واالعتداءات الجنســية ضمن منظومة 
عمــل أساســها الســرية والخصوصيــة والتشــاركية مــع الجهــات المختصــة، حيــث بــادرت مديريــة األمــن العــام نهايــة عــام )1997( باســتحداث إدارة متخصصــة فــي 

هــذا المجــال وكانــت البدايــة فــي العاصمــة عمــان، وهــي أول إدارة شــرطية متخصصــة فــي الشــرق األوســط لمعالجــة قضايــا األســرة.
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آليــة تقديمهــا: تتعــد وســائل طلــب المســاعدة والحمايــة والتــي يمكــن أن تكــون مــن خــالل االتصــال بالخــط الســاخن )هاتــف، إرســال 
رســالة، بريد إلكتروني....(.

5. اإلعالم: ويكون من الجهات التي جاء القانون على ذكرها:

أ -    المحكمة الشرعية التي تنظر بدعوى تتعلق باألحوال الشخصية والتي لها الخيار بالتبليغ.

ب -  أي مــن وحــدات مديريــة األمــن العــام، كالمراكــز األمنيــة، أو إدارة البحــث الجنائــي، التــي واجههــا أثنــاء التحقيــق حالــة مــن 
حــاالت العنــف األســري، فهــذه مــن واجبهــا إعــالم إدارة حمايــة األســرة. 

ت -  طلــب المدعــي العــام بنــاًء علــى معلومــات توفــرت لديــه مــن إدارة حمايــة األســرة التحقيــق بقضيــة يعتقــد أن فيهــا حالــة مــن 
حــاالت العنــف األســري.

وقــد أوردت إدارة حمايــة األســرة عبــر موقعهــا الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت بعــض اإلجــراءات الُمتعلقــة باســتقبال الشــكاوى 
والتبليغــات فــي حــاالت العنــف األســري التــي تدخــل ضمــن اختصاصهــا النوعــي 20، وهــي:

1. الضحايا مباشرة أو من ذويهم من خالل أقسام اإلدارة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
2. المراكز األمنية الموزعة على كافة أنحاء المملكة.

3. الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة )منظمــات المجتمــع المدنــي( أو أي جهــة أخــرى تعنــى بهــذا 
الموضــوع.

4. الهاتف المجاني )911( على مدار )24( ساعة ويوجد في اإلدارة غرفة عمليات تعمل على مدار )24( ساعة.
5. الجيران واألقارب والمصادر المختلفة.

رساله الكترونيـــــــــــــــــــًا.  6. موقع اإلدارة االلكتروني من خالل نموذج خاص يتم تعبئته واإ

ثانيًا: اإلجراءات المتبعة من قبل إدارة حماية األسرة

أوجبــت المــادة )6/ب( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى إدارة حمايــة األســرة اتخــاذ عــدة إجــراءات عنــد التعامــل مــع 
أي مــن قضايــا العنــف األســري والتــي تتمثــل بمــا يلــي:

1. التحقــق مــن أن الحالــة هــي حالــة عنــف أســري وفقــًا لالشــتراطات المتوفــرة فــي القانــون، بــدءًا مــن تحديــد نــوع الجــرم ودرجــة 
القرابــة ونوعهــا بيــن المعتــدي والمعتــدى عليــه.

ــة، بحيــث تقــوم إدارة حمايــة األســره بــإدارة الحالــه المعروضــه عليهــا ومتابعتهــا مــن خــالل تطبيــق منهجيــة إدارة  2. إدارة الحال
الحالــه والتنســيق مــع كافــة الجهــات المعنيــه لتقييــم الحالــه وأســرتها وتحديــد احتياجاتهــا ووضــع خطــة التدخــل الالزمــه لهــا 

ومتابعتهــا21.   

3. تســجيل الشــكوى أو اإلخبــار الــوارد إليهــا بالتفصيــل وذلــك مــن حيــث أســماء األطــراف ومضمــون الشــكوى أو اإلخبــار 
لكترونــي 22.  وواقعتهــا وبأرقــام متسلســلة واإلجــراءات المتخــذة عليهــا وأيــة مالحظــات عليهــا، وذلــك فــي ســجل خــاص ورقــي واإ

https://www.psd.gov.jo  20. لمزيد من التفصيل راجع الموقع الرسمي إلدارة حماية األسرة
21. مؤتمــر حالــة: وهــو اجتمــاع يدعــو لــه منســق الحالــة ، ويشــارك فيــه جميــع ممثلــي المؤســات المعنيــة بالتعامــل مــع المســاء إليــه/ا وأســرته/ا؛ بهــدف دراســته مــن جميــع 
جوانبــه: ) االجتماعيــة والنفســية؛ والصحيــة؛ والقانونيــة/ القضائيــة؛ واإلداريــة؛ واإليوائيــة؛ والتربويــة( ووضــع خطــط تدخــل تحــدد إإلجــراءات المطلــوب اتخاذهــا 
لدعــم ومســاعدة المســاء إليــه/ا وأســرته/ا، والمســيء إذا لــزم أألمــر، وتنبــع أهميــة مؤتمــر الحالــة مــن دراســة وتقييــم وتقديــم الخدمــات الشــمولية لــكل حالــةّ  حســب 

خصوصيتهــا واحتياجاتهــا، ومــن الضــرورة أن تتفــق اســتجابة المؤسســات مــع احتياجــات ورغبــات المســاء إليــه/ا وأســرته/ا.
لمزيد من التفصيل حول إدارة الحالة وعوامل الخطورة في قضايا العنف األسري انظر اإلطار الوطني للحماية من العنف األسري الصفحة )14( وما يليها.

22. أوجــب القانــون بموجــب المــادة )21( مــن القانــون أنشــاء الســجل فــي إدارة حمايــة األســرة. حيــث أوجــب المشــرع أن يكــون هنــاك طريقتيــن للتســجيل إلكترونيــة 
وأخــرى ورقيــة.  
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4. تنظيــم المحاضــر الالزمــة لــكل حالــة، ومنهــا؛ محاضــر ضبــط األقــوال )اإلفــادات( وضبوطــات المشــاهدات والمعاينــة لموقــع 
جريمــة العنــف، ومحاضــر فريــق مســرح الجريمــة، ومحاضــر التفتيــش، ومحاضــر القبــض، ومحاضــر إلقــاء القبــض فــي 
الحــاالت التــي أوجــب فيهــا القانــون ذلــك، وغيرهــا مــن الضبــوط، التــي أوجــب القانــون مراعاتهــا عنــد اســتقصاء الجرائــم مــن قبــل 
الضابطــة العدليــة فــي التحقيقــات األوليــة، والتــي لــم تأتــي حصــراً وجــل مــا أشــترطه المشــرع هــو أن تكــون فــي إطــار المشــروعية.

5. نقــل المتضــرر إلــى أقــرب مستشــفى أو مركــز صحــي إذا اقتضــت حالتــه الصحيــة ذلــك، لتقديــم المســاعدة الطبيــة لــه فــي حالــة 
إصابتــه بــأي أذى جســماني مــن كدمــات أو جــروح أو كســور أو غيــر ذلــك، وهــذا إجــراء ُمفتــرض وعلــى إدارة حمايــة األســرة 

القيــام بــه ومــن منطــق األمــور يجــب أن يرافقــه أحــد موظفــي تلــك اإلدارة ليبقــى معــه.

6. نقل المتضرر، وتكون:

أ -   نقــل المتضــرر إلــى مــكان آمــن إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك وبالتنســيق مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة كأن يتــم نقــل المــرأة 
الُمعَنفــة أو المجنــي عليهــا إلــى مــأوى النســاء الُمعَنفــات أو األطفــال الُمعنفيــن إلــى دور الرعايــة. وقــد أشــترط القانــون أن 

يكــون هــذا النقــل بموافقــة المتضــرر.

وال يشترط في مثل هذه الحالة أن تكون الموافقة خطية، إذ ال يوجد ما يمنع أن تكون شفوية.

ب - أمــا إذا كانــت الضحيــة قاصــرًا فتتــم اإلحالــة مــن قبــل إدارة حمايــة األســرة إلــى محكمــة األحــداث ليصــدر قاضــي األحــداث 
المختــص القــرار الــالزم بهــذا الخصــوص وفقــًا لقانــون األحــداث، وذلــك علــى النحــو التالــي:

نصت المادة )33( على أنه ))يعتبر محتاجًا إلى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحاالت التالية:
ح -  إذا تعرض إليذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.  

ط-  إذا كان معرضًا لخطر جسيم حال بقائه في أسرته ...((.
وجــاء فــي المــادة )35( انــه ))إذا وجــد الحــدث فــي أي مــن الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي المــادة )33( مــن هــذا القانــون 
فللمحكمــة أن تتخــذ تدابيــر الحمايــة التــي تتناســب مــع وضــع الحــدث وذلــك بنــاء علــى شــكوى الحــدث أو أحــد والديــه أو وليــه أو 

وصيــه أو الشــخص المــوكل برعايتــه أو الضابطــة العدليــة((.

ــك نصــت المــادة )37( علــى )) ............. ب. للمحكمــة إذا اقتنعــت بعــد التحقــق مــن أن الشــخص الــذي تــم تقديمــه  وكذل
إليهــا هــو دون الثامنــة عشــرة مــن عمــره وأنــه حــدث محتــاج للحمايــة أو الرعايــة أن تتخــذ أيــًا مــن التدابيــر التاليــة:

1. تأمــر والــده أو وليــه أو وصيــه أو الشــخص المــوكل برعايتــه والعنايــة بــه بصــورة الئقــة والتوقيــع علــى تعهــد يضمــن تقديــم هــذه 
العناية. 

2. إحالتــه إلــى دار رعايــة األحــداث أو إلــى أي مؤسســة مماثلــة معتمــدة شــريطة موافقــة تلــك المؤسســة علــى ذلــك لمــدة ال تزيــد 
علــى ســنتين ويجــب علــى مراقــب الســلوك تقديــم تقريــر تفصيلــي لقاضــي تنفيــذ الحكــم كل ثالثــة أشــهر لمراجعــة هــذا القــرار.

3. وضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة للمدة التي تقررها المحكمة شريطة موافقة أي منهم على ذلك.
4. وضــع الحــدث المحتــاج للحمايــة أو الرعايــة تحــت إشــراف مراقــب الســلوك لمــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى خمــس ســنوات 

ســواء ارتبــط هــذا القــرار باتخــاذ أي مــن التدابيــر الــواردة فــي هــذه المــادة أم لــم يرتبــط.
 ج-  يجــوز لمراقــب الســلوك بموافقــة مديــر المديريــة أن يحضــر أمــام قاضــي تنفيــذ الحكــم أي محتــاج للحمايــة أو الرعايــة يوشــك 
أن ينهــي المــدة التــي صــدر التدبيــر بــأن يقضيهــا بــأي مؤسســة عمــاًل بالبنــد )2( مــن الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة إذا وجــد 
بأنــه ســيناله ضــرر فيهــا لــو أفــرج عنــه حيــن انتهــاء مــدة بقائــه فــي المؤسســة، فيصــدر قاضــي التنفيــذ قــراره بالتمديــد لحيــن 

بلــوغ الحــدث ســن الثامنــة عشــرة مــن عمــره فــي أي مــن الحالتيــن التاليتيــن:

1.  العتياد أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته السكر أو فساد الخلق، أو اإلجرام.
2.  لعدم وجود من يعني به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه((.
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ت - أن تتخــذ إدارة حمايــة األســرة أي إجــراء الزم لحمايــة المبلغيــن أو الشــهود وذلــك تيســيرًا الكتشــاف حــاالت العنــف 
األســري، وضمــان متابعتهــا دون أن يتأثــر أي مــن المبّلــغ أو الشــاهد بمــا فــي ذلــك المجنــي عليــه مــن أي تأثيــر خارجــي 

كتهديــد أو غيــره، والــذي قــد يؤثــر علــى حســن متابعــة إجــراءات هــذه القضايــا.
ث - الــزم المشــرع كل مــن يتعامــل مــع قضايــا العنــف األســري أن يحيــط جميــع إجراءاتــه بالســرية التامــة، تلــك التــي تتطلبهــا 
طبيعــة األســرة، وهــذا يتطلــب أن تحيــط الســرية جميــع اإلجــراءات منــذ التحقــق مــن وجــود حالــة مــن حــاالت العنــف وحتــى 

انتهــاء أي مــن اإلجــراءات التــي يمكــن أن تنتهــي بهــا.

تطبيقات عملية:

1. أثنــاء وجــودك كضابــط منــاوب الخــط الســاخن فــي إدارة حمايــة األســرة تلقيــت رســالة عبــر النظــام المحوســب يفيــد مرســلها 
بمــا يلــي »أننــي اســكن فــي منطقــة ..... عمــارة رقــم 5 وأننــي اســمع صــوت فتــاة يبــدو أنهــا صغيــرة تبكــي وتصــرخ، وأن هــذا 
الصــراخ يرتفــع وينخفــض بيــن الفتــرة واألخــرى وأننــي أشــعر أن الفتــاة بحالــة خطــر، وأننــي حاولــت االطــالع مــن أعلــى ســطح 
منزلــي فلــم اشــاهد شــيء، وأن المنــزل يعــود لرجــل يبلــغ مــن العمــر 60 ســنه ومتــزوج مــن اثنتيــن ولديــه مجموعــه مــن األطفــال 

الصغــار والكبــار، إذا كنتــم ترغبــون بالمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى االتصــال بــي«.

لو كنت مكان هذا الضابط ماذا يمكن أن تعمل؟ 

اإلجابة: أقوم بما يلي:

- تسجيل كافة المعلومات التي احتصلت عليها.
- اقوم بإبالغ الجهات ذات العالقة على وجه السرعة.

- أتابع اإلجراءات التي يتم اتخاذها.
- االتصال بالمخبر في حالة الحاجة لمعلومات إضافية أو استيضاح.

2. أنــت تعمــل ســائق فــي مركــز صحــي البيــت الســعيد )مركــز خــاص( وتناهــى إلــى مســامعك أثنــاء جلوســك فــي اســتراحة المركــز 
أن ســيدة وابنهــا كانــا يتحدثــان بــأن يخبــرا الطبيــب أّن ابنتهــا تعرضــت للســقوط مــن علــى الــدرج وال داعــي ألن يخبــر أي منهمــا 

الطبيــب عــن حقيقــة اعتــداء زوجهــا عليهــا.

ما الذي يمكن أن تعمله؟    

اإلجابة: على الفور اقوم بإبالغ الطبيب بكل ما سمعته.

لو كنت أنت الطبيب ما الذي يمكن أن تعمله؟

- اقوم بإبالغ الجهات المختصة.

3. أثنــاء وجــودك مناوبــًا فــي إدارة حمايــة األســرة/ قســم مأدبــا أحالــت إليكــم إدارة مكافحــة المخــدرات فتــاة عمرهــا 13 ســنة تدعــي 
تعرضهــا العتــداء جنســي مــن قبــل شــقيق زوج أختهــا، وكانــت إدارة مكافحــة المخــدرات قــد تبيــن لهــا ذلــك مــن خــالل مداهمتهــا 
لمنــزل عائلتهــم حيــث يســكنون فــي ذات المنــزل، ولــدى ضبطهــم علــى أثــر ضبــط مخــدرات ادعــت بهــذا االدعــاء، وقــد نظمــوا 
محضــرًا بأقوالهــا، وارســلوها للطبيــب الشــرعي، ونظمــوا ضبــط معاينــة للمــكان الــذي ادعــت أن الواقعــة تمــت بهــا، مــع تنظيمهــم 

لمعاينــة لموقــع وجــود المخــدرات. مــا هــي اإلجــراءات التــي يمكــن أن تقــوم بهــا؟

اإلجابة: لغايات اإلختصاص النوعي يجب التحقق من أن الفعل يشكل عنفا »أسريا«.

- التأكد من أن درجة القرابة بين الُمعتدي والضحية.
- البدء بإجراءات سماع االقوال للضحية والشهود إن وجدوا.

هل تعيد صياغة أو تنظيم هذه المحاضر أم تكتفي بها؟
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- إذا وجــدت أن المحاضــر مســتوفيه شــروطها وتتضمــن كافــة المعلومــات فإننــي اكتفــي بهــا، وبخــالف ذلــك أقــوم بإجــراء معاينــة 
جديــدة وتنظيــم محاضــر وضبوطــات جديــدة.

طلبت منك إدارة مكافحة المخدرات إعادة الفتاة بعد االنتهاء منها الرتباطها بجرم حيازة المخدرات ما العمل؟

- بحســب اإلختصــاص النوعــي فانــه بعــد االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات التحقيقيــة األوليــة وجمــع األدلــة يتــم إرســال الفتــاة إلــى 
إدارة مكافحــة المخــدرات.

اتصــل بــك زميلــك الــذي يعمــل فــي إدارة المخــدرات مستفســرًا منــك عــن اإلجــراءات والوقائــع التــي ينتظرهــا ليبنــي عليهــا مــا 
تبقــى لديــه مــن أدلــة ووقائــع حــول جريمــة حيــازة المخــدرات، مــاذا تعمــل؟

-  في هذه الحالة أمتنع عن تزويده بأية معلومات تتعلق بقضية العنف األسري كونها تتمع بسرية تامة.

4. تعــرض طفــل عمــره أحــد عشــر عامــًا للضــرب الجســدي مــن قبــل والدتــه االرملــة، وبعــد تلقيــه العــالج فــي المستشــفى قــرر 
الطبيــب إخراجــه مــن المستشــفى، هــل تعيــده كضابــط فــي إدارة حمايــة األســرة إلــى والدتــه؟ مــا الحــل؟

ثالثًا: حماية المبلغين والشهود في قضايا العنف األسري

ُيســهم المبلغــون والشــهود فــي الكشــف المبكــر عــن جرائــم العنــف األســري، تلــك الجرائــم التــي يمكــن أن تبقــى حبيســة الجــدران، 
وحتــى مــع وجــود اإللزاميــة بالتبليــغ ســواًء فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري أو فــي الحــاالت التــي أوجبتهــا المادتــان )206( 

و)207( مــن قانــون العقوبــات فــإن العقوبــة تبقــى بســيطة مقارنــة مــع تلــك الجرائــم التــي تبقــى فــي إطــار األســرة.

ومــع الــدور الــذي يقــوم بــه المبلغــون أو الشــهود والــذي يســاعد الســلطات العامــة فــي تتبــع الجرائــم ومعاقبــة مرتكبيهــا وتصحيــح 
وتقويــم ســلوك الجنــاة وحمايــة المعتــدى عليهــم جزائيــًا ونفســيًا واجتماعيــًا إال أن الخطــر يبقــى قائمــًا وموجــودًا فــي مواجهــة هــذه الفئــة 

مــن المبلغيــن والشــهود والــذي قــد يمتــد احيانــًا إلــى الضحايــا ذاتهــم.

ويعتبــر وجــود نظــام فعــال لحمايــة الشــهود ضروريــًا للتشــجيع علــى اإلبــالغ عــن قضايــا 
العنــف األســري، ومــن أهــم وســائل تضيــق الخنــاق علــى المجرميــن، حيــث أنــه يوفــر مناخــًا 
آمنــًا ويبــث جــوًا مــن الثقــة، وتعــد قــدرة الدولــة علــى حمايــة الشــهود مــن أهــم مكونــات 
أيــة خطــة لمكافحــة الجريمــة والحــد منهــا بصفــة عامــة، وجرائــم العنــف األســري بصفــة 
خاصــة األمــر الــذي دفــع المشــرع إلــى االهتمــام بالشــهود والمبلغيــن؛ انطالقــًا مــن ســعيه 
إلــى المحافظــة علــى أرواحهــم وممتلكاتهــم، وفــي ســبيل ذلــك فقــد نــص قانــون الحمايــة مــن 

العنــف األســري فــي المــادة )6/ب/5( منــه علــى أن تتولــى إدارة حمايــة األســرة حمايــة المبلغيــن والشــهود وفــق نظــام يصــدر لهــذه 
الغايــة.

- لماذا نحتاج إلى حماية المبلغين والشهود؟

 أهميــة الشــهادة فــي اإلثبــات بالقضايــا الجزائيــة، وقــد قيــل قديمــًا بــأن »ال دليــل علــى جريمــة مــن دون شــهادة« فهــي عمــود 
اإلثبــات، فالشــاهد هــو عيــن المحكمــة وآذانهــا، وقــد تكــون شــهادته فــي كثيــر مــن األحيــان الدليــل الوحيــد القائــم فــي الدعــوى 

الجزائيــة.
 حاجــة المبلغيــن والشــهود للشــعور باألمــان لكــي يتقدمــوا ويمــدوا يــد المســاعدة إلــى ســلطات إنفــاذ القانــون، وحاجتهــم إلــى 

االطمئنــان انهــم ســوف يتلقــون الدعــم ويحاطــون بالحمايــة.
 فــي كثيــر مــن األحيــان قــد ال ينطــق الشــهود بالحقيقــة بالنظــر لمــا يخضعــون لــه مــن ضغــوط وتأثيــر مــن مختلــف الجهــات 

والخشــية مــن التنكيــل بهــم خاصــة إذا كان العنــف مــن أحــد أفــراد األســرة.

تم إعداد مشروع نظام حماية 
المبلغين والشهود والذي تضمن 
إجراءات الحماية ونطاقها وهو 
المرجعية في تحديد إجراءات 
حماية المبلغين والشهود. 
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23. وفقًا للتعريفات الواردة في مسودة نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا العنف األسري.  
24. اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق رقم 35 المادة 9 حق الفرد في الحرية وفي األمان الشخصي.   

25. وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من مسودة مشروع نظام حماية المبلغين والشهود.  

ضبط المصطلحات 23:

اُلمبِلغ: هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة أو جريمة تتعلق بقضايا العنف األسري سواء وقعت أمامه أم علم بوقوعها. 

الشــاهد: هــو الشــخص الــذي يدلــي بالمعلومــات التــي لديــه بحادثــة العنــف األســري ســواًء كانــت تلــك المعلومــات لهــا عالقــة بإثبــات 
الجريمــة أم ظــروف وقوعهــا أم المالبســات التــي أحاطــت بهــا.

حمايــة المبلغيــن والشــهود: حمايــة األفــراد مــن تعمــد الحــاق األذى البدنــي أو الضــرر العقلــي بهــم، بغــض النظــر عّمــا إذا كانــت 
الضحيــة محتجــزة أو غيــر محتجــزة، واتخــاذ التدابيــر لحمايتهــم مــن المخاطــر المتوقعــة التــي تهــدد حياتهــم أو ســالمتهم البدنيــة مــع 

توليــد الشــعور بالعدالــة االجتماعيــة 24. 

وترتكز فلسفة حماية الشهود والمبلغين على أمرين:

1. الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون الجنائــي مــن خــالل تجريــم مجموعــة مــن األفعــال التــي تهــدد أمــن وســالمة الشــهود والمبلغيــن، 
ورغــم أن قانــون العقوبــات األردنــي لــم يتضمــن نــص صريــح علــى عقــاب مــن يتعــرض إلــى الشــهود والمبلغيــن أو يمــارس أفعــال 
الضغــط أو التهديــد أو التعــدي عليهــم، إال أنــه يمكــن اإلســتفادة مــن القواعــد العامــة بشــأن الجرائــم التــي تنطبــق أحكامهــا مثــل 

جــرم التهديــد واإليــذاء والــذم والقــدح.

2. مــا تقــوم بــه أجهــزة الدولــة عمومــًا والعدالــة خصوصــًا لتوفيــر الحمايــة األمنيــة للشــهود فــي حياتهــم اليوميــة خــارج إطــار المحاكمــة 
واإلجراءات القانونية. 

لذلــك، فقــد أظهــرت مســودة مشــروع نظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود فــي قضايــا العنــف األســري أهميــة ألطــراف قضايــا العنــف 
األســري بــأن حاولــت أن توفــر الحمايــة لــكل مــن يتعــرض لخطــر يتمثــل بإيــذاء علــى النفــس )نفــس طالــب الحمايــة أو غيــره كابنــه(، 
أو ضــرر يلحــق بالممتلــكات مــن تخريــب أو تدميــر، نتيجــة لقضايــا العنــف األســري؛ مــن ضحيــة أو ُمبلّــغ أو شــاهد أو أّي شــخص 

قــد يكــون بحاجــة إلــى الحمايــة.

وقــد أســند القانــون إلدارة حمايــة األســرة مهمــة حمايــة المبلغيــن والشــهود فــي إطــار الســعي إلــى توفيــر الحمايــة لتلــك الفئــات، لذلــك 
نــص مشــروع نظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود علــى ضــرورة اســتحداث وحــدة تنظيميــة قــد تتخــذ صــورة )شــعبة أو قســم أو...( فــي 

إدارة حمايــة األســرة لحمايــة المبلغيــن والشــهود.
- إجراءات حماية المبلغين والشهود 25

ــد أو تعــِد نتيجــة  ــة لتهدي ــا، وأي شــخص يمكــن أن يقــع ضحي ــة مــن المبلغيــن والشــهود والضحاي ــات الحماي أواًل: تلقــي طلب
قضيــة عنــف أســرى

فــكل مــن يتعــرض لتهديــد أو ضــرر أو خطــر لــه عالقــة بقضيــة عنــف أســرى يســتطيع اللجــوء إلــى هــذه الشــعبة التــي تتبــع إدارة 
حمايــة األســرة طالبــًا توفيــر الحمايــة، وبشــكل عــام فــإن طالــب الحمايــة قــد يكــون مجنــي عليــه –وهــو األولــى بالحماية-وُمبلــغ 
)ُمخبــر( وشــاهد بالقضيــة وقــد أضافــت مســودة مشــروع النظــام فــي المــادة الثانيــة منــه »أي شــخص يمكــن أن يصــدر قــرارًا بتوفيــر 
الحمايــة لــه«، وهــو أمــر يتيــح المجــال أمــام توفيــر الحمايــة لــكل مــن لــه عالقــة بقضيــة العنــف األســري ويمكــن أن يتعــرض للتهديــد 

أو الخطــر بنفســه أو مالــه.

ما هي مقتضيات تنفيذ هذه المهمة؟

عــداد نمــاذج تبيــن فيهــا معلومــات طالــب الخدمــة، ودواعــي طلــب  1.  قيــام الوحــدة التنظيميــة )شــعبة أو قســم أو...( بتطويــر واإ
الحمايــة، وماهيــة الخطــر الــذي يمكــن أن يتعــرض لــه ومضمــون الحمايــة التــي يطلبهــا والمــدة المتوقعــة لهــا وطبيعتهــا –إن 

أمكــن-وكل مــا لــه عالقــة بهــذه الحمايــة المطلوبــة حتــى يتســنى المجــال بإصــدار القــرار بهــا قبــواًل أو رفضــًا.
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2. نظــرًا لخصوصيــة الخطــر أو الضــرر الــذي يمكــن أن يلحــق باألطفــال أو عديمــي األهليــة أو ناقصيهــا، فقــد راعــى المشــرع 
فــي مســودة مشــروع نظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود فــي قضايــا العنــف األســري مــا لهــذه الفئــات العمريــة مــن حاجــات، فأوجــب 

عليهــم أن يقدمــوا مــن تلقــاء أنفســهم طلبــًا للحمايــة، وهــذا يوجــب أن يكــون لهــم نموذجــًا لطلــب الحمايــة يختلــف عمــا ســبق.

3. يجــب علــى إدارة حمايــة األســرة/ الوحــدة التنظيميــة )شــعبة أو قســم أو...( أن تتحــرى وقائــع أخــرى غيــر تلــك التــي توافــرت 
بالقضيــة، ولهــم فــي ذلــك –وفقــًا لمســودة النظام-االســتعانة بالجهــات األخــرى )المــادة 2/4 مــن مســودة النظــام( كدائــرة 

األراضــي أو إدارة ترخيــص الســاقين والمركبــات للتعــرف علــى ممتلــكات الطفــل مثــاًل.

ثانيًا: دراسة طلب الحماية

وهنــا يبــدأ دور آخــر علــى الوحــدة التنظيميــة )شــعبة أو قســم أو...( يتمثــل بوجــوب دراســة الطلــب بمــا يحتويــه مــن بيانــات وطلــب 
مــا يتوجــب مــن معلومــات بغيــة معرفــة الخطــر وتقييمــه وفقــًا لمــا يلــي:

1. التعرف على جدية التهديد من ضرر على النفس أو المال.
2. التعــرف علــى األخطــار أو األضــرار التــي قــد تصيــب غيــر طالــب الحمايــة كالزوجــة أو األقــارب مــن الدرجــات التــي حددهــا 

القانــون أو غيرهــم مــن األشــخاص.
3. التعرف على جدية الخطر من ضرر على النفس أو المال.

4. مراعــاة المصلحــة الُفضلــى لألطفــال إذا كانــوا ضحيــة للعنــف األســري وبمــا فــي ذلــك القواعــد القانونيــة التــي نــص عليهــا قانــون 
األحداث.

5. أي ضرورة تقتضي توفير الحماية للمبلغين والشهود وضحايا العنف األسري.

ثالثًا: تحديد إجراءات الحماية وآلية التنفيذ وفقا للطلب المقدم

وهــذا يشــمل أيضــًا توفيــر خدمــات أخــرى كالدعــم النفســي واالجتماعــي التــي توفرهــا الجهــات الشــريكة إلدارة حمايــة األســرة؛ 
كأخصائــي وزارة التنميــة االجتماعيــة االجتماعييــن أو األطبــاء النفســيين فــي المنظمــات الطبيــة الخاصــة.

رابعًا: إصدار القرار بمنح الحماية أو رفضها

يتوجــب وفقــا لمــا ســبق وبعــد دراســة الطلــب، أن يصــدر القــرار بطلــب الحمايــة إّمــا بالقبــول أو الرفــض، وفــي حــال القبــول تحديــد 
إجــراءات التنفيــذ وآليتــه، وذلــك وفقــًا لتنســيق رئيــس الوحــدة التنظيميــة )شــعبة أو قســم أو...( الــذي يبنــي تنســيبه علــى مــا ســبق مــن 

طلــب للحمايــة ومــا يحتويــه مــن خطــر أو ضــرر.

وقد اشترط المشرع في مسودة النظام في إطار تحديد هذه الحماية مجموعة من الشروط هي:

1. أن يكون ذلك بالتنسيق مع طالب الحماية، والذي يقدر الخطر ومصدره والتوقيتات المتعلقة به.

2. أن يكون ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة؛ كدائرة االراضي والمحاكم والنيابة العامة ...الخ.

3. أن يتم ذلك في مدة أقصاها 24 ساعة من تقديم الطلب، ومع مراعاة كل حالة على حدا.

4. أن يتم تنظيم سجل ورقي والكتروني توثق فيه طلبات الحماية وجميع اإلجراءات المتعلقة به.

خامسًا: تنفيذ الخطة

إن إصدار الموافقة على طلب الحماية يتم بقرار من مدير إدارة حماية األســرة بناًء على تنســيب مدير الوحدة التنظيمية )شــعبة 
أو قســم أو...(، وحــال صــدور القــرار بالقبــول يجــب إتبــاع مــا يلــي:
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26. كما سيتم الشرح عن استخدام التقنية الحديثة في المكان المخصص من الدليل.
27. المادة )92( من قانون أصول المحاكمات الجزائية

جراءاتهــا بموجــب محضــر يوقــع عليــه طالــب الحمايــة، وذلــك مــع مراعــاة  1. يجــب أن يبلــغ طالــب الحمايــة بخطــة الحمايــة واإ
خصوصيــة مــن هــم دون الثامنــة عشــر ومــن منهــم تتعــارض مصلحتــه مــع مصلحــة مــن يمثلهــم مــن وجــوب اقرارهــا دون 

موافقتــه.

2.  التوقيــع علــى المحضــر، الن ذلــك فيــه نــوع مــن بيــان ماهيــة اإلجــراءات التــي يتوجــب عليــه عــدم مخالفتهــا، اال أن ذلــك ال 
يمنــع مــن توفيــر الحمايــة وتنفيــذ الخطــة دون توقيعــه علــى المحضــر إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك علــى أن يوقــع عليــه الحقــًا.

3. للوحــدة التنظيميــة )شــعبة أو قســم أو...( االســتعانة بالجهــات ذات العالقــة فــي إطــار تنفيــذ الخطــة: مثــل وزارة التنميــة 
االجتماعيــة فــي مجــال توفيــر دور اإليــواء، لنقــل الضحيــة أو المضــرور إلــى تلــك الــدور.

4. توفير الحماية الشــخصية لطالب الحماية أو لممتلكاته؛ وفقًا للخطر المهدد والضرر الُمحتمل وقوعه، وفي هذا تتبع وســائل 
مختلفــة كمرافقتــه ألشــخاص يرتــدون اللبــاس المدنــي أو العســكري حســب كل حالــة، وتوفيــر الحمايــة للمنــزل أو للســيارة، مــن 

خــالل وضــع أجهــزة تقنيــة وقائيــة بمنزلــه وكل ذلــك تبعــًا لــكل حالــة.

5. تغييــر رقــم هاتفــه بعــد أخــذ الموافقــة الصريحــة منــه وتزويــد طالــب الحمايــة برقــم هاتــف أو وســيلة للتواصــل مــع الوحــدة التنظيميــة 
)شعبة أو قسم أو...(.

6. توفيــر تقنيــات الفيديــو فــي تســجيل الشــهادات إذا تطلــب األمــر ذلــك، وفــي هــذا فقــد أجــازت المــادة )12( مــن قانــون الحمايــة 
مــن العنــف األســري للمدعــي العــام وللمحكمــة اســتخدام وســائل تقنيــة حديثــة فــي اإلجــراءات وذلــك حمايــة للمجنــي عليــه الــذي 

لــم يتــم الثامنــة عشــر مــن عمــره أو الشــاهد الحــدث فــي إجــراءات ســماع الشــهود والمناقشــة والمواجهــة 26.

وفــي هــذا يمكــن أن توفــر الوحــدة التنظيميــة )شــعبة أو قســم أو...( لــدى إدارة حمايــة األســرة الوســائل التقنيــة الحديثــة لنقــل أو 
تســجيل الشــهادات وفقــًا لطلــب النيابــة العامــة أو المحكمــة أو بالتنســيق معهــا لغايــات إنفــاذ إجــراءات الحمايــة. ويمكــن لهــم القيــام 

بذلــك إذا مــا أخــذوا إنابــة مــن المدعــي العــام لمباشــرة التســجيل لغايــات اإلثبــات 27.

7. أي إجــراء تــراه الوحــدة التنظيميــة ضروريــًا لتنفيــذ خطــة الحمايــة؛ مثــل عــدم اإلشــارة إلــى العنــوان الحقيقــي للشــاهد ضمــن وثائــق 
ومحاضــر التحقيق.

- مخالفة إجراءات الحماية
فــي حــال وقــوع أي مخالفــة أو تعــدي أو انتهــاك إلجــراءات الحمايــة المفروضــة أو محاولــة لذلــك يتــم مالحقــة المعتــدي وفقــًا 

المرعيــة. للتشــريعات 
جراءاتها - تعديل خطة الحماية واإ

أتــاح المشــرع لطالــب الحمايــة أن يطلــب خطيــًا تخفيــف الحمايــة أو تشــديدها أو إعادتهــا بعــد الغائهــا وفقــًا ألســباب يبينهــا للوحــدة 
التنظيمية.

- التظلم من القرار الصادر بطلب الحماية
بمــا أن قــرار الحمايــة ورفضــه وتعديلــه بيــد مديــر إدارة حمايــة األســرة فقــد أعطــى المشــرع المجــال لطالــب الحمايــة التظلــم مــن قــراره، 
بتظلــم يرفعــه إلــى مديــر حمايــة األســرة حــال تبلغــه بالقــرار وعلــى األخيــر أن يجيــب علــى هــذا التظلــم خــالل مــدة 24 ســاعة مــن 
لحظــة تقديــم التظلــم، وال بــد هنــا مــن تقديــم دفوعــه وأســبابه لهــذا التظلــم الــذي يجــب أن يشــفع بتنســيب مــن رئيــس للوحــدة التنظيميــة.

- سرية إجراءات الحماية 

وقــد الــزم المشــرع علــى كل مــن يتعامــل بخطــة الحمايــة أن تبقــى جميــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بــه ســرية وأال يطلــع عليهــا 
أي شــخص، اال إذا تطلبــت اإلجــراءات القضائيــة اإلفصــاح عنهــا أو فــي األحــوال التــي تجيزهــا التشــريعات.
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ــي: مــا هــي األحــوال التــي يمكــن أن تجيــز بهــا اإلجــراءات القضائيــة أو التشــريعات اإلفصــاح عــن بيانــات  ــق عمل تطبي

طالــب الحمايــة؟

اإلجابة: في حال أن طلب سماعه كشاهد للحق العام.

- انتهاك إجراءات الحماية من طالبها أو من الوحدة التنظيمية

يعاقــب كل مــن يخالــف إجــراءات الحمايــة ســواء أكان طالــب الحمايــة؛ بالخــروج دون ترتيــب مــع الوحــدة التنظيميــة أو مــن القائميــن 
علــى الحمايــة بالعقوبــة المقــررة والمتمثلــة بالغرامــة التــي ال تقــل عــن 100 دينــار.

- انتهاء الحماية

وفقًا لمسودة النظام تنتهي الحماية المقررة بقرار من رئيس الوحدة التنظيمية في الحاالت التالية:

1. إذا انقضت الحاجة من الحماية.

2. إذا تقدم طالب الحماية بطلب خطي إلنهائها؛ وهو الشخص األقدر على تحديد انتهاء الحاجة من الحماية.

وقــد أتــاح المشــرع لطالــب الحمايــة بــأن يعــود ويطلــب الحمايــة إذا مــا عــاد الخطــر أو الضــرر نتيجــة ألســباب يبينهــا فــي طلبــه، أو 
أن يطلب تعديلها أو تخفيفها أو تشــديدها وفقًا ألســباب يبينها وتدرســها الوحدة التنظيمية وتنســب بها لمدير إدارة حماية األســرة.

تمـــــــــرين:

أثنــاء قيــام الطبيبــة )ع( بمركــز صحــي الحيــاة تــم إحضــار فتــاة عمرهــا )14( ســنة بواســطة الدفــاع المدنــي، وتبيــن بأنهــا تعرضــت 
لضــرب مبــرح بأنحــاء متفرقــة مــن جســدها، وتمكنــت الطبيبــة مــن معرفــة أن شــقيق لهــا مــن ذوي األســبقيات ومــن متعاطــي 
المخــدرات يقــوم وبشــكل مســتمر بإيذاءهــا وتربيطهــا هــي وشــقيقتها )ص( التــي تصغرهــا بعــام واحــد وحبســهن أســفل درج المنــزل، 

واخبرتهــا أن شــقيقتها )ص( حاليــًا مربوطــة أســفل الــدرج.

- قامــت الطبيبــة وعلــى الفــور بإخبــار مديــر المركــز الطبــي بالحالــة وأنهــا خائفــة جــدًا مــن شــقيق المريضــة كونــه مــن ذوي 
االســبقيات.

بالغهم بالحالة. - قام مدير المركز الطبي باالتصال هاتفيًا بإدارة حماية األسرة واإ

 في حال أن كنت الضابط المناوب لدى إدارة حماية األسرة فما هي اإلجراءات التي ستقوم بها؟

 إذا طلبت الطبيبة )ع( حمايتها، فما هي اإلجراءات التي يمكن القيام بها؟
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اإلشكاليات المحتملة من خالل دور إدارة حماية األسرة وحماية المبلغين والشهود 

اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

تقديم خدمات

تأمين 
الضحية أو 

المتضرر

التراخي في نقل المتضررلتلقي العالج.  -
عدم االهتمام بنقل الضحية أو المتضرر   -

إلى مكان آمن.

اإلسراع في نقل الضحية أو المتضرر   -
إلى المستشفى أو مركز صحي لتلقي 

العالج.
العمل على تأمين نقل الضحية أو   -

المتضرر إلى مكان آمن.

حماية 
الشهود

التراخي في قبول طلب حماية المبلغين   -
و الشهود و/أو اإلهمال بالطلب.

عدم توفير الحماية للشهود والمبلغين.  -
اإلفصاح عن أسماء الشهود والُمبلغين.  -

عدم األخذ أو االهتمام برأي الشهود   -
والُمبلغين في حال طلب تعديل إجراءات 

الحماية.
إهمال التظلم من إجراءات حماية الشهود   -

والُمبلغين. 
عدم مراعاة المدد المحددة لتوفير الحماية   -

الالزمة للشهود والُمبلغين.

وجوب تلقي طلبات الحماية المقدمة   -
من الشهود والُمبلغين واالهتمام بها 
ودراستها على وجه السرعة وتحديد 

إلجراءات وآلية الحماية.
التعامل مع قضايا العنف األسري   -

منذ اللحظة األولى بسرية تامة، وعدم 
اإلفصاح عن أسماء الشهود والمبلغين.

مراعاة رأي الشهود والُمبلغين أثناء   -
تنفيذ إجراءات الحماية من حيث 

التشديد أو التخفيف.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة في أحوال   -

التظلم من إجراءات الحماية.
يجب التقيد التام بالمدد المحددة فيما   -

يتعلق بحماية الشهود والمبلغين.
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المحور الخامس 

تسوية النزاع في قضايا العنف األسري

تعتبــر تســوية النزاعــات فــي قضايــا العنــف األســري، مــن أهــم الموضوعــات التــي جــاءت فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري 
والتــي ترتكــز علــى حــل تلــك المنازعــات مــن خــالل إجــراءات تحويليــة بعيــدة عــن اإلجــراءات القضائيــة التقليديــة، وباالســتناد إلــى 
طبيعــة تلــك القضايــا ومحيــط وقوعهــا؛ لذلــك كان ال بــد مــن أن يتضمــن الدليــل أحكامــًا تفصيليــه تســاعد المتعامــل بالتســوية مــن 

إدارة حمايــة األســرة أو القضــاء إلــى تطبيقهــا بصــورة تتفــق وأحــكام القانــون وتحقــق الغايــة مــن وجودهــا.

وبالتالــي فــأن تســوية النزاعــات األســرية تهــدف إلــى المحافظــة علــى األســرة مــن خــالل إيجــاد بدائــل لحــل النــزاع األســري وخــارج 
إطــار المحاكمــات التقليديــة، وهــذه اآلليــة يجــب أن تتــم بموافقــة األطــراف.

وســوف يتضمــن هــذا الجــزء مــن الدليــل التعريــف بالتســوية كوســيلة لحــل قضايــا العنــف األســري قبــل وصولهــا للقضــاء والفوائــد 
المترتبــة علــى األخــذ بهــا كطريقــة للتعامــل مــع قضايــا العنــف األســري، وتمييــز التســوية عمــا يشــابهها مــن أنظمــة، ودور متولــي 

ألمــر التســوية وشــروط الجــرم الخاضــع للتســوية واإلجــراءات العمليــة للتســوية. 

أواًل: النصوص القانونية ذات العالقة 

تنص المادة )7( من قانون الحماية من العنف األسري على أنه:

أ.  علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، تتولــى إدارة حمايــة األســرة تســوية النــزاع فــي قضايــا العنــف األســري فــي الجنــح 
شــريطة موافقــة الطرفيــن أو مــن يمثلهمــا قانونــًا علــى إجــراء التســوية وحضــور جلســاتها علــى أن تنحصــر التســوية فــي الفعــل 

الجرمــي والشــكوى المتعلقــة بــه.
ب. يمتنــع علــى إدارة حمايــة األســرة إجــراء التســوية فــي حــال كان الفعــل يشــكل جنايــة وعليهــا فــي هــذه الحالــة إحالتــه إلــى المدعــي 

العــام المختــص إلجــراء المقتضــى القانوني.
ج.  لغايات إجراء التســوية المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، تتولى المحكمة الشــرعية المختصة بناء على طلب 

إدارة حمايــة األســرة تعييــن مــن يمثــل فاقــد االهليــة أو ناقصهــا حــال تعارضــت مصلحــة أي منهــم مــع مصلحــة مــن يمثلــه((.
وتنص المادة )8( من القانون ذاته على أنه ))تلتزم إدارة حماية األسرة عند تسوية النزاع بين األطراف باإلجراءات التالية:

أ . استدعاء األطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف.
ب.  مراعاة وضع األسرة وظروفها.

عــداد تقريــر بذلــك مرفقــًا بــه دراســة اجتماعيــة يعدهــا األخصائــي االجتماعــي  ج . تثبيــت التســوية الموقعــة مــن أطــراف النــزاع، واإ
والنفســي.

د .  االنتهــاء مــن إجــراءات التســوية خــالل أربعــة عشــر يومــًا مــن تاريــخ عقــد أول جلســة ولهــا تمديــد هــذه المــدة لمــرة واحــدة ولمــدة 
مماثلــة إذا كانــت امكانيــة التســوية متوفــرة بعــد اإلســتئناس بــرأي األخصائــي االجتماعــي والنفســي((.

وتنص المادة )9( من القانون ذاته على أنه:

أ.  بعــد انتهــاء المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )د( مــن المــادة )8( مــن هــذا القانــون، يحــال ملــف التســوية إلــى المحكمــة المختصــة 
ســواء تمــت التســوية أم لــم تتــم.

ب . للمحكمة المختصة المصادقة على قرار التســوية دون اشــتراط حضور األطراف خالل مدة ال تتجاوز ســبعة أيام من تاريخ 
ورود ملف التســوية لقلم المحكمة ويكون قرارها بالمصادقة على التســوية قطعيًا((.

وتنــص المــادة )10( علــى انــه ))أ- فــي حــال عــدم مصادقــة المحكمــة المختصــة علــى قــرار التســوية أو عــدم صــدور قــرار عنهــا 
برفض التسوية بقرار معلل خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة )9( من هذا القانون تعتبر التسوية مرفوضة.
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يحــق ألطــراف النــزاع اســتئناف قــرار المحكمــة المختصــة الصــادر وفقــًا ألحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة خــالل عشــرة أيــام مــن 
اليــوم التالــي لتاريــخ صــدور القــرار، وعلــى محكمــة االســتئناف النظــر فــي االســتئناف والفصــل فيــه خــالل مــدة ال تتجــاوز عشــرة 

أيــام مــن تاريــخ ورود الملــف إلــى قلــم المحكمــة، ويكــون قرارهــا بهــذا الشــأن قطعيــًا((.

أمــا المــادة )11( مــن القانــون فقــد جــاء فيهــا: ))أ- للمحكمــة المختصــة بنــاء علــى تقريــر األخصائــي االجتماعــي والنفســي 
اتخــاذ أي مــن التدابيــر التاليــة علــى أن يتــم تضمينهــا فــي قــرار المصادقــة علــى التســوية:..........((

ثانيًا: التعريف بتسوية النزاع في قضايا العنف األسري وطبيعتها

-  المقصود بتسوية النزاعات في قضايا العنف األسري.

»آليــة قانونيــة رضائيــة لحــل النــزاع الناشــئ عــن العنــف بيــن أطرافــه أو مــن ينــوب عنهــم قانونــًا مــن خــالل اإلجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون والتــي تقــوم بهــا إدارة حمايــة األســرة.« 

أو، بديــل إلجــراءات المحاكمــة يقــوم بهــا شــخص محايــد لحــل النــزاع والتوصــل إلــى حــل يقبلــه جميــع األطــراف مــن خــالل إبــرام 
اتفاقيــة وااللتــزام بهــا.

فهــي وســيلة اختياريــة لحــل النزاعــات األســرية، يقــوم فيهــا طــرف ثالــث محايــد وكــفء بمســاعدة األطــراف وبطلــب منهــم للتوصــل 
إلــى حــل رضائــي توافقــي ال يتعــارض مــع القانــون ومــع النظــام العــام.

- الطبيعة القانونية للتسوية في قضايا العنف األسري.

يمكن وصف الطبيعة القانونية للتسوية في قضايا العنف األسري بأنها: 

 وســيلة لفــض المنازعــات الناشــئة عــن العنــف يقــوم بهــا طــرف ثالــث محايــد يســمى متولــي أمــر التســوية مهمتــه توفيــر 
المنــاخ المالئــم بيــن األطــراف، بمســاعدة أعضــاء األســرة المختلفيــن للتوصــل إلــى حــل طوعــي مؤقــت أو دائــم وقبــول 

مرضــي لــكال الجانبيــن، تــم التفــاوض عليــه لضمــان اســتمرارية العالقــات األســرية بمختلــف مكوناتهــا أو تحســينها. 

