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« كــان القضـ ـ ــاء على الدوام وما يزال على رأس أولوياتنـ ـ ــا ..........
و ـفـي صلــب إهتماماتنــا منــذ تولينــا ســلطاتنا الدســتورية ,فهــو الركيــزة االساســية ـفـي إحقــاق
الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات.
والقضــاء هــو إحــدى الســلطات الثــاث التــي تقــوم عليهــا الدولــة االردنيــة ,والتــي ترســخ مبــدأ
ســيادة القانــون وتحقــق مبــادئ العدالــة والمســاواة والنزاهــة وتعــزز مــن الثقــة بســلطات الدولــة
ومؤسساتها».
من رسالة :
جاللــة الملــك عبــدهللا الثا ـنـي بــن الحســين المعظــم إ ـلـى دولــة زيــد الرفاعــي بتكليفــه برئاســة
اللجنــة الملكيــة لتطو يــر الجهــاز القضا ـئـي وتعزيــز ســيادة القانــون ( ـفـي  18مــن تشــرين األول لعــام
.)2016
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المقـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
انطالق ـا ً مــن رؤى جاللــة الملــك عبــدهللا الثا ـنـي إبــن الحســين المعظــم حفظــه هللا والتــي عبــر عنهــا ـفـي الورقــة النقاشــية
السادســة والتــي جــاءت تحــت عنــوان «ســيادة القانــون أســاس الدولــة المدنيــة» فقــد أمــر جاللــة الملــك بتشــكيل لجنــة ملكيــة
لتطوير الجهاز القضائي وتعديل المنظومة التشريعية والنهوض بعملية التقاضي وضمان حقوق اإلنسان وصون حرياته.
ونتيجــه لتوصيــات اللجنــه الملكيــة لتطويــر القضــاء فقــد تــم إدخــال بدائــل اإلصــاح المجتمعــي ضمــن التعديــات االخيــره لعــام
 2017لقانــون العقوبــات ,حيــث تــم اضافــة المــادة ( 25مكــرر) التــي نصــت ع ـلـى أنــواع بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة والمــادة ()54
مكرر ثانيا ً والمتضمنه شروط تطبيق بدائل االصالح المجتمعي.
حيــث يهــدف تطبيــق بدائــل االصــاح المجتمعــي ا ـلـى تجنــب اآلثــار الســلبية للعقوبــة الســالبة للحريــة بإعطــاء المحكــوم عليــه
ـفـي الجرائــم البســيطة فرصــة للبقــاء ضمــن نســيج المجتمــع عوضـا ً عــن معالجــة االكتظــاظ ـفـي مرا كــز اإلصــاح والتأهيــل ومــا يترتب
عليــه مــن عــبء ما ـلـي ع ـلـى كاهــل الحكومــة ,كمــا تهــدف إ ـلـى عــدم اختــاط المحكوميــن المبتدئيــن بالخطريــن األمــر الــذي يــؤدي
إلى وجود العدوى والتكرار الجرمي.
والجديــر بالذكــر إن مــن أهــم اآلثــار اإليجابيــة لتطبيــق بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة عــدم انقطــاع المحكــوم عليــه عــن عملــه
(مصــدر رزقــه) والــذي يشــكل عــبء اقتصــادي ع ـلـى أســرته وأطفالــه و ـفـي ضــوء ذلــك ولتأميــن أماكــن لتطبيــق بدائــل اإلصــاح
المجتمعــي قامــت وزارة العــدل بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع العديــد مــن المؤسســات التــي يتوفــر لديهــا البرامــج واألماكــن
الالزمــه لتنفيــذ بدائــل اإلصــاح المجتمعــي ,باإلضافــه ا ـلـى مراعــاة النــوع االجتماعــي وذوي اإلعاقــة حيــث تــم تأميــن العديــد مــن
البرامج واألعمال التي يمكن من خالل تنفيذها مراعاة خصوصياتهم .
لقــد أصبحــت العقوبــات البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة عنصــر مهــم ـفـي نظــام العدالــة الجنائيــة حيــث تــم إدراجهــا ـفـي
العديــد مــن مذكــرات األمــم المتحــدة وأخــذت بهــا معظــم التشــريعات الدوليــة واإلقليميــة لمــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة تعــود ع ـلـى
المجتمع والفرد والدولة.
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المح ــور األول
أهــداف الدليل اإلرشادي لتطبيق بدائل اإلصالح المجتمعية:
األهـ ــداف الع ـ ـ ــام ــة:
توحيد اإلجراءات القضائية واإلدارية المتعلقة باألحكام الصادرة ببدائل اإلصالح المجتمعية .

األهـ ــداف الخـ ــاصة:
 .1بيــان المقصــود ببدائــل اإلصــاح المجتمعــي ،واالطــاع ع ـلـى كافــة أدواتــه وآلياتــه وكيفيــة تطبيقهــا ,وإتاحــة الفرصــة أمــام االجهــزة
الوطنية العاملة في مجال بدائل اإلصالح المجتمعي للعمل بفاعلية وكفاءة في مجال تطبيق العقوبات المجتمعية.
 .2تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه المؤسســات القائمــة ع ـلـى تنفيــذ ومتابعــة بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة ،والحــد مــن المعيقــات
التي تحول دون تطبيقها .
 .3تضمين الدليل القوانين والتعليمات والتشريعات المعنية ببدائل اإلصالح المجتمعي .
 .4توضيح المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدليل .
 .5توفير نماذج تطبيقية تتعلق باإلجراءات المتبعة حال صدور الحكم القضائي الذي يقضي بتطبيق عقوبة مجتمعية.
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المفـ ــاهيـم و المصطلحـ ــات:
 .1الوزارة :وزارة العدل
 . 2الوزير :وزير العدل
 . 3المحكمة :المحكمة المختصة
 . 4بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة  :العقوبــات المجتمعيــة المنصــوص عليهــا ـفـي المــادة ( 25مكــرر) مــن قانــون العقوبــات المعــدل
رقم  27لسنة .2017
 . 5الخدمــة المجتمعيــة :هــي إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل غيــر مدفــوع األجــر لخدمــة المجتمــع لمــدة تحددهــا المحكمــة
التقل عن ( )40ساعة وال تزيد على ( )200ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خالل مدة ال تزيد على سنة.
 . 6المراقبــة المجتمعيــة :هــي الــزام المحكــوم عليــه بالخضــوع لرقابــة مجتمعيــة لمــدة تحددهــا المحكمــة ال تقــل عــن ســتة أشـ ـ ــهر
وال تزيد على ثالث سنوات.
 . 7المراقبــة المجتمعيــة المشــروطة بالخضــوع لبرنامــج تأهيــل أوأ كثــر :هــي إلــزام المحكــوم عليــه بالخضــوع لبرنامــج تأهيــل
تحددها المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
 . 8المديرية  :مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.
 . 9المدي ــر  :مديرالمديرية.
 . 10الس ــجل :سجل العقوبات المجتمعية في المديرية.
ـدع عــام يسـ ّـمى مــن النائــب العــام
 . 11قاضــي تنفيــذ العقوبــة :المدعــي العــام أو قاضــي الصلــح ـفـي المرا كــز التــي ال يوجــد فيهــا مـ ٍ
والــذي يقــوم بإنفــاذ األحــكام الجزائيــة ومراقبــة مشــروعية تنفيذهــا وأي عقوبــات مجتمعيــة مقــررة ـفـي التشــريعات النافــذة
ويكون تطبيق العقوبات المجتمعية تحت إشرافه من خالل المديرية المختصة.
 . 12المشــرف االجتماعــي :الشـ ـ ــخص المع ـ ــين ف ـ ــي المديري ـ ـ ـ ــة أو ضابـ ـ ـ ــط ارتب ـ ــاط العقـ ـ ــوب ـ ـ ــات المجتمعـ ـ ــية ـفـي المحكمـ ـ ـ ــة
الذي يقوم بالواجبات المحددة له.
 . 13قسم العقوبات المجتمعية :القسم المنشئ في كل محكمة بداية أو صلح من قبل وزارة العدل.
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 . 14نمــوذج تقريرالحالــة االجتماعيــة  :التقري ــر الــذي يعـدّه المشــرف االجتماعــي حــول المشــتكى عليــه المـ ــراد تطبيــق بديـ ـ ــل
إصالح مجتمعي بحقه.
 . 15المـؤس ـسـ ــة  :هــي الجهــات الرســمية التــي تنفــذ لديهــا بدائــل االصــاح المجتمعيــة ويعتمدهــا الوزيــر بنــاء ع ـلـى تنســيب
المدير ,ويتم توقيع مذكرة تفاهم معها لتزويد المديرية باألعمال التي تنفذ كبديل إصالح مجتمعي لديها.
 . 16مذكــرة عقوبــة مجتمعيــة :هــي المذكــرة الصــادرة عــن قاضــي الموضــوع والمتضمنــة تفاصيــل الحكــم الصــادر وجاهيـا ً بحــق
المشتكى عليه.
 . 17مذكــرة إعــام عقوبــة مجتمعيــة  :هــي المذكــرة الصــادرة عــن قاضــي الموضــوع والمتضمنــة تفاصيــل الحكــم الصــادر بمثابــة
الوجاهي بحق المشتكى عليه .
 . 18جدول األعمـال  :هو قائمة األعمال التي يمكن تطبيقها كبدائل إصالح مجتمعية لدى المؤسسة الشريكة.
 . 19الســجل التنفيــذي :هــو الســجل المنشــئ ـفـي دوائــر التنفيــذ والخــاص بتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن قاضــي الموضــوع بأحــد
بدائل االصالح المجتمعية أو جميعها تحمل رقم تنفيذي خاص بها .
 . 20نمــوذج جــدول للخدمــة المجتمعيــة  :هــو النمــوذج الــذي يعبــئ مــن قبــل مديريــة العقوبــات المجتمعيــة والــذي يتــم مــن
خاللــه تحديــد أ يــام واوقــات تنفيــذ الخدمــة المجتمعيــة وبتوافــق مــع المؤسســة والمحكــوم عليــه وتســتكمل مــن خــال
ضابط ارتباط المؤسسة .
 . 21نمــوذج التقييــم الــدوري للخدمــة المجتمعيــة  :هــو النمــوذج الــذي يعبــئ مــن قبــل المديريــة حــول مــدى التــزام المحكــوم
عليه بتنفيذه للبديل االصالحي لدى المؤسسة الشريكة.
 . 22نمــوذج تقييــم النها ـئـي للخدمــة المجتمعيــة  :هــو النمــوذج الــذي يعبــئ مــن قبــل ضابــط ارتبــاط المؤسســة حــول مــدى
إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ الخدمة المجتمعية لديها.
 . 23وقف التنفيذ  :هو تعليق تنفيذ العقوبة فور صدور حكم بها على شرط واقف خالل فترة زمنية يحددها القانون.
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المح ــور الثاني
اإلط ــار القـانـونـي لتطبيـق بــدائــل اإلصــالح المجتمعيــة:
أ  -قانون العقوبات (المعدل رقم  27لسنة : )2017
•المادة ( )25مكررة:
 . 1الخدمــة المجتمعيــة :هــي إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل غيــر مدفــوع األجــر لخدمــة المجتمــع لمــدة تحددهــا المحكمــة
ال تقل عن ( )40ساعة وال تزيد على ( )200ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خالل مدة ال تزيد على سنة.
 . 2المراقبــة المجتمعيــة :هــي الــزام المحكــوم عليــه بالخضــوع لرقابــة مجتمعيــة لمــدة تحددهــا المحكمــة ال تقــل عــن ســتة
أشـ ــهر وال تزيد على ثالث سنوات.
 . 3المراقبــة المجتمعيــة المشــروطة بالخضــوع لبرنامــج تأهيــل أو أ كثــر :هــي إلــزام المحكــوم عليــه بالخضــوع لبرنامــج
تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

