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العقوبات البديلة - الجذور التاريخية واالتجاهات المعاصرة:
عقوبة الخدمة المـُجتمعية أنموذجًا

اأ. د. �شامي حمدان الروا�شدة
اأ�شتاذ القانون الجنائي

كلية القانون، جامعة قطر

الملخ�ص:
العقابية  الت�شريعات  في  البديلة  العقوبات  وِر  �شُ من  ورٍة  ب�شُ الدرا�شة  هذه  مو�شوع  يتعّلق 
عن  بدياًل  ُل  ُتمثِّ اأ�شبحت  التي  المجتمعية  الخدمة  عقوبة  اأ�شا�ًشا  بها  ونعني  المعا�شرة؛ 
العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة. ولعّل ما ُيعّمق وجاهة هذا التناول كذلك، اأّنه ثمة 
اأقدمت على  ت�شريعات عقابية متعّددة، كقانون العقوبات الإنجليزي، والأردني، والقطري 
تبّني هذه العقوبة والعتداد بها. اإّن الهدف الرئي�س من هذه الدرا�شة، هو اإلقاء ال�شوء على 
عقوبة الخدمة المجتمعية من خالل التعريف بها، وبيان خ�شائ�شها ومزاياها، وتو�شيح 
طبيعتها و�شورها، هذا بالإ�شافة اإلى اإبراز فل�شفتها وجذورها التاريخية. كما تهدف هذه 
اإلى بيان الأحكام القانونية الناظمة لهذه العقوبة في الت�شريعات المقارنة محّل  الدرا�شة 
الدرا�شة وتحليلها. ومن المفيد الإ�شارة، اإلى اأّنه من بين الت�شريعات التي تبنت حديًثا هذه 
منهما  اأ�شبق  الإنجليزي  القانون  كان  حين  في  والقطري،  الأردني  القانونان  هما  العقوبة 
ُل تطوًرا جديًدا في  ُتمثِّ اإّن عقوبة الخدمة المجتمعية  في توّخي هذا النهج. �شفوة القول، 
تبنّيها  اإلى  الحديثة  العقابية  الت�شريعات  �شارعت  ومراميها،  واأغرا�شها  العقوبة  نظرية 
في �شوء ما ُتحّققه من اإيجابيات ومزايا؛ تتجّلى خا�شة في م�شتوى تاأهيل المحكوم عليه 
وتجنيبه العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة. فالخدمة الُمجتمعية اإًذا ُتعتبر �شورة من 
ور العقوبة في ال�شيا�شات الجنائية الحديثة بامتياز، تهدُف اأ�شا�ًشا اإلى اإ�شالح الجاني  �شُ
الموؤ�ش�شات  ُم�شكلة ازدحام  ُتعدُّ و�شيلة فّعالة للحدِّ من  اأنها  وتهذيبه، وتقويم �شلوكه. كما 
العقابية من جهة، والتخفيف من نفقاتها المكلفة التي باتت ترهق الخزينة العامة من جهة 
المقّدرات  على  اإيجاًبا  تنعك�س  اقت�شادية  مزايا  من  ُتحّققه  ما  اإلى  بالإ�شافة  هذا  ثانية، 
بدائل  اأهّم  من  ُتعتبُر  العقوبة  هذه  اإّن  �شواب،  عن  القول  يمكن  لذلك،  للدولة.  المالية 

العقوبات ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة. 
للحرية  ال�شالبة  العقوبة  البديلة،  العقوبات  المجتمعية،  الخدمة  عقوبة  ّدالة:  كلمات 

ق�شيرة المدة، القانون الأردني، القانون القطري، القانون الإنجليزي. 
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المقدمة:
اأواًل: التعريف بمو�شوع البحث

ُت�شدرها  التي  العقوبات  من  �شِ الريادة  مركز  تحتّل  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  اأ�شبحت 
الحدِّ  اإلى  ال�شعي  اأو  البدنية،  العقوبات  اإلغاء  تفعيل  بعد  ل�ِشَيَما  الُمخت�ّس  الق�شاء  اأحكام 
القديمة،  العهود  في  اأّنه  اإلى  الإ�شارة  الُمفيد  ومن  العقابية.  الت�شريعات  غالبية  في  منها 
كان اأمر �شلب الُحرية ُينظر اإليه كو�شيلة للتحفظ على المتهمين اإلى حين �شدور الأحكام 
هم. وقد َحِظيت العقوبة ال�شالبة للحرية حتى عهد  عليهم، اأو تنفيذ عقوبة الإعدام في حقِّ
اأّنها كانت هي  والق�شائي، ذلك  الت�شريعي  ال�شعيدين  وا�شعين على  قريب بقبوٍل وتطبيٍق 

الُمقّدرة لُمعظم الجرائم. 

بن�شيب  ت�شتاأثر  للحرية  ال�شالبة  العقوبة  اأّن  اإلى  الدول،  مختلف  في  الإح�شائيات  وت�شير 
الأ�شد في اأحكام الق�شاء، اإّل اأّن التطبيق العملي لهذه العقوبة في ُمعظم الدول - وخا�شة 
اأ�شبحت عاجزة  لأّنها  اأزمة حقيقية  ُتعاني من  باأّنها  المدة - ك�شف  تمّيز منها بق�شر  ما 
والتاأهيل.  الإ�شالح  هدفا  ول�شيما  الحديثة؛  العقابية  ال�شيا�شة  اأهداف  بع�س  تحقيق  عن 
الموؤ�ش�شة  داخل  عليه  المحكوم  بو�شع  تق�شي  المدة  ق�شيرة  للحرية  ال�شالبة  فالعقوبات 
الجوانب  بُمختلف  الإلمام  اأو  عليه،  بالتعّرف  تكفي  ل  الزمن  من  ق�شيرة  لفترة  العقابية 
الُم�شّكلة ل�شخ�شيته، الأمر الذي ي�شعب معه اإخ�شاعه لبرنامج تاأهيلي واإ�شالحي يتنا�شب 

معه. 

اإّن من النتائج المبا�شرة المترّتبة على ما �شبق، ارتفاع ن�شبة العود لرتكاب الجريمة من 
جهة، وف�شل هذه العقوبة في تحقيق وظيفة الردع بنوعيه العام والخا�س من جهة ثانية. 
ارتكاب  معدل  في  الم�شطرد  الرتفاع  ر�شد  هو  ال�شابق،  القول  �شّحة  على  ُيدّلُل  ما  ولعّل 
الجريمة، اإلى جانب ارتفاع نفقات النظام العقابي التقليدي الذي يرتكز في المقام الأول 

على العقوبات ال�شالبة للحرية وخا�شة تلك الُمتمّيزة بِق�شِر المدة. 

�شّكل كلُّ ما �شبق، ُمنطلًقا رئي�شيًا في اأدبيات الفكر العقابي الحديث اإلى اإعادة النظر في 
ا�شتراتيجية ال�شيا�شة العقابية التقليدية واأهدافها واأ�شاليبها. وقد تحّقق هذا الم�شعى من 
خالل تطبيق بما ُي�شمى بـــ »تر�شيد العقاب«، وعدم الإ�شراف في تطبيق العقوبات ال�شالبة 
على  التغلب  ُبغية  لها  »بدائل«  عن  والبحث  المدة،  بق�شر  منها  تمّيز  ما  وخا�شة  للحرية 
اآثارها ال�شلبية كّلما اأمكن ذلك، وتحقيق فائدة ونفع للمجتمع والمجرم مًعا، وتوفير اأف�شل 
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الظروف لإنجاح عملية التاأهيل الجتماعي. 

فالم�شاوئ التي ترّتبت على تطبيق العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة اأثارت ت�شاوؤلت 
حول مدى مالءمتها لل�شيا�شة العقابية الحديثة، لذلك توّلدت الحاجة الما�شة ل�شتحداث 
ُطرٍق واأ�شاليب اأخرى تُحّل َمحلَّ العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة، وتجّنب م�شاوئها. 
ومن اأبرز هذه البدائل واأكثرها انت�شاًرا في الت�شريعات العقابية المعا�شرة؛ عقوبة الخدمة 

المجتمعية التي �شتكون محوًرا لهذه الدرا�شة.  

ُل عقوبة الخدمة المجتمعية روؤية جديدة للعقوبة تخدم المجتمع والإن�شان على حّد �شواء،  ُتمثِّ
ُل بامتياز ت�شوًرا م�شتحدًثا وجديًدا لمفهوم العقوبة  وتعّزز من دوره في المجتمع، وهي ُت�شكِّ
والآمال التي ت�شعى اإلى تحقيقها؛ خا�شة ما تعّلق منها بالجانب الإ�شالحي. اإّن هذه العقوبة 
اأكان ذلك من منظور  �شواٌء  المحكوم عليهم؛  للتعامل مع  ُل فيما نرى، نظرة جديدة  ُت�شكِّ
. فهي من ناحية، تن�شجم مع الفكر القت�شادي في تنمية  اجتماعيٍّ اأم من منظور اقت�شاديٍّ
اأخرى،  ناحية  من  وهي  المجتمع.  خدمة  في  وخبراتهم  قدراتهم  من  وال�شتفادة  الأفراد 

ُق الندماج للمحكوم عليهم بما يتوافق مع الفكر الجتماعي.  ُتحافظ على التوازن وُتحقِّ

من  عليه  المحكوم  حرمان  على  يقوم  جنائي  نظام  هي  المجتمعية،  الخدمة  عقوبة  اإّن 
ال�شتمتاع باأوقات فراغه بما يت�شّمنه ذلك من �ُشعوٍر باألم الجزاء، اإّل اأنه ُي�شاعد في نف�س 
الجزاء)1(.  من  النوع  بهذا  عليهم  المحكوم  لدى  بالم�شوؤولية  ال�شعور  تعميق  على  الوقت 
وتجنيبهم  عليهم  المحكوم  اإ�شالح  اأهمها:  من  المزايا  من  العديد  العقوبة  هذه  ُق  وُتحقِّ
م�شكلة  وعالج  العقوبة،  تفريد  وتحقيق  المدة،  ق�شيرة  للحرية  ال�شالبة  العقوبة  م�شاوئ 
تكد�س ال�شجون، وُمعالجة م�شكلة العود للجريمة، وتوفير نفقات التنفيذ العقابي، وتعزيز 

م�شاركة المجتمع في مكافحة الجريمة. 

ثانيًا: اأهمية البحث واإ�شكاالته 

يتعّلق مو�شوع هذه الدرا�شة بالعقوبات البديلة في الت�شريعات العقابية الُمعا�شرة، وَيتمحور 
الت�شريعات  بع�س  ُت�شّميها  )اأو كما  المجتمعية  الخدمة  الهتمام ق�شًرا على عقوبة  مركُز 
ال�شالبة  العقوبة  ُل بدياًل مركزيًّا عن  ُتمثِّ اأ�شبحت  اأّنها  بالت�شغيل الجتماعي( على اعتبار 
للحرية ق�شيرة المدة، اإلى جانب اعتمادها وتبّنيها من ِقبل العديد من الت�شريعات العقابية؛ 

طايل محمود ال�شياب و�شالمة ر�شيد ح�شين، عقوبة الخدمة المجتمعية »العمل للنفع العام« في الت�شريعين   )1(
الأردني والإماراتي بين الواقع والماأمول، مجلة درا�شات: علوم ال�شريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن، 

المجلد 46، العدد 4، �شنة 2009، �س 402-401. 
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ومن بينها قانون العقوبات الإنجليزي، والأردني والقطري. وتهدف هذه الدرا�شة اإلى اإلقاء 
ال�شوء على عقوبة الخدمة الُمجتمعية من خالل التعريف بها، وبيان خ�شائ�شها ومزاياها، 
التاريخية. كما تهدف  اإلى تحديد فل�شفتها وجذورها  بالإ�شافة  و�شرح طبيعتها و�شورها، 
المقارنة  الت�شريعات  في  العقوبة  لهذه  الناظمة  القانونية  الأحكام  بيان  اإلى  الدرا�شة  هذه 

محّل الدرا�شة وتحليلها. 

وتتناول هذه الدرا�شة العديد من الإ�شكاليات التي ُتثيرها عقوبة الخدمة المجتمعية، والتي 
تتمحور اأ�شا�ًشا حول جدوى عقوبة الخدمة المجتمعية، وبيان مدى كفايتها في التغلب على 
الآثار ال�شلبية لُعقوبة �شلب الحرية ق�شيرة المدة. ويتفّرع عن الأمر ال�شابق، عّدة اإ�شكاليات 
اأخرى تكت�شب من الأهمية ال�شيء الكثير، ول ُيمكن باأيِّ حاٍل من الأحوال التغافل عنها اأو 
العقابية  ال�شيا�شة  اأهداف  مع  العقوبة  ان�شجام هذه  بيان مدى  تن�شبُّ على  لأّنها  اإنكارها 
اإيجابيات  وتو�شيح  جهة،  من  واإ�شالحه  عليه  المحكوم  تاأهيل  اإلى  تجنح  التي  الُمعا�شرة 
اإلى  بال�شرورة  يقودنا  وهذا  ثانية.  جهة  من  المجتمعية  الخدمة  لعقوبة  القانوني  النظام 
اأو  اأوجه ق�شور  اأو  اإيجابيات  واإبانِة ما تتمّتع به من  ور الخدمة المجتمعية،  البحث عن �شُ

مواطن خلل. 
ثالثًا: منهج البحث وخطته

بتحليل  وذلك  الُمقارن،  التحليلي  الو�شفي  المنهج  وفق  المو�شوع  هذا  الدرا�شة  ُتعالج 
الدرا�شة،  مو�شوع  وي�شتلزم  والهتمام.  النظر  محور  الت�شريعات  في  القانونية  الن�شو�س 

�شرورة تناوله وفًقا للتق�شيم التالي:

المبحث الأول: التعريف بعقوبة الخدمة المجتمعية وفل�شفتها وجذورها التاريخية 

الت�شريعات  في  المجتمعية  الخدمة  لعقوبة  الناظمة  القانونية  القواعد  الثاني:  المبحث 
المقارنة

رابعًا: نطاق البحث 

�شوف تتناول هذه الدرا�شة مو�شوع الخدمة المجتمعية في ُكلٍّ من القانون القطري الذي 
نّظم اأحكام عقوبة الخدمة الُمجتمعية بُموجب التعديل الذي اأجراه الم�شّرع القطري على 
قانون العقوبات رقم 11 ل�شنة 2004 وفقًا للقانون رقم 23 ل�شنة 2009، حيث اأوجد تنظيًما 
في  وذلك  الجتماعي،  الت�شغيل  عقوبة  اأ�شماها  التي  المجتمعية  الخدمة  لعقوبة  قانونًيا 
المواد: )23، 57، و63 مكرر، و63 مكرر 1، و63 مكرر 2، بالإ�شافة للمواد 359 مكرر، و359 
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مكرر 1، و359 مكرر 2( من قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 ل�شنة 2004. 

كما تتناول الدرا�شة مو�شوع عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني الذي ن�ّس على 
هذه العقوبة لأول مرة في قانون الأحداث بُموجب المادة )24( من قانون الأحداث الأردني 
المجرمين  على  لتطبيقها  العقوبة  هذه  الأردني  الم�شّرع  اأدخل  كما   .2014 ل�شنة   23 رقم 
البالغين بُموجب المادتين )25 مكررة و54 مكررة/ثانيًا( من قانون العقوبات الأردني رقم 
تعليمات  تطبيقها  ويحكم   .2017 ل�شنة   27 رقم  القانون  بُموجب  الُمعّدل   1960 ل�شنة   16
101 ل�شنة  التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم  العا�شرة من نظام  المادة  �شدرت بُموجب 
2015، حيث تم ا�شتحداث مديرية في وزارة العدل ُت�شّمى »مديرية العقوبات المجتمعية« 
تتوّلى الإ�شراف على تطبيق العقوبات المجتمعية على اختالف اأنواعها - بما في ذلك عقوبة 
الخدمة المجتمعية - تحت اإ�شراف قا�شي تنفيذ العقوبة الذي تّم ا�شتحداثه بُموجب المادة 
)353( من قانون اأ�شول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 ل�شنة 1961 الُمعّدل بُموجب 

القانون رقم 32 ل�شنة 2017. 

و�شوف تتناول الدرا�شة اأخيًرا، مو�شوع عقوبة الخدمة الُمجتمعية في القانون الإنجليزي التي 
تّم ا�شتحداثها منذ عام 1972، وذلك بُموجب اأحكام الف�شلين الأول والثاني من الجزء 12 
من قانون العدالة الجنائية ل�شنة Criminal Justice Act( 2003( الُمعّدل بُموجب قانون 

.)Sentencing Act( 2020 اإ�شدار الأحكام ل�شنة
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المبحث االأول
التعريف بعقوبة الخدمة المجتمعية وفل�شفتها 

وجذورها التاريخية

ُتعدُّ الخدمة الُمجتمعية من الُعقوبات الُم�شتحدثة في الُنظم الِعقابية الُمعا�شرة، وهي تقوم 
على هدٍف رئي�س اأ�شا�شُه الأّولّي تاأهيل المحكوم عليهم خارج اأ�شوار الُموؤ�ّش�شات العقابية، 
وتجنيبهم ُم�شاعفات وم�شاوئ العقوبات ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة. وتاأ�شي�ًشا على ما 
تقّدم، فاإّن درا�شة هذه العقوبة تقت�شي ِلزاًما �شرورة التوّقف بدًءا عند ماهية وتعريف هذه 
ُمعالجة طبيعة  ثانية،  وت�شتوجب في مرحلٍة  التاريخية.  وبيان فل�شفتها وجذورها  العقوبة، 
اإبراز خ�شائ�شها ومزاياها في  اإلى جانب  عقوبة الخدمة الُمجتمعية وبيان �شورها. هذا 

عدة مطالب، وذلك على النحو الآتي بيانه.  

المطلب االأول

التعريف بعقوبة الخدمة المجتمعية

ُيعّد هذا النظام من اأحدِث الأنظمة في الُمعاملة الِعقابية الحديثة لأّنه يطّبق على المحكوم 
عليه خارج اأ�شوار الموؤ�ش�شة العقابية؛ اأي اإلزام الجاني بتاأدية عمٍل ُمعّيٍن في اإحدى الهيئات 
ال�شحّية،  قدراته  مع  يتنا�شب  وبما  مقابل،  ودون  المجتمع  لمنفعة  العامة  الموؤ�ش�شات  اأو 
والنف�شّية، والمهنية، والجتماعية. ومن المفيد القول، اإّن جوهر هذا النظام يتمحور اأ�شا�ًشا 
حول توفير ُمعاملة ِعقابية للمحكوم عليه ُتعدُّ اأكثَر اإن�شانيٍة من عقوبة �شلب الحرية ق�شيرة 
اإجرامية  خطورة  على  �شخ�شيتهم  تنطوي  ل  الُمجرمين  من  ُمعّينٍة  لِفئٍة  بالن�شبة  المدة 
تهّدد اأمن المجتمع كالمجرمين بال�شدفة؛ اأي اأولئك الذين يرتكبون جرائم ب�شيطة ل تدّل 
ل فكرة الإجرام بنفو�شهم، اأو ت�شّربت قلوبهم باتجاهات عدوانية نحو المجتمع،  على تاأ�شّ
ويج�ّشد ذلك قول  الن�شيج الجتماعي،  اإلى  بالعودة  لهم من جديد  الفر�شة  لإتاحة  وذلك 
اإجراء  هو  حب�س  دون  الإلزامي  ال�شغل  »اأّن  راأى:  الذي  »اأنريكوفيري«  الإيطالي  العالمة 
على  النظام  هذا  ويقوم  ب�شيطة«)2(.  جرائمهم  تكون  والذين  بال�شدفة  للمجرمين  مالئم 
اإدماج المحكوم عليه في المجتمع، واإخ�شاعه للتاأهيل والإ�شراف من خالل اإلزامه بالقيام 
باأعمال ون�شاطات اإن�شانية، مّما يحّقق في نهاية المطاف ا�شتفادة المجتمع منه، ف�شاًل عن 

للن�شر،  الثقافة  دار  العقوبة،  تقدير  الجنائي في  القا�شي  ل�شلطة  القانونية  الحدود  اإبراهيم،  ن�شاأت  اأكرم   )2(
عمان، الأردن، 1998، �س147.
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اإ�شالحه وتاأهيله اجتماعًيا دون اللجوء ل�شلب حريته)3(.

ا�شتخدمت  الُمقارنة  الت�شريعات  اأّن  اإلى  ذاته،  الناطم  ال�شياق  في  الإ�شارة  الُمفيد  ومن 
ُم�شطلح  الأردني  الم�شّرع  ا�شتخدم  فقد  المجتمعية.  الخدمة  على  للدللة  عّدة  ُم�شطلحات 
»الخدمة المجتمعية«، وذلك في المادة )25 مكررة( من قانون العقوبات، وا�شتخدم الم�شطلح 
ذاته القانون الإماراتي بُموجب المادة )120( من قانون العقوبات التحادي رقم 3 ل�شنة 1987. 
وقد ا�شتخدم الم�شّرع الجزائري ُم�شطلح العمل للنفع العام في المادة )5 مكرر-1( من قانون 
العمل لفائدة الم�شلحة  اإلى ا�شتخدام ُم�شطلح  التون�شي  الت�شريع  العقوبات، في حين ذهب 
الفرن�شي  الت�شريع  وي�شتخدم  الجزائية.  المجلة  من  مكرر-1(   /15 )الف�شل  في  العامة 
ا�شتخدم  حين  في  العقوبات،  قانون  من   )8-131 )المادة  العامة  للمنفعة  العمل  ُم�شطلح 
الم�شّرع الإنجليزي م�شطلح »العمل غير مدفوع الأجر« )Unpaid Work Requirement(. اإّن 
اأهّم ما ُي�شتفاد من التعريفات ال�شابقة رغم تمّيزها بالختالف على ُم�شتوى الت�شمية، اإّل اأّن 

هذا الأمر ل ينفي ما بينها من اتفاق في المعنى وال�شتعمال والمدلول)4(.

