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 سنة مع النشطاء املحليني من أجل حتدي إيديولوجيات االستبداد 32 منظمة دولية للمناصرة اشتغلت على مدى Global Rightsتشكل 

عرب . رير الضغط الدولي من أجل ضمان حماية حقوق اإلنسان، ومساندة أصوات جديدة بشكل عام وشموليوالظلم وبنيات القوة والقمع، مت

 بلدان عرب العامل، نعمل على مساعدة النشطاء املحليني من أجل خلق جمتمعات يسودها العدل ست التي تتواجد بGlobal Rightsمكاتب 

 يف العمل على خلق التغيري من أجل احلصول على مزيد من املعلومات ميكن االطالع واإلنصاف من خالل دعم اسرتاتيجيات أثبتت فعاليتها

    org.globalrights.www: على موقعنا على االنرتنيت

  

  

 

 
 

 واملنظمات Global Rightsمثرة جمهود جماعي يتقاسمه املكتب املحلي ملنظمة ) باجلزائرنسخة خاصة (يعترب هذا الدليل 

  . من خمتلف مناطق تونس، اجلزائر و املغرب و الذين تم إجناز هذا العمل بتنسيق معهماشتغل معهن التيالغري احلكومية 
  

 التقارير هذه، و اجلزائر مناطق عرب 3 املمثلني ل ، متت االستعانة جبميع التقارير اخلاصة بشركائناباجلزائر الشق اخلاص إلجناز

 طيلة  يف حميطهم، و اإلسرتاتيجيات التي طوروها بغية تطبيق هذا الربنامجهي مبثابة ملخص جلميع اإلجنازات التي قاموا بها

 –جمعية اسبوار  ،  تيزي وزو-جمعية اموسناو( : اجلمعيات هيهذه. 2010 إلى دجنرب 2009الفرتة املمتدة ما بني يناير 

  ).تلمسان و األستاذة شريفي أسماء اجلزائر العاصمة
  

تم و التي ، 20071 تم نشرها يفو التي  اخلاصة باملغرب، الدليلنسخة األولى من هذا الإلجناز هذه النسخة تم اعتماد 

أطرها  Global Rights 2006العروض التي قدمت خالل الورشة التكوينية املنجزة من طرف ، من أجل إجنازها،اعتماد

  : كل من
  

Kathryn Fidler, Legal Services Coordinator, Women Organized Against Rape, Philadelphia, 
PA,   

 Sharita Samuel, Attorney, Legal Service Centre, Durban, South Africa : باإلضافة إلى
  

 ، مديرة الربنامج: على التواليالسيدة ستيفاني ويلمان بوردا والسيدة سعيدة كوزي والسيدة هدى بنمبارك،كل من قامت 

 بتجميع املادة األساسية و صياغة و مراجعة و تنسيق و طبع و ،لربنامجإلدارية و املالية لا املكلفة  للربنامج،املنسقة القانونية

  .توزيع هذا الدليل
  

  . .Bill & Melinda Gates Foundation: هذا التقرير يرتكز على حبوث مولت يف جزء منها من طرف
  

 & Billتعكس بالضرورة مواقف أو سياسات اخلالصات و اإلستنتاجات املتضمنة يف هذا الدليل تعود للمؤلفني و ال 
Melinda Gates Foundation.  

  

حبكم تشجيع األمم املتحدة للمجهودات اجلماعية املبذولة على املستوى . Global Rights 2010حقوق الطبع حمفوظة ©

يع األشخاص ذوي ، سيتم وضع هذا الدليل يف جمال االستعمال العمومي وسيكون رهن إشارة جم)184/49قرار (العاملي 

يسمح النسخ من أجل أغراض تربوية غري جتارية بشرط أن ينسب مضمون الدليل . االهتمام من أجل الفحص أو االستعمال

  .للناشر

                                                 
-608 ونشره فقد تقدم به مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حتت منحة رقم إجنازه من أجللدليل ل النسخة األولىالتمويل الذي حضي به  1

A-00-06-00044 بشراكة مع مبادرة الشراكة مع الشرق األوسط.  

