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  مطالعة قانونّية حول

االنضباط الطالبّي في المدارس الحكومّية والخاّصة لسنة الخاّصة ب م7102( لسنة 5تعميمات رقم )ال
 م7102

بموجب  باقتراح ومراجعة التشريعات ذات العالقة بأىدافو انطالقًا من والية المركز الوطنّي لحقوق اإلنسان
في إطار مراجعة تعميمات االنضباط المدرسّي في ، و م:600( لسنة 95رقم )من قانونو  /ل(9المادة )

لتعّمقيا بالحق في  نظراً ، في ضوء المعايير الدولّية لحقوق اإلنسان م;605المدارس الحكومّية والخاّصة لسنة 
ة. وانطالقا من المبدأ المحوري الذي سير العممية التعميميّ حسن تنظيم و  فيىميتيا أل، و الّتعميم وحقوق الطفل

، فال وىو مبدأ مصمحة الطفل الفضمىالذي يجب االسترشاد بو في االجراءات جميعيا المتخذه بحق االط
 :لتحقيق المصمحة الفضمى لمطفل لتي يأمل  المركز األخذ بهاوا أبرز الُمالحظات التّاليةنورد 

التعامل مع المخالفات المسمكّية أوجبت إذ  ؛فكرتي الّرعاية واإلصالح تعميماتالت تبنّ في توّجٍو محموٍد  :أوالا 
لمطمبة من الفئة الصفّية األولى وحتى السادسة باستخدام األساليب الوقائّية والعالجّية دون إيقاع العقوبات 

 التأديبّية.

راعت التعميمات بموجب المادة الرابعة إشراك األشخاص المعنيين في العممية األكاديمّية كافًة في  :ثانياا 
مدير المدرسة )رئيسًا(، وأربعة معممين ينتخبون باالقتراع السرّي  والتي تضم كالا من: 5الضبط،تشكيمة مجمس 

السرّي من قبل الييئة التدريسّية، ومربي الّصف الذي ينتمي إليو الطالب مرتكب المخالفة المسمكّية، وممثاًل 
من قبل أعضاء المجمس  عن مجمس أولياء األمور والمعممين عضوًا، وممثاًل آخر عن الطمبة يتم انتخابو

 البرلمانّي الطالبّي.

                                                           
 الضبط مجمس يشكل. أ/أ( وجاء بيا:)8م، المادة );605تعميمات االنضباط الطالبّي في المدارس الحكومّية والخاّصة لسنة   5

 .رئيسا المدرسة مدير. 5 :اآلتي حوالنّ  عمى فأعمى السابع الصف تشمل مدرسة كل في الدراسيّ  العام من األول األسبوع خالل
 الحاصل المعممين أحد الرئيس نائب ويكون التدريسّية، الييئة قبل من( السري باالقتراع وينتخبون) أعضاء معممين أربعة. 6

 األمور أولياء مجمس عن ممثل. 8 .الحالة تمك في عضواً  الطالب إليو ينتمي الذي الصف مربي. 7 (.األصوات أعمى عمى
 في التدريسّية الييئة أعضاء من يكون ال أن عمى والمعممين األمور أولياء مجمس قبل من انتخابو ويتم عضوًا، والمعممين
 الطالبّي(. البرلمانيّ  المجمس أعضاء قبل من انتخابو ويتم الطمبة عن ممثل. 9 .المدرسة
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عدم مراعاتو العدد الفردّي لألعضاء كمتطمٍب الزٍم  أولهما:تشكيمة مجمس الضبط مسألتين:  يؤخذ عمى :ثالثاا 
التخاذ القرارات عند تساوي األصوات، بل عمدت التعميمات عند تساوي األصوات إلى ترجيح الجانب الذي 

( اجتماع المجمس دون حضور 8/ج/8بموجب المادة ) أجازت التعميمات وثانيهما:يؤّيده رئيس االجتماع. 
ضت الضرورة ذلك، كما لم تبّين التعميمات مفيوم الضرورة، والجية المختصة باتخاذ ممثل عن الطمبة إذا اقت

 6قرار استبعاد حضور ممثل الطمبة، مّما يترّتب عميو حرمان الطفل من حقو في المشاركة.

من  وذلك ،ةالمالحقة التأديبّية العادل الضمانات القانونّية الكفيمة بتوفيرتضّمنت التعميمات انتقاصًا من  :رابعاا 
 خالل اآلتي:

أتاحت المادة الخامسة في حاالٍت محّددٍة إيقاع عقوبة اإلنذار بحق الطمبة بمجّرد التّنسيب بيا من  . أ
 تكفل ومن المستحسن إحاطة مثل ىذا القرار بضمانات مربي الّصف وقراٍر من قبل مدير المدرسة، 

الى الرقابة من جية أعمى الفضمى، كما يجب أن يخضع ايقاع مثل  القرار   الطفل مصمحةمبدأ 
 أيضا.

منحت المادة الّسادسة من التعميمات مجمس الضبط صالحية إيقاع عقوبة الّنقل داخل مدارس المديرية  . ب
ى التي تتبع ليا مدرسة الطالب مرتكب المخالفة في حاالٍت محّددة، مّما يترّتب عميو الحرمان من إحد

درجات المالحقة التأديبّية، إذ من المفترض أن تكون اإلجراءات التأديبّية عمى مرحمتين، فضاًل عن 
 استقالل لجنة الّتحقيق عن المجنة التأديبّية.

منحت المادة الّسابعة مدير المدرسة صالحية إيقاع عقوبة إخراج الطالب من الّتعميم حتى نياية العام  . ت
مّما يترّتب عميو الحرمان من إحدى درجات المالحقة مجمس الضبط،  الدراسّي بموجب تنسيٍب من

التأديبّية، إذ من المفترض أن تكون اإلجراءات التأديبّية عمى مرحمتين، فضاًل عن استقالل لجنة 
 الّتحقيق عن المجنة التأديبّية.