اأّما على ال�شعيد الفقهي، فقد عّرفها جانٌب من الفقه باأّنها: »عقوبة ُمقّيدة لحرية المحكوم 
عليه وتكون بُموافقته من اأجل اإنجاز عمٍل بدون اأجر ذي نفع عام للجماعة«، اأو باأّنها: »عقوبة 
اإطار �شلطته التقديرية في تفريد  بديلة عن عقوبة الحب�س بُمقت�شاها يمكن للقا�شي في 
لن�شو�س  وفًقا  وبُموافقته  المحكوم  على  يعر�س  اأن  الأ�شلية  بالعقوبة  النطق  بعد  العقوبة 
القانون اأداء اأعمال ُمحّددة ل�شالح المجتمع لمدة زمنية محدّدة«)5(. وعّرفها البع�س الآخر 
اأو جمعية  اأو موؤ�ش�شة  ُمفيٍد ل�شالح هيئة  اإلزام المحكوم عليه بعمٍل  باأّنها: »ُعقوبة قوامها 
اآخر  اتجاه  المحكمة«. وهناك  ُتقّرُرها  قانوًنا  ُمّدٍة محّددة  وب�شورة مجانية، وذلك ِخالل 
من الفقه يعّرفها باأّنها: »الجهد الم�شروط البديل لعقوبة الحب�س المقدم من المحكوم عليه 
�شخ�شيًا لدى موؤ�ش�شة عامة لح�شاب النفع العام، غايته اإ�شالح المكلف به وتاأهيله واإعادة 
اإدماجه في المجتمع«)6(، اأو باأّنها: »عقوبة مقّيدة من حرية المحكوم عليه وتكون بُموافقته 

�شوء  في  الحرية  �شلب  اآثار  من  الحد  في  ودوره  العامة  للمنفعة  العمل  نظام  الوريكات،  الّل  عبد  محمد   )3(
للبحوث  العلمية  الجمعية  وال�شيا�شية،  القانونية  العلوم  مجلة  مقارنة،  درا�شة  الحديثة:  العقابية  ال�شيا�شة 

والدرا�شات ال�شتراتيجية، بغداد، المجلد 3، العدد 6، �شنة 2013، �س 175. 
محمد عبد الّل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني والمقارن، مجلة الحقوق، مجل�س   )4(

الن�شر العلمي، جامعة الكويت، بحث مقبول للن�شر، 2020، �س 5. 
العربية،  النه�شة  دار  المقارن،  الجنائي  الت�شريع  في  العامة  للمنفعة  العمل  عقوبة  القا�شي،  متولي  رامي   )5(

القاهرة، 2012، �س 16. 
با�شم �شهاب، عقوبة العمل للنفع العام في الت�شريع الجزائري، مجلة ال�شريعة والقانون، جامعة الإمارات   )6(

العربية المتحدة، ال�شنة 27، العدد 57، �شنة 2013، �س 92.
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من اأجل اإنجاز عمل بدون اأجر ذي نفٍع للجماعة«)7(. 
ويعّرفها بع�س الفقه، باأّنها: »تلك العقوبة التي تقوم على اإلزام الجاني بالقيام بالعمل في 
ب�شفة  �شواء  العقوبة  فترة  خالل  ال�شاعات،  من  معّين  لعدد  الحكومية  الموؤ�ش�شات  اإحدى 
يومية اأو لعدد معّين من الأيام خالل اأ�شهر، يحّددها الحكم ال�شادر، ُيحّدد كذلك الموؤ�ّش�شة 
التي �شيقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم بها، وكذلك نمط العمل الذي �شيقوم به، وعدد 
�شاعاته، والفترة التي يجب عليه اإتمام تنفيذ تلك ال�شاعات خاللها )فترة العقوبة(، ويجب 
اأن يحّدد القا�شي نوع العمل الذي �شُيلزم به المحكوم عليه باأدائه في �شوء درا�شته لخبرات 
التي  العلمية  وُموؤهالته  البدنية، وال�شحية، والنف�شية،  الفنية، وقدراته  الجاني، ومهاراته 

يبّينها ملف درا�شة الحالة«)8(. 
كما عّرفها البع�س، باأّنها: »اإلزام المحكوم عليه بالقيام باأعمال معّينة ل�شالح المجتمع دون 
اأن يح�شل على اأجر مقابل ذلك من خالل المدة التي تحّددها المحكمة وفي �شوء الحدود 
المن�شو�س عليها في القانون«)9(، بينما ُيعّرفها البع�س الآخر، باأّنها: »عقوبة قوامها اإلزام 
المحكوم عليه بعمل مفيد ل�شالح هيئة اأو موؤ�ش�شة اأو جمعية عامة وب�شورة مجانية، وذلك 
خالل مدة محّددة قانونًا تقّررها. فالعمل للمنفعة العامة عقوبة تفر�شها المحكمة ب�شورة 
اأ�شلية اأو تكميلية اأحيانًا، وتلزم المحكوم عليه باإتمام عمل دون مقابل لم�شلحة المجتمع، 

بدًل من دخوله ال�شجن، وذلك خالل مدة معّينة تحّددها المحكمة في قرارها«)10(.
عقوبة  بتعريف  قامت  الِعقابية  الت�شريعات  بع�س  باأّن  نلحظ  ذاته،  الناظم  ال�شياق  وفي 
المحكوم  »اإلزام  بكونها:  الأردني  الم�شّرع  ب�شكل �شريٍح، حيث عّرفها  الُمجتمعية  الخدمة 
عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحّددها المحكمة ل تقل عن 
»40« �شاعة ول تزيد على »200« �شاعة، على اأن يتّم تنفيذ العمل خالل مدة ل تزيد على 
�شنة«)11(، وذلك بُموجب المادة )25 مكررة( من قانون العقوبات. كما قام الم�شّرع القطري 

زكرياء �شبيلي، عقوبة العمل للنفع العام، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر،   )7(
2015/2014، �س 13. 

امللك جامعة  مقارنة،  درا�شة  وبدائلها:  املدة  ق�شرية  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  الزيين،  رم�شان  اأيمن   )8( 
عبد العزيز، جدة، 2003، �س 208.   

2006، �س  اأكاديمية �شرطة دبي،  جرام والعقاب،  جودة ح�شين جهاد وعلي محمود علي حمودة، علما الإ  )9(
.383

)10( Philippe Conte et Patrick Maistre Du Chambon, Droit Penal General, 5e Édition, Armand 
Colin, Paris, 2000, p. 248. 

ُم�شار اإليه لدى: محمد عبد الّل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني والمقارن، مرجع 
�شابق، �س 6. 

املادة )25 مكررة( من قانون العقوبات الأردين رقم 16 ل�شنة 1960 وتعديالته.   )11(
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بتعريف الخدمة المجتمعية، باأّنها: »اإلزام المحكوم عليه باأن يوؤدي، لمدة محّددة، عماًل 
من الأعمال المبّينة في جدول الأعمال الجتماعية، المرفق بهذا القانون«)12(. 

المطلب الثاني

فل�شفة عقوبة الخدمة المجتمعية وجذورها التاريخية

تتمّتع ُعقوبة الخدمة الُمجتمعية في الت�شريعات الحديثة ب�شرٍب من الُح�شوِة وال�شبِق، وذلك 
المجتمعية  الخدمة  فعقوبة  الحديثة.  الجنائية  ال�شيا�شة  في  تكت�شبها  التي  الأهمية  بُحكم 
ُتعتبر و�شيلة ُمهمة لتفريد العقاب، ذلك اأّن القا�شي الجنائي يتمّتع ب�ُشلطة تقديرية وا�شعة 
ِبناًء  الجرائم  الأمر خا�شًة في بع�س  ويتحّقق هذا  العقوبات،  اآخر من  بنوع  ا�شتبداله  في 
على طبيعة الجريمة المرتكبة، واقت�شارها على طوائف معّينة من المجرمين كالأحداث 
عقوبة  فكرة  ُيرجُع  الفقه  من  جانًبا  اأّن  اإلى  الإ�شارة  الُمفيد  ومن  المبتدئين.  والمجرمين 
»الجرائم  ال�شهير  كتابه  في  ذكر  الذي  بيكاريا«  دي  »�شيزاري  اإلى  المجتمعية  الخدمة 
والعقوبات« ال�شادر �شنة 1764 اأّن: العقوبة الأكثر مالءمة �شتكون �شكاًل وحيًدا للرق العادل؛ 
اأي الرق الموؤقت، حيث يكون المتهم وعمله - بموجب نظام الرق هذا - في خدمة الجماعة، 
وبذلك تكون هذه الحالة من التبعية التامة كتعوي�س عن الطغيان الظالم الذي ت�شّبب فيه 
كّلما  التعذيب ق�شوة،  ازداد  كّلما  »اإّنه  ويقول:  بالعقد الجتماعي.  اإخالله  نتيجة  ال�شخ�س 
ازدادت النف�س الب�شرية �شرا�شة، ولذلك فاإّن و�شائل التعذيب عديمة الجدوى والفاعلية«)13(. 

واإ�شافة اإلى ما تقّدم يمكن القول اإّنه في بدايات الع�شرينيات نادى الفقيه الألماني ليز�شت 
Liszt بهذا النظام، للتقليل قدر الإمكان من م�شاوئ العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة 
و�شلبّياتها، وهو ال�شبب الرئي�س في اعتقادنا الذي دفع بالت�شريعات العقابية الُمعا�شرة اإلى 
تبّني هذا النظام)14(. ويرى كثير من الفقه، اأّن ُعقوبة الخدمة الُمجتمعية ُتعتبر فتًحا جديًدا 
رر الذي �شّببتُه الجريمة الُمرتكبة للمجتمع  ا لل�شّ في ال�شيا�شة العقابية، لأّنها ُت�شّكل تعوي�شً
اإدماج  ت�شهيل  اأخرى؛ وذلك من خالل  المجني عليه من جهة  بتعوي�س  والتزاًما  من جهة، 

المحكوم عليه، وتجنيبه مخاطر الختالط بغيره من ال�شجناء داخل الموؤ�ش�شة العقابية. 

)12( المادة )63 مكررة( من قانون العقوبات القطري رقم 11 ل�شنة 2004 وتعديالته.
ر�شالة  نموذجًا،  العام  للنفع  العمل  المدة:  ق�شير  الحب�س  لعقوبة  البديلة  العقوبات  اأحمد،  بن  يعقوب   )13(
ماج�شتير، جامعة ال�شهيد حمة لخ�شر، الوادي، الجزائر، 2015، �س 51؛ �شفاء اأوتاني، العمل للمنفعة 
العامة في ال�شيا�شة العقابية المعا�شرة: درا�شة مقارنة، مجلة جامعة دم�شق للعلوم القت�شادية والقانونية، 

المجلد 25، العدد 2، �شنة 2009، �س 434.
)14( يعقوب بن اأحمد، مرجع �شابق، �س 51.
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اإ�شالح  »اأي  العقابي؛  الت�شريع  اإلى  التعوي�س  فل�شفة  باإدخال  المجتمعية �شمحت  فالخدمة 
وتعوي�س ال�شرر الذي اأحدثته الجريمة عن طريق حكم ق�شائي منتج ومفيد اجتماعًيا«)15(. 
كما راأت البروفي�شورة كر�شتين لزارك�س Christine Lazerges، اأّن فل�شفة العمل للمنفعة 
العامة تكمُن في و�شِع َبداِئَل للُعقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة قيد التطبيق؛ وهي بدائل 
َرِر الجريمة من  ُت�شِهُم في جبِر �شَ تاأ�شي�س �شيا�شة جنائية عقابية »ت�شاركية«،  قادرة على 
ت�شتفيد من خدمات مجانية،  التي  اأّول  الدولة  اأخرى على  ناحية  بالنفع من  وَتُعود  ناحية، 
�ُشعوره  تعزيز  خالل  من  تاأهيله  باإعادة  عليه  المحكوم  ال�شخ�س  على  ثانًيا  بالنفع  وتعود 

بالت�شامن الجتماعي نحوه. 

لكّل ذلك، ُيعّد العمل للمنفعة العامة - كما عّبر بع�س الفقهاء - »عقوبة ت�شاركية مختلفة«، 
وفكرة  الجزاء  فكرة  هما:  ُمتعالقتين،  فكرتين  م�شانها  في  تحمل  لأّنها  ُمختلفة  وهي 
التعوي�س، واجتماع هاتين الفكرتين ُي�شهمان - فيما نرى - في بلورة مفهوم اإرادة الندماج 
ِذكره، يجعل  �شبق  ما  اإّن  القويم.  ال�شلوك  والعتياد على  المحكوم عليه،  لدى  الجتماعي 
من العمل للمنفعة العامة عن ا�شتحقاق �شرًبا من الإبداعات الأكثر اأهمية في المائة �شنة 

الأخيرة«)16(. 

في  �شريح  ب�شكل  تظهر  لم  ولكّنها  الما�شي،  القرن  اأواخر  في  المجتمعية  الخدمة  ظهرت 
ُن�شو�س الت�شريع اإّل في التحاد ال�شوفييتي الذي عرف تطبيق الخدمة الـُمجتمعية منذ عام 
تحت  المجتمعية  الخدمة  عرفت  التي  الت�شريعات  اأقدم  ُيعدُّ  ال�شوفييتي  فالت�شريع   .1920
تكون  اأولى  ورة  �شُ اثنتين:  من  �شورة  اآنذاك  ياأخذ  كان  الذي  ال�شطالحي«  »العمل  ُم�شّمى 
بالحرمان منها.  ثانية تكون  الحرية، و�شورة  اإ�شالحي بدون ِحرمان من  �شاكلة عمل  على 
ومن الـُمفيد الإ�شارة في ال�شياق الناظم ذاته، اإلى اأن التمييز بين ال�شورتين ي�شتنُد اأ�شا�شًا 
على ُمدد العقوبة ال�شالبة للحرية، اإذ تتطّلب ال�شورة الأولى اأن تكون ُمّدة العقوبة اأقّل من 
�شنة، في حين اأّنها تكون اأكثر من ذلك في ال�شورة الثانية. وقد يكون هذا الت�شريع الم�شدر 
الأ�شا�شي الذي ا�شتمّدت منه الت�شريعات العقابية الـُمعا�شرة فكرة الخدمة المجتمعية)17(، 
دور قانون العقوبات الرو�شي ل�شنة 1966 الذي تبّنى نظام  وقد تّم اإلغاء العمل الإ�شالحي ب�شُ

العمل لل�شالح العام، واأخذ مكانه في ن�س المادة )27( من القانون ذاته)18(.

جامعة  ال�شيا�شية،  والعلوم  احلقوق  كلية  احلب�س،  لعقوبة  كبديل  العام  للنفع  العمل  الروؤوف،  عبد  حنان   )15(
حممد خي�شر، ب�شكرة، اجلزائر، 2013-2014، �س 37-36.

�شفاء اأوتاين، مرجع �شابق، �س 436.   )16(
املرجع ال�شابق، �س 430.   )17(

يعقوب بن اأحمد، مرجع �شابق، �س 51.   )18(
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بـُموجب قانون   ،1972 اأول مرة �شنة  القانون الإنجليزي  اإلى  وقد �شّق هذا النظام طريقه 
بداية  ُطّبق  اإّنه  حيث   ،1973 ل�شنة  الجنائية  المحاكم  �شلطات  وقانون  الجنائية،  العدالة 
على من بلغ �شّن ال�شابعة ع�شرة من عمره، ولنجاح تجربته �شدر �شنة 1983 قانون ُيجيز 
العمل  اأُدخل نظام  العمر. وفي فرن�شا  ال�شن من  للمحكمة تطبيقه على من هم دون هذه 
للمنفعة العامة �شنة 1983 بالقانون رقم 466-83 والذي تّم العمل به في اأول يناير 1984، 
وا�شتقرت اأحكامه في المواد )من 131-8 ولغاية 131-32( من قانون العقوبات، والمواد 

)1-22-61( من قانون الإجراءات الجنائية.

كما عرفت غالبية الت�شريعات العربية العمل للخدمة المجتمعية، حيث ُيعدُّ الت�شريع الكويتي 
الحكومية في  العمل ل�شالح  ى  بـُم�شمَّ ُن�سَّ عليه  وقد  به،  العربية معرفة  الت�شريعات  اأقدم 
المادة )235( من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 ل�شنة 1960، كما ن�ّس 
قانون  و)479( من  العقوبات،  قانون  )18( من  المادتين  الم�شري في  الت�شريع  اأي�شًا  عليه 

الإجراءات الجنائية)19(.

وَتمتدُّ جذوُر الخدمة الـُمجتمعية اإلى ع�شر الر�شول - �شلى الل عليه و�شلم - حيث ُطلب 
وفي  المالي،  الفداء  دفع  من  بدًل  الكتابة  الم�شلمين  اأبناء  تعليم  بدر  غزوة  اأ�شرى  من 
المجتمع  لأفراد  نافع  بعمل  القيام  المحبو�س  الأ�شير  توظيف  اإلى  ي�شير  الم�شمون ما  هذا 

الإ�شالمي بدًل من حب�شه)20(.

ال�شابع من القرن  العقد  اإّل في  الفعلي  التطبيق  اأّن هذا النظام لم يجد  الّرغم من  وعلى 
�شنة  المدة منذ  الحب�س ق�شيرة  لعقوبة  البحث كبديٍل  ب�شاط  ُطِرَح على  اأنه  اإّل  الما�شي، 
1950 في الموؤتمر الثاني ع�شر للعقوبات الذي ُعقد في لهاي اآنذاك، واأو�شى به الموؤتمرون 
كو�شيلة ُمقترحة بديلة لهذه العقوبة، واأقّره الموؤتمر الثاني لالأمم المتحدة في �شوؤون الوقاية 
1960 كبديل من �شمن بدائل  من الجريمة وُمعاملة المجرمين الذي ُعقد في لندن �شنة 
اأخرى لعقوبة الحب�س ق�شيرة المدة، وكذلك الموؤتمر الخام�س لالأمم المتحدة الذي ُعقد 
في جنيف �شنة 1975، وقد اأو�شى بالبحث عن بدائل لهذه العقوبة وفي ُمقدمتها بديل العمل 

للمنفعة العامة. 
ا للعقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المّدة؛ الموؤتمر ال�شاد�س  ودعا اإلى هذا النظام كبديل اأي�شً
لالأمم المتحدة للوقاية من الجريمة الذي ُعقد في كراكا�س �شنة 1980، وكذلك الموؤتمر 

محمد عبد الّل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني...، مرجع �شابق، �س 7-6.   )19(
يا�شر بن �شالح البلوي، البدائل ال�شرعية ال�شالبة للحرية، من�شور على الموقع الإلكتروني:  )20( 

http://ar. Jurispedia.org/index .php، اآخر زيارة في: 2021/10/13. 
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المتحدة  الأمم  موؤتمر  اأّن  كما   ،1985 �شنة  ميالنو  في  ُعقد  الذي  المتحدة  لالأمم  ال�شابع 
على  ا�شتمل   1990 �شنة  هافانا  في  ُعقد  الذي  المجرمين  وُمعاملة  الجريمة  لمنع  الثامن 
بدائل كثيرة منها الأمر بتاأدية خدمة للمجتمع المحلي. كما كانت بدائل العقوبة ال�شالبة 
للحرية، اأََحَد المحاور التي ناق�شها الموؤتمر الدولي الذي ُعقد في �شوي�شرا �شنة 1991، حيث 
جاء بتو�شياته، اأّن التجارب اأثبتت كفاءة وفعالية نظام العمل للمنفعة العامة في الدول التي 
طبقته، ويو�شي الموؤتمر الت�شريعات العقابية التي ل تاأخذ به اأن ُتجري تعديالت ت�شريعية 

لإدخاله في قوانينها)21(.

وتاأ�شي�ًشا على ما �شبق، ُيمكن القول - عن وجاهٍة - اإّن نظام العمل للمنفعة العامة ُيعتبر 
من اأهّم البدائل لعقوبة الحب�س ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة، وذلك لما �شّجله من مزايا 
تاأهيلية و�شحّية واجتماعية واأخرى اقت�شادية، اأ�شهمت بق�شط كبير في اأن يتبواأ مركًزا على 
النظام و�شيلة طيبة لإ�شالح الجاني  وُيعّد هذا  البدائل الأخرى)22(.  قدِر من الأهمّية بين 
وتاأهيله لما يّت�شم به من نزعة اإن�شانية تتوخى العناية ب�شخ�شه وتحفظ له كرامته)23(، لما 
تحّققه من المالءمة بين م�شلحته في عدم توقيع عقوبة عليه �شالبة للحرية ق�شيرة الأمد 
وقد تكون بالغة الق�شر، وم�شلحة المجتمع في تفاديها لما توؤدي اإليه في نهاية المطاف من 

العودة اإلى الجريمة، ومن ثم العتياد على الإجرام.
اإّن هذه الإن�شانية التي يحملها هذا النظام في ثناياه من �شاأنها ت�شهيل الجهود التي ُتبذل 
لإعادة تاأهيل الجاني اجتماعيًا، اإذ اإّن بقاءه في مجتمعه وم�شاهمته في تقديم عمل نافع 
لأفراده من �شاأنه اأن يعّزز ثقته بنف�شه وباأهمية الدور الذي يوؤديه لهم دون اأن تنقطع �شلته 
بهم ل�شلب حريته، فينمو ال�شعور لديه باأهمية م�شاركته وهو ُحّر طليق في التنمية الوطنية، 

مما يذّلل العثرات اأمام اإعادة اإدماجه في الن�شيج الجتماعي من جديد)24(.