 

عنوان مكتب املحلي باملغرب 
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   212.537.66.04.14: الفاكس

ma.globalrights@ wrapmorocco

 عنوان املكتب الرئيسي 
  602، سويت 18، زنقة 1200

 ،20036. س. واشنطن د
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 ما تعنيه هذه املبادرة ؟
  

 : أهداف الربنامج  . أ
 

 من أجل مبادرة مرافقة النساء إلى املحاكم لضمان حتقيق العدالة دعائم Global Rightsلقد أرست منظمة 

 غري حكومية شريكة ة منظمإحدى عشررف على برنامج املرافقة إلى املحاكم مع خلق بنيات دائمة وفاعلة لتش

من خالل التوجيه والتأطري والتكوين والدعم التقني املستمر .املغرباجلزائر، تونس و تتواجد جبهات إسرتاتيجية يف 

زود النساء  أصبحت املنظمات غري احلكومية الشريكة التي نشتغل معها ت،Global Rights فريقمن طرف 

باإلرشاد القانوني، ترافق النساء إلى املحاكم وتضمن تطبيق القوانني من خالل مراقبة وحتليل وتوثيق قرارات 

سيمكن هذا الربنامج النساء من الدفاع عن حقوقهن القانونية أمام املحاكم، ضمان التطبيق اجليد للقوانني . املحاكم

يط الضوء على قضايا جوهرية يف النزاعات اإلسرتاتيجية وكذا التحسني من يف القضايا املتعلقة حبقوق النساء، تسل

جودة حمالت املناصرة التشريعية من خالل التعرف على اإلصالحات القانونية الناجحة التي تغري واقع حياة 

 .النساء
  

 : شركاؤنا  . ب
  

اركة مع خمتلف املنظمات غري ، مبش)2010 إلى دجنرب 2009يناير من  (تنيقمنا بإجناز هاته املبادرة طيلة سن

 :املغرباجلزائر، تونس و ناطق إسرتاتيجية داخل مباحلكومية املتواجدة 
  

  املنظمة غري احلكومية التي تنتمي إليها املنسقة اجلهوية  اجلهة املعنية مع املدينة املحورية   البلد

  جمعية أموسناو  والية تيزي وزو

  عية إسبوار تلمسانجم  ) تلمسان(الشمال الغربي 

 2اجلزائر

  األستاذة أسماء شريفي  والية اجلزائر

  املؤسسة التونسية للتنمية اجلماعية   )تونس(الشمال 

  املؤسسة التونسية للتنمية اجلماعية  )سليانة(الشمال الغربي 

  تونس

  األستاذة سعيدة القراش   تونس

   املرأةجمعية األمان من أجل تنمية  )مراكش( احلوز –تانسيفت 

  جمعية توازة ملناصرة املرأة  )تطوان(الشمال الغربي 

) اجلنوب الغربي(سوس ماسة درعة 

  )أكادير(

  جمعية تافوكت سوس من أجل تنمية املرأة

  .جمعية املحامني الشباب باخلميسات  )اخلميسات( زعري -زمور

  املغرب

  جمعية أمل من أجل املرأة والتنمية  )احلاجب(األطلس املتوسط 

                                                 
اللواتي أشرفن على تنسيق إجناز الربنامج ) تيزي وزو-جمعية أموسناو(و موساوي فروجة ) تلمسان-جمعية اسبوار (كل من السيدة طالب خريةنشكر 2

  يةإلضافة إلى األستاذ أسماء شريفي بصفتها حمامبا  Global Rightsما بني جمعياتهن و منضمة



 : اصر و مكونات الربنامجعن  . ت
  

 الشريكة على مستوى اجلهات التي اإلحدى عشر،كجزء من هذه املبادرة، فقد اشتغلت املنظمات غري احلكومية 

  :  ويتضمن هذا الربنامج،تتواجد فيها من أجل بلورة وخلق برنامج شمولي ذو أوجه متعددة للمرافقة إلى املحاكم
  

o هنا متنح، املرافقات للمحاكم املتطوعات، املعلومات :قهناإلرشاد القانوني للنساء يف مناط 

القانونية، الدعم العملي واإلرشاد النفسي للنساء ملساعدتهن على حل مشاكلهن القانونية، سواء 

 .عرب الهاتف أو يف مقرات ومكاتب منظماتهم، خمافر الشرطة، املحاكم واملستشفيات
o املنظمات غري احلكومية بإجراء جمموعة من االتصاالت  تقوم :توجيه النساء للمختصني القانونيني