•المادة (  54مكررة):
 .6وقف التنفيذ :
 .1يجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم ـفـي جنايــة اوجنحــة بالســجن اوالحبــس مــدة ال تزيــد ع ـلـى ســنة واحــدة أن تصــدر قــرار الحكــم بايقــاف
تنفيــذ العقوبــة وفقـا ً لألحــكام والشــروط المنصــوص عليهــا ـفـي هــذا القانــون إذا رأت مــن أخــاق المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو
سـنّه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة مــا يبعــث ع ـلـى االعتقــاد بأنــه لــن يعــود إ ـلـى مخالفــة القانــون ،ويجــب أن تبيــن ـفـي
الحكــم أســباب إيقــاف التنفيــذ ،ويجــوز أن تجعــل اإليقــاف شــامال ً أليــة عقوبــة تبعيــة ولجميــع اآلثــار الجنائيــة األخــرى المترتبــة
على الحكم.
 .2يصــدر القــرار بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن اليــوم الــذي يصبــح فيــه الحكــم قطعيـا ً ويجــوز إلغــاؤه ـفـي أي
من الحالتين التاليتين :
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أ .إذا صــدر ع ـلـى المحكــوم عليــه خــال هــذه المــدة حكــم بالحبــس لمــدة تزيــد ع ـلـى شــهر واحــد عــن فعــل ارتكبــه قبــل صــدور أمــر
إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره .
ب .إذا ظهــر خــال هــذه المــدة أن المحكــوم عليــه كان قــد صــدر ضــده قبــل األمــر بإيقــاف التنفيــذ حكــم كالمنصــوص عليــه ـفـي
البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
 .3يصــدر الحكــم بإلغــاء وقــف التنفيــذ مــن المحكمــة التــي كانــت قــد قررتــه بنــا ًء ع ـلـى طلــب النيابــة العامــة بعــد تبليــغ المحكــوم
عليــه بالحضــور وإذا كانــت العقوبــة التــي بنــي عليهــا اإللغــاء قــد حكــم بهــا بعــد إيقــاف التنفيــذ جــاز أن يصــدر الحكــم باإللغــاء مــن
المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب النيابة .

 .4يترتــب ع ـلـى اإللغــاء تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا وجميــع العقوبــات التبعيــة واآلثــار الجنائيــة األخــرى التــي كان قــد أُوقــف
تنفيذها .

 .5اذا انقضــت مـدّة إيقــاف التنفيــذ ولــم يصــدر خاللهــا حكــم بإلغائــه فتســقط العقوبــة المحكــوم بهــا ويعتبــر الحكــم بهــا كأن لــم
يكن.

•المادة ( 54مكررة ثانيا ً ) :
 .1للمحكمــة بنــا ًء ع ـلـى تقريــر الحالــة اإلجتماعيــة وبموافقــة المحكــوم عليــه فيمــا خــا حالــة التكــرار أن تقضــي بإحــدى بدائــل
اإلصــاح المجتمعيــة أو جميعهــا عنــد الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة األصليــة المحكــوم بهــا وفق ـا ً ألحــكام المــادة ( 54مكــررة)
من هذا القانون.
 .2للمحكمــة بنــا ًء ع ـلـى تقريــر الحالــة اإلجتماعيــة إلغــاء بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة المحكــوم بهــا وتنفيــذ العقوبة األصلية المحكوم
بها في أي من الحالتين التاليتين :
أ  -عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا ً ألحكام المادة ( 54مكررة) من هذا القانون .
ب  -إذا تعمــد المحكــوم عليــه بعــد إخطــاره عــدم تنفيــذ بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة أو قصــر ـفـي تنفيذهــا دون عــذر تقبلــه
المحكمة.
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ب  -قانون أصول المحاكمات الجزائية (المعدل رقم  32لسنة : )2017
•تنفيذ األحكــام الجزائية
المادة (:)353
 .1يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية.
مدع عام.
 .2يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المرا كز التي ال يوجد بها
ٍ
 .3يتولى قاضي تنفيذ العقوبة:
أ .إنفاذ األحكام الجزائية وفقا ً ألحكام هذا القانون.
ب .مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة.
 .4تطبق العقوبات المجتمعية من خالل المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.

ج  .تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية:
تــم اصــدار تعليمــات خاصــة بمهــام مديريــة العقوبــات المجتمعيــة ـفـي وزارة العــدل لســنة  2018والص ـ ــادرة بمقتضــى الفقــرة
(أ) مــن المــادة ( )10مــن نظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة العــدل رقــم ( )101لســنة  2015والتــي وضحــت آليــة تطبيــق بدائــل
اإلصالح المجتمعي.
المــادة ( - )1تســمى هــذه التعليمــات (تعليمــات مهــام مديريــة العقوبــات المجتمعيــة ـفـي وزارة العــدل لســنة )2018
ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المــادة ( - )2يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة حيثمــا وردت ـفـي هــذه التعليمــات المعا ـنـي المخصصــة لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل
القرينة على غير ذلك:
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القانـ ــون  :قانون العقوبات.
الـ ــوزارة  :وزارة العـ ــدل.
الـوزيـ ــر  :وزيــر الع ــدل.
بدائل اإلصالح المجتمعية :العقوبات المجتمعية المنصوص عليها في المادة ( 25مكرر) من القانون.
المديريـ ـ ــة  :مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.
الم ــديـ ـ ـ ــر :مدير المديرية.
الس ـ ـ ـ ــجل  :سجل العقوبات المجتمعية في المديرية.
المحـكم ـ ــة  :المحكمة المختصة.
قاضــي تنفيــذ العقوبــة  :المدعــي العــام او قاضــي الصلــح ـفـي المرا كــز التــي ال يوجــد فيهــا مــدع عــام يســمى مــن النائــب العــام
والــذي يقــوم بإنفــاذ األحــكام الجزائيــة ومراقبــة مشــروعية تنفيذهــا وأي عقوبــات مجتمعيــة مقــررة ـفـي التشــريعات النافــذة ويكــون
تطبيق العقوبات المجتمعية تحت إشرافه من خالل المديرية المختصة.
المشــرف اإلجتماعــي  :الشــخص المعيــن ـفـي المديريــة أو ضابــط ارتبــاط العقوبــات المجتمعيــة ـفـي المحكمــة الــذي يقــوم
بالواجبات المحددة له بموجب أحكام هذه التعليمات.
تقريــر الحالــة  :التقريــر الــذي يعــده المشــرف اإلجتماعــي حــول الشــخص المــراد تطبيــق بديــل إصــاح مجتمعــي أو الــذي ينفــذ
أو نفذ حكم البديل اإلصالحي.
المــادة ( - )3تســري أحــكام هــذه التعليمــات ـفـي حــال الحكــم بــأي مــن بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة التاليــة المنصــوص عليهــا
في القانون:
أ .الخدمة المجتمعية.
ب .المراقبة المجتمعية.
ج .المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل او ا كثر.
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المادة ( - )4تهدف المديرية وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة الى تحقيق ما يلي:
أ  -المحافظة على حقوق االنسان.
ب  -اعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيدا ً إلعادة إدماجه في المجتمع وتحقيق اإلصالح المجتمعي.
ج  -المساهمة في تخفيف حاالت العود الرتكاب الجرائم.
د  -تجنب اآلثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية.
هـ  -التخفيف من اإلكتظاظ في مرا كز اإلصالح والتأهيل.
و  -تقليــل النفقــات المخصصــة للعقوبــات الســالبة للحريــة واإلســتغالل األمثــل للميزانيــة المخصصــة لمرا كــز اإلصــاح
والتأهيل.