)21( نبيل العبيدي، اأ�ش�س ال�شيا�شة العقابية في ال�شجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية، المركز القومي 
لالإ�شدارات القانونية، القاهرة، 2015، �س 350؛ اأمحمدي بوزينه اآمنة، بدائل العقوبات ال�شالبة للحرية 
في الت�شريع الجزائري: عقوبة العمل للنفع العام نموذجًا، مجلة الفقه والقانون، اإلكترونية مغربية، العدد 

ال�شاد�س والثالثون، اأكتوبر، 2015، �س 330.
)22( ح�شنين اإبراهيم عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1970، �س 335؛ 
عطية مينا، الآثار الجتماعية للحب�س ق�شير المدة على المحكوم عليه واأ�شرته، المركز القومي للبحوث 
الجتماعية والجنائية، القاهرة، 1999، �س 10؛ محمود كبي�س، مبادئ علم العقاب، دار النه�شة العربية، 
القاهرة، 1995، �س 172؛ محمود نجيب ح�شني، علم العقاب، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1967، �س 

566؛ محمد اأبو العال عقيدة، اأ�شول علم العقاب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997، �س 182.
بيروت،  الحقوقية،  الحلبي  من�شورات  العقابية،  الموؤ�ش�شات  في  الجتماعي  التاأهيل  العوجي،  م�شطفى   )23(

2018، �س 207.
لناحية  المحامين  منظمة  المحامي،  مجلة  العام،  للنفع  العمل  فكرة  اإقرار  فل�شفة  خلفي،  عبدالرحمن   )24(
�شلب  لعقوبة  البديلة  النظم  الوريكات،  عبدالل  محمد  45؛  �س   ،2016 دي�شمبر،   ،27 العدد  �شطيف، 
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التي  الأمرا�س  من  الكثير  عليه  المحكوم  ُيجّنب  المجتمعية  الخدمة  نظام  تطبيق  اأّن  كما 
قد ت�شيبه نتيجة اختالطه مع نزلء الموؤ�ش�شات العقابية، ل�شيّما تلك التي تنتقل عدواها 
بالُمالم�شة والحتكاك وي�شيع انت�شارها بين نزلء تلك الموؤ�ش�شات كال�شل والإيدز والزهري، 
ا يوؤدي  ف�شاًل عن اأّن حرمان النزيل من الحركة والهواء الطلق واإ�شابته ب�شوء التغذية اأي�شً
في الغالب اإلى تدهور حالته ال�شحّية، وقد يزداد الأمر �شوًءا عندما يكون المحكوم عليه 
والجتماعي،  النف�شي  والغتراب  والقلق  كالكتئاب  النف�شية  الأمرا�س  من  للعديد  فري�شة 

مّما ُيباعد بينه وبين اندماجه في المجتمع بعد تنفيذه مدة عقوبته المحكوم بها)25(.
وعالوة على ما �شبق، فاإذا فقد النا�س ثقتهم بالمحكوم عليه يكون حائاًل بينه وبين اللتحاق 
بعمل يوفر له الحياة الكريمة بعد الإفراج عنه من الموؤ�ش�شة العقابية، مما يوّلد لديه م�شاعر 
الحقد والكراهية على المجتمع والحكومة، وقد يدفعه ذلك لأن ي�شتطيب الحياة وياألفها في 
الو�شط الإجرامي الذي رّحب به من قبل، ول �شبيل للعودة اإليه اإّل بارتكاب جريمة جديدة 
ُل الفر�شة ال�شانحة التي يلتقي من خاللها باأقرانه من ُمحترفي الجريمة وُمعتادي  لأّنها ت�شكِّ

بيئة ال�شجون. 
اإّن عقوبة الخدمة المجتمعية ت�شتهدف تاأهيل المحكوم عليه اجتماعًيا، وهذا التاأهيل يوؤدي 
اإلى تعزيز القدرات والثقة بالنف�س، والتوافق مع المبادئ الأخالقية، والمفاهيم الجتماعية 
التي ُتنّظم الحياة العامة، وينتظم في ظلها المجتمع الن�شاني الُمنظم. ويحتّل هذا الهدف 
مركز ال�شدارة بين اأهداف اأخرى للعقوبة في ال�شيا�شة العقابية الُمعا�شرة، ومع هذا فاإّنه 
بناًء  الحديثة،  العقابية  الموؤ�ش�شات  داخل  الدوام  على  الهدف  تحقيق هذا  اأحياًنا  ي�شعب 
على ُمالحظة ارتفاع ن�شبة العودة للجريمة. فالخدمة المجتمعية ُتحّقق نوًعا من الن�شجام 
للحرية عليه ق�شيرة  �شالبة  المحكوم عليه في عدم فر�س عقوبة  بين م�شلحة  والتناغم 
المدة، وم�شلحة المجتمع في تفادي العقوبات ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة لما توؤدي اإليه 

من العودة لالإجرام.  
في  َبقاَءُه  اإّن  اإذ  عليه،  للمحكوم  الجتماعي  التاأهيل  �شاأنه  من  العقوبات  من  النوع  فهذا 
مجتمعه ي�شمح له برعاية اأفراد اأ�شرته، وُم�شاهمته في تقديم عمل نافع للمجتمع من �شاأنه 
اأن ُيعّزز ثقته بنف�شه، وُينّمي لديه ال�شعور بالم�شوؤولية، وباأهمية ُم�شاركته في التنمية الوطنية 
ُل العقبات التي تعتر�س �شبيل اإعادة اإدماجه في الن�شيج  ا ُيذلِّ وهو حر طليق في المجتمع، ِمـمَّ

بدائل  كامل،  �شيد  �شريف  131؛  �س   ،2017 الأردن،  عمان،  للن�شر،  وائل  دار  مقارنة،  درا�شة  الحرية: 
الحب�س ق�شير المدة في الت�شريع الجنائي الحديث، دورية الفكر ال�شرطي، �شرطة ال�شارقة، الإمارات، 

اأكتوبر 2000، العدد 9، الإ�شدار 3، �س 368.
عطية مهنا، مرجع �شابق، �س 49؛ محمد عبد الّل الوريكات، نظام العمل للمنفعة العامة ودوره في الحد   )25(

من اآثار �شلب الحرية ...، مرجع �شابق، �س 200-199. 
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الجتماعي من جديد)26(.
جناء داخل الـُموؤ�ش�شات  ومما ل �شك فيه، اأنَّ العقوبات ال�شالبة للحرية تزيُد من اأعداد ال�شُّ
ُموؤ�ّش�شات  بناء  خالل  من  المالية  الدولة  اأعباء  زيادة  اإلى  ِلزامًا  ي  يوؤدِّ اأمٌر  وهو  العقابية، 
ي�شتتبع  وما  ال�شجناء،  عدد  في  الزيادة  ل�شتيعاب  منها  القائم  تو�شعة  اأو  جديدة  عقابية 
ذلك من نفقات مالية كبيرة ُتنفق على اإدارة هذه الموؤ�ش�شات وحرا�شتها، واإيواء ال�شجناء، 
المجتمعية  الخدمة  ُعقوبة  اإّن  القول،  َغْرَو من  وتاأهيلهم. لذلك ل  واإطعامهم،  وعالجهم، 
ا ينعك�س بدوره على  ُت�شهم اإلى حدٍّ بعيد في تخفي�س اأعداد نزلء الموؤ�ش�شات العقابية، مـمَّ
رفد  في  المجتمعية  الخدمة  عقوبة  ُت�شهم  كما  للدولة)27(.  فائدة  ويحّقق  نفقاتها  تر�شيد 
اإ�شافية، وتحقيق وفر مالي لهذه الخزينة، وتمّثل ذلك في  الدولة بمداخيل مالية  خزينة 
الأعمال التي يقوم بها المحكوم عليه مجانًا في الموؤ�ش�شات والإدارات العامة ل �شيما في 
الم�شاريع الكبرى التي تحتاج اإلى يٍد عاملة كثيرة اأو موؤهلة، ويتطّلب اإنجازها مبالغ فيما لو 

ُكلِّفت بها يد عاملة ماأجورة)28(. 
ا ِعقابية  ُق اأغرا�شً �شفوة القول، اإّن نظام الخدمة المجتمعية - باخت�شار - هو نظام ُيحقِّ
للحرية  ال�شالبة  العقوبة  م�شاوئ  عليه  المحكوم  يجّنب  لأّنه  بالغة  اأهمية  ذات  واقت�شادية 
الإدارية،  اأعبائها  وُيخّفف من  العقابية  الموؤ�ش�شات  اكتظاظ  ويحدُّ من  المدة)29(،  ق�شيرة 
النفقات  من  وُيخّفف  المجتمع،  في  اإدماجه  واإعادة  عليه  المحكوم  تاأهيل  على  وُي�شاعد 
ِقبل من  ُم من  ُتقدَّ الُمجتمع من خدمات مجانية  وي�شتفيد  الدولة،  تتكّبدها  التي  الباهظة 

اأ�شاء اإليه بارتكابه الجريمة. 
من  ُز  وُتعزِّ والتاأهيلية،  العقابية  الأغرا�س  ُتحّقُق مجموعة من  المجتمعية  الخدمة  فعقوبة 
الهيئات  قبل  من  يتمُّ  العقوبة  تنفيذ  لأّن  الجنائية  العدالة  مجال  في  المجتمع  ُم�شاهمة 
ال�شرر  عن  ا  تعوي�شً �شورها  اأحد  في  ُت�شّكل  وهي  المدني،  المجتمع  وموؤ�ّش�شات  الحكومية 
الذي �شّببته الجريمة لنظام المجتمع واأمنه وا�شتقراره. وبالإ�شافة اإلى كّل ذلك، فقد اأثبتت 
الخدمة  بُعقوبة  المحكوم عليهم  لدى  للجريمة  العودة  انخفا�س  والإح�شائيات  الدرا�شات 

محمود نجيب ح�شني، مرجع �شابق، �س 98-107؛ عبود ال�شراج، علم الإجرام والعقاب؛ درا�شة تحليلية في   )26(
اأ�شباب الجريمة وعالج ال�شلوك الإجرامي، من�شورات جامعة الكويت، 1990، �س 515-511.

عائ�شة ح�شني علي املن�شوري، بدائل العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شرية املدة، دار النه�شة العربية، القاهرة،   )27(
2016، �س 107-106.

خلود عبدالرحمن العبادي، العقوبات المجتمعية في الت�شريعات الجزائية - واقع وطموح، ر�شالة ماج�شتير،   )28(
2015؛ علي نبيل �شبيح، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في  جامعة ال�شرق الأو�شط، عمان، الأردن، 

القانون الجزائي الفل�شطيني، ر�شالة ماج�شتير، غير من�شورة، جامعة النجاح الوطنية، 2017، �س 28.
طبا�س عز الدين، عقوبة العمل للنفع العام بين فكرة الردع والإ�شالح، مقال من�شور في كتاب العقوبات   )29(
الموؤ�ش�شة  للدكتور  عبد الرحمن خلفي، ط1، من�شورات  تاأ�شيلية مقارنة  البديلة: درا�شة فقهية تحليلية 

الحديثة للكتاب، بيروت، 2015، �س 151.
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ُنّفذت داخل  الجتماعية، ُمقارنة بالمحكوم عليهم بعقوبات �شالبة للحرية ق�شيرة المدة 
مباني الموؤ�ش�شات العقابية)30(. 

المطلب الثالث

ورها طبيعة عقوبة الخدمة الُمجتمعية و�شُ

لقد اختلف الفقه الجنائي اإلى عّدة اتجاهات حول الطبيعة القانونية للخدمة الـُمجتمعية، 
فقد ذهب جانب من الفقه اإلى القول، اإّن الخدمة الـُمجتمعية ُتعتبر ُعقوبة جنائية بالمعنى 
القانوني للكلمة لأّنها تّت�شُم بالق�شر والإكراه والإجبار الذي تّت�شُف به العقوبة ب�شكل عام 
ُل قيدًا على ُحرية المحكوم عليه من جهة اأخرى. ُي�شاف اإلى  من جهة، عالوًة على اأّنها ُت�شكِّ
ذلك، اأّن المحكوم عليه ُيكلَُّف بالقيام بعمل ُمعّيٍن ب�شفة مجانّية، ي�شتغرُق وقتًا من الزمن 
وجهدًا وعناًء، وَيتطّلُب اأي�شًا توظيف قدراته وخبراته، َكما اأّن ُح�شن اأدائه للعمل يدلُّ على 

ندمه ورغبته في التكفير عن جريمته، وعدم الرجوع اإليها ثانية.
وبهذا ال�شرب من الُعقوبة تتحّقُق وظيفة الردع العام، ويتوّلُد لدى الجمهور �شعوٌر بالعدالة، 
دون  للُمجتمع  وُمفيٍد  نافٍع  عمٍل  بتقديم  به  َب  ت�شبَّ الذي  َرَر  ال�شّ عليه  المجني  �ُس  وُيعوِّ
ت بع�س الت�شريعات بالن�سِّ ال�شريح على اأّن الخدمة المجتمعية عقوبة،  مقابل)31(. وقد ن�شّ
 5( المادة  في  الجزائري  والت�شريع  مكررة-1(،   25( المادة  في  الأردني  الت�شريع  ومنها 
مكرر( عقوبات؛ والت�شريع التون�شي في الف�شل )15 مكرر( من المجلة الجزائية، والت�شريع 
الفرن�شي في المادة )131-2( عقوبات. وهذا الموقف للت�شريعات العقابية ُي�شهم في تعزيز 
ال�شيا�شة الِعقابية، من خالل تقلي�س العقوبات ال�شالبة للحرية بما يواكب التطّور في فهم 

واإدراك معنى العقوبة واأهدافها، وغايتها في الع�شر الحديث.
ويذهب اتجاه ثاِنٍ من الفقه، اإلى اأّن الخدمة الـُمجتمعية ُتعتبر تدبيرًا احترازيًا لأّن الخدمة 
الـُمجتمعية َتحمُل بع�شًا من �شفات التدبير الحترازي. فالتدبير الحترازي ذو طابع وقائي 
وتاأهيلي، وهو ُيفَر�ُس لعتبارات تتعّلُق بم�شلحة الفرد والمجتمع معًا. فالخدمة الـُمجتمعية 

انظر في انتقاد نظام الخدمة المجتمعية: محمد �شيف الن�شر عبد المنعم، بدائل العقوبة ال�شالبة للحرية   )30(
في الت�شريعات الجنائية الحديثة، ر�شالة دكتوراه، غير من�شورة، جامعة القاهرة، 2004، �س 400. 

رامي متولي القا�شي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في الت�شريع الجنائي المقارن، مرجع �شابق، �س36؛   )31(
للبحوث  القومي  العقابية، المركز  الموؤ�ش�شات  العقابية في  المعاملة  اأحمد ع�شام الدين مليجي، تقييم 
للحرية  ال�شالبة  العقوبات  الزيني،  رم�شان  اأيمن  �س147؛   ،2000 القاهرة،  والجنائية،  الجتماعية 
الق�شيرة المدة وبدائلها، ط1، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 2003، �س209؛ عبده بن عبد العزيز 
اأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،  اليو�شف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات ال�شالبة للحرية، 
الريا�س، 2003، �س141؛ �شعيب �شريف، اآليات تنفيذ العقوبة ال�شالبة للحرية في الت�شريع الجزائري، 

ر�شالة دكتوراه غير من�شورة، جامعة الجزائر، 2019، �س 60.
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ت�شعى اإلى تجنيب الفرد - ُمرتكب الجريمة - م�شاوئ العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة، 
اَء الجريمة المرتكبة.  والحدِّ من ظاهرة العودة، وجبر ال�شرر الذي تعّر�َس لُه المجتمع جرَّ
ولذلك، فاإّن الخدمة الـُمجتمعية تحمُل في طّياتها فكرة اأو فل�شفة التعوي�س عن ال�شرر. وقد 
تفّرد الت�شريع الإماراتي من بين الت�شريعات المقارنة بالن�سِّ على اعتبار الخدمة الـُمجتمعية 

تدبيرًا احترازيًا، وذلك على ُمقت�شى المادة )110( من قانون العقوبات)32(. 
التدابير  اإّن  القول،  من  �َشنٍد  على  الت�شريعي  الم�شلك  هذا  الفقه  من  جانب  انتقد  وقد 
الحترازية َت�شتهدُف ُمواجهة الخطورة الإجرامية لدى الجاني، وتّتجُه للم�شتقبل لحتمال 
ارتكاب جريمة من ِقَبِل من توافرت لديه هذه الخطورة الإجرامية، خالًفا للعقوبة التي تّتِجُه 
اإلى الما�شي، ول توقع اإّل بُمنا�شبة جريمة قد ارتكبت. بالإ�شافة اإلى اأّن العقوبة تنطوي على 
عن�شر الإيالم على خالف التدبير الحترازي. كما اأّن الخدمة الُمجتمعية ل يتّم توقيعها 
في الغالب اإّل على طائفة من المجرمين مّمن كانت الخطورة الجرامية لديهم في اأدنى 

م�شتوياتها، ولذلك فهي تتعار�س مع فكرة التدبير الحترازي)33(.
ُمختلطة  طبيعة  ذات  الـُمجتمعية  الخدمة  اأّن  فكرة  فيتبنَّى  والأخير،  الثالث  التجاه  اأّما 
تجمُع بين العقوبة والتدبير الحترازي. فهي من ناحية، تت�شّمُن بع�َس خ�شائ�س العقوبة 
باعتبارها عقوبة بديلة عن العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة لأّنها تنطوي على عن�شر 
الإيالم الذي ُيـمّيُز العقوبَة كجزاٍء. وفي الوقت نف�شه، ت�شعى الخدمة المجتمعية اإلى اإ�شالح  
رر الجريمة، واإعادة تاأهيل المحكوم عليه اجتماعيًا من خالل تعميق �شعوره بالم�شوؤولية،  �شَ
وتعزيز الت�شامن الجتماعي، كما اأّن نظام الخدمة الـُمجتمعية - واإن كان يلتقي مع التدبير 
كُمواجهة  عليها  ينه�س  التي  الأُ�ُش�ِس  في  يفترق عنه  اأّنه  اإّل   - تقّدم  كما  الوجوه  بع�س  في 
الُخطورة الإجرامية، والتي تمّثلت بارتكاب الجاني لجريمته، وتجّرِدِه من الفحوى الأخالقي 

وعدم �شعيه اإلى الإيالم)34(. 
وبناًء على ما تقّدم، نرى - َوجاهًة - اأّن التجاه الأول الذي رّجَح باأّن الخدمة الـُمجتمعية 
هي ُعقوبة جزائية، هو التجاه الأْوَلى بالترجيح والتاأييد، ذلك اأّن الخدمة الـُمجتمعية في 
عقوبة بديلة عن عقوبة الحب�س ق�شيرة المدة، اأو عن عقوبة الغرامة، وللقا�شي دور رئي�س 
ت غالبية الت�شريعات الـُمقارنة على  اأيٍّ منها. وقد ن�شّ اأو عدم اإحاللها محلَّ  في اإحاللها 

بيروت،  الحقيقية،  الحلبي  من�شورات  العقابية،  الموؤ�ش�شات  في  الجتماعي  التاأهيل  العوجي،  م�شطفى   )32(
2018، �س 174.

�س  �شابق،  مرجع  المقارن،  الجنائي  الت�شريع  في  العامة  للمنفعة  العمل  عقوبة  القا�شي،  متولي  رامي   )33(
151؛ هاجر �شيف الحميدي، الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة، ر�شالة 

ماج�شتير، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2019، �س 45.
�شفاء اأوتاني، مرجع �شابق، �س 432؛ نبيل العبيدي، مرجع �شابق، �س 355.    )34(
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واإن كانت  الـُمجتمعية �شمن جدول العقوبات الجزائية الأ�شلية، وهذه العقوبة -  الخدمة 
تقوم بتقييد الحرية دون �شلبها - فاإّنها ترمي اإلى تاأهيل طائفة من الـُمجرمين المبتدئين 
�ُشروط ُمحددٍة،  ُمعّينة وفق  اأعماٍل  بتاأديِة  اإلزامهم  الإجرامية، من خالل  الخطورة  قليلي 

ولهذا الأمر اأثر طيٌب في اإ�شالح �شاأنهم بعيدًا عن اأ�شوار الـُموؤ�ّش�شات الِعقابية)35(.
وياأخذ تطبيق الخدمة الُمجتمعية في الت�شريعات العقابية الُمعا�شرة ثالثة �شور، هي: 

ال�شورة االأولى: عقوبة اأ�شلية تكون بدياًل عن عقوبة �شلب الحرية ق�شيرة 
المدة

ذلك اأّن عقوبة الخدمة المجتمعية قد تكون بدياًل عن عقوبة �شلب الحرية ق�شيرة المدة، 
وهذه ال�شورة هي الغالبة في ُمعظم الت�شريعات العقابية الحديثة التي اأخذت بهذا النظام 
ا�شتبدال  التي يجوز  َتباُيٍن فيما بينها بمدة �شلب الحرية  واأدرجته في قوانينها، مع ر�شِد 
هذا النظام بها. ومن الت�شريعات التي تبّنت هذه ال�شورة نذكر ُكاًل من: القانون الفرن�شي، 
يتّم  ال�شورة  هذه  وبُموجب  الجزائري.  والقانون  التون�شي  والقانون  الم�شري،  والقانون 
اإدراج عقوبة الخدمة الُمجتمعية كعقوبة اأ�شلية تتقّرُر للجراِئِم الُمعاقب عليها بالحب�س لمدة 
ق�شيرة، وُتعدُّ الخدمة المجتمعية بدياًل عن العقوبة المقّررة للجريمة المرتكبة، ويتحّقُق 

ورة م�شتقلة دون اأن تقترن بعقوبة اأخرى)36(.   فيها معنى الجزاء، ويحكُم بها القا�شي ب�شُ
عقوبة  عن  بدياًل  الُمجتمعية  المنفعة  عقوبة  تكون  قد  الثانية:  ال�شورة 

الغرامة في حال تعّذر الوفاء بها

ويِجُد هذا المنهج اأ�شا�شه في ُحكم المحكمة الد�شتورية الإيطالية �شنة 1979، الذي ق�شى 
كراه البدني على غير القادرين لدفع ِمقدار الغرامة لن�ّس المادة )35(  بُمخالفة تطبيق الإ
من الد�شتور، والتي تن�سُّ على مبداأ الم�شاواة بين المواطنين، وعلى اإثر ذلك تقّرر الأخذ 
بُعقوبة الخدمة الُمجتمعية كبديٍل للغرامة التي يتعّذُرُ تح�شيلها على ُمقت�شى المادة )102( 
من قانون العقوبات ل�شنة 1981. ومن الت�شريعات الحديثة التي تبّنت هذا المنهج: الت�شريع 
)293( من قانون العقوبات اإبدال عقوبة  ا بن�ّس المادة  الألماني الذي يجيز للقا�شي اأي�شً
الغرامة غير المدفوعة بالعمل للمنفعة العامة، والت�شريع الإيطالي بُمقت�شى المادة )102( 
من قانون العقوبات، والت�شريع الإماراتي بن�ّس المادة )120( من قانون العقوبات، وكذلك 

القانون القطري بُموجب المادة )63 مكرر 1( من قانون العقوبات. 

�شابق، مرجع  الأردني...،  القانون  في  المجتمعية  الخدمة  عقوبة  الوريكات،  الّل  عبد  محمد   )35( 
�س12-11. 

