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تمهيد وشكر

تعت��ر الأ�س��رة الرك��ن الرئي�س��ي يف املجتم��ع الأردين، وعمل��ت احلكوم��ات املتعاقب��ة عل��ى مراجع��ة الد�س��تور والقوان��ن والأنظم��ة مب��ا 
يكفل اأ�سا�س��ها املتن املبني على حماية احلقوق وحتقيق الأدوار وامل�س��وؤوليات املناطة بكل فرد فيها. وقد اعتر العنف الأ�س��ري من 

الق�ساي��ا امللح��ة دوم��ا مل��ا ل��ه من تداعيات األيمة لي���س فقط على الأ�س��رة، بل ويتعداه��ا اإىل املجتمع باأكمله.

وق��د كان لقان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�س��ري ل�س��نة 2017 والأنظمة والتعليم��ات الناظمة له الدور الكبري يف تعزي��ز اآليات احلماية 
وال�س��تجابة حلالت العنف الأ�س��ري. وقد احتوى قانون العنف الأ�س��ري على العديد من املواد الإجرائية التي حتدد اأدوار ال�س��ركاء 
املعنين بتطبيقه. ومن اأهمها ت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري كاآلية لإنهاء النزاع والعنف يف الأ�سرة ر�سائيا بن الطرفن 
/الأط��راف للحف��اظ عل��ى كينون��ة الأ�س��رة م��ن خ��ال الوق��وف عل��ى الأ�س��باب احلقيقي��ة للن��زاع والو�س��ول اإىل اتف��اق ير�س��ي جمي��ع 
الأطراف مبا يحفظ احلقوق، ويعمل على منع تكرار العنف والنزاع. وقد جاء اإقرار نظام التدابري امللحقة باتفاقية الت�سوية لتعزيز 

اتفاقية الت�س��وية و�سمان التزام كافة الأطراف، وخا�سة امل�س��يء، ببنودها.  

وقد منح نظام التدابري امللحقة باتفاقية الت�س��وية الدور الرئي�س��ي لوزارة التنمية الجتماعية لتنفيذ التدابري وذلك ب�س��كل مبا�س��ر 
من خال مواقعها واأق�سامها املختلفة، اأو من خال ال�سراكات مع املوؤ�س�سات الوطنية احلكومية وغري احلكومية. 

وم��ن هن��ا ج��اء اإع��داد ه��ذا الدلي��ل الإجرائ��ي �سم��ن م�س��روع "معاجل��ة العنف الأ�س��ري والعنف املبني عل��ى النوع الجتماع��ي" والذي 
تنفذه ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات بال�سراكة مع العديد من املوؤ�س�سات الأردنية ومن اأهمها املجل�س الق�سائي الأردين واإدارة 
حماي��ة الأ�س��رة ووزارة التنمي��ة الجتماعي��ة، ويه��دف اإىل التعري��ف بت�س��وية الن��زاع يف ق�سايا العنف الأ�س��ري واإجراءاتها، والتدابري 
امللحق��ة بق��رار امل�سادق��ة عل��ى الت�س��وية يف ق�ساي��ا العن��ف الأ�س��ري، والتعري��ف بالإج��راءات الأ�سا�س��ية للعم��ل عل��ى تطبي��ق التداب��ري 

امللحقة بقرار امل�سادقة على الت�س��وية يف ق�سايا العنف الأ�س��ري، مت�سمنا م�س��ار احلالة والنماذج امل�س��تخدمة.

وق��د مت اإع��داد ه��ذا الدلي��ل الإجرائ��ي م��ن قب��ل اخلب��رية الوطني��ة الدكت��ورة منال تهتموين وبدع��م فني ومراجعة من قب��ل جلنة فنية 
م��ن وزارة التنمية الجتماعية مكونة من:

1- عطوفة ال�سيد حممود اجلبور/ م�ساعد الأمن للتنمية والرعاية
2- ال�سيد احمد الزبن/ مدير مديرية الأحداث والأمن املجتمعي

3- ال�سيد نا�سر ال�سريدة/ مدير مديرية ال�سوؤون القانونية
4- ال�سيد معاوية امل�ساعدة/ رئي�س ق�سم احلماية من العنف الأ�سري

5- ال�سيدة �سوزان كو�سباي/ مديرة دار اآمنة
6- ال�سيدة لطفية الربايعة/ اأخ�سائية اجتماعية - دار اآمنة

7- ال�سيدة فريال العديلي/ ق�سم احلماية من العنف الأ�سري

وق��د مت تق��دمي الدع��م لإع��داد ه��ذا الدلي��ل م��ن قب��ل ال�س��بكة القانوني��ة للن�س��اء العربيات ممثل��ة  باملديرة التنفيذية الأ�س��تاذة �س��ماح 
مرم���س وبتموي��ل م��ن هيئ��ة الأمم املتح��دة للم�س��اواة ب��ن اجلن�س��ن ومتك��ن امل��راأة )UN Women( الذي يه��دف اإىل العمل على 
حت�سن اآليات مكافحة العنف القائم على النوع الجتماعي والعنف الأ�سري واحلماية للناجيات من العنف على م�ستوى ال�سيا�سات 

واملوؤ�س�سات واملجتمعات بهدف احل�سول على نتائج اأف�سل للناجيات. 
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تعريفات ومفاهيم
 تعريفات ومفاهيم متعلقة بالعنف األسري 1

الأ�س��رة: يق�س��د باأف��راد الأ�س��رة، اأ- ال��زوج والزوج��ة، ب- الأق��ارب بالن�س��ب حت��ى الدرج��ة الثالث��ة، ج- الأق��ارب بامل�ساه��رة حت��ى 
الدرج��ة الثاني��ة، د- الأق��ارب بالن�س��ب م��ن الدرج��ة الرابعة والأق��ارب بامل�ساهرة من الدرجتن الثالثة والرابعة �س��ريطة الإقامة يف 

البيت الأ�س��ري، ه- الطفل امل�س��مول بح�سانة �س��خ�س طبيعي اأو اأ�س��رة بديلة وفقا لأحكام الت�س��ريعات النافذة

العنف الأ�سري: اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�س التي يرتكبها اأحد اأفراد الأ�سرة يف مواجهة اأي من اأفرادها 

تعريفات ومفاهيم متعلقة بتطبيق التدابير

النزاع 2: عدم الوفاق بن الطرفن الذي قد يوؤدي اإذا مل يعالج اإىل العدوانية والعنف

ت�س��وية الن��زاع يف ق�ساي��ا العن��ف الأ�س��ري3: و�س��يلة غ��ري ق�سائي��ة طوعي��ة ور�سائي��ة حل��ل النزاعات املتعلق��ة بق�سايا العنف الأ�س��ري، 
يقوم بها �س��خ�س موؤهل وحمايد وفقا لل�س��روط والأحكام التي حددها قانون احلماية من العنف الأ�س��ري ترتكز على التوا�سل بن 

الطرف��ن �سم��ن اإجراءات �س��رية تكفل لهم��ا الو�سول اإىل حل ر�سائي وطوعي

مت��ويل اأم��ر الت�س��وية 4: اأح��د اأف��راد اأو �سب��اط اإدارة حماي��ة الأ�س��رة الذي��ن يت��م اختياره��م م��ن قب��ل الإدارة مم��ن يتمتع��ون ب�سف��ات 
مهني��ة معين��ة وميلك��ون مه��ارات حم��ددة متكنه��م من تويل عملية ت�س��وية النزاعات الأ�س��رية

قا�س��ي ت�س��وية الن��زاع5 : القا�س��ي املخت���س وامل�س��مى م��ن املجل���س الق�سائ��ي قا�س��ي ت�س��وية ن��زاع وال��ذي حت��ال اإلي��ه اتفاقية الت�س��وية 
للم�سادق��ة عل��ى اإجراءاتها وفر�س التدبري املنا�س��ب

التداب��ري6 : جمموع��ة م��ن الإج��راءات تواج��ه خط��ورة كامن��ة لدرئه��ا ع��ن املجتم��ع وتتف��ق م��ع اعتباره��ا و�س��ائل للحماي��ة والوقاية ملنع 
املج��رم م��ن العودة اإىل ارتكاب اجلرمية م�س��تقبا

اخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة7 : اإل��زام املحك��وم علي��ه بالقي��ام بعم��ل دون مقاب��ل مل�سلح��ة املجتم��ع وذل��ك خ��ال م��دة معين��ة حتدده��ا 
املحكمة. هو قيام مرتكب العنف الأ�سري بالعمل دون مقابل ملدة حمددة خدمة لل�سالح العام يف اأحد املرافق العامة اأو اجلمعيات 

الت��ي يعتمدها الوزير

برام��ج التاأهي��ل الجتماع��ي 8: ه��ي الرام��ج الجتماعي��ة الت��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اجلمعي��ات اأو اجله��ات املعتم��دة به��دف 
م�س��اعدة مرتك��ب العن��ف الأ�س��ري وال�سحي��ة عل��ى التكي��ف م��ع و�س��طه الأ�س��ري واملجتمع��ي لتقلي��ل عوامل اخلط��ر الرئي�س��ية التي 

ت��وؤدي اإىل العن��ف الأ�س��ري.

برامج التاأهيل النف�سي 9: هي الرامج الجتماعية التي تنظمها الوزارة اأو اجلمعيات اأو اجلهات املعتمدة بهدف تقدمي اخلدمات 
النف�سية ملرتكب العنف الأ�سري وال�سحية للو�سول بهما اإىل اأق�سى درجة من التغيري يف الجتاهات وال�سلوك لتقليل عوامل اخلطر 

الرئي�سية التي توؤدي اإىل العنف الأ�سري.

1. قانون احلماية من العنف الأ�سري رقم 15 ل�سنة 2017، املادة 2 واملادة 3
2. الدليل الإر�سادي لت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري2020- ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات

 3. امل�سدر نف�سه
4. امل�سدر نف�سه
5. امل�سدر نف�سه

6. التدابري امللحقة بقرار امل�سادقة على الت�سوية يف ق�سايا العنف الأ�سري
7. امل�سدر نف�سه
8. امل�سدر نف�سه
9. امل�سدر نف�سه
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تعريفات ومفاهيم عامة

اإدارة حماية الأ�سرة: الوحدة التنظيمية املن�ساأة يف مديرية الأمن العام واملخت�سة بحماية الأ�سرة

املرافق العامة: الوزارات واملوؤ�س�سات الر�سمية والبلديات واأمانة عمان والهيئات الوطنية

اجلمعيات: هي املوؤ�س�س��ات امل�س��جلة لدى وزارة التنمية الجتماعية لتقدمي خدمات اأو القيام باأن�س��طة على اأ�سا���س تطوعي دون اأن 
ت�س��تهدف الرب��ح اأو اقت�س��امه اأو حتقي��ق اأي منفع��ة لأع�سائه��ا ولأي �س��خ�س حمدد بذاته

الأخ�سائ��ي الجتماع��ي10: ال�س��خ�س املتخ�س���س يف عل��م الجتم��اع واملوؤه��ل للعم��ل يف اأي جم��ال م��ن املج��الت الجتماعي��ة، عل��ى 
اخت��اف اأهدافه��ا التنموي��ة والوقائي��ة والعاجي��ة.

الأخ�سائ��ي النف�س��ي11: ال�س��خ�س املخت���س بعل��م النف���س اأو الإر�س��اد النف�س��ي اأو عل��م النف���س العي��ادي، ويعم��ل عل��ى درا�س��ة النف���س 
الب�س��رية وامل�س��اكل وال�سطراب��ات الت��ي ت�سيبها

10. الدليل الإر�سادي لت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري2020- ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات
11. امل�سدر نف�سه
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مقدمة الدليل اإلجرائي

ميثل العنف الأ�س��ري انتهاكًا �سريحًا حلقوق الإن�س��ان التي كفلت التمتع بالكرامة واحلياة وال�سحة، وهو ظاهرة عاملية ل تقت�سر 
على جمتمع بعينه اأو �سريحة اجتماعية خا�سة.

واإذ متث��ل الأ�س��رة املوؤ�س�س��ة الجتماعي��ة الأ�سا�س��ية يف تكوي��ن املجتمع��ات، ف��اإن العم��ل عل��ى دع��م تاآزره��ا ومتا�س��كها ه��و املدخ��ل 
الرئي�س��ي لتنمي��ة املجتمع��ات وتطويره��ا. وق��د ب��داأت بع���س الظواه��ر املوؤمل��ة واملقلق��ة بالت�س��لل اإىل جمتمعاتن��ا واأ�س��رنا، وم��ن اأهمه��ا 
العن��ف الأ�س��ري ال��ذي ي�س��كل حتدي��ًا كب��ريًا ل��دى العامل��ن �سمن منظوم��ة العمل الجتماعي مل��ا له من تداعيات مت�س��ابكة على جميع 

النواح��ي الجتماعي��ة والقت�سادي��ة وال�سحي��ة وغريه��ا.

�س��هد الأردن خ��ال ال�س��نوات اخلم���س املا�سي��ة تط��ورُا كب��ريُا يف العم��ل يف منظوم��ة احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�س��ري، وق��د جتل��ى 
ه��ذا التط��ور م��ن خ��ال املراجع��ات الدوري��ة للقوان��ن وال�سيا�س��ات الت��ي توؤط��ر العم��ل الوطن��ي يف جم��ال احلماي��ة م��ن العن��ف 
وتطوي��ر م��ا يل��زم م��ن امل��واد القانونية الداعمة ملنظومة احلماية ولعل اأهمها قانون احلماية من العنف الأ�س��ري ل�س��نة 122017  
والأنظم��ة والتعليم��ات الناظم��ة ل��ه.  وق��د مت اإع��داد واإط��اق العديد من الوثائ��ق الوطنية التي عك�س��ت الآليات الوطني��ة للوقاية 
وال�س��تجابة م��ن العن��ف واأهمه��ا الإط��ار الوطن��ي للحماي��ة م��ن العن��ف الأ�س��ري13  والإج��راءات الوطني��ة املوح��دة للوقاي��ة م��ن 
وال�س��تجابة للعن��ف يف الأردن14 ، بالإ�ساف��ة اإىل اعتم��اد وتطبي��ق منهجي��ة اإدارة احلال��ة وتعميمه��ا عل��ى القطاع��ات املعني��ة 

ل�سم��ان تكاملي��ة العم��ل وات�س��اق املرجعي��ات الفني��ة.  

أهداف الدليل

عمل��ت العدي��د م��ن املوؤ�س�س��ات املعني��ة عل��ى اإ�س��دار العدي��د من الأدلة الإجرائية والإر�س��ادية للم�س��اهمة يف تطبي��ق منظومة احلماية 
مما ينعك���س اإيجابيا على حماية امل�س��اء اإليهم و�سمان عدم تكرار العنف و�س��امة الأ�س��رة ودميومتها.