مع املحامني املحليني وذلك إلشراكهم يف هذا الربنامج عن طريق النيابة رسميا على النساء أمام 

املحاكم أو عن طريق تكوين املرافقات للمحاكم املتطوعات باإلضافة إلى التأطري والتوجيه ملراقبة 

 .وحتليل قرارات املحاكم
o إن املرافقات للمحاكم املتطوعات، ترافقن النساء إلى املحاكم وإلى :افقة إلى املحاكماملر 

 .مؤسسات أخرى ذات الصلة من أجل توجيهني حنو جهاز العدالة ودعمهن خالل فرتة التقاضي
o تعمل املرافقات للمحاكم املتطوعات يف شراكة مع املحامني من أجل : املراقبة، التوثيق والتحليل

 .املعطيات، تسجيل وحتليل قرارات املحاكم ذات الصلة حبقوق النساءجتميع 
o تقوم املنظمات غري احلكومية بتكوين النساء من حيث الوعي حبقوقهن اإلنسانية : تعبئة الساكنة

والقانونية، و إلطالعهن على هذا الربنامج وكذلك جلعلهن يدركن حقوقهن وما لهن أمام جهاز 

جتماعات العمومية، الدورات التكوينية واإلخبارية وكذا توزيع العدالة وذلك من خالل اال

مطويات و ملصقات ووثائق وكتيبات وصحف حول املوضوع إضافة إلى الربيد االلكرتوني 

 .واملواقع ذات الصلة
o  تنظيم املنظمات غري احلكومية الشريكة ملوائد مستديرة : القرب وتوعية املسئولني املحلينيسياسة

قوق النساء وتعقد شراكات مع املوظفني من قطاعي العدل والصحة نظرا لصلتهم حول موضوع ح

 .مبوضوع الربنامج، مبا فيهم رجال الشرطة املحلية، موظفو املستشفى و خمتلف العاملني باملحاكم
 

 :أنشطة الربنامج  . ث
  

  : قام باملغاربي  Global Rightsكجزء من هذه املبادرة، فإن فريق 
  

o  باملغرب ما بني الفرتة املمتدة من افقة النساء إلى املحاكم من أجل ضمان حتقيق العدالةملرإجناز برنامج 

  :2007 إلى نهاية أبريل 2006ماي 



ميثل و الذي ، 3 باملغرب دليل عملي باللغة العربية لربنامج املرافقة إلى املحاكمصياغةببلورة و 

ها مع الشركاء املحليني و كذا نتيجة خالصة ومثرة خمتلف االستشارات و التشاورات التي عقدنا

األحباث و التجارب اجلماعية واملمارسات اجليدة املستخلصة من تطبيق الربنامج و التي قمنا 

 . ورشة تكوينيةمن خاللبتقويتها 
 .على خمتلف املنظمات غري احلكومية عرب املغربالدليل العملي بشكل موسع  توزيع 
ل تزويد اجلمعيات الشريكة بالدعم التقني االلزم من أجل السهر على إجناز الربنامج من خال 

 . تقوية ولوج النساء للعدالة مبختلف مناطق اشتغالها
 

o  جمعيات غري حكومية مغربية، جمعيتان 5تطوير برنامج املرافقة للمحاكم على املستوى املغاربي مبشاركة 

امية من اجلزائر، على مدى سنتني غري حكوميتان و حمامية من تونس و جمعيتان غري حكوميتان مع حم

 :من خالل) 2010 دجنرب – 2009يناير (
على اجلمعيات الغري " تطوير ولوج النساء للعدالة باملغرب" توزيع موسع للدليل العملي  

 .حكومية و املحامني يف كل من تونس و اجلزائر
 للتعرف زائر و املغرب، يف كل من تونس اجل، و اجلمعياتإجناز دراسة تقييميه مكثفة مع النساء 

و  سواء من طرف املنظمات الغري حكومية ،على اخلدمات القانونية املتوفرة حاليا للنساء

 التي نشتغل معها أو من طرف منظمات غري حكومية أخرى و مراكز املحامني يف الدول الثالت

حلاالت القانونية او أنواع :  للوقوف على، املتواجدة يف مناطق اشتغالهماالستقبال و االستماع

التي تعرض على هذه املنظمات، الطاقم املكلف بتقديم اخلدمات القانونية واإلجراءات املرتبطة 