م�شطفى العوجي، مرجع �شابق، �س 179.   )36(
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ُق هذا الم�شلك الردع لدى المحكوم عليه الـُمع�شر الذي ل يملك المال الكافي لدفع  وُيحقِّ
الغرامة، فيرتّد اأ�شلوب تنفيذها اإلى �شلب الحرية في �شورة الإكراه البدني - وفي الغالب 
ما يكون ق�شير المدة - الذي ل ُيمكُن تجّنب مثالبه في هذه الحالة اإّل بتوقيع هذا النظام 
على المحكوم عليه. والت�شريعات التي تبّنت هذه ال�شورة، تق�شي خطتها تخويل القا�شي 
الـُمجتمعية  الخدمة  فعقوبة  الغرامة،  بدًل من  المجتمعية  الخدمة  فر�س عقوبة  �شالحية 
ُد مقدار الغرامة التي يحكم بها اأوًل، ومن ثمَّ  و�شيلة للوفاء بالعقوبة الأ�شيلة. فالقا�شي ُيحدِّ
ي�شتبدُل عقوبة الخدمة المجتمعية بها عند تعّذر دفعها، اأو اإذا كانت اأكثر ُمالَءَمًة للمحكوم 

عليه)37(.

ال�شورة الثالثة واالأخيرة: فهي العمل للمنفعة العامة الُمقترن بوقف التنفيذ

في  وياأمر  الجاني،  على  للحرية  �شالبة  بعقوبة  القا�شي  يحكم  اأْن  ال�شورة  هذه  وُموؤّدى 
اأدرجتها  باأداِء عمٍل للمنفعة العامة. وقد  الحكم بوقف تنفيذها مع تكليف المحكوم عليه 
ت�شريعات عدة في �شلب قوانينها، كالت�شريع الألماني الذي ُيجيز للمحكمة وبُمقت�شى ن�س 
اإذا  عليه  المحكوم  به على  المنطوق  الحكم  تنفيذ  العقوبات وقف  قانون  )56( من  المادة 
وافق على اأداء عمٍل للمنفعة العامة، وقام باإ�شالِح ال�شرِر الذي ترّتَب على الجريمة التي 
ُر هذه ال�شورة في المادة )747-1( من قانون  ارتكبها. وكذلك الت�شريع الفرن�شي، الذي ُيقرِّ
الإجراءات الجنائية، بحيث ُيكلُِّف المحكوم عليه بعقوبة �شالبة للحرية مع وقف تنفيذها؛ 
القيام باأعمال غير مدفوعة الأجر ل�شالح الموؤ�ش�شات اأو الهيئات العامة، وقد يكون ذلك 
ُم�شاحًبا للو�شع تحت الختبار عندما ي�شترط في ذلك قيام المحكوم عليه بعمٍل للمنفعة 

العامة، حيث ُيفر�س في هذه الحالة ك�شرٍط لوقِف التنفيِذ. 

ومن الت�شريعات العربية التي تبّنت هذه ال�شورة، قانون العقوبات الأردني على النحو الذي 
�شنقوم بتو�شيحه لحقًا. وقد امتدح الفقه موقف هذه الت�شريعات باإدراجها هذه ال�شورة 
ُيوّجه لهذا النظام من نقٍد في  اأهّم ما  العقوبة، حيث تالفت بذلك  المركبة لوقف تنفيذ 
ورتِه الب�شيطة، اإْذ اإنَّ وقف التنفيذ - وبالّرغم من اأنه يّت�ِشُم ب�شمة اإن�شانية كونه ُيجّنُب  �شُ
عن  بنف�شِه  يناأى  لأن  فر�شة  ويمنحه  المدة،  ق�شير  الحرية  �شلب  م�شاوئ  عليه  المحكوم 
اأّنُه يّت�شُم بُمعاملة ِعقابية ذاُت طابٍع  ُيوؤخُذ عليه  العودة اإلى حظيرة الإجرام ثانية - فاإّنُه 

الجتماعية  للبحوث  القومي  المركز  من�شورة،  دكتوراه  ر�شالة  الجنائية،  الغرامة  الجنزوري،  �شمير   )37(
والجنائية، القاهرة، 1967، �س 382-409؛ محمد �شيف الن�شر عبدالمنعم، مرجع �شابق، �س 64، خالد 
�شينون، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة ال�شالبة للحرية، ر�شالة ماج�شتير، جامعة بن عكنون، 

الجزائر، 2010/2009، �س 38.
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لجاأت  ولذلك  المحكوم عليه،  �ُشلوك  والإ�شراف على  الرقابة  اإجراءاِت  لتجّرِدِه من  �شلبٍي 
اإليه بتطعيمِه بالو�شع تحت  َه  العديد من الت�شريعات لتفادي هذا العيب الرئي�س الذي ُوجِّ

الختبار اأو بالعمل للمنفعة العامة)38(.  

المطلب الرابع

خ�شائ�ص عقوبة الخدمة المجتمعية ومزاياها

ُنوردها  العقوبة،  مع  فيها  ت�شترك  الخ�شائ�سِ  من  بالعديد  الُمجتمعية  الخدمة  تتمّيُز 
باخت�شاٍر على النحو التالي)39(:

�شرعية  لمبداأ   - اأخرى  عقوبة  اأّي  �شاأن  ذلك  في  �شاأنها   - الُمجتمعية  العقوبة  َتخ�شُع   .1
الجرائم والعقوبات. فال يجوز فر�شها ما لم يرد ن�سٌّ في القانون ُيقّرره نوًعا ومقداًرا 
دَّ الظلم  كاأثٍر حتمٍي لرتكاب الجريمة، وهذا المبداأ باعتباره ثمرة كفاح اإن�شاني طويل �شِ
وال�شتبداد الذي كان ي�شود ال�شرائع القديمة اأ�شحى له اليوم قيمة د�شتورية في ُمعظم 
دول العالم، وُيفرد له ن�س خا�س في بع�س الد�شاتير الحديثة والت�شريعات الُمعا�شرة. 
ُد بُن�شو�ٍس قانونيٍة �شريحٍة القواعَد  وا�شتناًدا لهذا المبداأ، فاإّن الم�شّرع هو الذي ُيحدِّ
الناظمَة للعمل للمنفعة العامة، والحالت التي ُيفر�س فيها، و�شروط تطبيقه من قبل 
المحكمة الُمخت�شة، وطبيعة العمل الذي ُيكّلف به المحكوم عليه ومدته، والجهة التي 

�شيتّم تنفيذ العمل ل�شالحها.
الُمخت�س  الق�شاء  عن  �شادٍر  ق�شائي  بُحكٍم  اإلَّ  الُمجتمعية  الخدمة  عقوبة  ُتطّبق  ل   .2
باعتبارها عقوبة اإعماًل لقاعدة ل عقوبة اإّل بحكم ق�شائي. ويقت�شي ذلك، اأّنه ل يجوز 
فر�س العمل للمنفعة العامة اإّل من ِجهٍة ق�شائيٍة ُمخت�شٍة، وفًقا لما ُيقّرره القانون كما 
هو ال�شاأن في العقوبة تماًما، ويترّتُب على ذلك انتفاء ال�شالحية لأيِّ ِجهٍة اأُخرى �ُشلطة 
توقيعهما؛ �شواء اأكانت ال�شلطات الإدارية للدولة، اأم الهيئات العامة التي �شيتمُّ تنفيذ 
العمل لديها، وذلك نظًرا لما ُيحّققه الق�شاء من �شمانات لُحريات الأفراد و�شيانتها، 

محمود نجيب ح�شني، مرجع �شابق، �س 580؛ عمر �شالم، مالمح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون   )38(
18؛  �شابق، �س  �شيد كامل، مرجع  2014، �س9؛ �شريف  القاهرة،  العربية،  النه�شة  الجنائي، ط3، دار 
365؛ رامي متولي القا�شي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في الت�شريع  محمود كبي�س، مرجع �شابق، �س 

الجنائي المقارن، مرجع �شابق، �س 113.
اأ�شول علم العقاب: درا�شة تحليلية وتاأ�شيلية للنظام العقابي المعا�شر مقارنًا  اأبو العال عقيدة،  محمد   )39(
ال�شاوي  عبدالقادر  �شلطان  429؛  �س   ،1997 القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  الإ�شالمي،  العقابي  بالنظام 
الأردن،  للن�شر، عمان،  وائل  دار  العقوبات، ط1،  قانون  في  العامة  المبادئ  الوريكات.  ومحمد عبدالل 

2011، �س 69. 
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واإبداء  القا�شي  اأمام  المثول  فر�شة  عليه  للمحكوم  ُيتيح  بما  حقوقهم  على  وُمحافظة 
ُظروٍف  بجريمته من  اأحاط  ما  وبيان  اتهام،  اأدلة  من  ّدُه  �شِ ُيثار  ما  وُمناق�شة  دفوعه، 

وُمالب�شاٍت)40(.
اإّل على  تخ�شع عقوبة الخدمة الُمجتمعية لمبداأ �شخ�شية العقوبة، فال ُيمكن توقيعها   .3
يتحّملها  اأْن  يجوز  ل  كما  الجزائية،  الم�شوؤولية  قواعد  و�شمن  الجريمة،  الم�شوؤول عن 

الغير نيابة عنه، اأو اأْن تمتدَّ اآثارها المبا�شرة لأفراد اأ�شرته.
ُدُه  ُيحدِّ ُمعّيٍن  بعمٍل  بالقيام  المحكوم عليه  اإلزام  الُمجتمعية على  الخدمة  تقوُم عقوبة   .4

القا�شي لدى جهات ُمعينٍة يتمُّ تنفيذ هذه العقوبة لديها. 
تّت�ِشُم عقوبة الخدمة الُمجتمعية بالمرونة في التطبيق، حيث ي�شتطيع القا�شي الجنائي   .5
ُممار�شة �ُشلطته التقديرية بتحديد نوع العمل الذي ُيكّلف به المحكوم عليه وُمدته، بما 
يتوافق مع حالة الجاني، وظروفه، وبما َيتنا�شُب مع ج�شامة الجريمة الُمرتكبة بهدف 
اآخر دون  عليه  محكوم  على  النظام  هذا  َفْر�َس  فاإّن  وعليه،  وتاأهيله.  الجاني   اإ�شالح 

ُل اإهداًرا للُم�شاواة بينهم، واإنما ُهو مظهٌر من َمظاهِر التفريد الق�شائي للعقوبة  ل ُيمثِّ
اإذا راأت المحكمة اأّنه ُمالِئٌم لظروف الجاني ويتحّقُق به تاأهيله.

ت�شتهدف الخدمة الُمجتمعية تحقيق اأهداف العقوبة الُمتمّثلة بتحقيق العدالة، وتحقيق   .6
الردع العام والخا�س، وتاأهيل المحكوم عليه واإ�شالحه.

الخدمة الُمجتمعية ُعقوبة ُمقّيدة للحرية ل توؤدي اإلى �شلب الحرية �شاأنها في ذلك �شاأن   .7
و�شع المحكوم عليه تحت ُمراقبة ال�شرطة، اأو حظر الإقامة في مكان معين)41(.

كما تنفرد عقوبة الخدمة الُمجتمعية بمجموعة من الخ�شائ�س، هي:
النواحي  من  ودقيٍق  �شامٍل  لفح�سٍ  الُمجتمعية  الخدمة  لعقوبة  عليه  المحكوم  ُخ�شوع   .1
الجريمة  ارتكاب  طبيعة  الفح�س  هذا  ي�شمل  كما  والنف�شية.  وال�شلوكية  الجتماعية 
اإجرامية  ُميولٍت  ال�شيرة وال�شلوك، ولي�شت له  اأّنه َح�َشَن  وُظروفها، وذلك للتحّقق من 
خطيرة، واأّنه جدير بال�شتفادة من نظام الخدمة المجتمعية. فال بّد من التحّقق باأّن 
المحكوم عليه اأهٌل لال�شتفادة من هذا النظام، واأنه قادٌر على القيام بالعمل المطلوب 
الُمجتمع.  على  خطًرا  ُل  ُي�شكِّ ل  واأّنه  والمهنية،  وال�شلوكية  الج�شدية  النواحي  من  منه 
ل�شخ�شية  ُمالءمة  الأكثَر  العمِل  فر�ِس  من  المخت�شة  المحكمة  ُيمّكن  الفح�س  وهذا 

عبدالرحمن بن محمد الطريمان، التعزيز بالعمل للنفع العام، ر�شالة ماج�شتير، اأكاديمية نايف العربية   )40(
للعلوم الأمنية، الريا�س، 2013، �س 94.

�شفاء اأوتاني، مرجع �شابق، �س 437-436.  )41(
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كثر فاعليًة في اإعادِة تاأهيله. وهذا الفح�س،  المحكوم عليه وُظروِفِه الجتماعيـة، والأ
الُملقاة  الأعباء  وُيبرُز  الُمجتمعية،  الخدمة  ِنظام  نجاح  على  الت�شريعات  ِحر�َس  ُر  ُيبرِّ
العامة، وعليه كذلك  من وال�شالمة  نَّ عليـه ُمراعـاة �شـرورات الأ على عاتق القا�شي لأ
ي  فراد دون اأن ُي�شحِّ حفظ التوازن بين حقوق المجتمـع فـي الأمن وال�شتقرار، وحقوق الأ

باأحدهما على ِح�شاب الآخر)42(.
وُتعتبر  بها.  الحكم  قبل  المجتمعية  للخدمة  بالخ�شوع  عليه  المحكوم  ور�شاء  ُموافقة   .2
ُموافقة المحكوم عليه للخ�شوع للخدمة المجتمعية من ال�شروط التي ا�شترطته بع�س 
الت�شريعات الجنائية، مثل القانونين الفرن�شي والأردني. وقد قيل في تبرير ا�شتراط قبول 
لتعـاون المحكوم  ُيعدٌّ �شـمانًا  اأّنه  وُموافقة المحكوم عليه للخ�شوع للخدمة المجتمعية 
ُل دليَل  عليه مع الجهات الُم�شرفة على �شلوكه، وتلك التي يعمل لديها. كما اأّن الر�شاء ُيمثِّ
الوفاء باإخال�س لاللتزامات المفرو�شة عليه، ول�شيما اأّن طبيعة العمل للمنفعة العامة 
تفتر�س ال�شتجابة التلقائية وتاأبى. فالعمل ل ُيمكن اأن يكون له اأثٌر في الإ�شالح اإّل اإذا 
كان المحكوم عليه را�شًيا باأدائه. كما اأّن الر�شاء كذلك مطلوب قانوًنا، وذلك بُموجب 
يمكن  »ل  اأّنه:  الرابعة على  مادتها  تن�ّس في  التي  ن�شان  الإ لحقوق  وروبية  الأ التفاقية 

اإخ�شاع اأي �شخ�س لعمل �شاق اأو جبري«. 
ومّما تجدر الإ�شارة اإليه، اأّن عقوبة الخدمة الُمجتمعية لم تحظ باإجماع الفقه، وثار خالف 
ق�شيرة  الحب�س  لعقوبة  بديلة  كعقوبة  عليها  العتماد  اإمكانية  ومدى  جدواها،  حول  بينه 
اإلى اتجاهين؛ اأحدهما يوؤيد تطبيقها والآخر يعار�شها، ولكل فريق  المدة. وانق�شم الفقه 

ُحججه واأ�شانيده. 

ُيعار�س جانٌب من الفقه عقوبة الخدمة المجتمعية التي يرى اأّنها ل ت�شلح اأْن تكون بدياًل 
اإيالم  عن عقوبة الحب�س ق�شيرة المدة لأّن العقوبة ال�شالبة للحرية بما تنطوي عليه من 
ناحية،  من  المجتمع  في  العدالة  قيم  بن�شر  الُمتمثلة  العقوبة  اأهداف  تحقيق  على  قادرة 
وتغيير  وتهذيبه،  عليه  المحكوم  واإ�شالح  ثانية،  ناحية  من  والخا�س  العام  الردع  وتحقيق 

القيم الفا�شدة في ذهنه بما يتفق مع قيم المجتمع. 

وعليه، فاإّن تطبيق عقوبة الخدمة الُمجتمعية من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى �شعف وظيفة العقوبة 
المتمّثلة بالردع، واإهمال فكرة التاأهيل والإ�شالح لأّنها ُتعتبر من وجهة نظر جانب من الفقه 
نحو  على  العقوبة  هذه  تطبيق  ُتواجه  التي  العملية  ال�شعوبات  ب�شبب  بيروقراطًيا  نموذًجا 
ُيحّقق الغاية المن�شودة منها. وتتمّثل هذه ال�شعوبات بمحدودية مجالت العمل التي يمكن 

�شفاء اأوتاين، مرجع �شابق، �س 439-437.   )42(
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ت�شغيل المحكوم عليهم فيها، وعدم قدرة الق�شاة على الُمتابعة الجدية للمحكوم عليهم، 
واهتمام القائمين على تنفيذ العقوبة ين�شّب على اإنجاِز العمل في حدِّ ذاته دون الهتمام 

بالم�شمون الإ�شالحي للعقوبة)43(. 

�شراكة  اإلى  التو�شل  ي�شعب  اأّنه  المجتمعية،  الخدمة  لعقوبة  الُمعار�س  الفريق  يرى  كما 
فاعلة لتنفيِذ الخدمة الُمجتمعية، ويعود ال�شبب في ذلك اإلى �شعوبة اإيجاد وظائف وفر�س 
ى فيها البطالة. كما  عمل ُمنا�شبة ل�شتقبال المحكوم عليهم خا�شة في المناطق التي تتف�شَّ
ُي�شيف هذا الجانب من الفقه، اأّن عقوبة الخدمة الُمجتمعية ل تتالَءُم مع الجرائم ال�شديدة 

الُخطورة)44(. 

المزايا  من  العديد  لها  لأّن  الـُمجتمعية  الخدمة  عقوبة  الفقه  في  الراجح  الراأي  وُيوؤيد 
فكرة  بتحقيق  المجتمعية  الخدمة  لعقوبة  القانونية  المزايا  وتتمّثل  والجتماعية،  القانونية 
تفريد العقوبة، وعالج م�شاوئ العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة، وعالج ُم�شكلة تكّد�س 
ال�شجون، وُم�شكلة العودة للجريمة، وتوفير نفقات التنفيذ العقابي)45(. كما اأّن هنالك العديد 
تاأهيل  اإعادة  في  اأ�شا�شًا  تتمّثُل  المجتمعية،  الخدمة  عقوبة  لتطبيق  الجتماعية  المزيا  من 

المحكوم عليه واإدماجه في المجتمع، وتعزيِز ُم�شاركة المجتمع في ُمكافحة الجريمة.

ومن ُمـمّيزات العمل لخدمة المجتمع اأّنه نظام جنائي يتمّثل في حرمان المحكوم عليه من 
ُي�شاعد المحكوم عليه في  ه  اأنَّ ال�شتمتاع باأوقات فراغه، مـّما ي�شبب له الألم النف�شي. كما 
اأّن  عن  ف�شاًل  وال�شتقرار.  بالم�شوؤولية  واإ�شعاره  تدريبه  خالل  من  المجتمع  مع  الندماج 
الإلزام بالعمل فيه فائدة للمجتمع والفرد من خالل ال�شتثمار في الأفراد، وتجنيب المحكوم 
عليهم م�شاوئ العقوبات ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة. فالخدمة المجتمعية اأو العمل للنفع 
ورة حديثة وُمتطّورة للجزاء الجنائي تقوُم على  قيِّ الإن�شاني، و�شُ العام، ُتـمّثُل حالًة في الرُّ
فالدولة  المجتمع.  في  القت�شاد  اإدارة عجلة  في  وُم�شاعدتهم  الأفراد  في  ال�شتثمار  فكرة 
يتوقع  الذي  عليهم،  المحكوم  ِقبل  من  ُم  ُتقدَّ التي  المجانية  بالخدمات  ينتفعان  والمجتمع 

مركز بحوث ال�شرطة، البدائل امل�شتحدثة للعقوبات ال�شالبة للحرية ق�شرية املدة، الإ�شدار اخلام�س   )43(
�س127؛  القاهرة،  امل�شرية،  الداخلية  وزارة  ال�شرطة،  اأكادميية  ال�شرطة،  بحوث  مركز  والأربعون، 

عبدالرحمن خلفي، مرجع �شابق، �س 63-54.
�شابق،  مرجع  عبداملنعم،  الن�شر  �شيف  حممد  54-56؛  �س  �شابق،  مرجع  احلميدي،  �شيف  هاجر   )44(

�س400.
القانون  في  الحديثة  العقابية  المعاملة  اأ�شاليب  كاأحد  المجتمع  لخدمة  العمل  القا�شي،  متولي  رامي   )45(
 ،2016 61، �شنة  الفرن�شي، مجلة البحوث القانونية والقت�شادية، جامعة المن�شورة، م�شر، العدد، 

�س 679-673.
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ا�شتفادتهم من هذه العقوبة كبديل عن ال�شجن، واإن لم تتحّقق فائدة اإ�شالحهم فقد تّحققت 
م�شلحة درء المفا�شد التي تح�شل باختالط ال�شجناء)46(.

بعقوبة  الحكم  عند  العتبار  بعين  توؤخذ  اأن  يجب  التي  ال�شوابط  من  مجموعة  وهناك 
الخدمة المجتمعية، ومن اأهّمها: تنا�شب العمل من حيث نوعه وُمّدته مع ج�شامة الجريمة 
المرتكبة، والقدرة الج�شدية للمحكوم عليه، فاإذا كان غير قادر على العمل في هذه الخدمة 
فينبغي البحث عن بديل اآخر، واأن َتتنا�شب هذه الخدمة مع مكانة ال�شخ�س الجتماعية، 
بحيث ل تنحدر اإلى م�شتوى ال�شعور بالحتقار الجتماعي والإذلل؛ لأّن ذلك ينطوي على 
انعكا�شات نف�شية ل تتحّقق معها اأهداف ال�شيا�شة الجنائية التي ت�شتهدفها عقوبة الخدمة 

الُمجتمعية)47(. 
                                               

ر�شيد  و�شالمة  ال�شياب  106؛ طايل حممود  �س  �شابق،  املن�شوري، مرجع  را�شي  علي  عائ�شة ح�شني   )46(
ح�شني، مرجع �شابق، �س 402.