 

                                                           
 يجتمع أن يمكن( وجاء بيا:)8/ج/8م، المادة );605تعميمات االنضباط الطالبّي في المدارس الحكومّية والخاّصة لسنة   6

 (.ذلك الضرورة اقتضت إذا الطمبة عن ممثل حضور دون المجمس
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  :ةاآلتيعقوبات التأديبّية بموجب ىذه التعميمات، يورد المركز المالحظات الب فيما يتعمق  :خامساا 

عدم تبني مبدأ العقوبات التأديبّية البديمة لممخالفات المسمكّية لمطمبة، مّمن ىم في المرحمة الصفّية  . أ
السابعة فأعمى. فكان أجدى بالتعميمات أن تتبنى بعضًا من العقوبات البديمة، التي تتالءم مع المرحمة 

الصعيدين؛ الجسدّي والروحّي،  العمرّية لمطمبة، والتي من شأنيا كفالة حقو في البقاء والّنماء عمى
 و خدمة المجتمع.معّين، أ صفيّ  بنشاطالقيام  ومنها:

صورًا لممخالفات المسمكّية تتسم بالغموض وعدم الّدقة،  التعميماتتضّمنت  صور المخالفات المسمكّية: . ب
تنص ، والتي /ج(9ما جاءت بو المادة )مثال ذلك: مّما يترّتب عمييا تقييد بعض الحقوق األخرى، 

تعّرض الطالب أو العاممين في المدرسة باإلساءة عبر مواقع التواصل االجتماعّي"، كما " عمى:
تّضمنت المادة الثامنة من التعميمات صورًا لممخالفة المسمكّية ذات عباراٍت فضفاضٍة غير دقيقٍة ال و 

المقامات العميا والراية .التعّرض باإلساءة ألصحاب 6"ومثال ذلك: تصمح أساسًا لممالحقة التأديبّية، 
.الّتشيير بأعراض اآلخرين، أو إيقاع الفتن بين الزمالء 8. الرموز األردنّية لفظًا أو فعالً األردنّية أو 
 واآلخرين".

ة عدم تناسب عقوبة الفصل من الّتعميم في المدارس الحكومّية والخاّصة مع بعض المخالفات المسمكيّ  . ت
مثل مخالفة التعرض باالساءة الصحاب المقامات العميا او الرموز الواردة في متن المادة الثامنة 

االردنية؛ إذ يمكن تصحيح سوك الطفل دون اتخاذ إجراء الفصل والذي يؤدي بالنتيجة الى ضياع 
 مستقبل الطفل وال يراعي في الوقت ذاتو مصمحة الطفل الفضمى.

الطمبة المخالفين من ممارسة كما أّن عقوبة الفصل الواردة غير محدّدة المّدة، مّما يؤدي إلى حرمان   . ث
 7حّقيم في الّتعميم.

                                                           
 الفصل عقوبة توقع( وجاء بيا:)8/ج/8م، المادة );605تعميمات االنضباط الطالبّي في المدارس الحكومّية والخاّصة لسنة   7
 مراعاة مع)  الوزير من وقرار المدير وتنسيب المجمس من توصية عمى بناءً  لمطمبة والخاّصة الحكومّية المدارس في التعميم من
. 5 :األتية الحاالت في(  وتعديالتو 5998 لسنة( 7) رقم والتعميم التربية قانون من العاشرة المادة من( ج) الفقرة في ورد ما

 العميا المقامات ألصحاب باإلساءة التعرض. 6. التعميمات ىذه من السابعة المادة في عمييا المنصوص المخالفات أحد تكرار
 كالسموك العامة واآلداب باألخالق ومخل لمعفة مناف سموك ارتکاب. 7. فعال أو لفظا األردنية الرموز أو األردنية والراية
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خمت الّتعميمات من الّنص صراحًة عمى إجراءات الّتظمم من العقوبات التأديبّية والجية المختصة : سادساا 
ربّية المقارنة، التي قد أشارت إشارًة صريحة إلى اإلجراءات بالبت في ىذه الطمبات، عمى غرار القوانين الع

 8الخاّصة بتقديم طمبات الّتظمم والجية المختّصة بالبت فييا.

وعدم التركيز عمى الجوانب  ة لمحد من المخالفات التي يرتكبيا الطالبالنص عمى اإلجراءات الوقائيّ سابعاا: 
ى تحقيقو في االرتقاء بالتربية إل العالجية فقط بعد وقوع المخالفة تحقيقا لميدف الذي تسعى وزارة التربية دائماً 

 والتعميم سويا.

 

 دادــإع

   شريعاتدارة التّ إ

 

                                                                                                                                                                                           

يقاع ، األخرين بأعراض التشيير. 8. جنسي سموك ممارسة أو الجنسية واالعتداءات الالأخالقي  واألخرين الزمالء بين الفتن وا 
 داخل الغير مع باالتفاق أو شخصيا المدرسة في العاممين أو المعممين أحد عمى االعتداء. 9(. الحصر ال المثال سبيل عمى) 
 العقاقير ترويج. ;. أخرى وسيمة أية استخدام أو حادة الة أو صمبة أداة باستخدام الطمبة أحد إيذاء تعمد. :. المدرسة خارج أو

 .العقمّية( المؤثرات مواد أو المخدرة المواد أو والمسكرات والكحول
(، والئحة إدارة سموك الطمبة في مؤسسات 59الئحة االنضباط المدرسّي في المممكة البحرينّية، المادة ) ذلك: أنظر في  8

 (.59التعميم العام في دولة اإلمارات العربّية المتحدة، المادة )