 وســيلة اختياريــة لحــل بعــض قضايــا العنــف األســري، ال تتــم إال بطلــب مــن األطــراف للتوصــل إلــى حــل رضائــي 
توافقــي ال يتعــارض مــع القانــون ومــع النظــام العــام فــي إطــار إجــراءات ســرية ال يطلــع عليهــا إال األطــراف أو الجهــة 

القضائيــة اآلمــرة بإنجازهــا وال يحتــج بنتائجهــا. 

 قوامهــا هــو مراعــاة مصلحــة األســرة بالنظــر إلــى طبيعــة الجرائــم المرتكبــة –القابلــة للتسوية-ليســت بــذات الخطــورة التــي 
تتوفــر فــي باقــي الجرائــم، وقــد يســمو بهــا حــق المجنــي عليــه علــى حــق المجتمــع وفــي ذلك–أيضًا-تغليــب لمصلحــة 

األســرة.

- تمييز تسوية النزاع عن الصلح.

تعتبــر كل مــن التســوية والصلــح وســيلتين بديلتيــن لتســوية النزاعــات خالفــًا للقضــاء، بهــدف عــودة الوئــام والــود بيــن األطــراف 
المتنازعــة والبعــد عــن التهديــد بالخصومــة، كمــا يتوافقــان علــى انهمــا يرتكــزان علــى إرادة األطــراف، حيــث إذا انعدمــت اإلرادة ال 

تســوية وال صلــح.

إال أنه ورغم هذا التشابه باألحكام فهناك العديد من األحكام التي تّميز التسوية عن الصلح ولعل أهمها: 
 يقتصــر الصلــح علــى دعــوة أطــراف النــزاع للتفــاوض فيمــا بينهــم دون تدخــل طــرف ثالــث فــي هــذه المفاوضــات للتقريــب بيــن 

وجهــات نظرهــم، بينمــا التســوية ال تتــم دون تدخــل طــرف ثالــث محايــد بيــن الطرفيــن والــذي يســمى متولــي أمــر التســوية.
 يخضــع القاضــي وهــو يقــوم بالصلــح لضوابــط وقيــود تحكــم عملــه القضائــي، بينمــا متولــي أمــر التســوية يقــوم بعملــه وهــو 

متحــرر مــن كل القيــود التــي مــن شــأنها أن تعرقــل وصولــه إلــى تســوية ترضــي طرفــي النــزاع.
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 التنــازالت التــي تمــت أثنــاء التســوية ال يحتــج بهــا أمــام أي محكمــة أو جهــة عنــد فشــل التســوية، بينمــا فــي الصلــح القضائــي 
يجــوز ذلــك.

تطبيق عملي: أعط مثااًل على الضوابط التي يخضع لها القاضي أثناء قيامه بالصلح والتي تحكم عمله القضائي؟ 

اإلجابــة: علــى ســبيل المثــال عــدم تشــبث القاضــي بالصلــح فــي المســائل الجزائيــة وفقــًا للمــادة )17( مــن قانــون محاكــم 

الصلــح.

ثالثًا: أسس تسوية النزاعات في قضايا العنف األسري 

تقــوم تســوية النــزاع فــي قضايــا العنــف األســري علــى مجموعــة مــن المبــادئ مــن ســرية واختياريــة ومرونــة وحيــاد ومشــاركة األطــراف 
وهــو مــا ســنعرض لــه تباعــًا.

1. السرية:
النصوص القانونية 

نصــت المــادة )18( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى أنــه “ تتمتــع جميــع اإلجــراءات والمعلومــات المتعلقــة بقضايــا 
العنــف األســري التــي تنظــر أمــام أي جهــة بمــا فــي ذلــك المحاكــم بالســرية التامــة ”

- المقصود بسرية إجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف األسري.
 ُيمنع أي شخص ال عالقة قانونية له باالطالع على كافة اإلجراءات.

 عــدم توثيــق مــا يــدور فــي جلســات التســوية أو اللقــاءات التــي تتــم بيــن أطــراف النــزاع، خوفــًا مــن االطــالع عليهــا مــن قبــل 
الغيــر، وقبــل الوصــول لالتفــاق النهائــي. 

-  الحكمة من اشتراط السرية. 
أن متولــي أمــر التســوية فــي إطــار جلســات التســوية مطالــب بضمــان ســريتها فــي كل مــا يــدور خاللهــا، ألن مــن شــأن ذلــك   
لــى تعميــق البحــث وتأجيــج الصــراع مــن جهــة  أن يــؤدي إلــى إفشــاء األســرار المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة باألســرة مــن جهــة، واإ

أخــرى وذلــك نتيجــة تدخــل المحيطيــن بأفــراد األســرة بهــذا الخــالف.
  يتوجب على أطراف النزاع األسري المحافظة على جميع ما يدور خالل اللقاءات أو الجلسات التي تتم بينهم.

- متطلبات سرية التسوية لدى إدارة حماية األسرة.
 مراعاة المفهوم العام للسرية في كافة اإلجراءات الُمتخذة.

  اقتصــار االطــالع علــى اإلجــراءات علــى الشــخص المخــول لــه بذلــك قانونــًا وضمــن حــدود اختصاصــه وطبيعــة اإلجــراء 
الُمتخــذ.

   في حال وافق أطراف النزاع على إحالة النزاع إلى التسوية، فأنه تتبع اإلجراءات التالية:
  يتم إدراج النزاع في سجل خاص )ورقي والكتروني( يتعلق بقضايا التسوية.

  يتم تنظيم ملف خاص بالتسوية يضم إلى ملف التحقيق ويحال إلى الجهة المختصة بالتسوية.
  تقام داخل إدارة حماية األسرة كافة االمكانات )المكانية( واإلجراءات اإلدارية الخاصة بضمان السرية.

  أن يباشر متولي أمر التسوية السير باإلجراءات دون توثيق مضمون الجلسات أو اللقاءات وُيكتفى باإلجراءات الشكلية.
- استمرار من يتم تعينه كمتولي أمر التسوية في كافة إجراءات التسوية إلى نهايتها ما أمكن ذلك. 

لمــام متولــي أمــر التســوية بالحالــة  - يهــدف هــذا اإلجــراء إلــى ترســيخ الثقــة بيــن أطــراف النــزاع ومنظومــة تســوية النــزاع، واإ
وعــدم تكــرار األطــراف بحــث النــزاع أمــام أكثــر مــن شــخص.
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لذلك ،،،،،،،،،،،،،،
1. يجــب أن يتــم تعييــن متولــي أمــر التســوية وفقــًا إلجــراءات واضحــة ومحــددة ومعتمــدة مــن قبــل إدارة حمايــة األســرة ُيراعــى فيــه 

التأهيــل والكفــاءة والتدريــب واإلختصــاص.

2. يجب أن يستمر من يتم تعيينه متولي أمر التسوية منذ بدايتها وحتى انتهاء كافة إجراءات التسوية.

3. يمكن تغيير متولي أمر تسوية النزاع في حاالت استثنائية ُمعتمدة من قبل إدارة حماية األسرة، منها:

انتقال متولي أمر التسوية أو عزله أو انتهاء خدماته أو وفاته أو أي أمر آخر يتعذر معه االستمرار بمهمته.   

بناًء على طلب أطراف النزاع مجتمعين.   

تنحي متولي أمر التسوية من تلقاء نفسه.   

- من يحضر جلسات التسوية أمام إدارة حماية األسرة؟

أطراف مباشرة ويشمل:- الضحية ومرتكب العنف والممثل القانوني لفاقد األهلية 

أطــراف غيــر مباشــرة ويشــمل: أي شــخص بخــالف أطــراف النــزاع يكــون وجــوده ضــروري إلتمــام التســوية ومثــال ذلــك: أشــخاص 
مــن محيــط طرفــي النــزاع يكــون لرأيهــم التأثيــر اإليجابــي علــى أحــد األطــراف أو كليهمــا.

األخصائــي االجتماعــي: والــذي يقــوم بإعــداد الدراســة االجتماعيــة وفقــًا للمــادة )8( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري 
والمتعلقــة بتمديــد المــدة الُمتعلقــة بإجــراءات التســوية.

- الجزاء المترتب على اإلخالل بالسرية.

فــي حــال أن قــام متولــي أمــر التســوية بإفشــاء بعــض األمــور التــي تمــت فــي لقــاءات تســوية النــزاع، فمــا هــو اإلجــراء الواجــب 
ــًا لجــرم جزائــي؟ اتخــاذه؟ وهــل ُيعــد مرتكب

 األثر القانوني المترتب على إفشاء األسرار، يمكن أن يكون:

 جزائيًا، حيث ُيعد مرتكبًا لجرم إفشاء األسرار وفقًا للمادة )355( من قانون العقوبات 28.

 تأديبيــًا، إذا كان مرتكــب الجــرم مــن مرتبــات إدارة حمايــة األســرة ومــن الجهــة المختصــة لــدى وزارة العــدل إذا كان الفاعــل مــن 
موظفــي وزراه العــدل، أو أي جهــة أخــرى ذات عالقــة يمكــن لموظفهــا االطــالع علــى إجــراءات التســوية بحكــم عملــه.

2. االختيارية:

- النصوص القانونية 

نصــت المــادة )المــادة 7/أ( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري ))..... تتولــى إدارة حمايــة األســرة تســوية النــزاع فــي قضايــا 
العنــف األســري فــي الجنــح شــريطة موافقــة الطرفيــن أو مــن يمثلهمــا قانونــًا علــى إجــراء التســوية .....((. 

تعتبــر تســوية النزاعــات األســرية بطبيعتهــا اختياريــة، أي أن األطــراف يلجــؤون إليهــا بطوعهــم واختيارهــم مــا دامــت تهــدف الوصــول 
إلــى حــل توافقــي ورضائــي، لذلــك فإنــه مــن العبــث ومــن غيــر المعقــول إجبــار األطــراف علــى هــذا المســار.

28. تنــص المــادة )355( مــن قانــون العقوبــات علــى نــه ))يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثــالث ســنوات كل مــن: 1. حصــل بحكــم وظيفتــه أو مركــزه الرســمي علــى 
أســرار رســمية وأبــاح هــذه األســرار لمــن ليــس لــه صالحيــة اإلطــالع عليهــا أو إلــى مــن ال تتطلــب طبيعــة وظيفتــه ذلــك اإلطــالع وفقــا للمصلحــة العامــة. 2. كان 
يقــوم بوظيفــة رســمية أو خدمــة حكوميــة واســتبقى بحيازتــه وثائــق ســرية أو رســوما أو مخططــات أو نمــاذج أو نســخا منهــا دون أن يكــون لــه حــق االحتفــاظ بهــا 

أو دون أن تقتضــي ذلــك طبيعــة وظيفتــه. 3. كان بحكــم مهنتــه علــى علــم بســر وأفشــاه دون ســبب مشــروع((.
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- ما المقصود بموافقة األطراف )أو من يمثلهما قانونًا(؟

بأن يبدي جميع أطراف النزاع األسري رغبتهم بإنهاء النزاع بينهم تسويًة.

- ما المقصود بعبارة )أو من يمثلهما قانونًا(؟

يقصد بذلك التمثيل القانوني في كافة التشريعات النافذة.

- هل يشترط أن تكون هذه الموافقة خطية؟

نعــم، يجــب أن تكــون موافقــة أطــراف النــزاع خطيــة، وذلــك حتــى يتمكــن قاضــي التســوية مــن التحقــق مــن موافقــة األطــراف علــى 
إنهــاء النــزاع بينهــم تســويًة 29.

- إذا تبين بأن الُمعنف/ة لديه/ا أحد عوارض األهلية فمن يملك الموافقة عنه/ا؟

وفقــًا للمــادة )7/ج( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري فــإن مــن يملــك الموافقــة ابتــداًء علــى إحالــة النــزاع إلــى التســوية 
يكــون الممثــل القانونــي، وفــي حالــة تعــارض مصلحــة الممثــل القانونــي مــع مصلحــة فاقــد األهليــة أو ناقصهــا فتقــوم المحكمــة 

الشــرعية بتعييــن مــن يمثلــه.

وعليه،،،،

فإن االختيارية بإنهاء النزاع تسويًة يتطلب:

- أن يوافق األطراف أو من يمثلهم قانونًا على إحالة النزاع إلى التسوية.

- أن تكون الموافقة خطية.

- أن تستمر الموافقة إلى حين صدور قرار المصادقة على اتفاقية التسوية من قبل المحكمة المختصة.

تمريـن:

وافــق الزوجــان طرفــي النــزاع األســري علــى إحالــة النــزاع بينهمــا علــى التســوية، وبعــد عقــد عــدة جلســات وبحضــور 
حالــة الملــف إلــى القاضــي المختــص بالمصادقــة  متولــي أمــر التســوية، وبعــد توقيعهمــا علــى اإلتفــاق النهائــي للتســوية، واإ
علــى التســوية، تقدمــت الزوجــة بطلــب أبــدت فيهــا عــدم رغبتهــا باالســتمرار بالتســوية وطلبــت إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة 

المختصــة بنظــر النــزاع، فمــا هــو االجــراء الــذي يتوجــب علــى القاضــي؟

اإلجابة: في مثل هذه الحالة يتوجب على القاضي إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. 

تطبيــق عملــي: تبيــن لــك – كمتولــي أمــر التســوية -بــأن الُمعنفــة عمرهــا 20 ســنة ميالديــة وأنهــا مــن فئــة الصــم والبكــم، 
بّيــن كيــف تتحقــق مــن موافقتهــا وتثبيــت هــذه الموافقــة؟

اإلجابة: أ.   بالكتابة، بأن تقوم الُمَعَنَفة باستخدام الكتابة للتعبير عما في نفسها.

ب . يمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق االســتعانة بمــن اعتــاد مخاطبتهــا أو التعامــل معهــا أو أحــد الخبــراء المختصيــن 
بلغــة الصــم والبكــم.

3. المرونة

من أهم مزايا تسوية النزاعات أنها تتم في جو تنتفي فيه التوترات والمشاحنات التي تالزم إجراءات المحاكمة.

ولذلــك، فــإن التســوية فــي قضايــا العنــف األســري، وبخــالف المحاكمــة التقليديــة تتميــز بالمرونــة التــي تســمح بتحــرك متولــي أمــر 
يجــاد حــل يرضــي األطــراف جميعــًا.   التســوية بــكل حريــة بهــدف الوصــول إلــى اتفــاق ودي نهائــي واإ

29. يتــم تثبيــت التســوية مــن خــالل نمــوذج طلــب خطــي بالموافقــة باإلحالــة إلــى التســوية يوقــع عليــه أطــراف القضيــة، أو مــن خــالل تثبــت الموافقــة فــي محضــر التســوية 
اإلبتدائــي الــذي يتــم تثبيــت حضــور األطــراف فيــه.



اإلطار القانوني للتعامل مع قضايا العنف األسري 46

تطبيق: برأيك ماذا تفعل– لو كنت متولي أمر التسوية - ؟ بعد أن تم إخبارك بما يلي:
- أن الحالــة التــي ســتعرض عليــك هــي قيــام زوج يعمــل محاميــًا بإيــذاء زوجتــه التــي تعمــل طبيبــة أطفــال بــأن يقــوم بركلهــا 

برجليه.
- يقوم بتحقيرها أمام أطفالهما.

- حصولها على تقرير طبي أولي يتضمن اإلصابات التي تعرضت لها.
- حضر مع الزوجة والديها وشقيقها وهم بحالة عصبية.

4. السرعة:

النص القانوني  

نصــت المــادة )8( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى أنــه ))تلتــزم إدارة حمايــة األســرة عنــد تســوية النــزاع بيــن األطــراف 
باإلجــراءات التالية:

أ . .......         ب.......       ج........

د. االنتهــاء مــن إجــراءات التســوية خــالل اربعــة عشــر يومــًا مــن تاريــخ عقــد أول جلســة ولهــا تمديــد هــذه المــدة لمــرة واحــدة ولمــدة 
مماثلــة إذا كانــت امكانيــة التســوية متوفــرة بعــد االســتئناس بــرأي األخصائــي االجتماعــي والنفســي((.  

يتضح من هذا النص ما يلي:

- أن المــدة التــي يملكهــا متولــي أمــر التســوية إلنهــاء تســوية النــزاع بيــن أفــراد األســرة هــي أربعــة عشــر يومــًا تبــدأ مــن تاريــخ أول 
جلســة.

- يمكــن تمديــد المــدة الممنوحــة لمتولــي أمــر التســوية لمــدة مماثلــة ولمــرة واحــدة؛ لتصبــح المــدة كاملــة هــي ثمانيــة وعشــرون 
يومــًا تبــدأ مــن تاريــخ أول جلســة، اال أن هــذا التمديــد مشــروطًا بإمكانيــة اتمــام التســوية بيــن األطــراف وبعــد االســتئناس بــرأي 

األخصائــي االجتماعــي والنفســي.

مــن خصائــص تســوية النزاعــات األســرية الســرعة علــى اعتبــار أن عامــل الوقــت فــي حــل أي نــزاع قــد يتطلــب وقتــًا مناســبًا، وفــي 
ظــرف وجيــز، وهــذا يتطلــب:

أن يتم تثبيت تاريخ أول جلسة تسوية، حتى يمكن احتساب باقي المدد.    

أن يتــم توثيــق تاريــخ كل جلســة وأســماء الحضــور مــن األطــراف دون تثبيــت مــا يتــم بيــن األطــراف مــن مفاوضــات ضمــن     
الســجل الورقــي واإللكترونــي.

األثر القانوني المترتب على عدم مراعاة إجراءات تمديد التسوية.  -

ال يترتب البطالن في حال عدم مراعاة المدد المحددة إلتمام التسوية خاللها، ألن المصلحة هي مصلحة األسرة.    

ال يترتــب البطــالن فــي حــال عــدم وجــود توصيــة مــن قبــل األخصائــي اإلجتماعــي لغايــات تمديــد مــدة تســوية النــزاع، إال     
أنــه يمكــن مالحقــة متولــي أمــر التســوية تأديبيــًا.
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 5. الحياد :

تعتبــر صفــة الحيــاد مــن أهــم الصفــات التــي ينبغــي علــى مــن يتولــى تســوية أي نــزاع أن يتحلــى بهــا لذلــك، فإنــه صــار مــن الملــزم 
عليــه أثنــاء تســييره لمفاوضاتــه وجلســاته أن يبتعــد عــن الســلوك الــذي مــن المحتمــل أن يظهــره بمظهــره التحيــز، فهــو ال يمكنــه 
إجبــار طــرف علــى حــل معيــن، وهــو غيــر مقيــد بقاعــدة معينــة فســنده الوحيــد فــي أداء مهمتــه هــو إجــراء الحــوار وقــوة اإلقنــاع 

وحســن االســتماع والقــدرة علــى طــرح عــدة حلــول وتصــورات لــكل النــزاع. 
- المقصود بالحياد أثناء تسوية النزاع.

بأن ال ينحاز متولي أمر تسوية النزاع إلى أحد طرفي النزاع ألي سبب كان؛ الجنس، اللغة.....    

ال يملك متولي أمر تسوية النزاع فرض حلول على أطراف النزاع.    

يمكن لمتولي أمر تســوية النزاع مســاعدة أطراف النزاع بطريق غير مباشــر، حيث بإمكأنه مثاًل أن يشــير عليهم ببعض     
الحلــول ويتــرك لهــم حريــة اختيــار الحــل المناســب دون أي تدخــل أو تأثيــر منــه.

إذا تبّيــن ألي مــن طرفــي النــزاع بــأن متولــي أمــر تســوية النــزاع متحيــز لصالــح الطــرف اآلخــر، فلــه الحــق بالطلــب مــن     
إدارة حمايــة األســرة اســتبداله، بشــرط مراعــاة مبــدأ الرضائيــة والــذي يقتضــي موافقــة ورضــا الطــرف اآلخــر.

6. مشاركة األطراف في حل النزاع:
تكتســي هــذه الخاصيــة أهميــة كبيــرة فــي اختيــار التدبيــر الــذي يمكــن فرضــه علــى مرتكــب العنــف األســري، كمــا تعــد أهــم ميــزة 
تنفــرد بهــا الوســاطة األســرية، فمــن خاللهــا يتمكــن الطرفــان فــي العالقــة األســرية وبمســاعدة وســيط األســرة مــن اســتعادة التواصــل 

والحــوار بهــدف التوصــل إلــى الحلــول المرضيــة لهمــا معــًا والحيلولــة دون انفصــال أســرتهما.
وعليــه، فــإن مــا يميــز تســوية النــزاع بالتحديــد، هــو أن أطــراف النــزاع هــم مــن يختــارون الحــل بأنفســهم بــدل الخضــوع لــه، فحــل 
مشــاكلهم العائليــة يكــون بأيديهــم وبمســاعدة متولــي أمــر التســوية طبعــًا بعــد الحــوارات والمفاوضــات التــي تجمعهــم وتتيــح لهــم فرصــة 
المكاشــفة والمصارحــة لبعضهــم البعــض، وتفريــغ المؤاخــذات المتبادلــة، ثــم تهدئــة النفــوس، والتطــرق إلــى جوهــر النــزاع ومحاولــة 

إيجــاد تســوية وديــة لهــم بتدخــل متولــي أمــر التســوية.
تمرين:

أحيــل نــزاع بيــن زوجيــن للتســوية بنــاًء علــى طلبهمــا، وتبيــن بــأن ســبب الخــالف بينهمــا رجوعــه المتأخــر كل ليلــة كونــه 
يلعــب الــورق )الّشــدة( مــع أصدقــاءه فــي قهــوة.

- برأيك كيف يمكن تحقيق التشاركية للزوجة في اقتراح التدابير البديلة؟

رابعًا: الفوائد المترتبة على خيار إنهاء النزاع في قضايا العنف األسري عن طريق التسوية.

- الفائدة األولى: إقرار مرتكب العنف األسري بنتائج أفعاله. 
حتــى تتحقــق الفائــدة المنشــودة مــن تســوية النــزاع كإحــدى بدائــل إجــراءات المحاكمــة وبهــدف المحافظــة علــى األســرة، ســيما فــي 
األحــوال التــي ســيفرض فيهــا قاضــي التســوية تدبيــرًا علــى مرتكــب جــرم العنــف األســري، فإنــه البــد مــن أن يقــر الُمعِنــف باألفعــال 

التــي قــام بهــا.
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والسؤال هنا: هل يجوز أن يتم اإلقرار من خالل الممثل القانوني؟
حقائق:

- ال يمكن إغفال دور المحامي في أي إجراء قانوني.
- ال يجوز للمحامي الوكيل أن ٌيقر عن موكله بارتكاب جرم جزائي، كون المسؤولية الجزائية هي مسؤولية شخصية.

- أن يحضر المحامي مع موكله جلسات التسوية.
إال أنــه ولطبيعــة إجــراءات التســوية وخاصــة أن هــذه اإلجــراءات تأخــذ طابــع جزائــي ولطبيعــة أطرافهــا والهــدف منهــا فــإن األمــر 
يســتلزم حضــور طرفــي النــزاع األســري بعــض جلســات التســوية، وذلــك حســب مــا يجــده متولــي أمــر التســوية، ويمكــن للمحامــي 

حضــور باقــي الجلســات نيابــة عــن موكلــه.
إذ ال يتصــور أال يحضــر الطــرف فــي النــزاع األســري أي مــن جلســات التســوية، وأن يرســل عنــه محاميــه لحضــور كافــة جلســات 
التســوية، ذلــك أن الفكــرة مــن الحضــور الشــخصي للطــرف فــي النــزاع األســري لجلســات التســوية، هــو أن يعــرف بانــه ارتكــب 
فعــاًل مخالفــًا للقانــون، وأن لقــاءه بالطــرف اآلخــر مــن أفــراد أســرته فــي جلســات وديــة قــد يــؤدي إلــى التخفيــف الكبيــر مــن التوتــرات 

والمشــاحنات بينهــم، ويبــدأ بينهــم التقــارب الــذي ســيلعب متولــي أمــر التســوية دورًا كبيــرًا فــي تحقيقــه.

- المقصود باإلقرار في إطار تسوية النزاع: 
أن ُيقــر مرتكــب فعــل العنــف األســري باألفعــال التــي أتاهــا ومــا نتــج عــن هــذه األفعــال مــن ضــرر؛ مثــاًل تعنيــف ابنتــه نتيجــة 
صراخــه الُمســتمر عليهــا أمــام أشــقاِئها الصغــار، أو أن يفهــم الشــقيق بانــه قــد آذى شــقيقه الصغيــر نتيجــة ضربــه بواســطة عصــا 
نمــا أن يعلــم  علــى مؤخرتــه أمــام أقرانــه المجاوريــن لمنزلهــم، وليــس المقصــود بذلــك االعتــراف لغايــات اإلجــراءات الجزائيــة، واإ
الُمعنــف أنــه الفعــل الــذي قــام بــه أضــر بأحــد أفــراد أســرته، وكنــوع مــن اإلقــرار بالذنــب والــذي يحــدث أثــر إيجابــي لــدى الطــرف 

اآلخــر يجعلــه يقبــل أمــر التســوية.

- آلية تثبيت اإلقرار:
يمكــن أن يكــون ذلــك مــن خــالل اإلفــادة التــي تؤخــذ مــن مرتكــب العنــف األســري مــن قبــل إدارة حمايــة األســرة أو أن يوقــع علــى 
نمــوذج خــاص يطلــب فيــه إحالــة النــزاع إلــى التســوية بحيــث يتضمــن هــذا النمــوذج وبشــكل معيــن إقــراره بارتكابــه العنــف ضــد أحــد 

أفــراد األســرة.

- مدى انتقال الحق في إتمام التسوية إلى الورثة:
 إذا حدثــت الوفــاة قبــل التوقيــع علــى اإلتفــاق النهائــي للتســوية فإنــه والحالــة هــذه يجــب علــى متولــي أمــر التســوية إحالــة 

األمــر إلــى الجهــة القضائيــة الُمختصــة.
 أما إذا حدثت الوفاة بعد التوقيع النهائي فإنه يمكن إرسال الملف إلى قاضي التسوية.

الفائدة الثانية: رضا أطراف النزاع بالنتائج:
فــي إطــار اللجــوء إلــى إنهــاء قضيــة العنــف األســري تســويًة بهــدف المحافظــة علــى األســرة، فإنــه ال بــد مــن موافقــة أطــراف النــزاع 
علــى القبــول بإجــراءات التســوية، وبالحلــول التــي ســيتم التوصــل إليهــا بعــد اإلتفــاق عليهــا، ســيما وأنــه قــد ُيفــرض تدبيــر علــى 
مرتكــب العنــف األســري بمفــرده، وقــد يفــرض تدبيــر علــى طرفــي النــزاع )الُمعِنــف والُمَعَنــَف( كمــا هــو الحــال فــي تدبيــر الخضــوع 

لجلســات تأهيــل نفســي واجتماعــي.
- ويتحقق رضا األطراف:

بــأن يوافــق أطــراف النــزاع األســري علــى عقــد جلســات أو لقــاءات بينهــم بحضــور متولــي أمــر التســوية، والتــي قــد تكــون أكثــر مــن 
جلســة أو لقــاء، وقــد يتفقــوا فيمــا بينهــم وبالتنســيق مــع متولــي أمــر التســوية أن يحضــر شــخص معيــن هــذه اللقــاءات أو الجلســات، 
فمثــاًل قــد يتفــق األطــراف علــى حضــور خــال الزوجــة كونهــم يشــعرون بــأن هــذا الشــخص ســيلعب دورًا هامــًا فــي إنهــاء النــزاع 

بينهــم تســويًة ولــه قبــول لــدى الطرفيــن.
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الفائدة الثالثة: قلة التكاليف المالية والمعنوية.
إن اختيــار األطــراف إلــى حــل النــزاع بينهــم عــن طريــق التســوية والتــي قــد تتــم بجلســة أو جلســات محــددة يُجنبهــم جلســات 
المحاكمــات التــي قــد تســتغرق وقتــًا طويــاًل األمــر الــذي يســتلزم معــه إمــا قيامهــم بتوكيــل محــاٍم ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تكلفــة 
ماديــة كدفــع لألتعــاب والرســوم، أو حضورهــم شــخصيًا جميــع إجــراءات التقاضــي ومــا يرتبــه ذلــك مــن نفقــات التنقــالت، وغيابهــم 

عــن أعمالهــم ومــا قــد يخســروه نتيجــة ذلــك.

الفائدة الرابعة: مشاركة ورأي الضحايا ُمعتبر.
بخــالف األمــر فــي المحاكمــات التقليديــة التــي تطبــق القواعــد الموضوعيــة واإلجرائيــة دون األخــذ بــرأي الضحايــا، فــإن األمــر 
يختلــف فــي قضايــا العنــف األســري فــي حــال خضوعهــا إلــى برنامــج تســوية النــزاع، فــإن رأي الضحيــة يكــون محــل اهتمــام متولــي 

أمــر التســوية، إذ قــد يشــارك فــي اختيــار نــوع التدبيــر الــذي يمكــن فرضــه علــى مرتكــب العنــف األســري.
فمثــاًل؛ أثنــاء جلســات التســوية بيــن الزوجيــن فقــد تنبــه الزوجــة متولــي أمــر التســوية واألخصائــي االجتماعــي والنفســي بــأن زوجهــا 
الُمعنــف ال يســتطيع القيــام بعمــل معيــن، أو أن الســبب الرئيســي لحالــة العنــف األســري بينهمــا هــو أن زوجهــا يصــاب بحالــة ُمعينــة 

عندمــا يشــاهد الجيــران عندهــم بالبيــت فــي زيــارة، وبالتالــي تقتــرح إخضاعــه لبرنامــج تأهيــل اجتماعــي.

الفائدة الخامسة: خلق العالقات الودية بين أطراف النزاع.
إن مجــرد قبــول األطــراف بإخضــاع النــزاع الــذي نشــأ بينهــم إلــى التســوية، والقبــول بالجلــوس مــع الطــرف اآلخــر فــي لقــاءات 

وجلســات التســوية يــؤدي إلــى خلــق عالقــات وديــة بيــن الطرفيــن.
- الدور الذي يقوم به متولي أمر التسوية في سبيل التمهيد لعالقات وديه.

يلعــب متولــي أمــر التســوية دورًا هامــًا فــي خلــق عالقــات وديــة بيــن أطــراف النــزاع قبيــل اللقــاء األول بينهمــا مــن خــالل قيامــه 
صــراره علــى المحافظــة علــى األســرة وخاصــة فــي الجلســات المغلقــة  بالتأكيــد لــكل طــرف علــى حــدا تمســك الطــرف اآلخــر بــه، واإ

مــع كل طــرف مــن األطــراف.
وبالتالــي يجــب أن يكــون دور متولــي أمــر التســوية أكثــر إيجابيــة مــن خــالل محاولــة تلطيــف العالقــة بيــن أطــراف النــزاع األســري 
ســواء من خالل جلوســهم مع بعض في المكان الُمخصص لجلســات التســوية، أو االســتماع ألحد األطراف والطلب من الطرف 

اآلخــر الــرد علــى مــا قالــه الطــرف األول بشــكل ودي بينهــم.

الفائدة السادسة: تحد من اآلثار السلبية على األسرة.
إن إيجــاد حلــول لقضايــا العنــف األســري بواســطة التقاضــي وقــرارات المحاكــم قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن الضغائــن والمشــاحنات 
داخــل األســرة ويضيــق مســاحات المصالحــة األســرية، بخــالف األمــر إذا مــا تــم عــن طريــق تســوية النــزاع، الــذي يضيــق مــن هــذه 

اآلثــار الســلبية.
إضافــة إلــى اآلثــار الســلبية األخــرى علــى باقــي أفــراد األســرة خصوصــًا إذا تــم توقيــف أحــد األطــراف، أو حكــم عليــه بعقوبــة ســالبة 
للحريــة، فــإن هــؤالء األفــراد ســيبقى األمــر عالقــًا بأذهانهــم وأن الســبب فــي ذلــك كان تشــدد الطــرف اآلخــر، لذلــك يجــب متابعــة 
األســرة التــي تــم حــل النــزاع معهــا عــن طريــق تســوية النــزاع، مــن خــالل رصــد اآلثــار )اإليجابيــة والســلبية( عقــب جلســات التســوية.

الفائدة السابعة: تجنيب األسرة اإلجراءات القضائية الرسمية في الجرائم البسيطة.
الجرائــم التــي يجــوز فيهــا إجــراء التســوية هــي مــن نــوع الجنــح الواقعــة علــى األشــخاص والتــي تنطــوي علــى عنــف أســري، وبالتالــي 
ال تنطــوي علــى خطــورة كبيــرة كمــا هــو الحــال  فــي الجنايــات، وبالتالــي فــي األحــوال التــي ُتحــال فيهــا المنازعــات األســرية – حتــى 
الجنحيــه منهــا-  للمحاكــم فــإن ذلــك يفــرض علــى القاضــي إتبــاع كافــة اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات حتــى فــي 
الجنــح البســيطة )الســؤال عــن الجــرم، ســماع بينــات النيابــة » المشــتكي«، اإلفــادة الدفاعيــة، ســماع البينــات الدفاعيــة، المرافعــات، 
صدار الحكم(، أما في حال إنهاء مثل هذه المنازعات عن طريق التســوية فإنه ُيجنب أفراد األســرة  لهذه اإلجراءات. المداولة واإ
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خامسًا: شروط النزاع القابل للتسوية
- النصوص القانونية  

نصــت المــادة )7/أ( مــن القانــون علــى أنــه » علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، تتولــى إدارة حمايــة األســرة تســوية النــزاع 
فــي قضايــا العنــف األســري فــي الجنــح شــريطة موافقــة الطرفيــن أو مــن يمثلهمــا قانونــًا علــى إجــراء التســوية وحضــور جلســاتها علــى 

أن تنحصــر التســوية فــي الفعــل الجرمــي والشــكوى المتعلقــة بــه« 
- الشروط الواجب توافرها بالجرم القابل للتسوية 

البد من توافر شروط معينة لجواز إنهاء جرم العنف األسري تسويًة، وهي:

الشرط األول: أن تكون الجريمة من نوع الجنحة.
أن يكــون الجــرم مــن نــوع الجنحــة، وهــذا يتطلــب معرفــة التكييــف القانونــي للفعــل المرتكــب فــي إطــار األســرة فيمــا إذا كان مــن نــوع 
الجنايــة أو الجنحــة أو المخالفــة، وهــذا التكييــف القانونــي ليــس ســهاًل، اذ يتطلــب الوقــوف علــى أركان الفعــل المرتكــب )القانونــي، 

المــادي، المعنــوي( وأيــة ظــروف أو شــروط يتطلبهــا المشــرع.
ويترتب على هذا الشرط اآلثار التالية: 

أن التســوية ال تجــوز فــي الجنايــات الواقعــة بيــن أفــراد األســرة، ويتوجــب علــى إدارة حمايــة األســرة فــي هــذه الحالــة إحالــة كافــة األوراق     

إلــى المدعــي العــام المختــص، ومثالهــا: القتــل، التســبب بإحــداث عاهــة، االغتصــاب، الســفاح، هتــك العــرض...

أن التســوية ال تجــوز فــي الجنــح الواقعــة علــى األمــوال التــي تحــدث بيــن أفــراد األســرة، ومثالهــا، الســرقة، إســاءة االمانــة، إصــدار     

شــيكات ال يقابلهــا رصيــد، االحتيــال.

أن التســوية تجــوز فــي الجنــح الواقعــة علــى األشــخاص ويكــون المعيــار أو الضابــط فيهــا هــو العنــف األســري، فمثــاًل جنحــة التســبب     

صابــة أفــراد األســرة، ال يجــوز إجــراء التســوية فيهــا، ألن  باإليــذاء الناتجــة عــن تدهــور مركبــة الــزوج واصطدامهــا بمركبــة أخــرى واإ
الفعــل لــم ينطــِو علــى عنــف أســري.

- سؤال: هل تجوز التسوية في جرائم العنف األسري من نوع المخالفة؟ 
مــن خــالل نــص المــادة )7/أ( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري يالحــظ بــأن المشــرع نــص علــى إجــازة التســوية فــي الجنــح، 

فهــل يجــوز إجــراء التســوية فــي المخالفــات؟؟
فمثــاًل قــام الــزوج بتهديــد زوجتــه بالقــول لهــا ســأضربك إذا خرجــت لزيــارة أحــد اقاربــك، فهــل يجــوز إجــراء تســوية حــول هــذا الفعــل 

الــذي ُيشــكل مخالفــة؟ 
 أو،،،،،،،،،،،،،

فــي مثــل حالــة قيــام الشــقيق األكبــر والبالــغ مــن العمــر 19 عامــًا بإقــالق راحــة أفــراد األســرة بــأن كان دائــم الصــراخ وســماع 
الموســيقى بصــوت مرتفــع ممــا أدى إلــى تعنيــف شــقيقته الصغيــرة، فهــل يمكــن إجــراء تســوية علــى هــذا الفعــل؟

يشير رأي بإجازة التسوية في الجرائم من نوع المخالفة استنادًا إلى 30:
1( أن المشــرع فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة )7( أجــاز التســوية فــي الجنــح، وأنكرهــا فــي الجنايــات، وبمــا أن المشــرع رفــض 
الموافقــة علــى التســوية فــي الجنايــات وذلــك لخطورتهــا وخطــورة مرتكبهــا، فــإن ذلــك ال يمنــع مــن إجــازة التســوية فــي 

المخالفــات.
2( ليــس مــن العدالــة إجــازة التســوية فــي الجنــح فــي حيــن عــدم إجازتهــا فــي المخالفــات والتــي هــي فــي كل األحــوال أقــل خطــورة 

مــن الجنح.

30. هنــاك رأي آخــر ال يجيــز التســوية بالمخالفــات اســتنادا أن المشــرع لــم ينــص صراحــة علــى ذلــك، فلــو أراد المشــرع ذلــك لنــص علــى جــواز ذلــك. اضافــة إنــه ال 
يجــوز القيــاس فــي المســائل الجزائيــة، وبالتالــي ال يجــوز تســوية النــزاع فــي المخالفــات التــي تقــع بيــن أفــراد األســرة.
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3( إن الفلســفة مــن ســن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري والنــص فيــه علــى تســوية النــزاع فــي الجنــح هــو النــأي باألســرة 
عــن أجــواء المحاكمــات التقليــدي وبالتالــي حــل النــزاع خــارج إطــار القضــاء فــي جميــع الجنــح الواقعــة علــى األشــخاص، 

وبالتالــي ليــس مــن هــذه الفلســفة إحالــة المخالفــات فــي القضايــا األســرية إلــى القضــاء.

تطبيقات عملية على شرط نوع الجرم: 
- قــام شــقيق فتــاة بضربهــا بواســطة مــوس علــى وجههــا واحتصلــت علــى تقريــر طبــي أولــي يفيــد بوجــود جــرح قطعــي 
بطــول 10 ســم فــي الخــد األيمــن مــن الوجــه، قــام متولــي تســوية النــزاع لــدى إدارة حمايــة األســرة – فــي محاولــة منــه 
لتســوية النــزاع بيــن أفــراد األســرة- بعــدم إحضــار تقريــر طبــي قطعــي وقــام بعمــل اتفاقيــة تســوية بيــن األطــراف، فهــل 

لهــذه التســوية أيــة حجيــة؟ 
اإلجابــة: يجــب علــى متولــي أمــر تســوية النــزاع فــي جميــع جرائــم اإليــذاء الحصــول علــى التقريــر الطبــي القضائــي القطعــي 
للمصــاب للتأكــد مــن أن الفعــل الواقــع عليــه يشــكل جنحــة وليــس جنايــة، وكــون هــذا الجــرم يشــكل جنايــة وفقــًا للمــادة 
)334( مكــررة مــن قانــون العقوبــات، وبالتالــي فــان هــذه التســوية ال تحــوز أيــة حجيــة، ويتوجــب علــى قاضــي التســوية عــدم 

المصادقــة عليهــا، وأن يتولــى إرســالها إلــى المدعــي العــام الســتكمال إجــراءات التحقيــق فيهــا.

الشرط الثاني: موافقة األطراف.
نهــاء هــذا النــزاع عــن طريقهــا،  يجــب أن يوافــق أطــراف النــزاع األســري علــى إحالــة قضيــة العنــف األســري إلــى التســوية ابتــداًء واإ

وهــذه الموافقــة يجــب أن تصــدر بشــكل واضــح ال لبــس فيــه وال غمــوض، وبشــكل ال تتعــارض فيــه مــع مصالــح أطــراف النــزاع.
- الشروط المعتبرة للموافقة على التسوية.  

نها صدرت عن األطراف بحرية ودون إكراه فإن ذلك يستلزم:  ولغايات التحقق من جدية الموافقات على التسوية، واإ

  أن تكون الموافقة خطية وموقعة من جميع األطراف في النزاع.   

مراعــاة أن الموافقــة التــي تصــدر عــن أطــراف النــزاع يجــب أن تكــون نابعــة مــن الرغبــة الحقيقيــة بإحالــة النــزاع إلــى التســوية، وليــس     

إســقاط الضحيــة لحقــه الشــخصي، فنظــام التســوية يختلــف عــن اإلســقاط.

يجــب أن تكــون الموافقــة الصــادرة عــن األطــراف أو ممثليهــم قانونــًا -ال ســيما الضحيــة مــن النســاء أو األطفال-خطيــة وواضحــة     

بشــكل ليــس فيــه لبــس أو غمــوض، وأنــه يمكــن معــه اســتظهار أنــه تــم مــن الضحيــة طواعيــة، وبــدون إكــراه مــن أحــد أفــراد األســرة أو 
تحــت طائلــة التهديــد أو الخــوف مــن العــوز االقتصــادي أو العــادات اإلجتماعيــة.

- نطاق الموافقة. 

وتجدر اإلشارة إلى الموافقة المتطلبة من أطراف النزاع هي:

موافقــة األطــراف ابتــداًء علــى إحالــة النــزاع إلــى التســوية، والتــي يمكــن أن تصــدر عــن محامــي أحــد طرفــي النــزاع علــى أن يســبقها     

إقــرار مرتكــب حالــة العنــف بالفعــل.

موافقة األطراف على حضور كافة جلسات التسوية وحسبما يحدد متولي أمر التسوية.    

الموافقــة علــى قبــول النتائــج التــي تتمخــض عــن جلســات التســوية، والتــي ســيتم رفــع اإلتفــاق النهائــي فيهــا إلــى قاضــي التســوية والــذي     

يجــوز لــه تضميــن قــرار المصادقــة علــى التســوية تدبيــرًا قــد يتطلــب موافقــة األطــراف عليــه، كمــا هــو الحــال فــي تدبيــر الخدمــة للمنفعــة 
العامة.
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الشرط الثالث: أن تتولى إدارة حماية األسرة إجراءات التسوية.

أنــاط قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري مباشــرة تســوية النــزاع بــإدارة حمايــة األســرة فــي المــادة )7( منــه، وبالتالــي فأنــه ال يمكــن 
ألي مــن أفــراد الضابطــة العدليــة – مــن غيــر إدارة حمايــة األســرة-إجراء التســوية.

ويترتب على هذا الشرط آثارًا غاية في األهمية هي:

أن تتولــى إدارة حمايــة األســرة – دون غيرهــا مــن الضابطــة العدلية-تســوية النــزاع فــي قضايــا العنــف األســري التــي يجــوز فيهــا إجــراء     

تســوية.

ال يجوز إلدارة حماية األسرة تفويض غيرها من أفراد الضابطة العدلية بإجراء التسوية بأي شكل من األشكال.    

تطبيقات عملية على الشرط الثالث 

- فــي حــال أن ُعــِرَض علــى قاضــي التســوية ملــف تســوية نــزاع أســري تــم مــن قبــل مركــز أمنــي فإنــه يتوجــب عليــه عــدم المصادقــة 
حالــة النــزاع إلــى محكمــة الموضــوع. علــى هــذه التســوية واإ

- لو كان الزوج الُمِعنف من مرتبات األمن العام أو القوات المسلحة، أو كان مرتكب العنف األسري حدث وكان من اختصاص 
شــرطة األحــداث إجــراء التســوية فــي الجــرم بالظــروف االعتياديــة لــو لــم يكــن حالــة عنــف أســري، فــإن اإلختصــاص ينعقــد إلدارة 
حمايــة األســرة فــي تســوية النزاعــات الخاصــة بالعنــف األســري، حتــى لــو كان أطــراف النــزاع يتبعــون فــي إجــراءات التقاضــي فــي 

المســائل الجزائيــة جهــات قضائيــة مختلفــة، فــإن تســوية النــزاع يكــون مــن اختصــاص إدارة حمايــة األســرة.

سادسًا: القواعد العامة التي تحكم إجراءات التسوية

هنــاك مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد التــي تحكــم إجــراءات التســوية والتــي يجــب االنتبــاه لهــا مــن قبــل متولــي أمــر التســوية أو القضــاء عنــد 
نظــر التســوية أو المصادقــة عليهــا أو الطعــن بهــا وعلــى النحــو التالــي: 

- مؤتمر الحالة:

يعــد إعتمــاد مؤتمــر الحالــة وعوامــل الخطــورة أدوات مرجعيــة للســير بإجــراءات التســوية، وقــد أكــد اإلطــار الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف 
علــى أهميــة تقييــم عوامــل الخطــورة فــي اإلجــراءات الخاصــة بحالــة العنــف األســري مــن كافــة النواحــي االجتماعيــة والنفســية واألمنيــة والصحيــة 
لتكــون أساســًا لمناقشــة الخيــارات المتاحــة فــي مؤتمــر الحالــة الــذي تدعــو إليــه إدارة حمايــة األســرة التخــاذ القــرارات واجبــة االتبــاع مــع الحالــة 

المعروضــة مــع التأكيــد علــى ضــرورة اســتخدام هــذا المؤتمــر كأســاس التخــاذ قــرارات التســوية الخاصــة بالحــاالت. 

-  سرية إجراءات التسوية.

يجــب أن تتــم كافــة إجــراءات التســوية بســرية تامــة، وهــذا يتطلــب مــن متولــي أمــر التســوية أن يحافــظ علــى ســرية كافــة المســائل التــي تمــت 
خــالل جلســات التســوية، وتمتــد هــذه الســرية لكافــة أفــراد إدارة حمايــة األســرة، بحيــث ال يســمح ألي منهــم مهمــا كانــت صفتــه باالطــالع علــى 

إجــراءات التســوية أو مــا تــم فيهــا 31.

-  ال يجوز االحتجاج بإجراءات التسوية أو بما تم فيها من تنازالت أمام أي محكمة أو جهة.

قــد يتنــازل أحــد أطــراف التســوية أو ُيقــر ببعــض األمــور، أو قــد يوقــع علــى بعــض االلتزامــات، أثنــاء لقــاءات وجلســات التســوية والتــي يديرهــا 
متولــي أمــر التســوية بمرونــة وحياديــة بيــن األطــراف؛ فإنــه ســواًء نجحــت التســوية أم فشــلت، فــإن ذلــك ال يعطــي الحــق للطــرف الثانــي التمســك 
بمــا تنــازل فيــه خصمــه أو اقــر فيــه أو رتبــه علــى نفســه أمــام أيــة جهــة. وهــذا يشــجع األطــراف علــى اللجــوء إلــى التســوية كبديــل إلجــراءات 

التقاضــي، وذلــك بهــدف المحافظــة علــى األســرة، فقــد يعــزف طرفــي النــزاع عــن التســوية فــي حــال االحتجــاج ضدهــم بمــا يــدور فيهــا.

31. راجع أسس تسوية النزاعات في قضايا العنف األسري الواردة في المحور الخامس من الدليل منعًا للتكرار.
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- ما األثر القانوني لهذا الضابط؟

ويترتــب علــى هــذا الضابــط؛ علــى أيــة محكمــة )نظاميــة أو خاصــة أو شــرعية( أو أي جهــة كانــت أســتند فيهــا أحــد طرفــي النــزاع لمــا تــم 
مــن تنــازالت أو اعترافــات أو إقــرارات خــالل إجــراءات تســوية النــزاع، أن تســتبعد مــا تــم االســتناد إليــه فــي مواجهــة الطــرف اآلخــر مــن عــداد 

البينــات، وبالتالــي ال يجــوز أن تركــن إليــه تلــك المحكمــة أو الجهــة بــأي قــرار أو إجــراء تتخــذه ســواًء أكان القــرار فاصــاًل أم ال.

تطبيقات عملية على قاعدة عدم جواز االحتجاج بما تم من تنازالت أثناء التسوية 

1. اعتــرف الــزوج الُمعنــف فــي إحــدى جلســات التســوية بانــه قــام بضــرب زوجتــه وأنــه دائمــًا يشــتمها بعبــارات ال تليــق باإلنســانية، 
وبعــد إحالــة النــزاع إلــى قــاض الموضــوع بســبب عــدم التوصــل إلــى حــل فــي نظــام التســوية أنكــر الــزوج الجرائــم التــي أســندت 
إليــه، فطلبــت الزوجــة االســتماع لشــهادة أوالدهــا الحاضريــن إجــراءات التســوية إلثبــات قيــام الــزوج باإلعتــراف أثنــاء التســوية 

بقيامــه بضربهــا وســبها.