عبد الّل عبد العزيز اليو�شف، مرجع �شابق، �س141؛ مخل�س عبد ال�شالم رماح، الخدمة الجتماعية في   )47(
رعاية الم�شجونين، دار اليازوري العلمية للن�شر والتوزيع، عمان، الأردن، 2020، �س 265-264.
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المبحث الثاني
القواعد القانونية الناظمة لعقوبة الخدمة الُمجتمعية 

في الت�شريعات المقارنة

ُيعالج هذا المبحث القواعَد القانونيَة الناظمَة لُعقوبة الخدمة الُمجتمعية في الت�شريعات 
الإنجليزي.  والقانون  القطري،  والقانون  الأردني،  القانون  الدرا�شة، وهي:  المقارنة محّل 

وقد تّم تخ�شي�ُس مطلٍب لكّل ت�شريٍع من هذه الت�شريعات، وذلك على النحو الآتي بيانه. 

المطلب االأول

عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون االأردني

نعر�س لتنظيم القانون الأردني لعقوبة الخدمة المجتمعية من خالل تناول الجوانب الآتية:
اأواًل: الخدمة المجتمعية نظام حديث الن�شاأة في القانون االأردني 

ل  ُتعتبُر الخدمة الُمجتمعة ِنظاًما حديًثا تبّناُه الُم�شّرع الأردني لأول مرة بُموجب القانون الُمعدِّ
حيث  الجانحين،  الأحداث  على  لُيطّبَق   2014 ل�شنة   32 رقم  الجانحين  الأحداث  لقانون 
منحت الفقرة )ج( من المادة )24( من القانون المذكور اأعاله للمحكمة الُمخت�شة )محكمة 
الحيَة فر�س ُعقوباٍت بديلٍة على الَحَدِث بما في ذلك عقوبة الإلزام بالخدمة  الأحداث( �شَ
 للمنفعة العامة في اأحد مرافق النفع العام، اأو باإحدى ُموؤ�ّش�شات المجتمع المدني التطوعي لُمدٍة

ل تزيد على �شنة. ثم اأ�شيفت عقوبة الخدمة الُمجتمعية بُموجب المادة )25 مكررة( من 
عنوان:  تحت  عليها  الن�ّس  تّم  وقد   ،2017 ل�شنة   27 رقم  الُمعّدل  الأردني  العقوبات  قانون 
»اإلزام  باأّنها:  المجتمعية  الخدمة  المذكورة  المادة  َعّرفت  وقد  مجتمعية«.  اإ�شالح  »بدائل 
المحكوم عليه بالقياِم بعمٍل غير مدفوع الأجر ِلِخدمِة المجتمع لُمدة ُتحّددها المحكمة ل 
تقّل عن 40 �شاعة ول تزيد على 200 �شاعة، على اأن يتّم تنفيذ العمل خالل ُمدٍة ل تزيُد على 

�شنة«. 
وحتى ي�شمن الُم�شرُع تطبيق هذا النوع الُم�شتحدث من العقوبات، ن�ّس على اإن�شاِء ُمديرية 
ُم عملها تعليماٌت خا�شٌة �شدرت بُموجب  العقوبات البديلة في وزارة العدل �شنة 2018، ُتنظِّ
2015. والجدير  101 ل�شنة  المادة العا�شرة من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 
بالذكر، اأّن تنفيذ هذه العقوبة يتمُّ تحت اإ�شراف قا�ٍس ُي�شّمى قا�شي »تنفيذ العقوبة«؛ تّم 
رقم  الُمعدل  الجزائية  الُمحاكمات  اأ�شول  قانون  من   )1/353( المادة  بُموجب  ا�شتحداثه 
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ت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، على اأّن ُتطّبَق العقوبات  32 ل�شنة 2017. وقد ن�شّ
تنفيذ  قا�شي  اإ�شراف  تحت  العدل  وزارة  في  الُمخت�شة  الُمديرية  ِخالل  من  الُمجتمعية 

العقوبة)48(.
ثانيًا: الخدمة المجتمعية ل�شيت بدياًل عن العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة 

المدة في قانون العقوبات 

ومن المفيد الإ�شارة كذلك اإلى اأّن الم�شّرع الأردني لم ين�ّس في قانون العقوبات على عقوبة 
الِخدمة الُمجتمعية كبديٍل لعقوبة �شلب الحرية ق�شيرة المدة، واإّنما َوَرَد الن�سُّ عليها في 
قانون الأحداث على اعتبار اأّنها تدبيٌر بديٌل للعقوبات ال�شالبة للحرية التي يمكن تطبيقها 
الأردني  فالُم�شّرع  الأحداث)49(.  قانون  26( من   ،25 المواد )24،  بُمقت�شى  الأحداث  على 
اإعمال خدمة  اأّن  اإطار وقف تنفيذ العقوبة؛ مّما يعني  اأخذ بعقوبة الخدمة الُمجتمعية في 
ُر في ُحدود مدة العقوبة الموقوف تنفيذها، وهي �شنة واحدة على ُمقت�شى  َتَتقرَّ المجتمع 

ن�ّس المادة )54 مكررة( من قانون العقوبات)50(.
ثالثًا: ال يجوز ا�شتبدال عقوبة الخدمة المجتمعية بالغرامة في حال تعّذر دفعها

لم ين�س الم�شّرع الأردني، على َجَواِز ا�شتبدال عقوبة الخدمة الُمجتمعية بالغرامة - كما 
فعلت بع�س الت�شريعات الأخرى كالقانونين الإماراتي والقطري - ذلك اأّنه خاَل من الن�سِّ 
ورة ا�شتبدال الخدمة المجتمعية بالغرامة في حال تعّذر دفعها، وهو منهج انتقده  على �شُ
�ُشّراح القانون على �َشَنٍد من القول: اإّن �شلب الحرية البديل عن الغرامة يعني العودة من 
الم�شّرع  اإّن  حيث  لم�شارها،  عليه  المحكوم  وتعري�س  العقوبة،  هذه  م�شاوئ  اإلى  جديد 
ف َبعُد نظام تق�شيط الغرامة اأو تاأجيل دفعها، كما هو معمول به في بع�س  الأردني لم ُيعرِّ
الت�شريعات الأخرى مثل القانون الفرن�شي، والقانون الكويتي، والقانون الإماراتي، والقانون 

القطري)51(. 
رابعًا: يجوز اأن تكون عقوبة الخدمة المجتمعية م�شحوبة بوقف تنفيذ العقوبة 

اأجاز الم�شّرع الأردني اأن تكون الخدمة الُمجتمعية م�شحوبًة بوقف تنفيذ العقوبة. وتقت�شي 
توافرت  اإذا  القا�شي  بها  ينطق  التي  للحرية  ال�شالبة  العقوبة  تنفيذ  تعليق  ال�شورة  هذه 
ذاته  الحكم  في   - الوقت  نف�س  في  اإلزامه  مع  القانون،  في  عليها  المن�شو�ُس  ال�ُشروط 

محمد عبد الّل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني والمقارن، مرجع �شابق، �س 10-9.  )48(
محمد عبد الّل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني والمقارن، مرجع �شابق، �س 12.   )49(

غيث عبد الرزاق عبد احلليم داود، �شوابط اخلدمة املجتمعية كبديل للعقوبات ال�شالبة للحرية، ر�شالة   )50(
ماج�شتري، كلية احلقوق، جامعة الإ�شراء، الأردن، 2020، �س 66-59.

عبد الّل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني والمقارن، مرجع �شابق، �س 15.   )51(
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وبُموافقته - بعمٍل غير مدفوع الأجر خدمًة للمجتمع. ويترّتب على ذلك، اعتبار الحكم كاأّنه 
لم يكن؛ اإذا قام المحكوم عليه باحترام �شروط وقف التنفيذ، ونفذ العمل الُمكلََّف به وفق 

ما تمَّ َتحديدُه بقرار المحكمة الُمخت�شة. 
ا في حالة الإخالل ب�شروط وقف التنفيذ، فحينها يتمُّ اإلغاوؤُه مع الإلزام بالعمل، وتنفيذ  اأمَّ
ت المادة )54  اأنجزها. وقد ن�شّ العقوبة الأ�شلية مح�شومًا منها عدُد �شاعات العمل التي 
تقرير  على  بناء  للمحكمة   -1 التالي:  على  الأردني،  العقوبات  قانون  من  مكررة/ثانًيا( 
الحالة الجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خال حالة التكرار اأن تق�شي باإحدى بدائل 
بها  المحكوم  الأ�شلية  العقوبة  تنفيذ  بوقف  الحكم  عند  جميعها  اأو  المجتمعية  الإ�شالح 
2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة  وفقًا لأحكام المادة )54 مكررة( من هذا القانون. 
الجتماعية اإلغاء بدائل الإ�شالح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأ�شلية المحكوم 
المادة )54  لأحكام  وفقًا  التنفيذ  وقف  اإلغاء  عند  اأ-  التاليتين:  الحالتين  من  اأي  في  بها 
بدائل  تنفيذ  عدم  اإخطاره  بعد  عليه  المحكوم  تعّمد  اإذا  ب-  القانون.  هذا  من  مكررة( 

ر في تنفيذها دون ُعذر تقبله المحكمة)52(. الإ�شالح المجتمعية، اأو ق�شّ
خام�شًا: تطبق عقوبة الخدمة المجتمعية في الجنايات والجنح دون المخالفات

اأّنه يجوز تطبيق عقوبة الخدمة الُمجتمعية في حال  ُي�شتفاُد من ن�شو�س القانون الأردني، 
الحكم بجريمة جنائية اأو جنحة ل تزيد عقوبتها على �شنة واحدة، وذلك لأّن الم�شّرع الأردني 
في المادة )54 مكررة( من قانون العقوبات ُيجيُز للمحكمة اأن تاأمر في قرار الحكم بوقِف 
التنفيِذ عند الحكم في جناية اأو جنحة بال�شجن اأو الحب�س لمدة ل تزيد على �شنٍة واحدٍة. 
كما َيُجوز للمحكمة بُمقت�شى الفقرة الأولى من المادة )54 مكررة/ثانيًا(، وبناًء على تقرير 
باأحد  ي  تق�شِ اأن   - التكرار  حالة  عدا  فيما   - عليه  المحكوم  وبُموافقة  الجتماعية  الحالة 
بدائل الإ�شالح الُمجتمعية اأو جميعها عند الحكم بوقِف تنفيذ العقوبة الأ�شلية المحكوم بها 
وفًقا للمادة )54 مكررة( من قانون العقوبات.  ويكون بذلك الُم�شّرع الأردني، قد ا�شتثنى 

المحكوم عليه بجريمٍة من نوِع الُمخالفات من الُخ�شوع للعمِل الُمقترن بوقف التنفيذ. 
وقد قيل في تبرير هذا الموقف الت�شريعي الُمتَّ�ِشِم بب�شاطة العقوبة المحكوم بها في جرائم 
ُد  ُيوؤيِّ ل  الفقه  ولكّن  المحكوم عليه دفعها.  ي�شر  ُمعظم عقوباتها مالية ل  اأّن  المخالفات، 
هذا الموقف الت�شريعي، على �شنٍد من القوِل: اإّن هناك طائفة من الُمخالفات ُيعاقُب عليها 
المحكوم  على  تعّذر  اإذا  فيما  الغرامة  بدًل عن  َيِحلُّ  قد  الحب�س  اأّن  على  ِعالوًة  بالحب�س، 
عليه دفعها، وهذا اأمٌر يعود بنا اإلى م�شاوئ الحب�س ق�شير المدة، مّما يجعُل المحكوم عليه 

بُمخالفٍة في مركٍز اأ�شواأَ من المحكوم عليه في جناية اأو جنحة. 

املرجع ال�شابق، �س 18-17.   )52(
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ريب  ل  ت�شريعٍي  تناق�ٍس  اإلى  يوؤ�شر  لأّن ذلك  الفقه  لنتقاِد  تعّر�َس  للُم�شرع،  المنهج  وهذا 
ي �ُشلطًة تقديريًة في اإخ�شاِع ُمرتكبي هذه  فيه. ولذلك، يدعو الفقُه الُم�شّرَع اإلى منِح القا�شِ
به  يتمّيُز  لما  وذلك  التنفيِذ،  بوقِف  الم�شحوبة  الُمجتمعيِة  للخدمِة  الجرائم  الطائفة من 
المحكوم عليهم بجريمة من نوع الُمخالفات من دللٍة ن�شبيٍة على عدم توفر الميل الإجرامي 

لديهم، اإذ اإّنهم اأولى بالرعاية لإبعادهم عن المناخ المف�شد في الموؤ�ش�شات العقابية)53(.  

�شاد�شًا: تطّبق عقوبة الخدمة المجتمعية على ال�شخ�ص الطبيعي فقط

الخدمة  عقوبة  تطبيَق   - الأخرى  الت�شريعات  من  بغيره  اأ�شوًة   - الأردني  القانون  َي�شترُط 
من  الطبيعُي  ال�شخ�ُس  يكوَن  اأْن  وي�شتوي  �شواه،  دون  الطبيعي  ال�شخ�س  على  الُمجتمعية 
الذكور اأو الإناث. كما ي�شتوي اأن يكون من الُمجرمين البالغين اأو الأحداث الجانحين)54(. 
وبناًء على ما تقّدم، ُيمكن القول عن �شواٍب اإّن الت�شريعات الجزائية - بما في ذلك الم�شّرع 
الأردني - تّتفق على اأّن عقوبة الخدمة الُمجتمعية ل ُتطّبق على ال�شخ�س المعنوي، لأّن هذه 
العقوبة ُتعتبُر بدياًل عن العقوبة ال�شالبة للحرية ول ُيمكن تطبيقها على ال�شخ�س المعنوي. 
ُمعّينة  باأعماٍل  عليه  المحكوم  ِقياُم  هو  المجتمعية،  الخدمة  جوهر  اأّن  ذلك،  اإلى  اُف  ُي�شَ

ي�شعب تطبيقها على ال�شخ�س المعنوي)55(. 

�شابعًا: ي�شترط لتطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية اأاّل يكون المحكوم عليه مكررًا

ي�شترط الم�شّرع الأردني، األَّ يكون المحكوم عليه مكرًرا )اأو عائًدا(. وهذا ال�شرط ُم�شتمدٌّ 
من الفكرة الأ�شا�شية لدى التجاه الغالب في الت�شريعات الجزائية والفقه الجنائي، والتي 
الذين  الُمجرمين  من  لطائفٍة  ُمقّرٌر  امتياٌز  هي  الُمجتمعية؛  الخدمة  عقوبة  باأّن  تق�شي 
اِر العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة  يرتكبون الجريمة لأول مرٍة من اأجل اإبعادهم عن َم�شَ
المدة، ومنعهم من العودة اإلى الإجرام مرة ثانية.  فال يكفي اأن يكون المحكوم عليه حائًزا 
ُتطّبَق عليه  يكون مكرًرا حتى  اأّل  واإّنما يجب  العقوبة،  تنفيذ  لوقف  الالزمة  ال�شروط  على 
عقوبة الخدمة الُمجتمعية. وتتخذ بع�س الت�شريعات العربية الموقف ذاته كالقانون التون�شي 

والقانون الجزائري. 

وقد انتقد بع�س الفقه هذا التجاه على �شنٍد من القول: اإّن هذه العقوبة ل ُتطّبق اإّل على 
اإلى المحكوم  ُينظَر  اأّل  اأّنه ينبغي  اأدنى م�شتوياتها، كما  من كانت خطورته الإجرامية في 

محمد عبد الّل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني والمقارن، مرجع �شابق، �س 25.  )53(
طايل حممود ال�شياب و�شالمة ر�شيد ح�شني، مرجع �شابق، �س 409-407.   )54(

�شابق، مرجع  والمقارن،  الأردني  القانون  في  المجتمعية  الخدمة  عقوبة  الوريكات،  الّل  عبد  محمد   )55( 
�س 28-25. 
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عليه بـَمعزل عن الظروف التي اأحاطت به بعد الإفراج عنه فيما �شبق، وقد يكون لها الدور 
الرئي�س للعودة لالإجرام. ثم اإّنه ل ُمبّرر للخ�شية من ُخطورته الإجرامية ال�شابقة، ما دام اأّن 
الـُم�شّرع منَح القا�شي �ُشلطًة تقديريًة في الحكم بهذه العقوبة، وللقا�شي اأّل يحكم بها رغم 
عدم وجود �شابقة للمحكوم عليه، اإذا تبّين اأّن من �شفاته وظروفه ما ل يدّل على احتمال 
الـُمجتمعية  الخدمة  بعقوبة  عليه  المحكوم  اأّن  اإلى  بالإ�شافة  حاله،  و�شالح  �شلوكه  تقويم 
يخ�شع لنظام ُمراقبٍة خالل مدة تنفيذه لها، ومن الي�شير �شلب حريته من جديد اإذا بدر 

منه ما ُيبّرر ذلك)56(.
ثامنًا: ي�شترط ر�شاء المحكوم عليه بالخ�شوع لعقوبة الخدمة المجتمعية

بالخ�شوع  عليه  المحكوم  ر�شاء   - الأردني  القانون  ومنها   - العقابية  الت�شريعات  ت�شتلزُم 
للخدمة الجتماعية، وذلك لأّنها تّت�ِشُم بطابٍع ر�شاِئيٍّ تقت�شي ُموافقة المحكوم عليه، وحتى 
ا له ابتداء.  ل تغدو عماًل اإجباريًا حيث ل يت�شّور تنفيذ المحكوم عليه للعمل اإذا كان راف�شً
الإن�شان،  لحقوق  الأوروبية  التفاقية  من   )4/22( المادة  في  �شنده  ال�شرط  هذا  يجد  كما 
التي تمنُع الحكم بالعمل الجبري. ويرى الفقه في تبريره لهذا ال�شرط، اأّن عقوبة الخدمة 
الُمجتمعية هي نظاٌم تاأهيليٌّ يعتمُد اأ�شا�ًشا على اإرادة المحكوم عليه في تقّبل العمل الذي 

ُيلزم بِه لإنجازه على اأكمِل وجه. 
الجنائي  الجزاء  اأغرا�س  اأهّم  تحقيق  رُه  ُيف�شِّ اإنما  النحو،  هذا  على  الـُموافقة  فا�شتراط 
الـُمتمّثل في اإ�شالحه وتاأهيله، اأّما اإذا ُفر�س عليه رغمًا عن اإرادته فاإّن هذا الأمَر من �شاأنه 
ُل  اأن ُيلحَق ِبه اأ�شرارًا ج�شدية اأو نف�شية، ومن ثم تقف حائاًل اأمام عملية اإ�شالحه التي ُتمثِّ
الهدَف المن�شود من فر�س هذا النظام عليه. ويرى اتجاه فقهي اآخر، عدم ُمالءمة اعتبار 
الم�شاواة،  مبداأ  مع  لتعار�شه  الـُمجتمعية  للخدمة  لإخ�شاعه  �شرطًا  عليه  المحكوم  ر�شاء 
ولعدم كفايته في تحقيق الردع العام، ولما لذلك من دور في توهين العقوبة التي يجُب اأْن 
التفاقية  يتعار�س مع  لها ل  الخ�شوع  اإجباره على  واأّن  المحكوم عليه،  ُتفر�س ق�شرًا على 

الأوروبية لحقوق الإن�شان)57(.
تا�شعًا: قانون العقوبات لم يحدد الجهات ال�شريكة في تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية

ومن المفيد القول كذلك في ال�شياق الناظم ذاته، اإّن قانون العقوبات الأردني لم يت�شّمن 
تحديًدا للجهات ال�شريكة في تنفيذ عقوبة الخدمة الُمجتمعية، لأّنه يتمُّ اعتمادها من ِقبل 
وزير العدل بعد التن�شيب بها من ُمدير ُمديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل �شنًدا 

محمد عبد الّل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني ...، مرجع �شابق، �س 27-26.   )56(
المرجع ال�شابق، �س 27.  )57(



أ. د. سامي حمدان الرواشدة

359 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة - ملحق خاص - العدد 11
أبحاث المؤتمر السنوي 8 - ج2 - جمادى األولى 1443هـ - ديسمبر 2021م

بهذه  وُيق�شد   .2018 ل�شنة  الُمجتمعية  العقوبات  تعليمات مهام مديرية  للمادة )6/اأ( من 
الجهات، الأ�شخا�س المعنوية العامة من موؤ�ش�شات وهيئات ر�شمية ذات نفع عام لت�شتقبل 
فهذه  لديها.  الإلزامي  العمل  تنفيذ  اأجل  من  المجتمعية  الخدمة  بعقوبة  عليهم  المحكوم 
الجهات ُتعتبُر �شريكًة بعملية الإ�شالح لأّنها الو�شط الُمالئم لإعادة تاأهيل المحكوم عليهم 
اإلى تنفيذ عقوبة الخدمة  واإعادة اإدماجهم في المجتمع)58(. وبناًء على ما تقدم، ل ي�شار 
المجتمعية لدى اإحدى جهات القطاع الخا�س اأو الأ�شخا�س المعنوية الخا�شة كالجمعيات)59(.
عا�شرًا: االأعمال التي ُيكّلف بها المحكوم عليه لتنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية

ومن الُمفيد الإ�شارة كذلك، اإلى اأّن الأعمال التي ُيكّلف بها المحكوم عليه في اإطار تنفيذ 
عقوبة الخدمة الُمجتمعية تتمّيُز بالتنّوع والتعّدد من جهة، كما اأّنها تختلف من ت�شريع لآخر 
اأن ت�شتهدف هذه الأعمال المنفعة الجتماعية، واأن  اأّي حال، يجب  من جهة ثانية. وعلى 
تاأهيل  راأ�شها  وعلى  واأهدافها؛  الُمجتمعية  الخدمة  عقوبة  غايات  تحقيق  �شاأنها  من  يكون 
المحكوم عليه اجتماعًيا ومهنًيا. وتت�شّمن الخدمة الجتماعية طائفة من الأعمال ت�شمل 
و�شيانة  العامة،  والحدائق  ال�شوارع  و�شيانة  وتنظيفها،  البيئة  على  الُمحافظة  من:  كاًل 
ورعاية  العامة،  الحدائق  وتن�شيق  الزراعة  واأعمال  العامة،  والمن�شاآت  والمباني  المدار�س 
الُم�شنين وذوي الحتياجات الخا�شة، وُمعاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني وخدمة 
وحفظ  الأمية،  محو  درو�س  واإعطاء  و�شيانتها،  والكنائ�س  الم�شاجد  وتنظيف  الإ�شعاف، 

وتحفيظ ما تي�شر من القراآن الكريم. 
العبادة و�شيانتها، وحفظ وتحفيظ  تنظيف دور  الُمتمّثلة في  الأعمال  اأّن  فيه،  �شّك  ومّما ل 
ما تي�ّشر من القراآن الكريم ُت�شاعد على غر�س القيم الدينية، مّما ُيوّفر اأكبر فر�شة لتحقيق 
والوقاية  الإجرام،  اإلى  العودة  من  الحّد  خالل  من  المجتمعية  الخدمة  عقوبة  اأهداف 
العدل  وزارة  عن  ال�شادر  الإر�شادي  الدليل  ت�شّمن  وقد  النحراف.  ومظاهر  الجريمة  من 
الأردنية في �شنة 2019 قائمة بهذه الأعمال المجتمعية، بعد اأن قامت وزارة العدل الأردنية 
باإبرام ُمذكرات تفاهم مع العديد من الجهات والموؤ�ش�شات الر�شمية لتنفيذ بدائل الإ�شالح 
الُمجتمعية، مثل: وزارة العمل، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية الجتماعية، ووزارة ال�شباب، 
عمان  واأمانة  والتعليم،  التربية  ووزارة  الإ�شالمية،  والمقد�شات  وال�شوؤون  الأوقاف  ووزارة 
الكبرى، ومديرية الأمن العام، بالإ�شافة اإلى عدد من الجامعات الر�شمية، من قبيل: جامعة 

اآل البيت، وجامعة الح�شين بن طالل، وجامعة العلوم والتكنولوجيا...اإلخ)60(.