 التي تقوم بها كل منضمة للحاالت املعروضة بها على مستوى كل منظمة غري حكومية، املتابعة

ذ القوانني واحللفاء ، ممارسة املراقبة وتوثيق احلاالت والعالقات مع املسئولني عن تنفيعليها

 Global Rightsمن طرف فريق  باالعتماد على استمارات مفصلة بلورت، الرئيسيني

 . 4املغاربي
و ة من منظمات غري احلكومية / عضو12 حظره 2009تنظيم لقاء جهوي باملغرب يف يوليوز  

كم، تسيري  املرافقة إلى املحا: يف ورشة تكوينية على مدى ثالثة أيام حولشاركوا  .حمامني

الربنامج، تعيني املتطوعني، تقنيات اإلرشاد القانوني واسرتاتيجياته، أساليب املراقبة والتوثيق 

 5والنزاعات اإلسرتاتيجية
من طرف اجلمعيات الشريكة يف اجلول الثالت، و اإلشتغال عليها من مفصلة وطنية بلورة برامج  

ستفيذات من براجمها و إشراك جمعيات طرف كل جمعية شريكة يف حميط عملها مع النساء امل

 .أخرى و حمامني مهتمني باملوضوع

                                                 
 pdf.2-Associations_Pratique_Guide/pdf/IMG/ma.tanmia.www://http:  ميكن حتميل نسخة من الدليل اخلاص باملغرب من3
برامج الوطنية للدول الثالت لتطوير اجلهوي إلى التقرير النهائي للقاء ، الرجاء النظر  تقارير الدول الثالتللحصول على معلومات أكثر حول 4

 )2009يوليوز (
 للحصوص على خطط العمل الوطنية اخلاصة بالدول الثالت، الرجاء النظر إلى التقرير النهائي للقاء اجلهوي لتطوير برامج الوطنية للدول الثالت 5

 )2009يوليوز (
 



تقديم اإلرشاد، التأطري، التكوين والدعم التقني للمنظمات الغري حكومية الشريكة طيلة فرتة  

 .املغاربي Global Rightsمن طرف فريق  إجناز هذا الربنامج
، واحد خاص "لوج النساء للعدالةتطوير و"بلورة و تأليف دليلني عملني باللغة العربية  

باجلزائر و التاني خاص بتونس،بشكل مشرتك مع اجلمعيات و املحامني يف الدولتني، باإلعتماد 

على الدليل العملي اخلاص بالغرب و أيضا على خالصة عمل مشرتك مع الشركاء املحليني و 

 قمنا بتقويتها يف الورشة التجارب و املمارسات اجليدة املستخلصة من تطبيق الربنامج و التي

 .التكوينية من خالل الدعم و التأطري التقني املتواصل
توزيع الدليلني توزيعا واسعا على خمتلف املنظمات غري احلكومية يف كل من تونس و اجلزائر،  

 . ألعتمادهما يف العمل امليداني مع النساء من أجل تطوير ولوجهم للعدالة
  

II-  ملرافقة إلى املحاكم انطالقا من مقاربة أو منظور يعتمد على مبادئ حقوق عني بتطبيق برنامج انماذا

 اإلنسان؟
  

تعزيز ولوج  هذا الربنامج من أجل ، واملنظمات الغري حكومية الشريكة معهاGlobal Rights  فريقلقد بلور

الكثري من جب الشيء مما يستو من منطلق يعتمد على مبادئ حقوق اإلنسان، النساء للعدالة يف الدول املغاربية،

  : ويدخل يف هذا اإلطار ما يلي،حيث طريقة إبرام وتنفيذ الربنامج

  

o  حينما نتحدث عن قضايا تتعلق حبقوق النساء وكما نتناولها يف هذا الربنامج، فإننا نتناول جميع

و مثل . القضايا املرتبطة حبقوق اإلنسان والتي قد تواجه النساء يف العديد من السياقات القانونية

هذه املقاربة تتضمن ولكن ال تنحصر يف القضايا املتعلقة بقانون األسرة والعنف املمارس على 

  .أساس النوع

o  إن دور املنظمات الغري احلكومية املشتغلة على هذه املبادرة وطاقم الربنامج، ليس العناية بالنساء

 تزويد النساء باملعلومات والدعم املستفيدات من مقاربة منطلقها العناية والشفقة، بل هو عمل على