اإلجابة: في هذه الحالة عدم إجازة شهادة الشاهد ويتوجب عليه استبعاد هذا اإلعتراف من عداد البينات.

2. أراد أحــد أطــراف النــزاع أن يحتــج باتفــاق التســوية بإجــراءات جزائيــة أو مدنيــة بمواجهــة أي جهــة أخــرى بخــالف أفــراد األســرة، 
ومثــال ذلــك اتهامــه بارتــكاب جــرم بســاعه معينــه وتقديمــه كبينــه دفاعيــة صــورة عــن محضــر اإلتفــاق الــذي يثبــت تواجــده بــإدارة 
حمايــة األســرة بذلــك الوقــت وممــا يثبــت عــدم ارتكابــه للجــرم المســند إليــه؟ هــل يجــوز هنــا الســماح لــه باالحتجــاج بهــذا اإلتفــاق؟

اإلجابــة: يجــوز ألي مــن طرفــي النــزاع االحتجــاج بمواجهــة أي شــخص أو جهــة مــن غيــر أفــراد األســرة بمــا يحقــق لــه المصلحــة التــي 
يراهــا مناســبة، طالمــا أن هــذا االحتجــاج لــم يكــن بمواجهــة أفــراد األســرة وفــي النــزاع الــذي تــم.

-  ال يجوز احتجاز أو توقيف مرتكب العنف األسري أثناء مرحلة التسوية.

للتوقيــف مبــررات محــددة، كالخــوف مــن التالعــب بأدلــة الجريمــة أو الحفــاظ علــى حيــاة ٌمرتكــب الفعــل أو خوفــًا مــن التأثيــر علــى الشــهود، 
أو أال يكــون لمرتكــب الفعــل مــكان إقامــة ثابــت ومعــروف، وبالتالــي إذا وافــق أطــراف قضيــة العنــف األســري )وهــم مــن أفــراد األســرة الواحــدة( 
علــى إنهــاء النــزاع بينهــم تســويًة فإنــه لــم يعــد هنــاك مبــرر لتوقيــف مرتكــب فعــل العنــف األســري حتــى فــي الحــاالت التــي يجيــز فيهــا القانــون 

التوقيــف، أو احتجــازه فــي مركــز االحتجــاز خــالل إجــراءات التســوية. 

-  ألطراف النزاع وفي أي مرحلة الطلب إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.

ــة إلــى التســوية بموافقــة األطــراف، كونهــا تقــوم علــى مبــدأ الرضائيــة بيــن األطــراف، وبالتالــي فإنــه ألطــراف قضيــة  األصــل أن تتــم اإلحال
العنــف األســري الطلــب مــن إدارة حمايــة األســرة )قبــل إحالــة الملــف إلــى قاضــي التســوية( أو مــن قاضــي التســوية وفــي أي مرحلــة التوقــف 
حالــة النــزاع إلــى محكمــة الموضــوع للفصــل فــي النــزاع وفقــًا لإلجــراءات القانونيــة، إذ ال يتصــور االســتمرار بإجــراءات  عــن إجــراءات التســوية واإ

التســوية دون رضــا وموافقــة األطــراف 32.

وعليــه، ففــي حالــة أن كان أطــراف النــزاع أكثــر مــن اثنيــن، فــإن الموافقــة يجــب أن تصــدر عــن جميــع 
األطــراف بــدون أي اســتثناء، وفــي حــال طلــب أحدهــم أو ممثلــه القانونــي إحالــة النــزاع إلــى المحكمــة، فانــه 

حالــة الملــف إلــى محكمــة الموضــوع.  يتوجــب التوقــف عــن الســير بإجــراءات التســوية واإ

ســقاط الحــق الشــخصي حيــث انــه ال يجــوز الرجــوع عــن  وهــذا مــن نتائــج اختــالف التســوية عــن الصلــح واإ
ســقاط الحــق الشــخصي بخــالف الدخــول فــي إجــراءات التســوية. الصلــح واإ

-  أال يكون مضمون التسوية مخاًل باآلداب العامة أو بالنظام العام.

يجــب أال يكــون مضمــون إجــراءات التســوية أو اإلتفــاق النهائــي فيهــا مخالفــًا للنظــام العــام أو مخــاًل بــاآلداب العامــة، فــال يجــوز مثــاًل أن 
تشــترط الزوجــة علــى زوجهــا الســتكمال الســير بإجــراءات التســوية أن يقــوم بإطــالق مائــة طلقــة مــن ســالح أتوماتيكــي ابتهاجــًا بالتســوية التــي 

تمــت بينهمــا.

راجع النموذج األول 
الخاص بإحالة القضية 
إلى المحكمة من قبل 
متولي أمر التسوية 

 32.  المادة )7/أ( من قانون الحماية من العنف األسري
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-  ال يجوز للقاضي تحت طائلة البطالن النظر في موضوع النزاع الذي سبق وأن نظره كقاضي تسوية نزاع.

نصــت المــادة )1/13( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى ))ال يجــوز لقاضــي التســوية تحــت طائلــة البطــالن النظــر فــي موضــوع 
النــزاع الــذي ســبق وأن أحيــل إليــه للمصادقــة علــى إجــراء التســوية المتعلــق بــه((.

قاضــي التســوية هــو القاضــي الــذي ينظــر فــي مســألة المصادقــة علــى التســوية التــي تمــت أمــام إدارة حمايــة األســرة، وبالتالــي يكــون قــد أطلــع 
قــرارات أو تنــازالت أو ترتيــب التزامــات، وبهــذا ســيكون متأثــرًا بهــذه األحــداث وبمــا  علــى كافــة مجريــات التســوية ومــا تــم فيهــا مــن اعترافــات واإ
تــم خــالل جلســات التســوية بيــن األطــراف وكــّون قناعــة عــن موضــوع النــزاع، فمــن بــاب الحياديــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا قاضــي الموضــوع 

فــإن المشــرع رتــب البطــالن فــي حــال أن نظــر فــي موضــوع الدعــوى إذا لــم تســتكمل التســوية ألي ســبب. 

تطبيق عملي على قاعدة البطالن:

1. ُطِعــَن أمــام محكمــة االســتئناف ببطــالن اإلجــراءات وبطــالن الحكــم الصــادر فــي قضيــة عنــف أســري كونــه ســبق لقاضــي 
الموضــوع وأن َنَظــَر النــزاع بصفتــه قاضــي تســوية.

اإلجابــة: فــي هــذه الحالــة يتوجــب علــى محكمــة االســتئناف أن تصــدر قــرارًا يتضمــن بطــالن كافــة اإلجــراءات التــي تمــت مــن قبــل 
قاضــي الموضــوع كونــه ســبق وأن نظــر فــي ذات النــزاع فــي مرحلــة التســوية، وأن يتضمــن قــرار محكمــة االســتئناف التوجيــه بــأن 

ينظــر النــزاع مــن قبــل قــاض آخــر.

سابعًا: آلية إحالة النزاع للتسوية

تتعــدد الوســائل فــي اتصــال الضابطــة العدليــة أو النيابــة العامــة أو القضــاء عنــد حــدوث حــاالت العنــف األســري؛ فقــد تقــدم الشــكوى 
أو يقــدم البــالغ، أو طلــب الحمايــة إلــى:

االتصال بحاالت 
العنف االسري

مدعي عام

إدارة حمایة 
االسرة

مركز أمني

أي جهةمدیریة شرطة

محكمة شرعیة

قاض صلح
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قد ال تقدم الشــكوى مباشــرة إلى إدارة حماية األســرة، فالســؤال الذي يمكن أن يثار في هذا الشــأن، هل تملك الجهات التي قدمت 
إليهــا الشــكوى إحالــة النــزاع إلــى إدارة حمايــة األســرة أم أنــه يتوجــب عليهــا إحالتــه إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة فــي األحــوال 

التــي يجــوز فيهــا إنهــاء النــزاع تســويًة؟

فمثــاًل؛ قــد تتقــدم الزوجــة بشــكوى أن زوجهــا يتعــرض لهــا بالضــرب إلــى المركــز االمنــي القريــب مــن منزلهــا، أو تتقــدم بشــكوى إلــى 
المدعــي العــام أو إلــى قاضــي المختــص، فهــل تملــك هــذه الجهــات إحالــة الشــكوى إلــى إدارة حمايــة األســرة خصوصــًا إذا تمســك 

الخصــم بحقــه بإحالــة النــزاع إلــى التســوية؟

بالرجوع إلى نص المادة )6/أ( من قانون الحماية من العنف األســري والتي نصت على ))تلتزم إدارة حماية األســرة باالســتجابة 
لــكل شــكوى أو إخبــار أو طلــب مســاعدة أو حمايــة تتعلــق بالعنــف األســري بالســرعة القصــوى، وعلــى الجهــات كافــة حــال تلقيهــا 

أي شــكوى أو إخبــار عــن أي حالــة عنــف أســري تحويلهــا إلــى إدارة حمايــة األســرة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها((.

نجــد بــأن هــذا النــص يقــرر مبــدًأ هامــًا جــدًا وهــو وجــوب إحالــة النــزاع األســري إلــى إدارة حمايــة األســرة فــي حــال أن قــدم إلــى تلــك 
الجهــات، وعليــه فانــه يتوجــب علــى القاضــي والمدعــي العــام والضابطــة العدليــة ذات اإلختصــاص العــام فــي حــال اتصالهــا بحالــة 

عنــف أســري أن تحيلهــا إلــى إدارة حمايــة األســرة.

ثامنًا: اإلجراءات العملية للتسوية من قبل إدارة حماية األسرة ومن قبل متولي أمر التسوية.

هناك مجموعة من اإلجراءات يجب على إدارة حماية األسرة إتباعها أثناء إجراءات التسوية وعلى النحو التالي:

أواًل: إجراءات إدارة األسرة

1. استدعاء األطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف.

يقــع علــى عاتــق إدارة حمايــة األســرة إذا تبيــن لهــا أن الجــرم مــن الجرائــم التــي يجــوز فيهــا تســوية النــزاع القيــام ببعــض اإلجــراءات 
تمهيــدًا للســير بإجــراءات التســوية وعلــى النحــو التالــي: 

أن تعرض على األطراف إنهاء الخالف بينهم عن طريق التسوية.    

أن تقدم لهم شرحًا عن أهمية هذه اآللية في المنازعات األسرية، والفوائد التي يمكن أن تعود على كافة أفراد األسرة منها.     

جراءاتهــا وآلياتهــا وتنفيذهــا، بحيــث يتكــون لــدى  أن تقــوم بإفهــام الضحيــة – ال ســيما النساء-وبشــكل واضــح عــن مفهــوم التســوية واإ    

الضحيــة تصــور كامــل عــن فكــرة تســوية النزاعــات األســرية ومــا قــد يترتــب عليهــا فــي حــال نجاحهــا وفــرض تدابيــر مــن قبــل قاضــي 
حالتهــا إلــى محكمــة الموضــوع. التســوية، أو فــي حــال فشــلها واإ

تثبيت موافقة األطراف جميعًا أو من يمثلهم قانونًا خطيًا وبشكل واضح.    

تحديد موعد لجلسة التسوية، مع مراعاة اإلستعجال في تحديد موعد الجلسة األولى.    

دعوة األطراف لعقد جلسة التسوية األولى مع مراعاة الخصوصية المكانية التي يجب فيها المحافظة على سرية التسوية.    

2. مراعاة وضع األسرة وظروفها.

يتوجــب علــى إدارة حمايــة األســرة أثنــاء إجــراءات التســوية بيــن األطــراف أن تأخــذ بعيــن االعتبــار وضــع األســرة اإلقتصــادي 
واالجتماعــي والنفســي، وطبيعــة عمــل أطــراف النــزاع ومؤهالتهــم العلميــة، وظــروف هــذه األســرة المعيشــية وغيرهــا مــن الظــروف 
التــي يمكــن أن تكــون ســببًا أو مســببًا فــي النــزاع األســري أو التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى ســير إجــراءات التســوية، ويمكــن إلدارة 
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حمايــة األســرة التحقــق مــن ظــروف األســرة أمــا بواســطة ســؤال األطــراف أو مــن خــالل األخصائــي االجتماعــي، أو أي مــن أفــراد 
األســرة.

وعليــه، فإنــه يجــب علــى متولــي أمــر تســوية النــزاع أن يراعــي ظــروف األســرة التــي يتولــى أمــر تســوية النــزاع بيــن أفرادهــا، فمثــاًل؛ 
لــو كان أحــد األطــراف موظفــًا عامــًا فــي مؤسســة حكوميــة وال يتمكــن مــن مغــادرة مــكان عملــه، ففــي مثــل هــذه الحالــة يتــم ُمراعــاة 

ذلــك مــن خــالل عقــد جلســات التســوية بعــد انتهــاء دوام ذلــك الطــرف. 

وكذلــك، لــو كان دخــل األســرة قليــل جــدًا ويقطــن أفرادهــا منطقــة بعيــدة عــن المــكان المحــدد لجلســات التســوية، فيتوجــب علــى متولــي 
أمر التســوية مراعاة الظروف االقتصادية لألســرة.

ثانيًا: دور متولي أمر تسوية النزاع في قضايا العنف األسري.

نصــت المــادة الســابعة مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى أن تتولــى إدارة حمايــة األســرة تســوية النــزاع فــي قضايــا العنــف 
األســري؛ وبالتالــي فــإن أحــد مرتبــات إدارة حمايــة األســرة هــو الــذي ســيتولى أمــر التســوية فــي هــذه القضايــا وســوف يعــرض الدليــل 
للخطــوات التــي يتوجــب علــى متولــي أمــر التســوية القيــام بهــا للوصــول إلــى تســوية تحقــق الغايــة بالحفــاظ علــى العالقــات األســرية 

وتحســينها وتتمثــل تلــك الخطــوات بمــا يلــي: 

الخطوة األولى: الترتيب للتسوية   

ينظــم متولــي أمــر التســوية فــي قضايــا العنــف األســري فــي إدارة حمايــة األســرة الغرفــة المخصصــة لجلســات التســوية بيــن األطــراف 
وعلــى النحــو التالــي:

ترتيب الكراسي وفقًا لخطة الجلوس     

تجهيز المرطبات والماء.    

تعليق الفتة "عدم اإلزعاج" على الباب.    

التشاور مع رئيس الوحدة حول آلية التعامل مع المواقف غير المتوقعة مثل التأخر في المواعيد أو الحضور؛ أو وجود مشاركين غير     

مدعويــن، أو أّيــة مواقــف أخــرى غيــر متوقعــة مثــل المشــاركين تحــت تأثيــر الخمــر، أو العنيفيــن، أو ســحب الموافقــة وغيــر ذلــك.

الخطوة الثانية: بناء الثقة بين متولي أمر التسوية واألطراف  

 وهذه الخطوة يكون عبئها على متولي أمر التسوية وذلك خالل ما يلي:

بث الطمأنينة واإلرتياح في نفوس أطراف النزاع وشكرهم على الحوار والتجاوب.  

  يشــرح متولي أمر التســوية آلية التســوية من حيث )األهداف، واألطراف، والمزايا والحقوق، القواعد(، بطريقة ســهلة وبلغه تتناســب 
مــع المســتوى التعليمــي والثقافــي لألطــراف، بطريقــة بعيــدًة عــن المصطلحــات القانونيــة.

شــرح األســس والقواعــد التــي تحكــم جلســة التســوية، مثــل ســرية المعلومــات وعــدم الســب واإلهانــة وعــدم مقاطعــة بعضهــم بعًضــا،   
وغيــر ذلــك.

إطالع أطراف النزاع األسري على الفوائد التي يمكن تحقيقها في حال نجاح التسوية.  
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لــى الضــرر الــذي لحــق بالضحيــة مــن الجــرم الُمخــل بالقانــون الــذي ارتكبــه الُمعِنــف  االســتماع إلــى قصــة الضحيــة أو الضحايــا، واإ  
ومناقشــة مــع الضحيــة مــن تريد/يريــد أن تدعــو/ يدعــو مــن مجتمــع الرعايــة الخــاص به/بهــا.

مناقشة ما إذا كانت الضحية تريد المشاركة في اجتماع التسوية المبنية على نهج العدالة أم ال.  

نمــا مســاعدتهم للوصــول إلــى اتفــاق مقبــول    يوضــح متولــي أمــر التســوية بــأن دوره ليــس اتخــاذ قــرار بالنيابــة عــن أطــراف النــزاع، واإ
لــكال الطرفيــن. 

  ُيبين متولي أمر التسوية أنه لن ينحاز إلى جانب دون اآلخر.

  يؤكد لهم ضمان السّرية التامة لما يتم خالل جلسات التسوية.

الخطوة الثالثة: االستماع لألطراف.

مــن األفضــل بدايــة أن يســتمع متولــي أمــر التســوية للضحيــة، بحيــث يتركــه يبــوح بــكل مــا فــي نفســه، ومــن االفضــل عــدم توجيــه أي     

أســئلة لــه وعــدم مقاطعتــه، بــل يتركــه يسترســل بالحديــث حــول مــا حصــل، ألنــه سيشــعر باإلرتيــاح.

  بعد ذلك يستمع متولي أمر التسوية إلى الطرف اآلخر ويتركه يشرح ما حصل معه، بدون مقاطعة.  

توجيــه االســئلة المفتوحــة للحصــول علــى المعلومــات لــكال الطرفيــن بعــد اإلســتماع إلــى موقــف كل منهمــا مــن الجــرم والتركيــز علــى     

المصالــح ال المواقــف.

الخطوة الرابعة: الدعوة إلى االجتماعات المغلقة. 

قــد يضطــر متولــي أمــر التســوية االجتمــاع مــع الضحيــة أو الضحايــا أو الجانــي كٍل علــى حــدى فــي هــذه المرحلــة بحيــث ينفــرد بــكل 
طــرف علــى حــدى بهــدف جمــع المزيــد مــن المعلومــات حــول ماهيــة النــزاع والبحــث فــي احتمــاالت التســوية ويتلقــى منهــم العــروض 
والمطالب المطروحة لحل النزاع بحيث يركز على الجانب االجتماعي أو الوازع الديني أو العالقات األســرية والعادات والتقاليد 

مكانيــة التنــازل مــن كل طــرف ويعــرض وجهــة نظــره القانونيــة فــي األدلــة المقدمــة إن اقتضــى األمــر ذلــك. واإ

والسؤال: متى يلجأ متولي أمر التسوية إلى االجتماعات المغلقة؟

عندما ال يظهر األطراف رغبة بالتنازل.    

  يظهر األطراف توقعات غير واقعية من الجلسة المشتركة.  

سلوك غير مقبول من قبل أحد األطراف.    

عند الوصول إلى طريق مسدود.     
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الخطوة الخامسة: تحديد نقاط اإلتفاق ونقاط االختالف.

وهنــا يقــوم متولــي أمــر التســوية باالجتمــاع مــرة أخــرى مــع األطــراف؛ بهــدف عــرض الحلــول واالقتراحــات المقدمــة مــن الضحيــة 
أو الضحايــا ومــن الجانــي ومعرفــة رأي كل منهــم فيمــا يقدمــه الطــرف اآلخــر ويمكــن لمتولــي أمــر التســوية هنــا القيــام بمــا يلــي: 

.دعوة مرتكب العنف إلى تقديم اقتراحات بشأن كيفية إصالح األضرار التي تسبب بها للضحية )الضحايا( وغيرها

.كتابة اقتراحات مرتكب العنف على اللوح القالب / اللوح األبيض دعوة الضحية )الضحايا( للرد، إضافة وتعديل اقتراحات الجاني

.كتابة االقتراحات اإلضافية / التعديالت التي أوردتها الضحية على اللوح القالب / اللوح األبيض

.دعوة الوصي الذي عينته المحكمة الشرعية للرد واإلضافة إلى اقتراحات الضحية )الضحايا( إذا كان الضحية فاقد األهلية أو ناقصها

.كتابة كافة المقترحات بشأن الطرق التي يمكن لمرتكب العنف إصالح األضرار على اللوح القالب/ اللوح األبيض

.)إعطاء الكلمة األخيرة للضحية )الضحايا

الخطوة السادسة: التفكير بالحلول.

 .يطلب متولي أمر التسوية أن يفكر الضحية والُمعِنف بحلول محتملة للمشكلة

.قد يضع متولي أمر التسوية قائمة بالحلول المقترحة والممكنة

.يطلب متولي أمر التسوية من الضحية والُمعِنف شرح مشاعره حول كل حل ممكن

.يقوم متولي أمر التسوية بمراجعة الحلول الممكنة ويحاول تحديد حل يمكن لكال الطرفين اإلتفاق عليه

الخطوة السابعة: صياغة اتفاق التسوية.

يســاعد متولــي أمــر التســوية األطــراف فــي الوصــول إلــى اتفــاق خطــي، علــى أن يراعــي بســاطته 
وأن يكــون ممكــن التنفيــذ وذلــك مــن خــالل التأكــد مــن موافقــة كل األطــراف علــى المحتــوى الدقيــق 
لــكل شــرط ســيتم إدراجــه فــي اتفاقيــة التســوية، بحيــث تكــون تلــك الشــروط تتناســب مــع التعامــل مــع 
القضيــة علــى انهــا قضيــة عنــف أســرى وأن الحفــاظ علــى العالقــات األســرية هــو الغايــة فيهــا ومــن 

ضمــن األمــور التــي يقــوم بهــا:

  يناقش متولي أمر التسوية األطراف في الحاالت التي يفشل أي منهما في التعايش مع اإلتفاق.

 بعد التوصل لإلتفاق يتم تنظيم محضر موقع من الضحية والُمعنف بما يتم اإلتفاق عليه.

راجع النموذج الثاني 
الخاص باتفاقية التسوية 
ضمن قائمة المالحق 
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عــداد تقريــر بذلــك مرفقــًا بــه دراســة اجتماعيــة يعدهــا  الخطــوة الثامنــة: تثبيــت التســوية الموقعــة مــن أطــراف النــزاع، واإ
والنفســي. االجتماعــي  األخصائــي 

بعــد االنتهــاء مــن لقــاءات أو جلســات التســوية بيــن أطــراف النــزاع األســري وفــي حــال نجــاح التســوية بينهمــا، فإنــه يتوجــب علــى 
متولــي أمــر التســوية مــا يلــي:

 توقيــع أطــراف النــزاع علــى اإلتفــاق النهائــي للتســوية التــي تمــت بينهــم، ويجــب إعطــاء نســخة لــكل مــن أطــراف النــزاع متضمنــه ســاعة
ويــوم وتاريــخ التســوية وأســماء األطــراف ومــا تــم اإلتفــاق عليــه وتوقيــع األطــراف ومتولــي أمــر التســوية واالفضــل أن يختــم بخاتــم اإلدارة 

الرسمي.

.إعداد تقرير نهائي من قبل متولي أمر التسوية ُيلخص إجراءات التسوية ونتيجتها التي توصل إليها أطرافها

 تكليــف األخصائــي االجتماعــي والنفســي بإعــداد دراســة عــن أحــوال هــذه األســرة اإلقتصاديــة واالجتماعيــة، والــذي قــد يتضمــن توصيتــه
لقاضــي التســوية بفــرض تدبيــر علــى مرتكــب فعــل العنــف األســري.

انتهاء التسوية 

ينهي متولي أمر التسوية في إدارة حماية األسرة اجتماع التسوية في قضية العنف األسري على النحو التالي:

.شكر جميع المشاركين

.إعداد نسخ من نموذج اتفاقية التسوية

.إعطاء نسخة من نموذج إتفاقية التسوية لكل مشارك وقع على اإلتفاقية

.توديع جميع األطراف أو ممثليهم والدعاء لهم بالحظ الجيد

االنتهاء من إجراءات التسوية خالل المدد المحددة قانونًا.

يتوجب على متولي أمر التسوية التقيد بالمدد الُمحددة قانونًا والمتعلقة بتسوية النزاعات األسرية، وهي:

.أن تتم إجراءات التسوية خالل مدة أربعة عشر يومًا من تاريخ عقد أول جلسة تسوية بين األطراف 

 يحق لمتولي أمر التسوية تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة، إذا كانت إمكانية التسوية متوافرة بعد االستئناس برأي األخصائي
االجتماعي والنفسي.

 وال يترتــب البطــالن فــي حــال تجــاوز متولــي أمــر التســوية المــدد المحــدد قانونــًا أو فــي حالــة قيامــه بتمديــد المــدة دون الحصــول علــى 
تقريــر مــن األخصائــي االجتماعــي والنفســي، اال أن ذلــك ال يمنــع قاضــي التســوية مــن عــدم المصادقــة علــى التســوية إذا وجــد أي 

تجــاوزات مــن متولــي أمــر التســوية فــي المــدد المحــددة قانونــًا.

-  إحالة ملف التسوية إلى قاضي التسوية.

بعــد انتهــاء إجــراءات التســوية بيــن األطــراف والتوقيــع علــى اإلتفــاق النهائــي مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع األســري، فإنــه يتوجــب 
علــى متولــي أمــر التســوية إحالــة ملــف التســوية إلــى قاضــي التســوية للنظــر فــي مســألة المصادقــة علــى هــذه التســوية، ويجــب أن 

يحيــل إلــى قاضــي التســوية جميــع اإلجــراءات التــي تمــت فــي مرحلــة التســوية.
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تاسعًا: اإلجراءات العملية التي تتم من قبل قاضي التسوية 

- التعريف بقاضي تسوية النزاعات األسرية.

ن لــم ُيعــرف المشــرع قاضــي تســوية النزاعــات األســرية، إال أن المشــرع أورد نصوصــًا يمكــن مــن اســتقرائها اســتجالء مــن هــو  واإ
قاضــي تســوية النــزاع وتبيــان المهــام التــي يتولــى القيــام بهــا:

 اشارت المادة )9( من قانون الحماية من العنف األسري في فقرتها األولى أن ملف التسوية ُيحال إلى المحكمة المختصة، 
وفــي الفقــرة الثانيــة أشــارت إلــى أن للمحكمــة المختصــة المصادقــة علــى قــرار التســوية دون اشــتراط حضــور األطــراف خــالل 

مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام مــن تاريــخ ورود الملــف إلــى قلــم المحكمــة.

 أوضحــت المــادة )10( فــي الفقــرة األولــى؛ األثــر القانونــي المترتــب فــي حــال عــدم المصادقــة علــى قــرار التســوية أو مضــي 
المــدة القانونيــة دون إصــدار قــرار بالمصادقــة علــى التســوية، وفــي الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة بينــت إجــراءات الطعــن بالقــرار 

الصــادر عــن المحكمــة المختصــة بعــدم المصادقــة علــى التســوية.

 بينــت المــادة )11( التدابيــر التــي يمكــن للمحكمــة تضمينهــا قــرار المصادقــة علــى التســوية التــي اتفــق عليهــا أطــراف النــزاع، 
وكذلــك بينــت هــذه المــادة جــواز إعــادة النظــر بالتدبيــر مــن قبــل المحكمــة المختصــة.

 نصــت المــادة )13( صراحــة علــى أنــه »ال يجــوز لقاضــي التســوية تحــت طائلــة البطــالن النظــر فــي موضــوع النــزاع الــذي 
ســبق وأن احيــل إليــه للمصادقــة علــى التســوية.«

 وكذلــك مــن خــالل مــا نصــت عليــه المــادة )19( مــن أنــه: يخصــص المجلــس القضائــي لغايــات هــذا القانــون هيئــات قضائيــة 
للفصــل فــي قضايــا العنــف األســري.

ويثــور تســاؤاًل غايــة فــي األهميــة: أنــه فــي األحــوال التــي يكــون فيهــا النــزاع 
األســري فــي أســرة قــد يكــون فيهــا الُمعِنــف مــن مرتبــات األمــن العــام أو القــوات 
المســلحة أو الدفاع المدني أو المخابرات العامة، فمن يكون قاضي التســوية 
فــي مثــل هــذه األحــوال؟ هــل هــو القاضــي النظامــي أم قــاٍض مــن الجهــات 

التــي يتبعهــا الُمعِنــف؟؟

- اإلجراءات الواجب اتباعها أمام قاضي التسوية.

-  تسجيل الملف فور وروده من إدارة حماية األسرة.

بعــد إحالــة ملــف التســوية مــن قبــل إدارة حمايــة األســرة إلــى قاضــي التســوية للنظــر فــي مســألة المصادقــة علــى قــرار التســوية، فإنــه 
يتوجــب تســجيله فــي ســجل يتــم تخصيصــه للتســويات التــي تتــم فــي النزاعــات األســرية.

ويجــب أن يــدون فــي هــذا الســجل رقــم القضيــة، وأســماء األطــراف وممثلهــم القانونــي إن وجــد، وتاريــخ ورودهــا، وملخــص اتفــاق 
التســوية لــدى إدارة حمايــة األســرة، وتاريــخ المصادقــة علــى التســوية، وفيمــا إذا تضمــن قــرار المصادقــة علــى تدابيــر. 

- إصدار القرار إما بالمصادقة أو عدم المصادقة على التسوية خالل مدة سبعة أيام من ورود الملف إلى قلم المحكمة.

بعد عرض الملف على قاضي التسوية فأنه يصدر قرارًا إما:

وعلى ضوء النصوص القانونية المشار 
إليها، فأنه يمكن تفسير المقصود بعبارة 
)المحكمة المختصة( الوارد في المواد 
)9( و )10( و )11( بانها المحكمة 
المختصة بالمصادقة على التسوية، 
وحسبما ورد في صريح نص المادة 

)13( فإن المقصود هو قاضي التسوية.
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1. بالُمصادقة على التسوية، ويحكم بالمصادقة في تلك الحالة األحكام التالية:

.يجب على قاضي التسوية أن يصدر قراره خالل مدة سبعة أيام من تاريخ ورود ملف التسوية لقلم المحكمة

 قــد يصــدر قاضــي التســوية قــراره بــدون حضــور األطــراف، إذا وجــد أنــه ال داعــي أو مبــرر لحضورهــم، إذا كانــت كافــة المســائل واضحــة
لــه بمــا فيهــا الموافقــة واإلتفــاق النهائــي للتســوية.

 قــد يصــدر قاضــي التســوية قــراره بحضــور األطــراف إذا وجــد أنــه مــن الضــروري حضــور األطــراف، فمثــاًل، يمكــن لقاضــي التســوية
دعــوة األطــراف للتأكــد مــن الموافقــة الصــادرة عــن أحــد األطــراف – ال ســيما النســاء واألطفــال وذوي اإلعاقــة -بأنهــا موافقــة صــادرة 

عــن إرادة حــرة، وبــدون إكــراه أو تهديــد أو ابتــزاز.

.يكون قرار المصادقة على التسوية قطعيًا سواًء تم تضمينه تدبيرًا أم ال

2. قرار بعدم المصادقة على التسوية ُمعلاًل، ويترتب على ذلك األحكام التالية:

.أن التسوية المقدمة مرفوضة

.يجب إحالة الملف إلى محكمة الموضوع

 يحــق لألطــراف الطعــن بهــذا القــرار إلــى محكمــة االســتئناف خــالل مــدة عشــرة أيــام تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدور القــرار، والتــي
يجــب عليهــا الفصــل بالطعــن خــالل مــدة عشــرة أيــام مــن تاريــخ ورود الملــف إلــى قلــم المحكمــة، ويكــون قرارهــا بنتيجــة الطعــن قطعيــًا.

- عناصر القرار القضائي بشأن المصادقة أو رفض التسوية.

ويثــور تســاؤاًل غايــة فــي األهميــة حــول الشــكل الــذي يجــب أن يصــدر فيــه القــرار عــن قاضــي التســوية، فيمــا إذا قــرارًا كامــاًل 
ومشــتماًل علــى كافــة عناصــره اســتنادًا للمــادة )185( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، أم يكتفــي قاضــي التســوية بالشــرح 

علــى هامــش اإلتفــاق النهائــي للتســوية بيــن األطــراف بالموافقــة، أم يصــدر قــرارًا علــى محضــر ملــف التســوية.
األصــل أن يتــم إصــدار قــرار مكتمــل بكافــة عناصــره ووفقــًا للمــادة )185( مــن األصــول الجزائيــة، وكذلــك وفقــًا لمــا يتطلبــه نظــام 
التفتيــش علــى المحاكــم النظاميــة رقــم 43 لســنة 2015 وتعديالتــه وتعليمــات التفتيــش علــى المحاكــم النظاميــة لســنة 2018 

واللــذان يتطلبــان صــدور قــرارات مكتملــة فــي جميــع أنــواع القضايــا.
- تضمين المحكمة قرار المصادقة أحد التدابير المنصوص عليها قانونًا.

النــص القانونــي: نصــت المــادة )11/أ( مــن القانــون علــى أنــه » للمحكمــة بنــاء علــى تقريــر األخصائــي االجتماعــي والنفســي 
اتخــاذ أي مــن التدابيــر التاليــة علــى أن يتــم تضمينهــا قــرار المصادقــة علــى التســوية:

1. إلــزام ُمرتكــب العنــف األســري القيــام بخدمــة للمنفعــة العامــة لمــدة ال تزيــد علــى أربعيــن ســاعة عمــل فــي أحــد المرافــق العامــة 
أو الجمعيــات التــي يعتمدهــا الوزيــر وبموافقــة األطــراف.

2. الحظر على مرتكب العنف األسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة ال تزيد على ستة أشهر.
3. الحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها 

الوزير لمدة ال تزيد على ســتة أشــهر.«
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من خالل هذا النص يتضح ما يلي:

.أن مسألة تضمين قاضي التسوية قرار المصادقة على التسوية تدبيرًا هو أمر جوازي

 يجــب علــى قاضــي التســوية االعتمــاد علــى تقريــر األخصائــي االجتماعــي والنفســي فــي اختيــاره للتدبيــر الــذي يــرى ضــرورة تضمينــه لقــرار
المصادقة على التســوية.

 يجــوز لقاضــي التســوية تضميــن قــرار المصادقــة علــى التســوية أكثــر مــن تدبيــر، فمثــاًل يجــوز لقاضــي التســوية أن ُيلــزم الُمعِنــف القيــام
بعمــل للنفــع العــام لعــدد مــن الســاعات وخــالل أوقــات معينــة وبــذات الوقــت إخضــاع طرفــي النــزاع لبرنامــج تأهيــل اجتماعــي.

ويثور عدة تساؤالت حول دور قاضي التسوية في المصادقة على اتفاقية التسوية، وهي:
1. إذا تبيــن لقاضــي التســوية وجــود غمــوض فــي اتفاقيــة التســوية، فهــل يملــك دعــوة األطــراف واالســتيضاح منهــم عــن هــذا 

الغمــوض؟
ال يوجــد مــا يمنــع قاضــي التســوية مــن دعــوة أطــراف النــزاع واالســتيضاح منهــم إمــا علــى المحضــر أو خطيــًا حــول الغمــوض الــوارد 

فــي اتفاقيــة التســوية، وتثبيــت ذلــك فــي القــرار النهائــي.
2. في حال أن وجد قاضي التسوية بأن أحد بنود اتفاقية التسوية مخالفًا للنظام العام أو اآلداب العامة، فهل يملك استبعاده؟

فهامهــم بمخالفــة هــذا البنــد للنظــام العــام أو اآلداب العامــة ولــزوم اســتبعاده مــن اإلتفاقيــة، ويبقــى الحــق لهــم  بعــد دعــوة األطــراف واإ
باســتكمال إنهــاء الخــالف تســويًة، أو إحالــة األمــر لمحكمــة الموضــوع.

- إعادة النظر بالتدبير الصادر 
وفقــًا للمــادة )11/أ( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري، فــإن المشــرع أجــاز لقاضــي التســوية إعــادة النظــر بالتدبيــر الــذي 

ضمنــه قــرار المصادقــة علــى التســوية، األمــر الــذي يرتــب مــا يلــي:

.أنه يجوز لقاضي التسوية إعادة النظر بالتدبير المفروض واستبداله بتدبير آخر

.يكون بناًء على طلب يقدم إلى قاضي التسوية إما من أطراف النزاع أو من الجهة التي تتولى متابعة تنفيذ التدبير

- تنفيذ القرار الصادر بالمصادقة على التسوية. 
تنــص المــادة )14( مــن القانــون علــى أنــه » تتولــى إدارة حمايــة األســرة متابعــة تنفيــذ مرتكــب العنــف األســري للتدابيــر المفروضــة 

عليــه وفقــًا لألحــكام المــادة )11( مــن هــذا القانــون وتقــدم تقريــرًا بهــذا الخصــوص إلــى المحكمــة التــي صادقــت علــى التســوية«.
يترتب على هذا النص ما يلي 33:

.تتولى إدارة حماية األسرة حصرًا دون سواها متابعة تنفيذ مرتكب العنف األسري للتدابير

 ال يجــوز إلدارة حمايــة األســرة تفويــض أي مــن أفــراد الضابطــة العدليــة لتنفيــذ التدابيــر التــي تصــدر عــن قاضــي التســوية بــأي شــكل مــن
األشكال.

.تنظيم السجالت الالزمة لألحكام المتضمنة التدبير وجميع اإلجراءات المتخذة عليه

.التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ التدبير

 متابعــة عمليــة تنفيــذ التدابيــر لــدى المؤسســات والجهــات المعتمــدة ورفــع التقاريــر الدوريــة بخصــوص التنفيــذ وانتهائــه إلــى قاضــي
التســوية. 

33. سيتم في القسم المخصص للتدابير التطرق للشرح بالتفصيل عن آلية تنفيذ التدابير واإلجراءات التي يجب اتباعها.
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اإلشكاليات المحتملة خالل إجراءات التسوية

اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

العلم بوجود 
جراءاتها تسوية واإ

عدم إخبار أطراف النزاع   -
األسري بفكرة تسوية النزاع 

األسري.

يجب على إدارة حماية األسرة ابالغ أطراف   -
النزاع األسري بنظام تسوية النزاع.

عدم إفهام أطراف النزاع   -
األسري وخاصة النساء 

جراءاتها  المقصود بالتسوية واإ
والنتائج المترتبة عليها.

يجب إفهام أطراف النزاع األسري المقصود   -
بتسوية النزاع األسري، وبانها وسيلة اختيارية 

لحل النزاع األسري، وكذلك يجب الشرح لهم عن 
اإلجراءات التي يجب عليهم اإللتزام بها، والنتائج 

المتوقعة عند اإلنتهاء من جلسات التسوية.
يجب إفهام األطراف أن تسوية النزاع األسري   -
تختلف عن الصلح الجزائي، الن الفلسفة التي 

تقوم عليها فكرة التسوية تختلف عن مسألة 
الصلح الجزائي في الوسائل واإلجراءات والنتائج.

دور متولي أمر 
التسوية

عدم المعرفة بدور متولي أمر   -
تسوية النزاع.

-  اإلعتقاد بان متولي أمر 
التسوية يملك وضع حلول 
لألطراف أو فرضها عليهم.

يجب أن يعرف متولي أمر التسوية بالدور   -
المناط به، وهو مساعدة األطراف بحل النزاع 

بينهم تسويًة من خالل بناء الثقة بينه وبينهم من 
خالل حسن اإلستماع لهم وتحديد نقاط اإلتفاق 
تاحة الفرصة لهم باقتراح الحلول  واالختالف واإ

ومساعدتهم بالوصول إلى حل نهائي.
يجب أن يعرف األطراف بكافة اإلدوار التي يقوم   -

بها متولي أمر التسوية.
ليس لمتولي أمر التسوية وضع حلول أو فرضها   -

نما له مساعدة األطراف من  على األطراف، واإ
خالل اقتراح حلول.
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اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

قواعد تسوية 
السريةالنزاعات األسرية

عدم مراعاة القائمين في إدارة   -
حماية األسرة الخصوصية 

والسرية المتطلبة.
خرق أطراف النزاع لسرية   -

إجراءات التسوية.

يتوجب على كافة مرتبات إدارة حماية األسرة   -
اإللتزام بالخصوصية والسرية لكافة إجراءات 

التسوية.
من الضروري إلتزام أطراف النزاع األسري بسرية   -

كافة اإلجراءات والمعلومات التي تتم خالل تسوية 
النزاع.

عدم تنظيم ملف لتسوية النزاع   -
األسري، األمر الذي قد يؤدي 

إلى عدم وجود ملف يمكن 
عرضه الحقًا على قاضي 
التسوية مشتماًل على كافة 

مستلزمات إتمام التسوية ومن 
أهمها الموافقة على إحالة النزاع 

إلى التسوية واإلتفاق النهائي 
للتسوية.

يجب على إدارة حماية األسرة أن تتولى تنظيم   -
ملف ورقي وأخر إلكتروني يحتوي كافة إجراءات 

التسوية.

- توثيق ما يتم بين األطراف 
خالل جلسات التسوية 
خصوصًا اإلعترافات 
واإلقرارات والتنازالت.

- عدم توثيق ما يتم خالل جلسات التسوية من تنازالت 
نما يكتفى بتثبيت حضور  واعترافات واقرارات، واإ

األطراف.

- تغيير متولي أمر التسوية 
حسب الظروف واألوأمر في 

إدارة حماية األسرة.

- حفاظًا على متطلبات السرية وتعزيزًا إلجراءات 
لمام متولي أمر التسوية بأمر النزاع ونشوء  التسوية واإ
رابطة الثقة واإلرتياح بينه وبين أطراف النزاع خالل 

إجراءات تسوية النزاعات األسرية فإنه يتوجب 
استمرار متولي أمر التسوية بكافة إجراءاتها إلى 

نهايتها ما أمكن ذلك.

- حضور أشخاص غير مخول 
لهم حضور إجراءات التسوية.

- يجب أن ال يحضر إجراءات التسوية إال أطراف 
تسوية النزاع األسري أو ممثليهم قانونًا، أو من يمكن 

أن يستعين به متولي أمر التسوية إلنهاء النزاع.
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اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

قواعد تسوية 
النزاعات األسرية

حرية 
اإلختيار

عدم أخذ موافقة أطراف النزاع.  -
عدم تفهم أطراف النزاع   -

للمقصود بالموافقة.
أخذ الموافقة شفاهه.  -

يجب قبل البدء بأي اجراء من إجراءات التسوية أخذ   -
موافقة األطراف على إحالة النزاع للتسوية.

يجب أن تكون الموافقة خطية، حتى يتمكن قاضي   -
التسوية من التحقق من هذه الموافقة.

لزوم تقديم شرح وافي ومفصل ألطراف النزاع   -
وخصوصًا النساء واألطفال عن كافة إجراءات 

التسوية.

السرعة

عدم عقد جلسات التسوية   -
بشكل مستعجل.

التراخي أو اإلهمال بمتابعة   -
األطراف لعقد باقي جلسات 

التسوية.

يجب عقد أول جلسة لتسوية النزاع ألن ذلك يرتب   -
آثارًا فيما يخص المدد التي يجب خاللها انهاء 

التسوية.
يجب تثبيت تاريخ أول جلسة تسوية.  -

لزوم قيام متولي أمر التسوية متابعة عقد باقي   -
الجلسات من خالل تحديد المواعيد مسبقًا.

الحياد

تحيز متولي أمر التسوية ألحد   -
أطراف النزاع.

فرض الحلول على أطراف   -
النزاع أو على أحدهم ال سيما 

النساء واألطفال.

يجب أن ال ينحاز متولي التسوية ألي من طرفي   -
النزاع ألي سبب كان.

ال يملك متولي أمر التسوية فرض أية حلول،   -
ويحق ألي من طرفي النزاع طلب تغييره.

اإلقرار 
باألفعال

إخضاع طرف لتسوية النزاع   -
دون أن يقر بنتائج أفعاله

لجوء طرف من األطراف إلى   -
االقرار بقيامه بالفعل هروبًا من 

اإلجراءات القضائية.

حتى تتحقق الغاية المرجوة من التسوية من خالل   -
عدة جلسات واقتراح بعض الحلول من األطراف 
والسعي نحو مصلحة األسرة فأنه يتوجب أن يقر 

مرتكب العنف األسري بنتائج أفعاله.
من واجبات متولي أمر التسوية التحقق من   -
أن إقرار الطرف بقيامه بفعل العنف، وأن ال 

يكون هذا اإلقرار مالذًا للهروب من اإلجراءات 
القضائية التي قد تنتهي بعقوبات سالبة للحرية.

مشاركة 
األطراف

تجاهل متولي أمر التسوية   -
لرأي الضحية أثناء جلسات 

التسوية.

رأي الضحية في فكرة تسوية النزاعات األسرية   -
يجب أن يكون محل اهتمام متولي أمر التسوية، 
اذ قد يشارك في اختيار نوع التدبير الذي يمكن 

تضمينه التفاقية التسوية.



اإلطار القانوني للتعامل مع قضايا العنف األسري 66

اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

شروط تسوية 
النزاعات األسرية

أن تكون 
الجريمة من 
نوع الجنحة

عدم معرفة التكييف القانوني   -
للجرائم.

عدم اإلهتمام بالتكييف   -
القانوني للجرائم.

يتوجب تدريب القائمين على تسوية النزاعات   -
األسرية على تكييف الجرائم.

يجوز إجراء التسوية بالمخالفة التي تنطوي على   -
عنف أسري.

إجراء تسوية نزاع على فعل   -
يعد جناية.

أن تتم التسوية في جنحة واقعة   -
على األموال.

يجب في حالة تبين أن الفعل يشكل جناية إحالة   -
النزاع إلى المدعي المختص.

ال يجوز إجراء تسوية النزاع في الجنح الواقعة   -
على االموال حتى لو كانت بين أفراد األسرة، 

الن الضابط أن تنطوي الجرائم على عنف 
أسري.

الجهة 
التي تتولى 

تسوية 
النزاع

قيام الضابطة العدلية من غير   -
إدارة حماية األسرة بإجراء 

تسوية النزاع األسري.

ال يجوز أن تتولى تسوية النزاعات األسرية أي   -
جهة أخرى غير إدارة حماية األسرة.

وال يجوز إلدارة حماية األسرة تفويض أي إدارة   -
أخرى إلجراء التسوية.

القواعد التي تحكم 
التسوية

اإلحتجاج

أن يقوم أحد أطراف النزاع   -
باإلحتجاج بإقرار أو اعتراف 

أو تنازل تم من الطرف اآلخر 
أمام محكمة أو جهة اخرى.

يتم إفهام األطراف بأنه ال يجوز اإلحتجاج بأي   -
تنازالت أو اعترافات أو اقرارات أمام أي جهة أو 

محكمة.
عدم توثيق ما يدور خالل جلسات التسوية.  -

اإلحتجاز 
والتوقيف

قيام متولي أمر التسوية   -
باحتجاز مرتكب العنف 

األسري في مكان احتجاز.
قيام قاضي التسوية بتوقيف   -

مرتكب العنف األسري.

ال يوجد مبرر إلحتجاز أو توقيف مرتكب العنف   -
األسري خالل مرحلة تسوية النزاع النتفاء مبررات 

التوقيف.

التوقف عن 
اإلستمرار 
بالتسوية

تجاهل متولي أمر التسوية   -
أو قاضي التسوية طلب أحد 

األطراف السيما النساء أو 
األطفال بإحالة النزاع إلى 

محكمة الموضوع.

يجب في حال طلب أحد أطراف النزاع التوقف   -
حالة النزاع إلى محكمة الموضوع أن  عن التسوية واإ
تستجيب الجهة التي تنظر في التسوية لهذا الطلب 

وتحيل النزاع فورًا إلى الجهة القضائية المختصة.
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اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

القواعد التي تحكم 
التسوية

موافقة 
التسوية 

للنظام العام 
واآلداب 
العامة

تضمين اإلتفاقية النهائية   -
للتسوية التزامًا أو شرطًا 

يخالف النظام العام أو اآلداب 
العامة.

ال يجوز لمتولي أمر التسوية أن يوافق لألطراف   -
على وجود شرط يخالف النظام العام أو اآلداب 

العامة في اإلتفاق النهائي، ويوجب عليه أن يشرح 
لهم خطورة مثل هذا الشرط الذي لن يوافق عليه 

قاضي التسوية.

قاضي 
التسوية 
وقاضي 
الموضوع

قيام قاضي التسوية بنظر   -
النزاع الحقًا بصفته قاضي 

موضوع.

يترتب البطالن على قيام قاضي التسوية بنظر   -
نزاع بصفته قاضي موضوع ألنه يكون قد اطلع 

على إقرارات وتنازالت واعترافات في ملف 
التسوية وكون فكرة عنها وهذا يخالف مبدأ 

القناعة الوجدانية للقاضي.