ر�شالة  الأردني،  الت�شريع  في  البديلة  العقوبات  كاأحد  المجتمعية  العقوبات  حجلة،  اأبو  �شافي  رفعات   )58(
ماج�شتير، جامعة ال�شرق الأو�شط، الأردن، 2019، �س 91-64. 

محمد عبد الل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني والمقارن، مرجع �شابق، �س 30.   )59(
املرجع ال�شابق، �س 31-30.   )60(
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لقانون  المجتمعية  الخدمة  بعقوبة  عليه  المحكوم  يخ�شع  ال  ع�شر:  حادي 
ال�شمان االجتماعي 

ا ي�شمح بُخ�شوع  اإّن القانون الأردني لم يت�شّمن ن�شً ا في ال�شياق الناظم ذاته،  اأي�شً نقول 
المحكوم عليه بعقوبة الخدمة المجتمعية لأحكام قانون ال�شمان الجتماعي، وذلك ِخالًفا 
الجزائري  والقانون  الفرن�شي  القانون  مثل  بذلك  ق�شت  التي  الأخرى  الت�شريعات  لبع�س 
والقانون التون�شي. ويترّتب على خ�شوع المحكوم عليه لأحكام قانون ال�شمان الجتماعي، 
اأّن الدولة تلتزم بتعوي�س المحكوم عليه عن الحوادث اأو الأمرا�س المهنية التي قد يتعّر�ُس 
القانون على  الن�ّس في  الفقه �شرورة  الُمجتمعية. ويرى  لعقوبة الخدمة  تنفيذه  اأثناء  لها 
ُخ�شوع المحكوم عليه لهذه العقوبة لأحكاِم قانون ال�شمان الجتماعي لُم�شايرة الت�شريعات 

المقارنة، ومن اأجل توفير الحماية القانونية له �شد مخاطر العمل)61(.
ثاني ع�شر: تحديد مدة العمل المكّلف به المحكوم عليه 

الذي  والعقوبات  الجرائم  �شرعية  لمبداأ  وتخ�شع  عقوبة،  تعتبر  الُمجتمعية  الخدمة  اإّن 
يق�شي في ُجزٍء منه باأن تكون العقوبة ُمحّددًة ُمقّدًما في الن�س الت�شريعي، ِحمايًة للحريات 
الفردية. ويق�شي هذا التحديد، و�شع حّديِن للعقوبة؛ اأحدهما اأدنى، والآخر اأق�شى كمبداأ 
عام. وُي�شتثنى من ذلك عقوبة الإعدام والعقوبات ال�شالبة للجريمة الموؤبدة. وتّتجه غالبية 
الت�شريعات الُمقارنة اإلى تحديد ُمدة العمل التي يحكم بها على الجاني وفق حدّين، وتحديد 
الم�شّرع  حّددها  فقد  العمل،  بُمدة  يتعّلق  فيما  اأّما  خالله.  العمل  اإنجاز  يتّم  الذي  الأجل 
الأردني ما بين 40 اإلى 200 �شاعة بالن�شبة للبالغين، وللمحكمة اأن تتدّرج في تحديد مدة 
ال�شخ�شية  الحالة  التحديد  هذا  في  ا  اأي�شً ُتراعي  اأن  وعليها  الحدين،  هذين  بين  العمل 

للمحكوم عليه وظروف جريمته. 
اإلى الأحداث  كما تق�شي ُخطة الم�شّرع الأردني بعدم تحديد مدة �شاعات العمل بالن�شبة 
اأجل تنفيذها بما ل يزيد على �شنة)62(. وقد انتقد الفقه  الجانحين، رغم تن�شي�شه على 
اإّن مبداأ ال�شرعية الجنائية يلزم بهذا التحديد حماية  هذه الخطة، على �َشنٍد من القول: 
لحريات وحقوق الأحداث. ويتعّين على المحكمة اأن تبّين في ُم�شتمالت الحكم؛ مدة العمل 
العمل احتراًما  اإنجاز  يتّم فيه  بال�شاعات المحكوم بها على فاعل الجريمة، والأجل الذي 

لمبداأ �شرعية الجرائم والعقوبات)63(.

المرجع ال�شابق، �س 31.   )61(
ردني، مجلة جامعة الأنبار للعلوم  حداث الأ زيد خلف الظفيري، عقوبة العمل للمنفعة العامة في قانون الأ  )62(

ول، �شنة 2017، �س 278. القانونية وال�شيا�شية، العراق، العدد الثاني ع�شر، المجلد الأ
محمد عبد الل الوريكات، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني والمقارن، مرجع �شابق، �س 32.   )63(
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ثالث ع�شر: الخدمة المجتمعية مجانية 

تكون الخدمة الُمجتمعية ب�شفة مجانية، وهذا ما ق�شت به فعاًل المادة )25 مكررة( من 
قانون العقوبات ب�شورة �شريحة، وهو ذاُت الموقف الذي ذهبت اإليه الت�شريعات العقابية. 
مّما  العقوبة،  لهذه  الممّيزة  ال�شمات  اإحدى  اأّنه  على  العمل،  مجانية  مبداأ  الفقه  �ُس  وُيوؤ�شِّ
ي�شفي عليها طابع الإيالم. كما اأّنُه ُيحّقق مزايا اقت�شادية للدولة تعود عليها بالوفر المالي. 
ويذهب اتجاه فقهي، اإلى ُوجوب تقريِر اأجر للمحكوم عليه نظير العمل الذي يقوم به، على 
50% لإنفاقها على البرامج الإ�شالحية والتاأهيلية،  اأن يخ�شم منه ن�شبة ما ل يزيد على 

واإ�شالح اأ�شرار الجريمة، وتعوي�س �شحاياها. 
في حين يرى اتجاه فقهي اآخر، اأهمية منح المحكوم عليه ُمقابل عمل للخدمة المجتمعية، 
وتخويل القا�شي �ُشلطة تقديرية في تحديد ن�شبة الخ�شم من هذا الأجر ل�شالح الدولة. 
ويحظى التجاه الأخير بتاأييد الفقه، لأّن الأجر الذي يح�شل عليه المحكوم عليه ُي�شّجعه 
الأجل  في  العمل  اإنجاز  على  وُي�شاعد  عالية،  وبكفاءة  المطلوب  بال�شكل  عمله  اأداء  على 
نه من اإعالة نف�شه وعائلته. ويرى هذا التجاه، اأّن الأجر يجب اأن يكون معقوًل  الُمحّدد، وُيمكِّ
�شبيل  ا عقبة في  اأي�شً َل  ُي�شكِّ اأن  اأو  العمل،  المحكوم عليه كراهية  نف�س  يغر�س في  حتى ل 

تاأهيله، اأو اأن يوؤدي اإلى توهين العقوبة)64(.
رابع ع�شر: وقف تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية

اأو عائليًة  اأثناء تنفيذه لعقوبة الخدمة الُمجتمعية ظروًفا �شحيًة  قد ُيواجه المحكوم عليه 
اأو اجتماعيًة، تجعل من تنفيذ هذه العقوبة اأمًرا متعذًرا اأو على درجة عالية من ال�شعوبة، 
الموقف  وهذا  ذلك.  ُيبّرر  الذي  الظرف  زوال  لحين  تنفيذها  وقف  ي�شتدعي  الذي  الأمر 
تبّنته العديد من الت�شريعات العقابية، اإّل اأّن الُم�شّرع الأردني لم يجز وقف تنفيذ العقوبة 
الُمجتمعية في مثل هذه الظروف. وهذا اتجاه ت�شريعي ي�شتدعي اإعادة النظر فيه، وتعديل 
الحيَة وقف تنفيذها، اإذا َما اأحاطت  ي تنفيِذ العقوبِة �شَ ورٍة تمنُح فيها لَقا�شِ القانون ب�شُ

بالمحكوم عليه ظروف جدية ت�شتدعي ذلك)65(. 
خام�ص ع�شر: االآثار القانونية المترتبة على تنفيذ الخدمة المجتمعية

المحكوم  اإتمام  الُمجتمعية في حالة  الخدمة  الُمترّتبة على عقوبة  القانونية  الآثار  تتباين 
العقوبة. فقد  المترّتبة على هذه  باللتزامات  الإخالل  المجتمعية عن حالة  للخدمة  عليه 
ن�ّس الم�شّرع الأردني على وقف تنفيذ العقوبة في المادة )54 مكررة( من قانون العقوبات 

املرجع �شابق، �س 35-34.   )64(
املرجع ال�شابق، �س 40.  )65(
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من اأجل تجّنب م�شاوئ العقوبة ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة، وخلق الحافز لديه لت�شجيعه 
عليه  المحكوم  تقت�شي حالة  وقد  �شلوكه.  في  الزلل  وتجّنِب  الح�شن،  ال�شلوك  التزام  على 
العقوبة.  تنفيذ  اإيقاف  من  الّرغم  على  معّينة  ُمدة  خالل  به  يقوم  ُمعّين  لعمل  اإخ�شاعه 
ويترّتب على احترام المحكوم عليه ل�شروط وقف تنفيذ العقوبة؛ انق�شاء العقوبة المحكوم 

بها، واعتبار الحكم كاأن لم يكن. 

ومّما يجدر ذكره، اأّنه في الت�شريعات التي تعتبر عقوبة الخدمة المجتمعية بدياًل عن العقوبة 
الأ�شلية - �شواء كانت حب�ًشا اأو غرامة - فاإّن هذه العقوبة تنتهي باأداء المحكوم عليه للعمل 
الُمكّلف به على الوجه ال�شحيح. ويترّتب على ذلك انق�شاء العقوبة الجزائية المحكوم بها 
مع بقاء الآثار القانونية للحكم، والتي تتمّثل باعتباره �شابقة في العود، ومانًعا من النتفاع 
المحكوم  ل�شتفادة  ت�شترط  التي  الت�شريعات  في  اأخرى  مّرة  الجتماعية  الخدمة  بميزة 
عليه من تلك الميزة اأّل يكون المحكوم عليه عائًدا كما هو الحال في القانونين الجزائري 
اللتزام  �شورة  العمل  اّتخذ  اإذا  الحال،  بطبيعة  القانوني  الأثر  هذا  يترّتب  ول  والتون�شي. 

الخا�س في اإطار وقف تنفيذ العقوبة، وهي ال�شورة التي ن�ّس عليها القانون الأردني)66(.

�شاد�ص ع�شر: االآثار القانونية المترتبة على عدم تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية

اأو اإخالله  اأو تنفيذه ب�شكل جزئي،  الُمَكّلِف به،  في حالة عدم تنفيذ المحكوم عليه للعمل 
باللتزامات المفرو�شة عليه، فاإّنه يترّتب على ذلك اإلغاء الحكم ال�شادر بعقوبة الخدمة 
الُمجتمعية، وتنفيذ العقوبة الأ�شلية المحكوم بها؛ وهي عقوبة الحب�س، وذلك في حالتين: 
الحالة الأولى، اإخالل المحكوم عليه بال�شروط المن�شو�س عليها في المادة )54 مكررة( 
الإيقاف حكم  مدة  عليه خالل  المحكوم  �شدر عن  اإذا  ذلك  ويكون  العقوبات،  قانون  من 
بالحب�س لمدة تزيد على �شهر واحد عن جريمة ارتكبها قبل �شدور اأمر اإيقاف التنفيذ اأو 
اأّنه كان قد �شدر على المحكوم عليه عقوبة بالحب�س  اإذا ظهر خالل تلك المدة  اأو  بعده، 

لمدة تزيد على �شهر قبل الأمر بوقف التنفيذ ولم تكن المحكمة على علم به. 

اأّما الحالة الثانية، فتتمّثل في اإخالل المحكوم عليه بُموجبات العمل المفرو�س عليه - �شواء 
بعدم تنفيذه اأ�شاًل اأو تق�شيره بالتنفيذ - وفي هذه الحالة، يقوم �شابط ارتباط الموؤ�ش�شة 
ال�شريكة باإبالغ ُمديرية العقوبات المجتمعية بواقع الحال. ويتعّيُن على هذه الجهة الأخيرة، 
اإبالغ قا�شي تنفيذ العقوبة الذي يتعّين عليه اإح�شار المحكوم عليه، واإبداء ُمطالعته ب�شاأنه، 
المحكوم  اأقوال  الحكم. وللمحكمة بعد �شماع  اأ�شدرت  التي  المحكمة  اإلى  اإحالته  ومن ثم 

املرجع ال�شابق، �س 42-41.  )66(
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َل عدد �شاعات العمل الُمقّررة في حالة  ل طبيعة العمل الُمكّلِف به، اأو اأن ُتعدِّ عليه اأن ُتعدِّ
قبول العذر الذي ُيبديه المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة اإلغاء وقف التنفيذ، واأن تنفذ 
بحّقه العقوبة الأ�شلية التي �شبق واأن اأمرت بوقف تنفيذها. وفي هذه الحالة، يكون الإلغاء 
لوقف التنفيذ كلًيا لأّن الم�شّرع الأردني ل يعرف الإلغاء الجزئي. ويترّتب على ذلك، تنفيذ 
كّله يدخل في �شالحية  تنفيذها. وهذا  اأوقف  اإذا كان قد  للحكم  الأخرى  الجنائية  الآثار 

محكمة المو�شوع، ول �شاأن لقا�شي تنفيذ العقوبة به.
باإنذار  القا�شي  الأردني لم ين�س على ُوجوب قيام  الم�شّرع  اأّن  اأخيًرا،   ومّما يجدر ذكره 
المحكوم عليه عند الحكم عليه بوقف التنفيذ مع الإلزام بالعمل، بالأثر الذي يترّتُب عليه 
في حالة اإخالله ب�شروطه، اأو تمّل�شه من العمل الُمّكلف به، اأو عدم تنفيذه له، كما فعلت 
اأّن هذا الإنذار على قدٍر كبيٍر من الأهمية، ول يخلو  الت�شريعات المقارنة. ول �شّك  بع�س 
ل�شروط  عليه  المحكوم  احترام  ي�شمن  لأّنه  عليه  المحكوم  تهديد  على  تنطوي  فائدة  من 
العمل، وُينّبُهه اإلى تجّنب كّل ما من �شاأنه اأن يقوده اإلى الزلل اأو ارتكاب الخطاأ مرة اأخرى 

في �شلوكه)67(.

المطلب  الثاني

عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون القطري

الجتماعي«،  »الت�شغيل  م�شطلح  الُمجتمعية،  الخدمة  عقوبة  على  القطري  الُم�شّرع  اأطلَق 
 2004 ل�شنة   11 رقم  العقوبات  قانون  على  اأجراه  الذي  التعديل  بُموجب  اأ�شافها  وقد 
2009، وقد دخل هذا التعديل حيز التنفيذ بتاريخ  23 ل�شنة  بُموجب القانون الُمعّدل رقم 
2009/12/15. واأ�شبحت عقوبة الت�شغيل الجتماعي من �شمن العقوبات الأ�شلية في قانون 
فر�َس  كما  تعديلها)68(.  بعد  العقوبات  قانون  من   )57( المادة  بموجب  وذلك  العقوبات، 
الُم�شّرع القطري عقوبة الت�شغيل الجتماعي على جرائِم الُجنح فقط بُموجب المادة )23( 
من قانون العقوبات، التي تن�ّس على ما يلي: »الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحب�س 
لمدة ل تزيد على ثالث �شنوات وبالغرامة التي تزيد على األف ريال، اأو بالت�شغيل الجتماعي، 

اأو باإحدى هذه العقوبات، ما لم ين�س القانون على خالف ذلك«)69(.

�شابق، مرجع  والمقارن،  الأردني  القانون  في  المجتمعية  الخدمة  عقوبة  الوريكات،  الّل  عبد  محمد   )67( 
�س 45-42.

تن�س املادة )57( من قانون العقوبات القطري رقم 11 ل�شنة 2004 على ما يلي: »العقوبات الأ�شلية هي:   )68(
1- الإعدام. 2- احلب�س املوؤبد. 3- احلب�س املوؤقت. 4- الغرامة. 5- الت�شغيل الجتماعي«.

الت�شغيل الجتماعي اإ�شالح للم�شتهرتين، جريدة الراية القطرية، عدد ال�شبت 2019/2/16.   )69(
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المادة )63 مكررة( من  بُموجب  الت�شغيل الجتماعي  القطري عقوبة  الم�شّرع  وقد عّرف 
الأعمال  من  لمدة محّددة، عماًل  يوؤدي،  باأن  عليه  المحكوم  اإلزام  باأّنها:  العقوبات  قانون 
في  وردت  التي  والأعمال  القانون.  بهذا  المرفق  الجتماعية،  الأعمال  جدول  في  المبّينة 
جدول الأعمال الجتماعية المرفق بقانون العقوبات، هي: 1- حفظ اأو تحفيظ ما تي�شر من 
القراآن الكريم. 2- محو الأمية. 3- رعاية الأحداث. 4- رعاية ذوي الحتياجات الخا�شة. 
والرو�س،  وال�شواطئ  العامة،  والميادين  وال�شوارع  الطرق  تنظيف   -6 المر�شى.  نقل   -5
والمحميات الطبيعية. 7- تنظيف الم�شاجد و�شيانتها. 8- تنظيم وتنظيف و�شيانة المن�شاآت 
الريا�شية، وبيع التذاكر. 9- تنظيم وتنظيف و�شيانة المكتبات العامة. 10- زراعة و�شيانة 
العاملين  الأفراد  معاونة   -12 بالموانئ.  الحاويات  وتفريغ  تحميل   -11 العامة.  الحدائق 
بالدفاع المدني في اأعمالهم. 13- اأعمال البريد الكتابية. 14- الأعمال الإدارية بالمراكز 
16- تعبئة  الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية.  15- الأعمال  ال�شحية. 

الوقود.
وبُموجب المادة )63 مكررة 1( من قانون العقوبات القطري، فاإّن الحكم بعقوبة الت�شغيل 
الجتماعي يدخل في ال�شلطة التقديرية للمحكمة الُمخت�شة بناًء على طلب النيابة العامة 
لُمدة ل تزيد على اثني ع�شر يوًما، وذلك في الُجنح الُمعاقب عليها بالحب�س ُمدة ل تجاوز 
�شنة وبالغرامة التي تزيد على األف ريال، اأو باإحدى هاتين العقوبتين، متى راأت المحكمة اأّن 

طبيعة الجريمة اأو الظروف التي ارتكبت فيها ُتبّرر ذلك)70(. 
الحكم  في  الُمحّددة  الأعمال  باأداء  الجتماعي  الت�شغيل  بعقوبة  عليه  المحكوم  وُيكّلف 
ال�شادر �شده، لُمدة �شتِّ �شاعات في اليوم الواحد، وذلك وفقًا لالأ�شلوب وبالطريقة التي 
قانون  2( من  للمادة )63 مكررة  �شنًدا  وذلك  العام،  النائب  قراٌر من  بتحديدها  ي�شدر 
العقوبات القطري. وحيث اإّن المحكوم عليه ُمكّلٌف بالعمل لُمدة ل تزيد على اثني ع�شر يوًما 
ولُمدة �شّت �شاعات في اليوم الواحد، فاإّن عدد �شاعات الت�شغيل الجتماعي تبلغ 72 �شاعة 

في حّدها الأق�شى)71(. 
الحب�س  العقوبة  تكون  الجتماعي،  الت�شغيل  عقوبة  تنفيذ  عن  عليه  المحكوم  امتنع  واإذا   
لمدة اأ�شبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه، وذلك بُموجب الفقرة الثانية من 
المادة )63 مكررة 1( من قانون العقوبات. وقد حّددت المواد )359 مكررة، و359 مكررة 
1، و359 مكررة 2( من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 ل�شنة 2004 القواعد 

الناظمة لتنفيذ عقوبة الت�شغيل الجتماعي، وذلك على النحو التالي:

عقوبة الت�شغيل الجتماعي حتافظ على حرية املعاَقب، جريدة العرب القطرية، عدد الأحد 2013/3/10.   )70(
طايل حممود ال�شياب و�شالمة ر�شيد ح�شني، مرجع �شابق، �س 411-409.   )71(
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اأوًل: يكون تنفيذ الأحكام ال�شادرة بالت�شغيل الجتماعي في الجهات التي ُيحّددها النائب 
العام، وبالتن�شيق مع تلك الجهات، وتحت اإ�شراف النيابة العامة. 