المادة (: )5
أ  -تتولى المديرية المهام والصالحيات التالية:
 .1تنظيم السجالت ذات العالقة ببدائل اإلصالح المجتمعية ورقيا ً وإلكترونيا ً وحفظها.
 .2التنســيق والتعــاون مــع كافــة الجهــات المعنيــة حــول بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة وتحديــد أنــواع العمل داخل كل مؤسســة
مــن المؤسســات المعتمــدة واقتــراح البرامــج التأهيلي ـ ـ ـ ــة المناســبة للحـ ـ ــاالت المختلفــة بعــد التنسـ ـ ــيق مــع الجهــات القضائيــة
المختصة.
 .3تزو يــد المحاكــم بقائمــة محدثــة دوريـا ً بالمؤسســات والجهــات المعتمــدة ـفـي تنفيــذ بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة والخدمــات
المجتمعية والبرامج التأهيلية المتاحة وتقديم التقارير التي تطلبها المحكمة مرفقا ً بها مذكرات التفاهم المبرمة معها.
 .4إعداد تقرير الحالة اإلجتماعية وتزويد المحكمة به بنا ًء على طلبها.
 .5تحديد نوع العمل داخل المؤسسة للمحكوم عليه بخدمة مجتمعية بنا ًء على قرار المحكمة المختصة.
 .6متابعــة عمليــة تنفيــذ بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة لــدى المؤسســات والجهــات المعتمــدة ورفــع تقاريــر الحالــة اإلجتماعيــة
وتزو يــد المحكمــة بهــا بنــا ًء ع ـلـى طلبهــا ورفــع التقاريــر الدوريــة بخصــوص التنفيــذ إ ـلـى قاضــي تنفيــذ العقوبــة الــذي بــدوره يبــدي
مطالعته عليها ويرفعها إلى المحكمة.
 .7أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
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ب  -يخصــص للمديريــة عــدد كاف مــن الموظفيــن يكــون مــن بينهــم موظفــون بمســمى مشــرف إجتماعــي يتو ـلـى إعــداد تقريــر
الحالــة اإلجتماعيــة واإلشــراف الســلوكي واإلجتماعــي ويتو ـلـى موظفــو المديريــة مهــام اإلشــراف ع ـلـى تنفيــذ بديــل اإلصــاح
المجتمعــي لــدى المؤسســات والجهــات المعتمــدة ومتابعتهــا ورفــع التقاريــر الدوريــة حــول مــدى اإللتــزام بتنفيــذ بديــل
اإلصالح المجتمعي وفعاليته للمدير منذ لحظة بدء التنفيذ حتى إنتهائه.
ج  -تنشــئ المديريــة قســما ً للعقوبــات المجتمعيــة ـفـي كل محكمــة مــن محاكــم البدا يــة ـفـي المملكــة و ـفـي محاكــم الصلــح إن
اقتضت الحاجة ذلك ،يتألف من موظف على األقل ومشرف إجتماعي.
د  -ينشــأ ـفـي المديريــة ســجل يســمى (ســجل بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة) تحفــظ فيــه كافــة المعلومــات المتمثلــة بإســم منفــذ
حكــم بديــل اإلصــاح المجتمعــي ،ووضعــه الصحــي وحالتــه اإلجتماعيــة ،ورقــم الدعــوى ،وإســم المحكمــة ،وتاريــخ الحكــم،
وإســم المؤسســة او الجهــة المعنيــة بتنفيــذ حكــم بديــل اإلصــاح المجتمعــي ،والتقاريــر المتعلقــة بــه ،ووضعــه اإلجتماعــي
قبل الحكم وأثناء تنفيذه ،ومدى التزامه بتنفيذ حكم بديل اإلصالح المجتمعي ،وتقارير المؤسسة او الجهة المعنية به.
هـ  -تقوم الوزارة بالربط اإللكتروني مع المحاكم والدوائر المعنية لتيسير تطبيق بدائل اإلصالح المجتمعية.

المادة (: )6
أ  -يعتمد الوزير بناء على تنسيب المدير المؤسسات والجهات التي تنفـ ــذ لديها بدائل اإلصالح المجتمعية.
ب -تقــوم الــوزارة بإبــرام مذكــرات التفاهــم مــع المؤسســات والجهــات المعتمــدة مــن الوزيــر لتنفيــذ بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة
متضمنة كاف ـ ــة التفاصيل الالزمة لضمان حسن تنفيذ بدائــل اإلصالح المجتمعية المحكوم بها.

المادة (: )7
أ  -تق ـ ــوم المديريــة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة كافــة عنــد الحكــم بأحــد بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة لتس ـ ـ ـ ــهيل تنفيــذ هــذا البديــل
ومتابعتــه حيــث يقــوم ضابــط االرتبــاط ـفـي المحكمــة بإرســال صــورة عــن الحك ـ ـ ـ ــم إلـ ـ ــى المـ ــدي ــريـ ـ ــة متضمنــا البديــل االصالحــي
للعقوب ـ ـ ــة السالبـ ـ ـ ـ ــة للحرية والجهة التي سينفذ لديها ومدتـ ــه بالتنسيق مع المراجع القضائية والمؤسسات األخرى.
ب  -إذا أخــل مــن ينفــذ بحقــه بديــل اإلصــاح المجتمعــي ترفــع المديري ـ ـ ـ ـ ــة تقريــرا ً بذلــك مــع كاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األوراق ذات الصلـ ــة إ ـلـى
قاضي تنف ـ ــيذ العقوب ـ ــة والذي يرفع ـ ـ ـ ـ ـ ــه بدوره إلى المحكم ـ ــة المختصة بع ـ ـ ــد إب ـ ـ ـ ــداء مطالعته عليه وتقوم المحكمة بإصدار
قرارها بهذا الشأن وفق أحكام القانون.
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ج  -إذا قــررت المحكمــة عــدم االســتمرار بتنفيــذ حكــم بديــل اإلصــاح المجتمعــي فترســل نســخة عــن قـ ـ ـ ــرارها إ ـلـى المديريــة مــن
خــال ضابــط االرتبــاط لتتو ـلـى مخاطبــة المؤسســة أو الجهــة التــي ينفــذ لديهــا الحك ـ ـ ــم بذلــك ،وتتخــذ التدابيــر الالزمــة كافــة
إلعادته إلى المحكمة.

المــادة ( :)8تعــرض المديريــة أي مســألة تطــرأ أثنــاء تنفيــذ بدائــل االصــاح المجتمعيــة لــم تحددهـ ـ ــا هــذه التعليمـ ـ ـ ــات ضمــن
مهامها على قاضي تنفيذ العقوبة للبت والتوجيه فيها.
المادة ( :)9يج ـ ـ ــوز استعمال الوسائل اإللكتروني ـ ــة الحديث ـ ـ ـ ــة للغ ـ ــاي ـ ــات المنصوص عليها في هـذه التعليمـ ـ ــات جميعها.
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المح ــور الثالث
إجــراءات تطبيــق بدائــل اإلصــالح المجتمعـية:
القسم األول  :إجراءات تطبيق بدائل اإلصالح المجتمعية في المحكم ــة ومديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العـ ــدل:
ـفـي ضــوء التعديــات التشــريعية الــواردة ـفـي قانــون العقوبــات وتعديالتــه رقــم ( )27لســنة 2017وقانــون أصــول المحاكمــات
الجزائيــة وتعديالتــه رقــم ( )32لســنة 2017والتــي بموجبهــا تــم إدخــال بدائــل لإلصــاح المجتمعــي بديـا ً عــن العقوبــات الســالبة
للحرية.
حيــث أعطــى المشــرع الصالحيــة التقديريــة للمحكمــة بالحكــم بتطبيــق إحــدى بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة وذلــك وفــق
اإلجراءات التالية -:
 - 1ـفـي جرائــم الجنــح أو الجنايــات التــي تنطبــق عليهــا نــص المــادة ( 54مكــررة) مــن قانــون العقوبــات وتعديالتــه رقــم ( )27لســنة
 2017وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة يرفع قاضي الموضوع ملف الدعوى للتدقيق.
 - 2إذا تقــدم المشــتكى عليــه بشــهادة عــدم محكوميــة وطلــب وقــف تنفيــذ العقوبــة أو إذا رأت المحكمــة مــن ظــروف الدعــوى أن
المشــتكى عليــه يســتحق وقــف تنفيــذ العقوبــة تقــرر ـفـي الحالتيــن إحالــة ملــف الدعــوى إ ـلـى ضابــط ارتبــاط العقوبــات
المجتمعية لتزويد المحكمة بتقرير الحالة اإلجتماعية (مرفق رقم  )*1من قسم العقوبات المجتمعية في المحكمة.
 - 3يحــال ملــف الدعــوى إ ـلـى قســم العقوبــات المجتمعيــة ـفـي المحكمــة لغايــات تعبئــة تقريــر الحالــة اإلجتماعيــة مــن قبــل ضابــط
ارتباط العقوبات المجتمعية والمكون من جزئين-:
الج ــزء األول  -:يحتوي على البي ـ ــانـ ــات األس ــاسـ ــية للمشـ ــتكى عليه والحالـ ــة اإلجتماعي ـ ــة والصحيـ ـ ـ ـ ـ ــة.
الجــزء الثا ـنـي  -:يتــم تعبئتـ ـ ـ ـ ـ ــه مــن قبــل ضابــط اإلرتبــاط بمعــزل عــن المشــتكى عليــه حيــث يحتــوي ع ـلـى الســجالت القانونيــة
(المعلومــات القانونيــة الخاصــة بالمشــتكى عليــه) والبيانــات األساســية للمشــتكي وبيــان عــدم المحكومي ـ ــة (الخلــو مــن
التكرار) وتوصيات ضابط االرتباط.
 - 4توريد تقرير الحالة اإلجتماعية إلى قاضي الموضوع.