إجراءات 
عملية 
للتسوية 
لدى إدارة 
حماية 
األسرة

التراخي بدعوة األطراف ألول   -
جلسة تسوية

عدم مراعاة متولي أمر التسوية   -
لظروف األسرة ووضعها 
اإلقتصادي واإلجتماعي، 
األمر الذي قد يرتب عدم 

التزام األطراف بالحضور إلى 
الجلسات.

يجب على متولي أمر تسوية النزاع دعوة   -
األطراف والبدء بعقد أول جلسة وتثبيت تاريخها

يجب على متولي أمر التسوية مراعاة وضع   -
األسرة وظروفها.

عدم تثبيت كافة تفاصيل   -
اإلتفاق النهائي بين األطراف 

كما يريدون.

يتوجب على متولي أمر التسوية أن يثبت اتفاقية   -
التسوية حسبما أراد األطراف وبالتفصيل الوافي، 

وبحيث ال يشوبها غموض، حتى ال يكون اإلتفاق 
كله عرضًة لعدم مصادقة قاضي التسوية.

عدم الحصول على تقرير   -
مراقب السلوك اإلجتماعي 

والنفسي.

يتوجب على متولي أمر التسوية إرفاق دراسة   -
اجتماعية واقتصادية ومعيشية عن األسرة، وأن 
تتضمن أسباب العنف األسري بين األطراف، 

والتدبير المالئم لمرتكب العنف. 

عدم تقيد متولي أمر التسوية   -
بالمدد المحددة قانونًا إلتمام 

التسوية خاللها.

يجب اإللتزام التام بالمدد المحدد قانونًا إلنهاء   -
التسوية، وعدم تجاوزها، ألن ذلك يجيز لقاضي 

التسوية عدم المصادقة عليها.

القواعد التي تحكم 
التسوية

إجراءات 
التسوية 

لدى قاضي 
التسوية

التأخير في تسجيل الملف لدى   -
قلم المحكمة.

عدم صدور القرار عن قاضي   -
التسوية خالل مدة السبعة أيام 

المحددة.

يجب تسجيل الملف فور وروده من إدارة حماية   -
األسرة في سجل خاص.

يجب صدور القرار عن قاضي التسوية خالل   -
ال تكون التسوية مرفوضة. مدة سبعة أيام، واإ

عدم نجاعة التدبير الذي تم   -
تضمينه لقرار المصادقة على 

التسوية

يجوز لقاضي تسوية النزاع إعادة النظر بالتدبير   -
المفروض مع قرار المصادقة على التسوية بناًء 
على طلب إما من األطراف أم من إدارة حماية 

األسرة
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المحور السادس

إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف األسري
بمجــرد وقــوع جريمــة ينشــأ للمجتمــع حــٌق فــي معاقبــة الجانــي، وهــذا الحــق ال يقتضــي تلقائيــًا بــل رهــٌن باإلثبــات، وال يمكــن القضــاء 

بالعقوبــة دون الثبــوت علــى وجــه الجــزم واليقيــن34.
واإلثبــات عمليــة فنيــة، تبــدأ بالتحــري عــن األدلــة وجمعهــا، وهــذا مــا يطلــق عليــه فــي مجــال اإلجــراءات الجنائيــة التحقيــق األولــي 
)مــن قبــل الضابطــة العدليــة(35 والتحقيــق االبتدائــي )مــن قبــل المدعــي العــام(، باعتبارهمــا مرحلتــان مــن المراحــل التــي تمــر بهــا 
دعــوى الحــق العــام، ووســيلة مــن وســائل المجتمــع فــي اقتضــاء حقــه فــي معاقبــة الجانــي، والمرحلــة األخيــرة مــن مراحــل اإلثبــات 

تقــوم علــى إعــادة ســماع األدلــة ووزنهــا ويطلــق عليهــا فــي مجــال اإلجــراءات الجنائيــة التحقيــق النهائــي )المحاكمــة(36.
وبمــا أن الحديــث بخصــوص قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري وحمايــة ضحايــا العنــف األســري، فــال بــد مــن القــول إن هنــاك 

صعوبــة تواجــه فعاليــة اإلثبــات فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم علــى وجــه الخصــوص، وهــي: 

.)في هذه الجرائــــم يكـــون الٌمِعنف فيها قريبًا من الضحيــــة حد االلتصاق )أب، أخ، زوج، ابن

 تقــع هــذه الجرائــم عــادًة داخــل المســكن الــذي تقيــم فيــه الضحيــة مــع الٌمِعنــف، ومــا يزيــد األمــر صعوبــًة أن هــذه الجرائــم إذا لــم تكــن تحظــى
بمباركة وموافقة باقي قاطني المسكن فإنهم على األقل يلتزمون الصمـــــت حيالها وال يريدون أن يكونوا شهودًا فيها.

 ال يســاور الُمِعنــف اإلعتقــاد بأنــه ارتكــب جرمــًا، بــل يعتقــد أنــه مــارس حقــًا، إذا اضفنــا إلــى ذلــك أن المجتمــع بمــا فيــه القائمــون علــى
أجهــزة العدالــة الجنائيــة إذا تقدمــت الضحيــة بشــكاية ضــد الٌمِعنــف ينظــرون إلــى ذلــك األمــر علــى أنــه خــروج علــى األطــر االجتماعيــة 
)عيــب(، وال يصرفــون االهتمــام الكامــل بشــكل حرفــي نحــو جمــع ادلــة اإلثبــات فــي الجريمــة محــل الشــكاية، بــل يصرفــون إهتمامهــم 
نحــو إقنــاع الضحيــة بالتراجــع عــن الشــكاية، ويتعاملــون مــع القضيــة علــى أنهــا قضيــة أســرة وليســت قضيــة جنائيــة، وتصبــح  المشــكلة 
فــي أن الضحيــة اســتخدمت حقهــا فــي الشــكوى فقــط فــي حيــن أن  الجانــي أجــرم بحــق الضحيــة وبذلــك تنقلــب األدوار وتظهــر الضحيــة 

وكأنهــا الجانــي ويظهــر الجانــي كأنــه الضحيــة وتتعقــد األمــور أكثــر مــا كانــت عليــه أصــاًل.

لذلــك ســيتم تخصــص هــذا الجــزء مــن الدليــل للحديــث عــن الخصوصيــة التــي تتميــز بهــا إجــراءات التحقيــق األولــي واإلبتدائــي 
جــراءات المحاكمــة فيمــا يخــص قضايــا العنــف األســري؛ بحيــث يتعــرض الدليــل لإلجــراءات الخاصــة بقضايــا العنــف األســري  واإ
دون اإلجــراءات العامــة التــي تنطبــق علــى جميــع القضايــا الجزائيــة والتــي يطبقهــا أفــراد الضابطــة العدليــة وأعضــاء النيابــة العامــة 

والقضــاة بحكــم عملهــم وهــم بالتأكيــد علــى إلمــام جيــد بهــا.
ولفهــم الطبيعــة الخاصــة لبعــض اإلجــراءات التــي تتــم فــي قضايــا العنــف األســري، ال بــّد أن نشــير أن هــذه اإلجــراءات تنبــع مــن 
خصائــص العنــف األســري والظــروف التــي يقــع بهــا والتــي تفســر لنــا هــذه الطبيعــة، كمــا أن اإللمــام بهــا يســاعد بإختيــار االجــراء 

األنســب للتعامــل مــع قضايــا العنــف األســري عندمــا يكــون المطــروح أكثــر مــن خيــار، أو عندمــا تغيــب الخيــارات تمامــًا.
- يمكن اجمال خصائص العنف األسري والتي تنعكس على إجراءات التحقيق والمحاكمة على النحو التالي37 : 

1. العنــف ُمتكــرر: إن البيئــة الحاضنــة لهــذا العنــف، والتــي  تجمــع الضحيــة والُمعِنــف تحــت ســقف واحــد، ُتشــكل حافــزًا اضافيــًا 
لــدى الُمعِنــف ليكــرر جريمتــه، األمــر الــذي ســيولد إحباطــًا اضافيــًا لــدى الضحيــة بحيــث يمنعهــا مــن اللجــوء إلــى نظــام العدالــة 
الجزائيــة فــي ظــل غيــاب إجــراءات الحمايــة التــي تكــون دائمــًا هدفــًا للضحيــة قبــل اســتهدافها تحقيــق العدالــة بضمــان العقوبــة، 

34. تنــص المــادة 2/236 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة )تقضــي المحكمــة بالتجريــم عنــد ثبــوت الفعــل، وبالتبرئــة عنــد انتفــاء األدلــة أو عــدم كفايتهــا، وبعــدم 
المســؤولية إذا كان الفعــل ال يؤلــف جرمــًا أو ال يســتوجب عقابــا(.

35. عناصر التحقيق:
1. إثبات وقوع الجريمة     2. مكان وقوع الجريمة     3. وقت وقوع الجريمة     4. كيفية ارتكاب الجريمة     5. سبب ارتكاب الجريمة     

6. الظروف السابقة والالحقة الرتكاب الجريمة     7. معرفة عدد مرتكبي الجريمة ودرجة مسوؤلية كل واحد منهم
36. شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، الدكتــور حســن جوخــدار، الجــزاءان الثالــث والرابــع، المراحــل االجرائيــة وطــرق الطعــن، الطبعــة األولــى، 1993 صفحــة 

.7
37. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر الدليــل اإلرشــادي حــول دور القضــاء فــي التعامــل مــع قضايــا العنــف ضــد المــرأة صفحــة 55 ومــا بعدهــا مــن إعــداد الشــبكة القانونيــة 

للنســاء العربيــات.
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وهــذا كلــه يضــع علــى كاهــل أجهــزة العدالــة الجزائيــة عبئــًا اضافيــًا فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم يقــوم علــى ضــرورة اإلســتجابة 
الســريعة والحساســية المطلقــة فــي تقديــر مــدى الخطــورة )الخطــورة فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم تكــون مرتفعــة(.

2. الجرائــم متعاظمــة: هــذا النــوع مــن الجرائــم يبــدأ غالبــًا مــن نــوع الجنحــة وينتهــي بأخطــر الجرائــم الجنائيــة، فهــو غالبــًا مــا يبــدأ 
يــذاًء بســيطًا ثــم ينقلــب إلــى اعتــداءات جســدية متعاظمــة وينتهــي بالقتــل أو الضــرب المفضــي للمــوت، وأن التشــبث  لفظيــًا واإ
بالمصالحة دون ضمانات لجديتها ســبب رئيســي في تعاظم العنف مع عدم المســاس بنظام العقوبات البديلة للعقوبة الســالبة 
للحريــة، فــإن المبــدأ يكــون بأنــه ال وســاطة مــع العنــف دون إعتمــاد نظــام عقوبــات بديلــة فعــال فــي الحــد مــن هــذا النــوع مــن 

الجرائــم.
3. يقــع داخــل جــدران مغلقــة هــذه الجرائــم دائمــًا تقــع داخــل المســاكن مــا يعنــي أنهــا تنشــأ فــي بيئــة مــن التعتيــم بحيــث ال يشــهدها 
إال الُمعِنــف والضحيــة وادلــة الترجيــح فيهــا هــي أدلــة ماديــة بكمــاء تتطلــب قــدرًا أكبــر مــن الحرفيــة والكفــاءة واإليمــان بهــذه 

المنظومــة لجمعهــا.
4. غالبــًا مــا يصاحبهــا رضــاءًا اجتماعيــًا لــدى محيــط الضحيــة والُمعِنــف، وهــذا المحيــط إن لــم يكــن مشــاركًا فــي الجريمــة أصــاًل 
فهــو راٍض عنهــا ســلفًا وال يريــد أن يكــون شــاهدًا علــى حقيقتهــا ونســبتها إلــى فاعلهــا، أو علــى أقــل تقديــر فهــو بعــد وقوعهــا يــرى 

يقــاع العقوبــة خســارة إضافيــة علــى الخســارة التــي أحدثتهــا الجريمــة. فــي ضمــان الفعاليــة واإ
 ولفهــم خصوصيــة هــذا النــوع مــن الجرائــم يكفــي القــول أن المشــرع فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة خصــص لهــا فصــاًل 
والحقهــا بالجــرم المشــهود )المــادة 42 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة( واعطــى رجــال الضابطــة العدليــة صالحيــات 
وســلطات إضافيــة لتحــري وجمــع أدلتهــا علــى وجــه الســرعة وينبغــي اإلشــارة إلــى أن هــذا النــوع مــن الجرائــم يتطلــب غالبــًا إجــراء 
االنتقــال والمعاينــة والفحــص الطبــي وتحريــز العينــات وســرعة إجــراءات القبــض ولــو كانــت الجريمــة مــن نــوع الجنحــة وذلــك 

نمــا فــي تداعياتهــا ومضاعفــات عــدم الفعاليــة فــي التعامــل معهــا. ألن الخطــورة  ال تكمــن فــي الجريمــة ذاتهــا واإ
5. تنــازل أو إســقاط الحــق الشــخصي، بعــد التقــدم بالشــكوى أو البــالغ إلــى إدارة حمايــة األســرة لوجــود حالــة عنــف أســري، غالبــًا 
مــا تقــوم الضحيــة بإســقاط الحــق الشــخصي والتنــازل عــن الشــكوى ومتابعتهــا، األمــر الــذي يــؤدي بالنتيجــة إلــى إســقاط دعــوى 

الحــق العــام تبعــًا إلســقاط الحــق الشــخصي أو لعــدم متابعتهــا مــن الضحيــة فــي الجرائــم التــي تتوقــف علــى الشــكوى.
6. عــدم إتخــاذ الضحيــة صفــة المدعــي بالحــق الشــخصي فــي بعــض أنــواع الجرائــم التــي تنطــوي علــى عنــف أســري، يشــترط 
القانــون  لتحريكهــا إتخــاذ المضــرور صفــة االدعــاء بالحــق الشــخصي، ومثالهــا جرائــم الــذم والقــدح والتحقيــر، وعــادة ال يلجــأ 
الضحيــة إلــى إتخــاذ هــذه الصفــة بســبب الجهــل بمــا يتطلبــه القانــون أو عــدم توافــر اإلمكانــات الماليــة التــي تمكــن الضحيــة مــن  

االدعــاء  ممــا يحــول دون المالحقــة  فــي هــذه القضايــا ويتطــور الحقــًا إلــى جريمــة أكبــر.
7. طبيعــة الضحايــا: ضحايــا العنــف األســري هــم علــى األغلــب مــن الفئــات الهشــة التــي قــد تعانــي - بســبب العنــف الُمتكــرر- مــن 

أعراض الذاكرة الُمضطِربة، وأعراض الصدمة النفسية األخرى كالنسيان المتعمد الالشعوري لدى الضحية.
8. عــدم التبليــغ: أن أغلــب حــاالت العنــف ال يتــم التبليــغ عنهــا، ولهــذا أســبابه ومــن أهمهــا أن الضحيــة تعتبــر هــذا األمــر شــأنًا 
عتبــاره مؤقتــًا ســوف ينتهــي، إضافــة  خاصــًا باألســرة وال تريــد افتضاحــه وأيضــًا قــد يكــون نابعــًا مــن رضــا الضحيــة بهــذا العنــف واإ

إلــى ضعــف الضحيــة وخوفهــا مــن أن أحــدًا لــن يســاعدها فــي مأســاتها. 
مــا تــم ذكــره - جــزء مــن كل - حــول مــا يميــز قضايــا العنــف األســري يجعــل ضــرورة التعامــل معهــا بخصوصيــة مــن قبــل الضابطــة 

العدليــة والنيابــة العامــة أثنــاء مرحلــة التحقيــق والمحكمــة أثناء إجراءات.

أواًل: إجراءات التحقيق األولي من قبل إدارة حماية األسرة 
تقــوم إدارة حمايــة األســرة بــدور الضابطــة العدليــة فــي قضايــا العنــف األســري، حيــث تــم التعــرض فــي المحــور الرابــع مــن الدليــل 
لإلجــراءات التــي تقــوم بهــا إدارة حمايــة األســرة فــي التعامــل مــع قضايــا العنــف األســري، فعنــد تبلــغ إدارة حمايــة األســرة  وبأيــة 
وســيلة كانــت )شــكوى، إخبــار، تبليــغ، طلــب حمايــة.....( بوقــوع حالــة عنــف أســري فانــه ولخصوصيــة هــذا النــوع مــن الجرائــم فأنــه 

يقــع علــى عاتقهــا القيــام ببعــض اإلجــراءات التــي يمكــن أن تضفــي خصوصيــة لهــذا النــوع مــن الجرائــم:
وســوف نعــرض لهــذه الخصوصيــة فــي إجــراءات تعامــل إدارة حمايــة األســرة مــع حــاالت العنــف األســري مــن خــالل اإلجابــة علــى 

األســئلة التاليــة:
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الســؤال األول: مــاذا يتوجــب علــى إدارة حمايــة األســرة )أو الضابطــة العدليــة ذات اإلختصــاص العــام( القيــام بــه حــال تبلغهــا 
بوقــوع حالــة عنــف أســري؟

فــي حــال أن تبلغــت إدارة حمايــة األســرة )أو الضابطــة العدليــة ذات اإلختصــاص العــام( بحــدوث إحــدى حــاالت العنــف األســري 
فأنــه يتوجــب عليهــا:

- الحرص على أخذ كافة المعلومات عن الحالة وموقعها بالتحديد.
- تثبيت آلية التبليغ ) إتصال هاتفي، تقديم شكوى، عبر التطبيقات اإللكترونية...(.

- اذا كان التبليغ أو االخبار بواسطة شخص يتم أخذ المعلومات الكافية عن ذلك الشخص وطمأنته بأنه لن يتم التعريف به. 
- إذا كان التبليغ أو االخبار للضابطة العدلية ذات اإلختصاص العام فإنه يتوجب عليها اإلحالة إلى إدارة حماية األسرة.

الســؤال الثانــي: متــى يتوجــب إنتقــال أفــراد إدارة حمايــة األســرة إلــى مــكان وقــوع العنــف األســري، وفقــًا لقانــون الحمايــة مــن العنــف 
األســري وعــدم اإلكتفــاء بتلقــي الشــكوى فــي إدارة حمايــة األســرة؟ 

رغــم أن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري لــم يلــزم أفــراد إدارة حمايــة األســرة باالنتقــال إلــى مــكان وقــوع العنــف األســري إال 
أنــه نظــرًا للخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا جرائــم العنــف األســري عــن غيرهــا - والتــي أشــرنا إليهــا آنفــًا- وطبقــًا للقواعــد العامــة فــي 
التحقيــق األولــي الــذي تجريــه الضابطــة العدليــة عمومــًا يمكــن القــول أن إدارة حمايــة األســرة ُيفضــل أن تقــوم باالنتقــال فــي أي 

مــن الحــاالت التاليــة:

.ورود بالغ يتضمن أن هناك حالة عنف أسرى

.ورود بالغ أن هناك خرقًا ألمر الحماية صدر وفقًا ألحكام قانون العنف األسري

الســؤال الثالث: ما هي اإلجراءات التي يجوز لمدير إدارة حماية األســرة أو رئيس قســم حماية األســرة في قضية متعلقة بالعنف 
األســري إتخاذها كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر، أو أي من أفراد األســرة؟ 

نصت المادة )6( من قانون الحماية من العنف على إجراءات الحماية التي تملك إدارة حماية األسرة اتخاذها ومنها:

1.  نقل المتضرر إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي إذا اقتضت الضرورة ذلك

2. نقل المتضرر وبموافقته إلى مكان آمن إذا اقتضت الضرورة ذلك وبالتنسيق مع الوزارة.

3. اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المبلغين والشهود وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية.

الســؤال الرابــع: علــى إعتبــار أن إدارة حمايــة األســرة هــي المعنيــة باالنتقــال إلــى مــكان وقــوع العنــف األســري، ومــا يســتتبع ذلــك 
مــن صعوبــات فــي جمــع المعلومــات واألدلــة عــن الُمعِنــف، فــإن ذلــك يســتلزم أن تكــون إجراءاتهــا ســريعة، وتتمثــل أهميــة الســرعة 

باالنتقــال إلــى مســرح الجريمــة بمــا يلــي:

 أن ســرعة التحــرك مــن قبــل جهــات التحقيــق إلــى مســرح الجريمـــة قبــل العبــث باآلثــار يــؤدي إلــى ســرعة الكشــف عــن الجريمــة والقبــض
علــى الُمعِنــف.

 أن نوع الجريمة وأهميتها والزمان والمكان الذي وقعـــت فيـــه يلقي بالعبء الكبير على أفراد إدارة حماية األســرة، نظرًا للحتمية الُموجبة
لســرعة كشــف الحقيقة، ال ســيما في ظل ظروف مجتمـــع متغيـــر ســريع التحرك، قد يفســد بســرعة تحركه مســرح الجريمة، ويســتفيد من 

الزمــن المحــدد لبقائــه فــي التســتر علــى الُمعِنــف، وبالتالــي طمــس األدلــة. 

 االهتمــام بمســرح الجريمــة، وضــرورة ســرعة االنتقــال بمــا يحقـــق المحافظــة علــى المــكان بالصــورة التــي تركــه الُمعِنــف فيهــا إلمكانيــة
االســتفادة مــن اآلثــار الماديــة كمنطلــق لعمليــات البحــث والتحــري. 

.ضبط أقوال األشخاص المتواجدين في مسرح الجريمة
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 االســتعانة بفــرق مســرح الجريمــة للكشــف علــى موقــع الجريمــة، واالســتعانة أيضــًا بأصحــاب وأربــاب الحــرف والصناعــات للتعــرف علــى
حقائــق بعــض الجرائــم التــي قــد ترتبــط بقضايــا العنــف األســري ومثالهــا: الكشــف علــى واقعــة تهديــد تقدمــت بهــا ســيدة فــي مواجهــة ابــن 

زوجهــا وارتبطــت بخلــع بــاب المنــزل. 

 يجـــاد خبـــراء متخصـــصين لفحــص جميــع اآلثــار الماديــة المتبقيــة فــي مســرح الجريمــة، ال ســيما التــي توفيــر األجهــزة الحديثــة والفنيــة، واإ
تحــدث داخــل محيــط األســرة.

.38 حالته إلى الجهة القضائية المختصة سماع أقوال الُمعِنف المقبوض عليه خالل )24( ساعة واإ

ثانيًا: إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة.
كمــا ذكرنــا أن  إجــراءات تحــري وجمــع أدلــة اإلثبــات واحــدة - وهــي مذكــورة فــي القانــون ويعرفهــا ويمارســها بشــكل يومــي كل 
القائميــن علــى نظــام العدالــة الجزائيــة– كمــا أن إجــراءات تحقيــق النيابــة العامــة هــي واحــدة أيضــًا ومذكــورة فــي القانــون-  لكــن 
مــا يؤثــر فــي فعاليــة هــذه اإلجــراءات هــو تغيــر الشــخص الُمــوكل بهــذا األمــر، ومــدى إســتيعابه وفهمــه وحرفيتــه فــي القيــام بهــذا 
اإلجــراء ومعرفتــه وأيمانــه بالهــدف الــذي يســعى إليــه )العدالــة(، ومــا يجــب مراعاتــه فــي إطــار النيابــة العامــة فــي قضايــا العنــف 

األســري إضافــة إلــى مــا ذكــر ســابقًا عنــد الحديــث عــن إدارة حمايــة األســرة  يتمثــل باإلجابــة عمــا يلــي:
السؤال األول: ما هو دور المدعي العام في التعامل مع قضايا العنف األسري؟

حالتهــم للقضــاء 39، ولمــا تتســم بــه  إن الوظيفــة المنوطــة بالمدعــي العــام هــي تعقــب مرتكبــي الجرائــم وجمــع األدلــة بمواجهتهــم واإ
قضايــا العنــف األســري مــن خصوصيــة فــي إطــار جمــع األدلــة، األمــر الــذي قــد تكــون صعوبــة إثبــات الجريمــة فــي ظــل وجــود 
المــادة )153( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والتــي تنــص علــى »تســمع شــهادة أي مــن أصــول المتهــم أو الظنيــن أو 
فروعــه أو زوجــه ولــو بعــد انقضــاء الرابطــة الزوجيــة، إال انــه يجــوز لهــم االمتنــاع عــن أداء الشــهادة ضــده أو ضــد شــركائه فــي 
اتهــام واحــد«، إضافــة إلــى خــوف أفــراد األســرة مــن الجانــي – الــذي غالبــًا مــا يتكــون لــه ســلطة علــى باقــي أفــراد األســرة -  األمــر 
الــذي قــد يــؤدي إلــى إعطــاء شــهادات مجتزئــة، كل ذلــك يــؤدي إلــى إختــالل ميــزان العــدل واإلنصــاف، ممــا يــؤدي إلــى إزديــاد 

المشــاكل بيــن أفــراد األســرة وارتــكاب جرائــم أشــد خطــورًة. 
ولــم يتضمــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري وكذلــك قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة نصوصــًا تعطــي المدعــي العــام أي 
نمــا يقــوم بتطبيــق النصــوص العامــة دون أي تمييــز إيجابــي للمــرأة، إال أن  صالحيــات اســتثنائية فــي قضايــا العنــف األســري، واإ
هــذه النصــوص – علــى الرغــم مــن عموميتهــا – فإنــه يمكــن تطبيقهــا مــن قبــل المدعــي العــام بآليــة مختلفــة، فــي إطــار الوظيفــة 

المنوطــة بــه وهــي تعقــب مرتكــب الجــرم وتقديمــه للقضــاء، ومــن اإلجــراءات التــي يمكــن للمدعــي العــام إتباعهــا:

.إيالء أهمية خاصة لقضايا العنف األسري، من خالل تعزيز الرقابة على أفراد الضابطة العدلية

 ســرعة االســتماع إلــى شــهادة الضحايــا مــن أفــراد األســرة، األمــر الــذي يســاعدهم ويســاندهم فــي تعزيــز ثقتهــم باللجــوء إلــى القضــاء مــن
أجــل حصولهــم علــى حقوقهــم ووقــف تكــرار االعتــداء.

.التأكد من عدم إسقاط الضحية لحقها الشخصي باإلكراه أو االبتزاز، ألنه يكون صادرًا عن إرادة معيبة في أغلب األحيان

.اإلسراع في التثبت من بعض حاالت العنف، من خالل إرسال الضحية للكشف الطبي

تطبيق عملي 
أعط أمثلة على إجراءات يمكن أن يطبقها المدعي العام بصورة إيجابية لحماية ضحايا العنف األسري.

اإلجابة: من اإلجراءات التي يستطيع المدعي العام تطبيقها:
1. االبتعاد عن األسئلة المحرجة خاصة في قضايا االعتداءات الجنسية. 

38. المادتين )99( و )100( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
39. المادة )17( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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2. مراعــاة حالــة الضحيــة النفســية فــي حالــة إنهيــار الضحيــة بالبــكاء وفــي حــال كــون الضحيــة طفــاًل مراعــاة توفيــر الشــعور 
باألمــان والســرية لــه وعزلــه عــن عوامــل التشــتت. 

3. مساعدة الطفل الضحية على تذكر األحداث بربطها بتواريخها مثل العطل المدرسية وتاريخ الميالد. 
4. إختصار زمن المقابلة مع الطفل قدر اإلمكان. 

5. اإلبتعاد عن األسئلة اإليحائية. 
6. عدم مواجهة الطفل بالشخص المعتدي نهائيًا وفي حالة إجراء طابور تشخيص فيكون من الخلف. 

7. مراعاة العوامل النفسية للطفل حيث أن الطفل قد يلجأ إلى الكذب أو استخدام مخيلته لجلب االنتباه. 
8. علــى المدعــي العــام مراعــاة التمييــز بيــن الشــهادة التلقينيــة التــي ال تتناســب مــع ســنه أو تطابــق شــهادة أكثــر مــن طفــل 

تطابقــًا تامــًا فــإن ذلــك مصــدرًا للشــك بأنهــا ملقنــة. 
عادته إلى موضوع القضية.  9. عدم توبيخ الطفل إذا تبين أنه كاذب واإ

10. أن يتــم إفهــام الضحيــة بحقوقهــا القانونيــة بلغــة بســيطة إمــا عــن طريــق تحويلهــا إلــى مركــز صحــي أو مركــز إيــواء 
لضمــان ســالمتها. 

السؤال الثاني: هل يملك المدعي العام حق إصدار أمر الحماية المنصوص عليه في قانون الحماية من العنف األسري؟
نمــا يقتصــر  وفقــًا لمفهــوم المــادة )16( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري، ال يملــك المدعــي العــام إصــدار أوأمــر الحمايــة واإ

األمــر علــى المحكمــة.
الســؤال الثالــث: هــل يمكــن التقــدم بطلــب الحمايــة للمحكمــة المختصــة أثنــاء وجــود القضيــة لــدى المدعــي العــام فــي مرحلــة 

التحقيــق؟
رغــم أن القانــون لــم ينــص علــى هــذا اإلجــراء صراحــًة، إال أن التطبيــق األمثــل الحــكام قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري تقتضــي 
الســماح بذلــك، خاصــة إذا مــا علمنــا أن المدعــي العــام يتولــى التحقيــق فــي قضايــا العنــف األســري فيمــا يخــص الجنايــات؛ وهــذه 

الجرائــم بحكــم خطورتهــا أولــى بشــمولها بأحــكام الحمايــة المســتعجلة.
وعليــه، فــإن الممارســة الُفضلــى فــي ســبيل تطبيــق أحــكام المــادة )16( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري فــي القضايــا التــي 
فــي مرحلــة التحقيــق اإلبتدائــي يتمثــل بــأن يقــدم طلــب للمحكمــة المختصــة إلســتصدار أمــر حمايــة مســتعجل، حمايــًة ألفــراد األســرة.

ثالثًا: إجراءات المحاكمة في قضايا العنف األسري. 
كمــا ذكرنــا آنفــًا أن الدليــل لــن يتنــاول إجــراءات المحاكمــة المعتــادة التــي تتبعهــا المحاكــم فــي القضايــا الجزائيــة عمومــًا كــون القضــاة 
هــم األقــدر علــى إدراك هــذه اإلجــراءات والتعامــل معهــا وأن مــا ســيرد فــي الدليــل يقتصــر علــى اإلجــراءات الخاصــة التــي تتبعهــا 
ــه آنفــًا ومــن  ــا العنــف األســري والتــي تنبــع مــن خصائــص العنــف الــذي أشــرنا ل المحاكــم و/أو التــي يجــب أن تتبعهــا فــي قضاي

خــالل اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة: 
السؤال األول: من هي المحكمة المختصة بنظر قضايا العنف األسري؟ 

حــرص المشــرع فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى تخصيــص هيئــات قضائيــة للنظــر فــي قضايــا العنــف األســري، فقــد 
نصــت المــادة )19( علــى أنــه: ))يخصــص المجلــس القضائــي لغايــات هــذا القانــون هيئــات قضائيــة للفصــل فــي قضايــا العنــف 
األســري((، األمر الذي يُوجب أن يتم تســمية قضاة ُمتخصصين وهئيات قضائية متخصصة  للنظر في قضايا العنف األســري 

فــي جميــع محاكــم المملكــة حســبما يســتلزم اإلختصــاص المكانــي.
ويثــور تســاؤاًل فيمــا إذا نظــرت قضيــة عنــف أســري مــن هيئــة لــم يتــم تخصيصهــا للنظــر فــي هــذا النــوع مــن القضايــا، مــا هــو األثــر 

القانونــي المترتــب علــى ذلــك؟
اإلجابة: لم يرتب القانون البطالن على ذلك.

ويرتكز اختصاص الهيئات القضائية المتخصصة بقضايا العنف والمسماة من المجلس القضائي على النحو اآلتي: 
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- اإلختصاص الشخصي.
اإلختصــاص الشــخصي )شــخص الُمعِنــف والضحيــة(، هــو المعيــار األساســي فــي توزيــع اإلختصــاص بيــن الهيئــات القضائيــة 
الُمتخصصــة بقضايــا العنــف األســري وبيــن الهيئــات القضائيــة األخــرى، ويتحــدد هــذا المعيــار بكــون الُمعِنــف والمجنــي عليــه مــن 

أحــد أفــراد األســرة بالمفهــوم الــوارد بالمــادة )3( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري.
ــي: لــو حدثــت جريمــة كاملــة داخــل نطــاق األســرة )قــام أب بضــرب ابنتــه( أو )زوج حقــر زوجتــه( أو )عــم  ــق عمل تطبي
ضــرب ابــن أخيــه( وتبيــن بــأن جــار لهــم هــو مــن ســاعد علــى ارتــكاب الجــرم، فهــل تطبــق القواعــد الــواردة فــي قانــون الحمايــة 

مــن العنــف األســري علــى المســاهم بالجريمــة؟  
اإلجابــة: ال يســتفيد الجــار )المســاهم( مــن األحــكام الــواردة فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري، ذلــك أن هــذا القانــون 
يطبــق علــى الجنــح الواقعــة علــى األشــخاص وتنطــوي علــى عنــف أســري إذا تمــت بيــن أفــراد األســرة حســبما ورد فــي المــادة 

)3( مــن القانــون.
- اإلختصاص النوعي.

يقصــد باإلختصــاص النوعــي أن تكــون الجريمــة مــن حيــث تكييفهــا القانونــي تدخــل ضمــن اختصــاص الهيئــات الُمتخصصــة فــي 
قضايــا الُعنــف األســري حيــث تختــص الهيئــة المســماة مــن المجلــس القضائــي فــي جميــع الجرائــم الواقعــة علــى األشــخاص دونــًا 

عــن األمــوال والتــي ُترتكــب داخــل نطــاق األســرة40.
- اإلختصاص المكاني.

ينعقــد اإلختصــاص المكانــي لمحكمــة معينــة بحــدود منطقــة جغرافيــة معينــة، ال تتجــاوز حــدود هــذه المنطقــة فــي اختصاصهــا، ألن 
فــي ذلــك تجــاوز علــى اختصــاص محكمــة أخــرى، وعلــى هــذا األســاس قســمت المناطــق الجغرافيــة فــي المملكــة بحيــث تتبــع كل 

منطقــة جغرافيــة جهــة قضائيــة محــددة.
ولغايــات تطبيــق قواعــد اإلختصــاص المكانــي فــي جرائــم العنــف األســري فإنــه تطبــق القواعــد الــواردة فــي المــادة )5( مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات الجزائيــة 41. 
أما من حيث توزيع اإلختصاص على محاكم الصلح والبداية والجنايات الكبرى 

الهيئة التي من درجة محاكم الصلح.
نصــت المــادة )3( مــن قانــون محاكــم الصلــح لســنة 2017 علــى أنــه: ))تختــص محكمــة الصلــح بالنظــر فــي المخالفــات والجنــح 

جميعهــا والتــي لــم يعّيــن القانــون محاكــم أخــرى للنظــر فيهــا((.
وعليــه تختــص الهيئــات القضائيــة مــن درجــة قاضــي الصلــح بكافــة الجنــح والمخالفــات التــي يرتكبهــا أفــراد األســرة ضــد بعضهــم 

البعــض والتــي تدخــل فــي اختصــاص قاضــي الصلــح.  
وتتصل الهيئة المتخصصة من درجة قاضي الصلح بقضايا العنف األسري، إما:

- شكوى تقدم إليها مباشرة.
- إحالة من المدعي العام.

- إحالــة مــن الضابطــة العدليــة بمــا فيهــا إدارة حمايــة األســرة )بنــاًء علــى ضبوطــات أو تقاريــر أو شــكوى قدمــت إلــى الضابطــة 
العدليــة(.

40.  أنظر المحور األول المخصص للحديث عن نطاق الجرائم.   
41.  نصت المادة )5( على أنه: 1. تقام دعوى الحق العام على المشــتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشــتكى 

عليــه أو مــكان إلقــاء القبــض عليــه وال أفضليــة لمرجــع علــى آخــر إال بالتاريــخ األســبق فــي إقامــة الدعــوى لديــه. 
2.    فــي حالــة الشــروع تعتبــر الجريمــة أنهــا وقعــت فــي كل مــكان وقــع فيــه عمــل مــن أعمــال البــدء فــي التنفيــذ، وفــي الجرائــم المســتمرة يعتبــر مكانــًا للجريمــة كل محــل 

تقــوم فيــه حالــة االســتمرار. وفــي جرائــم االعتيــاد والجرائــم المتتابعــة يعتبــر مكانــًا للجريمــة كل محــل يقــع فيــه أحــد األفعــال الداخلــة فيهــا. 
3.    إذا وقعــت فــي الخــارج جريمــة مــن الجرائــم التــي تســري عليهــا أحــكام القانــون األردنــي ولــم يكــن لمرتكبهــا محــل إقامــة معــروف فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ولــم 

يلــق القبــض عليــه فيهــا فتقــام دعــوى الحــق العــام عليــه أمــام المراجــع القضائيــة فــي العاصمــة.
4.    يجــوز إقامــة دعــوى الحــق العــام علــى المشــتكى عليــه أمــام القضــاء األردنــي إذا ارتكبــت الجريمــة بوســائل إلكترونيــة خــارج المملكــة وترتبــت آثارهــا فيهــا ، كليــًا 

أو جزئيــًا، أو علــى أي مــن مواطنيهــا.
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42. المادة )5( من قانون تشكيل المحاكم  النظامية وتعديالته رقم 17 لسنة  2001  المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2017.
43. المادة )130( من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما يليها.

44. المادة )9( من قانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديالته رقم 19 لسنة 1986.
45. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )101( مــن الدســتور والتــي جــاء فيهــا: )) 1. ..... 2. ....  3. جلســات المحاكــم علنيــة إال إذا قــررت المحكمــة أن تكــون ســرية 

مراعــاة للنظــام العــام أو محافظــة علــى اآلداب، وفــي جميــع األحــوال يكــون النطــق بالحكــم فــي جلســة علنيــة.....((

الهيئة التي من درجة محاكم البداية.
تختــص بهــا محكمــة البدائيــة المؤلفــة مــن قاضييــن فــي قضايــا العنــف األســري التــي مــن نــوع الجنايــة 42، ومثالهــا جنايــة اإليــذاء 

وفقــًا للمــادة )334( مكــررة مــن قانــون العقوبــات.
وتتصل الهيئة المتخصصة من درجة محاكم البداية بقضايا العنف األسري وذلك بحسب نوع الجرم:

- إذا كان مــن نــوع الجنايــة فإنــه يتوجــب أن يصــدر فيــه قــرار ظــن مــن المدعــي العــام ويقــوم بإرســاله إلــى النائــب العــام الــذي 
يصــدر قــرار اتهــام بعــد التأكــد مــن اســتكمال إجــراءات التحقيــق وبعــد ذلــك يعيدهــا إلــى المدعــي العــام الــذي يجــب أن ُيعــد الئحــة 

اتهــام ويقــوم بتبليغهــا للمتهــم )مرتكــب العنــف األســري( ثــم يرســل الملــف إلــى المحكمــة43. 
محكمة الجنايات الكبرى.

حددت المادة )4( من قانون محكمة الجنايات الكبرى اختصاصات المحكمة وهي:
أ.  جرائــم القتــل المنصــوص عليهــا فــي المــواد )326( و )327( و )328( و )330( و )338( مــن قانــون العقوبــات المعمــول 

به.
ب. جرائــم اإلغتصــاب وهتــك العــرض والخطــف الجنائــي المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن )292( إلــى )302( مــن قانــون 

العقوبــات المعمــول بــه. 
ج. الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة.

فــإذا ارتكــب أي مــن أفــراد األســرة هــذه الجرائــم ضــد فــرد آخــر مــن األســرة فإنهــا تكــون جرائــم عنــف أســري إذا انطــوت علــى عنــف 
أســري مــع مراعــاة مــا ورد فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري مــن أحــكام.

وتتصــل محكمــة الجنايــات الكبــرى بالقضايــا التــي تنطــوي علــى عنــف أســري بعــد أن يصــدر فيهــا مدعــي عــام الجنايــات الكبــرى 
قــرار ظــن وترســل إلــى النائــب العــام لــدى محكمــة الجنايــات الكبــرى الــذي بــدوره وبعــد التحقــق مــن اســتكمال اإلجــراءات والتحقيقــات 
فإنــه يصــدر قــرار اتهــام ويعيدهــا إلــى مدعــي عــام الجنايــات الكبــرى الــذي يعــد الئحــة اتهــام ويقــوم بتبليغهــا إلــى المتهــم )مرتكــب 

العنــف األســري( ثــم يرســل الملــف إلــى المحكمــة44. 
السؤال الثاني: ما مدى أهمية التزام المحكمة بإتباع السرية في قضايا العنف األسري؟

جــاء فــي المــادة )18( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري »تتمتــع جميــع اإلجــراءات والمعلومــات المتعلقــة بقضايــا العنــف 
األســري التــي تنظــر أمــام أي جهــة بمــا فــي ذلــك المحاكــم بالســرية التامــة«.

وبالتالي يجب أن تكون جلسات المحاكمة سرية تحت طائلة البطالن، بينما جلسة النطق بالحكم تكون علنية45.
ســؤال هــل يجــب تطبيــق الســرية فــي الجرائــم الجنائيــة التــي تحــدث داخــل نطــاق األســرة ســواء تلــك التــي مــن إختصــاص محكمــة 

الجنايــات الكبــرى أو التــي مــن إختصــاص محكمــة البدايــة؟
اإلجابــة: نعــم، ذلــك أن الهــدف مــن الســرية فــي إجــراءات المحاكمــة فــي قضايــا العنــف األســري هــو المحافظــة علــى األســرة، 
ومــن جهــة أخــرى تشــجيع ألفــراد األســرة الباقيــن لــإلدالء بشــهادتهم التــي قــد تكــون هــي البينــة الوحيــدة فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم. 
لذلــك يجــب علــى محكمــة الجنايــات الكبــرى أو محكمــة البدايــة أن تجــري المحاكمــة بصــورة ســرية متــى كانــت الجنايــة التــي تنظرهــا 

تنطــوي علــى عنــف أســري.
السؤال الثالث: ما أهمية االستعجال في إجراءات المحاكمة في قضايا العنف األسري؟. 

نصــت المــادة )15( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى أنــه: »أ- تباشــر المحكمــة المختصــة النظــر فــي أي قضيــة 
تتعلــق بعنــف أســري بعــد إحالتهــا إليهــا مباشــرة وال يجــوز تأجيــل الجلســات ألكثــر مــن ثالثــة أيــام، إال إذا اقتضــت الضــرورة غيــر 

ذلــك وألســباب تثبــت فــي المحضــر«.
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ب- يجــب أن تفصــل المحكمــة المختصــة فــي قضايــا الجنــح التــي لــم تتــم تســويتها أو رفــض قــرار تســويتها أو لــم تتــم المصادقــة 
علــى قــرار تســويتها خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ ورودهــا إلــى قلــم المحكمــة.

لذلــك يجــب التعامــل مــع قضايــا العنــف األســري بأســرع وقــت ممكــن لحمايــة األســرة، وتفــادي التأخيــر الــذي ال مبــرر لــه حيــث أن 
أمــد التقاضــي قــد ينعكــس ســلبًا علــى أطــراف النــزاع األســري وباقــي أفــراد األســرة. 

والمشرع أقر االستعجال في قضايا العنف األسري من جانبين:

 األول: تأجيــل الجلســات، بــأن ال يتجــاوز الثالثــة أيــام، وفــي حــال أن اقتضــت الضــرورة التأجيــل ألكثــر مــن هــذه المــدة؛ فإنــه يتوجــب
علــى القاضــي أن يســتند فــي قــراره إلــى أســباب حقيقيــة اســتوجبت مثــل هــذا التأجيــل، كأن يحتــاج أحــد أطــراف النــزاع إلــى عــالج لمــدة 

عشــرة أيــام أو أكثــر.

 الثانــي: فــي القضايــا الجنحويــة التــي لــم تتــم فيهــا التســوية أليٍ  ســبب كان، يجــب علــى المحكمــة أن تفصــل فــي أســاس هــذا النــزاع خــالل
مــدة ثالثــة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ ورودهــا إلــى قلــم المحكمــة.

السؤال الرابع: ما هي اإلجراءات التي تقوم بها المحكمة في قضية العنف األسري؟
تشرع المحكمة بالسير بإجراءات الدعوى من حيث:

 إصــدار أمــر حمايــة وفقــًا للمــادة )16( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري إذا اقتضــى األمــر صــدور مثــل هــذا األمــر وبنــاء علــى
طلــب مــن المتضــرر أو أي فــرد مــن أفــراد األســرة.

. 46تالوة التهمة الُمسندة بشكل واضح ومفصل من حيث األفعال واألطراف والبينات بلغة بسيطة تناسب المشتكى عليه

 فســاح المجــال أمــام الضحيــة والشــهود بــاإلدالء بشــهادتهم بحريــة تامــة وتدوينهــا بالشــكل الــذي تــرد فيــه ســماع بينــات النيابــة العامــة، واإ
علــى لســانهم 47.

.48إفهام المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه بحقه بتقديم إفادة دفاعية وبينات دفاعية

.سماع بينات الدفاع

.49السماح بتقديم المرافعات من قبل النيابة والمشتكى عليه

.أي إجراء آخر تراه المحكمة الزمًا إلظهار الحقيقة وفقًا للمادة )162( من قانون أصول المحاكمات الجزائية

.إصدار القرار الفاصل في الدعوى خالل المدة الزمنية والمحددة قانونًا

السؤال الخامس: ما هي إجراءات الحماية المستعجلة التي تملكها المحكمة؟
إن أهــم مــا يميــز إجــراءات المحاكمــة فــي قضايــا العنــف األســري هــو صالحيــة المحكمــة التــي تنظــر قضايــا العنــف األســري 
باتخــاذ إجــراءات حمايــة مســتعجلة لحيــن البــت بالدعــوى ونظــرًا ألهميــة هــذه اإلجــراءات وخصوصيتهــا ســوف نعــرض ألحكامهــا 

تباعــًا مــن خــالل:
- تعريــف أمــر الحمايــة: تدبيــر مؤقــت يصــدر عــن المرجــع القضائــي المختــص وفــق أحــكام القانــون أثنــاء النظــر فــي قضايــا 
العنــف األســري يهــدف إلــى حمايــة الضحيــة وباقــي أفــراد األســرة وأي شــخص آخــر يقــدم المســاعدة للضحيــة، وذلــك لمنــع 

اســتمرار العنــف أو التهديــد بتكــراره.

46 . المادة )172( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
47. المادة )173( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
48. المادة )175( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
49. المادة )172( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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- خصائص تدابير الحماية المؤقتة.
1. ذات طبيعــة مؤقتــة، محــددة بالغــرض الصــادرة ألجلــه، تهــدف لتأميــن حمايــة وقتيــه لحيــن البــت بالدعــوى. ففــي قضايــا العنــف 
األســري تصــدر أوأمــر الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون لمــدة محــددة، وتهــدف إلــى حمايــة أفــراد األســرة مــن تعــٍد محتمــل 

ووشــيك، وبالتالــي ال يمكــن تجنــب آثــاره مســتقباًل. 
2. قابلــة للمراجعــة والتعديــل: ألي مــن طرفــي النــزاع أثنــاء نفــاذ قــرار الحمايــة التقــدم إلــى المحكمــة بطلــب إلغائــه أو تعديلــه بنــاًء 
علــى أي مســتجدات وللمحكمــة إصــدار أي قــرارات الحقــة بأمــر الحمايــة عنــد الضــرورة لضمــان تنفيــذه وســالمة أفــراد األســرة.

- أنواع أوأمر الحماية50:
تتضمن أوأمر الحماية إلزام المعتدي بأي مما يلي:

 عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد األسرة أو التحريض على التعرض لهما.
 عدم االقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد األسرة.

 عدم اإلضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد األسرة.
 تمكيــن المتضــرر أو أي مــن أفــراد األســرة أو المفــوض مــن أي منهمــا دخــول البيــت األســري بوجــود أحــد أفــراد إدارة حمايــة 

األســرة ألخــذ ممتلكاتــه الشــخصية وتســليمها لصاحــب العالقــة بموجــب ضبــط بتســلمها.
 أي أمــر تــرى المحكمــة أن مــن شــأنه توفيــر حمايــة فاعلــة للمتضــرر أو ألي مــن األشــخاص المحتمــل تعرضهــم لــألذى بســبب 

عالقتهــم بــه.
- ويترتب على ذلك ما يلي:

.يصدر أمر الحماية من قبل المحكمة المختصة، وال يصدر من إدارة حماية األسرة أو النيابة العامة

.يمكن أن يصدر أمر الحماية بعد قيد الدعوى لدى قلم المحكمة وقبل دعوة األطراف

.نما يجب أن يكون بناًء على طلب من المتضرر أو أحد أفراد األسرة ال تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها واإ

.يمكن أن يتقدم بطلب أمر الحماية أحد أفراد األسرة

.يمكن أن يصدر أمر الحماية في غياب مرتكب فعل العنف األسري أو حضوره

.يمكن أن يصدر أمر الحماية من محكمة تنظر في جناية ناشئة عن حالة عنف أسرى

50.  وتجــدر اإلشــارة إلــى نــص المــادة )14( مــن قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد األســرة مــن العنــف األســري اللبنانــي الصــادر عــام 2014  مــا يلــي: ))يتضمــن 
أمــر الحمايــة إلــزام المشــكو منــه بواحــد أو أكثــر مــن التدابيــر اآلتيــة:

1- منع التعرض للضحية ولسائر األشخاص المعددين في المادة )12( من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم. 3.
2- عدم التعرض الستمرار الضحية واألشخاص المقيمين معها المشمولين بالحماية في إشغال منزل األسرة.