وياأت��ي ه��ذا الدلي��ل �سم��ن م�س��روع "معاجل��ة العن��ف الأ�س��ري والعن��ف املبن��ي على الن��وع الجتماع��ي" والذي تنف��ذه ال�س��بكة القانونية 
للن�س��اء العربيات بال�س��راكة مع العديد من املوؤ�س�س��ات الأردنية ومن اأهمها املجل���س الق�سائي الأردين واإدارة حماية الأ�س��رة ووزارة 
التنمية الجتماعية، وذلك ا�ستكمال للجهود ال�سابقة لل�سبكة القانونية للن�ساء العربيات باإعداد الأدلة الإجرائية والإر�سادية مثل:

الإطار القانوين للتعامل مع ق�سايا العنف الأ�سري-2018

الدليل الإر�سادي لت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري

التدابري امللحقة بقرار امل�سادقة على الت�سوية يف ق�سايا العنف الأ�سري

ويهدف هذا الدليل الإجرائي اإىل:

1. التعريف بت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري واإجراءاتها

2. التعريف بالتدابري امللحقة بقرار امل�سادقة على الت�سوية يف ق�سايا العنف الأ�سري

3. التعري��ف بالإج��راءات الأ�سا�س��ية للعم��ل عل��ى تطبي��ق التداب��ري امللحق��ة بق��رار امل�سادق��ة على الت�س��وية يف ق�سايا العنف الأ�س��ري، 
مت�سمنا م�س��ار احلالة والنماذج امل�ستخدمة 

12. ملحق رقم )1(: قانون رقم 15 ل�سنة 2017 )قانون احلماية من العنف الأ�سري(
13. املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة-2016
14. املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة-2018
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وعليه فقد مت تق�سيم الدليل الإجرائي اإىل مقدمة وثاث ف�سول اأ�سا�سية

الف�سل الأول: التعريف بت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سي ودور مكاتب اخلدمة الجتماعية يف اإجراءاتها  

الف�س��ل الث��اين: التعري��ف بالتداب��ري امللحق��ة بقرار امل�سادقة على الت�س��وية يف ق�سايا العنف الأ�س��ري، واملبادئ وال�س��روط القانونية 
الأ�سا�سية لتطبيق التدابري، واأنواع التدابري امللحقة

1. اخلدمة للمنفعة العامة

2. حظر ارتياد اأماكن معينة

3. الحلاق برامج التاأهيل النف�سي والجتماعي

الف�سل الثالث: اإجراءات تطبيق التدابري امللحقة بقرار امل�سادقة على الت�سوية يف ق�سايا العنف الأ�سري يف اجلهات املنفذة

الفئة المستهدفة بالدليل

مت اإع��داد ه��ذا الدلي��ل الإجرائ��ي ليك��ون مرجع��ا علمي��ا وعملي��ا للعامل��ن يف جم��ال حماي��ة الأ�س��رة م��ن العن��ف عام��ة، وب�س��كل خا���س 
العامل��ن يف جم��ال تطبي��ق التداب��ري امللحق��ة. ونخ���س بالذكر املجموع��ات التالية:

1. الإدارين والأخ�سائين الجتماعين العاملن يف مراكز تنمية املجتمع املحلي/ وزارة التنمية الجتماعية

2. الإدارين والأخ�سائين الجتماعين العاملن يف مديريات التنمية الجتماعية امليدانية يف املحافظات والألوية

3. الإدارين والأخ�سائين الجتماعين العاملن يف موؤ�س�سات املجتمع املدين ال�سريكة العاملة يف جمال حماية الأ�سرة من العنف

4. املوؤ�س�سات ال�سريكة الأ�سا�سية يف جمال تطبيق التدابري امللحقة ومن اأهمهم املجل�س الق�سائي الأردين واإدارة حماية الأ�سرة

5. املوؤ�س�سات والباحثن املعنين بق�سايا العنف الأ�سري وتطبيقاتها

منهجية إعداد الدليل 

مت اإع��داد ه��ذا الدلي��ل الإجرائ��ي �سم��ن الأن�س��طة التمهيدي��ة لتنفي��ذ م�س��روع "معاجل��ة العن��ف الأ�س��ري والعن��ف املبن��ي عل��ى الن��وع 
الجتماع��ي" ليق��دم مرجع��ا عملي��ا لتطبي��ق التداب��ري امللحق��ة باتفاقي��ة ت�س��وية الن��زاع م�س��تندًا اإىل الأن�س��طة التالي��ة:  

خمرج��ات املراجع��ة املكتبي��ة لكاف��ة الوثائ��ق واملرجعي��ات الوطني��ة واملوؤ�س�س��ية والت�س��ريعية اخلا�س��ة مبنظوم��ة احلماي��ة وقان��ون 
احلماي��ة والأنظم��ة والتعليم��ات امللحقة به

الزيارات امليدانية؛ لإدارة حماية ال�سرة ومراكز تنمية املجتمع املحلي وغريها

اللق��اءات املتع��ددة الفردي��ة واجلمعي��ة م��ع ومقدمي اخلدم��ات واملعنين بتطبيق التدابري امللحق��ة يف وزارة التنمية الجتماعية/ 
مديري��ة الدف��اع الجتماع��ي، واإدارة حماي��ة ال�س��رة ومكاتب اخلدمة الجتماعية واملجل���س الق�سائي الأردين وغريها

عقد اجتماعات مع اللجنة الفنية لتطوير الدليل الإجرائي يف وزارة التنمية الجتماعية   

اإلطار القانوني الناظم للدليل 

ج��اء قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�س��ري ل�س��نة 2017 مب��واد خا�س��ة لتو�سي��ح اآلي��ة ال�س��تجابة حل��الت العن��ف الأ�س��ري والتعامل مع 
امل�س��اء اإليه��م به��دف تق��دمي كاف��ة اخلدم��ات ل�سمان الأمن وال�س��امة اجل�س��دية والنف�س��ية والجتماعي��ة �سمن اإطار ونهج ت�س��اركي 
مبني على منهجية اإدارة احلالة. وت�سمن القانون اأي�سا اأحكاما اإجراءات متخ�س�سة بق�سايا العنف الأ�سري مثل التبليغ الإلزامي 

واإج��راءات احلماي��ة امل�س��تعجلة )امل��ادة رق��م 16( وت�س��وية النزاع )املواد من 7-11( والتدابري امللحق��ة )املادة رقم 11( وغريها.
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اأول: ي�ستند الدليل الإجرائي على تطبيق املواد من 7 اإىل 10 من قانون احلماية من العنف الأ�سري 

املادة 7
اأ- عل��ى الرغ��م مم��ا ورد يف اأي ت�س��ريع اآخ��ر، تت��وىل اإدارة حماي��ة الأ�س��رة ت�س��وية الن��زاع يف ق�ساي��ا العن��ف الأ�س��ري 
يف اجلن��ح �س��ريطة موافق��ة الطرف��ن اأو م��ن ميثلهم��ا قانون��ًا عل��ى اإجراء الت�س��وية وح�سور جل�س��اتها عل��ى اأن تنح�سر 

الت�س��وية يف الفع��ل اجلرم��ي وال�س��كوى املتعلقة به.
ب- ميتنع على اإدارة حماية الأ�س��رة اإجراء الت�س��وية يف حال كان الفعل ي�س��كل جناية وعليها يف هذه احلالة اإحالته 

اإىل املدعي العام املخت�س لإجراء املقت�سى القانوين.
ج- لغاي��ات اإج��راء الت�س��وية املن�سو���س عليه��ا يف الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة، تت��وىل املحكم��ة ال�س��رعية املخت�س��ة 
بن��اء عل��ى طل��ب ادارة حماي��ة الأ�س��رة تعي��ن م��ن ميث��ل فاق��د الأهلية اأو ناق�سه��ا يف حال تعار�ست م�سلح��ة اأي منهم 

م��ع م�سلحة م��ن ميثله.
املادة 8

تلتزم اإدارة حماية الأ�سرة عند ت�سوية النزاع بن الأطراف بالإجراءات التالية:
اأ- ا�ستدعاء الأطراف وعقد جل�سة الت�سوية وتثبيت ذلك يف امللف.

ب- مراعاة و�سع الأ�سرة وظروفها.
ج- تثبي��ت الت�س��وية املوقع��ة م��ن اأط��راف النزاع، واإع��داد تقرير بذلك مرفقا به درا�س��ة اجتماعية يعدها الخ�سائي 

الجتماعي والنف�سي.
د- النته��اء م��ن اإج��راءات الت�س��وية خ��ال اأربع��ة ع�س��ر يوم��ًا م��ن تاري��خ عق��د اأول جل�س��ة وله��ا متدي��د ه��ذه امل��دة مل��رة 

واح��دة ومل��دة مماثل��ة اإذا كان��ت اإمكاني��ة الت�س��وية متواف��رة بع��د ال�ستئنا���س ب��راأي الأخ�سائي الجتماعي والنف�س��ي.
املادة 9

اأ- بع��د انته��اء امل��دة امل�س��ار اإليه��ا يف الفق��رة )د( م��ن امل��ادة )8( من ه��ذا القانون، يحال ملف الت�س��وية اإىل املحكمة 
املخت�سة �سواء متت الت�سوية اأم مل تتم.

ب- للمحكم��ة املخت�س��ة امل�سادق��ة عل��ى ق��رار الت�س��وية دون ا�س��راط ح�س��ور الأط��راف خ��ال م��دة ل تتج��اوز �س��بعة 
اأي��ام م��ن تاري��خ ورود مل��ف الت�س��وية لقل��م املحكمة ويكون قرارها بامل�سادقة على الت�س��وية قطعيا

املادة 10
اأ- يف ح��ال ع��دم م�سادق��ة املحكم��ة املخت�س��ة عل��ى ق��رار الت�س��وية اأو ع��دم �س��دور ق��رار عنه��ا برف�س الت�س��وية بقرار 

معل��ل خ��ال امل��دة املن�سو���س عليه��ا يف الفق��رة )ب( م��ن املادة )9( من هذا القانون تعتر الت�س��وية مرفو�سة.
ب- يحق لأطراف النزاع ا�س��تئناف قرار املحكمة املخت�سة ال�سادر وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة خال 
ع�س��رة اأي��ام م��ن الي��وم الت��ايل لتاري��خ �س��دور الق��رار، وعل��ى حمكم��ة ال�س��تئناف النظ��ر يف ال�س��تئناف والف�س��ل في��ه 

خال مدة ل تتجاوز ع�س��رة اأيام من تاريخ ورود امللف لقلم املحكمة، ويكون قرارها بهذا ال�س��اأن قطعيا.
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ثانيا: ي�س��تند الدليل الإجرائي على تطبيق املادة رقم 11، واملادة رقم 14 من قانون احلماية من العنف الأ�س��ري واملتعلقة بت�س��وية 
النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري واإجراءاتها

املادة 11
اأ- للمحكم��ة املخت�س��ة بن��اء عل��ى تقري��ر الأخ�سائي الجتماعي والنف�س��ي اتخاذ اأي من التداب��ري التالية على اأن يتم 

ت�سمينها يف قرار امل�سادقة على الت�سوية:
1. اإل��زام مرتك��ب العن��ف الأ�س��ري القي��ام بعم��ل للمنفع��ة العام��ة ملدة ل تزيد على اأربعن �س��اعة عم��ل يف اأحد املرافق 

العامة اأو اجلمعيات التي يعتمدها الوزير ومبوافقة الأطراف.
2. احلظر على مرتكب العنف الأ�سري ارتياد اأي مكان اأو حمل ملدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر

3. اإحل��اق اأط��راف الن��زاع برام��ج اأو بجل�س��ات تاأهي��ل نف�س��ي اأو اجتماع��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اأي جمعي��ة اأو اأي جه��ة 
اأخرى يعتمدها الوزير ملدة ل تزيد على �س��تة اأ�س��هر.

ب- يعاق��ب كل م��ن ل ينف��ذ اأي��ا م��ن التداب��ري املن�سو���س عليه��ا يف الفق��رة )اأ( م��ن هذه املادة، ب�س��كل كل��ي اأو جزئي، 
باحلب���س مدة ل تزيد على ثاثة اأ�س��هر.

ج- تنظ��م جمي��ع الإج��راءات وال�س��وؤون املتعلق��ة بالتداب��ري املن�سو���س عليه��ا يف الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة مبوج��ب 
نظ��ام ي�س��در لهذه الغاية.

د- للمحكمة املخت�سة وبناء على الطلب اإعادة النظر يف اأي من التدابري الواردة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة
املادة 14

تتوىل اإدارة حماية الأ�س��رة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأ�س��ري للتدابري املفرو�سة عليه وفقا لأحكام املادة )11( 
م��ن ه��ذا القان��ون وتق��دم تقري��رًا بهذا اخل�سو�س اإىل املحكمة التي �سادقت على قرار الت�س��وية

ثالث��ا:  ت�س��تند الإج��راءات وم�س��ارها يف ه��ذا الدلي��ل الإجرائ��ي عل��ى نظ��ام رق��م 100 ل�س��نة 2019 )نظ��ام التداب��ري امللحق��ة بق��رار 
ت�س��وية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�س��ري(15 ، وقد حدد النظام م�س��وؤولية اإدارة حماية الأ�س��رة مبتابعة تنفيذ التدابري املحكوم بها، 

و�س��روط ومعاي��ري اعتم��اد اجله��ات واملوؤ�س�س��ات التي تنفذ فيها التدابري، والأحكام وال�س��روط اخلا�س��ة بتنفيذ هذه التدابري.

املادة 3
ت�سري اأحكام هذا النظام يف حال احلكم باأي من التدابري التالية:

1. اخلدمة للمنفعة العامة
2. حظر ارتياد اأماكن معينة

3. اخل�سوع جلل�سات او لرنامج التاأهيل الجتماعي اأو التاأهيل النف�سي
املادة 6

اأ - ي�سرط لعتماد املرافق العامة واجلهات واملوؤ�س�سات التي تنفذ فيها التدابري اأن يتوافر فيها ما يلي:
1. اأن تكون مرخ�سة لدى اجلهات املعنية

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

4. اأي معايري اأخرى يرى الوزير �سرورة توافرها 
ب - ي�س��در الوزي��ر مبوج��ب تعليم��ات قائم��ة باملراف��ق العامة واجلمعيات واملوؤ�س�س��ات املعتمدة لتنفي��ذ التدابري، على 

اأن تت��م مراجعته��ا دوري��ا لغاي��ات اإ�ساف��ة اأو ح��ذف اأي منه��ا، ويت��م تزويد املحكمة املخت�س��ة والإدارة بها.
ت - يوق��ع الوزي��ر م��ع اجله��ات امل�س��ار اإليه��ا يف الفق��رة )ب( م��ن ه��ذه امل��ادة اتفاقي��ات تت�سم��ن التفا�سي��ل الازم��ة 

ل�سم��ان ح�س��ن تنفي��ذ التداب��ري املحكوم بها

15. ملحق رقم )2(: نظام التدابري امللحقة بقرار ت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري
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الفصل األول

التعريف بتسوية النزاع في قضايا العنف األسري

تعت��ر ق�ساي��ا العن��ف الأ�س��ري ق�ساي��ا ذات خ�سو�سي��ة عالي��ة نظ��را للجوان��ب املت�س��ابكة الت��ي تلعب دورا اأ�سا�س��يا فيه��ا مثل اجلوانب 
الجتماعية والثقافية والدينية والقت�سادية والقانونية. ومت�س هذه الق�سايا كينونة الأ�سرة وهي العماد الأ�سا�سي للمجتمع، وعليه 
ل بد من اتخاذ كافة التدابري والإجراءات ل�سمان الوقاية منها وال�ستجابة لها مبا ي�سمن منعها ومنع تكرارها وتفاقمها والتقليل 

من تداعياتها على ا�ستمرارية الأ�سرة.
وقد مت العمل على �س��ن العديد من الن�سو�س القانونية للتعامل مع هذه الق�سايا مبا ي�سمن النزعة الإن�س��انية يف ظل اأطر قانونية 

وق�سائية ت�سمن حقوق الأطراف جميعا.
ما هي الت�سوية ؟

و�س��يلة غ��ري ق�سائي��ة طوعي��ة ور�سائي��ة حل��ل النزاع��ات املتعلق��ة بق�ساي��ا العن��ف الأ�س��ري، يق��وم به��ا �س��خ�س موؤه��ل وحماي��د وفق��ا 
لل�س��روط والأحكام التي حددها قانون احلماية من العنف الأ�س��ري ترتكز على التوا�سل بن الطرفن �سمن اإجراءات �س��رية تكفل 

لهم��ا الو�س��ول اإىل ح��ل ر�سائي وطوعي
ال�سوابط وال�سروط القانونية الأ�سا�سية لتطبيق الت�سوية

قبل اإحالة اأية حالة عنف اأ�سري لغايات تطبيق اإجراءات الت�سوية ل بد من مراعاة ال�سوابط التالية:
1. ت�سكل احلالة املعرو�سة حالة عنف اأ�سري وفقا لأحكام قانون احلماية من العنف الأ�سري )املادة 3(

2. التثبت من اأن النزاع ي�سلح للت�سوية من الناحيتن القانونية والواقعية وفقا لأحكام قانون احلماية من العنف الأ�سري )املادة 6(
الناحية القانونية: 

اأ( اأن يكون العنف من اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�س التي يرتكبها اأحد اأفراد الأ�سرة 16
ب( اأن يكون العنف من اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�س من نوع اجلنحة ولي�س اجلناية 17

الناحية الواقعية:
يق��وم الباح��ث الجتماع��ي يف مكت��ب اخلدم��ة الجتماعي��ة بالتوا�س��ل م��ع اأط��راف الن��زاع لتقيي��م احلالة والأخذ بع��دة عوامل 

لتقييم �ساحية ق�سية العنف الأ�س��ري للت�س��وية، ومنها
اأ( طبيعة العنف واأ�سبابه احلقيقية وتكراره وحدة الأذى اجل�سدي والنف�سي الذي �سببه
ب( تقييم اخل�سائ�س النف�سية وال�سلوكية لأطراف النزاع واأثرها على العنف املرتكب

ج( عوامل ال�سعف والقوة الجتماعية والنف�سية لدى اأطراف النزاع وطبيعة العاقة واآليات التوا�سل وحل امل�سكات بينهما 
يقوم الباحث الجتماعي بناء على ما �سبق البت ب�ساحية حالة العنف للت�سوية.

3. اأن تنح�س��ر الت�س��وية يف الفع��ل اجلرم��ي وال�س��كوى املتعلق��ة ب��ه، اأي اأن احلال��ة اخت��ارت امل�س��ار الق�سائ��ي لل�س��كوى ولي���س 
املتابع��ة الجتماعي��ة.