الضروريني من أجل تقويتهن وجعلهن قادرات على اختاذ املبادرات بأنفسهن، وحنن يف هذه املقاربة 

لسنا بصدد تقديم خدمات تهدف إلى معاجلة القضايا بقدر ما حنن نبحث عن حتقيق مطلب 

 .العدالة لفائدة النساء
o كل زبونة، وكذلك التدخل يف هاته القضايا إن استدعى األمر إن الربنامج يغطي املناصرة الفردية ل

ذلك باإلضافة إلى التحليل اجلماعي واملناصرة املباشرة التي لها عالقة بالقضايا املرتبطة باحلقوق 

 .اإلنسانية للنساء
o ق إن عنصر املراقبة والتوثيق والتحليل يتناول تطبيق القوانني الوطنية ومدى احرتامها ملعايري حقو

 .اإلنسان
 من أجل االشتغال مع املنظمات غري Global Rightsإن هذه املبادرة خطوة من مسار اسرتاتيجي شامل تعتمده 

، لدى تطبيقنا لعدة برامج متعلقة بالرتبية على احلقوق املغاربيات النهوض حبقوق النساء بهدفاحلكومية املحلية 

 األميات بشراكة مع املئات من املنظمات غري احلكومية املحلية اإلنسانية والقانونية لعشرات اآلالف من النساء



باملغرب، قامت الكثري من املنظمات الغري احلكومية الشريكة معنا بطرح إشكالية النساء اللواتي يتقدمن أمام 

ونظم املحاكم سعيا لتحقيق مطلب العدالة نتيجة للمعارف واملهارات التي اكتسبنها، ثم اصطدامهن بواقع أجهزة 

العدالة التي ال تتجاوب وال تعمل على النهوض حبقوقهن اإلنسانية كما ينص القانون عليها، مما جيعلهن يفقدن 

واستجابة لهذا فقد أبرمنا هذا الربنامج بشراكة مع املنظمات غري احلكومية وذلك للتعامل مع . الثقة يف النظام ككل

 األخرية التي أدخلت على قانون األسرة و غريها من القوانني هذا الوضع ولتناول سياق اإلصالحات والتعديالت

والتي تستوجب مراقبة تنفيذها ومناصرة آنية من أجل تفعيل تشريعات خاصة بالعنف املمارس ضد النساء لتكون 

  .قادرة على التجاوب مع واقعهن
  

III- املوظفون الذين سيشتغلون على برامج املرافقة إلى املحكمة:  
  

األساسية إلجناز برنامج املرافقة إلى املحكمة داخل منظمتكم غري احلكومية، تهيئ البنية وخلق نظام إن من اللبنات 

وتشري الفقرة املوالية إلى جمموعة من اخلطوات الواجب إتباعها . للموظفني املشتغلني على الربنامج داخل مؤسستكم

  .من أجل إدارة برناجمكم واملوظفني الذين يشتغلون بصدده
  

 :ة بنية الربنامجبلور .1
  

جيب خلق هيكلة داخلية يف شكل جذاذة لربنامج املرافقة إلى املحاكم والذي ميثل جميع املناصب اإلدارية املكلفة 

  .بالربنامج، موقعها يف الهيكلة التنظيمية مع نقل جميع متطلبات وسلطات أخذ القرار
  

كل منها هيكلتها اخلاصة بها، أن تظهر عن إبداعها يتحتم على املنظمات غري احلكومية أن تشكل (مثال على هذا 

  ). وأن تتجاوب مع حاجياتها املميزة لها
  

  

  

جملس اإلدارة

املدير التنفيذي

الهيأة املكلفة بالعمل / العمل التطوعي)ة(منسق

التطوع

 املكلفة باخلدماتالهيأة/منسقة اخلدمات القانونية

القانونية

املرافقون املتطوعون إلى املحكمة

املحامون



  :خلق املناصب .2
 

جيب تطوير وصف لكل املناصب يتم من خالله عرض األدوار واملسؤوليات املنوطة مبختلف املوظفني املتطوعني منهم 

  .تغلون على الربنامجوغري املتطوعني الذين يش

  

  :ويتضمن هؤالء

  

  :منسقي الربنامج أو اللجن  . أ

يقوم شاغلوا هذا املنصب بربط العالقات مع املحامني، تأطري عملية تنصيب املتطوعني وتكوينهم، برجمة 