3- إخراج مرتكب العنف من المنزل، مؤقتًا ولفترة يحددها المرجع المختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.                                                                                  
4- إخــراج الضحيــة والمقيميــن معهــا المشــمولين بالحمايــة لــدى استشــعار أي خطــر فعلــي عليهــا قــد ينتــج عــن اســتمرارهم فــي إشــغال منــزل األســرة، إلــى ســكن 

مؤقــت آمــن ومالئــم
فــي حــال إخــراج الضحيــة مــن المنــزل يخــرج معهــا حكمــًا أطفالهــا الذيــن دون ســن الحضانــة القانونيــة، كمــا يخــرج معهــا ســائر األوالد والمقيميــن إذا كانــوا 

معرضيــن للخطــر. 
على المشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.

5- تسليف مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، للمأكل والملبس والتعليم، لمن هو ملزم بهم.
6- تســليف مبلــغ، وفــق قــدرة المشــكو منــه، علــى حســاب النفقــات اإللزاميــة للعــالج الطبــي أو االستشــفائي للضحيــة ولســائر األشــخاص المعدديــن فــي المــادة 

)12( مــن هــذا القانــون إذا نتــج عــن العنــف المرتكــب يوجــب هــذا العــالج.
7- االمتناع عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة بالضحية وباألشخاص المشمولين بأمر الحماية.

8- االمتناع عن إلحاق الضرر باألثاث المنزلي وباألموال المشتركة المنقولة ومنع التصرف بهما.
9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك المنزل، من دخوله ألخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر استالم

في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للمشكو منه حق مراجعة المحاكم المختصة للحصول على الحكم المناسب وفق القواعد المعمول بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن المحاكم المختصة يوقف السلفة المقررة في أمر الحماية.
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- آلية تقديم طلب الحماية. 
مــا علــى  يقــدم طلــب الحمايــة فــي ذات قضيــة العنــف؛ إمــا علــى محضــر الجلســات وعلــى لســان المتضــرر أو أحــد أفــراد األســرة، واإ
شــكل طلــب أو اســتدعاء يقــدم لنفــس الهيئــة القضائيــة الُمختصــة بنظــر الدعــوى ويضــم هــذا الطلــب لملــف الدعــوى وتصــدر الهيئــة 

القضائيــة قرارهــا. 
- هل يشترط حضور الُمعِنف إلصدار أمر الحماية؟

ال يوجــد مــا يمنــع المحكمــة مــن إصــدار هــذا األمــر فــي غيــاب الُمعِنــف، ذلــك أن الهــدف مــن إصــدار أمــر الحمايــة هــو توفيــر 
الحمايــة الفوريــة مــن أي تعــٍد وشــيك.

- في أي مرحلة من مراحل التقاضي يمكن أن يصدر أمر الحماية؟
يمكن أن يصدر أمر الحماية في أي وقت طالما الدعوى ال زالت قيد النظر ولم يصدر بها قرارًا فاصاًل.

- هل يمكن للمحكمة إصدار أمر الحماية من تلقاء نفسها، أم يكون بناًء على طلب؟
يجــب أن يتقــدم المتضــرر أو أي فــرد مــن أفــراد األســرة بطلــب إلــى المحكمــة الســتصدار أمــر الحمايــة، وقــد يكــون الطلــب علــى 

شــكل اســتدعاء يقــدم للمحكمــة أو يقــدم شــفاهه فــي محضــر الجلســة.
صيغة أمر الحماية.

صيغــة مقترحــة: بالتدقيــق فــي أقــوال المشــتكي/ة واألفعــال المرتكبــة وعلــى فــرض الثبــوت فإنهــا تشــكل 
خطــرًا عليهــا، لــذا فــإن المحكمــة تجــد مــن ظــروف الدعــوى أن المشــتكي/ة بحاجــة للحمايــة، وعليــه 
وعمــاًل بالمــادة )16( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري تقــرر المحكمــة الحكــم بإلــزام المشــتكى 

عليــه بعــدم االقتــراب مــن المنــزل الــذي تقيــم فيــه المشــتكي/ة ولمــدة أســبوعين مــن تاريــخ هــذه الجلســة وتحــت طائلــة المســاءلة 
عــالم المحكمــة. القانونيــة، وتكليــف إدارة حمايــة األســرة بتنفيــذ القــرار واإ

الصيغــة الثانيــة: تقــرر المحكمــة وعمــاًل بالمــادة )16( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري وحيــث تجــد المحكمــة مــن ظــروف 
الدعــوى أن المشــتكى عليــه )علــي( هــو طفــل وعمــره 13 ســنة وانــه بحاجــة للحمايــة وأن أفعــال المشــتكى عليــه )زيــد( وهــو شــقيق 
الطفــل علــي ُتشــكل خطــرًا عليــه فتقــرر إلــزام المشــتكى عليــه )زيــد( بعــدم التعــرض لشــقيقه )علــي( وذلــك لمــدة أســبوع مــن تاريــخ 

عــالم المحكمــة. هــذه الجلســة تحــت طائلــة المســاءلة وتكليــف إدارة حمايــة األســرة بتنفيــذ القــرار واإ
- هل من مدد ألوأمر الحماية؟

لم ينص المشرع على مدد محددة ألوأمر الحماية، إال أنه تجدر اإلشارة إلى أنها تنتهي حكمًا بصدور القرار الفاصل في الدعوى.
- مدى جواز الطعن بأوأمر الحماية.

لــم ينــص قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى جــواز الطعــن فــي أوأمــر الحمايــة التــي تصــدر اســتنادًا لنــص المــادة )16( ولــم 
يحــدد جهــة طعــن، وذلــك بالنظــر إلــى الفلســفة مــن هــذه األوأمــر التــي تهــدف إلــى حمايــة أفــراد األســرة مــن خطــر وشــيك.

- الجهة المختصة بتنفيذ األمر بالحماية.
ترســل المحكمــة نســخًا عــن جميــع أوأمــر الحمايــة التــي تصدرهــا إلــى إدارة حمايــة األســرة التــي يقــع فــي دائرتهــا مــكان إقامــة 

الضحيــة والمعتــدي واألشــخاص الذيــن تحميهــم هــذه األوأمــر خــالل مــدة أقصاهــا )24( ســاعة مــن 
صدورهــا وتســلم نســخًا مصدقــة لألطــراف جميعهــا عنــد الطلــب، والتــي بدورهــا تراقــب اإلمتثــال ألوأمــر 

الحمايــة وتنفيذهــا. 
الجزاء المترتب على خرق أوأمر الحماية.

إذا خــرق المشــتكى عليــه أمــر الحمايــة أو أي مــن شــروطه فقــد نصــت المــادة )17( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى 
معاقبــة المخالــف النحــو التالــي: 

1. بغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة ال تزيد على شهر أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
2. بغرامــة ال تزيــد علــى مائتــي دينــار أو بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن إذا اقتــرن خــرق أمــر 

راجع النموذج الثالث 
من المالحق 

أنظر النموذج الرابع 
من المالحق 
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الحمايــة باســتخدام العنــف تجــاه أي مــن المشــمولين بــه. 
3. إذا تكــرر خــرق أمــر الحمايــة ألكثــر مــن مرتيــن فيعاقــب المشــتكى عليــه بالحبــس مــدة ال تقــل عــن أســبوع وال تزيــد علــى ثالثــة 

أشــهر وبغرامــة ال تزيــد علــى )100( دينــار.
ســؤال: مــن هــي المحكمــة المختصــة بالنظــر فــي جــرم خــرق أمــر الحمايــة، هــل هــي محكمــة الصلــح ذات اإلختصــاص المحــدد 

وفقًا لقانون تشــكيل المحاكم النظامية وتعديالته، أم هي المحكمة المختصة وفقًا لقانون الحماية من العنف األســري؟

رابعًا: استخدام التقنيات الحديثة من قبل اإلدعاء العام والمحكمة في االستماع لشهادة ضحايا العنف األسري:
تنــص المــادة )12( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى: )علــى المدعــي العــام أو المحكمــة المختصــة إذا اقتضــت الضــرورة 
اســتخدام التقنيــة الحديثــة إن وجــدت، وذلــك حمايــة للمجنــي عليــه الــذي لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره أو الشــاهد الحــدث فــي إجــراءات 

ســماع الشــهود والمناقشــة والمواجهــة، علــى أن تمكــن هــذه الوســائل أي خصــم مــن مناقشــة الحــدث أو الشــاهد أثنــاء المحاكمــة(. 
ففــي حــال أن كان ضحيــة العنــف األســري لــم يتــم الثامنــة عشــر مــن العمــر أو كان الشــاهد الــذي لــم يتــم الثامنــة عشــر مــن عمــره 
ســواًء أكان مــن أفــراد األســرة أم لــم يكــن، فــإن ذلــك يجيــز للمحكمــة المختصــة أن تســتمع لشــهادته عبــر التقنيــة الحديثــة، وذلــك 

لتوفيــر الشــعور لــه باالطمئنــان أثنــاء اإلدالء بالشــهادة ولضمــان عــدم تأثــره مــن أطــراف الدعــوى.
- المقصود بالتقنية الحديثة الوارد ذكرها بالقانون؟

عرفــت المــادة الثانيــة مــن نظــام اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة فــي اإلجــراءات الجزائيــة لســنة 2018 وســائل التقنيــة الحديثــة بأنهــا: 
)وســائل االتصــال الحديثــة المرئيــة والمســموعة المعتمــدة وفقــًا ألحــكام هــذا النظــام لمباشــرة إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة الجزائيــة(.

وعليه، يدخل في ذلك وعلى سبيل المثال:

.)CCTV( التواصل عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة

.التسجيل  باستخدام الفيديو

.التسجيل الصوتي

- نطاق استخدام التقنية الحديثة وفقاً لنظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في اإلجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 51 2018:
أ.  يكــون اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة وجوبيــًا فــي حالــة ســماع أقــوال المجنــي عليــه فــي جرائــم االعتــداء علــى العــرض إال 

إذا تعــذر ذلــك.

51. عرفــت المــادة الثانيــة مــن النظــام وســائل التقنيــة الحديثــة :  وســائل االتصــال الحديثــة المرئيــة والمســموعة المعتمــدة وفقــا ألحــكام هــذا النظــام لمباشــرة إجــراءات 
التحقيــق والمحاكمــة الجزائيــة.

- المادة )4(  من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في اإلجراءات الجزائية:
أ.1. للمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى.

  2. للمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من أحد أفراد الضابطة العدلية أو الجهة المختصة.
ب. للمحكمة والمدعي العام اســتخدام وســائل التقنية الحديثة متى كان اســتخدامها يحقق ســرعة وســهولة البت في القضايا الجزائية وتحقيق العدالة أو كان اســتخدامها 

الزمــًا للحفــاظ علــى األمــن والســلم االجتماعــي.
- المادة )6( من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في اإلجراءات الجزائية:

أ. يكون استخدام وسائل التقنية الحديثة وجوبيًا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم االعتداء على العرض إال إذا تعذر ذلك.
ب. للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحاالت التالية:

1. االستماع إلى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة أو خارج اختصاص دائرة المدعي العام.
2. االستماع إلى شهادة شاهد نزيل في أحد مراكز اإلصالح والتأهيل أو في أي مكان مخصص لحفظ الموقوفين أو المحكومين.

3. إجراءات التحقيق والمواجهة واالستجواب مع المشتكى عليه إذا كان هناك عائٌق يحول دون حضوره أو أن حضوره قد يشكل خطرًا أو إخالاًل بنظام الجلسات.
4. إجراءات التحقيق والمحاكمة مع األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة حماية لهم أو مع النساء متى وجدت مسوغات لذلك.

5. حماية للشهود.
- المادة )7( من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في اإلجراءات الجزائية:

أ.1. للمشــتكى عليــه الــذي تقــرر التحقيــق معــه باســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة أن يطلــب مــن المدعــي العــام أثنــاء التحقيــق معــه الحضــور شــخصيًا، وللمدعــي العــام 
بنــاء علــى أســباب مبــررة قبــول هــذا الطلــب أو رفضــه.

2.  يكــون القــرار الصــادر عــن المدعــي العــام بالرفــض قابــاًل لالســتئناف للنائــب العــام خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ علــم المشــتكى عليــه بالقــرار، وعلــى النائــب العــام أن 
يفصــل فــي هــذا الطعــن خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ وصــول الملــف إلــى ديوانــه .

 ب. للمشــتكى عليــه الــذي تقــررت محاكمتــه باســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة فــي أي درجــة مــن درجــات التقاضــي أن يطلــب فــي أول جلســة تعقــد لمحاكمتــه باســتخدام 
هــذه الوســائل حضــوره شــخصيًا أمــام المحكمــة، وعلــى المحكمــة إجابــة طلبــه أو رفضــه ويكــون قرارهــا بهــذا الشــأن قطعيــًا غيــر قابــل للطعــن.
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ب. للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحاالت التالية: 
1. االستماع إلى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة أو خارج اختصاص دائرة المدعي العام.

2. االســتماع إلــى شــهادة شــاهد نزيــل فــي أحــد مراكــز اإلصــالح والتأهيــل أو فــي أي مــكان مخصــص لحفــظ الموقوفيــن أو 
المحكوميــن.

3. إجــراءات التحقيــق والمواجهــة واالســتجواب مــع المشــتكى عليــه إذا كان هنــاك عائــٌق يحــول دون حضــوره أو أن حضــوره 
قــد ُيشــكل خطــرًا أو إخــالاًل بنظــام الجلســات.

 4. إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة مــع األطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة حمايــة لهــم أو مــع النســاء متــى وجــدت مســوغات 
لذلــك.

- حماية للشهود.  5
- نطاق استخدام التقنية الحديثة وفقًا ألحكام »المادة )158( من قانون أصول المحاكمات الجزائية«. 

- يســتخدم المدعــي العــام والمحكمــة التقنيــة الحديثــة وفقــًا للبنــد )د( مــن المــادة )158( وذلــك حمايــة للشــهود الذيــن لــم يكملــوا 
الثامنــة عشــرة مــن العمــر عنــد اإلدالء بشــهاداتهم وعلــى أن تتيــح هــذه الوســائل ألي خصــم مناقشــة الشــاهد أثنــاء المحاكمــة، 

وتعــد هــذه الشــهادة بينــة مقبولــة فــي القضيــة.
- لغايــات البنــد )ج( مــن هــذه الفقــرة، يكــون اســتخدام التقنيــة الحديثــة وجوبيــًا فــي حالــة ســماع أقــوال المجنــي عليــه فــي جرائــم 

االعتــداء علــى العــرض إال إذا تعــذر ذلــك وجوازيــًا فــي جميــع الحــاالت األخــرى.
- يجوز للمدعي العام أو المحكمة اســتخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المســاس بحق المناقشــة، 
وبمــا فــي ذلــك محاكمــة النزيــل عــن بعــد مــن مراكــز اإلصــالح والتأهيــل المــودع بــه علــى النحــو المبيــن فــي النظــام الــذي 

يصــدر لهــذه الغايــة.
- مبررات استخدام التقنية الحديثة وفقًا لقانون الحماية من العنف األسري:

.حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره

.حماية الشاهد الحدث في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة

- ضوابط استخدام التقنية الحديثة وفقًا لقانون الحماية من العنف األسري:

.أن تقتضي الضرورة ذلك

.مراعاة أحكام السرية

 الحضــور والمناقشــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون خاصــة مــا تعلــق منهــا بحــق الدفــاع وحضــور الوكيــل أثنــاء إجــراءات التحقيــق
والمحاكمــة باســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة وبالتنســيق مــع الجهــة المختصــة. 

خامسًا: مدى إمكانية الحكم بالتدابير المنصوص عليها في )54( مكرر من قانون العقوبات في قضايا العنف األسري
تنص المادة )54 مكررة ثانيًا( على:

))1. للمحكمــة بنــاًء علــى تقريــر الحالــة االجتماعيــة وبموافقــة المحكــوم عليــه فيمــا خــال حالــة التكــرار أن تقضــي بإحــدى بدائــل 
اإلصــالح المجتمعيــة أو جميعهــا عنــد الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة األصليــة المحكــوم بهــا وفقــًا ألحــكام المــادة )54 مكــررة( مــن 

هــذا القانــون.
2. للمحكمــة بنــاًء علــى تقريــر الحالــة االجتماعيــة إلغــاء بدائــل اإلصــالح المجتمعيــة المحكــوم بهــا وتنفيــذ العقوبــة األصليــة 

المحكــوم بهــا فــي أي مــن الحالتيــن التاليتيــن:
أ. عند إلغاء وقف التنفيذ وفقًا ألحكام المادة )54 مكررة( من هذا القانون.
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ب. إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل اإلصالح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة((.
باستقراء هذا النص وكافة نصوص قانون الحماية من العنف األسري، فإنه يترتب ما يلي:

- ال تملــك محكمــة الموضــوع فــي قضايــا العنــف األســري تضميــن قرارهــا أي مــن التدابيــر الــواردة فــي المــادة )11( مــن قانــون الحمايــة 
بالعنــف األســري، ذلــك أن هــذه التدابيــر يمكــن لقاضــي التســوية فقــط تضمينهــا فــي قــرار المصادقــة علــى اتفاقيــة التســوية التــي تمــت 

بيــن أطــراف النــزاع.

- أما فيما يخص التدابير الواردة في المادة )54( مكررة ثانيًا من قانون العقوبات، فإنه ال يمنع في حال توافرت الشــروط العامة لتطبيقها 
ســواًء فــي الجنــح أم الجنايــات التــي تقــرر المحكمــة وقــف تنفيــذ العقوبــة فيهــا وبموافقــة المحكــوم عليــه أن يتــم اللجــوء إلــى تدابيــر اإلصــالح 

المجتمعــي، إذا وجــدت المحكمــة أن التدبيــر البديــل يســهم فــي الحفــاظ علــى األســرة.
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اإلشكاليات الُمحتملة أثناء إجراءات التقاضي في قضايا العنف األسري

اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

اإلختصاص

نظر قضايا العنف األسري   -
من هيئات قضائية غير 

متخصصة.

األصل أن تنظر قضايا العنف األسري من   -
قبل هيئات قضائية ُمتخصصة، بعضها بنظر 

التسوية وبعضها بنظر النزاع كونه أصبح لديها 
الخبرة العملية المتراكمة في التعامل مع أطراف 

النزاع األسري، واختيار التدبير الُمالئم للمحافظة 
على كيان األسرة.

السرية
نظر الهيئات القضائية لقضايا   -
العنف األسري بصورة علنية ال 

سيما محاكم الجنايات.

يجب على كافة الهيئات القضائية بما فيها   -
محاكم الجنايات النظر في جميع قضايا العنف 

األسري بصورة سرية.

اإلستعجال

التراخي في نظر قضايا العنف   -
األسري.

تأجيل مواعيد الجلسات لمدد   -
طويلة.

اإللتزام بفصل قضايا العنف األسري بشكل   -
مستعجل.

التقنية الحديثة

عدم استخدام المحكمة التقنية   -
الحديثة وذلك لحماية المجني 

عليهم والشهود ممن تقل 
أعمارهم عن 18 سنة، مما 
قد يعرضهم لخطر المواجهة 
المباشرة مع مرتكب العنف 

األسري. 

للمحافظة على الضحية والشهود ممن تقل   -
أعمارهم عن 18 سنة وعدم ترك انعكاسات 
نفسية لديهم، فإنه من األفضل أن تستخدم 

المحكمة التقنية الحديثة في سماع شهادتهم أثناء 
إجراءات التقاضي.

أوأمر الحماية

عدم اهتمام المحكمة بإصدار   -
أوأمر الحماية المستعجلة وذلك 

للمحافظة على الضحية أو 
باقي أفراد األسرة من مرتكب 

العنف األسري.
اإلعتقاد بأن أمر الحماية يجب   -

أن يصدر بحضور مرتكب 
العنف األسري.

يجب على محكمة الموضوع النظر بإهتمام بالغ   -
في توفير الحماية بشكل مستعجل من خالل 

إصدار أوأمر الحماية. 
يمكن للمحكمة إصدار أمر الحماية بغياب   -

مرتكب العنف األسري.
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المحور السابع

التدابير في قانون الحماية من العنف األسري
إن هــدف أي سياســة عقابيــة هــو محاربــة الســلوكيات اإلجراميــة والســعي للحــد مــن تطــور وانتشــار الجريمــة وتزايدهــا، حمايــة 
للحقــوق الفرديــة والجماعيــة، لــذا وضعــت عقوبــات متفاوتــة ومختلفــة لتحقيــق ذلــك، إذ تعتبــر العقوبــة جــزاء يضعــه المشــرع، هدفهــا 

الــردع عــن ارتــكاب الجرائــم بأنواعهــا52.
فــإذا كانــت العقوبــة هــي جــزاء قانونــي يفــرض علــى مرتكــب الجريمــة بنــاًء علــى حكــم صــادر عــن محكمــة جزائيــة مختصــة، وهــو 

إيــالم يصيــب المجــرم فــي جســمه أو حريتــه أو مالــه، أو فــي حقوقــه السياســية أو المدنيــة أو االجتماعيــة.
فــإن التدابيــر: هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات تواجــه خطــورة كامنــة فــي شــخص لدرئهــا عــن المجتمــع وتتفــق مــع اعتبارهــا وســائل 

للحمايــة والوقايــة لمنــع المجــرم مــن العــودة إلــى ارتــكاب الجريمــة مســتقباًل. 

أواًل: النصوص القانونية: 
نصت المادة )11( من قانون الحماية من العنف األسري:  

أ-  للمحكمــة المختصــة بنــاًء علــى تقريــر األخصائــي االجتماعــي والنفســي اتخــاذ أي مــن التدابيــر التاليــة علــى أن يتــم تضمينهــا 
فــي قــرار المصادقــة علــى التســوية:-

1. إلــزام مرتكــب العنــف األســري القيــام بخدمــة للمنفعــة العامــة لمــدة ال تزيــد علــى أربعيــن ســاعة عمــل فــي أحــد المرافــق العامــة 
أو الجمعيــات التــي يعتمدهــا الوزيــر وبموافقــة األطراف.

2. الحظر على مرتكب العنف األسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة ال تزيد على ستة أشهر.
3. إلحــاق أطــراف النــزاع ببرامــج أو بجلســات تأهيــل نفســي أو اجتماعــي تنظمهــا الــوزارة أو أي جمعيــة أو أي جهــة أخــرى 

يعتمدهــا الوزيــر لمــدة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر.
ب- يعاقــب كل مــن ال ينفــذ أيــًا مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، بشــكل كلــي أو جزئــي، بالحبــس 

مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر.
ج- تنظــم جميــع اإلجــراءات والشــؤون المتعلقــة بالتدابيــر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة بموجــب نظــام يصــدر 

لهــذه الغايــة.
د- للمحكمة المختصة وبناًء على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة.

ونصــت المــادة )3( مــن النظــام رقــم)100( لســنة 2019 نظــام التدابيــر الملحقــة بقــرار تســوية النــزاع فــي قضايــا العنــف األســري53 
علــى أنــه:

تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من التدابير التالية:
أ -   الخدمة للمنفعة العامة.

ب - حظر ارتياد أماكن معينة.
ج- الخضوع لجلسات أو لبرنامج التأهيل االجتماعي أو التأهيل النفسي. 

52.  وقــد أكــدت توصيــات المؤتمــر الســادس لألمــم المتحــدة للوقايــة مــن الجريمــة المنعقــد فــي كاركاس عــام 1980م، علــى العمــل علــى نشــر التدابيــر البديلــة لعقوبــة 
عطــاء أجهــزة العدالــة الجنائيــة التأهيــل الــالزم لفهمهــا وتطبيقهــا واعتمادهــا.   الســجن فــي العالــم علــى نطــاق واســع، وذلــك بإدخالهــا ضمــن التشــريعات الجزائيــة واإ
وفــي المؤتمــر الســابع لألمــم المتحــدة المنعقــد فــي ميالنــو عــام 1985 نصــت التوصيــة رقــم )15( علــى وجــوب اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لعــالج ظاهــرة تكــدس 

الســجناء، واالســتعاضة مــا أمكــن عــن عقوبــة الســجن بالتدابيــر البديلــة والمؤهلــة إلعــادة دمــج المحكــوم عليهــم فــي الحيــاة االجتماعيــة أعضــاء فاعليــن.
53. الصادر بالجريدة الرسمية رقم 3260.
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ثانيًا: فلسفة التدابير في قانون الحماية من العنف األسري.
لقــد نصــت المــادة )11( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى جــواز قيــام المحكمــة المختصــة »قاضــي التســوية« بفــرض 
أحــد التدابيــر المنصــوص عليهــا عنــد المصادقــة علــى التســوية، رغــم أن التســوية كمــا ذكرنــا وســيلة إلنهــاء قضايــا العنــف األســري 
البســيطة بعيــدًا عــن إجــراءات المحاكمــة، إال أنــه لألهميــة البالغــة لرعايــة األســرة وضمــان حســن نشــأتها لــم يكتــف المشــرع بــأن 
تنتهــي قضيــة العنــف األســري بإغــالق الملــف دون التأكــد مــن مواجهــة الخطــورة الكامنــة فــي شــخص الُمعِنــف وذلــك لضمــان 
عــدم تكــرار العنــف أو تفاقمــه، خاصــة وأن الُمعِنــف والضحيــة يجمعهمــا بالعــادة بيــت واحــد ممــا يزيــد مــن إحتماليــة تكــرار العنــف.

لذلك تتميز التدابير غير السالبة للحرية في قانون الحماية من العنف األسري بما يلي:
1- أن هذه التدابير تفرض بالتزامن مع قرار المصادقة على التســوية، والذي هو باألصل وســيلة تحويلية إلنهاء قضايا العنف 

األســري بعيدًا عن اإلجراءات القضائية.
2- ال تستطيع المحكمة التي تنظر قضية العنف األسري الحكم بهذه التدابير باإلضافة إلى العقوبات األصلية المحكوم بها.

3- تســتطيع المحكمــة التــي تنظــر قضيــة العنــف األســري فــي حــال الحكــم علــى الُمعِنــف بعقوبــة ســالبة للحريــة مــع وقــف التنفيــذ 
أن تفــرض علــى مرتكــب العنــف أحــد بدائــل اإلصــالح المجتمعيــة المنصــوص عليهــا بالمــادة )25( مكــررة مــن قانــون العقوبــات 

كمــا أشــرنا لــه فــي إجــراءات المحاكمــة فــي قضايــا العنــف األســري.
4- إذا كان األصــل بالتدابيــر أن توجــه إلــى مرتكــب العنــف، فقــد خــرج المشــرع فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري عــن تلــك 
القاعــدة بــأن أجــاز أن ُيفــرض تدبيــر الخضــوع لجلســات التأهيــل النفســي أو االجتماعــي الضحيــة باإلضافــة إلــى الُمعِنــف بــأن 

نــص صراحــًة أن ُيفــرض التدبيــر علــى أطــراف النــزاع.
نمــا  5- إن التدابيــر غيــر الســالبة للحريــة ال تُفــرض علــى مرتكــب العنــف األســري كتدابيــر بديلــة عــن العقوبــات الســالبة للحريــة، واإ
يتــم فرضهــا كإجــراء وقائــي لعــدم تكــرار العنــف فــي حــال إنهــاء القضيــة تســوية، وقــد تُفــرض علــى الضحيــة باإلضافــة للُمعِنــف، 

كمــا هــو الحــال فــي تدبيــر االخضــاع للتأهيــل النفســي أو االجتماعــي.

ثالثًا: الضوابط العامة التي يخضع عليها فرض التدابير.
علــى الرغــم مــن أن التدابيــر المنصــوص عليهــا بالمــادة )11( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري ال تعتبــر بديــاًل عــن 
العقوبــات الســالبة للحريــة بالمفهــوم المقصــود للتدابيــر فــي قانــون األحــداث، فــإن فرضهــا مــن قبــل قاضــي التســوية يخضــع لمــا يلــي: 

1- خضوع التدابير لمبدأ الشرعية.
يحــدد المشــرع القواعــد الناظمــة للتدابيــر، ويحــدد الحــاالت التــي تفــرض فيهــا، وكذلــك شــروط تطبيقهــا، وتتــرك التشــريعات عــادة 
للمحكمــة ســلطة تقديريــة واســعة فــي إختيــار التدبيــر، إال أن ذلــك مقيــد باختيــار أحــد التدابيــر المنصــوص عليهــا بالمــادة )11( 
مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري دون غيرهــا، فــال تســتطيع المحكمــة عنــد المصادقــة علــى اتفــاق التســوية فــرض تدبيــر 

مــن عندهــا غيــر المنصــوص عليــه قانونــًا.
2- صدور التدبير بحكم قضائي.

ال يجــوز فــرض أي مــن التدابيــر إال مــن قبــل محكمــة مختصــة وفقــًا للقانــون الــذي ينظــم أحــكام هــذا التدبيــر، فــال يجــوز فرضــه 
مــن قبــل إدارة حمايــة األســرة، وال مــن قبــل الهيئــات أو المؤسســات التــي ســيتم تنفيــذ العمــل لصالحهــا، فمثــاًل، ال يجــوز للجهــة 

أو المؤسســة التــي ينفــذ فيهــا الُمعِنــف هــذا التدبيــر أن تغيــر مــن طبيعــة هــذا التدبيــر. 
3- خضوع تدبير لمبدأ الشخصية.

 ال ينفــذ التدبيــر إال  علــى المســؤول عــن الجريمــة وهــو الُمعِنــف فــي قضايــا العنــف األســري، فــال يجــوز أن يمتــد لينــال أحــدًا 
غيــره مــن أفــراد أســرته، أو ورثتــه ممــن ال ذنــب لهــم ســوى عالقتهــم بهــذا الُمعِنــف، مــع مراعــاة مــا ســيتم ذكــره بالنســبة لتدبيــر 

التأهيــل النفســي واالجتماعــي.
4- خضوع التدابير لمبدأ المساواة.

يفــرض هــذا النظــام دون أي تمييــز بيــن األفــراد ممــن تنطبــق عليهــم شــرط فرضــه، وهــو مبــدأ ال يتعــارض مــع مــا يتــرك المشــرع 
للمحكمــة مــن ســلطة تقديريــة فــي تحديــد طبيعــة العمــل المفــروض علــى المحكــوم عليــه، نظــرًا لمؤهالتــه، فمثــاًل يملــك القاضــي 
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الحريــة فــي تحديــد عــدد ســاعات العمــل ضمــن الســاعات المحــددة فــي القانــون وهــي لمــدة ال تزيــد علــى أربعيــن ســاعة إذا كان 
التدبيــر العمــل للمنفعــة العامــة، مــا دام المشــرع يتــرك للمحكمــة حريــة إعمــال الســلطة التقديريــة فــي تحديــد عــدد الســاعات بيــن 

مكانيــة التأهيــل فــي شــخصية الُمعِنــف وظروفــه. حديــن أعلــى وأدنــى، وذلــك حســب جســامة الفعــل المرتكــب، واإ

رابعًا: الضوابط الخاصة التي يخضع لها فرض التدبير.
إضافــة إلــى الضوابــط العامــة التــي تحكــم فــرض التدابيــر التــي أشــرنا لهــا آنفــًا، هنــاك مجموعــة مــن الضوابــط الخاصــة التــي يجــب 
علــى القاضــي مراعاتهــا عنــد فــرض أحــد التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري وعلــى النحــو التالــي: 
ــى الدراســة االجتماعيــة:- نصــت المــادة )11/أ( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري فــي مطلعهــا  1-  الحصــول عل
»للمحكمــة المختصــة بنــاًء علــى تقريــر األخصائــي االجتماعــي والنفســي اتخــاذ أي مــن التدابيــر التاليــة علــى أن يتــم تضمينهــا 

فــي قــرار المصادقــة علــى التســوية.....«.
وعليــه فقــد ربــط المشــرع قيــام قاضــي التســوية بفــرض إحــدى التدابيــر علــى مرتكــب العنــف بإعــداد دراســة اجتماعيــة ونفســية 
للتعــرف علــى الظــروف البيئيــة واالجتماعيــة واألســرية للجانــي والتعــرف علــى ماضيــه وحاضــره وســلوكياته ومواطــن القــوة 

والضعــف فــي شــخصيته ممــا يســاعد القاضــي فــي اختيــار التدبيــر الــذي يضمــن عــدم العــودة إلــى العنــف أو تفاقمــه.
و يقــوم بإعــداد هــذا التقريــر األخصائــي االجتماعــي والنفســي وهــو الموظــف المختــص فــي إدارة حمايــة األســرة، حيــث يتوجــب 
علــى إدارة حمايــة األســرة وعــن طريــق متولــي أمــر التســوية تكليــف األخصائــي االجتماعــي والنفســي باعــداد هــذا التقريــر والــذي 

يجــب أن يتضمــن توصيــات، ويرفــق هــذا التقريــر مــع اإلتفاقيــة النهائيــة للتســوية.
2-  قبــول وموافقــة مرتكــب العنــف بتدبيــر الخدمــة للمنفعــة العامــة، إن فــرض تدابيــر  الخدمــة للمنفعــة العامــة علــى مرتكــب 
العنــف يقتضــي موافقــة وقبــول الُمعِنــف والضحيــة بهــذا التدبيــر كــون هــذا التدبيــر قــد تكــون لــه تأثيــرات علــى الُمعِنــف وباقــي 

أفــراد األســرة.  

خامسًا: أنواع التدابير التي يملك قاضي التسوية فرضها.
نصــت المــادة )11( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري علــى مجموعــة مــن التدابيــر التــي يمكــن فرضهــا تبعــًا للتســوية وعلــى 

النحــو التالــي: 

التدبير األول
إلزام مرتكب العنف األسري القيام بخدمة للمنفعة العامة

- ماهية تدبير العمل للمنفعة العامة.
إن تدبيــر العمــل للمنفعــة العامــة الُمقــرر بقانــون الحمايــة مــن العنــف األســري يهــدف إلــى حمايــة األســرة، ويجــب أن يأخــذ بعيــن 
االعتبــار ظروفهــا، فهــو تدبيــر قوامــه إلــزام الُمعِنــف بعمــل مفيــد لصالــح هيئــة أو مؤسســة أو جمعيــة ذات نفــع عــام، وبصــورة 

مجانيــة، وذلــك لمــدة ُمحــددة قانونــًا تقررهــا المحكمــة. 
ويقصــد بهــذا التدبيــر بــان يقــوم مرتكــب العنــف األســري بالعمــل دون مقابــل لمــدة محــددة خدمــة للصالــح العــام فــي أحــد المرافــق 

العامــة أو الجمعيــات التــي يعتمدهــا الوزيــر54.
وقــد ُوِجــَد العمــل للمنفعــة العامــة ِلخلــق شــعور بالمســؤولية عنــد الُمعِنــف ممــا ُيســهم فــي إصالحــه بصــورة واضحــة، وكذلــك يقلــل 

نســبة قيامــه بتعنيــف أفــراد األســرة مــرة أخــرى.
- الطبيعة القانونية لتدبير العمل للمنفعة العامة. 

يعتبــر العمــل للمنفعــة العامــة ذو طبيعــة خاصــة تجمــع بيــن العقوبــة والتدبيــر، فهــو يأخــذ مــن العقوبــة اإللــزام والتكليــف واإلجبــار، 
وبالتالــي هــو يتطلــب مــن الُمعِنــف القيــام بعمــل يســتغرق وقتــًا وجهــدًا، إضافــة إلــى أنــه مجانــي، ولكنــه يختلــف كونــه يهــدف إلــى 
تأهيــل الُمعِنــف اجتماعيــًا مــن خــالل تعميــق الشــعور بالمســؤولية لديــه باتجــاه أســرته، وقــد حســم المشــرع فــي قانــون الحمايــة مــن 

54.  المــادة )2( مــن النظــام رقــم 100 لســنة 2019 نظــام التدابيــر الملحقــة بقــرار تســوية النــزاع فــي قضايــا العنــف األســري الصــادر بموجــب الفقــرة ج مــن المــادة 11 
مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري.
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العنــف األســري ذلــك بــأن اعتبــر العمــل للمنفعــة العامــة »تدبيــر« مــن خــالل تعــداد التدابيــر التــي تفــرض بحــق الُمعِنــف بموجــب 
المــادة )11/أ( مــن ذات القانــون ومــن ضمنهــا العمــل للمنفعــة العامــة.

- أغراض العمل للمنفعة العامة.
عــادة  ُيحقــق العمــل للمنفعــة العامــة فــي نطــاق قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري وباعتبــاره وســيله للوقايــة مــن تكــرار العنــف واإ
تأهيــل الُمعِنــف، إذ يســعى العمــل للمنفعــة العامــة إلــى تنميــة شــعور الُمعِنــف بإمكانياتــه وقدرتــه علــى تأديــة عمــل نافــع ومفيــد 
للمجتمــع الــذي خالــف قوانينــه، فنمــو هــذا الشــعور لديــه واندفاعــه لعملــه برغبــة يعبــر عــن إنعــدام الخطــورة اإلجراميــة لديــه، وهــذا 
ُيجنــب الُمعِنــف العديــد مــن المشــكالت االجتماعيــة واألســرية والشــخصية التــي قــد يتعــرض لهــا فيمــا لــو فــرض عليــه عقوبــة ســالبة 

للحريــة فــي حــال تكــرار العنــف أو تفاقمــه.
 - الضوابط العامة إلختيار تدبير العمل للمنفعة العامة.  

 حتى يصار إلى إختيار العمل المناســب والمكان المناســب لتنفيذه ال بد من خضوع من يراد إيقاع تدبير بديل عليه بالعمل للمنفعة
العامــة لفحــص شــامل ودقيــق وتحقيــق اجتماعــي عــن شــخصيته، وشــروط حياتــه، ووضعــه العائلــي والمعيشــي والمهنــي، وماضيــه 
الســلوكي، وطبيعــة وظــروف إرتكابــه للعنــف، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل الدراســة التــي يعدهــا األخصائــي االجتماعــي والنفســي. 

 ن الغاية من اشــتراط موافقة أطراف النزاع األســري إلن هذا التدبير ســيؤثر ال ينفذ تدبير العمل للمنفعة العامة إال بموافقة األطراف، واإ
علــى األســرة مــن خــالل قيــام الُمعِنــف بســاعات عمــل يتغيــب فيهــا عــن األســرة، ويجــب أن تكــون موافقــة جميــع أطــراف النــزاع األســري 
رفاقهــا فــي ملــف الدعــوى، وقــد تثبــت فــي المحضــر أمــام  علــى تدبيــر العمــل للمنفعــة العامــة واضحــة، فقــد تكــون خطيــة يتــم تثبيتهــا واإ

قاضــي التســوية55.

 .تناسب التدبير من حيث نوعه ومدته مع نوع اإلساءة المرتكبة والهدف من التدبير

 القــدرة الجســدية للُمعِنــف، فــإذا كان غيــر قــادر علــى القيــام بهــذا العمــل، فينبغــي البحــث عــن بديــل آخــر، فمثــاًل ال تتحقــق الفائــدة مــن
تضميــن قــرار التســوية قيــام ُمعِنــف يعانــي مــن إعاقــة جســدية فــي يديــه أن يقــوم بترتيــب الكتــب فــي مكتبــة الجامعــة56.

 ،أن يتناســب العمــل المفــروض مــع مكانــة الشــخص االجتماعيــة، بحيــث ال تنحــدر بــه إلــى مســتوى الشــعور باالحتقــار االجتماعــي
ألنهــا حينئــذ تنطــوي علــى انعكاســات نفســية، قــد تحمــل فــي طياتهــا معنــى اإليــالم واإلذالل، وبالتالــي ال تحقــق الهــدف المرجــو منهــا57، 
فمثــاًل فــي حــال أن كان الُمعِنــف طبيبــًا فمــن غيــر الالئــق أن ُيفــرض عليــه تدبيــر جمــع النفايــات فــي منطقتــه، وبالتالــي يمكــن أن 

يفــرض عليــه تدبيــر قيامــه بمعالجــة المرضــى فــي مركــز صحــي مجانــًا. 

 ســرية التنفيــذ وأثــره اإلصالحــي كــون هــذا التدبيــر يطبــق علــى مرتكبــي إســاءات بســيطة، والــذي يتوســم فيهــم الصــالح؛ فمــن المناســب 
عــدم التشــهير بهــم فــي المجتمــع58. 

- دور قاضي التسوية في إختيار وتطبيق تدبير العمل للمنفعة العامة.
ُيقضــى بتدبيــر العمــل للمنفعــة العامــة عنــد التحقــق مــن أنــه التدبيــر األنســب إلصــالح الُمعِنــف، نظــرًا لطبيعــة الجــرم المرتكــب، 

ولظــروف األســرة المبنيــة علــى الدراســة االجتماعيــة المرفقــة فــي ملــف التســوية.

55. المادة )7/د( من النظام رقم 100 لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري
56. المادة )8/ب( من النظام رقم 100 لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري
57. المادة )8/و( من النظام رقم 100 لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري
58. المادة )8/أ( من النظام رقم 100 لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري
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إال أنــه يتوجــب علــى قاضــي التســوية ومــن خــالل ملــف التســوية والدراســة االجتماعيــة الُمقدمــة مــن األخصائــي االجتماعــي 
والنفســي التحقــق ممــا يلــي:

 التأكــد مــن أن الُمعِنــف أهــٌل للعمــل مــن الناحيــة الجســدية والســلوكية والمهنيــة، فمثــاًل ال يتصــور فــرض تدبيــر القيــام بأعمــال دهــان
علــى مــن لديــه إعاقــة فــي يديــه.

 .التأكد من أن وجوده في المجتمع ال ُيشكل اضطرابًا أو خطرًا على اآلخرين

 اختيــار نــوع وطبيعــة تدبيــر العمــل للمنفعــة العامــة األكثــر مالئمــة لشــخصية الُمعِنــف وظروفــه االجتماعيــة، واألكثــر قــدرة وفعاليــة فــي
إعــادة تأهيلــه.

- شـــــــروط فرض تدبير العمل للمنفعة العامة.
شروط تتعلق بالُمعِنف والطرف اآلخر بالنزاع.

 الموافقة من جميع أطراف النزاع األسري على هذا التدبير.
 يجب أن يكون الوضع الصحي متناسبًا مع طبيعة العمل الذي سيقوم بتنفيذه.

شروط تتعلق بالجرم المرتكب.
 أن يكون الجرم المرتكب من نوع الجنحة والتي تنطوي على عنف أسري.

 أو يكون مخالفة والتي تنطوي على عنف أسري59.
شروط تتعلق بالمؤسسة أو الجهة التي سينفذ فيها التدبير60.

 أن تكون مرخصة قانونًا لدى الجهات المعنية.
 أن تكون معنية بتقديم خدمات للنفع العام.

 أن ال يكون هناك عوامل خطورة على الُمعِنف.
- أن يكون التدبير الخدمة للمنفعة العامة.

يقــوم هــذا التدبيــر علــى تأديــة منفعــة عامــة ومــن هنــا ال بــد مــن أن يقــع علــى عاتــق اإلدارات والمرافــق العامــة مهمــة توفيــر هــذا 
رســالها إلــى  النــوع مــن األعمــال، وذلــك مــن خــالل إعــداد جــداول تتضمــن نوعيــة وكميــة األعمــال الالزمــة لهــا بشــكل دوري واإ
وزارة التنميــة االجتماعيــة التــي تقــوم بتحويلهــا بدورهــا لقضــاة التســوية، ليتمكــن فــي ضــوء المعطيــات والمعلومــات المتوافــرة لديــه 
مــن توزيــع الُمعِنفيــن فــي قضايــا العنــف األســري علــى األعمــال التــي يراهــا مناســبة لحاالتهــم ومهاراتهــم وتتناســب مــع ظــروف 

األســرة لــكل واحــد منهــم، وذلــك ضمــن اإلدارات والمرافــق التــي تحتــاج مثــل هــذه األعمــال.
-  أن ال تزيد مدة التدبير على أربعين ساعة عمل.

يحــدد قاضــي التســوية المــدة المفروضــة للعمــل للمنفعــة العامــة ضمــن نطــاق المــدة المحــددة وتتولــى إدارة حمايــة األســرة 
بالتنســيق مــع المؤسســات المعتمــدة تحديــد أوقــات التنفيــذ بمــا يتناســب مــع ظــروف العمــل لــدى تلــك المؤسســات، ومــا يناســب 

الُمعِنــف وظــروف أســرته. 
فمثــاًل، يجــب مراعــاة أن الُمعِنــف لديــه مركبــة ويقــوم بإحضــار ابنــاءه مــن المدرســة يوميــًا الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر، وال يوجــد 

شــخص آخــر يمكنــه القيــام بذلــك، فمــن األفضــل عــدم تحديــد وقــت البــدء بتنفيــذ العمــل للمنفعــة العامــة خــالل تلــك الســاعة.  
ومــن جهــة اخــرى، يمكــن أن تحــدد ســاعات العمــل للمنفعــة العامــة أيــام العطــل األســبوعية إذا كانــت برامــج الجهــة أو المؤسســة 

تســمح بذلــك.                        

59. راجع الشروط الواجب توافرها بالجرم القابل للتسوية في المحور الخامس ))تسوية النزاعات األسرية((.
60. المادة )6/أ( من النظام رقم 100 لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري.
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- يكون التنفيذ في أحد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها وزير التنمية االجتماعية. 
ويقصد بالمرافق العامة: الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات وأمانة عمان والهيئات الوطنية. 

الجمعيــات: هــي المؤسســات المســجلة لــدى وزارة التنميــة االجتماعيــة لتقديــم خدمــات أو القيــام بأنشــطة علــى أســاس تطوعــي 
دون أن تســتهدف حتــى الربــح أو اقتســامه أو تحقيــق أي منفعــة ألي مــن أعضائهــا وألي شــخص محــدد بذاتــه. 

لهــذا يجــب أن يكــون تنفيــذ تدبيــر الخدمــة للمنفعــة العامــة فــي أحــد المرافــق العامــة أو الجمعيــات التــي يتوجــب علــى وزارة التنميــة 
االجتماعيــة تحديــد هــذه المرافــق العامــة والجمعيــات بعــد عقــد اتفاقيــات معهــا أو مذكــرات تفاهــم تبيــن آليــة تطبيــق هــذا التدبيــر، 
وااللتزامــات والمعاييــر التــي يجــب علــى تلــك المؤسســات والجمعيــات مراعاتهــا، ثــم تتولــى وزارة التنميــة االجتماعيــة توزيــع هــذه 

القوائــم علــى قضــاة التســوية.
- أمثلة على تدبير الخدمة للمنفعة العامة: 

العمل في إحدى الجمعيات الخيرية كمتطوع لمدة معينة. األعمال المتعلقة بالبيئة. 

نســانية فــي مؤسســات األحــداث  تقديــم خدمــات إجتماعيــة واإ
واأليتــام والمســنين.

إذا كان المحكوم عليه طبيبًا ُيكلف بالكشف على المرضى 
مجانــًا فــي عطلــة نهاية األســبوع. 

قامــة المحافظة على المباني العامة.  اإلســهام فــي تنظيــم أعمــال المــرور أثنــاء األعيــاد واإ
المباريــات. 

مســاعدة المرضــى وذوي االحتياجــات الخاصــة ومــن فــي 
حكمهــم لمــدة معينــة.

المشــاركة فــي أعمــال اإلغاثــة وقــت األزمــات وأعمــال الدفــاع 
المدني. 

إذا كان المحكــوم عليــه مدرســًا فيكلــف مــدة معينــة بتعليــم 
الكبــار مجانــًا فــي عطلــة نهايــة األســبوع.

أعمال التشــجير، وقلع األشــجار اليابســة، وتنظيف األحراج 
العامــة  الحدائــق  وصيانــة  األســبوع،  نهايــة  عطلــة  بعــد 

والمالعــب.