4. يق��وم مت��ويل اأم��ر الت�س��وية بالب��دء باإج��راءات الت�س��وية ومتابعته��ا لغاي��ة الو�س��ول اإىل اتفاقي��ة الت�س��وية وم��ن ث��م م�سادقته��ا م��ن قبل 
قا�سي الت�سوية

16. املادة 3 من قانون احلماية من العنف الأ�سري
17. املادة 7 من قانون احلماية من العنف ال�سري
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تخ�سع عملية ت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري اإىل العديد من املبادئ، واأهمها:
1. الر�سائية: كون الهدف الرئي�سي الو�سول اإىل حل ودي ور�سائي ومقبول من الطرفن

2. احلياد: يعتر الباحث الجتماعي ومتويل اأمر الت�س��وية جهة حمايدة، وعليه ل يتم فر�س اأي حل بل يتم ت�س��هيل 
عملية التفاو�س

3. املرونة: يتم تطويع اإجراءات الت�سوية بالأخذ بعن العتبار خ�سو�سية احلالة وطبيعة النزاع
4. ال�سرية: مما يتيح لأطراف النزاع حرية احلوار وتقدمي احللول املقرحة بحرية تامة

ملخص إجراءات تسوية النزاع في قضايا العنف األسري
إجراءات ما قبل التسوية:

اأول: اإجراءات اإدارة حماية الأ�سرة

1. بن��اء عل��ى تطبي��ق منهجي��ة اإدارة احلال��ة وتنفي��ذ اإج��راءات خط��ة ال�س��تجابة الفوري��ة وبي��ان احلاج��ة اإىل خدم��ات تدخ��ل 
�س��امل وم��ن �سمنه��ا ال�س��تجابة لوج��ود �س��كوى ق�سائي��ة م��ن امل�س��اء اإلي��ه/ا، يق��وم من�س��ق احلال��ة يف اإدارة حماي��ة الأ�س��رة 

باإحال��ة احلال��ة اإىل ق�س��م الت�س��وية والتداب��ري يف الإدارة

2. يقوم رئي�س ق�سم الت�سوية والتدابري بالطاع على ملف احلالة وبيان مدى �ساحية احلالة للت�سوية قانونيا وواقعيا
3. يقوم رئي�س ق�سم الت�سوية بتعين متويل اأمر الت�سوية للم�سي باإجراءات الت�سوية و�سول اإىل التفاقية

4. يقوم متويل اأمر الت�سوية بت�سجيل الأوراق يف �سجل خا�س للت�سوية ويكون هذا ال�سجل ورقيا والكرونيًا؛
5. يوعز متويل اأمر الت�س��وية اإىل الأخ�سائي الجتماعي اأو النف�س��ي يف الإدارة مبقابلة اأطراف احلالة واإعداد تقرير بذلك 

من اأجل التن�سيب فيما اإذا كان النزاع قابًا للت�سوية اأم ل من خال انطباق ال�سروط الواقعية لعقد الت�سوية؛

ثانيا: اإجراءات الأخ�سائي الجتماعي/النف�سي يف مكتب اخلدمة الجتماعية

1. يقوم الأخ�سائي الجتماعي/النف�سي بالطاع على ملف احلالة ومرفقاته
2. يق��وم الأخ�سائ��ي الجتماعي/النف�س��ي باإج��راءات املقابلة/املقاب��ات م��ع اأط��راف الن��زاع )واآخري��ن اإن تطل��ب الأم��ر( 
ودرا�سة الو�سع الجتماعي والقت�سادي وطبيعة العاقات الأ�سرية واأليات الت�سال والتوا�سل واتخاذ القرار يف الأ�سرة 

وغريه��ا م��ن العوام��ل املوؤثرة يف حتديد �ساحية احلالة للت�س��وية

حتليل وفهم النمط ال�سلوكي املجتمعي للطرفن والبيئة املوؤثرة بهم
درا�سة العوامل املوؤثرة على الأمناط ال�سلوكية والتي قد تكون �سببا للعنف وتكراره

حتديد عوامل القوة وال�سعف لدى الطرفن
حتديد ديناميكيات العاقة الأ�س��رية والظروف الداخلية واخلارجية املوؤثرة عليها واآليات حل امل�س��كات واملهارات 

لدى الطرفن
حتديد امل�سكلة الجتماعية امل�سببة للعنف وحتديد اآلية التعامل معها واإيجاد احللول واخلطط العاجية لها
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يق��وم الأخ�سائ��ي الجتماع��ي بتحدي��د العوام��ل الأ�سا�س��ية الت��ي توؤث��ر عل��ى �ساحي��ة احلالة للت�س��وية وم��دى جناحها 
يف من��ع العنف وتكراره

للتمكن من التعامل مع النزاع يف الق�سايا الأ�سرية، ل بد من معرفة وحتليل ما يلي:

اأول: اأ�سباب النزاع   
اقت�سادية: مثل التحكم براتب الزوجة اأو البنة

قيمية: �سببه فر�س قيم وقناعات غري متفق عليها، مثل العمل للزوجة
�س��لطوي: الرغب��ة بفر���س ال�س��لطة، مث��ل قي��ام الأخ بالتحك��م باأخت��ه وحياته��ا، وا�س��تحواذ ال��زوج عل��ى التحك��م 

مبوارد الأ�س��رة

ثانيا: مرحلة النزاع
مرحل��ة الن��زاع الكام��ن: ل تظه��ر ب��وادر ن��زاع ولك��ن هناك عدم ر�س��ا لدى اأحد الأط��راف-اأو كاهما- عن بع�س 

املواقف والجتاهات بينهما
مرحل��ة ا�س��تعال فتي��ل الن��زاع: يظه��ر الن��زاع وتظه��ر الأفع��ال العدائي��ة والتوت��ر بينهم��ا، وهن��ا ل ب��د م��ن حتدي��د 

ال�س��بب احلقيق��ي للن��زاع ولي���س ال�س��بب الظاه��ري للخ��اف الآين
مرحل��ة الت�سعي��د: يت��م ا�س��تخدام العدي��د م��ن الو�س��ائل لإظه��ار الن��زاع ب��ن الأط��راف مث��ل ال�س��راخ والعن��ف 

اجل�س��دي واحلرم��ان وغريه��ا
مرحل��ة ال�س��تنزاف: ي�س��تنفذ الطرف��ن �س��بل التوا�س��ل وتنه��ار ط��رق التوا�س��ل، ويظه��ر جلي��ا ع��دم قدرتهما على 

ح��ل النزاع بينهما
مرحلة املفاو�سات: تتطلب وجود �سخ�س ثالث لتفعيل احلوار وحماولة اإيجاد حلول واقعية حلل النزاع

مرحل��ة اإع��ادة ال�س��ام وبن��اوؤه: يق��وم ال�س��خ�س الثال��ث بتوجي��ه الأط��راف اإىل اآلي��ات العم��ل عل��ى اتخ��اذ جمي��ع 
احلل��ول ملواجه��ة الن��زاع م�س��تقبا ومن��ع تك��راره.

ثالثا: اأ�ساليب الت�سدي للنزاع
طريقة التحا�سي: انكار وجود خاف وعدم الرغبة بالتحدث عنه

طريقة املواجهة: ممار�سة اأ�ساليب عدائية وعنيفة لفر�س الراأي وال�سيطرة على القرار
احللول الو�سط: يكون ميزان القوى مت�ساويا بن الطرفن وهناك رغبة بتحقيق الت�سوية وحل اخلاف

الأ�س��لوب ال�س��تيعابي: الو�س��ول اإىل تفه��م كل ط��رف لحتياج��ات الط��رف الآخ��ر وق��د يت��م التواف��ق عل��ى ح�س��اب 
اأح��د الأطراف

الأ�س��لوب التع��اوين: م��ن اأجن��ح اآلي��ات الت�س��دي للن��زاع، يت��م في��ه اح��رام احتياج��ات ورغب��ات جمي��ع الأط��راف 
وتوظي��ف مه��ارات الت�سال 

3. يقوم الأخ�سائي الجتماعي/النف�سي باإعداد تقرير درا�سة اجتماعية18 يبن فيها ما يلي
�ساحية احلالة للت�سوية 

تو�سي��ات بالتداب��ري املقرح��ة ل�سم��ان العم��ل عل��ى حل م�س��كلة العنف الأ�س��ري جذريا ومنع تكرارها: مث��ال: التو�سية 
باحلاق الأ�سرة برنامج اإر�ساد اأ�سري

18.   منوذج رقم 1: درا�سة ال�ساحية للت�سوية
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اإجراءات الت�سوية
1. يقوم متويل اأمر الت�سوية با�ستقبال اأطراف النزاع وتنفيذ اجلل�سات الازمة معهم )ب�سكل فردي اأو جمعي(؛

2. يق��وم مت��ويل اأم��ر الت�س��وية با�س��تقبال الأط��راف واإدارة اجلل�س��ات للتو�س��ل اإىل اتف��اق م��ا ب��ن اأط��راف الن��زاع مب��ا ير�س��ي 
الطرف��ن ويحق��ق م�ساحله��م والتاأكد من مت�س��ك الطرف��ن بالتفاق؛

1( خطوات اإجراءات الت�سوية
2( اجلل�سة الفتتاحية: ال�ستقبال، التهيئة، �سرح الإجراءات واخلطوات، و�سع القواعد والتفاق عليها

3( جمع املعلومات وحتديد الق�سايا اخلافية والحتياجات 
4( حتديد امل�سالح اخلفية والق�سايا التي حتد من الت�سوية )قد يتم تنفيذ جل�سات منف�سلة لتحديدها(

5( �سياغة احلل/احللول وتقييم البدائل
6( اختيار احلل املر�سي للطرفن و�سياغة التفاقية

3. عل��ى مت��ويل اأم��ر الت�س��وية مراع��اة ع��دم جت��اوز م��دة ه��ذه اجلل�س��ات اأربع��ة ع�س��ر يوم��ًا م��ن تاري��خ عق��د اأول جل�س��ة له��ا وم��ن 
املمك��ن متدي��د ه��ذه امل��دة ومل��ره واح��ده ومل��دة مماثل��ة اإذا كان��ت اإمكاني��ة الت�س��وية متواف��رة بعد ال�ستئنا���س ب��راأي الأخ�سائي 

الجتماعي/النف�س��ي
ماحظة هامة: بعد النتهاء من املدد اأعاه يحال ملف الت�سوية اإىل املحكمة املخت�سة يف حال مل تتم الت�سوية؛

4. يف ح��ال اتف��ق الطرف��ان عل��ى اإمت��ام الت�س��وية، يق��وم مت��ويل اأم��ر الت�س��وية بتنظي��م اتفاقي��ة الت�س��وية ب��ن اأط��راف الن��زاع م��ع 
مراع��اة ما يلي:  

اأن التفاقية طوعية 
اأن تكون قابلة واقعيا للتنفيذ  

اأن تكتب بلغة ب�سيطة ومفهومة للطرفن وببنود وا�سحة
اأن تتنا�سب مع طبيعة احلالة وت�ستجيب لحتياجات ورغبات الطرفن

اإجراءات امل�سادقة على الت�سوية
1. يقوم رئي�س ق�سم ت�سوية النزاع بالطاع على ملف الت�سوية والتاأكد من مطابقته وا�ستكماله جلميع ال�سروط القانونية

2. يقوم رئي�س ق�سم ت�سوية النزاع برفع كافة الأوراق املتعلقة باإجراءات الت�سوية من حما�سر اأو تقارير اأو درا�سات بالإ�سافة 
اإىل النماذج املتعلقة بالت�س��وية اإىل قا�سي الت�س��وية مل�سادقتها واأخذ القرار بها 

3. عند و�سول ملف الت�سوية اإىل املحكمة املخت�سة، يتم توثيقها يف ال�سجل اخلا�س بق�سايا ت�سوية النزاع
4. يق��وم قا�س��ي الت�س��وية مبطابق��ة ال�س��روط القانوني��ة والواقعي��ة ودرا�س��ة جميع اأوراق ملف الت�س��وية واإ�سدار ق��رار بامل�سادقة 

اأو عدم امل�سادقة؛
5. قد يت�سمن قرار امل�سادقة على الت�سوية ت�سمينه قرار تنفيذ اأحد التدابري امللحقة19 وهي:

1( اخلدمة للمنفعة العامة ملدة ل تزيد عن 40 �ساعة
2( حظر ارتياد اأي مكان اأو حمل ملدة ل تزيد عن �ستة اأ�سهر

3( اللتحاق برامج التاأهيل النف�سي اأو الجتماعي ملدة ل تزيد عن �ستة اأ�سهر
ماحظة هامة: يجب على قا�سي الت�سوية اأن ي�سدر قراره خال مدة �سبعة اأيام من تاريخ ورود ملف الت�سوية لقلم املحكمة؛

19. املادة 11 من قانون احلماية من العنف الأ�سري
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6. ق��د ي�س��در قا�س��ي الت�س��وية ق��راره ب��دون ح�س��ور الأط��راف، اإذا وجن��د اأن��ه ل داع��ي اأو م��رر حل�سوره��م اأو اإذا كان��ت كاف��ة 
امل�س��ائل وا�سح��ة ل��ه مبا فيه��ا املوافقة والتفاق النهائي للت�س��وية؛

ميكن لقا�سي الت�سوية اأن ي�سدر قراره بح�سور الأطراف اإذا وجد اأنه من ال�سروري ح�سورهم   .7
يكون قرار امل�سادقة على الت�سوية قطعيًا �سواًء مت ت�سمينه تدبريا اأم ل؛  .8

يقوم قا�سي الت�سوية باإحالة امللف اإىل املحكمة املخت�سة يف حال عدم امل�سادقة معلًا بقراره اأ�سباب رف�س الت�سوية؛  .9
10. يح��ق لاأط��راف الطع��ن به��ذا الق��رار ملحكم��ة ال�س��تئناف خ��ال م��دة ع�س��رة اأي��ام تب��داأ م��ن الي��وم الت��ايل ل�س��دور 
الق��رار، والت��ي يج��ب عليه��ا الف�س��ل بالطع��ن خ��ال م��دة ع�س��رة اأي��ام م��ن تاري��خ ورود املل��ف اإىل قل��م املحك��م ويك��ون 

قراره��ا بنتيج��ة الطع��ن قطعي��ا. 
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الفصل الثاني

التعريف بالتدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع بقضايا العنف األسري
ما هي التدابير 

ه��ي جمموع��ة م��ن الإج��راءات تواج��ه خط��ورة كامن��ة لدرئه��ا ع��ن املجتم��ع وتتفق م��ع اعتبارها و�س��ائل للحماي��ة والوقاية ملن��ع املجرم 
م��ن العودة اإىل ارتكاب اجلرمية م�س��تقبا.

وتهدف هذه التدابري اإىل التعامل مع املعنف ل�سمان عدم تكرار العنف اأو تفاقمه واملحافظة على كينونة الأ�س��رة ومتا�س��كها. وهي 
اإجراءات وقائية )وهي لي�س��ت بديلة عن العقوبات ال�س��البة للحرية كما ورد يف القوانن املختلفة اإن تطلب الأمر( لإنهاء العنف يف 

حال اإنهاء ق�سية العنف الأ�سري بالت�سوية. 

الضوابط والشروط القانونية األساسية لتطبيق التدابير

يخ�سع احلكم بتنفيذ التدابري امللحقة بقرار ت�سوية النزاع للعديد من ال�سروط القانونية ومنها:
1. اأن تك��ون اجلرمي��ة الت��ي يت��م فر���س التدب��ري به��ا م��ن ن��وع اجلنح��ة الواقعة على 
الأ�س��خا�س، وعليه ل بد من بيان التكييف القانوين لفعل العنف الأ�س��ري حيث 
ل يج��وز اأ�سا�س��ا امل�س��ي باإج��راءات الت�س��وية للجناي��ات الواقع��ة على اأح��د اأفراد 

الأ�س��رة ويج��ب اإحال��ة هذه الق�ساي��ا اإىل املدعي العام املخت�س. 
2. اأن تت��م الت�س��وية ب��ن اأط��راف جرمي��ة العن��ف الأ�س��ري: حيث يت��م ت�سمن قرار 

التدابري يف قرار امل�سادقة على الت�سوية.
3. احل�سول على تقرير الأخ�سائي الجتماعي والنف�سي.
تخ�سع التدابري للعديد من ال�سوابط للحكم بها واأهمها:

1. ال�سرعية: يتم التقييد باختيار اأحد التدابري املن�سو�س عليها دون غريها.
2. �سدوره��ا بق��رار ق�سائ��ي: ل يج��وز فر���س اأي م��ن التداب��ري اإل م��ن قب��ل حمكم��ة خمت�س��ة، وعلي��ه ل ميك��ن فر�سه��ا م��ن قب��ل اإدارة 

حماي��ة الأ�س��رة اأو اأح��د اجلهات املنفذة للتداب��ري اأو التعديل عليها.
3. ال�س��خ�سية: ل يت��م تنفي��ذ التداب��ري اإل عل��ى ال�س��خ�س املرتك��ب للعن��ف )م��ع مراع��اة م��ا ق��د تتطلب��ه جل�س��ات التاأهي��ل الجتماع��ي 

والنف�س��ي من ا�س��راك اأفراد اآخرين من الأ�س��رة(.
4. امل�س��اواة: تفر���س التداب��ري عل��ى م��ن ينطب��ق عليه��م ال�س��روط ب��دون متييز. وي��رك للمحكمة تقدي��ر طبيعة العم��ل وظروفه واملدة 

الزمنية ح�س��ب ج�س��امة الفعل املرتكب واإمكانية التاأهيل و�س��خ�سية املعنف وظروفه.
5. املراجع��ة: ق��د يخ�س��ع ق��رار التدب��ري لإع��ادة النظ��ر من قبل هيئة ق�سائية اأو هيئة اأخرى م�س��تقلة بناء على طلب من فر�ست عليه 

التدابري.
وهناك �سوابط خا�سة ل بد من مراعاتها عند احلكم باأحد التدابري املن�سو�س عليها وهي:

1. اإع��داد درا�س��ة اجتماعي��ة ونف�س��ية م��ن قب��ل الأخ�سائ��ي الجتماع��ي والنف�س��ي )بتكلي��ف م��ن متويل اأمر الت�س��وية م��ن اإدارة حماية 
الأ�س��رة( على اأن تت�سمن درا�س��ة �س��املة للظروف الأ�س��رية والجتماعية وتقييم ل�س��خ�سية و�س��لوك للمعنف مع تو�سيات وا�سحة 

لقا�سي الت�سوية.
2. القبول والر�سا من مرتكب العنف للتدبري املحكوم به ل�سمان اللتزام وحتقيق الهدف املرجو منه.