*
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 - 5اســتنادا ً للســلطة التقـ ـ ــديرية للمحكمة وبنا ًء على تقرير الحالة اإلجتماعية وبموافق ـ ــة المحك ـ ــوم عليه في ما خال حالة التكرار
يقضي بإحدى بدائل اإلصالح المجتمعية أو جميعها على النحو التالي -:
أ  -يصــدر القاضــي قــراره بإدانــة المشــتكى عليــه بالجــرم المســند إليــه والحكــم عليــه بالعقوبــة وفق ـا ً ألحــكام القانــون مــع األخــذ
بعين اإلعتبار أحكام المادة ( 54مكرر أوال ً) من قانون العقوبات.
ب  -يصــدر القاضــي قــراره بوقــف تنفيــذ العقوبــة لمــدة ثــاث ســنوات تبــدء مــن اليــوم الــذي يصبــح فيــه الحكــم قطعي ـا ً عمــا ً
بأحكام المادة ( 54مكرر) من قانون العقوبات .
ج  -وفق ـا ً لتقريــر الحالــة اإلجتماعيــة للمحكمــة الحكــم بوقــف التنفيــذ منفــردا ً أو وقــف التنفيــذ مقرون ـا ً بالعقوبــة المجتمعيــة أو
عدم األخذ بأي منهما مع اإلشارة إلى أهمية هذا التقرير في تفريد العقوبة األصلية.
د  -عطف ـا ً ع ـلـى قــرار وقــف تنفيــذ العقوبــة بحــق المحكــوم عليــه وعمــا ً بأحــكام المــادة ( 54مكــررة ثاني ـاً) مــن قانــون العقوبــات
وبداللــة المــادة ( 25مكــررة) مــن القانــون ذاتــه للمحكمــة إلــزام المحكــوم عليــه بإحــدى بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة أو جميعهــا
بنــا ًء ع ـلـى تقريــر الحالــة اإلجتماعيــة التــي تتناســب مــع شــخص المحكــوم عليــه وظروفــه مــع مراعــاة مــا ورد بالتقريــر بمــا
يحقق الغاية من البديل إلعادة تأهيله وإصالحه وإدماجه بالنسيج اإلجتماعي.
ه ـ  -يصــدر قاضــي الموضــوع مذكــرة عقوبــة مجتمعيــة بحــق المحكــوم عليــه إذا كان الحكــم وجاهي ـاً ,ومذكــرة إعــام عقوبــة
مجتمعية بحق المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي.
 - 6بعــد فصــل الدعــوى ع ـلـى الســجل العــام يحــال الملــف إ ـلـى قســم العقوبــات المجتمعيــة ـفـي المحكمــة للســير ـفـي اإلجــراءات
المنصوص عليها في القانون على النحو التالي:
أ  -إرسال ملف الدعوى من قسم العقوبات المجتمعية إلى النيابة العامة إلجراء المقتضى القان ــونـ ــي (مشاهدة الحكم).
ب  -ـفـي حــال عــدم الطعــن بالقــرار مــن قبــل النيابــة العامــة يصــار إ ـلـى إرســال نســخة مــن قــرار الحكــم وتقريــر الحالــة االجتماعيــة
ا ـلـى قاضــي تنفيــذ العقوبــة الــذي يتو ـلـى التنســيق مــع مديريــة العقوبــات المجتمعيــة مــن خــال قســم العقوبــات المجتمعيــة
في المحكمة لغايات البدء بالتنفيذ مع المؤسسة الشريكة على النحو التالي:
 - 1تسجيل القضية في السجل التنفيذي الخاص ببدائل اإلصالح المجتمعي (مرفق رقم .)*2
 - 2إعداد ملف تنفيذي يحمل رقم متسلسل خاص بالعقوبة المجتمعية.

*
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 - 3يرســل قاضــي تنفيــذ العقوبــة كتاب ـا ً رســميا ً لتنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا مرفق ـا ً معــه صــورة طبــق األصــل عــن الملــف
التنفيــذي المتعلــق بالمحكــوم عليــه ويتضمــن (خالصــة الحكــم ،ومذكــرة حضــور موقعــة حســب األصــول) إ ـلـى مديريــة العقوبــات
المجتمعيــة ـفـي الــوزارة لغايــات التنفيــذ وف ـ ـ ـ ـ ــق اإلجــراءات المتبعــة ـفـي المديــري وذلك من خالل ض ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــط اإلرتباط لدى المحكمة
التي أصدرت الحكم (وفقا ً لتعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية).
 .7يتم حفظ المعلومات الواردة للمديرية في سجل تنفيذ بدائل اإلصالح المجتمعية ورقيا ً وإلكترونياً.
 .8تقــوم المديريــة وبالتنســيق مــع قاضــي تنفيــذ العقوبــة بوضــع خطــة التنفيــذ المناســبة للمحكــوم عليــه حســب المــكان األقــرب
لســكنه والمهــارات الخاصــة بــه مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار (الســن ،النــوع اإلجتماعــي ،الحالــة الصحيــة وذوي اإلعاقــة ،المهــارات
الخاصة ،والرغبة في عمل محدد).
 .9تقوم مديرية العقوبات المجتمعية بمخاطبة المؤسسة الشريكة مباشرة لتنسيق كيفية تنفيذ العقوبة البديلة.
 .10يتــم تعبئــة نمــوذج جــدول الخدمــة المجتمعيــة (مرفــق رقــم  )*3بالتنســيق مــع المؤسســة متضمنـا ً األيــام وتوزيــع ســاعات
العمل باإلضافة إلى تعهد المحكوم عليه بالتنفيذ.
 .11يتــم تجهيــز ملــف خــاص بالحالــة للمحكــوم عليــه يحتــوي ع ـلـى البيانــات المطلوبــة والتفاصيــل الالزمــة عــن المحكــوم عليــه
وصورة عن قرار الحكم ونماذج التقارير الالزمة للمراقبة أثناء أداء البديل.
 .12العمــل ع ـلـى متابعــة تنفيــذ البديــل لــدى المؤسســة مــن خــال نمــوذج التقييــم الــدوري (مرفــق رقــم  )*4بنــا ًء ع ـلـى طلــب مــن
المحكمة أو قاضي التنفيذ أوعن طريق القيام بزيارات دورية من قبل المديرية.
 .13يتــم إلغــاء تنفيــذ العقوبــة البديلــة بحــق المحكــوم عليــه بنــا ًء ع ـلـى تقريــر التقييــم الــدوري وتنفــذ العقوبــة األصليــة بحقــه ـفـي أي
من الحالتين التاليتين:
 .1عند إخالل المحكوم عليه بشروط المادة ( 54مكرر/2/أ -ب) من قانون العقوبات.
 .2عنــد إخــال المحكــوم عليــه (إمــا بعــدم تنفيــذ العقوبــة أصـا ً أو التقصيــر بتنفيذهــا) يقــوم ضابــط ارتبــاط المؤسســة الشــريكة
بإبــاغ مديريــة العقوبــات المجتمعيــة التــي تقــوم بدورهــا بإبــاغ قاضــي التنفيــذ الــذي يتو ـلـى إحضــار المحكــوم عليــه بموجــب
مذكــرة إحضــار إلحالــة المحكــوم عليــه إ ـلـى المحكمــة المختصــة بعــد إبــداء المطالعــة الخطيــة بشــأن الحالــة مســتندا ً إ ـلـى تقريــر حالــة
اجتماعيــة جديــدة إال إذا قبلــت المحكمــة عــذره و ـفـي هــذه الحالــة ولضمــان تحقيــق الغايــة مــن البديــل اإلصالحــي يجــوز للمحكمــة
تعديل البديل فيما يتعلق بطبيعة العمل أو عدد الساعات.

*
*

( )3أنظر صفحة رقم ( ) 45
( )4أنظر صفحة رقم ( ) 47
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جدول توضيحي إلجراءات تطبيق بدائل اإلصالح المجتمعية التي تتم في المحكمة:
 - 1بعــد انتهــاء اجــراءات المحاكمــة يرفــع
قاضي الموضوع ملف الدعوى للتدقيق.

ـفـي جرائــم الجنــح و/أو الجنايــات التــي تنطبــق عليهــا نــص المــادة ( 54مكــرره)
مــن قانــون العقوبــات وتعديالتــه رقــم ( )27لســنة  2017وبعــد انتهــاء اجــراءات
المحاكمة يرفع قاضي الموضوع ملف الدعوى للتدقيق.

 - 2إحالــة ملــف الدعــوى إ ـلـى ضابــط
ارتباط العقوبات المجتمعية.

إذا تقــدم المشــتكى عليــه بشــهادة عــدم محكوميــة وطلــب وقــف تنفيــذ العقوبــة
أو إذا رأت المحكمــة مــن ظــروف الدعــوى أن المشــتكى عليــه يســتحق وقــف
تنفيــذ العقوبــة تقــرر ـفـي الحالتيــن إحالــة ملــف الدعــوى إ ـلـى ضابــط ارتبــاط
العقوبــات المجتمعيــة .لتزو يــد المحكمــة بتقريــر الحالــة االجتماعيــة مــن قســم
العقوبات المجتمعية في المحكمة.