ثانًيا: ي�شري على الت�شغيل الجتماعي اأحكام المواد )353، 354 ،  355 ، 356 ، 357( من 
هذا القانون. وهذه المواد تتعّلق بتنفيذ العقوبة بحّق المراأة الحامل، والمحكوم عليه اإذا 
كان ُم�شاًبا بمر�س يعّر�س بذاته اأو ب�شبب التنفيذ حياته للخطر، واإذا كان المحكوم عليه 
م�شاًبا بعاهة في العقل، واإذا كان محكوًما على رجل وزوجته بعقوبة ُمقّيدة للحرية ولو عن 

جرائم مختلفة ولم يكونا محبو�شين من قبل. 

ثالًثا: يجوز للنيابة العامة اأن تاأمر بتاأجيل تنفيذ عقوبة الت�شغيل الجتماعي، اإذا كان لذلك 
ى، للمدة التي تراها منا�شبة، ولها اأن تاأمر باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع المحكوم  ُمقت�شً

عليه من الهرب.

للمادة  وفًقا  الت�شغيل الجتماعي،  تنفيذ عقوبة  بُمقت�شيات  المحكوم عليه  اأخّل  اإذا  رابًعا: 
نف�شه،  تلقاء  - من  العام  للنائب  يكون  اإليه،  الُم�شار  العقوبات  قانون  2( من  )63 مكررة 
اأو بناًء على طلب الجهة التي ينفذ المحكوم عليه العقوبة لديها - اأن ُيقّرر تطبيق العقوبة 

المن�شو�س عليها في الفقرة الثانية من المادة )63 مكررة 1(.

ويظهر جلًيا من الن�شو�س الناظمة لعقوبة الخدمة الُمجتمعية في قانون العقوبات وقانون 
الإجراءات الجنائية؛ اأّن الم�شّرع القطري راعى مبداأ �شرعية الجرائم والعقوبات، بالن�ّس 
على هذه العقوبة في قانون العقوبات. كما اأّنه كان ُمن�شجًما مع نف�شه عندما احترم مبداأ 
ق�شائية العقوبة؛ بمعنى اأّن عقوبة الخدمة الُمجتمعية ل ي�شار اإلى تطبيقها اإّل تنفيذًا لُحكٍم 

ق�شائي ي�شدر عن الق�شاء الُمخت�سِّ وفًقا لأحكام القانون. 

 63( المادة  بـُموجب  الـُمجتمعية  الخدمة  ق�شائية  مبداأ  اإلى  القطري  الم�شّرع  اأ�شار  وقد 
هو  الجزائية،  الدعوى  في  بالنظر  الـُمخت�ّس  فالقا�شي  العقوبات.  قانون  من   )1 مكررة 
َد في الحكم ال�شادر َعَدَد  الذي ُي�شدر الـُحكم بعقوبة الخدمة الـُمجتمعية، وعليه اأن ُيـحدِّ
التي  الموؤ�ش�شة  تحديد  اإلى جانب  عليه،  المحكوم  بها  يلتزم  اأن  يجب  التي  العمل  �شاعات 
�شيقوم المحكوم عليه بتنفيِذ الحكم لديها. هذا اإلىجانب، �شبط نمط العمل الذي �شيقوم 
به على �شوء درا�شة خبرات ومهارات وقدرات المحكوم عليه الذهنية والبدنية، عالوة على 

موؤهالته العلمية التي ُيبّينها ملف درا�شة الحالة للمحكوم عليه)72(. 

الق�شائي،  الجتهاد  والقطري، مجلة  الأردني  الت�شريعين  في  البديلة  العقوبات  الزعبي،  اإبراهيم  مخلد   )72(
جامعة ب�شكرة، الجزائر، المجلد 11، العدد 2، �شنة 2019، �س 60-43. 
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القانون  في  اإلزامية  عقوبة  هي  الجتماعي،  الت�شغيل  اأو  الـُمجتمعية  الخدمة  عقوبة  اإّن 
القطري، وهي تقوم على فكرة الجبرية؛ اأي اأّن المحكوم عليه ُيلزُم بالقيام بعمل ُمعّين لدى 
وُموافقته.  المحكوم عليه  تتوّقف على ر�شاء  لي�شت عقوبة طوعية  اإذًا  جهات معينة، فهي 
اأخرى  اأّي عقوبة  �شاأن  �شاأنها  القطري  القانون  الـُمجتمعية في  الخدمة  فاإّن عقوبة  وعليه، 
تت�شم بطابع الإكراه والق�شر والإجبار، وتنطوي على قدر من الإيالم. ويظهر ذلك من خالل 

المواد الناظمة لهذه العقوبة في قانون العقوبات القطري.
وينح�شر النطاق المو�شوعي لتطبيق عقوبة الت�شغيل الجتماعي على الجنح الُمعاقب عليها 
بالحب�س مدة ل تجاوز �شنة وبالغرامة التي تزيد على األف ريال، اأو باإحدى هاتين العقوبتين 
ويترّتب على  العقوبات.  للمادتين )23 مكررة و63 مكررة( من قانون  �شنًدا  فقط، وذلك 

ذلك مجموعة من النتائج الآتي ذكرها:
هذه  لخطورة  الجنايات  نوع  من  الجرائم  على  الجتماعي  الت�شغيل  عقوبة  ُتطّبق  ل   .1

الجرائم ب�شورة ل يمكن ُمواجهتها بعقوبة الت�شغيل الجتماعي. 
الُمخالفات  لأّن  الُمخالفات  نوع  الت�شغيل الجتماعي على الجرائم من  ُتطّبق عقوبة  ل   .2
ُيعاقب عليها في القانون القطري بالغرامة التي ل تزيد على األف ريال، وذلك بُموجب 

المادة )24( من قانون العقوبات.
ل ُتطّبق عقوبة الت�شغيل الجتماعي على كافة الجنح، ولكنها تقت�شُر على الجنح الُمعاقب   .3
عليها بالحب�س مدة ل تجاوز �شنة وبالغرامة التي تزيد على األف ريال، اأو باإحدى هاتين 
العقوبتين. والعبرة - وفقًا للراأي الراجح - هو بالعقوبة التي وردت في الحكم ولي�س 
بالعقوبة التي ن�ّس عليها القانون. فالمحكمة تملك اأن تحكم بعقوبة الت�شغيل الجتماعي 
اإلى الحب�س  التي ت�شل عقوبتها  نوع الجنح  اإذا كان المحكوم عليه ارتكب جريمة من 
لمدة ثالث �شنوات، طالما اأّن المحكمة قد ق�شت بعقوبة الحب�س مدة ل تزيد على �شنة 
اأو غرامة تزيد على األف ريال اأو باإحدى هاتين العقوبتين، ويتحّقق ذلك في حال اإذا 
ا�شتخدمت المحكمة �شالحيتها في اإعمال الظروف الُمخّففة التقديرية، وذلك قيا�ًشا 

على وقف تنفيذ العقوبة المن�شو�س عليها في المادة )79( من قانون العقوبات)73(.
نطاق  لها  القطري  القانون  في  الجتماعي  الت�شغيل  عقوبة  اإّن  ا،  اأي�شً القول  الُمفيد  ومن 
�شخ�شي؛ فهي تطّبق على الأ�شخا�س الطبيعيين �شواء اأكانوا ذكوًرا اأم اإناًثا، يحملون جن�شية 
الدولة اأم ل. وُتطّبق هذه العقوبة على البالغين فقط دون الأحداث، حيث لم يرد ن�سٌّ على 

هذه العقوبة في قانون الأحداث القطري رقم 1 ل�شنة 1994. 

طايل حممود ال�شياب و�شالمة ر�شيد ح�شني، مرجع �شابق، �س 406.   )73(
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الم�شّرع  اأناط  القطري، فقد  الجنائية  الإجراءات  قانون  للمادة )359 مكررة( من  ووفقًا 
العام،  النائب  ُيحّددها  التي  الجهات  في  الجتماعي  بالت�شغيل  ال�شادرة  الأحكام  تنفيذ 
هذه  العام  النائب  حّدد  وقد  العامة.  النيابة  اإ�شراف  وتحت  الجهات،  تلك  مع  وبالتن�شيق 
الت�شغيل  عقوبة  تنفيذ  يتمُّ  جهات  �شبع  في   ،2013/3/2 بتاريخ  عنه  �شدر  بقرار  الجهات 
اأو  حفظ  ذلك:  وي�شمل  الإ�شالمية،  وال�شوؤون  الأوقاف  وزارة   -1 وهي:  لديها،  الجتماعي 
للتعليم: محو  الأعلى  المجل�س   -2 و�شيانتها.  الم�شاجد  وتنظيف  الكريم،  القراآن  تحفيظ 
في  العاملين  الأفراد  ومعاونة  الأحداث،  رعاية  وي�شمل ذلك:  الداخلية،  وزارة   -3 الأمية. 
الدفاع المدني في اأعمالهم. 4- موؤ�ش�شة حمد الطبية، وي�شمل ذلك: نقل المر�شى، والأعمال 
والمحميات  والرو�س  ال�شواطئ  تنظيف  البيئة:  وزارة   -5 ال�شحية.  بالمراكز  الإدارية 
الطبيعية. 6- وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وي�شمل ذلك: تنظيف الطرق وال�شوارع 
المركبات  وقيادة  الكتابية  والأعمال  العامة،  الحدائق  و�شيانة  وزراعة  العامة،  والميادين 
و�شيانة  وتنظيف  تنظيم  والتراث:  والفنون  الثقافة  وزارة   -7 الأغذية.  مراقبة  مجال  في 

المكتبات العامة. 

المطلب الثالث

عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون االإنجليزي

ت�شّمن قانون العدالة الجنائية الإنجليزي ل�شنة Criminal Justice Act 2003، والذي تّم 
تعديله ُموؤخًرا بُموجب قانون اإ�شدار الأحكام ل�شنة Sentencing Act 2020، مجموعة من 
مَن  التدابير الُمجتمعية Community Orders التي ت�شتطيع المحكمة الُمخت�شة فر�شها �شِ
نها القانون. ومن اأهّم هذه ال�شروط، اأن تكون الجريمة الُمرتكبة من  �ُشروٍط و�شوابَط َت�شمَّ

الجرائم الُمعاقب عليها بعقوبة �شالبة للحرية. 
وعليه، ل ُيمكن للمحكمة اأن تلجاأ اإلى تطبيق التدابير المجتمعية اإذا كانت الجريمة الُمرتكبة 
لي�شت من الجرائم الُمعاقب عليها بعقوبة �شالبة للحرية. وعلى الّرغم من اأّن عقوبة الخدمة 
المجتمعية ُيمكن تطبيقها على ُمعظم الجرائم الُمعاقب عليها بعقوبة �شالبة للحرية، اإّل اأّن 
القتل  الحياة كجرائم  بالحب�س مدى  الُمعاقب عليها  هناك بع�س ال�شتثناءات؛ فالجرائم 
الُمعاقب عليها  بالن�شبة للجرائم  التدابير المجتمعية، وكذلك الحال  غير م�شمولة بنظام 
بعقوبة �شالبة للحرية، وُيحّدد لها الم�شّرع عقوبة ذات حد اأدنى ُوجوًبا، مثل جريمة �شرقة 

المنازل، وجريمة التجار بالمخدرات)74(. 

)74( https://www.defence-barrister.co.uk/community-orders.
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وتدابير الخدمة المجتمعية من الُممكن اأن ت�شتمّر لُمدة ثالث �شنوات، وَيِجُب اأْن تت�شّمن 
وفي حالت  القانون.  في  عليها  الن�س  ورد  التي  الُمتطلبات  من  الأقّل  على  واِحًدا  ُمتطلًبا 
معّينة وا�شتثنائية، ُيمكن اأن يت�شّمن قراُر المحكمة اأكثَر من ُمتطلٍب واحٍد ُمرتبطة كّلها مع 
بع�شها البع�س. ول ُيمكن اإ�شدار التدابير الُمجتمعية اإّل عندما يرى القا�شي اأّن الجريمة 
)اأو الجرائم الُمرتبطة بها( »خطيرة بما يكفي« لتبرير فر�س تدبير ُمجتمعي )المادة 148 
من قانون العدالة الجنائية لعام 2003(. واإذا لم تكن الجريمة خطيرة بما يكفي، فيجب 
فر�س عقوبة اأقّل، مثل الغرامة اأو الإفراج الم�شروط اأو المطلق. ويجُب اأن تكون التدابير 
الُمجتمعية ُمنا�شبًة لُظروف الُمتهم ال�شخ�شية، ويجب اأن يكون تقييد الحرية الناتج عنها 

ُمتنا�شًبا مع ُخطورة الجريمة)75(.
ومن الُمفيد الإ�شارة، اإلى اأّن ُمتطلبات التدابير الُمجتمعية في قانون العدالة الجنائية ل�شنة 

2003 المعّدل، هي على النحو التالي:

 Rehabilitation activity requirement ُمتطلبات ن�شاط اإعادة التاأهيل  .1
ُمتطلبات العمل غير مدفوعة الأجر )40-300 �شاعة خالل فترة اأق�شاها 12 �شهًرا(    .2

An Unpaid Work Requirement

 Programme Requirement ُمتطلبات البرنامج  .3
 Prohibited Programme Requirement ُمتطلب الن�شاط المحظور  .4

ُمتطلبات حظر التجول )2-16 �شاعة في اليوم على مدى 12 �شهًرا كحد اأق�شى، وعادة   .5
Curfew Requirement .)ما يتّم مراقبته اإلكترونًيا با�شتخدام بطاقة

ُمتطلب ال�شتبعاد )عادة ما يتم مراقبته اإلكترونًيا بوا�شطة عالمة(  .6
Exclusion Requirement

 Residence Requirement ُمتطلب الإقامة  .7
ُمتطلب حظر ال�شفر اإلى الخارج )بحّد اأق�شى 12 �شهًرا(  .8

 Foreign Travel Prohibition Requirement

 Requirement Mental Health Treatment ُمتطلبات عالج ال�شحة العقلية  .9
10. ُمتطلب اإعادة تاأهيل والعالج من الإدمان على المخدرات

  Drug Rehabilitation Requirement

)75( A. Goode, ‘Unpaid Work’, in Canton and Hancock )eds.(, Dictionary of Probation and 
Offender Management, Willan Publishing, Cullompton, UK, 2007. 
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Alcohol Treatment Requirement 11. ُمتطلبات العالج من الكحول

12. ُمتطلبات المتناع عن الكحول والمراقبة
Alcohol Abstinence and Monitoring Requirement 

13. ُمتطلب الح�شور لمركز معّين، بالن�شبة للمتهمين الذين تتراوح اأعمارهم بين 18 و24 
An Attendance Center .عاًما

14. ُمتطلبات الُمراقبة الإلكترونية )مطلوبة عادًة لأوامر حظر التجول واأوامر ال�شتبعاد، 
ا ا�شتخدامها مع ُمعظم الطلبات الأخرى(. ويمكن اأي�شً

 Electronic Monitoring Requirement

تنفيذ  بوقف  الحكم  عند  الُمتطلبات  هذه  اأحَد  تفر�َس  اأن  الُمخت�شة  للمحكمة  ويمكن 
الحب�س  بعقوبة  �شادر  العقوبة، هو حكم  تنفيذ  ووقف   .)Suspended Sentence( العقوبة 
من �ُشروٍط والتزاماٍت معّينة، يفر�شها القا�شي،  ُر تعليق تنفيذ العقوبة �شِ لكّن المحكمة ُتقرِّ
ويجُب اأن يتقّيَد بها المحكوم عليه. وفي حالة الإخالل بهذه اللتزامات، يترّتب على ذلك 
تنفيُذ عقوبة الحب�س التي تّم وقف تنفيذها ُكلًيا اأو ُجزئًيا. وكقاعدة عامة، يجوز للمحكمة 
على  تزيد  ل  للحرية  �شالبة  بعقوبة  الُحكم  حالة  في  التنفيذ  بوقف  تق�شي  اأن  الُمخت�شة 
�شنتين. ويتّم وقف تنفيذ العقوبة لُمدة تتراوح من �شتة اأ�شهر اإلى �شنتين، وُيطلق على هذه 

.)76()Operational Period( »الفترة »مدة التجربة
وفي حالة اإخالل المحكوم عليه بُمتطلباِت التدابير المجتمعية بدون ُعذٍر مقبوٍل، كما لو 
اآخر  اإخالٍل  اأّي  باأّن  يفيد  يتلقى تحذيًرا  المطلوب منه،  المجاني  بالعمل  القيام  اأخفق في 
في المتثال خالل الـ 12 �شهًرا القادمة؛ يعني اإعادة الق�شية اإلى المحكمة. و�شُيوؤدي عدم 
الُمجتمعية  التدابير  ِلخرقه  المحكمة  اإلى  عليه  المحكوم  اإعادة  اإلى  اأخرى،  مرة  المتثال 

المفرو�شة عليه من اأجل اتخاذ القرار الُمنا�شب)77(.
وعندما يتّم اإحالة المحكوم عليه للمحكمة المخت�شة للنظر في اإخالله بالتزامات التدابير 
الُمجتمعية المترّتبة عليه، ُي�شاأل عما اإذا كان قد خرق هذه اللتزامات اأم ل. وفي حالة لم 
يقّر المحكوم عليه بالإخالل بهذه اللتزامات، يجب على المحكمة اأْن َتعقد جل�شَة ُمحاكمة 

)76( A. Ashworth, Sentencing and Criminal Justice 5 th edn., Cambridge University Press, 
UK, 2010; C. Carter, ‘Their Punishment, Your Choice’, Nottingham Evening Post, 3rd 
April 2009.

)77( I. Brownlee, Community Punishment: A Critical Introduction, Longman Harlow, UK, 
1998. 
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ورة  لُتقّرر بعدها فيما اإذا كان المحكوم عليه قد اأَخلَّ بهذه اللتزامات من عدمه)78(. وفي �شُ
اأمام  يكون  للُمخالفة،  ارتكابه  ثبت  اأو  اإليه،  المن�شوبة  بالُمخالفة  عليه  المحكوم  اعتراف 

المحكمة عدد من الخيارات الُمتاحة لها. وهذه الخيارات، هي:
اأن ت�شيف ُمتطلبات اأخرى اأكثر �شعوبة، على �شبيل المثال، اإذا فر�شت المحكمة على   .1
اأن  للمحكمة  يمكن  �شاعة،   240 لمدة  الأجر  مدفوع  غير  العمل  تدبير  عليه  المحكوم 
ت�شيف �شاعات اأخرى لهذا المتطلب. وحتى في الحالت التي لم تفر�س فيها المحكمة 
�شابًقا ُمتطلب العمل غير مدفوع الأجر، يمكن لها اأن ُتحّدد الخرق الذي ارتكبه المحكوم 

عليه، واأن ُتلزمه بالعمل المجاني لُمدة 20 �شاعة على الأقل.  
التي  للمحكمة  المتاح  الأق�شى  الحد  اأخرى )حتى  مرة  عليه  والحكم  الُمتطلب،  اإلغاء   .2
فر�شت ال�شرط الأ�شلي، اأي عادة 6 اأ�شهر في محكمة ال�شلح اأو الحد الأق�شى المتاح 

للجريمة الفردية في محكمة التاج(.
فر�س غرامة ت�شل اإلى 2500 جنيه اإ�شترليني.  .3

وعلى الرغم من اأّن التدابير الجتماعية ت�شتمّر لُمدة ثالث �شنوات، اإّل اأّنه يجوز للمحكمة 
اأن ُت�شيف �شتة اأ�شهر اأخرى في حالة اإخالل المحكوم عليه باللتزامات المفرو�شة بُموجب 
قرار الحكم. وينبغي اأن يكون الهدف الأ�شا�شي للمحكمة التي تتعامل مع اإخالل المحكوم 
الجنائي.  الحكم  ُمتطلبات  من  النتهاء  �شمان  هو  الُمجتمعية،  التدابير  بُمتطلبات  عليه 
التعامل  تتبّناه في  اأن  يتعّين عليها  الذي  النهج  العتبار في تحديد  بعين  المحكمة  وتاأخذ 
مع المحكوم عليه الذي اأخّل باللتزامات الُمترّتبة عليه بُموجب التدابير الُمجتمعية، مدى 
امتثاله لُمتطلبات التدبير المجتمعي. ومّما ل �شك فيه، اأن يتّم التعامل مع المحكوم عليه 
الذي اأكمل بنجاٍح ُمعظم ُمتطلبات التدبير الُمجتمعي ب�شورة اأكثر ت�شاهاًل، من المحكوم 

عليه الذي لم ينفذ الكثير من هذه الُمتطلبات اأو لم ُينفذها ُمطلًقا. 
لإلغاء  يتقدم بطلب  اأن  الق�شائي  الختبار  الم�شوؤولة عن  الجهة  اأو  للمحكوم عليه،  وُيمكن 
التدبير الُمجتمعي اأو اإنهائه، اأو طلب الحكم عليه بطريقة اأخرى. وعادة ما تقبل المحكمة 
هذا الطلب، عندما ُتقدر باأّن من م�شلحة العدالة قبوله، وُتراعي المحكمة في هذا ال�شاأن 
دور الحكم بفر�ِس التدبيِر الُمجتمعي. ومن الأ�شباِب التي  الُظروف التي ا�شتجّدت ُمنذ �شُ

)78( Robert J. Harris and T. Wing Lo, “Community Service: Its Use in Criminal Justice”, 
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol. 46, Iss. 4, 
2002, pp. 427-444; E. Carranza & N. Liverpool, & L. Rodriguez-Manzanera, Alternatives 
to imprisonment in Latin America and the Caribbean, In U. Zvekic )Ed.(, Alternatives to 
imprisonment in comparative perspective, 1993, pp. 384-438; James R. Davis, )1991( 
“Community Service as an Alternative Sentence” 7 )2( Journal of Contemporary Criminal 
Justice, Vol. 7, Iss.2, )1991(, pp. 107-114.