ماحظة:
فر���س  اإىل  اللج��وء  للقا�س��ي  ميك��ن 
التدابري للق�سايا التي مل تتم بها اللجوء 
اإىل الت�س��وية ومت اللج��وء اإىل التقا�س��ي، 
اأو مل تتم الت�س��وية، اأو مل تتوافر �س��روط 

الت�س��وية )مث��ل كون الق�سي��ة جناية(
املادة 54 مكرر من قانون العقوبات  
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أنواع التدابير 
 العمل للمنفعة العامة 20

ه��و قي��ام مرتك��ب العن��ف الأ�س��ري بالعم��ل دون مقاب��ل مل��دة حم��ددة خدم��ة لل�سال��ح الع��ام يف اأحد املراف��ق العام��ة اأو اجلمعيات التي 
يعتمدها الوزير.

يجم��ع العم��ل للمنفع��ة العام��ة ب��ن العقوبة )الإلزام والتكليف( والتدبري )بهدف تاأهيل املعنف اجتماعيا وتعميق �س��عوره بامل�س��وؤولية 
جتاه اأ�سرته وجمتمعه(.

�سوابط اأ�سا�سية لختيار تدبري العمل للمنفعة العامة
1. اأن يحقق التدبري هدف التعامل مع ال�سلوكيات والظواهر ال�سلوكية ال�سلبية ويعزز الندماج املجتمعي.

2. اأن يتنا�سب العمل مع نوع العنف املرتكب و�سدته
3. اأن يتنا�سب العمل مع القدرة اجل�سدية ملرتكب العنف مع الأخذ بعن العتبار املحددات اجل�سدية واملر�سية

4. اأن يتنا�سب العمل مع القدرات العقلية واملهارات واخلرات للمعنف
5. اأن يتم مراعاة ال�سلوكيات اخلا�سة مبرتكب العنف وقدرته على التعامل مع بع�س املواقف اأو الفئات اخلا�سة
6. اأن يتم مراعاة امل�ستوى الجتماعي ملرتكب العنف بحيث ل ينحدر اإىل م�ستوى ال�سعور بالحتقار الجتماعي

�سروط اختيار تدبري العمل للمنفعة العامة
اأ. موافق��ة الأط��راف: وه��ي متطل��ب قان��وين اأ�سا�س��ي، حي��ث تتطل��ب املوافقة املعرفة امل�س��بقة باأن الت�س��وية ق��د توؤدي اإىل 

اتخ��اذ تداب��ري معين��ة - وم��ن �سمنها العم��ل للمنفعة العامة -، ويتم التوقيع خطيا على ذلك.
ماحظ��ة: مل ي�س��رط النظ��ام املوافق��ة امل�س��بقة لتدب��ري حظ��ر ارتي��اد اأماك��ن معين��ة اأو الحل��اق برام��ج التاأهي��ل 

النف�س��ي والجتماع��ي.
ب. اأن تكون اخلدمة للمنفعة العامة: وذلك لتحقيق الهدف بالتدبري من تنمية ال�سعور بامل�سوؤولية املجتمعية.

اأمثلة على الأعمال للمنفعة العامة:
اأعمال متعلقة بالبيئة والطبيعة  •
م�ساعدة املر�سى وذوي الإعاقة  •

اأعمال الإغاثة والدفاع املدين وقت الأزمات  •
اأعمال تتنا�سب مع مهنة مرتكب العنف مثل الطبيب اأو املعلم  •

اأعمال الت�سجري والعناية باحلدائق  •
خدمات اإن�سانية يف اجلمعيات ودور امل�سنن والأيتام  •

ج.  اأن يك��ون تنفي��ذ التدب��ري يف اأح��د املراف��ق العام��ة اأو اجلمعي��ات: تت��وىل وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة م�س��األة اختي��ار 
املراف��ق العام��ة واجلمعي��ات ايل يج��وز تنفي��ذ تدب��ري العم��ل للمنفع��ة العام��ة فيه��ا، وعلي��ه ي�س��در الوزي��ر تعليم��ات 

خا�س��ة مبعاي��ري اختياره��ا وقائم��ة حت��دث دوري��ا باأ�س��مائها.

يتطل��ب اعتم��اد املراف��ق العام��ة واجلمعي��ات لتنفي��ذ تدب��ري العم��ل للمنفعة العامة اب��رام اتفاقي��ات اأو مذكرات تفاهم 
تت�سمن ما يلي:

• تفا�سيل اأنواع اخلدمات املتوفرة وما تتطلبه من مهارات ج�سدية ومهنية وعلمية
• التزام املوؤ�س�سة بتوفري هذه اخلدمات ومتطلبات تنفيذها ومتطلبات ال�سامة العامة والبيئة املنا�سبة

• التزام املوؤ�س�سة بالإ�سراف على تنفيذ مرتكب العنف للعمل املطلوب ورفع التقارير الدورية بذلك لإدارة حماية الأ�سرة
• متطلبات التعاون بن املوؤ�س�سة واإدارة حماية الأ�سرة ووزارة التنمية الجتماعية 

20. يت�سمن الف�سل الثاين من الدليل الإجرائي اإجراءات تف�سيلية لآلية تنفيذ تدبري العمل للمنفعة العامة
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ه���. األ تزي��د م��دة تنفي��ذ العم��ل للمنفع��ة العام��ة ع��ن 40 �س��اعة عم��ل خ��ال 6 اأ�س��هر، وذل��ك مبراع��اة ن��وع العن��ف املرتكب��ة و�س��دته 
وطبيع��ة عم��ل مرتك��ب العن��ف وظ��روف حيات��ه و�س��لوكه. وتق��وم اجله��ة املنف��ذة للتدب��ري باإع��داد ج��دول زمن��ي معتم��د للتنفي��ذ.

و. اأن يتم تنفيذ تدبري العمل للمنفعة العامة خال �سنة من تاريخ �سدور القرار
ماحظة: ميكن التعديل على عدد �ساعات العمل واملدة الزمنية بناء على التقارير الدورية للتنفيذ 21

حظر ارتياد اأماكن معينة 22
بن��اء عل��ى تقري��ر الأخ�سائ��ي الجتماع��ي والنف�س��ي للحال��ة وامل�سادق��ة عل��ى اإج��راءات وق��رار الت�س��وية، ق��د يق��رر القا�س��ي اتخ��اذ 
تدب��ري من��ع مرتك��ب العن��ف م��ن ارتي��اد اأماك��ن اأو منطق��ة جغرافي��ة حم��ددة. ويج��ب اأن يت�سم��ن الق��رار و�سف��ا دقيق��ة حل��دود امل��كان 

واإحداثيات��ه وامل��دة الزمني��ة للحظ��ر )األ تتج��اوز م��دة 6 اأ�س��هر(.
تقوم اإدارة حماية الأ�سرة مب�سوؤولية تنفيذ التدبري بالتن�سيق مع خمتلف اأق�سام ومديريات الأمن العام.

الحلاق برامج التاأهيل النف�سي والجتماعي 23
بناء على تقرير الأخ�سائي الجتماعي والنف�س��ي للحالة وامل�سادقة على اإجراءات وقرار الت�س��وية، قد يقرر القا�سي اتخاذ تدبري 
احلاق مرتكب العنف اأو كافة اأطراف النزاع الأ�سري باأحد برامج التاأهيل الجتماعي والنف�سي ملدة ل تتجاوز 6 اأ�سهر. يتم تنفيذ 

التدبري بالتن�سيق بن اإدارة حماية الأ�سرة ووزارة التنمية الجتماعية من قبل جمعية اأو جهة يعتمدها الوزير.
تق��وم وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة م�س��بقا بتحدي��د طبيع��ة برام��ج التاأهي��ل املطلوب��ة وتزوي��د قا�س��ي الت�س��وية به��ا، وحتدي��د اجلمعي��ات 

واجله��ات التي �س��تنفذ هذه الرامج. 
اأمثلة على ما تت�سمنه برامج التاأهيل:

• مهارات حياتية اأ�سا�سية مثل؛ فن التفاو�س، حل امل�سكات، اإدارة النزاع، اإدارة الغ�سب وغريها
• برامج توعوية وتثقيفية

• برامج ار�ساد اأ�سري

ماحظ��ة: ميك��ن لقا�س��ي الت�س��وية فر���س تدب��ري اأو اأك��ر ح�س��ب م��ا ي��راه منا�س��با مل��ا في��ه حتقيق��ا مل�سلح��ة كاف��ة الأط��راف وحتقيق��ا 
لأه��داف الت�س��وية والتدابري.

إجراءات فرض وتنفيذ التدابير
ملخ�س اإجراءات فر�س التدابري من قبل قا�سي الت�سوية 24

1. يف ح��الت العن��ف الأ�س��ري الت��ي تنطب��ق عليه��ا �س��روط الت�س��وية، يق��وم مت��ويل اأم��ر الت�س��وية يف اإدارة حماي��ة الأ�س��رة باتخاذ كافة 
الإج��راءات الازم��ة للت�س��وية25 واإع��داد مل��ف الت�س��وية مت�سمن��ا تقري��ر درا�س��ة احلال��ة الجتماعي��ة م��ع التو�سيات بطبيع��ة التدبري 

املنا�س��ب للحال��ة واجلهة املقرح��ة للتنفيذ.
2. يق��وم قا�س��ي الت�س��وية يف املحكم��ة املخت�س��ة با�س��تام مل��ف الت�س��وية وتدقيق��ه ومراجعت��ه م��ن حي��ث اكتم��ال الإج��راءات 
وو�س��وح اتفاقي��ة الت�س��وية.  ويق��وم القا�س��ي بامل�سادق��ة عل��ى ق��رار الت�س��وية ب�س��كل قطع��ي وذل��ك خ��ال م��دة ل تتجاوز �س��بعة 

اأي��ام م��ن تاريخ ال�س��تام.

21. املادة 11/ج من قانون احلماية من العنف الأ�سري
22. لن يت�سمن الف�سل الثاين من الدليل الإجرائي اآلية تنفيذ هذا التدبري كونه خارج �ساحيات وم�سوؤوليات وزارة التنمية الجتماعية

23. يت�سمن الف�سل الثاين من الدليل الإجرائي اإجراءات تف�سيلية لآلية تنفيذ تدبري الحلاق برامج التاأهيل الجتماعي والنف�سي
24. ملزيد من املعلومات: دليل التدابري امللحقة بقرار امل�سادقة على قرار الت�سوية يف ق�سايا العنف الأ�سري- ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات-2020

25. ملزيد من املعلومات: الدليل الإر�سادي لت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري-ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات 2020
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3. يقوم قا�سي الت�س��وية مبراجعة الدرا�س��ة الجتماعية ويتحقق من كافة ال�س��روط القانونية وال�س��خ�سية لفر�س التدبري، وفر�س 
التدبري املنا�سب -اإن اقت�سى ذلك-. ويتم حتديد طبيعة التدبري حمددا بنوعه وتفا�سيله ومدته واجلهة املنفذة له.

4. يت��م اإحال��ة املل��ف اإىل ق�س��م العن��ف الأ�س��ري يف املحكم��ة وار�س��اله اإىل النياب��ة العام��ة لإج��راء املقت�س��ى القان��وين. ويف ح��ال ع��دم 
الطع��ن بالق��رار ي�س��ار اإىل البدء بالتنفيذ.
5. يتم اإعداد ملف تنفيذي للتدبري يت�سمن.

1( قرار احلكم
2( تقرير الأخ�سائي الجتماعي والنف�سي

3( دعوة للمحكوم عليه من قبل املحكمة للتبليغ بالتدبري واآلية تنفيذه
4( مذكرة تنفيذ تدبري موقعة من قا�سي تنفيذ احلكم

6. ار�س��ال كت��اب التنفي��ذ ومرفقات��ه اإىل اإدارة حماي��ة الأ�س��رة للب��دء بعميل��ة التن�س��يق م��ع وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة و/اأو اجله��ات 
ال�س��ريكة للتنفيذ.

ملخ�س اإجراءات التنفيذ يف اإدارة حماية الأ�سرة
1. يتم ا�ستقبال كتاب التنفيذ ومرفقاته يف ق�سم تنفيذ التدابري يف الإدارة.

2. يتم توثيق احلكم يف �سجل التدابري مت�سمنا املحتويات الأ�سا�سية التالية.
1( قرار احلكم 1 بالتدبري؛ تاريخ احلكم ونوعه ومدته 

2( خا�سة التقارير املرفقة بقرار احلكم
3( ا�سم اجلهة املنفذة للتدبري

3. يتم ا�ستدعاء املحكوم عليه وتبليغه باحلكم وطبيعة التدبري واآلية تنفيذه.
ماحظة " ميكن لاإدارة اأو املحكوم عليه التقدم بطلب للمحكمة لتبديل التدبري اأو اأي اأمر يتعلق به

4. يق��وم �ساب��ط ارتب��اط م��ن الإدارة بالتن�س��يق م��ع �ساب��ط الرتب��اط يف اجله��ة املنف��ذة للتدب��ري لتحدي��د برنام��ج التنفي��ذ وظروف��ه 
واآلي��ة الإ�س��راف والتقاري��ر الدوري��ة املطلوب��ة. يت��م توثي��ق ذل��ك يف كتاب ر�س��مي موجه للجه��ة التنفيذية.

5. يقوم �سابط الرتباط بالإدارة مبتابعة التنفيذ وا�ستام التقارير الدورية حلن النتهاء من التنفيذ وا�ستام التقرير النهائي.
6. تقوم الإدارة باإعداد تقرير ختامي بتنفيذ التدبري ورفعه اإىل قا�سي الت�سوية لي�سار اإىل اإغاق امللف التنفيذي.
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الفصل الثالث

إجــراءات تطبيــق التدابيــر الملحقــة بقــرار تســوية النــزاع لقضايــا العنــف األســري فــي 
الجهــات والمؤسســات المنفــذة للتدبيــر

كم��ا مت �س��رحه �س��ابقا، ف��اإن التداب��ري امللحق��ة بق��رار ت�س��وية الن��زاع يف ق�ساي��ا العن��ف الأ�س��ري ت�سدر بحك��م ق�سائي ويت��م ت�سمينها 
يف قرار امل�سادقة على اتفاق الت�سوية من قبل قا�سي الت�سوية. وتتوىل اإدارة حماية الأ�سرة م�سوؤولية تنفيذ هذه التدابري بال�سراكة 

مع وزارة التنمية الجتماعية واملوؤ�س�س��ات ال�سريكة. 
وق��د ح��دد قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�س��ري ونظ��ام التداب��ري امللحق��ة بق��رار ت�س��وية الن��زاع يف ق�ساي��ا العن��ف الأ�س��ري الأدوار 

وامل�س��وؤوليات املناط��ة بكاف��ة اجله��ات ل�سم��ان التنفي��ذ الأمث��ل لتحقي��ق الأه��داف املرج��وة.
و�س��يتم خ��ال ه��ذا الف�س��ل الركي��ز عل��ى اآلي��ة واإج��راءات تنفي��ذ التدب��ري الأول: العم��ل للمنفع��ة العام��ة والتدب��ري الثال��ث: الحل��اق 

برنام��ج التاأهي��ل الجتماع��ي والنف�س��ي م��ن قب��ل وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة واملراف��ق العام��ة واجلمعي��ات. 

 أوال: تطبيق تدبير العمل للمنفعة العامة

1. التح�سري لتنفيذ التدبري )اإدارة حماية الأ�سرة(
يقوم �سابط الرتباط يف ق�سم تنفيذ التدابري يف اإدارة حماية الأ�سرة مبراجعة ملف احلكم ومرفقاته.

يق��وم �ساب��ط الرتب��اط يف الإدارة با�س��تدعاء املحك��وم علي��ه واطاع��ه عل��ى معطي��ات احلك��م واآلي��ة التنفي��ذ املقرح��ة واأخ��ذ 
موافقت��ه امل�س��تنرية عل��ى ذلك.

يق��وم �ساب��ط الرتب��اط بالتن�س��يق م��ع �ساب��ط الرتب��اط يف وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة -اأو ب�س��كل مبا�س��ر م��ع �ساب��ط الرتباط 
يف اجله��ة املنف��ذة للتدبري املعتمدة �س��ابقا- للبدء بتنفيذ التدبري.