 - 3يحــال ملــف الدعــوى ا ـلـى قســم
العقوبــات المجتمعيــة ـفـي المحكمــة
لغايــات تعبئــة تقريــر الحالــة االجتماعيــة
مــن قبــل ضابــط ارتبــاط العقوبــات
المجتمعية والمكون من جزأين-:

الجــزء االول  -:يحتــوي ع ـلـى البيانــات االساســية للمشــتكى عليــه والحالــة
االجتماعية والصحية .
الجــزء الثا ـنـي  -:يتــم تعبئتــه مــن قبــل ضابــط االرتبــاط بمعــزل عــن المشــتكى
عليــه حيــث يحتــوي ع ـلـى الســجالت القانونيــة (المعلومــات القانونيــة الخاصــة
بالمشــتكى عليــه) والبيانــات االساســية للمشــتكي وبيــان عــدم المحكوميــة
(الخلو من التكرار) وتوصيات ضابط االرتباط.

 - 4توريــد تقريــر الحالــة االجتماعيــة ا ـلـى
قاضي الموضوع.
 - 5اســتنادا ً للســلطة التقديريــة للمحكمــة
وبنــا ًء ع ـلـى تقريــر الحالــة االجتماعيــة
وبموافقــة المحكــوم عليــه ـفـي مــا خــا حالــة
التكــرار يقضــي بإحــدى بدائــل االصــاح
المجتمعيــة او جميعهــا ع ـلـى النحــو
التالي-:
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أ .يصــدر القاضــي قــراره بإدانــة المشــتكى عليــه بالجــرم المســند اليــه والحكــم
عليــه بالعقوبــة وفق ـا ً ألحــكام القانــون مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أحــكام المــادة
( 54مكرر أوال ً) من قانون العقوبات.
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ب .يصــدر القاضــي قــراره بوقــف تنفيــذ العقوبــة لمــدة ثــاث ســنوات تبــدء مــن
اليــوم الــذي يصبــح فيــه الحكــم قطعيــا عمــا بأحــكام المــادة ( )54مكــرر أوال ً مــن
قانون العقوبات .
ج .وفق ـا ً لتقريــر الحالــة االجتماعيــة للمحكمــة الحكــم بوقــف التنفيــذ منفــردا ً أو
وقــف التنفيــذ مقرون ـا ً بالعقوبــة المجتمعيــة أو عــدم األخــذ بــأي منهمــا مــع
اإلشارة إلى أهمية هذا التقرير في تفريد العقوبة األصلية.
د .عطف ـا ً ع ـلـى قــرار وقــف تنفيــذ العقوبــة بحــق المحكــوم عليــه وعمــا بأحــكام
المــادة ( ( )54مكــرر ثانيـاً) مــن قانــون العقوبــات وبداللــة المــادة ( ( )25مكــرر)
مــن القانــون ذاتــه للمحكمــة الــزام المحكــوم عليــه بإحــدى بدائــل اإلصــاح
المجتمعيــة أو جميعهــا بنــاء ع ـلـى تقريــر الحالــة االجتماعيــة التــي تتناســب مــع
شــخص المحكــوم عليــه وظروفــه مــع مراعــاة مــا ورد بالتقريــر بمــا يحقــق الغايــة
من البديل إلعادة تأهيله وإصالحه وإدماجه بالنسيج االجتماعي.
ه ــ .يصــدر قاضــي الموضــوع مذكــرة عقوبــة مجتمعيــة بحــق المحكــوم عليــه اذا
كان الحكــم وجاهي ـا ً ومذكــرة إعــام عقوبــة مجتمعيــة بحــق المحكــوم عليــه اذا
كان الحكم بمثابة الوجاهي .
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 - 6بعــد فصــل الدعــوى ع ـلـى الســجل
العــام يحــال الملــف إ ـلـى قســم العقوبــات
المجتمعيــة ـفـي المحكمــة للســير ـفـي
االجــراءات المنصــوص عليهــا ـفـي القانــون
على النحو التالي:

أ  -إرســال ملــف الدعــوى مــن قســم العقوبــات المجتمعيــة إ ـلـى النيابــة العامــة
إلجراء المقتضى القانوني (مشاهدة الحكم).
ب  -ـفـي حــال عــدم الطعــن بالقــرار مــن قبــل النيابــة العامــة يصــار إ ـلـى إرســال
نســخة مــن قــرار الحكــم وتقريــر الحالــة االجتماعيــة ا ـلـى قاضــي تنفيــذ العقوبــة
الــذي يتو ـلـى التنســيق مــع مديريــة العقوبــات المجتمعيــة مــن خــال قســم
العقوبــات المجتمعيــة ـفـي المحكمــة لغايــات البــدء بالتنفيــذ مــع المؤسســة
الشريكة على النحو التالي:
• تسجيل القضية في السجل التنفيذي الخاص ببدائل اإلصالح المجتمعي.
• إعداد ملف تنفيذي يحمل رقم متسلسل خاص بالعقوبة المجتمعية.
• يرســل قاضــي تنفيــذ العقوبــة كتاب ـا ً رســميا ً لتنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا
مرفق ـا ً معــه صــورة طبــق األصــل عــن الملــف التنفيــذي المتعلــق بالمحكــوم
عليــه ويتضمــن (خالصــة الحكــم ،ومذكــرة حضــور موقعــة حســب األصول)ا ـلـى
مديريــة العقوبــات المجتمعيــة ـفـي الــوزارة لغايــات التنفيــذ وفــق االجــراءات
المتبعــة ـفـي المديريــة وذلــك مــن خــال ضابــط االرتبــاط لــدى المحكمــة التــي
أصدرت الحكم (وفقا ً لتعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية).

26

الدليل االرشادي للعقوبات المجتمعية 2019

جدول توضيحي إلجراءات تطبيق بدائل االصالح المجتمعية في مديرية العقوات المجتمعية:
 - 1يتــم حفــظ المعلومــات الــواردة للمديريــة ـفـي ســجل تنفيــذ
بدائل اإلصالح المجتمعية ورقيا ً وإلكترونياً.
 - 2وضع خطة التنفيذ المناسبة للمحكوم عليه

تقــوم المديريــة وبالتنســيق مــع قاضــي تنفيــذ العقوبــة بوضع
خطــة التنفيــذ المناســبة للمحكــوم عليــه حســب المــكان
األقــرب لســكنه والمهــارات الخاصــة بــه مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار (الســن ،النــوع االجتماعــي ،الحالــة الصحيــة وذوي
االعاقة ،المهارات الخاصة ،والرغبة في عمل محدد).

 - 3تقوم مديرية العقوبات المجتمعية بمخاطبة المؤسسة
الشريكة مباشرة لتنسيق كيفية تنفيذ العقوبة البديلة.
 - 4تعبئــة نمــوذج جــدول الخدمــة المجتمعيــة بالتنســيق مــع
المؤسسة

يتــم تعبئــة نمــوذج جــدول الخدمــة المجتمعيــة بالتنســيق
مــع المؤسســة متضمن ـا ً األيــام وتوزيــع ســاعات العمــل
باإلضافة إلى تعهد المحكوم عليه بالتنفيذ.

 - 5تجهيز ملف خاص بالحالة للمحكوم عليه

يتــم تجهيــز ملــف خــاص بالحالــة للمحكــوم عليــه يحتــوي
ع ـلـى البيانــات المطلوبــة والتفاصيــل الالزمــة عــن المحكــوم
عليــه وصــورة عــن قــرار الحكــم ونمــاذج التقاريــر الالزمــة
للمراقبة أثناء أداء البديل.

 - 6متابعة تنفيذ البديل لدى المؤسسة

العمــل ع ـلـى متابعــة تنفيــذ البديــل لــدى المؤسســة مــن
خــال نمــوذج التقييــم الــدوري بنــاء ع ـلـى طلــب مــن المحكمــة
أو قاضــي التنفيــذ أو عــن طريــق القيــام بزيــارات دوريــة مــن
قبل المديرية.
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 - 7يتــم إلغــاء العقوبــة البديلــة بحــق المحكــوم عليــه بنــاء
ع ـلـى تقريــر التقييــم الــدوري وتنفــذ العقوبــة األصليــة بحقــه ـفـي
أي من الحالتين التاليتين:

 .1عنــد إخــال المحكــوم عليــه بشــروط المــادة (54
مكرر/2/أ -ب) من قانون العقوبات.
 .2عنــد إخــال المحكــوم عليــه (إمــا بعــدم تنفيــذ العقوبــة أص ـا ً أو
التقصيــر بتنفيذهــا) يقــوم ضابــط ارتبــاط المؤسســة الشــريكة
بإبــاغ مديريــة العقوبــات المجتمعيــة التــي تقــوم بدورهــا بإبــاغ
قاضــي التنفيــذ الــذي يتو ـلـى إحضــار المحكــوم عليــه بموجــب
مذكــرة إحضــار إلحالــة المحكــوم عليــه إ ـلـى المحكمــة المختصــة بعــد
إبــداء المطالعــة الخطيــة بشــأن الحالــة مســتندا ً إ ـلـى تقريــر حالــة
اجتماعيــة جديــدة إال إذا قبلــت المحكمــة عــذره و ـفـي هــذه الحالــة
ولضمــان تحقيــق الغايــة مــن البديــل اإلصالحــي يجــوز للمحكمــة
تعديل البديل فيما يتعلق بطبيعة العمل أو عدد الساعات.

القسم الثاني  :إجراءات تطبيق بــدائ ــل اإلصالح المجتمعية في المؤســسة المعتم ــدة:

تعــد المؤسســات الشــريكة جــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة اإلصالحيــة التــي تســعى اليهــا وزارة العــدل مــن خــال تنفيــذ بدائــل االصــاح
لديهــم حيــث قامــت وزارة العــدل بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع العديــد مــن المؤسســات مبينـا ً فيهــا آليــات تنفيــذ بدائــل االصــاح
فيها واالجراءات كاآلتي -:
 - 1استقبال المؤسسة الشريكه للملف الوارد من المديرية الخاص بالمحكوم عليه.