- تتبع اإلجراءات التالية عند تضمين قرار المصادقة على التسوية تدبير الخدمة للمنفعة العامة:

 قــد يقــدم األخصائــي االجتماعــي ضمــن الدراســة االجتماعيــة إلــى قاضــي التســوية التوصيــة المناســبة حــول الجهــة التــي ســينفذ فيهــا
التدبيــر فيمــا إذا كان التدبيــر الــذي ســيتم تضمينــه لقــرار المصادقــة علــى التســوية هــو تدبيــر الخدمــة للمنفعــة العامــة أو غيــره.

 يجــب علــى إدارة حمايــة األســرة وخــالل مــدة ال تتجــاوز )48( ســاعة مــن إتمــام إجــراءات التســوية أن ترفعهــا إلــى المحكمــة المختصــة
للمصادقــة عليهــا مرفقــًا بهــا تقريــر األخصائــي االجتماعــي أو اإلختصاصــي النفســي61.

 يصــدر قاضــي التســوية قــرارًا يضمنــه للتســوية المتفــق عليهــا بيــن أطــراف النــزاع يتضمــن اختيــار التدبيــر المالئــم ويتــم تحديــد مدتــه
والجهــة التــي ســيتم تنفيــذ التدبيــر فيهــا.

.تُفهم إدارة حماية األسرة الُمعِنف طبيعة التدبير والغاية منه وطريقة تنفيذه

 .تسلم نسخة من الحكم إلى إدارة حماية األسرة ونسخة إلى الجهة التي سينفذ فيها التدبير ونسخة إلى الُمعِنف

 .تنظم إدارة حماية األسرة برنامجًا بين الُمعِنف والجهة التي سينفذ فيها التدبير وآليات تنفيذه والمدة الزمنية

.62تتولى إدارة حماية األسرة مراقبة تنفيذ الُمعِنف للتدبير من خالل تقديم تقارير الُمتابعة الالزمة وحسب الحاجة

.عند انتهاء الفترة الزمنية للتنفيذ تقدم إدارة حماية األسرة تقريرًا ختاميًا عن الُمعِنف فيما إذا قام بالتنفيذ أم ال

61. المادة )10( من النظام رقم 100 لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري
62. المادة )4(  من النظام رقم)100( لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية لبنزاع في قضايا العنف األسري.
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- دور المؤسسات والجمعيات في تنفيذ تدبير الخدمة للمنفعة العامة:
1. المعايير التي يجب توافرها في الجمعيات التي ينفذ فيها تدبير العمل للمنفعة العامة:

.أن تكون مرخصة قانونًا لدى الجهات المعنية

.أن تكون معنية بتنفيذ خدمات النفع العام

.أن توفر بيئة آمنة

.أن ال يكون هناك عوامل خطورة على الُمعِنف

2. المهام الُمناطة بالمؤسسات العامة أو الجمعيات لغايات تنفيذ تدبير الخدمة للمنفعة العامة:

.تسمية ضابط إرتباط يتولى التنسيق مع إدارة حماية األسرة حول تنفيذ التدبير

.االلتزام بتوفير بيئة مناسبة ُتمكن الُمعِنف من تنفيذ التدبير

.تنظيم ملف أو سجل أو بطاقة تقييم خاصة بتنفيذ تدبير الخدمة للمنفعة العامة

.إحترام حقوق الُمعِنف

.مراعاة السرية والخصوصية أثناء تنفيذ التدبير

.عدم استغالل الُمعَنف في أعمال غير تلك المقررة في القرار الصادر عن قاضي التسوية

.تمكين الُمعِنَف من القيام بالتدبير المحكوم به

3. آلية تنفيذ تدبير الخدمة للمنفعة العامة من قبل الجمعيات والمؤسسات:

 اســتالم كتــاب مــن إدارة حمايــة األســرة يتضمــن واقــع الحــال مــن حيــث اســم الشــخص المحكــوم ونــوع التدبيــر وطبيعتــه ومدتــه مرفقــًا
بــه صــوره عــن مذكــرة تنفيــذ التدبيــر الصــادرة عــن قاضــي التســوية.

 :تنظيم ملف أو سجل خاص أو بطاقة مراقبة أداء تدبير الخدمة للمنفعة العامة، ويتضمن ما يلي

.كتاب إدارة حماية األسرة المتضمن واقع الحال

.كافة المراسالت بين إدارة حماية األسرة والمؤسسة العامة أو الجمعية

.نسخة عن تقارير المؤسسة العامة أو الجمعية عن أحوال الُمعِنف أثناء تنفيذ التدبير

.آليات التنسيق مع إدارة حماية األسرة لغايات تنفيذ التدبير على الوجه المقرر له

.إشعار بانتهاء تنفيذ التدبير

أنظر النموذجين السادس 
والسابع بشأن تنفيذ تدبير 
العمل للمنفعة العامة 
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4. الحاالت التي يجوز فيها إبدال المؤسسة العامة أو الجمعية63:
 إنتقال مكان سكن الُمعِنف إلى مكان آخر.

 تغيير المؤسسة العامة أو الجمعية برنامجها.
 تعرض الُمعِنف إلى إساءة أو استغالل خاصة إذا كان صغيرًا.
 إلي سبب يتعذر معه تنفيذ التدبير في المؤسسة أو الجمعية.

5. ما هو اإلجراء الواجب على المؤسسة أو الجمعية إتباعه في الحاالت التالية:
- في حال تغيب الُمعِنف عن تنفيذ التدبير.

يتوجب على المؤسسة أو الجمعية إخطار إدارة حماية األسرة خطيًا بتغيب الُمعِنَف عن متابعة تنفيذ التدبير. 
- في حال عدم التزام الُمعِنف بساعات العمل المحددة له.

يتوجب على المؤسسة أو الجمعية إخطار إدارة حماية األسرة خطيًا بعدم التزام الُمعِنَف في متابعة تنفيذ التدبير.
- إذا تبين بأن التدبير غير مالئم للُمعِنف.

فــي حــال أن تبيــن بــأن التدبيــر المفــروض ال يالئــم أو يناســب الُمعِنــَف ألي ســبب كان فإنــه يتوجــب علــى المؤسســة أو الجمعيــة 
إخطــار إدارة حمايــة األســرة، ويوجــب علــى األخيــرة إخطــار قاضــي التســوية الــذي يملــك إعــادة النظــر بالتدبيــر وفقــًا للمــادة 

)11/أ/د(. 
- إذا قام الُمعِنف بإلحاق الضرر بموجودات المؤسسة أو الجمعية.

يتوجــب علــى المؤسســة أو الجمعيــة فــي حــال أن قــام الُمعِنــف بإلحــاق الضــرر بموجوداتهــا بــأي شــكل كان أن تخطــر إدارة 
حمايــة األســرة بذلــك. 

- في حال حدوث إشكال أثناء تنفيذ الُمعِنف المحكوم لتدبير العمل للمنفعة العامة ومثال ذلك مرض الُمعِنف.
إذا ثــار أي إشــكال أثنــاء تنفيــذ الُمعِنــَف للتدبيــر المحكــوم فإنــه يتوجــب علــى المؤسســة أو الجمعيــة إبــالغ إدارة حمايــة األســرة 

خطيــًا.

التدبير الثاني
حظر ارتياد أماكن معينة

وهــو أحــد التدبيــر الــذي يمكــن لقاضــي التســوية أن يضمنــه قــرار المصادقــة علــى التســوية المتفــق عليهــا بيــن األطــراف، بنــاًء 
علــى دراســة الحالــة االجتماعيــة والنفســية التــي يتوجــب علــى األخصائــي االجتماعــي والنفســي إعدادهــا، بــأن يحظــر بموجبــه علــى 

مرتكــب العنــف األســري ارتيــاد أماكــن أو محــال معينــة. 
فقــد يجــد قاضــي التســوية مــن خــالل الوقائــع المعروضــة عليــه فــي ملــف التســوية والدراســة االجتماعيــة المرفقــة بــأن ســبب العنــف 
األســري يعــود إلرتيــاد مرتكــب العنــف أماكــن معينــة، وأن منعــه مــن إرتيــاده هــذه األماكــن يــؤدي إلــى التقليــل مــن إحتماليــة تجــدد 

العنــف، أو أن حظــر إرتيــاد مرتكــب العنــف ألماكــن معينــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تهذيــب ســلوكه وتقويمــه. 
ويعتبــر هــذا التدبيــر ُمقيــدًا للحريــة باعتبــاره يخضــع الُمعِنــف لمجموعــة مــن اإللتزامــات، فهــو يحــول دون وجــود الُمعِنــف فــي أماكــن 

مــن شــأنها أن تدفــع بــأن يكــون ســلوكه عنيفــًا.

63. المادة )12/أ( من النظام رقم 100 لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري
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- ضوابط يجب مراعاتها عند إختيار تدبير الحظر من إرتياد أماكن معينة:

 مراعــاة حريــة التنقــل الــواردة فــي الدســتور، وأن تقــدر الضــرورة بقدرهــا، وأن تتــم الموازنــة بيــن هــذه الحريــة والمصلحــة المــراد حمايتهــا
والمتمثلــة باألســرة. 

 .أن يكون مضمون الحظر محددًا وواضحًا من حيث الزمان والمكان 

 .أن ال تتجاوز مدة الحظر الستة أشهر

.أن يكون القرار بناًء على تقرير األخصائي االجتماعي والنفسي بحيث يكون الحظر متناسبًا مع الحالة المعروضة

- شروط تطبيق تدبير الحظر من ارتياد أماكن معينة:

 الشرط األول: أن تكون إجراءات التسوية والمصادقة عليها قد تمت وفقًا ألحكام القانون.

 الشرط الثاني: أن يحدد بمدة ال تتجاوز ستة أشهر.

- اإلجراءات المتبعة عند إصدار التدبير:

 قــد يقــدم األخصائــي االجتماعــي ضمــن الدراســة االجتماعيــة إلــى قاضــي التســوية التوصيــة المناســبة بــأن ســبب العنــف األســري أو
مــن أحــد أســبابه هــو إرتيــاد مرتكــب العنــف األســري إلــى أماكــن أو محــال معينــة.

 يصــدر قاضــي التســوية قــرارًا يضمنــه للتســوية المتفــق عليهــا بيــن أطــراف النــزاع يتضمــن فــرض التدبيــر بمنــع مرتكــب العنــف األســري مــن
إرتيــاد ذلــك المــكان ويحــدد مــدة زمنيــة يطبــق خاللهــا هــذا التدبيــر.

.تُفهم إدارة حماية األسرة الُمعِنف طبيعة تدبير المنع الصادر بمواجهته والغاية منه وطريقة تنفيذه

  .تسلم كتاب من قاضي التسوية يتضمن نوع التدبير وطبيعته ومدته ومرفقًا به نسخة من الحكم إلى إدارة حماية األسرة

.تسليم نسخة من قرار الحكم إلى الُمعِنف

- آلية تنفيذ تدبير المنع من إرتياد أماكن معينة من قبل إدارة حماية األسرة:

.فتح سجل خاص لتنفيذ التدبير يتضمن اسم مرتكب العنف والجرم المرتكب ونوع التدبير وطبيعته ومدته

.تنظيم إضبارة خاصة لمرتكب العنف األسري لغايات تنفيذ هذا التدبير، بحيث تشمل نسخة عن قرار قاضي التسوية

 يتوجــب علــى إدارة حمايــة األســرة التثبــت مــن التــزام مرتكــب العنــف األســري بتنفيــذ تدبيــر المنــع مــن إرتيــاد المحــل المحــدد وخــالل
المــدة المحــددة، ويتــم ذلــك مــن خــالل زيــارات ميدانيــة وتفقديــة للمحــل أو المــكان.

.إعداد التقارير الدورية التي تثبت متابعة تنفيذ التدبير

.تقديم تقرير نهائي لقاضي التسوية بشأن انتهاء تنفيذ التدبير
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التدبير الثالث
اإللحاق ببرامج التأهيل النفسي واالجتماعي

يتمثــل هــذا التدبيــر بقيــام قاضــي تســوية النــزاع بتضميــن قــرار المصادقــة علــى قــرار التســوية بــأن يتــم إلحــاق مرتكــب العنــف األســري 
أو كافــة أطــراف النــزاع األســري بأحــد برامــج التأهيــل النفســي واالجتماعــي بنــاًء علــى تقريــر األخصائــي النفســي واالجتماعــي فــي 

برامــج تنظمهــا الــوزارة أو أي جمعيــة أو أي جهــة أخــرى يعتمدهــا الوزيــر لتقويــم ســلوكه وحالتــه النفســية. 

وهذا يتطلب أن تقوم وزارة التنمية االجتماعية بما يلي: 
1- تحديد هذه البرامج )النفسية واالجتماعية( مسبقًا.

2- أن يتم تزويد قضاة التسوية بهذه البرامج حتى يمكنهم من إختيار البرنامج األمثل للحالة المعروضة عليهم. 

فالتأهيــل االجتماعــي يقصــد بــه البرامــج االجتماعيــة التــي تنظمهــا الــوزارة أو الجمعيــات أو الجهــات المعتمــدة بهــدف مســاعدة 
مرتكــب العنــف األســري والضحيــة علــى التكيــف مــع وســطه األســري والمجتمعــي لتقليــل عوامــل الخطــر الرئيســية التــي تــؤدي إلــى 

العنــف األســري64.
أمــا التأهيــل النفســي البرامــج االجتماعيــة فيقصــد بــه البرامــج النفســية التــي تنظمهــا الــوزارة أو الجمعيــات أو الجهــات المعتمــدة 
بهــدف تقديــم الخدمــات النفســية لمرتكــب العنــف األســري والضحيــة  للوصــول بهمــا إلــى أقصــى درجــة مــن التغييــر فــي اإلتجاهــات 

والســلوك لتقليــل عوامــل الخطــر الرئيســية التــي تــؤدي إلــى العنــف األســري65 .

- الضوابط التي تحكم إختيار تدبير اإلخضاع لبرامج تأهيل نفسي أو اجتماعي:

 .أن يكون إختيار البرنامج بناًء على تقرير األخصائي االجتماعي والنفسي المرفق مع اتفاقية تسوية النزاع

 .أن يكون البرنامج من ضمن البرامج التي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير

 .أن ال تتجاوز مدة البرنامج ستة أشهر

 إختيــار أوقــات مناســبة لاللتحــاق بالبرنامــج، بحيــث ال يكــون مــن شــأنها علــى ســبيل المثــال إعاقــة قيــام مرتكــب العنــف األســري أو
أحــد أطــراف قضيــة العنــف األســري مــن القيــام بعملــه المعتــاد. 

- مضمون برنامج التأهيل النفسي أو االجتماعي:

حل المشكالت بطرق تعاونية.التدريب على التفاوض.

 التسويات والمصالحات.
برامــج التثقيــف حــول تطويــر مهــارات اجتماعيــة ومعرفيــة، 
بمــا فيهــا تقبــل وجهــات النظــر، ومهــارات التفــاوض، وطــرق 

تجنــب العنــف.

عــادة بنــاء عالقــات إيجابيــة بيــن الشــركاء  إعــادة اإلرتبــاط واإ
تجــاه بعضهــم البعــض.

إدارة الغضب ومهارات التكيف. 
- إدارة التوتر لمقدم الرعاية.

64. المادة )2( من النظام رقم)100( لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري.

65. المادة )2( من النظام رقم)100( لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري.
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سادسًا: الضوابط التي تحكم تنفيذ التدابير المقررة في قانون الحماية من العنف األسري.

- الجهة المسؤولة عن تنفيذ التدابير 
تعتبــر إدارة حمايــة األســرة هــي الجهــة المنــاط بهــا تطبيــق أحــكام قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري66؛ فهــي أقــدر الجهــات 
علــى متابعــة التنفيــذ واإلشــراف عليــه حيــث يتطلــب نجــاح التدبيــر المواصلــة واالســتمرار فــي المتابعــة وقــد نصــت المــادة )14( 
مــن القانــون علــى أن تتولــى إدارة حمايــة األســرة متابعــة تنفيــذ مرتكــب العنــف األســري للتدابيــر المفروضــة عليــه وفقــًا ألحــكام 

المــادة )11( مــن هــذا القانــون وتقــدم تقريــرًا بهــذا الخصــوص إلــى قاضــي التســوية الــذي صــادق علــى اتفــاق التســوية .
- اإلجراءات العملية التي يتوجب على إدارة حماية األسرة القيام بها:

بموجــب المــادة )4/ب(  مــن نظــام رقــم)100( لســنة 2019 نظــام التدابيــر الملحقــة بقــرار تســوية النــزاع فــي قضايــا العنــف 
األســري ينشــأ فــي إدارة حمايــة األســرة قســم متخصــص بمتابعــة تنفيــذ التدابيــر الــواردة بموجــب قانــون الحمايــة مــن العنــف 

األســري الصــادرة مــع قــرار المصادقــة علــى التســوية ويتولــى المهــام التاليــة:
1- تنظيم السجالت لألحكام المتضمنة التدابير وجميع اإلجراءات المتخذه بشأنه.

2- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ التدابير.
3- إعداد تقرير الحالة من قبل اإلختصاصي االجتماعي أو اإلختصاصي النفسي وتزويد المحكمة به بناء على طلبها.

4- متابعــة تنفيــذ التدابيــر لــدى المؤسســات والجهــات المعتمــدة ورفــع التقاريــر الدوريــة بخصــوص التنفيــذ وانتهائــه إلــى المحكمــة 
المختصة.  

ولغايات تنفيذ التدابير يجب أن يتضمن السجل الذي يتم تخصيصه من قبل إدارة حماية األسرة المعلومات التالية67:
1- نوع التدبير واسم المحكمة المختصة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم.

2- اسم منفذ التدبير ووضعه الصحي وحالته االجتماعية.
3- اسم المؤسسة أو الجهة المعنية بتنفيذ التدبير.

4- خالصة التقارير المتعلقة بإجراءات التنفيذ.
- مدى جواز مراجعة التدبير والتدخل بإنقاصه أو زيادته أو إبداله68:

إن مبــدأ المراجعــة هــو مــن المبــادئ الهامــة التــي مــن شــأنها تعظيــم األثــر للتدابيــر، والمراجعــة لهــا وجهــان: إيجابــي: يجــد قاضــي 
التســوية مــن خاللــه أن التدبيــر قــد أدى وظيفتــه ونتــج عنــه تغييــر فــي الســلوك وبالتالــي قــد يجــد أن المــدة بحاجــة إلــى تقليــل 
أو إنهــاء التدبيــر قبــل أوانــه، أو ســلبي: بحيــث يجــد قاضــي التســوية أن التدبيــر لــم يــؤدي إلــى النتيجــة المتوخــاة منــه، فيقــرر 
مــن خــالل المراجعــة الحاجــة إلــى تمديــده أو اســتبداله بآخــر غيــره، وضمــن نطــاق المــدة القصــوى المفروضــة قانونــًا، ويكــون 
ذلــك بنــاًء علــى الطلــب الــذي قــد يكــون مــن المحكــوم ذاتــه أو مــن إدارة حمايــة األســرة، وقــد ورد النــص علــى ذلــك فــي المــادة 
)11/د( مــن القانــون بــأن للمحكمــة المختصــة )قاضــي التســوية( وبنــاًء علــى الطلــب إعــادة النظــر فــي أي مــن التدابيــر الــواردة 

فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة.
-  األثر المترتب على تخلف مرتكب العنف األسري أو الطرف اآلخر في النزاع تنفيذ التدبير المحكوم به.

إن تخلــف المحكــوم عليــه عــن تنفيــذ التدبيــر يقتضــي إحضــار المحكــوم عليــه واالســتماع إلــى أســبابه، فــإذا كان ال يــزال للتدبيــر 
مــكان يتدخــل قاضــي التســوية بتدبيــر آخــر بديــل آخــر أكثــر مناســبة للمحكــوم عليــه، أو االســتمرار بتنفيــذ ذات التدبيــر إذا لــم 
يقتنــع باألســباب، وبخــالف ذلــك يتــم اللجــوء إلــى العقوبــة الســالبة للحريــة وقــد نــص القانــون علــى معاقبــة كل مــن ال ينفــذ أيــًا مــن 
التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )11( مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري، بشــكل كلــي أو جزئــي، 

بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر. 

66. المادة )4( من النظام رقم)100( لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية لبنزاع في قضايا العنف األسري.
67. المادة )5(  من النظام رقم)100( لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري.

68. المادة )12/ب( من النظام رقم 100 لسنة 2019 نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري
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اإلشكاليات المحتملة أثناء تنفيذ التدابير في قضايا العنف األسري

اإلجراء 
الرئيسي

اإلجراء 
إجراءات التقاضياإلشكالية المحتملةالفرعي

أهمية التدابير
المعرفة 
بطبيعته 
وأغراضه

عدم معرفة أطراف النزاع األسري   -
بطبيعة التدبير وما هي فوائد هذا 

التدبير.

على متولي أمر التسوية أو األخصائي   -
اإلجتماعي إفهام أطراف النزاع األسري طبيعة 

التدبير الذي من الممكن أن يفرض على 
مرتكب العنف األسري أو كال أطراف النزاع.
ضرورة إفهام أطراف النزاع األسري الفوائد   -

التي يمكن أن تتحقق من تنفيذ التدبير 
الذي سيفرض وأهمها المساعدة في التأهيل 

بصورة فاعلة. 

موافقة أهمية التدابير
األطراف

عدم أخذ موافقة أطراف النزاع   -
األسري على قيام مرتكب العنف 

األسري بتدبير العمل للمنفعة العامة.

يتوجب على قاضي تسوية النزاع أخذ   -
موافقة أطراف النزاع األسري على قيام 
مرتكب العنف األسري بتدبير الخدمة 

للمنفعة العامة، ألن تنفيذ هذا النوع من 
التدابير سيكون له تأثير على أفراد األسرة 

في حال غياب مرتكب العنف عنهم لغايات 
تنفيذ التدبير.

ضوابط أهمية التدابير
اإلختيار

تضمين قرار المصادقة على تسوية   -
النزاع التدبير دون النظر إلى 

التناسب بين التدبير ومدته مع نوع 
اإلساءة وطبيعة الحالة.

عدم تناسب التدبير مع المكانة   -
اإلجتماعية لمرتكب العنف األسري.

عدم التحقق من القدرة الجسدية   -
لمرتكب العنف األسري من تنفيذ 

التدبير.
عدم تحديد طبيعة التدبير ومدته،   -
األمر الذي يؤدي إلى تفسيرات ال 

تصب في مصلحة األسرة.
عدم مراعاة توافر المعايير في الجهة   -
أو الجمعية التي سينفذ فيها التدبير، 
األمر الذي يؤدي إلى إشكاليات عند 

تنفيذ التدابير.

يتوجب على قاضي تسوية النزاع عند   -
اختيار التدبير مراعاة ما يلي:

لزوم تناسب التدبير مع نوع اإلساءة 	 
المرتكبة وطبيعة الحالة.

مراعاة القدرة الجسدية لمرتكب العنف 	 
األسري والوضع الصحي لمن سينفذ 

التدبير.
ضرورة تناسب التدبير مع المكانة 	 

اإلجتماعية لمرتكب اإلساءة.
يتوجب على قاضي التسوية تحديد   -

طبيعة التدبير الذي يتم تضمينه في قرار 
المصادقة على التسوية بشكل واضح 

وكذلك يحدد مدته.
من المهام المناطة بقاضي التسوية التأكد   -

من توافر كافة المعايير والشروط في الجهة 
أو الجمعية التي سينفذ فيها التدبير.

تنفيذ أهمية التدابير
التدبير

عدم فتح ملف خاص لتنفيذ التدبير   -
مما قد يؤدي إلى إشكاليات في 
التحقق من تنفيذ المحكوم عليه 

للتدبير.
اإلهمال أو التراخي في متابعة تنفيذ   -

التدبير قد يؤدي إلى عدم تنفيذ 
التدبير من قبل المحكوم به.

يجب تنظيم ملف لتنفيذ التدابير وتحفظ فيه   -
نسخة عن قرار الحكم وكافة المراسالت 
بشأن تنفيذه ونسخة من تقارير الجهة أو 

الجمعية التي ينفذ فيها التدبير 
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التوصيات

1. تدريــب كافــة الكــوادر لــدى جهــات إنفــاذ وتطبيــق القانــون )قضــاة، إدارة حمايــة األســرة، مقدمــي الخدمــات( علــى كافــة 
اإلجــراءات الالزمــة والُمســتحدثة لتطبيــق قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري، ومــن ضمنهــا منــاط تطبيــق القانــون والتبليــغ فــي 

قضايــا العنــف األســري والتســوية )اإلجــراءات والمهــارات( والتدابيــر.

2. تعزيــز البرامــج التوعويــة بإطــار الحمايــة مــن العنــف األســري ألفــراد المجتمــع وضبــاط األمــن العــام )مــن غيــر مرتبــات إدارة 
حمايــة األســرة( وســلطات إنفــاذ القانــون.

3. ضــرورة قيــام كافــة جهــات إنفــاذ وتطبيــق القانــون بوضــع آليــة للتعامــل مــع حــاالت العنــف األســري مــن حيــث التبليــغ 
الفوريــة. واالســتجابة 

4. استكمال األطر التشريعية الالزمة لحماية الشهود والُمبلغين.

جراءاتهــا والقواعــد والشــروط التــي  5. إيجــاد أداة قانونيــة إلجــراءات تســوية النزاعــات األســرية بحيــث تتضمــن أســس التســوية واإ
تحكمهــا.

6. توفيــر األدوات الالزمــة الختيــار التدابيــر وتنفيذهــا مــن حيــث قيــام الــوزارة بتوفيــر قوائــم بأســماء الجهــات والجمعيــات التــي 
يمكنهــا تنفيــذ التدابيــر وتحديــد البرامــج االجتماعيــة والنفســية التــي يمكــن تطبيقهــا علــى أفــراد النــزاع األســري وتوزيعهــا علــى 

قضــاة التســوية.

7. تفعيــل اســتخدام التقنيــة الحديثــة مــن قبــل المدعــي العــام والمحاكــم فــي قضايــا العنــف األســري لغايــات ضمــان تحقيــق األفضــل 
لمصلحــة األســرة.

8. ضــرورة إجــراء بعــض التعديــالت علــى قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري لمواكبــة وســد النقــص والخلــل الــذي اعتــور القانــون 
والــذي ظهــر عنــد تطبيــق أحــكام هــذا القانــون.
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المرفقات بالدليل

قانون الحماية من العنف األسري رقم 15 لسنة 2017
المادة 1

يســمى هــذا القانــون )قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري لســنة 2017( ويعمــل بــه بعــد تســعين يومــًا مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة 
الرسمية.
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التنمية اإلجتماعية.
الوزير: وزير التنمية اإلجتماعية.

أفراد األسرة: األشخاص المذكورون في المادة )3( من هذا القانون.
البيت األسري: المكان الذي يقيم فيه أفراد األسرة عادة.

العنف األسري: الجرائم الواقعة على األشخاص التي يرتكبها أحد أفراد األسرة في مواجهة أي من أفرادها.
المتضرر: الشخص الذي يتعرض للعنف األسري وفقًا ألحكام هذا القانون .

المكان اآلمن: كل مكان يحقق األمن للمتضرر وألي من أفراد األسرة والمعتمد من الوزير.
إدارة حماية األسرة: الوحدة التنظيمية المنشأة في مديرية األمن العام والمختصة بحماية األسرة.

األخصائي اإلجتماعي والنفسي: موظف الوزارة المختص في إدارة حماية األسرة.
المادة 3

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد األسرة:
أ.   الزوج والزوجة.

ب. األقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.
ج. األقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.

د. األقارب بالنسب من الدرجة الرابعة واألقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة اإلقامة في البيت األسري.
ه. الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا ألحكام التشريعات النافذة.

المادة 4
أ.   1. علــى كل مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة أو التعليميــة أو اإلجتماعيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص التبليــغ عــن أي حالــة 

عنــف أســري واقعــة علــى فاقــد األهليــة أو ناقصهــا حــال علمــه أو إبالغــه بهــا.
2. يكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل األهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقًا ألحكام هذا القانون.

ب. ال يجوز اإلفصاح عن هوية مقدمي البالغ في قضايا العنف األسري اال إذا تطلبت اإلجراءات القضائية غير ذلك.
ج. يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى أســبوع أو بغرامــة ال تتجــاوز خمســين 

دينــارًا أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن.
المادة 5

إذا تبيــن خــالل النظــر فــي دعــوى منظــورة أمــام أي محكمــة مختصــة بمســائل األحــوال الشــخصية وجــود حالــة عنــف أســري تتعلــق 
بفاقــدي األهليــة أو ناقصيهــا فللمحكمــة تزويــد إدارة حمايــة األســرة بصــورة عــن ملــف الدعــوى.
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المادة 6
أ.  تلتــزم إدارة حمايــة األســرة باالســتجابة لــكل شــكوى أو إخبــار أو طلــب مســاعدة أو حمايــة تتعلــق بالعنــف األســري بالســرعة 
القصــوى، وعلــى الجهــات كافــة حــال تلقيهــا أي شــكوى أو إخبــار عــن أي حالــة عنــف أســري تحويلهــا إلــى إدارة حمايــة األســرة 

التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
ب. عنــد تلقــي إدارة حمايــة األســرة أي شــكوى أو إخبــار أو طلــب مســاعدة أو حمايــة تتعلــق بالعنــف األســري أو تحويلهــا إليهــا 

مــن أي جهــة وبعــد التحقــق مــن واقعــة العنــف األســري تتخــذ اإلجــراءات التاليــة:-
1. تسجيل الشكوى أو اإلخبار بالتفصيل.

2. تنظيم المحاضر الالزمة لكل حالة على حده.
3. نقل المتضرر إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

4. نقل المتضرر وبموافقته إلى مكان آمن إذا اقتضت الضرورة ذلك وبالتنسيق مع الوزارة.
5. اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المبلغين والشهود وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7
أ.  علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، تتولــى إدارة حمايــة األســرة تســوية النــزاع فــي قضايــا العنــف األســري فــي الجنــح 
شــريطة موافقــة الطرفيــن أو مــن يمثلهمــا قانونــًا علــى إجــراء التســوية وحضــور جلســاتها علــى أن تنحصــر التســوية فــي الفعــل 

الجرمــي والشــكوى المتعلقــة بــه.
ب. يمتنــع علــى إدارة حمايــة األســرة إجــراء التســوية فــي حــال كان الفعــل يشــكل جنايــة وعليهــا فــي هــذه الحالــة إحالتــه إلــى المدعــي 

العــام المختــص إلجــراء المقتضــى القانوني.
ج. لغايــات إجــراء التســوية المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، تتولــى المحكمــة الشــرعية المختصــة بنــاء علــى طلــب 
إدارة حمايــة األســرة تعييــن مــن يمثــل فاقــد األهليــة أو ناقصهــا فــي حــال تعارضــت مصلحــة أي منهــم مــع مصلحــة مــن يمثلــه.

المادة 8
تلتزم إدارة حماية األسرة عند تسوية النزاع بين األطراف باإلجراءات التالية:

أ. استدعاء األطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف.
ب. مراعاة وضع األسرة وظروفها.

عداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة إجتماعية يعدها األخصائي اإلجتماعي والنفسي. ج. تثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، واإ
د. اإلنتهــاء مــن إجــراءات التســوية خــالل أربعــة عشــر يومــًا مــن تاريــخ عقــد أول جلســة ولهــا تمديــد هــذه المــدة لمــرة واحــدة ولمــدة 

مماثلــة إذا كانــت إمكانيــة التســوية متوافــرة بعــد االســتئناس بــرأي األخصائــي اإلجتماعــي والنفســي.
المادة 9

أ.   بعــد انتهــاء المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )د( مــن المــادة )8( مــن هــذا القانــون، يحــال ملــف التســوية إلــى المحكمــة المختصــة 
ســواء تمــت التســوية أم لــم تتــم.

ب. للمحكمة المختصة المصادقة على قرار التســوية دون اشــتراط حضور األطراف خالل مدة ال تتجاوز ســبعة أيام من تاريخ 
ورود ملف التســوية لقلم المحكمة ويكون قرارها بالمصادقة على التســوية قطعيا.

المادة 10
أ.  فــي حــال عــدم مصادقــة المحكمــة المختصــة علــى قــرار التســوية أو عــدم صــدور قــرار عنهــا برفــض التســوية بقــرار معلــل خــالل 

المــدة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )9( مــن هــذا القانــون تعتبــر التســوية مرفوضــة.
ب. يحــق ألطــراف النــزاع اســتئناف قــرار المحكمــة المختصــة الصــادر وفقــًا ألحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة خــالل عشــرة أيــام 
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مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدور القــرار، وعلــى محكمــة االســتئناف النظــر فــي اإلســتئناف والفصــل فيــه خــالل مــدة ال تتجــاوز 
عشــرة أيــام مــن تاريــخ ورود الملــف لقلــم المحكمــة، ويكــون قرارهــا بهــذا الشــأن قطعيــا.

المادة 11
أ.  للمحكمــة المختصــة بنــاء علــى تقريــر األخصائــي اإلجتماعــي والنفســي اتخــاذ أي مــن التدابيــر التاليــة علــى أن يتــم تضمينهــا 

فــي قــرار المصادقــة علــى التســوية:-
1. إلــزام مرتكــب العنــف األســري القيــام بخدمــة للمنفعــة العامــة لمــدة ال تزيــد علــى أربعيــن ســاعة عمــل فــي احــد المرافــق العامــة 

أو الجمعيــات التــي يعتمدهــا الوزيــر وبموافقــة األطــراف.
2. الحظر على مرتكب العنف األسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة ال تزيد على ستة أشهر.

3. إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها 
الوزير لمدة ال تزيد على ســتة أشــهر.

ب. يعاقــب كل مــن ال ينفــذ أيــا مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، بشــكل كلــي أو جزئــي، بالحبــس 
مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر.

ج. تنظــم جميــع اإلجــراءات والشــؤون المتعلقــة بالتدابيــر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة بموجــب نظــام يصــدر 
لهــذه الغايــة.

د. للمحكمة المختصة وبناء على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة.
المادة 12

علــى المدعــي العــام أو المحكمــة المختصــة إذا اقتضــت الضــرورة اســتخدام التقنيــة الحديثــة إن وجــدت، وذلــك حمايــة للمجنــي عليــه 
الــذي لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره أو الشــاهد الحــدث فــي إجــراءات ســماع الشــهود والمناقشــة والمواجهــة، علــى أن تمكــن هــذه 

الوســائل أي خصــم مــن مناقشــة الحــدث أو الشــاهد أثنــاء المحاكمــة.
المادة 13

ال يجــوز لقاضــي التســوية تحــت طائلــة البطــالن النظــر فــي موضــوع النــزاع الــذي ســبق وان أحيــل إليــه للمصادقــة علــى إجــراء 
التســوية المتعلــق بــه.

المادة 14
تتولــى إدارة حمايــة األســرة متابعــة تنفيــذ مرتكــب العنــف األســري للتدابيــر المفروضــة عليــه وفقــا ألحــكام المــادة )11( مــن هــذا 

القانــون وتقــدم تقريــرًا بهــذا الخصــوص إلــى المحكمــة التــي صادقــت علــى قــرار التســوية.
المادة 15

أ.   تباشــر المحكمــة المختصــة النظــر فــي أي قضيــة تتعلــق بعنــف أســري بعــد إحالتهــا إليهــا مباشــرة وال يجــوز تأجيــل الجلســات 
ألكثــر مــن ثالثــة أيــام، إال إذا اقتضــت الضــرورة غيــر ذلــك وألســباب تثبــت فــي المحضــر.

ب. يجــب أن تفصــل المحكمــة المختصــة فــي قضايــا الجنــح التــي لــم تتــم تســويتها أو رفــض قــرار تســويتها أو لــم تتــم المصادقــة 
علــى قــرار تســويتها خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ ورودهــا إلــى قلــم المحكمــة.

المادة 16
تصــدر المحكمــة المختصــة حــال قناعتهــا بضــرورة حمايــة المتضــرر وأي مــن أفــراد األســرة وبنــاء علــى طلــب أي منهمــا وفــي 

غيــاب أو حضــور مرتكــب العنــف األســري أمــر حمايــة يتضمــن إلزامــه بــأي ممــا يلــي:-
أ.   عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد األسرة أو التحريض على التعرض لهما.

ب. عدم االقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد األسرة.
ج. عدم اإلضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد األسرة.
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د.   تمكيــن المتضــرر أو أي مــن أفــراد األســرة أو المفــوض مــن أي منهمــا دخــول البيــت األســري بوجــود أحــد أفــراد إدارة حمايــة 
األســرة ألخــذ ممتلكاتــه الشــخصية وتســليمها لصاحــب العالقــة بموجــب ضبــط بتســلمها.

ه. أي أمــر تــرى المحكمــة ان مــن شــأنه توفيــر حمايــة فاعلــة للمتضــرر أو ألي مــن األشــخاص المحتمــل تعرضهــم لــألذى بســبب 
عالقتهــم به.

المادة 17
أ.   إذا خالــف مرتكــب العنــف األســري أمــر الحمايــة المنصــوص عليــه فــي المــادة )16( مــن هــذا القانــون أو أيــا مــن شــروطه 

فيعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى شــهر أو بغرامــة ال تزيــد علــى مائــة دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن.
ب. إذا اقترنــت مخالفــة أمــر الحمايــة باســتخدام العنــف فــي مواجهــة أي مــن المشــمولين بــه فيعاقــب مرتكــب العنــف األســري 
بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر أو بغرامــة ال تزيــد علــى مائتــي دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن وذلــك مــع مراعــاة 

أي عقوبــة اشــد ورد النــص عليهــا فــي أي قانــون آخــر.
ج. إذا تكــررت مخالفــة أمــر الحمايــة ألكثــر مــن مرتيــن فيعاقــب مرتكــب العنــف األســري بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر 

وبغرامــة ال تقــل عــن مائــة دينــار.
المادة 18

تتمتع جميع اإلجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف األسري التي تنظر أمام أي جهة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.
المادة 19

يخصص المجلس القضائي لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف األسري.
المادة 20

تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل األسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.
المادة 21

ينشأ في إدارة حماية األسرة سجل خاص ورقي والكتروني توثق فيه حاالت العنف األسري واإلجراءات المتخذة بشأنها.
المادة 22

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 23

يلغــى قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري رقــم )6( لســنة 2008 علــى ان يســتمر العمــل بالتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه إلــى حيــن 
إصــدار األنظمــة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون.

المادة 24
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

2017/4/27
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)نظام دور حماية األسرة لسنة 2004(
المادة 1

يسمى هذا النظام )نظام دور حماية األسرة لسنة 2004( ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 
الوزارة: وزارة التنمية اإلجتماعية.  
الوزير: وزير التنمية اإلجتماعية.  
االمين العام: امين عام الوزارة.  

الدار: دار حماية األسرة التي تنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.  
اللجنة: اللجنة المركزية إلدارة الدور المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.  

المدير: مدير الدار.  
لجنة الدار: اللجنة المتخصصة المشكلة وفقا ألحكام هذا النظام.

المادة 3
أ.  يتم انشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب األمين العام وتسمى كل دار بإسم يميزها عن غيرها. 

ب. يجــوز بقــرار مــن الوزيــر وبتنســيب مــن االميــن العــام الســماح لجهــات تطوعيــة باقامــة دور لحمايــة األســرة تقــوم بمهامهــا تحــت 
اشــراف الــوزارة وتحــدد اســس ترخيصهــا وتنظيــم انشــطتها وســائر شــؤونها بمقتضــى تعليمــات يصدرهــا الوزيــر لهــذه الغايــة.

المادة 4
تهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي : 

أ. توفير الحماية للنســاء اللواتي يتعرضن ألي نوع من أنواع العنف في اطار أســرهن أو من القائمين على رعايتهن وتســتقبلهن 
الــدار فــي ضيافتها.  

ب. تحقيــق الوفــاق األســري بيــن المــرأة أو الفتــاة، التــي تســتقبلها الــدار، وأفــراد أســرتها لترســيخ التفاهــم والتعايــش فــي األســرة الواحــدة 
للحفاظ على تماســكها وتامين اســتقرارها والنهوض بها.  

ج. المســاهمة فــي وضــع السياســات والخطــط التنمويــة ذات العالقــة باألمــن األســري مــن خــالل توفيــر المعلومــات والبيانــات 
الالزمــة لهــذه الغايــة.

المادة 5
تقوم الدار في سبيل تحقيق اهدافها بما يلي : 

أ . تقديــم الخدمــات التشــخيصية واالرشــادية للمــرأة أو الفتــاة التــي تســتقبلها الــدار والعمــل علــى حــل المشــاكل والمصاعــب التــي 
تواجههــا، بمــا فــي ذلــك اســتقبال الــدار لمــن يرافقهــن مــن اطفــال ال تتجــاوز اعمارهــم ثــالث ســنوات ويجــوز للــدار، فــي حــاالت 
خاصــة وبقــرار مــن اللجنــة، اســتقبال االطفــال ممــن تزيــد اعمارهــم علــى ثــالث ســنوات وال تتجــاوز خمــس ســنوات ولمــدة شــهر 

علــى االكثــر.  

ب. التعامــل مــع أي قضايــا اســرية تعــرض علــى الــدار والســعي إلــى حلهــا ضمــن االطــر التــي تســاعد علــى وحــدة األســرة وذلــك 
الــدار وبصــورة خاصــة  المماثلــة الهــداف  الغايــات واألنشــطة  بالتنســيق والتعــاون مــع المؤسســات الوطنيــة اآلخــرى ذات 

التطوعيــة منهــا.  
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ج. تنفيــذ برامــح التدريــب والتأهيــل والتوعيــة الالزمــة التــي تضعهــا الــوزارة بالمشــاركة مــع الجهــات ذات العالقــة لمســاعدة النســاء 
اللواتــي يتعرضــن للعنــف أو يواجهــن المشــاكل داخــل اســرهن لضمــان امــن األســرة واســتقرارها.

المادة 6

أ . تشــكل لجنــة تســمى )اللجنــة المركزيــة إلدارة الــدور( برئاســة األميــن العــام وعضويــة مندوبيــن مــن ذوي اإلختصــاص عــن كل 
مــن:

1. وزارة الداخلية. 

2. وزارة العدل. 

3. وزارة التربية والتعليم. 

4. وزارة الصحة. 

5. دائرة قاضي القضاة. 

6. المجلس الوطني لشؤون األسرة. 

7. مديرية األمن العام/ إدارة حماية األسرة. 

8. مديرية األسرة واالمن اإلجتماعي في الوزارة يسميه الوزير. 

9. أربعــة أشــخاص ممــن لهــم دور فــي الرعايــة األســرية بصفتهــم الشــخصية أو بحكــم واجباتهــم الوظيفيــة يســميهم الوزيــر، لمــدة 
ســنتين قابلــة للتجديــد، علــى أن يكــون مــن بينهــم مــن يمثــل الجهــات التطوعيــة التــي يقــرر الوزيــر إختيارهــا لهــذه الغايــة.  

ب. يســمى مندوبــو الــوزارات والجهــات المذكــورة فــي البنــود مــن )1( إلــى )7( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة بقــرار مــن الوزيــر 
المختــص أو رئيــس الجهــة .  

ج. تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية: 

أ . رســم السياســة العامــة ألنشــطة الــدور ووضــع الخطــط والبرامــج الالزمــة لتنفيذهــا بمــا فــي ذلــك الســعي لتأميــن المــوارد الماليــة 
والفنيــة الالزمــة لهــذه الغايــة.  

ب. تحديد مدة انتفاع من تستضيفها الدار من خدماتها بناء على تنسيب المدير.  

ج. اعداد برامج ثقافية ودينية لالرشاد والتأهيل واألصالح األسري . 

د. االشــراف علــى شــؤون الــدور بمــا يضمــن حســن ســير العمــل فيهــا والقيــام بزيــارات منتظمــة لهــا والتفتيــش عليهــا وتكليــف مــن 
تــراه مناســبا لهــذه الغايــة.  

هـــ. دراســة التقاريــر الماليــة واالداريــة والفنيــة التــي يعدهــا مديــر كل دار ويرفعهــا إليهــا لتقديــم التوصيــات بشــأنها إلــى الوزيــر التخــاذ 
اإلجــراءات الالزمــة بهــذا الخصوص.

المادة 8

أ . تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن الرئيــس أو نائبــه عنــد غيابــه مــرة علــى األقــل كل شــهر أو كلمــا دعــت الحاجــة ويتكــون النصــاب 
القانونــي الجتماعاتهــا بحضــور مــا ال يقــل عــن أكثريــة اعضائهــا علــى أن يكــون الرئيــس أو نائبــه مــن بينهــم وتتخــذ قراراتهــا 
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بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا علــى األقــل.  

ب. يســمي الوزيــر مــن بيــن موظفــي الــوزارة أميــن ســر للجنــة يتولــى اعــداد جــداول اعمالهــا والدعــوة إلجتماعاتهــا وتدويــن محاضــر 
جلســاتها وقراراتهــا ومتابعــة تنفيذهــا وحفــظ قيودهــا وســجالتها.

المادة 9
أ . يعين لكل دار مدير من ذوي اإلختصاص والخبرة في مجال عملها وانشطتها.  

ب. يشكل المدير من بين موظفي الدار لجنة متخصصة لمساعدته على إدارة شؤون الدار.
المادة 10

يتولى المدير المهام والصالحيات التالية: 

أ . متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة النشطة الدار.  

ب. دراســة حالــة المــرأة أو الفتــاة التــي تســتقبلها الــدار بمشــاركة لجنــة الــدار التخــاذ القــرار الــالزم بشــأنها بصــورة مســتعجلة ورفــع 
تقريــر بذلــك إلــى اللجنــة.  

ج. تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.  

د. اعداد التقرير السنوي المالي واإلداري عن أعمال الدار وعرضه على اللجنة لتقديم التوصيات الالزمة بشأنها إلى الوزير.  

هـ. أي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة ذات عالقة بأهداف الدار.
المادة 11

يجــوز للوزيــر، إذا اقتضــت الضــرورة ، تعييــن محاســب قانونــي لتدقيــق حســابات الــدور وبياناتهــا الماليــة الختاميــة الســنوية ورفــع 
تقريــر بذلــك إلــى الوزيــر.

المادة 12
تلتزم كل دار بمبدأ علنية الخدمة وسرية القرارات واإلجراءات المتعلقة بمهامها.

المادة 13
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

2004 /2 /17
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مسودة نظام حماية المبلغين والشهود 
في قضايا العنف األسري

المــادة 1: يســمى هــذا النظــام )نظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود فــي قضايــا العنــف األســري لســنة )  ( ويعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره 
بالجريــدة الرســمية.

المادة 2: يكون للكلمات و العبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني التالية مالم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الحماية من العنف األسري رقم 15 لسنة 2017.  
اإلدارة: إدارة حماية األسرة بالمفهوم الوارد في المادة 2 من القانون.

شعبة الحماية: الوحدة التنظيمية المنشأة في إدارة حماية األسرة لحماية المبلغين والشهود في قضايا العنف األسري.
المشــمول بالحمايــة: المبلــغ والشــاهد والضحيــة  فــي قضايــا العنــف األســري أو أي شــخص يصــدر قــرار وفقــا لهــذا النظــام بتوفيــر 

الحمايــة لــه مــن أي تهديــد أو اعتــداء نتيجــة التبليــغ أو الشــهادة بقضايــا العنــف األســري.
إجــراءات الحمايــة: اإلجــراءات المتخــذة بقــرار مــن مديــر إدارة حمايــة األســرة بتنســيب مــن شــعبة حمايــة المبلغيــن والشــهود، وتشــمل 

جميــع مراحــل الحالــة مــن اكتشــاف الجــرم وحتــى انتفــاء الحاجــة للحمايــة.
المبلغ: هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة أو جريمة  تتعلق بقضايا العنف األسري سواء وقعت أمامه ام علم بوقوعها. 

الشــاهد: هــو الشــخص الــذي يدلــي بالمعلومــات التــي لديــه بحادثــة العنــف األســري ســواء كانــت تلــك المعلومــات لهــا عالقــة باثبــات 
الجريمــة أو ظــروف وقوعهــا أو المالبســات التــي احاطــت بهــا .