يق��وم �ساب��ط الرتب��اط بالعم��ل م��ع �ساب��ط الرتب��اط يف وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة -اأو ب�س��كل مبا�س��ر مع �ساب��ط الرتباط يف 
اجلهة املنفذة للتدبري املعتمدة �سابقا- على تنفيذ حكم قا�سي الت�سوية املت�سمن نوع العمل املقرح ومكانه وتاريخ بدء العمل 

واملدة الزمنية للعمل واآلية الإ�سراف واملتابعة.
يق��وم �ساب��ط الرتب��اط ب��اإدارة حماي��ة الأ�س��رة باإع��داد كت��اب ر�س��مي -مرفق��ا بنم��وذج اإحال��ة - للجه��ة املنف��ذة يت�سم��ن خط��ة 

التنفي��ذ التف�سيلي��ة وكافة املرفق��ات الازمة.

�سوابط عامة اأ�سا�سية لتنفيذ تدبري العمل للمنفعة العامة:
• يتم التنفيذ مبوافقة كافة اأطراف النزاع الأ�سري.

• اأن تبن��ى خط��ة تنفي��ذ التدب��ري بالأخ��ذ بع��ن العتب��ار نتائ��ج الدرا�س��ة الجتماعي��ة والنف�س��ية ل�سم��ان توافقه��ا م��ع 
طبيع��ة و�س��خ�سية مرتكب العنف و�س��لوكه.

• اأن يحقق التدبري هدف التعامل مع ال�سلوكيات والظواهر ال�سلوكية ال�سلبية ويعزز الندماج املجتمعي.
• اأن يتنا�سب العمل مع نوع العنف املرتكب و�سدته.

• اأن يتنا�سب العمل مع القدرة اجل�سدية ملرتكب العنف مع الأخذ بعن العتبار املحددات اجل�سدية واملر�سية.
• اأن يتنا�سب العمل مع القدرات العقلية واملهارات واخلرات للمعنف.

• اأن يتم مراعاة ال�سلوكيات اخلا�سة مبرتكب العنف وقدرته على التعامل مع بع�س املواقف اأو الفئات اخلا�سة.
• اأن يتم مراعاة امل�ستوى الجتماعي ملرتكب العنف بحيث ل ينحدر اإىل م�ستوى ال�سعور بالحتقار الجتماعي.
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2. تنفيذ تدبري العمل للخدمة العامة )وزارة التنمية الجتماعية(
تقوم وزارة التنمية الجتماعية )مديرية الدفاع الجتماعي( باختيار اجلهة املنفذة للتدبري بناء على ال�سروط التالية:

1( اأن تكون من املرافق العامة اأو اجلمعيات املرخ�سة لدى اجلهات املعنية.

املرافق العامة: الوزارات واملوؤ�س�سات الر�سمية والبلديات واأمانة عمان والهيئات الوطنية
اجلمعي��ات: ه��ي املوؤ�س�س��ات امل�س��جلة ل��دى وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة لتقدمي خدمات اأو القيام باأن�س��طة على اأ�سا���س 

تطوع��ي دون اأن ت�س��تهدف الرب��ح اأو اقت�س��امه اأو حتقي��ق اأي منفع��ة لأع�سائه��ا ولأي �س��خ�س حم��دد بذاته

2( اأن تكون معنية بتقدمي خدمات للنفع العام وللمجتمع �سمن �سروط ترخي�سها ونظامها الداخلي.
3( اأن يراعى �سمول التغطية اجلغرافية للجهات وتواجدها كافة املحافظات يف الأردن.

4( اأن حتقق املعايري الأ�سا�سية التي ت�سعها وزارة التنمية الجتماعية للجهات املنفذة للتدابري.
معايري اأ�سا�سية مقرحة:

•اأن تكون حمددة للفئة امل�ستهدفة والتغطية اجلغرافية لأن�سطتها
• اأن يكون لها خطة �سنوية حمددة تت�سمن ال�سراكة مع اجلهات الر�سمية لتنفيذ التدابري

• اأن يكون لها �سيا�سة وا�سحة للتعامل مع املتطوعن 
• اأن تلتزم مبدونة �سلوك معتمدة ت�سمل جميع العاملن بها ومنهم املتطوعن ومنفذي التدبري

• اأن متتلك �سجات ورقية/الكرونية وا�سحة و�ساملة تت�سمن بيانات امل�ستفيدين والعاملن والأن�سطة املنفذة
• اأن حتقق املعايري الأ�سا�سية يف العمل املجتمعي؛ ال�سرية واخل�سو�سية والحرام وعدم التمييز

• اأن توفر بيئة اآمنة للعمل ومتطلبات تنفيذه واجنازه

تقوم وزارة التنمية الجتماعية بتوقيع اتفاقيات تعاون/مذكرة تفاهم مع اجلهات التي تنطبق عليها املعايري

بنود مقرحة لتفاقيات التعاون/مذكرات تفاهم مع اجلهات املنفذة للتدبري
• طبيعة الأعمال واخلدمات املتوفرة ومتطلبات تنفيذها من بنية حتتية واأدوات ومواد 

• حتدي��د ملتطلب��ات تنفي��ذ ه��ذه الأعم��ال من �س��روط عامة وخا�س��ة باملحكوم عليه بالتدبري؛ مثال القدرة اجل�س��دية 
والعقلية، املهارات والكفايات الأ�سا�سية، اخللفية العلمية والعملية 

• حتديد العدد الأق�سى الذي ميكن للجهة النفذة ا�ستيعابه ل�سمان التنفيذ الأمثل واملتابعة والإ�سراف
• التزام اجلهة املنفذة بت�سمية �سابط ارتباط للمتابعة والتن�سيق مع اإدارة حماية الأ�سرة ووزارة التنمية الجتماعية

• التزام اجلهة املنفذة بتوفري كافة متطلبات العمل والإ�سراف على الأعمال املطلوبة
• الت��زام اجله��ة املنف��ذة باإع��داد تقاري��ر متابع��ة ونهائي��ة حت��دد م��دى الت��زام املحك��وم علي��ه بالعم��ل املطل��وب وامل��دة 

الزمني��ة املح��ددة باحلكم

تق��وم وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة بتوف��ري قاع��دة بيانات حمدثة26 باجلهات املنفذة املعتم��دة واأماكن تواجدها وطبيعة الأعمال 
املتوفرة وتزويد اإدارة حماية الأ�سرة وقا�سي الت�سوية بها ب�سكل دوري ملراعاة اأي تغيري عليها

ماحظة: يقوم الأخ�سائي الجتماعي والنف�س��ي يف حال التن�س��يب بتدبري العمل للمنفعة العامة باقراح اجلهة املنفذة وذلك بناء 
عل��ى القائم��ة املحدث��ة والدرا�س��ة الجتماعي��ة املتخ�س�س��ة للمحك��وم علي��ه. ويق��وم قا�سي الت�س��وية بامل�سادقة على التن�س��يب وتوثيق 

ذل��ك يف قرار احلكم.

26. ملحق رقم )3(: قاعدة البيانات باجلهات املنفذة املعتمدة لتنفيذ تدبري العمل للمنفعة العامة
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3. تنفيذ تدبري العمل للخدمة العامة )اجلهة املنفذة للتدبري(

تقوم اجلهة املنفذة املعتمدة بت�سمية �سابط ارتباط يتوىل التن�سيق مع اإدارة حماية الأ�سرة و/اأو وزارة التنمية الجتماعية
تقوم اجلهة املنفذة بفتح ملف خا�س للمحكوم عليه يت�سمن ما يلي

1( ن�سخة عن البيانات ال�سخ�سية للمحكوم عليه
2( ن�سخة عن قرار احلكم واملدة الزمنية املحكوم بها

3( ن�سخة عن خطة التنفيذ املبدئية املتفق عليها 
4( ن�سخة عن منوذج املوافقة امل�ستنرية اخلطية للمحكوم عليه

5( ن�سخة عن الدرا�سة الجتماعية
6( مدونة ال�سلوك املعتمدة لديها موقعة من قبل املحكوم عليه

7( منوذج تقارير املتابعة الدورية والتقرير النهائي لاأعمال املنجزة
8( اأية اأوراق ووثائق ذات �سلة بالتنفيذ

يق��وم �ساب��ط الرتب��اط و/اأو الأخ�سائ��ي الجتماع��ي يف اجله��ة املنف��ذة با�س��تقبال املحك��وم علي��ه ومناق�س��ة اخلط��ة التنفيذي��ة 
والتعدي��ل عليه��ا للتنفي��ذ مب��ا ل يتعار���س م��ع احلك��م ال�سادر من املحكمة واإع��داد تقرير اأويل مت�سمنا خط��ة التنفيذ 27 التف�سيلية

الإجراءات التي يقوم بها �سابط الرتباط/ الأخ�سائي الجتماعي يف اجلهة املنفذة بعد ا�ستام ملف تنفيذ التدبري؟
• التوا�سل مع املحكوم عليه لتحديد املقابلة الأوىل.

• الإعداد اجليد للمقابلة الوىل مع املحكوم عليه 
• تعري��ف املحك��وم علي��ه باملوؤ�س�س��ة وانظمته��ا وتعليماته��ا، ويطل��ب من��ه ق��راءة وتوقي��ع مدون��ة ال�س��لوك اخلا�س��ة 

باملتطوع��ن
• تعريف املحكوم عليه ب�سابط الرتباط/ الأخ�سائي الجتماعي وماهية عمله من متابعة واإ�سراف على التنفيذ

• تعريف املحكوم عليه بخطة التنفيذ ومواعيد ال�ساعات والأيام التي �سيقوم خالها بتنفيذ التدبري املناط به.

تق��وم اجله��ة املنف��ذة بتوف��ري متطلب��ات تنفي��ذ الأعم��ال املتف��ق عليه��ا ومتطلب��ات ال�س��امة وكل م��ا يل��زم للم�س��اعدة يف تنفي��ذ 
اخلط��ة املعتمدة.

يق��وم �ساب��ط الرتب��اط يف اجله��ة املنف��ذة مبتابع��ة تنفي��ذ اخلط��ة املعتمدة واإع��داد تقارير متابعة دورية28  )يت��م التفاق عليها 
م�س��بقا( لإدارة حماي��ة الأ�س��رة، عل��ى اأن تت�سم��ن ه��ذه التقاري��ر

1( ن�سبة العمل املنجز وو�سفه واملدة الزمنية التي مت اإجنازها
2( و�سف ل�سلوك املحكوم عليه خال عملية التنفيذ
3( تو�سيات خا�سة باأية تعديات اأو تدابري مقرحة

يق��وم �ساب��ط الرتب��اط ب��اإدارة حماي��ة الأ�س��رة بالطاع على تقارير املتابعة الدورية والتن�س��يق م��ع �سابط الرتباط يف اجلهة 
املنفذة يف حال الإخال باأي من ال�سروط اأو اخلطة املتفق عليها م�سبقا

يقوم �سابط الرتباط يف اجلهة املنفذة باإعداد تقرير نهائي29 حول الأعمال املنجزة واملدة الزمنية النهائية والتو�سيات 

4. اإجراءات ما بعد تنفيذ التدبري )اإدارة حماية الأ�سرة(

يق��وم �ساب��ط الرتب��اط يف اإدارة حماي��ة الأ�س��رة با�س��تام التقري��ر النهائ��ي م��ن اجله��ة املنف��ذة والتحق��ق م��ن ا�س��تكمال كاف��ة 
متطلب��ات تنفيذ التدبري

27. منوذج رقم )2(: التقرير الأويل مت�سمنا خطة التنفيذ النهائية لدى اجلهة املنفذة لتدبري العمل للمنفعة العامة
28. منوذج رقم )3(: تقرير املتابعة -  اجلهة املنفذة لتدبري العمل للمنفعة العامة

29. منوذج رقم )4(: التقرير النهائي - اجلهة املنفذة لتدبري العمل للمنفعة العامة
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تق��وم اإدارة حماي��ة الأ�س��رة باإع��داد تقري��ر ختام��ي  بانته��اء تنفي��ذ ق��رار التدبري ورفعه اإىل قا�سي الت�س��وية لي�س��ار اإىل اإغاق 
املل��ف التنفيذي. يت�سمن التقرير اخلتامي ما يلي:

1(  معلوم��ات وبيان��ات اأ�سا�س��ية ع��ن املحك��وم علي��ه )ا�س��مه وعنوان��ه وم��كان الإقام��ة(، واحلك��م ال�س��ادر عليه )رقم 
الق�سية، ا�س��م املحكمة/قا�سي الت�س��وية، تاريخ احلكم(

2( ملخ���س ع��ن تنفي��ذ العم��ل للمنفع��ة العام��ة )ا�س��م اجله��ة املنف��ذة، ا�س��م �ساب��ط الرتب��اط، وخط��ة التنفي��ذ( م��ع 
بي��ان م�س��در التحق��ق م��ن املعلوم��ات مث��ل مقابلة املحك��وم عليه اأو �سابط ارتباط اجلهة املنف��ذة اأو زيارة ميدانية 

ملوقع التنفيذ
3( التقري��ر النهائ��ي م��ن اجله��ة املنف��ذة يبن مدى التزام املحكوم عليه باخلطة التنفيذية املتفق عليها وعدد �س��اعات 

العمل وماحظات حول التغيري يف ال�سلوك العام للمحكوم عليه وعلى الو�سع الأ�سري وعوامل اخلطورة للتكرار.
4( التحديات خال عملية التنفيذ -اإن وجدت-

5( التو�سيات باأية تدخات م�ستقبلية -اإن وجدت-

بعض التحديات التي قد تعيق تنفيذ تدبير العمل للمنفعة العامة

الحلول المقترحة التحدي

 يت��م رف��ع تقري��ر اإىل قا�س��ي الت�س��وية، ويق��وم ب��دوره با�س��تدعاء املحك��وم علي��ه م��ن خ��ال
ال�سابطة العدلية

اإذا كان العذر مقبول، يتم ا�ستئناف تنفيذ التدبري ح�سب الإجراءات املعتمدة
 اإذا كان الع��ذر غ��ري مقب��ول، اأو مل يقب��ل بتنفي��ذ التدب��ري، يت��م تطبي��ق ن���س امل��ادة 11/ب

بحيث يعاقب ب�س��كل جزئي اأو كلي باحلب���س مدة ل تزيد عن 3 اأ�س��هر
 اإذا مت تبلي��غ املحك��وم علي��ه ومل يح�س��ر خ��ال �س��نة م��ن تاري��خ الق��رار، يت��م تطبي��ق ن���س

امل��ادة 11/ب بحي��ث يعاق��ب ب�س��كل جزئ��ي اأو كل��ي باحلب���س م��دة ل تزي��د عن 3 اأ�س��هر

 ع��دم ح�س��ور املحك��وم علي��ه ل��دى
 ا�س��تدعائه لإدارة حماي��ة الأ�س��رة

للتبلي��غ باحلكم/التدب��ري

 يت��م رف��ع تقري��ر م��ن قب��ل اجله��ة املنف��ذة اإىل اإدارة حماي��ة الأ�س��رة وم��ن ث��م اإىل قا�س��ي
الت�س��وية، ويق��وم ب��دوره با�س��تدعاء املحك��وم عليه م��ن خال ال�سابط��ة العدلية

 اإذا كان الع��ذر ع��دم مواءم��ة العم��ل للمحك��وم علي��ه مث��ل ظ��روف العم��ل اأو املر���س اأو
 النتق��ال م��ن م��كان ال�س��كن اأو اأ�س��باب تع��ود للجه��ة املنف��ذة، يت��م البح��ث ع��ن بدي��ل اآخ��ر

مقب��ول وا�س��تئناف تنفي��ذ التدب��ري ح�س��ب الإج��راءات املعتم��دة
 اإذا كان الع��ذر غ��ري مقب��ول، يت��م تطبي��ق ن���س امل��ادة 11/ب بحي��ث يعاق��ب ب�س��كل جزئي

اأو كلي باحلب���س مدة ل تزيد عن 3 اأ�س��هر

 اإذا تغي��ب املحك��وم علي��ه اأو امتن��ع
عن التنفيذ

يت�سم��ن الت�س��وية  لقا�س��ي  تقري��ر  باإع��داد  والنف�س��ي  الجتماع��ي  الأخ�سائ��ي   يق��وم 
التو�سي��ات البديل��ة مث��ل التقلي���س م��ن ع��دد �س��اعات العم��ل اأو اعتب��ار التدب��ري منف��ذا

اأي جت��اوب ومل  مل يب��د املحك��وم 
يتحق��ق ه��دف التوجي��ه ال�س��لوكي

يت�سم��ن الت�س��وية  لقا�س��ي  تقري��ر  باإع��داد  والنف�س��ي  الجتماع��ي  الأخ�سائ��ي   يق��وم 
 التو�سي��ات البديل��ة مث��ل

جتاوب��ا علي��ه  املحك��وم   اأب��دى 
ال�س��لوك يف  وتعدي��ا  ملحوظ��ا 

يتم ا�ستبدال اجلهة املنفذة بقرار من قا�سي الت�سوية لأ�س��باب التدب��ري  تنفي��ذ   تع��ذر 
تع��ود للجه��ة املنف��ذة
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ثانيا: تطبيق تدبير االلحاق ببرنامج التأهيل االجتماعي والنفسي
1. التح�سري لتنفيذ التدبري )اإدارة حماية الأ�سرة(

يقوم �سابط الرتباط يف ق�سم تنفيذ التدابري يف اإدارة حماية الأ�سرة مبراجعة ملف احلكم ومرفقاته.
يق��وم �ساب��ط الرتب��اط يف الإدارة با�س��تدعاء املحك��وم علي��ه واطاع��ه عل��ى معطي��ات احلك��م واآلي��ة التنفي��ذ املقرح��ة واأخ��ذ 

موافقت��ه امل�س��تنرية عل��ى ذل��ك- وموافق��ة كاف��ة الأطراف-.
يق��وم �ساب��ط الرتب��اط بالتن�س��يق م��ع �ساب��ط الرتب��اط يف وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة -اأو ب�س��كل مبا�س��ر م��ع �ساب��ط الرتباط 

يف اجله��ة املنف��ذة للتدبري املعتمدة �س��ابقا- للبدء بتنفيذ التدبري.
يق��وم �ساب��ط الرتب��اط بالعم��ل م��ع �ساب��ط الرتب��اط يف وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة -اأو ب�س��كل مبا�س��ر مع �ساب��ط الرتباط يف 
اجلهة املنفذة للتدبري املعتمدة �سابقا- على اآلية التنفيذ مت�سمنة الت�سور الأويل للرنامج التاأهيلي املطلوب ومكانه تنفيذه 

وتاريخ بدء التنفيذ واآلية الإ�سراف واملتابعة.
يق��وم �ساب��ط الرتب��اط ب��اإدارة حماي��ة الأ�س��رة باإع��داد كت��اب ر�س��مي للجه��ة املنف��ذة يت�سم��ن ق��رار احلك��م بالتدب��ري وكاف��ة 

املرفق��ات الازم��ة.
�سوابط عامة اأ�سا�سية لتنفيذ تدبري الحلاق برنامج التاأهيل الجتماعي والنف�سي:

• يتم التنفيذ مبوافقة كافة اأطراف النزاع الأ�سري
• اأن تبن��ى خط��ة تنفي��ذ التدب��ري بالأخ��ذ بع��ن العتب��ار نتائ��ج الدرا�س��ة الجتماعي��ة والنف�س��ية ل�سم��ان توافقه��ا م��ع 

طبيع��ة و�س��خ�سية مرتكب العنف و�س��لوكه
• اأن يحقق التدبري هدف التعامل مع ال�سلوكيات والظواهر ال�سلوكية ال�سلبية ويعزز الندماج املجتمعي.