 - 2توجيــه المحكــوم عليــه بالعقوبــة المجتمعيــة مــن قبــل ضابــط ارتبــاط المؤسســة الشــريكة إ ـلـى مــكان تأدية الخدمة المجتمعية
بمــا ال يمــس كرامــة المحكــوم عليــه ويراعــي ســرية وخصوصيــة النــوع االجتماعــي وذوي اإلعاقــة أثنــاء تطبيــق بديــل االصــاح
االجتماعي.
 - 3متابعــة مــدى التــزام المحكــوم عليــه بتنفيــذ ســاعات الخدمــة المجتمعيــة .مــن خــال توقيــع كل مــن ضابــط ارتبــاط المؤسســة
والمحكوم عليه على نموذج جدول الخدمة المجتمعية.
 - 4يتــم تعبئــة نمــوذج التقييــم النها ـئـي للخدمــة المجتمعيــة (مرفــق رقــم  )*5وفــق مــا ورد بنمــوذج جــدول الخدمــة المجتمعيــة
عند انتهاء المحكوم عليه من الخدمة المجتمعية.
 - 5إرســال ملــف المحكــوم عليــه إ ـلـى المديريــة لتقــوم المديريــة بدورهــا بإرســاله إ ـلـى قاضــي تنفيــذ العقوبــة لغايــات حفظــه ـفـي
ملف الدعوى حسب األصول.

*

( )5أنظر صفحة رقم ( ) 49
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جدول توضيحي يبين إجراءات تطبيق بدائل االصالح المجتمعية في المؤسسات الشريكة:
1

استقبال الملف الوارد من المديرية

2

توجيه المحكوم عليه بالعقوبة المجتمعية من قبل ضابط ارتباط المؤسسة الشريكة
الى مكان تأدية الخدمة المجتمعية

3

متابعة المحكوم عليه بالعقوبة المجتمعية بمدى التزامه بتنفيذ ساعات الخدمة المجتمعية.
من خالل توقيع كل من المحكوم وضابط االرتباط في المؤسسة على نموذج جدول الخدمة

4

تعبئة نموذج التقييم النهائي للخدمة المجتمعية وفق ما ورد في نموذج جدول الخدمة
المجتمعية عند انتهاء المحكوم عليه من الخدمة المجتمعية.

5

ارسال ملف المحكوم عليه الى المديرية لتقوم بدورها بارساله الى قاضي تنفيذ العقوبة
المجتمعية لغايات تضمينها مع ملف الدعوى حسب االصول .

المجتمعية.
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القسم الثالث :األح ـك ـ ـ ــام الع ــام ـ ــة:
تقــوم المديريــة بتزو يــد أمانــة المجلــس القضا ـئـي بقائمــة محدثــة ودوريــة بالمؤسســات والجهــات المعتمــدة ـفـي تنفيــذ بدائــل
اإلصــاح المجتمعيــة والخدمــات المجتمعيــة والبرامــج التأهيليــة المتاحــة وتقديــم التقاريــر التــي تطلبهــا المحكمــة مرفق ـا ً بهــا
مذكرات التفاهم المبرمة معها.
ـفـي حــال تضميــن نمــوذج جــدول الخدمــة المجتمعيــة أي معلومــات غيــر صحيحــة لتظهــر أنهــا صحيحــة أو ـفـي حــال ورود أي
كشط أو تالعب فيه فإن ذلك يشكل مخالفة ألحكام القانون ُتوجب المساءلة الجزائية.
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المح ــور الرابــع
المؤسسات الشريكة:

القـس ــم األول :الم ــؤسـ ـســات المعتـمــدة.
قامــت وزارة العــدل بإبــرام مذكــرات التفاهــم مــع المؤسســات والجهــات المعتمــدة مــن الوزيــر لتنفيـ ـ ـ ـ ـ ــذ بدائــل اإلصــاح
المجتمعيــة متضمنــة كافــة التفاصيــل الالزمــة لضمــان حســن تنفيــذ بدائــل اإلصــاح المجتمعيــة المحكــوم بهــا والتاليــة اســماء
المؤسسات الشريكة:

 - 1وزارة العمل/مؤسسة التدريب المهني.
 - 2وزارة الزراعة.
 - 3أمانة عمان الكبرى.
 - 4وزارة التنمية االجتماعية.
 - 5وزارة الشباب .
 - 6وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية.
 - 7وزارة التربية والتعليم.
 - 8وزارة الصحة.
 - 9جامعة آل البيت .
 - 10جامعة الحسين بن طالل.
 - 11جامعة الطفيلة.
 - 12جامعة العقبة.
 - 13جامعة العلوم والتكنولوجيا.
 - 14مديرية األمن الع ــام.

31

الدليل االرشادي للعقوبات المجتمعية 2019

القســم الثاني :األعم ــال التي يمكن تطبيق ــها كب ــدائل إص ــالح مجتمـعـي في الم ــؤس ــسات المعتـ ــمدة.
قامــت المؤسســات المعتمــدة بتزو يــد مديريــة العقوبــات المجتمعيــة باألعمــال التــي يمكن تنفيذهــا كبدائل اصالح مجتمعي
لديها وهي كما يلي:
األعم ـ ـ ــال التي يمكن تطبيق ــها كبدائل إص ـ ــالح مجتمع ـ ــي لــدى مؤســسة الت ــدريب المهن ــي
الـ ــرقــم
أ-
المستوى ماهر
المستوى ماهر

األعم ــال

البرنامج التدريبي في المعهد التدريب المهني /األميرة تغريد:
مدخل بيانات
حالق نسائي

المستوى ماهر

حالق رجالي

المستوى ماهر

صيانة الحاسوب والشبكات

المستوى محدد المهارات

مساعد حالق نسائي

المستوى تدريب مستمر

مهارات المطاعم (الضيافة).

المستوى تدريب مستمر

التأسيسية في التمديدات

المستوى تدريب مستمر

التمييز في البيع وخدمة العمالء

ب-
المستوى ماهر
المستوى ماهر
المستوى ماهر

البرنامج التدريبي في معهد التدريب المهني /المشارع:
ميكانيكي مركبات خفيفة

كهربائي تمديد منزلية
كهربائي مركبات

المستوى ماهر

نجار اثاث

المستوى ماهر

ميكانيكي أجهزة تكيف وتبريد

المستوى ماهر

ميكانيكي تمديدات صحية

المستوى ماهر

حداد فاصون

المستوى ماهر

حالق رجالي

32

الدليل االرشادي للعقوبات المجتمعية 2019
المستوى ماهر

الكتروني أجهزة هاتف خلوي

المستوى ماهر

مجلس مركبات

المستوى ماهر
المستوى ماهر
المستوى ماهر
المستوى ماهر

حالق نسائي

مدخل بيانات
حلواني شرقي
خياط نسائي

المستوى محدد المهارات

مشغل آلة درزة صناعية

المستوى محدد المهارات

مساعد ميكانيكي تمديدات صحية

المستوى محدد المهارات

مساعد حالق نسائي

المستوى محدد المهارات

مساعد حداد فاصون

المستوى تدريب مستمر

التأسيسية في النجارة اليدوية

المستوى تدريب مستمر

التمديدات الصحية

المستوى تدريب مستمر

زراعة أشتال زينة ونباتات عطرية

المستوى تدريب مستمر

تأسيسية في إنتاج الحلويات والمعجنات

المستوى تدريب مستمر

خدمة الهواتف والمقاسم اإللكترونية

المستوى تدريب مستمر

مساعد حلواني

المستوى تدريب مستمر

العناية بأشجار النخيل

المستوى تدريب مستمر

تشكيل األلمنيوم

المستوى تدريب مستمر

التجميل

المستوى تدريب مستمر

مشكل قش وخيزران

المستوى تدريب مستمر

إنتاج الطعام

المستوى تدريب مستمر

صيانة أجهزة خلوية

المستوى تدريب مستمر

التأسيسية في التكيف والتبريد
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المستوى تدريب مستمر

التفصيل والخياطة

المستوى تدريب مستمر

تنسيق الزهور

المستوى تدريب مستمر

مشغل آلة درزة صناعية

المستوى تدريب مستمر

صيانة مضخات زراعية

ج-

البرنامج التدريبي في معهد التدريب المهني /مادبا السياحي:

المستوى المهني

كاتب استقبال فندقي

المستوى ماهر

طاهي أطعمه غريبة

المستوى ماهر

مضيف مطعم

المستوى مستمر

مهارات الفنادق الضيافة والطبخ والتدبير الفندقي

د-

البرنامج التدريبي في معهد التدريب المهني /المفرق:

المستوى ماهر

حالق رجالي

المستوى ماهر

حداد فاصون

المستوى ماهر

ميكانيكي مركبات خفيفة

المستوى ماهر

مكيانيكي أجهزة تكييف وتبريد منزلية

المستوى ماهر

مدخل بيانات

المستوى ماهر
المستوى ماهر
المستوى ماهر

كهربائي مركبات

كهربائي تمديد منزلية
خياط نسائي

المستوى ماهر

حداد ألمنيوم

المستوى محدد المهارات

مساعد أجهزة تبريد منزلية

المستوى محدد المهارات
المستوى محدد المهارات
المستوى محدد المهارات
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المستوى محدد المهارات

مساعد حالق رجالي

المستوى محدد المهارات

مشغل آلة درزة صناعية

المستوى مستمر

تكييف وتبريد

المستوى مستمر

حالق رجالي

المستوى مستمر

حالق نسائي

المستوى مستمر

دورة خياطة

المستوى مستمر

التأسيسية في الخياطة الصناعية

المستوى مستمر

حلويات ومعجنات

المستوى مستمر

دورة ميكانيك متوسطة

المستوى مستمر

دورة تجميل

المستوى مستمر

تنسيق زهور

األعمـ ـ ــال التي يمكن تطبيقـ ــها كبــدائ ــل إص ــالح مجتمع ــي في أم ــانـ ــة عمان الك ـ ــبرى
األعمال

الرقم
.1

أعمال الزراعة والحدائق

.2

في مجال الحرف كالحداده والنجارة والصيانة والميكانيك والتمديدات الصحية والكهربائية وكهربائية السيارات.