أ. د. سامي حمدان الرواشدة

371 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة - ملحق خاص - العدد 11
أبحاث المؤتمر السنوي 8 - ج2 - جمادى األولى 1443هـ - ديسمبر 2021م

ُيبَنى عليها هذا الطلب، ر�شُد َما اإذا كان المحكوم عليه قد اأحرز تقدًما جيًدا في تنفيذ 
ورة  التدبير المطلوب منه، اأو تقويم مدى ا�شتجابته ب�شكٍل ُمْر�ٍس لُمتطلبات التدبير. وفي �شُ
مدى  العتبار  بعين  تاأخذ  اأن  فيجب  اأخرى،  بطريقة  عليه  الحكم  المحكمة  قّررت  اإذا  ما 

امتثال المحكوم عليه لُمتطلبات التدبير الأ�شلي المفرو�س عليه)79(. 
ا، اأّن ارتكاب المحكوم عليه لجريمٍة اأُخرى، ل يعني �شرورًة اأّن ذلك   والجدير بالذكر اأي�شً
ُل خرًقا اأو انتهاًكا للتدابير المجتمعية، اإّل اأّن الُحكم الذي �شُيفر�س عليه عن الجريمة  ُي�شكِّ
التي ارتكبها قد َيُحول دون ال�شتمرار في تنفيذ التدبير الُمجتمعي. فاإذا ارتكب المحكوم 
الُمتعذر  اأ�شبح من  الحالة  للحريِة، ففي هذه  �شالبًة  ُعقوبة  ت�شتوجب  عليه جريمًة جديدًة 
على المحكوم عليه تنفيذ التدبير الُمجتمعي المفرو�س عليه عن الجريمة ال�شابقة. ويجوز 
اأّن م�شلحة العدالة  اإذا راأت  ُتلغي التدبير الُمجتمعي  اأن  للمحكمة في مثل هذه الظروف، 
تقت�شي ذلك، والحكم على المتهم بُعقوبة عن الجريمة الجديدة، واإعادة الحكم عليه عن 

الجريمة ال�شابقة.
التي ل يترّتب عليها �شلب الحرية في القانون الإنجليزي، هي عقوبة  اأبرز العقوبات  ومن 
عليه  المحكوم  على  تفر�س  التي   )Community Service Orders( الُمجتمعية  الخدمة 
المدني،  المجتمع  ُموؤ�ّش�شات  اإحدى  في  مجانيٍة  ب�شفٍة  اأو  الأجر  مدفوع  غير  بعمٍل  القيام 
العمل  تنفيذ  300 �شاعة، ويجب  40 �شاعة ول يزيُد على  يِقلُّ عن  ومقدار هذه الخدمة ل 
عامًا   18 العمر  من  عليه  المحكوم  يبلغ  اأن  ويجب  واحدة.  �شنة  على  تزيد  ل  ُمدٍة  خالل 
فاأكثر وقت ارتكاب الجريمة. كما يجب على المحكوم عليه، اأن يوؤدي العمل المطلوب منه 
وفًقا لل�شروط المطلوبة. وفي حالة عدم القيام بالعمل المطلوب، ُيحال المحكوم عليه اإلى 
اأن  اأخرى لتنظر في المو�شوع، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة  الُمخت�شة مّرة  المحكمة 
المحكمة  وفي حال ق�شت  القانون.  لُن�شو�س  وفًقا  اأخرى  بعقوبة  اأو  بالغرامة  عليه  تحكم 
فاإّن   ،)Combination Orders( الق�شائي  بالختبار  المقترنة  الُمجتمعية  الخدمة  بعقوبة 
اأّما مقدار ُعقوبة  ُمّدة الختبار الق�شائي تتراوح ما بين ال�شنة الواحدة والثالث �شنوات. 
واحدة  �شنة  خالل  تنفيذها  يجب  �شاعة   100 اإلى   40 بين  ما  فتكون  الُمجتمعية  الخدمة 

فقط)80(.

)79( Shane Kilcommins, The Introduction of Community Service Orders: Mapping its 
‘Conditions of Possibility’, The Howard Journal of Criminal Justice, Howard League for 
Penal Reform, UK, Vol. 53, Iss. 5, )2014(, pp. 487-510.

)80( David Hayes, “The Penal Impact of Community Punishment in England and Wales: A 
Conceptual and Empirical Study”, PhD thesis, University of Nottingham, UK, 2015, p. 
41-44. 
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وقد ت�شّمنت المادة )199( من قانون العدالة الجنائية بعد تعديلها، بع�س الأحكام القانونية 
�شّن  اإعادة  المادة  هذه  ت�شّمنت  فقد  المجاني.  العمل  اأو  المجتمعية  بالخدمة  الخا�شة 
2000 ل�شنة  الأحكام(  )اإ�شدار  الجنائية  المحاكم  �ُشلطات  قانون  من   )46( المادة   ن�ّس 
[)Powers of Criminal Courts )Sentencing Act] التي ُتعالج »العقوبة المجتمعية«. وقد 
كان الم�شّرع ُيطلق عليها �شابًقا، ُم�شّمى »خدمة المجتمع«. وبُموجب هذا التدبير، َيِجُب على 
المحكوم عليه اأن يقوم بعمٍل غير مدفوع الأجر في الم�شاريع التي اأقامتها »خدمة الختبار« 

بالت�شاور مع المحكمة التي اأ�شدرت الحكم والمجتمع المحلي. 
وت�شمل هذه الم�شاريع الأعمال البيئية: مثل تنظيف القنوات، واإزالة الكتابات عن الجدران، 
مدة  تِقلَّ  اأّل  ويِجُب  الم�شنين.  رعاية  دور  في  والعمل  المجتمعية،  المرافق  وتزيين  وطالء 
العمل عن 40 �شاعة ول تزيد على 300 �شاعة. وقد كان الحّد الأق�شى ل�شاعات العمل قبل 
تعديل القانون 240 �شاعة فقط. وبُموجب المادة ذاتها، ل يجوز للمحكمة اأن تفر�س على 
الُمتهم الخدمة الُمجتمعية اأو العمل المجاني، اإّل اإذا راأت اأن الجاني هو ال�شخ�س المنا�شب 

لأداء العمل بعد اأن ت�شتمع لأقوال ال�شابط الم�شوؤول اأو الم�شرف على المحكوم عليه. 
الخدمة  عقوبة  الُمخت�شة  المحكمة  وفر�س  اأكثر،  اأو  بجريمتين  المتهم  اإدانة  حالة  وفي 
الُمجتمعية لكل منها، فاإّنه يتعّين على المحكمة ِحينها اأن تبّين فيما اإذا كان يجب القيام 
العدد  يتجاوز  اأّل  يجُب  الأحوال،  جميع  وفي  متتابع.  اأو  ُمتزامن  ب�شكل  المطلوب  بالعمل 
 300 وهو  قانوًنا،  المن�شو�س عليه  الأق�شى  الحد  المجانية عن  العمل  ل�شاعات  الإجمالي 

�شاعة.
وهناك تيار قوي ُي�شفي الطبيعة »التعوي�شية« على الخدمة المجانية، على الرغم من 
اأّن الهتمام بالتعوي�س اأو جبر ال�شرر اأمر حديث الن�شاأة ن�شبًيا. وتقليديًا، ُيعتبر العمل 
اأّنه في مرحلة  ب�شكٍل مبا�شٍر، حتى  اأو جزائية  الأجر ذا طبيعة عقابية  المدفوع  غير 
 )Community Punishment Order( المجتمعية«  العقوبة  »اأمر  ُيطلق عليه:  َما كان 
    2008 ل�شنة  المحاكم  وخدمات  الجنائية  العدالة  قانون  من  المادة )44(  بُموجب 

 .)81(Criminal Justice and Court Services Act

اأمر م�شكوك فيه. وقد  المدفوع عقابًيا  العمل غير  فيه  يبقى  الذي  المدى  فاإّن  ومع ذلك، 
»العمل غير مدفوع  الُمتطلب، من  لهذا  العام  ال�شم  تغيير  في  وا�شح  ب�شكل  انعك�س ذلك 

)81( K. Harrison, ‘Community Punishment or Community Rehabilitation: Which is Highest on 
the Sentencing Tariff?’, The Howard Journal, Howard League for Penal Reform, UK, Vol. 
45, Iss. 2, )2006(, pp. 141-158.
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الأجر« اإلى »ال�شداد للمجتمع« )Payback 82(. وقد كان هذا التغيير، مدفوًعا ب�شكٍل �شريٍح 
بالغر�ِس ال�شعبي؛ الُمتمّثِل بزيادة ثقة اأفراد المجتمع بنظام الخدمة المجتمعية، والنظام 
العقابي ب�شكل عام من خالل زيادة الُو�شوح في البرامج والم�شاريع غير المدفوعة الأجر)83(. 
والو�شائل الرئي�شة التي تّم من خاللها تنفيذ ذلك، كان من خالل اإنتاج مالب�س برتقالية 
في  الم�شاركين  المتهمين  لجميع   )Payback( بكلمات  مزّينة  للجدل  مثيرة  ف�شفا�شة 
العنف  من  المخاوف  اأبرزها  من  المنهج،  لهذا  انتقادات  عدة  ُوّجهت  وقد  البرنامج)84(. 
الذين يرتدون مالب�س عمل عالية  المحكوم عليهم  المحكوم عليهم وغير  الُمجتمعي �شّد 
الو�شوح)85(. كما اأبَدى بع�س الفقه َمخاوفه من اأّن و�شَم الُمتهمين بالعار، يتعار�ُس مع ُجهود 

اإعادة دمجهم في المجتمع)86(. 
بالطريقة  المجاني  العمل  تنفيذ  يتّم  الجنائية،  العدالة  قانون  )200( من  المادة  وبُموجب 
مدة خالل  العمل  ينفذ  اأن  الجاني  على  ويجب  الم�شوؤول،  ال�شابط  ُيحّدده  الذي   والوقت 
بالعمل  القيام  عدم  على  المترتب  القانوني  الأثر  الُم�شّرع  حّدد  وقد  �شهًرا.   12 تتجاوز  ل 
الجاني  ُيفر�س على  الذي  المجتمعي  التدبير  يكون  قانوًنا، فعندما  الُمحّددة  الُمدة  خالل 
ُمتطلب العمل المجاني �شاري المفعول، يجوز للمحكمة الُمخت�شة - بناء على طلب الجاني، 
اأو طلب ال�شابط مقدم خدمة الختبار - تمديَد ُمدة 12 �شهرًا المن�شو�س عليها قانوًنا اإذا 
دور  راأت اأّن الم�شلحة تقت�شي ذلك، بعد الأخذ بعين العتبار الُظروف التي ظهرت ُمنذ �شُ
القرار القا�شي بفر�س تدبير الخدمة الُمجتمعية. ولكن ل يجوز تقديم هذا الطلب، اإذا كان 
ّد الحكم ال�شادر بفر�س التدبير الُمجتمعي قيد النظر. ول يجوُز للمحكمة اأن  ال�شتئناف �شِ

)82(	 L.	Casey,	Engaging	Communities	in	Fighting	Crime,	London:	Cabinet	Office,	2008.
)83( T. Thomas and D. Thompson, ‘Making Offenders Visible’, The Howard Journal, Howard 
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ُتمار�س هذه ال�شالحية، اإّل بعد ا�شتدعاء الجاني للمثول اأمامها ل�شماع اأقواله اإذا لم يكن 
الطلب ُمقدمًا من قبله. وفي حالة رف�س الجاني المثول اأمام المحكمة المخت�شة، فيجوز 

لتلك المحكمة اأن ت�شدر اأمرًا بالقب�س عليه.

المجاني  العمل  ُعقوبة  فر�س  يت�شّمن  الق�شائي  الحكم  كان  اإذا  ذاتها،  الأحكام  وُتطبق 
الـُمقترن بوقف تنفيذ العقوبة، حيث يجوُز للمحكمة المخت�شة تمديد الـُمدة بناًء على طلب 
الجاني اأو �شابط ُمقدم خدمة الختبار، اإذا كانت م�شلحة العدالة تقت�شي ذلك. ويتعّين 
دور الأمر بفر�س التدبير  روف التي ن�شاأت منذ �شُ على المحكمة اأن تاأخذ بعين العتبار الظُّ
الـُمجتمعي. ول يجوُز تقديم مثل هذا الطلب، اإذا كان ال�شتئناف �شدَّ الـُحكم ال�شادر بوقف 

التنفيذ قيد النظر.
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الخاتمة:
ومراميها،  واأغرا�شها  العقوبة  نظرية  في  جديدًا  تطورًا  الـُمجتمعية  الخدمة  عقوبة  ُتـمّثل 
ُقه من اإيجابيات ومزايا؛  �شارعت الت�شريعات العقابية الحديثة اإلى تبّنيها في �شوء ما ُتـحقِّ
ق�شيرة  للحرية  ال�شالبة  العقوبة  وَتـجنيبِه  عليه،  المحكوم  بتاأهيل  منها  تعّلق  ما  خا�شة 
الحديثة  الجنائية  ال�شيا�شات  في  العقوبة  وِر  �شُ من  ورة  �شُ الـُمجتمعية  فالخدمة  المدة. 
للحدِّ  فّعالة  و�شيلة  ُتعدُّ  اأّنها  كما  �شلوكه.  وتقويم  وتهذيبه،  الجاني  اإ�شالح  ت�شتهدف  التي 
المكّلفة  نفقاتها  التخفيف من  ويتّم من خاللها  العقابية،  الموؤ�ش�شات  ازدحام  ُم�شكلة  من 
وفرًا  ت�شّكل  اقت�شادية  مزايا  تحّققه من  لما  بالإ�شافة  العامة،  الخزينة  ترهق  باتت  التي 
ماليًا للدولة. لذلك، ُتعتبر هذه العقوبة من اأهّم بدائل الُعقوبات ال�شالبة للحرية ق�شيرة 
المدة. ومن الت�شريعات التي تبّنت هذه العقوبة حديثًا القانون الأردني والقانون القطري، 

اأّما القانون الإنجليزي فقد كان اأ�شبق منهما في تبّني هذا النهج.

التنظيم  اأّن  اإّل  المجتمعية،  الخدمة  تبّنى عقوبة  الأردني قد  الم�شّرع  اأّن  الّرغم من  وعلى 
تبّنى هذه  الأردني  الم�شّرع  اأّن  القطري، ذلك  الت�شريع  ُو�شوًحا من  اأقلَّ  كاَن  لها  القانوني 
العقوبة في المادة )25 مكررة( من قانون العقوبات تحت عنوان: »بدائل اإ�شالح مجتمعية« 
اآلية تنفيذ هذه العقوبة  ِببناِء  َيُقم  اأّنه لم  في اإطار نظام وقف تنفيذ العقوبة، عالوة على 
ب�شكل �شريح. في حين كان الم�شّرع القطري - من هذه الناحية - اأكثر ُو�شوًحا وتحديًدا 
في المواد ) 63 مكررة و63 مكررة 1(، و)63 مكررة 2 (، بالإ�شافة لن�شو�س المواد )359 
مكررة، و359 مكررة 1، و359 مكررة 2( من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 
ل�شنة 2004؛ والتي نّظمت اآلية تنفيذ هذا النوع الُم�شتحدث من العقوبات. وُيمكن للم�شّرع 
ع من نطاق عقوبة الت�شغيل الجتماعي، واأن ي�شار اإلى تطبيقها في اإطار  القطري اأن ُيو�شِّ
اأحكامها في المواد )79-83( من قانون العقوبات، بحيث  وقف تنفيذ العقوبة التي نّظم 
ُتطّبق هذه العقوبة في حالة الحكم على الجاني بالحب�س لُمدة ل تزيد على �شنة مع وقف 
لدى  الإجرامية  الخطورة  لتدني  وذلك  الجنح،  اأو  الجنايات  نوع  من  جريمة  في  التنفيذ 

المحكومين عليهم الم�شتفيدين من نظام وقف التنفيذ. 

ك�شورة  العقوبة  هذه  تبّنى  قد  الأردني  الم�شّرع  اأّن  الدرا�شة،  هذه  خالل  من  اّت�شح  وقد 
خا�شة بوقف تنقيذ العقوبة، على ِخالف الم�شّرع القطري الذي تبّناها كعقوبة اأ�شلية في 
جرائم الجنح فقط، وتحديًدا في الجرائم الُمعاقب عليها بالحب�س لُمدة ل تزيد على �شنة 

اأو الغرامة التي تزيد على األف ريال اأو باإحدى هاتين العقوبتين. 
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روط القانونية الـُمتطّلبة  كما اأظهرت الدرا�شة اختالف الت�شريعات الـُمقارنة فيما يتعّلق بال�شُّ
لتطبيق عقوبة الخدمة الـُمجتمعية، �شواء ما تعّلق منها بالجريمة المرتكبة، اأو ما تعّلق منها 
بالعقوبة المحكوم بها، اأو ما كان منها ذا �شلة بالمحكوم عليه بعقوبة الخدمة الـُمجتمعية. 
كما اأّن هذه الت�شريعات الـُمقارنة لم تنتهج ذات النهج ب�شاأن اإخ�شاع المحكوم عليه لقانون 
ال�شمان الجتماعي، ور�شد اختالفها بـُمدة �شاعات العمل التي ُتفر�ُس على المحكوم عليه، 
وُمالحظة تباينها في اإخ�شاع طوائف المجرمين بهذا النظام فيما اإذا كانوا من البالغين اأو 

الأحداث، اأو من المجرمين العائدين اأو الـُمبتدئين.

ويتعّين على الـُم�شّرع الأردني تو�شيع نطاق تطبيق عقوبة الخدمة الـُمجتمعية، وو�شع اإطار 
الأردني باعتبارها  الت�شريع  الواردة في  العقوبات  واإدراجها في جدول  لها،  قانونيٍّ ُمحكم 
عقوبة رئي�شة َت�شتهدُف الحدَّ من الُعقوبات ال�شالبة للحرية ق�شيرة المدة، واأن يحكم بها 
القا�شي كّلما راأى ذلك ُمالئمًا ل�شخ�شية المحكوم عليه وظروف جريمته، وكانت خطورته 
الإجرامية في اأدنى م�شتوياتها، واأّل يجنح عنها ل�شلب الحرية اإّل اإذا ا�شت�شعر عدم جدوى 
هذه العقوبة بالن�شبة للمحكوم عليه. كما يتعّين اأْن َيِرَد ن�سٌّ في قانون العقوبات الأردني على 
عقوبة الخدمة الـُمجتمعية كبديٍل لعقوبة الغرامة الجنائية اإذا تعّذَر تح�شيلها من المحكوم 
اإلى �شلب للحرية وفي  عليه في حالة عدم قدرته على دفعها، حتى ل تتحّول هذه العقوبة 
الغالب يكون ق�شير المدة. فمن ُيحكُم عليه بعقوبة الغرامة غالبًا ما تنعدم لديه الخطورة 
الإجرامية اأو اأّنها تكون في اأدنى درجاتها، وبهذا البديل ُيـمكن تالفي ما يتعّر�ُس له من اآثاٍر 

ت فيه عقوبة �شلب الحرية بدًل عن الغرامة. �شلبية فيما لو ُنفذِّ

كما يتعّين تعديُل الن�شو�س الناظمة لعقوبة الخدمة الـُمجتمعية اأو الت�شغيل الجتماعي في 
المحكوم  لتنبيه  الالزمة  ال�شالحية  المحكمة  بمنح  وذلك  والقطري،  الأردني  القانونين 
عليه اإلى اأّنه في حالة اإخالله باللتزامات المفرو�شة عليه بـُموجب الحكم ال�شادر بفر�س 
عقوبة الخدمة الـُمجتمعية اأو الت�شغيل الجتماعي، ُي�شار اإلى تنفيذ العقوبات الأ�شلية التي 

ُا�شتبدلت بعقوبة الخدمة المجتمعية.

المخالفات،  جرائم  لـُمرتكبي  الـُمجتمعية  الخدمة  نظام  ب�شمول  الأردني  الم�شّرع  وُنو�شي 
للم�شّرع  المخالفات خالفًا  بع�س جرائم  بالحب�س على  يعاقب  الأردني  الم�شّرع  لأّن  وذلك 
القطري الذي ل ُيعاقب على الـُمخالفات بالحب�س، واإّنـما يقت�شر فيها على عقوبة الغرامة 
التي ل تزيد على األف ريال قطري وذلك �شندًا للمادة )24( من قانون العقوبات. فالم�شّرع 
القطري ُيطّبق عقوبة الخدمة الـُمجتمعية، وذلك في الجنح الـُمعاقب عليها بالحب�س مدة 
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راأت  العقوبتين، متى  باإحدى هاتين  اأو  األف ريال،  التي تزيد على  ل تجاوز �شنة والغرامة 
المحكمة اأّن طبيعة الجريمة اأو الظروف التي ارتكبت فيها ُتبّرر ذلك.

كما ُنو�شي بتطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية في اإطار وقف التنفيذ اأي�شًا على المجرمين 
المكررين )العائدين(، لأّن عقوبة الخدمة الـُمجتمعية في اإطار وقف التنفيذ ل ُتفر�س اإّل 
على من كانت لديهم الخطورة الإجرامية في حّدها الأدنى. وهوؤلء ل يخ�شى منهم فيما لو 
عادوا لرتكاب جريمة لي�شت على درجة من الج�شامة، ول ُتدلِّل على خطورتهم الجنائية. 
اأحاطت بهم بعد ارتكابهم للجريمة في  اإليهم بمعزل عن الظروف التي  اأّل ُينظر  وينبغي 
وقت �شابق، وقد يكون لها الدور الرئي�س بعودتهم اإلى الإجرام، حتى ل يكون ذلك حائاًل 

دون ا�شتفادتهم من ميزة العمل للخدمة الـُمجتمعية.

الأحداث،  والجانحين  البالغين  المجرمين  بين  التفريق   - الأردني  القانون  في   - ويتعّين 
فيما يتعّلق بـُمدة �شاعات العمل المفرو�شة للخدمة الـُمجتمعية، وعدم م�شاواة الطائفتين 
في ذلك لما بينهما من تفاوت في الإمكانات والقدرات الع�شوية والعقلية والنف�شية، ولعدم 
ت�شاويهما اأي�شًا في الم�شوؤولية الجزائية عّما يرتكبونه من اأفعال ُمخالفة للقانون، على اأن 
تكون �شاعات العمل الـُمقّررة لطائفة الأحداث اأقّل من نظريتها الـُمحّددة لطائفة الـُمجرمين 
البالغين، والن�ّس عليها وفق حّدين: اأدنى واأق�شى، وللقا�شي الحكم فيما بينهما في حدود 

�شلطته التقديرية، ووفقًا لظروف الحدث ال�شخ�شية وُمالب�شات جريمته التي ارتكبها.

مَن �ُشروٍط  العقوبة �شِ الم�شّرع القطري ب�شمول فئة الأحداث بهذه  اأخيرًا -  ُنو�شي -  كما 
و�شوابط ُمحّددة يتمُّ الن�سُّ عليها في قانون الأحداث رقم 1 ل�شنة 1994.
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