2. تنفيذ تدبري الحلاق برنامج التاأهيل الجتماعي والنف�سي )وزارة التنمية الجتماعية(

تقوم وزارة التنمية الجتماعية )مديرية الدفاع الجتماعي( باختيار اجلهة املنفذة للتدبري بناء على ال�سروط التالية:
1( اأن تكون من اجلمعيات اأو اجلهات املرخ�سة لدى اجلهات املعنية

2( اأن تك��ون معني��ة بتق��دمي خدم��ات الإر�س��اد الجتماع��ي والنف�س��ي الع��ام واملتخ�س���س �سم��ن �س��روط ترخي�سه��ا 
ونظامه��ا الداخلي

3( اأن يراعى �سمول التغطية اجلغرافية للجهات وتواجدها كافة املحافظات يف الأردن
4( اأن حتقق املعايري الأ�سا�سية التي ت�سعها وزارة التنمية الجتماعية للجهات املنفذة للتدابري

معايري اأ�سا�سية مقرحة:
• اأن تكون حمددة للفئة امل�ستهدفة والتغطية اجلغرافية لأن�سطتها

• اأن يكون لها خطة �سنوية حمددة تت�سمن ال�سراكة مع اجلهات الر�سمية لتنفيذ التدابري
• اأن يكون لها �سيا�سة وا�سحة للتعامل مع املتطوعن 

• اأن تلتزم مبدونة �سلوك معتمدة ت�سمل جميع العاملن بها ومنهم املتطوعن ومنفذي التدبري
• اأن متتلك �سجات ورقية/الكرونية وا�سحة و�ساملة تت�سمن بيانات امل�ستفيدين والعاملن والأن�سطة املنفذة

• اأن حتقق املعايري الأ�سا�سية يف العمل املجتمعي؛ ال�سرية واخل�سو�سية والحرام وعدم التمييز
• اأن توفر بيئة اآمنة للعمل ومتطلبات تنفيذه واجنازه

• اأن يتوف��ر الع��دد ال��كايف م��ن املر�س��دين والأخ�سائي��ن الجتماعي��ن والنف�س��ين ذوو الكف��اءة )م��ن اجلن�س��ن( 
واحلا�سل��ن عل��ى �س��هادة ممار�س��ة امله��ن املعتم��دة ح�س��ب الخت�سا���س
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تقوم وزارة التنمية الجتماعية بتوقيع اتفاقيات تعاون/مذكرة تفاهم مع اجلهات التي تنطبق عليها املعايري

بنود مقرحة لتفاقيات التعاون/مذكرات تفاهم مع اجلهات املنفذة للتدبري
• طبيعة اخلدمات املتوفرة ومتطلبات تنفيذها من كوادر واأدوات 

• حتديد العدد الأق�سى الذي ميكن للجهة النفذة ا�ستيعابه ل�سمان التنفيذ الأمثل واملتابعة والإ�سراف

• التزام اجلهة املنفذة بت�سمية �سابط ارتباط للمتابعة والتن�سيق مع اإدارة حماية الأ�سرة ووزارة التنمية الجتماعية
• التزام اجلهة املنفذة بتوفري كافة متطلبات تقدمي اخلدمة

• الت��زام اجله��ة املنف��ذة باإع��داد تقاري��ر متابع��ة ونهائي��ة حت��دد م��دى الت��زام املحك��وم علي��ه بتنفي��ذ التدب��ري وامل��دة 
الزمني��ة املح��ددة باحلك��م وموؤ�س��رات التح�س��ن وتو�سي��ات املتابعة

تقوم وزارة التنمية الجتماعية بتوفري قاعدة بيانات حمدثة30  باجلهات املنفذة املعتمدة واأماكن تواجدها وطبيعة الأعمال 
املتوفرة وتزويد اإدارة حماية الأ�سرة وقا�سي الت�سوية بها ب�سكل دوري ملراعاة اأي تغيري عليها

ماحظ��ة: ق��د يتمك��ن الأخ�سائ��ي الجتماع��ي والنف�س��ي يف ح��ال التن�س��يب بتدب��ري العم��ل للمنفع��ة العام��ة باق��راح اجله��ة املنف��ذة 
وذلك بناء على القائمة املحدثة والدرا�سة الجتماعية املتخ�س�سة للمحكوم عليه. ويقوم قا�سي الت�سوية بامل�سادقة على التن�سيب 

وتوثي��ق ذل��ك يف قرار احلكم.
3. تنفيذ تدبري الحلاق برنامج التاأهيل الجتماعي والنف�سي )اجلهة املنفذة للتدبري(

تقوم اجلهة املنفذة املعتمدة بت�سمية �سابط ارتباط يتوىل التن�سيق مع اإدارة حماية الأ�سرة و/اأو وزارة التنمية الجتماعية
تقوم اجلهة املنفذة بفتح ملف خا�س للمحكوم عليه يت�سمن ما يلي

1( ن�سخة عن البيانات ال�سخ�سية للمحكوم عليه
2( ن�سخة عن قرار احلكم واملدة الزمنية املحكوم بها

3( ن�سخة عن منوذج املوافقة امل�ستنرية اخلطية للمحكوم عليه
4( ن�سخة عن الدرا�سة الجتماعية

5( منوذج تقارير املتابعة الدورية والتقرير النهائي للرنامج التاأهيلي
6( اأية اأوراق ووثائق ذات �سلة بالتنفيذ

يقوم �سابط الرتباط يف اجلهة املنفذة با�ستقبال املحكوم عليه ومناق�سة قرار التدبري/ احلكم ال�سادر من املحكمة
يقوم �سابط الرتباط بالتن�سيق مع الإخ�سائي الجتماعي يف اجلهة املنفذة للبدء باإجراءات التنفيذ

الإجراءات التي يقوم بها �سابط الرتباط يف اجلهة املنفذة بعد ا�ستام ملف تنفيذ التدبري؟
• التوا�سل مع احلدث واأ�سرته لتحديد املقابلة الأوىل.

• الإعداد اجليد للمقابلة الوىل مع املحكوم عليه 
• تعريف املحكوم عليه باملوؤ�س�سة وانظمتها وتعليماتها، ويطلب منه قراءة وتوقيع مدونة ال�سلوك اخلا�سة باملتطوعن

• تعريف املحكوم عليه بالأخ�سائي الجتماعي وماهية عمله من تقدمي خدمات اإر�سادية ومتابعة واإ�سراف على التنفيذ
• تعريف املحكوم عليه بخطة التنفيذ ومواعيد اجلل�سات التي �سيقوم خالها بتنفيذ التدبري املناط به.

يقوم الإخ�سائي الجتماعي بعقد جل�سة تقييمية اأولية مع املحكوم عليه للتقييم الأويل للحالة. يتم خال هذه اجلل�سة ما يلي
بي��ان ن��وع خدم��ة التاأهي��ل املطلوبة؛ اإر�س��اد اجتماعي، اإر�س��اد نف�س��ي، اإر�س��اد نف�س��ي عاجي، اإر�س��اد زواجي، اإر�س��اد   )1

جمعي وغريها
30. ملحق رقم )4(: قاعدة البيانات باجلهات املنفذة املعتمدة لتنفيذ تدبري الحلاق برنامج التاأهيل الجتماعي والنف�سي
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حتديد عوامل اخلطورة الجتماعية والنف�سية وعوامل ال�سعف لدى املحكوم عليه واأ�سرته  )2
حتديد عوامل القوة والتكيف لدى املحكوم عليه واأ�سرته  )3

حتديد امل�ستفيدين من جل�سات التاأهيل؛ املحكوم عليه نف�سه، الزوجة، الأولد، الأ�سرة كاملة  )4
حتديد خطة تنفيذ الرنامج التاأهيلي من حيث عدد اجلل�س��ات املطلوبة وتكرارها )على اأن ل تتجاوز مدة احلكم   )5

ال�سادر(
اإعداد تقرير اأويل31  بنتائج اجلل�سة التقييمية الأولية مت�سمنا عدد اجلل�سات املتوقعة وتوقيتها ونوعها  )6

يقوم الأخ�سائي الجتماعي/النف�سي بتنفيذ اجلل�سات الإر�سادية ح�سب اخلطة الإر�سادية املتفق عليها
يق��وم �ساب��ط الرتب��اط يف اجله��ة املنف��ذة مبتابع��ة تنفي��ذ اخلط��ة املعتمدة واإع��داد تقارير متابعة دورية32  )يت��م التفاق عليها 

م�س��بقا( لإدارة حماي��ة الأ�س��رة، عل��ى اأن تت�سم��ن ه��ذه التقاري��ر
ن�سبة العمل املنجز وو�سفه واملدة الزمنية التي مت اإجنازها  )4

و�سف ل�سلوك املحكوم عليه خال عملية التنفيذ  )5
تو�سيات خا�سة باأية تعديات اأو تدابري مقرحة  )6

يق��وم �ساب��ط الرتب��اط ب��اإدارة حماي��ة الأ�س��رة بالطاع عل��ى تقارير املتابعة الدورية والتن�س��يق م��ع �سابط الرتباط يف 
اجلهة املنفذة يف حال الإخال باأي من ال�سروط اأو اخلطة املتفق عليها م�سبقا

يقوم �سابط الرتباط يف اجلهة املنفذة باإعداد تقرير نهائي33  حول الأعمال املنجزة واملدة الزمنية النهائية والتو�سيات 
4. اإجراءات ما بعد تنفيذ التدبري )اإدارة حماية الأ�سرة(

يق��وم �ساب��ط الرتب��اط يف اإدارة حماي��ة الأ�س��رة با�س��تام التقري��ر النهائ��ي م��ن اجله��ة املنف��ذة والتحق��ق م��ن ا�س��تكمال 
كاف��ة متطلب��ات تنفيذ التدبري

تق��وم اإدارة حماي��ة الأ�س��رة باإع��داد تقري��ر ختام��ي بانته��اء تنفي��ذ ق��رار التدب��ري ورفع��ه اإىل قا�س��ي الت�س��وية لي�س��ار اإىل 
اإغ��اق املل��ف التنفي��ذي. يت�سمن التقري��ر اخلتامي ما يلي:

معلوم��ات وبيان��ات اأ�سا�س��ية ع��ن املحك��وم علي��ه )ا�س��مه وعنوان��ه وم��كان الإقام��ة(، واحلك��م ال�س��ادر علي��ه )رق��م   )6
الق�سي��ة، ا�س��م املحكمة/قا�س��ي الت�س��وية، تاري��خ احلك��م(

ملخ���س ع��ن تنفي��ذ برنام��ج التاأهي��ل الجتماعي/النف�س��ي )ا�س��م اجله��ة املنف��ذة، ا�س��م �ساب��ط الرتب��اط، وخط��ة   )7
التنفي��ذ( م��ع بي��ان م�س��در التحق��ق م��ن املعلوم��ات مث��ل مقابل��ة املحكوم علي��ه اأو �سابط ارتب��اط اجلهة املنف��ذة اأو زيارة 

ميداني��ة ملوق��ع التنفيذ
التقرير النهائي من اجلهة املنفذة يبن مدى التزام املحكوم عليه باخلطة التنفيذية املتفق عليها وعدد اجلل�سات   )8

وماحظات حول التغيري يف ال�سلوك العام للمحكوم عليه وعلى الو�سع الأ�سري وعوامل اخلطورة للتكرار.
التحديات خال عملية التنفيذ -اإن وجدت-  )9

10( التو�سيات باأية تدخات م�ستقبلية -اإن وجدت-

31. منوذج رقم )5(: التقرير الأويل-اجلهة املنفذة لتدبري الحلاق برنامج التاأهيل الجتماعي/النف�سي
32. منوذج رقم )6(: تقرير املتابعة - اجلهة املنفذة لتدبري الحلاق برنامج التاأهيل الجتماعي/النف�سي

33.   منوذج رقم )7(: التقرير النهائي - اجلهة املنفذة لتدبري الحلاق برنامج التاأهيل الجتماعي/النف�سي
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النماذج المستخدمة لدى الجهات المنفذة للتدابير

نموذج رقم )1(: دراسة صالحية الحالة للتسوية

منوذج درا�سة اجتماعية
نوع الدرا�سة: بيان ال�ساحية لإجراءات الت�سوية

اليوم:
التاريخ:

معلومات مكتب اخلدمة الجتماعية: 
املحافظة:

املدينة:
ا�سم الباحث/ة الجتماعي/ة:

ملخ�س احلالة:
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

الإجراءات التي مت تنفيذها:
مقابلة اأطراف النزاع

مقابلة امل�ساء اإليه/ا
مقابلة امل�سيء/ين

مقابلة اأطراف اآخرين، حدد ----------------------
زيارة منزلية

اإجراءات اأخرى، حدد --------------------------
معلومات متعلقة بالنزاع الأ�سري

o نوع العنف واأثره النف�سي واجل�سدي:
o طبيعة العنف وتكراره وحدته:

o اأ�سباب العنف:
o احلالة النف�سية للم�سيء وامل�ساء اليه:

o طبيعة العنف: اإذا كان العنف ممنهجا وهناك هيمنة و�سلطة ج�سدية ونف�سية للمعنف:
o وجود اأطفال واأطراف اأخرى يف احلالة:

o عوامل القوة وال�سعف لدى الطرفن:
o ديناميكيات العاقة الأ�سرية والظروف الداخلية واخلارجية املوؤثرة عليها واآليات حل امل�سكات واملهارات لدى الطرفن:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
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نتيجة التقييم:
ت�سلح احلالة لإجراءات الت�سوية

ل ت�سلح احلالة لإجراءات الت�سوية
تو�سيات:

   .1
    .2
    .3
   .4

توقيع الباحث/ة الجتماعي/ة:
توقيع رئي�س مكتب اخلدمة الجتماعية: 
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النماذج المستخدمة في تنفيذ تدبير العمل للمنفعة العامة

نموذج رقم )2(: التقرير األولي-الجهة المنفذة لتدبير العمل للمنفعة العامة

التاريخ: اليوم:           

1. معلومات عن اجلهة املنفذة للتدبري
ا�سم املوؤ�س�سة:          

العنوان:
رقم الهاتف:

الريد اللكروين:
ا�سم �سابط الرتباط:                                                     امل�سمى الوظيفي

2. بيانات �سخ�سية عن املحكوم عليه بالتدبري
ا�سم املحكوم بالتدبري: -----------------------------------------------------------------

الرقم الوطني )لاأردنين(/ جواز ال�سفر )لغري الأردنين(
العنوان: --------------------------------------------------------------------------

رقم الهاتف:

3. معلومات اأ�سا�سية حول احلكم بالتدبري
ق�سم اإدارة حماية الأ�سرة املعني باحلالة:

ا�سم �سابط الرتباط:
املحكمة املخت�سة التي �سدر منها احلكم:

رقم الق�سية:
ملخ�س عن احلالة:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

نوع احلكم: تدبري العمل للمنفعة العامة 
تفا�سيل احلكم:  ------------------------------------------------------------   

4. ملخ�س التقييم الأويل:
امل�ستوى التعليمي: 