.3

الخدمات المساندة فني تصوير ومراسلين.
األعم ـ ـ ـ ــال التي يمكن تطبيقـ ــها كب ــدائ ــل إص ــالح مجتمعـ ــي في وزارة الـ ــزراع ـ ـ ـ ــة
األعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

الرقـ ـ ــم
.1

العمل في المشاتل الحرجية /سقاية زراعة ،تحضير ،تقليم للزراعة تعشيب.

.2

المشــاتل النباتيــة /ســقاية ،زراعــة ،تحضيــر للزراعــة ،نكــش تعشــيب ،تســميد ،تقليــم ،تحميــل وتنزيــل ،كافــة
العمليات الزراعية

.3

نكش وتعشيب جوانب الطرق
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.4

عمال إطفاء الحرائق في الغابات.

.5

عمال استثمار /تقليم األشجار وإزالة األشجار الجافة /نقل وتحميل األحطاب.

.6

عمال جمع البذور.

.7

عمال السلكي في محطات وابراج المراقبة للغابات.

.8

عمال حماية الغابات.

.9

فنيين زراعيين.

.10

مراسلين.

.11

أعمال مكتبية مختلفة.
األعم ـ ـ ــال التي يمكن تطبيق ـ ــها كبــدائـ ــل إص ـ ــالح مجتمعي في وزارة التنمــية االجتماع ــية
األعم ـ ـ ـ ـ ــال

الرقـ ــم
.1

العمل لدى مرا كز ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة الموجودة في معظم المحافظات.

.2

أعمال خدمة مجتمعية لدى مديريات وزارة التنمية االجتماعية مثل:
أ -اعمال الصيانة
ب -رعاية المسنين بالتنسيق مع الجمعيات التطوعية.

.3

العمل لدى مرا كز تنمية المجتمع المحلي من خالل تقديم محاضرات توعية (خياطة ،طبخ.)..
األعم ـ ـ ـ ــال التي يمكن تطبيقها كــبدائـ ــل إصـ ــالح مجتمع ـ ــي في وزارة ال ـش ـ ــباب
األعمـ ــال

الرق ـ ـ ــم
.1

صيانة المرا كز الشبابية (صيانة األبينة ،صيانة اللوازم).

.2

البرامج التأهيلية:
أ -ورش عمل حول المواطنة الصالحة.
ب -ورش عمل حول األوراق النقاشية الملكية.
ج -ورش توعية حول مخاطر المخدرات.
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األعمـ ـ ـ ــال التي يمكن تطبيقها كبدائل إصالح مجتمعي في وزارة األوقـ ـ ـ ـ ــاف والش ـ ـ ــؤون والمقدسـ ـ ــات اإلسالمية
المـ ـ ـ ـ ــدارس التابعة ل ـ ـ ــوزارة األوقـ ــاف

مدرسة أبي بكر الصديق /عمان

معلــم لغــة عربيــة ،معلــم لغــة إنجليزيــة ،معلــم حاســوب ،معلــم تربيــة إســامية
معلم رياضة ،معلم علوم

مدرسة عمر بن الخطاب /اربد

معلم لغة إنجليزية ،معلم علوم ،معلم لغة عربية ،معلم حاسوب ،مشرف نظام

مدرسة عثمان بن عفان /الكرك

معلم لغة عربية ،معلم اجتماعيات ،معلم لغة إنجليزية ،معلم حاسوب ،معلم علوم

مدرسة علي بن أبي طالب /السلط

معلــم علــوم ،معلمــك لغــة إنجليزيــة ،معلــم تربيــة إســامية ،معلــم اجتماعيــات،
معلم لغة عربية ،إذن مدرسي ،مشرف نظام

ب -المقابر

التنظيف وإزالة األشواك والنباتات

ج -مديرية الوزارة

أعمال الطباعة للذكور واإلناث

 .1العمل في خدمة المساجد ورعايتها وصيانتها كاآلتي:
أ .تنظيف المساجد ومرفقاتها سوا ًء خالل أفراد او عمل جماعي.
ب .أعمال الصيانة للمساجد القائمة (دهان ،سباكة ،حداده.)...
ج .صيانة وتأهيل الحدائق والساحات التابعة للمساجد.
 .2االشتراك مع اللجان الخيرية لرعاية شؤون المساجد في جميع مناطق المملكة.

د -المساجد

األعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال التي يمكن تطبيق ـ ــها كبدائـ ـ ــل إص ـ ـ ـ ــالح مجتمـ ـ ــعي في جامع ـ ـ ــة آل البيت
األعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

الرق ـ ـ ـ ـ ــم
.1

أعمال الزراعة .

.2

أعمال النظافة.

.3

أعمال ضمن دائرة اإلنتاج والتصنيع والصيانة.

.4

أعمال الدهان.
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األعمـ ـ ـ ـ ـ ــال التي يمكن تطبيقها كبــدائــل إصالح مجتمعي في جامعـ ـ ــة العق ــبة للتكنـولـ ــوجي ـ ـ ـ ــا
الرق ـ ـ ـ ـ ــم

األعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

.1

أعمال الزراعة .

.2

أعمال الصيانة.

.3

أعمال الدهان.
األعمال التي يمكن تطبيقها كبدائل إصالح مجتمعي في جامعة العل ــوم والتكـنول ــوجيـ ـ ـ ــا

الرقـ ــم

األعم ـ ـ ـ ــال

.1

وحدة الخدمات واإلنتاج الزراعي.

.2

وحدة التشغيل والصيانة.

.3

وحدة المشاغل الهندسية.

.4

دائرة النقل /الكراج.

.5

دائرة التدبير المنزلي.

.6

دائرة التغذية.
األعمـ ـ ـ ــال التي يمكن تطبيقـ ــها كب ــدائـ ــل إصـ ــالح مجتمـ ــعي في وزارة التربيـ ــة والتع ـلـيم

الرقـ ـ ــم

األعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

.1

أعمــال الصيانــة الدوريــة للمرافــق العامــة التــي تتبــع إداري ـا ً لمديريــة الكشــافة والمرشــدات ـفـي إدارة
النشــاطات التربو يــة كمرافــق المخيمــات الكشــفية ومنهــا أعمــال (الدهــان والنجــارة والحــدادة) وأعمــال
البستنة والعناية باألشجار وصيانة المرافق والمقاعد الدراسية.

.2

أعمــال الصيانــة العامــة ونشــاطات تتعلــق بصيانــة المنشــآت والمــدارس والمبا ـنـي الحكوميــة بصفــة
عامة (نظافة المدارس ،زراعة الحدائق ،دهان أسوار المدارس ،تجميل ودهان األرصفة).

.3

أعمال صيانة شــبكات الحاســوب والبرمجيات وصيانة االجهزة في المختبرات الحاســوبية في المدارس
واالقسام االدارية .
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.4

أعمــال صيانــة وتأهيــل الحدائــق المدرســية والمرافــق المدرســية بصفــة عامــة كإزالــة االعشــاب وتقليــب
التربة وزراعة االشجار والمرافق التابعة إلدارة التعليم المهني واالنتاج .

.5

االســتفادة مــن الخبــرات االكاديميــة لــذوي االختصــاص ـفـي مجــال الــدورات والمحاضــرات وورش العمــل
للموظفين والمتخصصة في مجال التعليم المهني .

.6

االســتفادة مــن الخبــرات االكاديميــة لــذوي االختصــاص ـفـي مجــال التدريــب التر بــوي والدراســات البحثية
ـفـي مجــال االرشــاد والتوعيــة ـفـي مجــاالت (االتصــال والتواصــل المجتمعــي  ,اســاليب حــل النزاعــات ادارة
الغضب  ,االرشاد النفسي ) .

.7

االســتفادة مــن الخبــرات االكاديميــة لــذوي االختصــاص ـفـي مجــال الــدورات والمحاضــرات وورش العمــل
للموظفيــن ـفـي مركــز الــوزارة أومديريــات التربيــة والتعليــم والعامليــن ـفـي المــدارس مــن خــال برامــج
يتم إعدادها بإشراف من مديرية االرشاد والتوجية في إدارة التعليم .

.8

االســتفادة مــن الخبــرات االكاديميــة لــذوي االختصــاص ـفـي مجــال الــدورات والمحاضــرات وورش العمــل
للموظفين والمتخصصة في مجال الطفولة ورياض االطفال أو مهارات اســتخدام الحاســوب وتصميم
البرامــج أو البرمجيــات لألطفــال  ,دون التعامــل المباشــر مــع االطفــال  ,وذلــك مــن خــال برامــج يتــم
إعدادها بإشراف ومتابعة من مديرية الطفولة في إدارة التعليم .