الوزير: وزير التنمية اإلجتماعية. 
المادة 3:  

1. تنشأ في إدارة حماية األسرة شعبة لحماية المبلغين والشهود في قضايا العنف األسري وتختص بالمهام التالية:

أ.   تلقــي طلبــات الحمايــة مــن المبلغيــن والشــهود واألشــخاص الــوارد ذكرهــم بالمــادة 4 مــن هــذا النظــام وأيــة جهــة أخــرى ذات 
عالقــة ويوثــق خطيــا وفقــا لنمــوذج خــاص. 

ب. دراسة الطلب المقدم للحماية وتقييم التهديد والمخاطر ذات الصلة على أن يتم تقييم الخطورة وفقا لالسس التالية: 

1. مدى جدية التهديد وفيما إذا كان يشكل خطرًا على حياة طالب الحماية أو سالمته الجسدية.

2. مــدى احتمــال تعــرض زوج أو زوجــة طالــب الحمايــة أو أوالده أو أقاربــه بالنســب حتــى الدرجــة الثالثــة لمــا يمكــن أن 
يهــدد حياتهــم أو ســالمة اجســادهم.

3. جدية المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها امالك ومصالح طالب الحماية.

4. مراعاة المصلحة الفضلى لالطفال إذا كانوا ضحايا عنف اسري ومحتاجين للحماية.

5. أي ضرورة تقتضي توفير الحماية للمبلغين والشهود وضحايا العنف األسري.

ج. التنسيب لمدير اإلدارة بقبول طلب الحماية أو رفضه أو اعادة النظر به بعد منحه مع بيان االسباب الموجبة لذلك. 

د. تحديد األشخاص المشمولين بالحماية وفقا لنتيجة تقييم الطلب 

ه. تحديــد إجــراءات الحمايــة وآليــة تنفيذهــا فــي حــال قبــول طلــب الحمايــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر خدمــات الدعــم النفســي واإلجتماعــي 
إذا تطلبــت الحالــة ذلــك.



103 اإلطار القانوني للتعامل مع قضايا العنف األسري

جــراءات الحمايــة بالتنســيق مــع طالــب الحمايــة  والجهــات ذات  2. يجــب أن يصــدر قــرارا بقبــول الطلــب أو رفضــه وتحديــد خطــة واإ
العالقــة  بالســرعة الممكنــة وخــالل مــدة اقصاهــا 24 ســاعة مــن تقديــم الطلــب.

3. ينظم في القسم سجل خاص ورقي والكتروني توثق فيه طلبات الحماية وجميع اإلجراءات المتعلقة به.

المادة 4: 

1. ألي من المبلغين و الشهود في قضايا العنف األسري إذا وجد أن هناك ما يهدد حياته أو سالمته أو ممتلكاته أو مصالحة  
أو حيــاة أو ســالمة زوجــه أو أي مــن اقاربــه بالنســب حتــى الدرجــة الثالثــة أو ممتلكاتهــم  أو مصالحهــم  أو ألي مــن هــؤالء 

األشــخاص ان يتقــدم بطلــب لشــموله بالحمايــة مــن هــذا التهديــد وذلــك للشــعبة المختــص فــي إدارة حمايــة األســرة .

2. وفــي حــال كان المبلــغ أو الشــاهد دون ســن الثامنــة عشــرة يتوجــب علــى اإلدارة تقديــم طلــب الحمايــة ومتابعــة جميــع إجراءاتــه 
نيابــة عنــه، مــع مراعــاة المصلحــة الفضلــى لألطفــال المحتاجيــن للحمايــة فــي جميــع إجــراءات الحمايــة.

المادة 5: 

1. تباشر شعبة الحماية بتنفيذ خطة الحماية حال إقرارها.

2. يبلــغ مقــدم طلــب الحمايــة بإجــراءات وخطــة الحمايــة بموجــب محضــر موقــع عليــه منــه يلتــزم مــن خاللــه باإلجــراءات التــي 
يتطلبهــا تنفيــذ أمــر الحمايــة اال إذا اقتضــت الحالــة التدخــل الفــوري.

 المــادة 6: تقــوم شــعبة الحمايــة بجميــع اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ خطــة الحمايــة للمشــمولين بالحمايــة ولهــا االســتعانة بأيــة جهــة 
اخــرى لهــذه الغايــة ومــن هــذه اإلجــراءات: 

1. تأمين الحماية الشخصية  للمشمولين بالحماية بما في ذلك نقله إلى مكان آمن إذا تطلبت الضرورة ذلك.

2. حماية مسكن وممتلكات المشمولين بالحماية من أي اعتداء أو تهديد.

3. إتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بســالمة تنقــل المشــمولين بالحمايــة بمــا فــي ذلــك حضــور إجــراءات التحقيــق وجلســات المحاكمــة 
وفقــا لمقتضيــات الحــال.

4. تزويد المشمول بالحماية برقم هاتف للتواصل مع شعبة الحماية في الحاالت الطارئة بأي وقت.

5. استخدام تقنية الفيديو في تسجيل الشهادة وعرضها إذا تطلبت إجراءات الحماية ذلك.

6. أي اجــراء اخــر يــراه قســم الحمايــة ضروريــا لحمايــة المشــمول بالحمايــة ويجيــزه مديــر إدارة حمايــة األســرة و بالتنســيق مــع أي 
جهــة مــن الجهــات ذات العالقــة. 

المــادة 7: فــي حــال وقــوع أي انتهــاك لإلجــراءات المتخــذة لحمايــة المشــمولين بالحمايــة أو وقــوع اعتــداء أو محاولــة اعتــداء علــى 
المشــمولين بالحمايــة أو ممتلكاتهــم يتــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة وبالســرعة الممكنــة لمالحقــة المعتــدي وفقــا للتشــريعات النافــذة.

المادة 8: يحق للمشمول بالحماية الطلب خطيًا تخفيف إجراءات  الحماية أو تشديدها أو إعادتها بعد إلغائها.
ــادة 9:  تتنهــي الحمايــة المقــررة ألي مــن األشــخاص المشــمولين بهــذا النظــام بقــرار مــن رئيــس الشــعبة بــأي مــن الحــاالت  الم

التاليــة:
1. إذا انقضت الحاجة لتوفير الحماية.

2. إذا خالف الشخص المشمول بالحماية شروط منحها ألكثر من مرتين.
3. إذا تقدم الشخص المشمول بالحماية بطلب خطي إلنهاء الحماية المقررة.
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المادة 10: 

ــًا مــن القــرارات الصــادرة بشــأن توفيــر الحمايــة أو رفضهــا أو تشــديدها أو إلغائهــا أو إعادتهــا بعــد إلغائهــا  1.  يتــم التظلــم خطي
أمــام مديــر اإلدارة 

2. على مدير اإلدارة البت خطيًا في التظلم خالل مدة 24 ساعة من تقديم طلب التظلم.
جــراءات الحمايــة ســرية وال يجــوز االفصــاح عنهــا إال إذا تطلبــت  المــادة 11: تعتبــر البيانــات الشــخصية للمشــمول بالحمايــة واإ

اإلجــراءات القضائيــة ذلــك أو فــي األحــوال المســموح بهــا فــي التشــريعات النافــذة. 
المادة 12: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )11( من هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائة دينار.

المادة )13(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
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نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري لسنة 2019 

المادة )1(
يســمى هــذا النظــام )نظــام التدابيــر الملحقــة بقــرار تســوية النــزاع فــي قضايــا العنــف األســري لســنة 2019 ويعمــل بــه بعــد ســتين 

يومــًا مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

المادة )2(
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الحماية من العنف األسري.
الوزارة: وزارة التنمية االجتماعية
الوزير: وزير التنمية االجتماعية

اإلدارة: إدارة حماية األسرة في مديرية االمن العام.
السجل: السجل الورقي والسجل االلكتروني للتدابير في اإلدارة.

التدابيــر: اإلجــراءات الصــادرة عــن المحكمــة المختصــة وفقــًا ألحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة )11( مــن القانــون والملحقــة بقــرار 
التســوية.

 القسم: الوحدة التنظيمية المنشأة في اإلدارة لإلشراف على تنفيذ التدابير.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بنظر النزاع في قضايا العنف األسري والتي تنظر في المصادقة على قرار التسوية.

االختصاصي االجتماعي أو االختصاصي النفسي: موظف الوزارة المختص في اإلدارة.
ــة: التقريــر الــذي يعــده االختصاصــي االجتماعــي أو النفســي بشــأن الشــخص المــراد اتخــاذ التدبيــر بحقــه متضمنــًا  ــر الحال تقري

التوصيــة بالتدبيــر المناســب.
الخدمــة للمنفعــة العامــة: قيــام مرتكــب العنــف األســري بالعمــل دون مقابــل لمــدة محــددة خدمــة للصالــح العــام فــي أحــد المرافــق 

العامــة أو الجمعيــات التــي يعتمدهــا الوزيــر.
التأهيــل االجتماعــي: هــي البرامــج االجتماعيــة التــي تنظمهــا الــوزارة أو الجمعيــات أو الجهــات المعتمــدة بهــدف مســاعدة مرتكــب 
العنــف األســري والضحيــة علــى التكيــف مــع وســطه األســري والمجتمعــي لتقليــل عوامــل الخطــر الرئيســية التــي تــؤدي إلــى العنــف 

األســري.
التأهيــل النفســي: البرامــج النفســية التــي تنظمهــا الــوزارة أو الجمعيــات أو الجهــات المعتمــدة بهــدف تقديــم الخدمــات النفســية 
لمرتكــب العنــف األســري والضحيــة للوصــول بهمــا إلــى اقصــى درجــة مــن التغييــر فــي االتجاهــات والســلوك لتقليــل عوامــل الخطــر 

الرئيســية التــي تــؤدي إلــى العنــف األســري.

المادة )3(
تسري احكام هذا النظام في حال الحكم بأي من التدابير التالية:

أ. الخدمة للمنفعة العامة.
ب. حظر ارتياد اماكن معينة.

ج. الخضوع لجلسات أو لبرنامج تأهيل االجتماعي أو التأهيل النفسي.
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المادة )4(
أ. تتولى اإلدارة متابعة تنفيذ مرتكب العنف األسري للتدابير الواردة في الفقرة أ من المادة 11 من القانون.

ب. ينشأ في اإلدارة قسم لتنفيذ التدابير المحكوم بها يتولى المهام التالية:
1. تنظيم السجالت لألحكام المتضمنة التدبير وجميع االجراءات المتخذة بشأنه.

2. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ التدبير كافة.
3. إعداد تقرير الحالة من االختصاصي االجتماعي أو االختصاصي النفسي وتزويد المحكمة به بناء على طلبها.

4. متابعــة عمليــة تنفيــذ التدابيــر لــدى المؤسســات والجهــات المعتمــدة ورفــع التقاريــر الدوريــة بخصــوص التنفيــذ وانتهائــه إلــى 
المحكمــة المختصــة.

المادة )5(
يتضمن السجل المعلومات التالية:

أ. نوع التدبير واسم المحكمة المختصة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم.
ب. اسم منفذ التدبير ووضعه الصحي وحالته االجتماعية.

ج. اسم المؤسسة أو الجهة المعنية بتنفيذ التدبير.
د. خالصة التقارير المتعلقة بإجراءات التنفيذ.

ه. أي معلومات اخرى تتعلق بالتدبير.

المادة )6(
أ . يشترط العتماد المرافق العامة والجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها التدابير أن يتوفر فيها ما يلي:

1. ان تكون مرخصة لدى الجهات المعنية.
2. ان تكون معنية بتقديم خدمات للنفع العام والمجتمع.

3. بيئة آمنة.
4. أي معايير أخرى يرى الوزير ضرورة توافرها.

ب . يصــدر الوزيــر بموجــب تعليمــات قائمــة بالمرافــق العامــة والجمعيــات والمؤسســات المعتمــدة لتنفيــذ التدابيــر، علــى ان تتــم 
مراجعتهــا دوريــًا لغايــات إضافــة أو حــذف أي منهــا، ويتــم تزويــد المحكمــة المختصــة واإلدارة بهــا.

ج. يوقــع الوزيــر مــع الجهــات المشــار اليهــا فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة اتفاقيــات تتضمــن التفاصيــل الالزمــة لضمــان حســن 
التدابيــر المحكــوم بهــا.

المادة )7(
يتوجب على المحكمة المختصة عند اتخاذ قرارها بالتدبير المناسب مراعاة ما يلي:

أ. أن يكون الجرم المرتكب جنحة.
ب. أن تكون إجراءات تسوية النزاع والمصادقة عليها قد تمت وفقًا ألحكام القانون.

ج. الحصول على تقرير االختصاصي االجتماعي أو االختصاصي النفسي.
د.  موافقــة االطــراف إذا كان التدبيــر القيــام بالخدمــة للمنفعــة العامــة أو الخضــوع لبرنامــج أو جلســات التأهيــل النفســي أو التأهيــل 

االجتماعي.
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ه. إذا كان مرتكب العنف األسري من فئة االحداث فيجب ان تطلع على تقرير مراقب السلوك.

المادة )8(
تراعى عند اتخاذ التدابير وتنفيذها لمصلحة األسرة األسس التالية:

أ. السرية والخصوصية.
ب. تناســب التدبيــر مــع الظــروف الشــخصية لمرتكــب العنــف األســري مــن حيــث الجنــس والوضــع الصحــي ودرجــة النضــج 

والبيئيــة. االجتماعيــة  والظــروف 
ج. طبيعة عمل مرتكب العنف األسري.

د. تناسب التدبير مع نوع االساءة المرتكبة.
ه. المصلحــة الفضلــى إذا كان مرتكــب العنــف األســري حدثــًا مــن حيــث احتــرام حقوقــه والمحافظــة علــى تواجــده فــي بيئتــه األســرية 

الطبيعية.
و. عدم المساس بالكرامة االنسانية أو ينطوي التدبير على إهانة أو إذالل.

المادة )9(
تخضع أحكام تنفيذ التدابير للمدد التالية:

أ.   أربعــون ســاعة حــدًا اعلــى إذا كان التدبيــر خدمــة للمنفعــة العامــة علــى ان تنفــذ الخدمــة خــالل مــدة ال تتجــاوز ســنة مــن تاريــخ 
اصــدار القرار.

ب. ستة أشهر حدًا اعلى إذا كان التدبير حظر ارتياد محل أو مكان.
ج. ستة أشهر حدًا اعلى إذا كان التدبير االلتحاق ببرامج أو بجلسات التأهيل النفسي أو التأهيل االجتماعي.

المادة )10(
علــى اإلدارة خــالل مــدة ال تتجــاوز 48 ســاعة مــن إتمــام إجــراءات التســوية ان ترفعهــا للمحكمــة المختصــة للمصادقــة عليهــا مرفقــًا 

بهــا تقريــر االختصاصــي االجتماعــي أو االختصاصــي النفســي وفقــًا لإلجــراءات التاليــة:
أ.   للمحكمة بناًء على تقرير االختصاصي االجتماعي أو االختصاصي النفســي الحكم بالتدبير المالئم في حال توافر شــروط 

االحــكام المتعلقــة بــه وتحــدد الجهــة أو المؤسســة التــي ســيتم تنفيــذ التدبيــر فيهــا.
ب. للمحكمــة دعــوة االطــراف فــي حــال ارتــأت أن يكــون التدبيــر الخدمــة للمنفعــة العامــة أو الخضــوع لجلســات التأهيــل االجتماعــي 

أو التأهيل النفســي.
ج. تفهم المحكمة أطراف النزاع طبيعة التدبير والغاية منه وطريقة تنفيذه.

د. تسلم نسخة من الحكم إلى اإلدارة ومرتكب العنف األسري والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها التدبير.

المادة )11(
بعد مصادقة المحكمة المختصة على التسوية وتحديد التدبير يتوجب على اإلدارة ما يلي:

أ.   فتــح ســجل خــاص لتنفيــذ التدابيــر يتضمــن اســم مرتكــب العنــف األســري والجــرم المرتكــب ونــوع التدبيــر ومدتــه والجهــة أو 
المؤسســة التــي ســينفذ فيهــا.

ب. تنظيم ملف خاص لكل حالة، بحيث تشمل نسخة عن قرار المحكمة والتقارير الدورية التي تثبت متابعة تنفيذ التدبير.
ج. تقديم تقرير نهائي للمحكمة المختصة بشأن انتهاء تنفيذ التدبير.
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المادة )12( 
أ.   لإلدارة أو لمن تقرر بحقه أي من التدبير التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو الجهة أو المؤسسة 

التــي ينفــذ فيهــا وذلــك فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:
1. تغيير المؤسسة أو الجهة برنامجها.

2. انتقال مكان سكنه.
3. تعرضه إلى االساءة أو االستغالل اثناء تنفيذ التدبير.

ب. لــإلدارة التقــدم للمحكمــة بطلــب تبديــل التدبيــر أو أي امــر يتعلــق بــه أو الجهــة أو المؤسســة التــي ينفــذ فيهــا التدبيــر فــي 
الحــاالت التاليــة:

1. عدم نجاعة التدبير وتحقيقه اهدافه.
2. استنفاذ الغاية من التدبير قبل انتهاء المدة المحددة له.

3. أي حالة أخرى تراها اإلدارة.

المادة )13(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
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1اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري

مقّدمة

عمل المجلس الوطنّي لشؤون األسرة في العام 2006، وبالشراكة مع مشروع حماية األسرة )الذي ُنفذ خالل األعوام من 2000-2005( على 
إعداد الطبعة األولى لوثيقة اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسرّي، التي ُتعدُّ وثيقة وطنّية و مرجعّية علمّية وعملّية لحماية األسرة 
من العنف؛ إذ ُتحّدد أسس تقديم خدمات الوقاية والحماية، وتعمل على سدِّ الثغرات في الُممارسات القائمة على المستوى الوطنّي، وتهدف 
إلى بيان األدوار والمسؤوليات والّصالحيات والكيفّية التي تتعامل فيها المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومّية ذات العالقة مع حاالت العنف 
األسرّي، كما تهدف إلى تنسيق جهود الجهات ذات العالقة وتكاملها من خالل نموذج من اإلجراءات الوطنّية المتكاملة، وقد تمَّ اعتماده من قبل 
مجلس الوزراء بقراره رقم )4637( في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/21/ 2009، باعتباره وثيقًة وطنّيًة مرجعّيًة في االستجابة لحاالت العنف 

األسرّي، والتأّكيد على التزام كلِّ جهٍة من الجهات المعنّية للعمل وفق مضمونها وكّل حسب دوره. 

بعد مرور عشر سنوات على إعداد اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسرّي، وتطبيقه على المستوى المؤّسسي والميدانّي، ونتيجة 

للعديد من المستجدات التشريعّية والمؤّسسية؛ فقد تطلب األمر إجراء مراجعٍة له بهدف تحليل مدى فاعلّية وكفاءة تطبيقه، ومدى وضوح أدوار 
المؤّسسات الوطنّية في التعامل مع حاالت العنف األسرّي، وتحديد الثغرات والفجوات ميدانّياً.

إلى دور المجلس الوطنّي لشؤون األسرة الُمتمثل بالمساهمة في وضع الّسياسات والخطط التي لها عالقة بأفراد األسرة، ومتابعة  واستناداً 

أمناء  مع مجلس  بالشراكة  األسرّي،  العنف  من  األسرة  لحماية  الوطنّي  اإلطار  من  الثانية  الطبعة  إعداد  بالعمل على  المجلس  قام  تنفيذها؛ 
المّتحدة  األمم  )منظمة  األردن  في  المّتحدة  األمم  ومنّظمات  العنف؛  من  األسرة  لحماية  الوطنّي  والفريق  األسرة؛  لشؤون  الوطنّي  المجلس 
فاعلّيته في رسم  الالجئين( بهدف تعزيز  المّتحدة  لشؤون  الّسامية لألمم  للسكان؛ والمفوضّية  المّتحدة  اليونيسف؛ وصندوق األمم  للطفولة/ 
الّسياسات الوطنّية والعملّية في مجال حماية األسرة من العنف األسرّي، وتحديد آلّيات العمل التشاركّي المرتكز على الُمساء إليه/ا، وتحديد 
ُتعّزز  وبصورة  المعنية،  الوطنّية  للمؤّسسات  والقانونّية  الفعلّية  األدوار  مع  يتناسب  وبما  الوطنّية،  المؤّسسات  لكافة  والمسؤولّيات  األدوار 
فاعلّية استجابتها لحاالت العنف األسرّي، وتقديم خدمات تلبي احتياجات الحالة بكفاءة وجودة عاليتين ضمن نهٍج تشاركّي ُيحّقق احترام حقوق 

ورغبات الُمساء إليهم؛ والسّرية؛ والخصوصّية؛ والحماية؛ وعدم التمّييز.
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اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري 2

استجابة األردن لمشكلة العنف األسرّي

ته أو ضعفه بقْدر تماُسك األسرة أو ضْعفها، وتشكِّل األسرة البيئة الطبيعّية لنمو جميع  ُتعدُّ األسرة اللَِّبنة األُولى في بناء المجتمع، الذي ُتقاس قوَّ
أفرادها ورفاههم وبخاّصة األطفال؛ ألنَّ األسر تمتلك القدر األكبر من إمكانّية توفير الحماية ألفرادها، والوفاء بمتطلبات سالمتهم الجسدّية 
ُكُم  قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ والعاطفّية، وتعتبر  خصوصّية األسرة واستقاللها من القيم المصونة لدى مختلف المجتمعات والثقافات، قال تعالى: ﴿َيا أَيُّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم  َ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ للاَّ قُوا للاَّ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَّ

َرقِيًبا﴾ ]النساء: 1[.

وألّن األسرة تشّكل المصدر األول للمعرفة، إلكساب أفرادها السلوك االجتماعّي والُهوّية الثقافّية والقيم الروحّية، فإن رؤية األردنّيين لألسرة 
ينية والثقافّية التي ُتعّزز دور األسرة في تنشئة  أفرادها ورعايتهم، وتؤّكد على عالقات الموّدة والّرحمة فيما بينهم، وتحّث  تنطلق من قيمهم الدِّ

على التعامل بين أفرادها بالُحسنى.  

ل  العنف األسرّي مشكلة عالمّية، موجودة في دول العالم كافة، وُيعدُّ األطفال والنساء والُمسنين من أكثر الفئات تعّرضاً للعنف، وهم من يتحمَّ
دة الوجوه، منها: االجتماعّية؛ والنفسّية؛ والصحّية  العبء األكبر من اآلثار الناجمة عن العنف داخل األسرة، الذي يترتب عليه عواقب متعدِّ
واالقتصادّية، وهو ُيعدُّ من أهمِّ مسببات التفّكك األسرّى، من هنا تصبح معالجة مشكلة العنف األسرّي أمراً ضرورّياً لتحسين نوعّية حياة  األسر 

وحمايتها واستقرارها، من خالل ضمان حقوق أفرادها، وإتاحة الفرص المتساوية لهم جميعاً. 

وتكّرس التشريعات والوثائق الوطنّية األردنّية مبدأ المساواة وضرورة الحفاظ على كيان األسرة وتوفير العيش اآلمن لها؛ إذ ينّص الّدستور 
األردنّي وتعديالته للعام 2011، في المادة )1( على مبدأ المساواة بين جميع األردنّيين أمام القانون، وفي المادة 4/6 على أنَّ األسرة أساس 
ين واألخالق وُحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعّي ويقوي أواصرها وقيمها، ويشّدد الميثاق الوطنّي )1990( على  المجتمع قوامها الدِّ
ضرورة توفير الدولة لألسرة أسباب تكوينها وعيشها الكريم، وأّكدت وثيقة األردن أولً على ضرورة مراجعة التشريعات المتعلّقة بحقوق 
ولّية التي وقَّع األردن عليها، وقد وَضعت وثيقة األردن 2025، التي تمَّ  اإلنسان، وبخاّصة حقوق المرأة والطفل لتتوافق مع المواثيق الدَّ
ن؛ واألشخاص المعوقين؛ والفئات الُمهمَّشة  إطالقها العام 2015، رؤيًة وطنّيًة لحماية األسرة ترّكز على حماية الطفل؛ والمرأة؛ وكبار السِّ

وتعزيز الحماية االجتماعّية والمسؤولّية المجتمعّية . 
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وجاء تأّسيس المجلس الوطنّي لشؤون األسرة في العام 2001 انطالقاً من حرص صاحبي الجاللة الهاشمّية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين 
وصاحبة الجاللة الملكة رانيا العبد هللا المعظمين، على إيجاد مؤّسسٍة وطنّيٍة ترعى شؤون األسرة، وتضع الّسياسات والخطط لتحسين نوعّية 
د صاحب الجاللة الهاشمّية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم في خطاب  حياة األسرة، وحمايتها، وتحقيق أمن أفرادها جميعاً، وقد أكَّ
العرش السامي أمام مجلس األّمة في 1999/11/1، على أهّمية تأمين حقوق الطفل والمرأة، واالرتقاء بمستوى الّرعاية الُمقّدمة لهما؛ إذ أّكد 

جاللته على:   
“ أن قطاع المرأة والطفل بحاجة لمزيد من الرعاية والهتمام من خالل وضع البرامج والتشريعات التي تصون حقوق هذين القطاعين 

وترتقي بمستوى الرعاية المقدمة لهما”

 ومنذ سنوات عديدة أولت صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبد هللا المعظمة )رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة( ، اهتماماً كبيراً 
باألنشطة التي ُتعّزز حماية األسرة والطفل؛ فقد جاء في خطاب لها أمام الحلقة الدراسّية لمشروع تبادل المعلومات حول حماية األسرة ، في 

الثاني عشر من تموز من العام 2000،  أكدت جاللتها على : 
“ لقد قمنا في األردن بالعمل على قضايا أمن األسرة لفترة زمنية، وقد واجه األردن لفترة طويلة بعض القضايا مثل اإلساءة لألطفال، 

ونحن نؤمن بمواجهة التحديات وليس غض النظر عنها ”

كما عّبرت جاللتها عن رؤيتها لألسرة األردنّية في رسالة وجهتها إلى المجلس الوطنّي لشؤون األسرة ورد بها ما يلي:
“ تفرض علينا التغيرات المتسارعة ... تحديات ومخاطر غير مألوفة، ولمواجهة هذا الوضع، فإنه من الحكمة أن نلجأ إلى نهج جديد 
يجمع ما بين التقليدي والجديد من الحلول والممارسات يؤمن الرعاية واألمان لألسرة ، بجميع أفرادها، لتبقى األساس المتين لمجتمع 

آمن ومستقر”

ومع إطالق مشروع حماية األسرة العام 2000، تمَّ تشكيل فريٍق وطنيٍّ لحماية األسرة من العنف األسري، والذي يضمُّ في عضوّيته ممثلين 
عن العديد من المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومّية المعنّية بحماية األسرة، والذي يعمل تحت ِمظلّة المجلس الوطنّي لشؤون األسرة. وانطالقاً 
من الحرص على ضمان مأّسسة عمل الفريق كنهج وطنّي لرسم الّسياسات، ووضع الخطط والبرامج الوطنّية الخاّصة بحماية األسرة ، القائمة 
على التنسيق بين المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومّية كافة، ومتابعة عملّية تنفيذها وتقّييم أثرها، واستدامة عمل هذا الفريق؛ فقد  تّم إعداد 

وثيقة عمل الفريق الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسرّي العام 2009.
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وجاء تأّسيس المجلس الوطنّي لشؤون األسرة في العام 2001 انطالقاً من حرص صاحبي الجاللة الهاشمّية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين 
وصاحبة الجاللة الملكة رانيا العبد هللا المعظمين، على إيجاد مؤّسسٍة وطنّيٍة ترعى شؤون األسرة، وتضع الّسياسات والخطط لتحسين نوعّية 
د صاحب الجاللة الهاشمّية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم في خطاب  حياة األسرة، وحمايتها، وتحقيق أمن أفرادها جميعاً، وقد أكَّ
العرش السامي أمام مجلس األّمة في 1999/11/1، على أهّمية تأمين حقوق الطفل والمرأة، واالرتقاء بمستوى الّرعاية الُمقّدمة لهما؛ إذ أّكد 

جاللته على:   
“ أن قطاع المرأة والطفل بحاجة لمزيد من الرعاية والهتمام من خالل وضع البرامج والتشريعات التي تصون حقوق هذين القطاعين 

وترتقي بمستوى الرعاية المقدمة لهما”

 ومنذ سنوات عديدة أولت صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبد هللا المعظمة )رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة( ، اهتماماً كبيراً 
باألنشطة التي ُتعّزز حماية األسرة والطفل؛ فقد جاء في خطاب لها أمام الحلقة الدراسّية لمشروع تبادل المعلومات حول حماية األسرة ، في 

الثاني عشر من تموز من العام 2000،  أكدت جاللتها على : 
“ لقد قمنا في األردن بالعمل على قضايا أمن األسرة لفترة زمنية، وقد واجه األردن لفترة طويلة بعض القضايا مثل اإلساءة لألطفال، 

ونحن نؤمن بمواجهة التحديات وليس غض النظر عنها ”

كما عّبرت جاللتها عن رؤيتها لألسرة األردنّية في رسالة وجهتها إلى المجلس الوطنّي لشؤون األسرة ورد بها ما يلي:
“ تفرض علينا التغيرات المتسارعة ... تحديات ومخاطر غير مألوفة، ولمواجهة هذا الوضع، فإنه من الحكمة أن نلجأ إلى نهج جديد 
يجمع ما بين التقليدي والجديد من الحلول والممارسات يؤمن الرعاية واألمان لألسرة ، بجميع أفرادها، لتبقى األساس المتين لمجتمع 

آمن ومستقر”

ومع إطالق مشروع حماية األسرة العام 2000، تمَّ تشكيل فريٍق وطنيٍّ لحماية األسرة من العنف األسري، والذي يضمُّ في عضوّيته ممثلين 
عن العديد من المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومّية المعنّية بحماية األسرة، والذي يعمل تحت ِمظلّة المجلس الوطنّي لشؤون األسرة. وانطالقاً 
من الحرص على ضمان مأّسسة عمل الفريق كنهج وطنّي لرسم الّسياسات، ووضع الخطط والبرامج الوطنّية الخاّصة بحماية األسرة ، القائمة 
على التنسيق بين المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومّية كافة، ومتابعة عملّية تنفيذها وتقّييم أثرها، واستدامة عمل هذا الفريق؛ فقد  تّم إعداد 

وثيقة عمل الفريق الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسرّي العام 2009.
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العالقة  ذات  المؤّسسات  ومديري  الوزراء؛  من  عدداً  يضمُّ  أمناء  مجلس  إدارته  على  يقوم  )الذي  األسرة  لشؤون  الوطنّي  المجلس  ويعمل 
واألشخاص بصفاتهم االعتبارية(، باعتباره هيئة أهلّية فكرّية للّسياسات، على تعزيز مكانة األسرة األردنّية من خالل دوره الرئيسّي في تطوير 

الّسياسات والتشريعات بنهج عمٍل تشاركيٍّ يجمع المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومّية العاملة في مجال حماية األسرة.

ونظراً للجهد المستمر على المستوى الوطنّي من قبل المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومّية كافة؛ فقد تّم تحقيق العديد من اإلنجازات الوطنّية 
من خالل تنفيذ البرامج والمشاريع، التي تهدف إلى تعزيز مكانة األسرة وحمايتها من مخاطر العنف األسرّي. وكان من نتاج هذه البرامج 

والمشاريع إحداث تغّييٍر في البيئة التشريعّية والمؤّسسية، وتنفيذ العديد من الشراكات واألنشطة المجتمعّية واألدلة اإلجرائّية.

5
1    دليل إجراءات العمل الموحدة المشتركة بين الوكاالت للوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع

   االجتماعي والعنف واالستغالل واإلهمال واإلساءة ضد األطفال في األردن 2014

اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسرّي 

أولً: هدف اإلطار
)ومن  الشركاء  بين جميع  التنسيق  أسس  وتحديد  الوطنّي؛  المستوى  األسرّي على  العنف  الحماية من  الوقاية/  لعملّية  العاّمة  الخطوط  رسم 
القطاعات كافة: االجتماعّية؛ والصحّية؛ والتربوّية؛ والشرطّية؛ والقضائّية؛ واإلدارّية ( ، والقائمة على النهج التشاركّي لتوفير خدمات متكاملة 
وشاملة، وضمان اتساق برامجها وأنشطتها، ضمن عملّيٍة ُممنهجٍة لإلشراف والمتابعة، وتوفير الّدعم الفنّي، لتقديم خدماٍت ذات جودة لحاالت 

العنف األسرّي، وفق منهجّية إدارة الحالة بين الشركاء المرتكزة على الُمساء إليهم.

ثانياً: المبادئ األساسّية لإلطار
احترام حقوق ورغبات الُمساء إليه/ا: يجب أْن يتّم تطبيق اإلجراءات بمهنّية وحرفّية من قبل جميع المؤّسسات المعنّية، وأْن ُتحترم . 1

رغبات وحقوق وكرامة الُمساء إليه/ا، وأْن تكون اإلجراءات موجهة للمصلحة الفضلى للُمساء إليه/ا ، ومشاركته/ا في جميع اإلجراءات 
المتخذة بخصوصه/ا ، مع األخذ باالعتبار ظروف األسرة واحتياجاتها، والبيئة المحيطة بها.

الموافقة المستنيرة)1( : ينبغي أخذ الموافقة المستنيرة لتقديم الخدمات للُمساء إليه/ا حسب التشريعات والقوانين واألنظمة الوطنّية النافذة . 2
والتأّكد من الموافقة المستنيرة؛  يتعّين على ُمقّدمي الخدمات شرح ما يلي:

أّن جميع الخيارات وتبعاتها متاحة للُمساء إليه/ا . -
أنه سيتّم تبادل المعلومات مع المعنيين لغايات الحصول على خدمات أخرى. -
أْن يكون هناك توضيٌح دقيق  لفوائد الموافقة ومخاطرها في الحصول على خدمات أخرى. -
بدائل  - باستخدام  لهم، وذلك  الالّزمة  المعلومات  تقّديم  المعوقين من فهم اإلجراءات وتبعاتها، من خالل  يتمَّ تمكين األشخاص  أْن 

التواصل المتنّوعة )لغة اإلشارة؛ والصور؛ والمعلومات الشفهّية والمكتوبة؛ وغيرها( ، عند الّضرورة.

السّرية والخصوصّية: يجب المحافظة على سّرية وخصوصّية الُمساء إليه/ا، وهذا يعني أّنه ال يتّم تبادل المعلومات ومشاركته/ا إال مع . 3
المؤّسسات المعنّية التي سُتقّدم مساعدًة أو تدّخالً وبالقدر المطلوب معرفته، ويجب عدم مناقشة أي أمٍر مع الُمساء إليه/ا ، إالّ في األماكن 
المخّصصة بذلك، وعدم وجود أي شخٍص غير معنيٍّ بالقضّية، أو أمام حاالت أخرى ُمساء إليه/ا ، إنَّ السّرية التاّمة أمٌر ضرورّي ويجب 
المحافظة عليها دائماً، إالّ في حال وجود خطورة على سالمة وأمن الُمساء إليه/ا، ويجب  توثيق جميع المعلومات الخاّصة بالُمساء إليه/ا 

وأسرته/ا كتابّيا، وأْن يتّم حفظها في مكان آمن ومحمّي من اآلخرين.

٤ .

٥ .ّ

٦ .ُ ّ

ُ ّ
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التعريفات والمصّطلحات

أولً: تعريفات ومفاهيم العنف األسرّي.  
العنف األسرّي:	 

أي فعٍل أو امتناٍع عن القيام بفعل يقع من أحد أفراد األسرة على أي فرٍد آخر داخل األسرة نفسها يؤّدي إلى وقوع ضرر مادّي أو معنوّي 
ومن أشكال العنف األسرّي: 

العنف الجسدّي: 	 
استخدام القوة الجسدّية أو التهديد باستخدامها، الذي قد تنتج عنه إصابة جسدّية أو أذى جسدّي؛ ومن أمثلته الضرب أو الجرح أو 

اللكم أو العض أو الحرق بإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة ، ويشمل أيضاً أي أفعاٍل أخرى قد ُتلحق األذى المادّي بالجسد. 

العنف الجنسّي: 	 
العنف الناتج عن نشاٍط أو سلوٍك جنسّي، بما فيه التحّرشات والتعليقات الجنسّية واإلغواء الجنسي واإلكراه عليه، ويتضّمن أيضاً 
اإلساءة الجنسّية للطفل كإجباره أو إغرائه على المشاركة بنشاطات جنسّية بصرف النظر أكان الطفل مدركاً لذلك أم لم يكن، أو 
تشجيعه على مشاهدة مواد إباحّية أو على المشاركة في إنتاجها أو تسويقها أو نشرها، أو تشجيعه على التصّرف بشكٍل جنسّي غير 

الئق.

العنف النفسّي: 	 
هو العنف الذي ينتج عنه اضطراٌب في السلوك العقلّي أو يسبب ألماً نفسّياً أو عاطفّياً ، ِمثل: اإلهانة؛ والشتم؛ والتحّقير؛ والعزل عن 

األهل واألصدقاء؛ والسخرية؛  والتخويف؛ والمطالب التعجيزّية؛ أو الحرمان التعسفّي للحقوق والحّريات.

اإلهمال: 	 
هو رفٌض أو الفشل في الوفاء بالتزامات الشخص أو بواجباته تجاه أي فرٍد في األسرة مع االستطاعة؛ ويشمل عدم تقديم الرعاّية 

الصحّية والعالجّية، وعدم توفير الحاجات األساسّية، ِمثل: الطعام؛ واللباس؛ والمأوى؛ والّصحة؛ والتعليم. 

ثانياً: تعريفات متعّلقة بإدارة الحالة.
إدارة الحالة: منهجّية عمٍل مرتكزة على رغبات الُمساء إليه/ا واحتياجاته/ا، وتتضّمن تخطيط إجراءات التدّخل للحالة؛ وتقّييمها؛ وتنسيقها  	 
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العالقة، باستخدام إجراءاٍت متسلسلٍة تحّدد  الشركاء ذوي  بالتنسيق مع  لها،  الالّزمة  الخدمات  وتوجيهها؛ ورقابتها؛ ومتابعتها؛ وتقديم 
المسؤولّيات واألدوار منذ استقبال الحالة وحّتى إغالقها.

منّسق الحالة: هو الموظف المتخّصص الذي يمتلك المهارات والخبرات والمؤهالت الالّزمة للتعامل مع الُمساء إليه/ا في المؤّسسة 	 
المعنّية، ويتولّى مهّمات إدارة الحالة منذ البدء بإجراء تقّييم مصادر الخطورة ولغاية إغالق الملف من خالل اإلشراف والتواصل مع 
فريق إدارة الحالة القائم على متابعة الُمساء إليه/ا، داخل المؤّسسة المعنّية أو مع المؤّسسات الشريكة، إضافًة إلى تنسيق االجتماعات 

المتعلّقة بالُمساء إليه/ا.

مشرف منّسقي الحالت: وهو الموظف المتخّصص الذي يمتلك مهارات اإلشراف، ويشغل منصباً إشرافّياً داخل المؤّسسة، وهو الذي 	 
يقوم على توزيع الحاالت على منّسقي الحالة لدى المؤّسسة، ومتابعة هذه الحاالت وتقديم الّدعم الفنّي واإلدارّي )اللوجستّي( لمنّسقي 

الحالة، والتأّكد من تقديم خدمات ذات جودة، وحسب خطة العمل الخاّصة بالُمساء إليه/ا وأسرته/ا.

إليه/ا مباشرة وأسرته/ا ، من خالل تقديم خدمة متخّصصة له/ا، ومن 	  الُمساء  الذي يتعامل مع  ُمقّدم الخدمة: وهو موظف المؤّسسة 
ذوي االختصاص في المجاالت التالية: العمل االجتماعّي؛ وعلم النفس؛ واإلرشاد؛ وعلم االجتماع؛ وتربية الطفل؛ والطب؛ والتمريض 

والقانون؛ أو أّي مجاالٍت أخرى من التخّصصات المتعلّقة بالعلوم اإلنسانّية. 

المصلحة الفُضلى للطفل: ضمان التمتُّع الكامل والفعلّي بجميع الحقوق الُمعترف بها، وعدم جواز إسقاط واجب احترام جميع حقوق 	 
الطفل بحّجة تقدير شخص بالغ لمصلحة الطفل الفُضلى ، إضافة إلى عدم وجود ترتيب هرمّي للحقوق ، وأن تكون  جميع الحقوق لخدمة 
مصلحة الطفل الفُضلى ، وأنه ال يمكن المساس بأّي حّق بتفسير مصالح الطفل الفضلى تفسيراً سلبّياً، ويقتضي التطبيق الكامل لمفهوم 
مصلحة  الطفل الفُضلى، وضع نهٍج قائٍم على الحقوق، وإشراك جميع الجهات المعنّية ، لضمان الّسالمة الجسدّية والصحّية والنفسّية 

والمعنوّية الشاملة للطفل، سواء أكان ذكراً أم أنثى، وتعزيز كرامته اإلنسانّية.

الموافقة الُمستنيرة: هي الموافقة الطوعّية للشخص، الذي يتمّتع باألهلّية إلعطاء الموافقة لتلّقي الخدمات، والمبنّية على معلومات كاملة 	 
وواضحة وسهلة الفهم، ويتطلب الحصول على الموافقة أْن يتمتع الفرد بالقدرة والنضج لمعرفة الخدمات المتاحة وفهمها، وعادًة ما يكون 
اآلباء / الموكلون برعاية الطفل أو الوصي هم المسؤولون عن إعطاء الموافقة بالنيابة عنه لتلّقي الخدمات ، إلى أْن يبلغ الطفل ِسّن الثامنة 

عشرة مع مراعاة القوانين والتشريعات الوطنّية النافذة . 
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العالقة، باستخدام إجراءاٍت متسلسلٍة تحّدد  الشركاء ذوي  بالتنسيق مع  لها،  الالّزمة  الخدمات  وتوجيهها؛ ورقابتها؛ ومتابعتها؛ وتقديم 
المسؤولّيات واألدوار منذ استقبال الحالة وحّتى إغالقها.

منّسق الحالة: هو الموظف المتخّصص الذي يمتلك المهارات والخبرات والمؤهالت الالّزمة للتعامل مع الُمساء إليه/ا في المؤّسسة 	 
المعنّية، ويتولّى مهّمات إدارة الحالة منذ البدء بإجراء تقّييم مصادر الخطورة ولغاية إغالق الملف من خالل اإلشراف والتواصل مع 
فريق إدارة الحالة القائم على متابعة الُمساء إليه/ا، داخل المؤّسسة المعنّية أو مع المؤّسسات الشريكة، إضافًة إلى تنسيق االجتماعات 

المتعلّقة بالُمساء إليه/ا.

مشرف منّسقي الحالت: وهو الموظف المتخّصص الذي يمتلك مهارات اإلشراف، ويشغل منصباً إشرافّياً داخل المؤّسسة، وهو الذي 	 
يقوم على توزيع الحاالت على منّسقي الحالة لدى المؤّسسة، ومتابعة هذه الحاالت وتقديم الّدعم الفنّي واإلدارّي )اللوجستّي( لمنّسقي 

الحالة، والتأّكد من تقديم خدمات ذات جودة، وحسب خطة العمل الخاّصة بالُمساء إليه/ا وأسرته/ا.

إليه/ا مباشرة وأسرته/ا ، من خالل تقديم خدمة متخّصصة له/ا، ومن 	  الُمساء  الذي يتعامل مع  ُمقّدم الخدمة: وهو موظف المؤّسسة 
ذوي االختصاص في المجاالت التالية: العمل االجتماعّي؛ وعلم النفس؛ واإلرشاد؛ وعلم االجتماع؛ وتربية الطفل؛ والطب؛ والتمريض 

والقانون؛ أو أّي مجاالٍت أخرى من التخّصصات المتعلّقة بالعلوم اإلنسانّية. 

المصلحة الفُضلى للطفل: ضمان التمتُّع الكامل والفعلّي بجميع الحقوق الُمعترف بها، وعدم جواز إسقاط واجب احترام جميع حقوق 	 
الطفل بحّجة تقدير شخص بالغ لمصلحة الطفل الفُضلى ، إضافة إلى عدم وجود ترتيب هرمّي للحقوق ، وأن تكون  جميع الحقوق لخدمة 
مصلحة الطفل الفُضلى ، وأنه ال يمكن المساس بأّي حّق بتفسير مصالح الطفل الفضلى تفسيراً سلبّياً، ويقتضي التطبيق الكامل لمفهوم 
مصلحة  الطفل الفُضلى، وضع نهٍج قائٍم على الحقوق، وإشراك جميع الجهات المعنّية ، لضمان الّسالمة الجسدّية والصحّية والنفسّية 

والمعنوّية الشاملة للطفل، سواء أكان ذكراً أم أنثى، وتعزيز كرامته اإلنسانّية.

الموافقة الُمستنيرة: هي الموافقة الطوعّية للشخص، الذي يتمّتع باألهلّية إلعطاء الموافقة لتلّقي الخدمات، والمبنّية على معلومات كاملة 	 
وواضحة وسهلة الفهم، ويتطلب الحصول على الموافقة أْن يتمتع الفرد بالقدرة والنضج لمعرفة الخدمات المتاحة وفهمها، وعادًة ما يكون 
اآلباء / الموكلون برعاية الطفل أو الوصي هم المسؤولون عن إعطاء الموافقة بالنيابة عنه لتلّقي الخدمات ، إلى أْن يبلغ الطفل ِسّن الثامنة 

عشرة مع مراعاة القوانين والتشريعات الوطنّية النافذة . 
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يترّكز الفرق بين هذه المستويات من الوقاية على الفئة الُمستهدفة وطبيعة البرامج، ففي حين يقتصر المستوى األول على التوعية المجتمعّية 
و تستهدف برامج المستوَيْين: الثاني؛ والثالث فئاٍت محّددًة ُعرضة للعنف من خالل برامج خاّصة، ِمثل: برامج اإلرشاد األسرّي؛ وبرامج 

المهارات الوالدية، وغيرها.  

أولً: مستوى الوقاية األول )برامج التوعية(:
يتعلّق هذا المستوى من الوقاية بالعمل على إيجاد ثقافة مناهضة للعنف األسرّي من خالل التوعية، وتمكين األسرة لتكون قادرًة على تأمين 

بيئٍة آمنٍة ألفرادها، من خالل عدد من األساليب التي يمكن إتباعها، وهي:

التوعية: يمكن أْن تتخذ التوعية ثالثة مسارات: . 1

التوعية العاّمة: ترّكز برامج التوعية العاّمة على توعية أفراد المجتمع بمخاطر العنف األسرّي على األسرة والمجتمع؛ بهدف تنمية  -
وتعزيز ثقافة مجتمعّية ترفض العنف األسرّي بشكل عام، واإلساءة إلى المرأة والطفل بشكل خاّص، من خالل حمالت التوعية 
اإلسالمية؛  والمقدسات  والشؤون  األوقاف  ووزارة  والتعليم؛  التربية  وزارة  ِمثل:  الحكومّية،  المؤّسسات  تنفذها  التي  المجتمعية، 
والمعاهد والجامعات؛ والكنائس؛ وبرامج التوعية والتدريب لمقّدمي الخدمات في المؤّسسات مقّدمة الخدمة؛ إضافًة إلى البرامج 

واألنشطة التي تنفذها المؤّسسات غير الحكومية بجميع القطاعات. 

التوعية القانونّية: وتهدف إلى تعريف المجتمع بالتشريعات والقوانين المتعلّقة بحماية األسرة، وبالخدمات القانونّية المتوفرة للُمساء  -
إليهم، كما ُيمكن لبرامج التوعية القانونّية الكشف عن الثغرات في التشريعات القائمة، إليجاد رأيٍّ عامٍّ يضغط باتجاه إحداث التغّيير.

التوعية اإلجرائّية: وتهدف إلى تحصين أفراد المجتمع عن طريق توعيتهم بالخطوات واإلجراءات التي يجب أن يقوموا بها للتبليغ  -
ضهم للعنف، وكذلك تشمل اإلجراءات التي يتوجب على مقّدمي الخدمات  عن حاالت العنف األسرّي، أو حماية أنفسهم عند تعرُّ

القيام بها للتعامل مع حاالت العنف األسرّي ، كلٌّ حسب تخّصصه، وتشمل:  

التبليغ عن أ.  للعنف األسرّي بخطوات  ضة  المعرَّ الفئات  توعية  إلى  الحماية: وتهدف  إلى خدمات  الوصول  التوعية بطرق 
إدارة حماية األسرة وخطوط دعم الطفل  ِمثل  الدعم،  الحماية وخدمات  التي توفر لهم  الخدمة  العنف، والمؤّسسات مقّدمة 

والمرأة وأسرهم؛  وخدمات المؤّسسات غير الحكومية.   