 درا�سات عليا  بكالوريو�س    تعليم ثانوي    تعليم اأ�سا�سي    اأمي  

العمل: ------------------------------------  مكان العمل: --------------------------
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اأيام و�ساعات العمل الر�سمية:

هوايات/ مهارات/ قدرات، حدد:  

اأهداف تدبري العمل للمنفعة العامة:

   .1

    .2

    .3

نوع العمل للمنفعة العامة املرغوب به:                            الوقت/اليوم املقرح للتنفيذ:

املكان املقرح للتنفيذ:

خطة العمل التنفيذية:

متطلبات العمل )اإن جدت( توقيت تنفيذ العمل مكان العمل  نوع العمل 

توقيع �سابط الرتباط

توقيع املحكوم عليه: 
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نموذج رقم )3(: تقرير المتابعة - الجهة المنفذة للتدبير

التاريخ: اليوم:           

ا�سم املوؤ�س�سة املنفذة للتدبري

ا�سم �سابط الرتباط

ا�سم املحكوم عليه بالتدبري:                                                        الرقم الوطني )جواز ال�سفر لغري الأردنين(

ماحظات التنفيذ  توقيت تنفيذ العمل مكان العمل  نوع العمل املطلوب
مل يتم التنفيذ مت التنفيذ  ال�ساعة اليوم

ماحظات خال التنفيذ:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

تو�سيات )اإن وجدت(

توقيع �سابط الرتباط
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نموذج رقم )4(: التقرير النهائي - الجهة المنفذة للتدبير

 

التاريخ: اليوم:           

ا�سم املوؤ�س�سة املنفذة للتدبري

ا�سم �سابط الرتباط

ا�سم املحكوم عليه بالتدبري:                                                        الرقم الوطني )جواز ال�سفر لغري الأردنين(

رقم الق�سية:

ملخ�س اإجراءات التنفيذ:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

ماحظات خال التنفيذ )حتقيق اأهداف التدبري(:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

تو�سيات )اإن وجدت(:

  .1

   .2

   .3

    .4

توقيع �سابط الرتباط
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 النمــاذج المســتخدمة في تنفيــذ تدبير االلحــاق ببرنامج 
التأهيل االجتماعي والنفســي

نمــوذج رقــم )5(: التقريــر األولي-الجهــة المنفــذة لتدبيــر االلحــاق ببرنامــج التأهيــل 

ــي االجتماعي/النفس

التاريخ: اليوم:           

5. معلومات عن اجلهة املنفذة للتدبري
ا�سم املوؤ�س�سة:          

العنوان:

رقم الهاتف:

الريد اللكروين:

ا�سم �سابط الرتباط:                                                   امل�سمى الوظيفي

6. بيانات �سخ�سية عن املحكوم عليه بالتدبري
ا�سم املحكوم بالتدبري: ------------------------------------------------------- 

الرقم الوطني )لاأردنين(/ جواز ال�سفر )لغري الأردنين(
العنوان: --------------------------------------------------------------------------

رقم الهاتف:

7. معلومات اأ�سا�سية حول احلكم بالتدبري
ق�سم اإدارة حماية الأ�سرة املعني باحلالة:

ا�سم �سابط الرتباط:

املحكمة املخت�سة التي �سدر منها احلكم:

رقم الق�سية:

ملخ�س عن احلالة:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

نوع احلكم: تدبري الحلاق برنامج تاأهيل نف�سي/اجتماعي:

تفا�سيل احلكم:  ------------------------------------------------------------   
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8. ملخ�س التقييم الأويل:
--------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

اأهداف تدبري التاأهيل النف�سي/الجتماعي:

   .1

    .2

    .3

 

خطة العمل التنفيذية:

ماحظات امل�ساركون اليوم/التاريخ/الوقت نوع جل�سة التاأهيل النف�سي/الجتماعي

توقيع �سابط الرتباط

توقيع املحكوم عليه: 
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نمــوذج رقــم )6(: تقريــر المتابعــة È الجهــة المنفــذة لتدبيــر االلحــاق ببرنامــج التأهيل 

االجتماعي/النفسي

التاريخ: اليوم:           

ا�سم املوؤ�س�سة املنفذة للتدبري

ا�سم �سابط الرتباط

ا�سم املحكوم عليه بالتدبري:                                                        الرقم الوطني )جواز ال�سفر لغري الأردنين(

ماحظات التنفيذ  توقيت تنفيذ اجلل�سة مكان اجلل�سة نوع جل�سة التاأهيل 
النف�سي/الجتماعي

مل يتم التنفيذ مت التنفيذ  ال�ساعة اليوم

ماحظات خال التنفيذ:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

تو�سيات )اإن وجدت(

  .1

   .2

   .3

توقيع �سابط الرتباط
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نمــوذج رقــم )7(: التقريــر النهائــي - الجهــة المنفــذة لتدبيــر االلحــاق ببرنامــج 

االجتماعي/النفســي التأهيــل 

التاريخ: اليوم:           

ا�سم املوؤ�س�سة املنفذة للتدبري

ا�سم �سابط الرتباط

ا�سم املحكوم عليه بالتدبري:                                                        الرقم الوطني )جواز ال�سفر لغري الأردنين(

رقم الق�سية:

ملخ�س اإجراءات التنفيذ:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

ماحظات خال التنفيذ)حتقيق اأهداف التدبري(:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

تو�سيات )اإن وجدت(:

  .1

   .2

   .3

    .4

توقيع �سابط الرتباط
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المالحق

ملحق رقم )1(: قانون رقم 15 لسنة 2017 )قانون الحماية من العنف األسري لسنة 2017( 

املادة 1
ي�س��مى ه��ذا القان��ون )قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�س��ري ل�س��نة 2017( ويعم��ل ب��ه بع��د ت�س��عن يوم��ًا م��ن تاري��خ ن�س��ره يف 

اجلري��دة الر�س��مية.
املادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
الوزارة: وزارة التنمية الجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الجتماعية.
اأفراد الأ�سرة: الأ�سخا�س املذكورون يف املادة )3( من هذا القانون.

البيت الأ�سري: املكان الذي يقيم فيه اأفراد الأ�سرة عادة
العنف الأ�سري: اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�س التي يرتكبها اأحد اأفراد الأ�سرة يف مواجهة اأي من اأفرادها

املت�سرر: ال�سخ�س الذي يتعر�س للعنف الأ�سري وفقًا لأحكام هذا القانون.
املكان الآمن: كل مكان يحقق الأمن للمت�سرر ولأي من اأفراد الأ�سرة واملعتمد من الوزير.

اإدارة حماية الأ�سرة: الوحدة التنظيمية املن�ساأة يف مديرية الأمن العام واملخت�سة بحماية الأ�سرة
الأخ�سائي الجتماعي والنف�سي: موظف الوزارة املخت�س يف اإدارة حماية الأ�سرة

املادة 3
لغايات هذا القانون يق�سد باأفراد الأ�سرة

اأ- الزوج والزوجة.
ب- الأقارب بالن�سب حتى الدرجة الثالثة.

ج- الأقارب بامل�ساهرة حتى الدرجة الثانية.
د- الأقارب بالن�سب من الدرجة الرابعة والأقارب بامل�ساهرة من الدرجتن الثالثة والرابعة �سريطة الإقامة يف البيت الأ�سري.

ه- الطفل امل�سمول بح�سانة �سخ�س طبيعي اأو اأ�سرة بديلة وفقا لأحكام الت�سريعات النافذة
املادة 4

اأ . 1. عل��ى كل م��ن مقدم��ي اخلدم��ات ال�سحي��ة اأو التعليمي��ة اأو الجتماعي��ة يف القطاع��ن الع��ام واخلا���س التبليغ ع��ن اأي حالة عنف 
اأ�س��ري واقع��ة عل��ى فاق��د الأهلي��ة اأو ناق�سه��ا ح��ال علم��ه اأو اإباغه بها.

2 يكون التبليغ مبوافقة املت�سرر اإذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه ي�سكل جنحة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب. ل يجوز الإف�ساح عن هوية مقدمي الباغ يف ق�سايا العنف ال�سري ال اذا تطلبت الإجراءات الق�سائية غري ذلك.

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

املادة 5
اإذا تب��ن خ��ال النظ��ر يف دع��وى منظ��ورة اأم��ام اأي حمكم��ة خمت�س��ة مب�س��ائل الأح��وال ال�س��خ�سية وج��ود حال��ة عن��ف اأ�س��ري تتعل��ق 

بفاق��دي الأهلي��ة اأو ناق�سيه��ا فللمحكم��ة تزوي��د اإدارة حماي��ة الأ�س��رة ب�س��ورة ع��ن ملف الدعوى.
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املادة 6
اأ- تلت��زم اإدارة حماي��ة الأ�س��رة بال�س��تجابة ل��كل �س��كوى اأو اإخب��ار اأو طل��ب م�س��اعدة اأو حماي��ة تتعل��ق بالعن��ف الأ�س��ري بال�س��رعة 
الق�س��وى، وعل��ى اجله��ات كاف��ة ح��ال تلقيه��ا اأي �س��كوى اأو اإخبار عن اأي حالة عنف اأ�س��ري حتويلها اإىل اإدارة حماية الأ�س��رة لتخاذ 

الإج��راءات الازمة ب�س��اأنها.
ب- عند تلقي اإدارة حماية الأ�س��رة اأي �س��كوى اأو اإخبار اأو طلب م�س��اعدة اأو حماية تتعلق بالعنف الأ�س��ري اأو حتويلها اإليها من اأي 

جهة وبعد التحقق من واقعة العنف الأ�سري تتخذ الإجراءات التالية:
1. ت�سجيل ال�سكوى اأو الإخبار بالتف�سيل

2. تنظيم املحا�سر الازمة لكل حالة على حده. 
3. نقل املت�سرر اإىل اأقرب م�ست�سفى اأو مركز �سحي اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك 

4. نقل املت�سرر ومبوافقته اإىل مكان اآمن اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك وبالتن�سيق مع الوزارة
5.  اتخاذ الإجراءات الازمة حلماية املبلغن وال�سهود وفقًا لنظام ي�سدر لهذه الغاية

املادة 7
اأ- على الرغم مما ورد يف اأي ت�سريع اآخر، تتوىل اإدارة حماية الأ�سرة ت�سوية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سري يف اجلنح �سريطة موافقة 

الطرفن اأو من ميثلهما قانونًا على اإجراء الت�سوية وح�سور جل�ساتها على اأن تنح�سر الت�سوية يف الفعل اجلرمي وال�سكوى املتعلقة به.
ب- ميتن��ع عل��ى اإدارة حماي��ة الأ�س��رة اإج��راء الت�س��وية يف ح��ال كان الفع��ل ي�س��كل جناي��ة وعليه��ا يف ه��ذه احلال��ة اإحالت��ه اإىل املدع��ي 

الع��ام املخت���س لإجراء املقت�س��ى القانوين.
ج- لغاي��ات اإج��راء الت�س��وية املن�سو���س عليه��ا يف الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة، تت��وىل املحكم��ة ال�س��رعية املخت�س��ة بن��اء عل��ى طل��ب 

ادارة حماي��ة الأ�س��رة تعي��ن م��ن ميث��ل فاق��د الأهلي��ة اأو ناق�سه��ا يف ح��ال تعار�س��ت م�سلح��ة اأي منه��م م��ع م�سلح��ة من ميثله.
املادة 8

تلتزم اإدارة حماية الأ�سرة عند ت�سوية النزاع بن الأطراف بالإجراءات التالية:
اأ- ا�ستدعاء الأطراف وعقد جل�سة الت�سوية وتثبيت ذلك يف امللف.

ب- مراعاة و�سع الأ�سرة وظروفها.
ج- تثبي��ت الت�س��وية املوقع��ة م��ن اأط��راف الن��زاع، واإع��داد تقري��ر بذل��ك مرفق��ا ب��ه درا�س��ة اجتماعي��ة يعده��ا الخ�سائ��ي 

والنف�س��ي. الجتماع��ي 
د- النتهاء من اإجراءات الت�سوية خال اأربعة ع�سر يومًا من تاريخ عقد اأول جل�سة ولها متديد هذه املدة ملرة واحدة وملدة مماثلة 

اإذا كانت اإمكانية الت�سوية متوافرة بعد ال�ستئنا�س براأي الأخ�سائي الجتماعي والنف�سي.
املادة 9

اأ- بع��د انته��اء امل��دة امل�س��ار اإليه��ا يف الفق��رة )د( م��ن امل��ادة )8( من هذا القانون، يحال ملف الت�س��وية اإىل املحكمة املخت�سة �س��واء 
متت الت�سوية اأم مل تتم.

ب- للمحكم��ة املخت�س��ة امل�سادق��ة عل��ى ق��رار الت�س��وية دون ا�س��راط ح�س��ور الأط��راف خ��ال م��دة ل تتج��اوز �س��بعة اأي��ام م��ن تاريخ 
ورود مل��ف الت�س��وية لقل��م املحكم��ة ويكون قرارها بامل�سادقة على الت�س��وية قطعيا

املادة 10
اأ- يف ح��ال ع��دم م�سادق��ة املحكم��ة املخت�س��ة عل��ى ق��رار الت�س��وية اأو عدم �سدور قرار عنها برف�س الت�س��وية بقرار معلل خال املدة 

املن�سو�س عليها يف الفقرة )ب( من املادة )9( من هذا القانون تعتر الت�سوية مرفو�سة.
ب- يح��ق لأط��راف الن��زاع ا�س��تئناف ق��رار املحكم��ة املخت�س��ة ال�س��ادر وفق��ًا لأح��كام الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة خال ع�س��رة اأيام 
م��ن الي��وم الت��ايل لتاري��خ �س��دور الق��رار، وعل��ى حمكم��ة ال�س��تئناف النظ��ر يف ال�س��تئناف والف�سل في��ه خال مدة ل تتجاوز ع�س��رة 

اأي��ام م��ن تاري��خ ورود املل��ف لقلم املحكمة، ويكون قرارها بهذا ال�س��اأن قطعيا.
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املادة 11
اأ- للمحكم��ة املخت�س��ة بن��اء عل��ى تقري��ر الأخ�سائ��ي الجتماع��ي والنف�س��ي اتخ��اذ اأي م��ن التداب��ري التالي��ة عل��ى اأن يت��م ت�سمينها يف 

قرار امل�سادقة على الت�س��وية:
1. اإل��زام مرتك��ب العن��ف الأ�س��ري القي��ام بخدم��ة للمنفع��ة العام��ة ملدة ل تزيد على اأربعن �س��اعة عمل يف اأح��د املرافق العامة اأو 

اجلمعيات التي يعتمدها الوزير ومبوافقة الأطراف.
2. احلظر على مرتكب العنف الأ�سري ارتياد اأي مكان اأو حمل ملدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر

3. اإحل��اق اأط��راف الن��زاع برام��ج اأو بجل�س��ات تاأهي��ل نف�س��ي اأو اجتماع��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اأي جمعي��ة اأو اأي جه��ة اأخ��رى 
يعتمده��ا الوزي��ر مل��دة ل تزي��د عل��ى �س��تة اأ�س��هر.

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

ج- تنظ��م جمي��ع الإج��راءات وال�س��وؤون املتعلق��ة بالتداب��ري املن�سو���س عليه��ا يف الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة مبوج��ب نظ��ام 
ي�س��در له��ذه الغاي��ة.