.9

االســتفادة مــن الخبــرات االكاديميــة لــذوي االختصــاص ـفـي مجــال الــدورات والمحاضــرات وورش العمــل
للموظفيــن والمتخصصــة ـفـي مجــال الخدمــات المجتمعيــة التطوعيــة ذات العالقــة بمواضيــع عــدة منهــا
ع ـلـى ســبيل المثــال ( البيئــة  ,النشــاطات االجتماعيــة  ,الســامة العامــة  ,الجوانــب المتعلقــة بالمهــارات
الحياتيــة  ,بنــاء القــدرات الشــخصية ) ,أو تقديــم خدمــات التعليــم المســاند مثــال( :برامــج محــو االميــة ,
تقديــم برامــج ونشــاطات مهاريــة ـفـي مرا كــز المتســربين وبرامــج التقو يــة  ,والمشــاركة بحمــات التوعيــة
بأحقية التعليم ) ,من خالل برامج يتم إعدادها بإشراف ومتابعة من إدارة التعليم .
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المح ــور الخامس :النمــاذج
 .1نموذج تقرير الحالة االجتماعية
مديرية العقوبات المجتمعية

الجزء األول

نموذج خاص بضابط ارتباط المحكمة

نموذج تقرير الحالة االجتماعية
أوالً :المعلومات األساسية للمشتكى عليه.
االسم من أربع مقاطع:
الجنس:
الجنسية:
الرقم الوطني:
رقم الوثيقة ألبناء األردنيات:
رقم اإلثبات الشخصي لألجانب:
مكان وتاريخ الوالدة:
الديانة:
العنوان:
الهاتف:
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مديرية العقوبات المجتمعية

نموذج خاص بضابط ارتباط المحكمة

ثانياً :الحالة الصحية.
 هل يعاني المشتكى عليه من أمراض مزمنة (ال  ،نعم /إرفاق تقارير )؟ -هل يتناول نوع معين من األدوية التي تؤثر على قيامه بالعمل بشكل مستمر؟

ثالثاً :الحالة االجتماعية للمشتكى عليه.
 الحالة االجتماعية (متزوج  /أعزب): عدد أفراد العائلة المعالين: المؤهل العلمي: الوضع االجتماعي (طالب /يعمل  /ال يعمل): مكان وطبيعة العمل وساعات الدوام؟ -هل لدى المشتكى عليه الرغبة بتطبيق بدائل اإلصالح المجتمعي؟

أقر وأصادق على صحة البيانات الواردة أعاله .توقيع المشتكى عليه:
تـ ــاري ـ ــخ :
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الج ــزء الثاني

يعبئ من قبل ضابط ارتباط المحكمة :

رابعاً :المعلومات /السجالت القانونية
 التهمة المنسوبة للمشتكى عليه : هل تم توقيف المشتكى عليه على ذمة التحقيق نعم /ال ؟ في حال نعم مدة التوقيف؟ عدد القضايا المنظورة للمشتكى عليه لدى المحاكم: -عدد اإلدانات السابقة :

خامساً :معلومات عن المشتكي.
المعلومات األساسية للمشتكي.
االسم من أربع مقاطع:
الجنس:
مكان وتاريخ الوالدة:
العنوان:
الهاتف:
مكان العمل:
هل يوجد إسقاط بالحق الشخصي من قبل المشتكي:
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نموذج خاص بضابط ارتباط المحكمة

الدليل االرشادي للعقوبات المجتمعية 2019

مديرية العقوبات المجتمعية
نموذج خاص بضابط ارتباط المحكمة

سادساً :توصيات ضابط االرتباط:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

اسم الموظف (ضابط ارتباط العقوبات المجتمعية)............................... :
تاريخ تعبئة النموذج...................... :

توقيع ضابط ارتباط المحكمة
الختم الرسمي
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 .2نموذج سجل بدائل اإلصالح المجتمعية في مديرية العقوبات المجتمعية
اسم
رقم
الحالة
الرقم اسم منفذ حكم الوضع
بديل اإلصالح الصحي االجتماعية الدعوى المحكمة
المجتمعي
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تاريخ
الحكم

وضعه
البديل التقارير
اسم
المؤسسة االصالحي المتعلقة االجتماعي قبل
الحكم
به
او الجهة
المعتمدة

وضعه
االجتماعي
اثناء تنفيذ
الحكم

مدى التزامه
بتنفيذ بديل
االصالح
المجتمعي

تقارير
المؤسسة
والجهة المعنية
به
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 .3نموذج جدول الخدمة المجتمعية
مديرية العقوبات المجتمعية

نموذج جدول للخدمة المجتمعية
أوال ً :المعلومات األساسية للمحكوم عليه.
االسم من أربع مقاطع:
الرقم الوطني:
الجنس:
الجنسية:
مكان وتاريخ الوالدة:
رقم الهاتف:
ثانياً :معلومات عن مكان الخدمة المجتمعية
اسم المؤسسة او الجهة :

العنوان:

بديل اإلصالح اإلجتماعي:

مكان تأدية الخدمة المجتمعية:

عدد ساعات الخدمة المجتمعية:
تاريخ بدء الخدمة المجتمعية:

تاريخ إنتهاء الخدمة المجتمعية :
أوقات الخدمة المجتمعية:

من الساعة................ :

الى الساعة................ :
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مديرية العقوبات المجتمعية

ثالثا ً  :جدول بأوقات تنفيذ الخدمة المجتمعية
الرقم

اليوم

التاريخ

1

من
الساعة

إلى
الساعة

الساعات
المنفذه

توقيع ضابط
|االرتباط الدائرة

توقيع المحكوم
عليه

2
3
4
5
6
7
8
9

10

مجموع الساعات المنفذة

أتعهد بتنفيذ قرار الحكم الصادر بحقي في الدعوى رقم (  ) .... /.....من محكمة ........................

لدى ...........................

وفــق الجــدول المبيــن أعــاه و ـفـي حــال االخــال إتخــاذ االجــراءات القانونيــة المنصــوص عليهــا ـفـي المــادة (/2/54ب) مكــرر ثاني ـا ً
من قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960وتعديالته .
مديرية العقوبات المجتمعية

اسم وتوقيع المحكوم عليه :
توقيع ضابط ارتباط المؤسسة:

مالحظــة  :يتــم إرســاله ـفـي حــال االنتهــاء مــن أداء الخدمــة المجتمعيــة مــع نمــوذج التقييــم النها ـئـي إ ـلـى مديريــة العقوبــات المجتمعيــة ـفـي وزارة العــدل ليصــار
ارسالة لقاضي تنفيذ العقوبة وفق االصول .
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مديرية العقوبات المجتمعية

 .4نموذج التقيي ــم الدوري للخدمة المجتمعية
نموذج التقييم الدوري للخدمة المجتمعية
أوال ً :المعلومات األساسية للمحكوم عليه.
االسم من أربع مقاطع:
الرقم الوطني:
الجنس:
الجنسية:
مكان وتاريخ الوالدة:
الديانة:
العنوان:
الهاتف:
المؤهالت /المهنة:
ثانياً :معلومات عن مكان الخدمة المجتمعية
اسم المؤسسة او الجهة :
العنوان:
بديل اإلصالح االجتماعي :
مكان تأدية الخدمة المجتمعية:
عدد ساعات الخدمة المجتمعية:
تاريخ بدء الخدمة المجتمعية:
تاريخ إنتهاء الخدمة المجتمعية:
من الساعة  ..........الى الساعة ..............
أوقات الخدمة المجتمعية:
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مديرية العقوبات المجتمعية

ثالثا  - :التقييم الدوري
سجل الزيارات لمديرية العقوبات المجتمعية للمحكوم عليه
منجز أو غير منجز للخدمة المجتمعية
التاريخ
الرقم
....../..../....
....../..../....
....../..../....
....../..../....
....../..../....
....../..../....
....../..../....
....../..../....
....../..../....
التوصيات -:
......................................................................................................................................................................
ختم المديرية

توقيع رئيس قسم الخدمة المجتمعية
توقيع مدير مديرية العقوبات المجتمعية

مالحظة  :يتم إرساله في حال االنتهاء من أداء الخدمة المجتمعية مع نموذج التقييم النهائي إلى قاضي تنفيذ العقوبة
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مديرية العقوبات المجتمعية
نموذج خاص بضابط ارتباط المؤسسة

 .5نموذج التقيي ــم النهائي للخدمة المجتمعية
نموذج التقييم النهائي للخدمة المجتمعية
أوالً :المعلومات األساسية للمحكوم عليه.
االسم من أربع مقاطع:
الرقم الوطني:
الجنس:
الجنسية:
مكان وتاريخ الوالدة:
الديانة:
العنوان:
الهاتف:
المؤهالت /المهنة:
وضعه االجتماعي اثناء تنفيذ الحكم :
ثانياً :معلومات عن مكان الخدمة المجتمعية
اسم المؤسسة او الجهة :
العنوان:
بديل اإلصالح اإلجتماعي :
مكان تأدية الخدمة المجتمعية:
عدد ساعات الخدمة المجتمعية:
تاريخ بدء الخدمة المجتمعية:
تاريخ إنتهاء الخدمة المجتمعية:
أوقات الخدمة المجتمعية:

يعمل

 /ال يعمل  /طالب

من الساعة  .......الى الساعة ..........
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مديرية العقوبات المجتمعية

نموذج خاص بضابط ارتباط المؤسسة

تقييم تطبيق العقوبة المجتمعية
هل تم تنفيذ الخدمة المجتمعية المطلوبة منه ضمن المواعيد المحددة؟

ممتاز

جيد جدا ً

جيد

هــل يقــوم بالخدمــة المجتمعيــة بالجــودة المطلوبــة والمحافظــة ع ـلـى
األدوات المستعمل في أدائها ؟
هــل يلتــزم بالتعليمــات الموجهــة إليــه مــن المســؤولين ـفـي أداء الخدمــة
المجتمعية ؟
هل يقوم بالخدمة المجتمعية على أساس التعاون مع الزمالء؟
التوصيات:
....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
اسم الموظف.................................................. :

توقيعه................................. :

تاريخ تعبئة النموذج20......./........../.......... :
توقيع ضابط ارتباط المؤسسة
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