التوعية بطرق التبليغ: وتشمل توعية العاملين في المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومية الذين لهم عالقة مباشرة مع الفئات 	. 
الُمعّرضة للعنف األسرّي، بآلّية االكتشاف والتبليغ عن حاالت العنف األسرّي، وأسلوب االستجابة المهنّية من قبل العاملين 
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والمرأة وأسرهم؛  وخدمات المؤّسسات غير الحكومية.   

التوعية بطرق التبليغ: وتشمل توعية العاملين في المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومية الذين لهم عالقة مباشرة مع الفئات 	. 
الُمعّرضة للعنف األسرّي، بآلّية االكتشاف والتبليغ عن حاالت العنف األسرّي، وأسلوب االستجابة المهنّية من قبل العاملين 
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مع الُمساء إليه/ا التي تشجع التبليغ عن العنف، وتولّد الثقة بأنه سيتّم أخذ التبليغ بجدّية، مع األخذ باالعتبار المصلحة الفُضلى 
للُمساء إليه/ا.  

توعية الجهاز القضائّي والشرطّي : وتشمل فوائد وكيفّية تطبيق إجراءات التحقيق بمهنّية واحترافّية، مثل: استخدام نظام 	. 
الربط التلفزيوني المباشر، أو استخدام الفيديو في المقابالت الشرطّية مع أطفال تعّرضوا إلساءة جنسّية؛ بهدف تجنيب الُمساء 

ض له/ا من عنف.  إليه/ا الكثير من الضغط النفسّي الناتج عن تكرار سرد ما تعرَّ

تطوير سياسات واستراتيجّيات للحّد من العنف األسرّي: إّن تطوير سياساٍت واستراتيجّياٍت وطنّيٍة تهدف إلى تحسين نوعّية الحياة، من . 2
خالل إيجاد الحلول للمشكالت االقتصادّية - االجتماعّية، ِمثل: الفقر؛ والبطالة؛ والجريمة؛ وتوفير فرص التعليم للجميع يساعد في خلق 

بيئٍة رافضٍة للعنف داخل األسرة.

بناء قدرات المؤّسسات: تحسين قدرات المؤّسسات الحكومّية وغير الحكومية لتمكينها من توفير خدماٍت متكاملٍة، مما يتطلب ذلك تطوير . 3
الّسياسات المتعلِّقة بهذا األمر؛ ووجود بنية تحتّية؛ ومعاّيير وإجراءات لتقديم الخدمة؛ وآلّية متابعتها وتقّييمها؛ وتحديد أدوار ومسؤوليات 

المؤّسسات العاملة في مجال حماية األسرة. 

التطوير الشخصّي والمهنّي: إن إعداد وتوثيق إجراءات ومعاّيير تقديم الخدمة، يجب أْن يترافق مع برامج تدريب للعاملين في مجال . 4
حماية األسرة ، يتضمن التدريب على: المعاّيير واإلجراءات؛ ومؤّشرات وقوع العنف؛ وأسس وآليات المتابعة والتقّييم.  

ل(. ثانياً: مستوى الوقاية الثاني )برامج الوقاية خالل التدخُّ
يكمُن أهّم مجال للوقاية من العنف األسرّي في تخليص الُمساء إليه/ا من معاناته/ا الجسدّية والنفسّية واالجتماعّية؛ وتطوير الخدمات المقّدمة 
له/ا، بطريقة تلبي حاجاته/ا، وتوّفر بيئة آمنة تراعي كرامته/ا خالل العملّية كلها، وفي ما يلي بعض برامج وأنشطة مستويات الوقاية الثانية 

ل(:  )برامج الوقاية خالل مرحلة التدخُّ

المعلومات  - إلى  الوصول  على  قدرتها  تحسين  من خالل  يكون   ، واجتماعّياً  معرفّياً  األسرة  تمكين  إّن  والنفسّي:  الجتماعّي  التمكين 
ومصادرها؛ وتقديم برامج الّدعم األسرّي، ِمثل: اإلرشاد األسرّي؛ والمهارات الوالدية، ما ُيعّزز من قدرتها على القيام بدورها، وتفّهم 

الحاجات االجتماعّية والنفسّية المختلفة ألفرادها ليصبحوا بذلك أقل عرضًة للعنف . 

التمكين القتصادّي: إن تمكين األسرة اقتصادياً، يكون من خالل توفير برامج التأهيل؛ والتدريب المهنّي؛ ودعم المشاريع الصغيرة  -

يعّزز من قدرتها على توفير احتياجات أفرادها ومتطلباتهم، وإيجاد فرص عمل ألفرادها. -
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المساعدة القانونّية: ُتمثل المساعدة القانونّية بشقيها: )المشورة القانونّية؛ والتمثيل القانونّي( إحدى الوسائل التي تضمن توفير الحماية  -
التشريعات  يتوافق مع  وبما  وأبعادها،  اتخاذها،  التي سيتمُّ  كافة  القانونّية  بالمعلومات واإلجراءات  للحاالت، وضمان معرفتها  الكاملة 

والقوانين الوطنّية النافذة.

الت العالجّية لها، في  - الّرعاية الصحّية: إّن تقديم الّرعاية الصحّية المتكاملة لحاالت العنف األسرّي يتّم من خالل اتخاذ التدابير والتدخُّ

بيئة آمنة، خالية من الوصم بالعار أو التمّييز، ما ُيخّفف من اآلثار الصحّية والنفسّية الفورّية والطويلة المدى الناجمة عن العنف.   

ثالثاً: مستوى الوقاية الثالث )برامج الوقاية خالل الّرعاية الالّحقة(  
وتهدف إلى المحافظة على كيان األسرة وتمكينها من مواجهة أي عنٍف أسريٍّ في المستقبل، وترّكز برامج الوقاية على إزالة النتائج السلبّية 
للعنف من خالل العمل مع الُمساء إليه/ا واألسرة، لبناء ما تضّرر من العالقات األسرّية، وكذلك العمل مع الُمسيئين إلدراك عواقب ما ارتكبوه 

وبيان أّن ما قاموا به هو أمٌر غير مقبول، حتى ال تتكرر إساءتهم ألي فرد من أفراد األسرة من خالل:

الظروف  - التكّيف مع  أهّمية  تأخذ في االعتبار  أْن  التأهيل يجب  إعادة  إّن برامج  المجتمع:  إليه/ا وإدماجه/ا في  الُمساء  تأهيل  إعادة 

الخاّصة، واالحتياجات الفردية للمساء إليه/ا، لضمان تقديم المساعدة بصورة أكثر فاعلية، والحدِّ من األضرار النفسّية واالجتماعّية التي 
لحقت بهم؛ نظراً لحقيقة أّن إعادة التأهيل يمكن أن تستغرق سنوات عديدة ، وإنه ينبغي استمرار توفير الّدعم والمساعدة المطلوبة لهذه 

البرامج لضمان إمكانّية الوصول للتعافي الكامل، وذلك من خالل خدمات الدّعم للتأهيل واإلدماج التالية: 

اتخاذ 	  إليه/ا، يساعد في  للُمساء  المتكاملة  الطارئة والخدمات  الحماية  التي توّفر  الّرعاية اإليوائّية  إنشاء دور  إّن  اإلقامة اآلمنة: 

ض للعنف،  وتؤّدي هذه الدور دوراً مهماً في استقبال الحاالت،  التدابير الالّزمة إلعادة التأهيل الدائم والفاعل للحدِّ من إعادة التعرُّ
التي  الخدمة  مقّدمة  المؤّسسات  مختلف  على  وتعريفه/ا  المجتمع،  في  دمجه  وإعادة  العنف  آثار  لتجاوز   ، اليه/ا  الُمساء  وتأهيل 

يحتاجونه، وفتح اآلفاق أمامه الستكمال الحياة الطبيعية من خالل توفير خدماٍت متكاملٍة داخلها .

خدمات الستشارة والعال	 النفسّي والجتماعّي المستدامة: إّن الُمساء إليهم الذين تعّرضوا للعنف قد يعانون من اضطرابات ما 	 

بعد الصدمة، أو غيرها من اآلثار الجانبّية النفسّية والعاطفّية. وعليه؛ يجب توفير برامج المساعدة النفسية المتخّصصة والمستمرة 
وكذلك خدمات المشورة التي يتّم تحديد نوعها ومدتها حسب: نوع العنف؛ وشّدته؛ وطول المّدة؛ والتكرار؛ وهوية الُمسيء؛ وعمر 
الُمساء إليه/ا، ويمكن االستفادة من مجموعات الّدعم التي تؤّدي دوراً مهماً في عملّية إعادة التأهيل االجتماعّي والنفسّي  للُمساء 

إليهم، ما يزيد ثقتهم بنفسهم، ويقلل من مشاعر العزلة والتهميش داخل أسرتهم ومجتمعهم.
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المساعدة القانونّية: ُتمثل المساعدة القانونّية بشقيها: )المشورة القانونّية؛ والتمثيل القانونّي( إحدى الوسائل التي تضمن توفير الحماية  -
التشريعات  يتوافق مع  وبما  وأبعادها،  اتخاذها،  التي سيتمُّ  كافة  القانونّية  بالمعلومات واإلجراءات  للحاالت، وضمان معرفتها  الكاملة 

والقوانين الوطنّية النافذة.

الت العالجّية لها، في  - الّرعاية الصحّية: إّن تقديم الّرعاية الصحّية المتكاملة لحاالت العنف األسرّي يتّم من خالل اتخاذ التدابير والتدخُّ

بيئة آمنة، خالية من الوصم بالعار أو التمّييز، ما ُيخّفف من اآلثار الصحّية والنفسّية الفورّية والطويلة المدى الناجمة عن العنف.   

ثالثاً: مستوى الوقاية الثالث )برامج الوقاية خالل الّرعاية الالّحقة(  
وتهدف إلى المحافظة على كيان األسرة وتمكينها من مواجهة أي عنٍف أسريٍّ في المستقبل، وترّكز برامج الوقاية على إزالة النتائج السلبّية 
للعنف من خالل العمل مع الُمساء إليه/ا واألسرة، لبناء ما تضّرر من العالقات األسرّية، وكذلك العمل مع الُمسيئين إلدراك عواقب ما ارتكبوه 

وبيان أّن ما قاموا به هو أمٌر غير مقبول، حتى ال تتكرر إساءتهم ألي فرد من أفراد األسرة من خالل:

الظروف  - التكّيف مع  أهّمية  تأخذ في االعتبار  أْن  التأهيل يجب  إعادة  إّن برامج  المجتمع:  إليه/ا وإدماجه/ا في  الُمساء  تأهيل  إعادة 

الخاّصة، واالحتياجات الفردية للمساء إليه/ا، لضمان تقديم المساعدة بصورة أكثر فاعلية، والحدِّ من األضرار النفسّية واالجتماعّية التي 
لحقت بهم؛ نظراً لحقيقة أّن إعادة التأهيل يمكن أن تستغرق سنوات عديدة ، وإنه ينبغي استمرار توفير الّدعم والمساعدة المطلوبة لهذه 

البرامج لضمان إمكانّية الوصول للتعافي الكامل، وذلك من خالل خدمات الدّعم للتأهيل واإلدماج التالية: 

اتخاذ 	  إليه/ا، يساعد في  للُمساء  المتكاملة  الطارئة والخدمات  الحماية  التي توّفر  الّرعاية اإليوائّية  إنشاء دور  إّن  اإلقامة اآلمنة: 

ض للعنف،  وتؤّدي هذه الدور دوراً مهماً في استقبال الحاالت،  التدابير الالّزمة إلعادة التأهيل الدائم والفاعل للحدِّ من إعادة التعرُّ
التي  الخدمة  مقّدمة  المؤّسسات  مختلف  على  وتعريفه/ا  المجتمع،  في  دمجه  وإعادة  العنف  آثار  لتجاوز   ، اليه/ا  الُمساء  وتأهيل 

يحتاجونه، وفتح اآلفاق أمامه الستكمال الحياة الطبيعية من خالل توفير خدماٍت متكاملٍة داخلها .

خدمات الستشارة والعال	 النفسّي والجتماعّي المستدامة: إّن الُمساء إليهم الذين تعّرضوا للعنف قد يعانون من اضطرابات ما 	 

بعد الصدمة، أو غيرها من اآلثار الجانبّية النفسّية والعاطفّية. وعليه؛ يجب توفير برامج المساعدة النفسية المتخّصصة والمستمرة 
وكذلك خدمات المشورة التي يتّم تحديد نوعها ومدتها حسب: نوع العنف؛ وشّدته؛ وطول المّدة؛ والتكرار؛ وهوية الُمسيء؛ وعمر 
الُمساء إليه/ا، ويمكن االستفادة من مجموعات الّدعم التي تؤّدي دوراً مهماً في عملّية إعادة التأهيل االجتماعّي والنفسّي  للُمساء 

إليهم، ما يزيد ثقتهم بنفسهم، ويقلل من مشاعر العزلة والتهميش داخل أسرتهم ومجتمعهم.
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إعادة تأهيل الُمسيئين: يحتاج المسيئين إلى الخضوع لبرامج تأهيل نفسيٍّ واجتماعيٍّ التي تنفذها مختلف المؤّسسات الحكومية وغير  -
ص طريقة تعاملهم مع غضبهم، وتدريبهم على أساليب إدارة الغضب، وبذلك  الحكومّية لتمكينه من االندماج، وتقوم هذه البرامج على تفحُّ

يمكن الحّد من العنف داخل األسرة مستقبالً، والمحافظة على التماسك األسرّي.
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 إدارة الحالة 

أولً: تعريف إدارة الحالة )2(:
هي عملية يتّم بموجبها تقّييم وتحديد احتياجات حاالت العنف األسرّي و/ أو احتياجات األسر التي وقع بها العنف، من خالل إجراء دراسة 
اجتماعّية متكاملة للُمساء إليه/ا وأسرته/ا، والخدمات المطلوبة للُمساء إليه/ا وأسرته/ا ، إذا لزم األمر، ويتّم تنسيق هذه الخدمات وإدارتها 
بطريقة ممنهجة، ومتابعتها بالتنسيق مع الشركاء ذوي العالقة، باستخدام إجراءاٍت متسلسلة منذ استقبال الحالة وحتى إغالق ملفها، مع مراعاة 
المصلحة الفُضلى للُمساء إليه/ا، فهناك حاالت من الُمساء إليهم قد تكون معقدة ، وبالتالي تتطلب تقديم الّدعم والخدمات لها من قبل مؤّسسات 
عّدة، وتجدر اإلشارة هنا إلى أنَّ مصطلح الحالة في اإلطار تعني التركيز على الُمساء إليه/ا، وتقديم الخدمات والّدعم له، إضافًة إلى دراسة 

ودعم احتياجات أسرته/ا .

ثانياً: منهجّية إدارة الحالة وأدواتها )3(:
تقّييم الحالة: هي عملّية ديناميكّية ومستمرة لجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالُمساء إليه/ا وأسرته/ا، ليتّم تحديد الخدمات المناسبة . 1

للدعم، وتبدأ عملّية التقيّيم من خالل جمع المعلومات وتحليلها، وتشمل هذه المرحلة على ما يلي:

جمع المعلومات ذات الّصلة بالُمساء إليه/ا وأسرته/ا، مع مراعاة دقة هذه المعلومات، لتساعد في فهم الوضع والظروف المحيطة.   -

تبادل المعلومات ومشاركتها مع المؤّسسات ذات الّصلة لحماية وسالمة الُمساء اليه/ا وأسرته/ا ، مع األخذ باالعتبار سّرية هذه  -
المعلومات وخصوصّيتها، والمصلحة الفضلى .

تقّييم عوامل الخطورة، وتحديدها، وتحليل نقاط القّوة والضعف للُمساء إليه/ا وأسرته/ا. -

تحديد الخدمات واإلجراءات المطلوبة بمشاركة الُمساء إليه/ا وأسرته /ا، ومقّدمي الخدمات، وتحديد أفضل األساليب لتقديم الخدمات. -

ل: التخطيط هو عنصٌر أساسيٌّ في عملّية إدارة الحالة، ويوّجه العمل نحو الخطوات الواجب اتخاذها . 2 التخطيط للحالة وإعداد خطة التدخُّ
مع الُمساء إليه/ا وأسرته/ا، وتتّم هذه العملّية التفاعلّية بمشاركة جميع المؤّسسات المعنية بتقديم الخدمات للُمساء إليه/ا. 

التقّييم، ويجري في هذه المرحلة تحديد المطلوب عمله لتوفير الحماية، وتلبية االحتياجات الصحّية  بناًء على مرحلة  يتمُّ  إنَّ التخطيط 
ل مع الُمساء إليه/ا وأسرته/ا ما أمكن  والتربوّية؛ واالجتماعّية؛ والنفسّية؛ والقانونّية للُمساء إليه/ا وأسرته/ا، ويجب أْن ُتناقش خطة التدخُّ
يتّم  أْن  إليه/ا وأسرته/ا، ويجب  بالُمساء  الجوانب، ومبنّية على معلومات صحيحة ومهنّية وذات صلة  الخطة شاملًة لجميع  وأْن تكون 
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ل، بما فيها األهداف واالستراتيجّيات الالّزمة لتحقيق تلك األهداف، واألطر الزمنّية لتنفيذ الخدمات، فضالً عن دور  توثيق خطة التدخُّ
ومسؤوليات جميع المؤّسسات المعنية بتقديم الخدمات، بما في ذلك دور أسرة الُمساء إليه/ا، آخذين في االعتبار أية إجراءاٍت فورية يجب 
القيام بها، أو اإلجراءات على المدَيْين: القصير أو الطويل مع التركيز على أهمية التنسيق مع الُمساء إليه/ا وأسرته/ا بخصوص جميع 

إجراءات الخطة. 

ل حيز التنفيذ وتقديم الخدمات للُمساء إليه/ا وأسرته/ا، وقد يشمل التنفيذ تقديم خدمات مباشرة . 3 تنفيذ الخطة: أي وضع إجراءات خطة التدخُّ
ل، إلى فهم واضح لدورها، ودور  أو إحالة إلى مؤّسسات أخرى، وتحتاج كافة المؤّسسات المعنية بتقديم الخدمات، حسب خطة التدخُّ

المؤّسسات األخرى في هذه المرحلة، أّما تنفيذ الخطة؛ فيحتاج إلى:

المتابعة المستمرة لحدوث أي تغّييرات في ظروف العائلة التي قد تزيد من احتمالية الخطورة على الُمساء إليه/ا وأسرته/ا.  -

إليه/ا  - الُمساء  بخصوص  النظر  وجهات  باالعتبار  ،آخذين  الشريكة  المؤّسسات  من  الخدمة  مقّدمي  بين  المتبادل  واالحترام  الفهم 
وأسرته/ا، وأية أمور تتعلّق بتقديم الخدمة. 

ل . - عقد لقاءات دورية، وحسب طبيعة الحالة وعوامل الخطورة، مع المؤّسسات المعنية بتقديم الخدمات وفق خطة التدخُّ

التأّكيد على أن تنفيذ الخطة يحتاج إلى التنسيق والتعاون بين المؤّسسات، ويمكن أن تطرأ بعض الخالفات في وجهات النظر، لذلك  -
يجب حلّها مباشرة حتى ال تؤّثر في عملية تقديم الخدمات للُمساء إليه/ا وأسرته/ا .   

لتوثيق لجميع اإلجراءات والمعلومات، والمحافظة على الملفات، وسّريتها. -

متابعة الحالة: هي عملية مستمرة لمراجعة التقّدم الذي تّم إحرازه في تنفيذ الخطة، للتأّكد من أن الخطة تعمل على تحسين حماية وسالمة . 4
الُمساء إليه/ا وأسرته/ا، وإن عملية المتابعة تساعد في تحديد أي عوائق قد تمنع تحقيق أهداف الخطة ، بحيث يمكن إدخال إجراءات أو 
ق الحالة أو من ينوب عنه في متابعة الخدمات التي يتلقاها  تدخالت، أو التعديل عليها للتغلُّب على العوائق، مع التركيز على التزام ُمنسِّ

الُمساء إليه/ا وأسرته /ا من قبل مقّدمي الخدمات المعنّيين. 
ومن المهّم أيضاً الحصول على تغذية راجعة ومنتظمة من الجهات مقّدمة الخدمة والُمساء إليه/ا وأسرته/ا لتحديد ما يلي:

توافق الخدمة المقّدمة مع  الخطة الموضوعة. -

ظهور أي تغّيير في االحتياجات. -

بروز أي تحديات خالل التنفيذ. -
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التأّكد من استمرارية مشاركة الُمساء إليه/ا وأسرته/ا . -

إغالق ملف الحالة: إّن خطوة  إغالق الملف تكون أكثر فاعلّية عندما تحدث بوصفها جزءاً من عملية التخطيط المتفق عليها بين مقّدمي . 5
ل للُمساء إليه/ا وأسرته/ا قد تحّققت، ويتّم متابعة التقّدم الُمحرز بانتظام ومراجعته  ففي  الخدمات، آخذين في االعتبار أن أهداف خطة التدخُّ
األغلب يكون القرار الُمتخذ بإغالق ملف الحالة توافقّياً بين الشركاء، وحسب رأي أغلبّية جميع المؤّسسات المعنّية بتقديم خدماتها للُمساء 
إليه/ا وأسرته /ا ، مع التركيز على مشاركة الُمساء إليه/ا أو من ينوب عنه وأسرته/ا  في عملّية إغالق ملف الحالة ، ويجب أْن تتوفر 
فرصٌة لجميع المعنّيين بتقديم الخدمات في المشاركة بعملية اتخاذ القرار، ومناقشة أي تدابير الزمة كجزء من إغالق الملف وينبغي دائماً 
إجراء مراجعة شاملة وإزالة عوامل الخطورة عن الُمساء إليه/ا واسرته/ا  قبل إغالق الملف، مع توثيق شامل لكافة الخدمات المقدمة 

للُمساء إليه/ا وأسرته/ا . 

ثالثا: مستويات إدارة الحالة:
هنالك مستويان إلدارة الحالة، وعلى النحو التالي: 

مستوى إدارة الحالة بين الشركاء في الحاالت التي تتطلب تبليغ الجهة المعنّية  قانونّياً )إدارة حماية األسرة (،  إذا كان الفعل المرتكب 	 
يشّكل جنايًة أو جنحة وفق التشريعات والقوانين واألنظمة الوطنية النافذة، تلتزم جميع المؤّسسات  بتبليغ إدارة حماية األسرة عن حالة 
العنف األسرّي، على أن تشارك في فريق إدارة الحالة، وهنا تقوم إدارة حماية األسرة بإدارة الحالة ومتابعتها من خالل الّدعوة إلى 
كافة االجتماعات المتعلّقة بالُمساء إليه/ا وأسرته/ا، ومتابعة القرارات المنبثقة عن هذه االجتماعات، والتنسيق بين الشركاء بخصوص 
اإلجراءات والخدمات الواجب تقديمها من قبل كافة المؤّسسات الشريكة للُمساء إليه/ا وأسرته/ا ، مع األخذ باالعتبار دراسة أوضاع 

الُمساء إليه/ا واحتياجاته/ا ورغباته/ا  وأسرته/ا. 

مستوى إدارة الحالة بين الشركاء في الحاالت التي ال تتطلب التبليغ للجهة المعنية قانونّياً) إدارة حماية األسرة ( ، وإذا كان الفعل المرتكب 	 
ال يرقى إلى مستوى الجنايات والجنح وفق التشريعات والقوانين واألنظمة الوطنّية النافذة، فعندئذ تقوم المؤّسسة المعنّية بحماية األسرة 
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وتخطيط وإحالة ومتابعة لحين إغالق ملف الحالة.
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ل، بما فيها األهداف واالستراتيجّيات الالّزمة لتحقيق تلك األهداف، واألطر الزمنّية لتنفيذ الخدمات، فضالً عن دور  توثيق خطة التدخُّ
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ل حيز التنفيذ وتقديم الخدمات للُمساء إليه/ا وأسرته/ا، وقد يشمل التنفيذ تقديم خدمات مباشرة . 3 تنفيذ الخطة: أي وضع إجراءات خطة التدخُّ
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إليه/ا  - الُمساء  بخصوص  النظر  وجهات  باالعتبار  ،آخذين  الشريكة  المؤّسسات  من  الخدمة  مقّدمي  بين  المتبادل  واالحترام  الفهم 
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ل . - عقد لقاءات دورية، وحسب طبيعة الحالة وعوامل الخطورة، مع المؤّسسات المعنية بتقديم الخدمات وفق خطة التدخُّ
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يجب حلّها مباشرة حتى ال تؤّثر في عملية تقديم الخدمات للُمساء إليه/ا وأسرته/ا .   

لتوثيق لجميع اإلجراءات والمعلومات، والمحافظة على الملفات، وسّريتها. -

متابعة الحالة: هي عملية مستمرة لمراجعة التقّدم الذي تّم إحرازه في تنفيذ الخطة، للتأّكد من أن الخطة تعمل على تحسين حماية وسالمة . 4
الُمساء إليه/ا وأسرته/ا، وإن عملية المتابعة تساعد في تحديد أي عوائق قد تمنع تحقيق أهداف الخطة ، بحيث يمكن إدخال إجراءات أو 
ق الحالة أو من ينوب عنه في متابعة الخدمات التي يتلقاها  تدخالت، أو التعديل عليها للتغلُّب على العوائق، مع التركيز على التزام ُمنسِّ

الُمساء إليه/ا وأسرته /ا من قبل مقّدمي الخدمات المعنّيين. 
ومن المهّم أيضاً الحصول على تغذية راجعة ومنتظمة من الجهات مقّدمة الخدمة والُمساء إليه/ا وأسرته/ا لتحديد ما يلي:

توافق الخدمة المقّدمة مع  الخطة الموضوعة. -

ظهور أي تغّيير في االحتياجات. -

بروز أي تحديات خالل التنفيذ. -
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رابعاً: ضوابط إدارة الحالة بين الشركاء:
على المؤّسسة التي تقوم بإدارة الحالة االلتزام بالضوابط التالية: 

ق الحالة ، ودعوة الجهات للمشاركة في لقاءات إدارة الحالة الخاّصة بالُمساء إليه/أ وأسرته/ا.. 1 إسناد مهّمة التنسيق لُمنسِّ

ضرورة  مشاركة المؤّسسة المعنّية بحماية األسرة التي بلَّغت عن الحالة في عضوية فريق إدارة الحالة من خالل متابعة الحالة، وتقديم . 2
الخدمة، والمشاركة في اجتماعات مؤتمر الحالة واتخاذ القرارات، وعلى جميع المؤّسسات التي تشارك في فريق إدارة الحالة إرسال 

ت الالّزمة للُمساء إليه/ا وأسرته/أ.  الشخص المؤهل فنّياً،  الذي يمتلك الصالحيات التخاذ القرارات الخاّصة بالتدخالُّ

ضرورة تقّييم عوامل الخطورة للُمساء إليه/ا وأسرته/ا من خالل تقّييم درجة خطورة األمن الشخصّي والسالمة الذاتية، وتقّييم درجة كلٍّ . 3
من: الخطورة الجسدّية، والخطورة النفسّية، والعمل على عقد لقاء االستجابة الفورية بمشاركة كافة الشركاء المعنّيين من مقّدمي الخدمات.

ق الحالة بإطالع فريق إدارة الحالة على التطّورات والمستجدات المتعلّقة بالُمساء إليه/ا وأسرته/ا، وبشكل دورّي.. 4 التزام ُمنسِّ

ــــــق الحالة بجمع المعلومات الالّزمة وتأمينها، ومتابعة كافة اإلجراءات والخدمات التي يحتاجها الُمســــــاء إليه/ا وأسرته/ا . 5 التزام منسِّ
والمتخذة من قبل الشركاء من مقّدمي الخدمات للحالة، وضمان عدم تأّخر فريق إدارة الحالة بإنجازها، وتبادل المعلومات بشأنها. 

إشراك الُمساء إليه/ا أو من ينوب عنه وأسرته/ا في جميع المراحل، ومن خالل اطالعه/أ، وأخذ رأيه/أ حول الخيارات المتاحة، وتبعات . 6

كّل واحد منها، والخطة المنوي اتخاذها.

اتخاذ القرارات المتعلّقة بالُمساء إليه/ا واسرته/ا تشاركّياً ضمن فريق إدارة الحالة.. 7

اتخاذ قرار إغالق الملف توافقّياً بين الشركاء بناًء على تقّييم نتائج عوامل الخطورة، وإصدار القرار النهائّي بالتصويت بين أعضاء فريق . 8
إدارة الحالة، بحسب رأي األغلبّية.

التزام الجهة التي تقوم بدور إدارة الحالة بعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع المؤّسسات المعنّية لتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي.. 9
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يقوم فريق إدارة الحالة بتقّييم حالة الُمساء إليه/ا وأسرته/ا، ومتابعتها من خالل عقد اجتماعاٍت دوريٍة لمتابعة مؤتمر الحالة، ويدعى )مؤتمر 
إليه/ا  للُمساء  المقّدمة  الخدمات  متابعة  يتّم  إذ  الحالة،  إدارة  فريق  الحالة، وبمشاركة  ق  ُمنسِّ بدعوة من  بشكٍل دوريٍّ  الحالة(، ويعقد  متابعة 

الت الالزمة، وفي ما يلي أهّم البنود التي يتّم مناقشتها:   وأسرته/ا، وتقّييمها، وتوثيقها، ووضع التدخُّ

مراجعة اإلجراءات الُمتفق عليها ضمن الخطة، لحماية ودعـم الُمساء إليه/ا وأسرته/ا.. 1

تبادل الخبرات، ِمثل: الُممارسات الجيدة؛ والمعوقات؛  واألسباب التي حالت دون وصول الخدمات إلى المعاّيير المطلوبة.. 2

ل التي تمَّ التوّصل إليها واالتفاق عليها في مؤتمر الحالة، وبمشاركة الُمساء إليه/ا وأسرته/ا، ومدى تحقيقها ألهدافها . . 3 مراجعة خطة التدخُّ

التأهيل، وتقّييم احتياجات األسرة من الّدعم، واتخاذ أي إجراء من شأنه تمكينها باالندماج . 4 مناقشة احتياجات الُمسيئين لخدمات إعادة 
اجتماعّياً؛ واقتصادّياً بعد تجاوز العنف األسرّي.

قيام فريق إدارة الحالة بتقّييم حالة الُمساء إليه/ا وأسرته/ا ومتابعتها بشكٍل مستمر.. 5

ل الفورية، والتوصل إلى نتائج تقّييم عوامل الخطورة، وهي:. 6 مناقشة القرارات التالية بعد تنفيذ خطة التدخُّ

إغالق ملف الحالة بناًء على توصيات فريق إدارة الحالة عند زوال عوامل الخطورة، وتزويد الُمساء إليه/ا وأسرته/ا بالتعليمات 	 
الالزمة لحمايته/ا في حال احتاج/ت مستقبالُ ألّي دعم إضافي، وتوثيق ذلك في الملف.

ل، وعقد اجتماٍع لمتابعة مؤتمر الحالة ما دامت عوامل الخطورة قائمة.  	   االستمرار في إجراءات التدخُّ

يد على أن توثيق المعلومات الخاّصة بالُمساء إليه/ا وأسرته/ا، هو من أهمِّ األمور الواجب إتباعها في هذه المرحلة من كافة الشركاء  - التأكِّ

ووضع التقارير الخاّصة بها.

اإلجراءات الواج	 اتخاذها من قبل الشركاء:

وضع إجراءات عقد مؤتمر الحالة ومؤتمر متابعة الحالة. . 1

ل.. 2 تحديد الخدمات والمسؤوليات واألدوار المطلوبة لكّل مؤّسسة معنّية بتقديم الخدمات وفق خطة التدخُّ

ل في الملف الخاّص بالحالة.. 3 توثيق خطة التدخُّ
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التدّخالت المؤّسسية متعّددة القطاعات 

الخدمات النفسّية والجتماعّية:	 
تقّييم الوضع النفسّي للُمساء إليه/ا وأسرته/ا. -

الدراسات الجتماعّية للُمساء إليه/ا وأسرته/ا -

خدمات إرشاد أسرّي. -

خدمات إرشاد نفسّي. -

اإلقامة اآلمنة. -

تشكيل مجموعات الّدعم. -

خدمات الستشارة والعال	 النفسّي المستدامة. -

إعادة تأهيل الُمسيئين. -

تأهيل وإدما	 الُمساء إليه/ا . -

المهارات الوالدية. -

التمكين الجتماعّي والقتصادّي. -

خطوط الحماية الساخنة / للطفل وأسرته أو للمرأة وأسرتها. -
حمالت التوعية اإلعالمّية الوطنّية الدورية . -

الخدمات التربوّية/ التعليمّية:  	 
تقديم الّدعم النفسّي والجتماعّي داخل المدرسة أو أي خدمات تربوية أخرى. -

تسهيل عمليات النقل للُمساء إليه/أ من مدرسة إلى أخرى.  -

التوعية المجتمعّية. -
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الخدمات الصحّية:	 
خدمات الط	 الشرعّي. -

الخدمات النفسّية. -

التشخيص والمعالجة. -

الخدمات الشرطّية:  	 
التحّقق في حالت اإلساءة . -

إحالة القضايا إلى المحكمة المختصة. -

إجراءات الحماية. -

الخدمات القضائّية: 	 
إجراءات التحقيق في جرائم العنف األسرّي. -

اتخاذ القرارات الخاّصة بالتدابير البديلة، وإعادة تأهيل الُمسيئين. -

إصدار األحكام القضائّية. -

الخدمات القانونّية:	 
مشورة قانونّية. -

تمثيل قانونّي. -

اإلجراءات اإلدارية )الحكام اإلدارّيين(.	 
التعهدات. -

اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسريإجراءات الحماية والتوقيف. - 26

الخدمات الصحّية:	 
خدمات الط	 الشرعّي. -

الخدمات النفسّية. -

التشخيص والمعالجة. -

الخدمات الشرطّية:  	 
التحّقق في حالت اإلساءة . -
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الخدمات القضائّية: 	 
إجراءات التحقيق في جرائم العنف األسرّي. -

اتخاذ القرارات الخاّصة بالتدابير البديلة، وإعادة تأهيل الُمسيئين. -

إصدار األحكام القضائّية. -

الخدمات القانونّية:	 
مشورة قانونّية. -

تمثيل قانونّي. -

اإلجراءات اإلدارية )الحكام اإلدارّيين(.	 
التعهدات. -

إجراءات الحماية والتوقيف. -



127 اإلطار القانوني للتعامل مع قضايا العنف األسري

27اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري

اإلشراف والّدعم الفنّي والتقّييم لتطبيق
 اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسرّي 

يتّم اإلشراف والّدعم الفنّي والتقّييم لتطبيق اإلطار من خالل قياس اإلنجازات، واإلشراف على األهداف المتفق عليها، وتطوير رؤية موحدة 
للمستقبل، وفهم مشترك لألمور، واالتفاق على كيفّية مساهمة الشركاء في تحقيق هذه الرؤية. 

ويقع اإلشراف على تطبيق اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسرّي ضمن سياٍق النهج التشاركي، في نطاق مستويْين:

اإلشراف والّدعم الفنّي، والمتابعة والتقّييم على المستوى الوطنّي لمدى التزام المؤّسسات المعنّية بتطبيق اإلطار الوطنّي لحماية األسرة 	 
من العنف األسرّي من خالل تطوير إطار المتابعة والتقّييم بتعاون جميع المؤّسسات، وبناًء على خبراتها. 

اإلشراف والّدعم الفنّي والمتابعة والتقّييم على المستوى الّداخلي للمؤّسسات المعنّية بتطبيق اإلطار إذ تعمل كّل مؤّسسة بشكل فردي 	 
لتحقيق معاّيير جودة خدماتها وتطويرها، حسب األهداف والخطط التي تّم االتفاق عليها، وتجري متابعتها بناًء على اإلطار الوطنّي 

لحماية األسرة من العنف األسري.

اإلشراف والّدعم الفنّي والتقّييم لمدى التزام المؤّسسات المعنّية بتطبيق اإلطار على المستوى  الوطنّي.	 
من األهّمية بمكان اختيار جهة مسؤولة عن اإلشراف والّدعم الفنّي والتقّييم الشامل لمتابعة التزام المؤّسسات الوطنّية بتطبيق اإلطار الوطنّي 
لحماية األسرة من العنف األسري وإجراءاته، والتزامها بتقديم الخدمات الالزمة لحاالت العنف األسرّي، على أْن ُتمثل هذه الجهة المؤّسسات 
الحكومّية وغير الحكومّية العاملة في مجال حماية األسرة من العنف األسرّي في المملكة األردنية الهاشمية، وتعمل بوصفها مظلًة لجميع 
البرامج المتعلّقة بحماية األسرة من العنف، وفي الوقت نفسه أالّ تكون هذه الجهة معنّية بتقديم الخدمات  لضمان الفصل بين هذْين الدورْين 
وإلى المزيد من الشفافية. وعليه؛ سيقوم الفريق الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسرّي المنضوي تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون 
األسرة بمهّمة اإلشراف على التزام المؤسسات بتطبيق اإلطار، ومتابعته، وتقّييمه على المستوى الوطنّي وتقديم الّدعم الفنّي للمؤّسسات الوطنّية 

الشريكة في هذا الشأن. 
وحّتى يتسّنى القيام بهذا الدور، سيقوم الفريق الوطنّي لحماية األسرة من العنف بتطوير اآللّيات التالية:

آلية اإلشراف على استجابة المؤّسسات الشريكة لحماية األسرة من العنف، وتطبيق اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسري.  -

آلّية تحديد المؤّسسات المعنّية بتقديم الخدمات لحاالت العنف األسرّي، وتقدييم خدمات الحماية من العنف األسرّي، وفق معاّيير االعتماد  -

اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري 28

وضبط الجودة للخدمات المقّدمة لحاالت العنف األسرّي. 

آلّية تقّييم تطبيق إجراءات اإلطار، وأداء الشركاء بشكٍل دورّي )كّل سنتين( وإصدار تقارير دورية بذلك.  -

آلّية إعداد مؤّشرات وطنّية حول العنف األسرّي بالتنسيق مع الشركاء ومتابعتها.   -

متابعة مدى تطبيق اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسري، وتقييمه، وتحديد العقبات التي تواجهه، والعمل على تذليلها. -

اإلشراف والّدعم الفنّي والمتابعة والتقّييم على المستوى الّداخلّي للمؤّسسات المعنّية بتطبيق اإلطار.	 
يتّم اإلشراف الّداخلي على االلتزام بتطبيق اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسري داخل كّل مؤّسسة من خالل تحديد القسم المسؤول 

عن ذلك، ويجب أْن يقوم هذا القسم باعتماد المؤّشرات والمهّمات التالية لإلشراف على إجراءات تطبيق اإلطار، ومتابعتها داخلّياً التي يجب 
أْن تشمل التزام المؤّسسة بما يلي:

التزام المؤّسسة بقضية العنف األسرّي، باعتباره أولوّية في االستراتيجّيات والخطط التنفيذّية، والتقّييم الدورّي لها.    -

تطوير المؤّسسة لنظمها وإجراءاتها الداخلية المتعلقة بتقديم الخدمات، وتقييمها حّتى ال تكون االستجابة عشوائّية ومكّررة. -

تحديث األدلة اإلجرائّية لتقديم الخدمات حسب الطبعة الثانية من اإلطار، وتعميمها على العاملين، ومتابعة التزامهم بها. -

تطوير أّسس تنسيق جميع األنشطة المتعلّقة بحماية األسرة لضمان تكامل الخدمات، وشموليتها، ولتالفي الثغرات. -

متابعة أداء الكوادر، والتأّكد من التزامهم بسياسات الحماية، والسّرية، ونوعّية الخدمات المقّدمة. -

بناء مستمر لقدرات العاملين ومقدمي الخدمات، وفق تحديد االحتياجات على إجراءات تقديم الخدمات ضمن أّسس ومعاّيير ضبط الجودة. -

اعتماد مؤّشرات متخّصصة تتعلّق بنوع الخدمة، والتزام المؤّسسة بتطبيق معاّيير االعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف  -

األسرّي المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء العام 2014 والبناء عليها في تحسين االستجابة لحاالت العنف األسرّي.

استخدام نظام »أتمته« إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسرّي إلدارة الحاالت، ومتابعتها، وتحويلها  -

التقّييم الدوري، وتقّييم رضى ُمتلقي الخدمة، واالستفادة منها في تطوير الخدمات المقّدمة، ورفع جودتها. -
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وضبط الجودة للخدمات المقّدمة لحاالت العنف األسرّي. 

آلّية تقّييم تطبيق إجراءات اإلطار، وأداء الشركاء بشكٍل دورّي )كّل سنتين( وإصدار تقارير دورية بذلك.  -

آلّية إعداد مؤّشرات وطنّية حول العنف األسرّي بالتنسيق مع الشركاء ومتابعتها.   -

متابعة مدى تطبيق اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسري، وتقييمه، وتحديد العقبات التي تواجهه، والعمل على تذليلها. -

اإلشراف والّدعم الفنّي والمتابعة والتقّييم على المستوى الّداخلّي للمؤّسسات المعنّية بتطبيق اإلطار.	 
يتّم اإلشراف الّداخلي على االلتزام بتطبيق اإلطار الوطنّي لحماية األسرة من العنف األسري داخل كّل مؤّسسة من خالل تحديد القسم المسؤول 

عن ذلك، ويجب أْن يقوم هذا القسم باعتماد المؤّشرات والمهّمات التالية لإلشراف على إجراءات تطبيق اإلطار، ومتابعتها داخلّياً التي يجب 
أْن تشمل التزام المؤّسسة بما يلي:

التزام المؤّسسة بقضية العنف األسرّي، باعتباره أولوّية في االستراتيجّيات والخطط التنفيذّية، والتقّييم الدورّي لها.    -

تطوير المؤّسسة لنظمها وإجراءاتها الداخلية المتعلقة بتقديم الخدمات، وتقييمها حّتى ال تكون االستجابة عشوائّية ومكّررة. -

تحديث األدلة اإلجرائّية لتقديم الخدمات حسب الطبعة الثانية من اإلطار، وتعميمها على العاملين، ومتابعة التزامهم بها. -

تطوير أّسس تنسيق جميع األنشطة المتعلّقة بحماية األسرة لضمان تكامل الخدمات، وشموليتها، ولتالفي الثغرات. -

متابعة أداء الكوادر، والتأّكد من التزامهم بسياسات الحماية، والسّرية، ونوعّية الخدمات المقّدمة. -

بناء مستمر لقدرات العاملين ومقدمي الخدمات، وفق تحديد االحتياجات على إجراءات تقديم الخدمات ضمن أّسس ومعاّيير ضبط الجودة. -

اعتماد مؤّشرات متخّصصة تتعلّق بنوع الخدمة، والتزام المؤّسسة بتطبيق معاّيير االعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف  -

األسرّي المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء العام 2014 والبناء عليها في تحسين االستجابة لحاالت العنف األسرّي.

استخدام نظام »أتمته« إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسرّي إلدارة الحاالت، ومتابعتها، وتحويلها  -

التقّييم الدوري، وتقّييم رضى ُمتلقي الخدمة، واالستفادة منها في تطوير الخدمات المقّدمة، ورفع جودتها. -
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النموذج االول 

 إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة

 فــي اليــوم المعيــن بتناريــخ .......وعلــى ضــوء مــا ورد بكتــاب إدارة حمايــة األســرة ...... رقــم ..... تاريــخ ...........
والمتضمــن إحالــة المشــتكى عليــه بجــرم .......خالفــا ألحــكام المــادة ....مــن قانــون العقوبــات لتســوية النــزاع بينهمــا 

وديــا مــن خــالل متولــي أمــر التســوية فــي إدارة حمايــة األســرة  وبعــد عقــد عــدة جلســات 

 لتسوية النزاع ومحاولة تقريب وجهات النظر ونظرا ل ............
 وعليــه وعمــال بأحــكام قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري أقــرر احالــة اوراق القضيــة  الــى المحكمــة المختصــة ) الهيئــة 
المتخصصــة بنظــر قضايــا العنــف األســري لــدى محكمــة الصلــح حســب اإلختصــاص المكانــي ( حســب األصــول إلجــراء 

المقتضــى القانونــي. 

متولي أمر التسوية 



اإلطار القانوني للتعامل مع قضايا العنف األسري 130

النموذج الثاني 

 نموذج اتفاقية تسوية
الفريق األول: المشتكي                                                                      الفريق الثاني: المشتكى عليه

وبنــاًء علــى مــا توصــل اليــه الفريقــان مــن خــالل جلســة التســوية الســرية التــي أجريــت مــن قبــل متولــي أمــر التســوية فــي إدارة حمايــة 
األســرة ومــا تــم بذلــه مــن مســاعي الصلــح فقــد اتفــق الطرفــان علــى تســوية النــزاع الخــاص بقضيــة العنــف بينهمــا  فقــد تــم اإلتفــاق 

علــى مايلــي:
 1. يعتبر التمهيد جزء ال يتجزأ من اإلتفاق. 

 2. تعهد الزوج بأن يعامل زوجته معاملة حسنة طبقًا للشرع وحدود اهلل. 
 تعهد الزوج بعدم توجيه عبارات التحقير والشتم للزوجة خاصة أمام اوالدها.

 التزم الزوج بعدم التعرض للزوجة بالضرب.
 تعهدت الزوجة بعدم التعرض ألهل الزوج بالتجريح أو االساءة.

 التزم الزوج بالخضوع لجلسات تأهيل سلوكي للسيطرة على مشاعر الغضب لديه.
ثبات محتواه.  طلب الطرفان إلحاق هذا الصلح بمحضر التسوية واإ

 رفع إتفاق التسوية لقاضي التسوية لدى المحكمة المختصة للتصديق عليه حسب األصول. 
وخــالف ذلــك فــإن الفريــق الثانــي يتحمــل كافلــة المســاءلة القانونيــة، وعليــه جــرى التوقيــع مــن كال الطرفيــن تحريــرًا فــي يــوم 

.......... الموافــق   /  /  2019 
 - توقيع الفريق األول ) المشتكي (                                  توقيع الفريق الثاني ) المشتكى عليه(
 .....................................                                  ...............................      

 - متولي أمر التسوية  
                                                  مصــدق 
 - اإلسم...........................               العميـــــــد 

 - التوقيع ........................                                    مدير إدارة حماية األسرة 
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النموذج الثالث 

 نموذج تنفيذ أمر حماية
في القضية رقم      /

 الرقم الوطني:اإلسم: 

عنوانه:

المحكمة ُمصِدرة الحكم:

نوع أمر الحماية:

مدة أمر الحماية:تاريخ أمر الحماية:

طبيعة أمر الحماية:

القاضي
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النموذج الرابع 

 نموذج إنتهاء تنفيذ أمر حماية

قاضي محكمة

إشارة إلى قراركم رقم

تاريخ

المتضمن إصدار أمر حماية بمواجهة

بأن يقوم المذكور

للتكرم بالعلم بأن المذكور قد قام بتنفيذ قراركم المشار اليه.

إدارة حماية األسرة
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النموذج الخامس 

 مذكرة فرض تدبير في قضايا العنف األسري

تنفذ لدىمذكرة فرض تدبير صادرة عن 

رقم التنفيذ

تفاصيل شخصية

اسم المفروض 
الجنسيةالمهنةتاريخ الميالداسم األمالرقم الوطنيعليه التدبير

العالمات الفارقةلون العيونلون الشعراإلقامة الحالية

تفاصيل التدبير

رقم المادة المدةنوع التدبير
القانونية

تاريخ إبتداء 
نوع الحكمالتطبيق

تاريخ تحرير المذكرة:

الختم الرسمي:

اسم قاضي التسويةاسم محرر المذكرة

توقيعه
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النموذج السادس 

 نموذج إحالة  إلى مؤسسة أو جمعية
لتنفيذ تدبير الخدمة للمنفعة العامة

تاريخ الميالد:اإلسم:

تلفون:العنوان:

اسم المؤسسة/ الجمعية:

عنوان الجمعية:

نوع التدبير:

طبيعة التدبير:

مدة التدبير:

عدد ساعات العمل:

تاريخ انتهاء التنفيذ:تاريخ بدء التنفيذ:

قاضي تسوية النزاع األسري

- نسخة للملف
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النموذج السابع 

  بطاقة تقييم المؤسسة أو الجمعية
أثناء تنفيذ التدبير 

الرقم الوطني:اإلسم:

عنوان سكنه:تاريخ ميالده:

المحكمة ُمصِدرة الحكم:

نوع التدبير:

طبيعة التدبير:

مدة التدبير:

توقيع الموظف المكلفنهاية العملبداية العمل

األسبوع  االول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع الخامس

األسبوع السادس

األسبوع السابع
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