د- للمحكمة املخت�سة وبناء على الطلب اإعادة النظر يف اأي من التدابري الواردة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة
املادة 12

عل��ى املدع��ي الع��ام اأو املحكم��ة املخت�س��ة اذا اقت�س��ت ال�س��رورة ا�س��تخدام التقني��ة احلديث��ة اإن وج��دت، وذل��ك حماي��ة للمجني عليه 
ال��ذي مل يت��م الثامن��ة ع�س��رة م��ن عم��ره اأو ال�س��اهد احل��دث يف اإج��راءات �س��ماع ال�س��هود واملناق�س��ة واملواجه��ة، عل��ى اأن متك��ن ه��ذه 

الو�س��ائل اأي خ�سم من مناق�س��ة احلدث اأو ال�س��اهد اأثناء املحاكمة
املادة 13

ل يجوز لقا�سي الت�سوية حتت طائلة البطان النظر يف مو�سوع النزاع الذي �سبق وان اأحيل اإليه للم�سادقة على اإجراء الت�سوية املتعلق به.
املادة 14

تت��وىل اإدارة حماي��ة الأ�س��رة متابع��ة تنفي��ذ مرتك��ب العن��ف الأ�س��ري للتداب��ري املفرو�س��ة علي��ه وفق��ا لأح��كام امل��ادة )11( م��ن ه��ذا 
القان��ون وتق��دم تقري��رًا به��ذا اخل�سو���س اإىل املحكم��ة الت��ي �سادق��ت عل��ى ق��رار الت�س��وية

املادة 15
اأ- تبا�س��ر املحكم��ة املخت�س��ة النظ��ر يف اأي ق�سي��ة تتعل��ق بعن��ف اأ�س��ري بع��د اإحالته��ا اإليه��ا مبا�س��رة ول يج��وز تاأجي��ل اجلل�س��ات لأكر 

م��ن ثاث��ة اأي��ام، اإل اإذا اقت�س��ت ال�س��رورة غ��ري ذل��ك ولأ�س��باب تثب��ت يف املح�س��ر
ب- يجب اأن تف�سل املحكمة املخت�سة يف ق�سايا اجلنح التي مل تتم ت�سويتها اأو رف�س قرار ت�سويتها اأو مل تتم امل�سادقة على قرار 

ت�سويتها خال ثاثة اأ�سهر من تاريخ ورودها اإىل قلم املحكمة
املادة 16

ت�س��در املحكم��ة املخت�س��ة ح��ال قناعته��ا ب�س��رورة حماي��ة املت�س��رر واأي م��ن اأف��راد الأ�س��رة وبن��اء عل��ى طل��ب اأي منهم��ا ويف غياب اأو 
ح�س��ور مرتك��ب العن��ف الأ�س��ري اأمر حماية يت�سم��ن اإلزامه باأي مما يلي:

اأ- عدم التعر�س للمت�سرر اأو اأي من اأفراد الأ�سرة اأو التحري�س على التعر�س لهما
ب- عدم القراب من املكان الذي يقيم فيه املت�سرر اأو اأي من اأفراد الأ�سرة

ج- عدم الإ�سرار باملمتلكات ال�سخ�سية للمت�سرر اأو اأي من اأفراد الأ�سرة
د- متكن املت�سرر اأو اأي من اأفراد الأ�س��رة اأو املفو�س من اأي منهما دخول البيت الأ�س��ري بوجود احد اأفراد اإدارة حماية الأ�س��رة 

لأخذ ممتلكاته ال�سخ�سية وت�سليمها ل�ساحب العاقة مبوجب �سبط بت�سلمها
ه���- اأي اأم��ر ت��رى املحكم��ة اأن م��ن �س��اأنه توف��ري حماي��ة فاعل��ة للمت�س��رر اأو لأي م��ن الأ�س��خا�س املحتم��ل تعر�سه��م ل��اأذى ب�س��بب 

عاقته��م به.
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املادة 17
اأ- اإذا خال��ف مرتك��ب العن��ف الأ�س��ري اأم��ر احلماي��ة املن�سو���س علي��ه يف امل��ادة )16( م��ن ه��ذا القان��ون اأو اأي��ا م��ن �س��روطه فيعاق��ب 

باحلب���س م��دة ل تزي��د عل��ى �س��هر اأو بغرام��ة ل تزي��د عل��ى مائ��ة دين��ار اأو بكلت��ا هات��ن العقوبت��ن.
ب- اإذا اقرنت خمالفة اأمر احلماية با�س��تخدام العنف يف مواجهة اأي من امل�س��مولن به فيعاقب مرتكب العنف الأ�س��ري باحلب���س 
م��دة ل تزي��د عل��ى ثاث��ة اأ�س��هر او بغرام��ة ل تزي��د عل��ى مائت��ي دين��ار اأو بكلت��ا هاتن العقوبت��ن وذلك مع مراعاة اأي عقوبة ا�س��د ورد 

الن���س عليها يف اأي قانون اآخر.
ج- اإذا تك��ررت خمالف��ة اأم��ر احلماي��ة لأك��ر م��ن مرت��ن فيعاق��ب مرتك��ب العن��ف الأ�س��ري باحلب���س م��دة ل تق��ل ع��ن ثاث��ة اأ�س��هر 

وبغرام��ة ل تق��ل ع��ن مائ��ة دينار.
املادة 18

تتمتع جميع الإجراءات واملعلومات املتعلقة بق�سايا العنف الأ�سري التي تنظر اأمام اأي جهة مبا يف ذلك املحاكم بال�سرية التامة.
املادة 19

يخ�س�س املجل�س الق�سائي لغايات هذا القانون هيئات ق�سائية للف�سل يف ق�سايا العنف الأ�سري.
املادة 20

تعقد املحكمة جل�ساتها يف اأيام العطل الأ�سبوعية والر�سمية والفرات امل�سائية اإذا اقت�ست ظروف الق�سية ذلك.
املادة 21

ين�ساأ يف اإدارة حماية الأ�سرة �سجل خا�س ورقي والكروين توثق فيه حالت العنف الأ�سري والإجراءات املتخذة ب�ساأنها.
املادة 22

ي�سدر جمل�س الوزراء الأنظمة الازمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
املادة 23

يلغ��ى قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�س��ري رق��م )6( ل�س��نة 2008 عل��ى ان ي�س��تمر العم��ل بالتعليم��ات ال�س��ادرة مبقت�س��اه اىل ح��ن 
اإ�س��دار الأنظم��ة وفق��ا لأحكام ه��ذا القانون.

املادة 24
رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

2017/4/27
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ملحــق رقــم )2(: نظــام رقــم 100 لســنة 2019 )نظــام التدابيــر الملحقــة بقــرار تســوية النــزاع 

فــي قضايــا العنــف األســري لســنة 2019(

املادة 1
ي�س��مى هذا النظام )نظام التدابري امللحقة بقرار ت�س��وية النزاع يف ق�سايا العنف الأ�س��ري ل�س��نة 2019( ويعمل به بعد �س��تن يوما 

من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
املادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
القانون: قانون احلماية من العنف الأ�سري. 

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

الإدارة: اإدارة حماية الأ�سرة يف مديرية الأمن العام. 
ال�سجل: ال�سجل الورقي وال�سجل اللكروين للتدابري يف الإدارة. 

التداب��ري: الج��راءات ال�س��ادرة ع��ن املحكم��ة املخت�س��ة وفق��ا لأح��كام الفق��رة )اأ( م��ن امل��ادة )11( م��ن القان��ون وامللحق��ة بق��رار 
الت�سوية. 

الق�سم: الوحدة التنظيمية املن�ساأة يف الإدارة لاإ�سراف على تنفيذ التدابري. 
املحكمة املخت�سة: املحكمة املخت�سة بنظر النزاع يف ق�سايا العنف الأ�سرى والتي تنظر يف امل�سادقة على قرار الت�سوية 

الخت�سا�سي الجتماعي اأو الخت�سا�سي النف�سي: املوظف يف الوزارة املخت�س يف الإدارة. 
تقري��ر احلال��ة: التقري��ر ال��ذي يع��ده الخت�سا�س��ي الجتماع��ي اأو النف�س��ي ب�س��اأن ال�س��خ�س امل��راد اتخ��اذ التداب��ري بحق��ه مت�سمن��ا 

التو�سي��ة بالتدبري املنا�س��ب. 
اخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة: قي��ام مرتك��ب العنف الأ�س��ري بالعمل دون مقابل مل��دة حمددة خدمة لل�سالح العام يف اأحد املرافق العامة 

اأو اجلمعيات التي يعتمدها الوزير. 
التاأهي��ل الجتماع��ي: الرام��ج الجتماعي��ة الت��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اجلمعي��ات اأو اجله��ات املعتمدة بهدف م�س��اعدة مرتكب العنف 

الأ�سري وال�سحية على التكيف مع و�سطه الأ�سري واملجتمعي لتقليل عوامل اخلطر الرئي�سية التي توؤدي اىل العنف الأ�سري. 
التاأهيل النف�سي: الرامج النف�سية التي تنظمها الوزارة اأو اجلمعيات اأو اجلهات املعتمدة بهدف تقدمي اخلدمات النف�سية ملرتكب 
العنف الأ�سري وال�سحية للو�سول بهما اىل اق�سى درجة من التغيري يف الجتاهات وال�سلوك لتقليل عوامل اخلطر الرئي�سية التي 

توؤدي اىل العنف الأ�سري.
املادة 3

: ت�سري اأحكام هذا النظام يف حال احلكم باأي من التدابري التالية
اأ. اخلدمة للمنفعة العامة. 

ب. حظر ارتياد اأماكن معينة. 
ج. اخل�سوع جلل�سات اأو لرنامج التاأهيل الجتماعي اأو التاأهيل النف�سي.

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

ب. ين�ساأ يف الإدارة ق�سم لتنفيذ التدابري املحكوم بها يتوىل املهام التالية:
1- تنظيم ال�سجات لاأحكام املت�سمنة التدبري وجميع الجراءات املتخذة ب�ساأنه. 
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2- التن�سيق والتعاون مع اجلهات املعنية بتنفيذ التدابري كافة. 
3- اإعداد تقرير احلالة من الخت�سا�سي الجتماعي اأو الخت�سا�سي النف�سي وتزويد املحكمة به بناء على طلبها. 

4- متابع��ة تنفي��ذ التداب��ري ل��دى املوؤ�س�س��ات واجله��ات املعتم��دة ورف��ع التقاري��ر الدوري��ة بخ�سو���س التنفي��ذ وانتهائ��ه اىل املحكم��ة 
املخت�سة...

املادة 5
يت�سمن ال�سجل املعلومات التالية:

اأ. نوع التدبري وا�سم املحكمة املخت�سة ورقم الدعوى وتاريخ احلكم.  
ب. ا�سم منفذ التدبري وو�سعه ال�سحي وحالته الجتماعية.  

ج. ا�سم املوؤ�س�سة او اجلهة املعنية بتنفيذ التدبري.  
د. خا�سة التقارير املتعلقة باإجراءات التنفيذ.  

ه�. اأي معلومات اأخرى تتعلق بالتدبري.
املادة 6

اأ- ي�سرط لعتماد املرافق العامة واجلهات واملوؤ�س�سات التي تنفذ فيها التدابري اأن يتوافر فيها ما يلي:
1- ان تكون مرخ�سة لدى اجلهات املعنية. 

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

4- اأي معايري اأخرى يرى الوزير �سرورة توافرها. 
ب- ي�سدر الوزير مبوجب تعليمات قائمة باملرافق العامة واجلمعيات واملوؤ�س�سات املعتمدة لتنفيذ التدابري، على اأن تتم مراجعتها 

دوري��ا لغاي��ات اإ�ساف��ة اأو ح��ذف اأي منها، ويتم تزويد املحكمة املخت�سة والإدارة بها. 
ج- يوقع الوزير مع اجلهات امل�س��ار اليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة اتفاقيات تت�سمن التفا�سيل الازمة ل�سمان ح�س��ن تنفيذ 

التدابري املحكوم بها.
املادة 7

يتوجب على املحكمة املخت�سة عند اتخاذ قرارها بالتدبري املنا�سب مراعاة ما يلي:
اأ. اأن يكون اجلرم املرتكب جنحة. 

ب. اأن تكون اإجراءات ت�سوية النزاع وامل�سادقة عليها قد متت وفقا لأحكام القانون.  
ج. احل�سول على تقرير الخت�سا�سي الجتماعي اأو الخت�سا�سي النف�سي . 

د. موافق��ة الأط��راف اذا كان التدب��ري القي��ام باخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة اأو اخل�سوع لرنامج اأو جل�س��ات التاأهيل النف�س��ي اأو التاأهيل 
الجتماعي.  

ه�. اإذا كان مرتكب العنف الأ�سري من فئة الأحداث فيجب اأن تطلع على تقرير مراقب ال�سلوك.
املادة 8

تراعى عند اتخاذ التدابري وتنفيذها حتقيقا مل�سلحة الأ�سرة الأ�س�س التالية:
اأ. ال�سرية واخل�سو�سية. 

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

ج. طبيعة عمل مرتكب العنف ال�سري.  
د. تنا�سب التدبري مع نوع الإ�ساءة املرتكبة.  
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ه���. امل�سلح��ة الف�سل��ى اإذا كان مرتك��ب العن��ف الأ�س��ري حدث��ا م��ن حي��ث اح��رام حقوق��ه واملحافظ��ة عل��ى تواج��ده يف بيئته الأ�س��رية 
الطبيعية.  

و. عدم امل�سا�س بالكرامة الن�سانية اأو اأن ينطوي التدبري على اإهانة اأو اإذلل.
املادة 9

تخ�سع اأحكام تنفيذ التدابري للمدد التالية:
اأ. اأربع��ون �س��اعة ح��دا اأعل��ى اذا كان التدب��ري خدم��ة للمنفع��ة العام��ة عل��ى اأن تنف��ذ اخلدم��ة خ��ال م��دة ل تتج��اوز �س��نة م��ن تاري��خ 

اإ�س��دار القرار.  
ب. �ستة اأ�سهر حدا اأعلى اإذا كان التدبري حظر ارتياد حمل اأو مكان.  

ج. �ستة اأ�سهر حدا اأعلى اإذا كان التدبري اللتحاق برامج اأو بجل�سات التاأهيل النف�سي اأو التاأهيل الجتماعي.
املادة 10

على الدارة خال مدة ل تتجاوز )48( �س��اعة من اإمتام اإجراءات الت�س��وية اأن ترفعها للمحكمة املخت�سة للم�سادقة عليها مرفقا 
به��ا تقري��ر الخت�سا�س��ي الجتماعي اأو الخت�سا�سي النف�س��ي وفقا لاإجراءات التالية:

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

 ب. للمحكم��ة دع��وة الط��راف يف ح��ال ارت��اأت اأن يك��ون التدب��ري اخلدم��ة للمنفع��ة العام��ة اأو اخل�س��وع جلل�س��ات اأو لرنام��ج التاأهي��ل 
الجتماعي اأو التاأهيل النف�س��ي. 

ج. تفهم املحكمة اأطراف النزاع طبيعة التدبري والغاية منه وطريقة تنفيذه. 
د. ت�سلم ن�سخة من احلكم اإىل الإدارة ومرتكب العنف الأ�سري واجلهة اأو املوؤ�س�سة التي �سينفذ فيها التدبري.

املادة 11
بعد م�سادقة املحكمة املخت�سة على الت�سوية وحتديد التدبري يتوجب على الإدارة ما يلي:

اأ. فتح �س��جل خا�س بتنفيذ التدابري يت�سمن ا�س��م مرتكب العنف الأ�س��ري واجلرم املرتكب ونوع التدبري ومدته واجلهة اأو املوؤ�س�س��ة 
التي �سينفذ فيها.  

ب. تنظيم ملف خا�س لكل حالة، بحيث ي�سمل ن�سخة من قرار املحكمة والتقارير الدورية التي تثبت متابعة تنفيذ التدبري.  
ج. تقدمي تقرير نهائي للمحكمة املخت�سة ب�ساأن انتهاء تنفيذ التدبري.

املادة 12
اأ. ل��اإدارة او مل��ن تق��رر بحق��ه اأي م��ن التداب��ري التق��دم للمحكمة بطلب تبديل التدبري اأو اأي اأمر يتعلق به اأو باجلهة اأو املوؤ�س�س��ة التي 

ينفذ فيها وذلك يف اأي من احلالت التالية:
1- تغيري املوؤ�س�سة او اجلهة لرناجمها. 

2- انتقال مكان �سكنه. 
3- تعر�سه اىل الإ�ساءة او ال�ستغال اثناء تنفيذ التدبري. 

ب. لاإدارة التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبري اأو اأي اأمر يتعلق ب�ه اأو اجلهة اأو املوؤ�س�سة التي ينفذ فيها التدبري يف احلالت التالية: 
1- عدم جناعة التدبري وحتقيقه اأهدافه. 

2- ا�ستنفاد الغاية من التدبري قبل انتهاء املدة املحددة له. 
3- اأي حالة اأخرى تراها الإدارة.

املادة 13
ي�سدر الوزير التعليمات الازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
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ملحــق رقــم )3(: قاعــدة البيانــات بالجهــات المنفــذة المعتمــدة لتنفيــذ تدبيــر العمــل 
للمنفعــة العامــة

رقم الهاتف �سابط 
الرتباط/

امل�سمى 
الوظيفي

و�سف 
الرامج 

والأن�سطة 
املتوفرة

بريد 
اللكروين

هاتف ا�سم رئي�س 
اجلمعية

الفروع اأن 
وجدت

املوقع 
الرئي�سي

ا�سم 
اجلمعية / 

املركز

ملحــق رقــم )4(: قاعــدة البيانــات بالجهــات المنفــذة المعتمــدة لتنفيــذ تدبيــر االلحــاق 
ببرنامــج التأهيــل االجتماعــي والنفســي

رقم الهاتف �سابط 
الرتباط/

امل�سمى 
الوظيفي

و�سف 
الرامج 

والأن�سطة 
املتوفرة

بريد 
اللكروين

هاتف ا�سم رئي�س 
اجلمعية

الفروع اأن 
وجدت

املوقع 
الرئي�سي

ا�سم 
اجلمعية / 

املركز
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مت دع��م ه��ذا الدلي��ل )الدلي��ل الإجرائ��ي لتطبي��ق ت�س��وية الن��زاع يف ق�ساي��ا العن��ف الأ�س��ري والتداب��ري امللحق��ة بق��رار امل�سادق��ة على 
الت�س��وية( م��ن خ��ال املنح��ة املقدم��ة م��ن هيئة الأمم املتحدة للم�س��اواة بن اجلن�س��ن ومتكن املراأة )UN Women(- م�س��روع 

معاجلة العنف الأ�س��ري والعنف املبني على النوع الجتماعي.
ويعت��ر ه��ذا املحت��وى م��ن م�س��وؤولية )ال�س��بكة القانوني��ة للن�س��اء العربي��ات( ول يعك���س بال�س��رورة اآراء هيئة الأمم املتحدة للم�س��اواة 

 )UN Women( بن اجلن�س��ن ومتكن املراأة
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