استعمال زمن وتقييم املتطوعني، جدولة أنشطة وتواريخ املرافقة إلى املحاكم، تغطية عمليات املراقبة 

ق لقرارات املحاكم، تصنيف ملفات القضايا، تنسيق عملية حترير التقارير، تنظيم العالقات اخلارجية والتوثي

  .ويتقاسم هذه املهام كل من املنسق املكلف بالعمل التطوعي واملنسق املكلف باخلدمات القانونية

  

  :املتطوعاتللمحكمة املرافقات   . ب

 القانوني واملعلومات للنساء فيما خيص القوانني، وتقوم شاغالت هذا املنصب بتقديم الدعم واإلرشاد

اإلجراءات القانونية داخل املحاكم، األنظمة املعمول بها داخل مكاتب املنظمات غري احلكومية، عرب 

، يف املستشفيات، داخل خمافر الشرطة، مرافقة النساء حلضور جلساتهن )اخلط اإللكرتوني(املكاملات الهاتفية 

  .افقة إلى املحاكم بالنسبة لكل قضيةوملء استمارة املر

  

لسن باملحاميات املحرتفات وليس لهن دور رسمي أمام أجهزة : ملحوظة حول دور املرافقات إلى املحكمة

العدالة مثل املحامني، ال ميكن لهم اإلدالء بشهاداتهم، متثيل الزبناء أمام املحاكم أو التحدث باسمهم أمام 

يئ الزبناء للمحكمة ومنحهم الدعم خالل فرتة التقاضي، و ليس هناك إطار القضاة، ينحصر دورهم يف تهي

قانوني لدعم حضور املرافقات داخل املحاكم أو أي حق رسمي لضمان ولوجهن لقاعات اجللسات، بل إنه 

  .امتياز نشأ عن طريق املمارسة يف معظم البلدان

  

  :املحامون  . ت

   النساء بشكل فردي،ويقوم هؤالء بتقديم اإلرشاد القانوني و متثيل

إعطاء نصائح قانونية يف قضايا معينة ملجموعات من النساء املستفيدات، تكوين املرافقات املتطوعات إلى 

املحاكم حول القوانني اإلجراءات القانونية، مراقبة ملفات القضايا، تقديم الدعم التقني واإلرشاد من أجل 

  .ك تأطري حترير التقاريراملراقبة، توثيق وحتليل قرارات املحاكم وكذل

 
 
 
 
  



 :تنظيم املهام .3
  

 بالنسبة لهؤالء املوظفني وذلك من أجل التعرف برجمة جداول زمنية داخلية مفصلة ومدققة  . أ

  أماكنة تواجدهم على مدى انتظام اشتغاالتهم وإقرار أيام و

  

 أجل التجاوب وهذا مثال فقط جيب على املنظمات غري احلكومية خلق جداولها اخلاصة بها من(مثال 

  )مع حاجياتها وتقديم املساعدة

  

  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنني  

    CAF نبيلة CAC سعاد   CAC سعاد  10 - 8  

  CAC نبيلة  LO ابتسام   CAC أمينة LO يسمينة  12 – 10

  LOمريم     LO يسمينة LO ابتسام    14 – 12

  CAF حياة  CAC سعاد CAF حياة   CAC نبيلة  16 – 14

       CAFمريم     18 - 16

  

  :ونعني بالرموز السالفة الذكر ما يلي

CAF =  املرافقة إلى حمكمة قضاء األسرة  

CAC =  املرافقة إلى املحكمة اجلنائية  

 LO  =  اإلرشاد القانوني داخل مكاتب املنظمات غري حكومية 
  

ذ بعني االعتبار أوقات عمل  التي يتم تقدميها للنساء، مع األخمبختلف اخلدماتإقرار برنامج   . ب

 . املحاكم وأوقات فراغ املحامني والنساء الزبونات
  

ميكن تهيئ ورقة تعريفية أو ملصق صغري يتم تسليمه للنساء الزبونات أو إلصاقه يف األماكن العمومية مع وصف 

  للخدمات التي تقدمها منظمتكم أو جمعيتكم، مثال

  

  اسم املنظمة ورمزها

  لى املحاكمخدمات املرافقة إ

  )وصف للخدمات( ؟كيف ميكننا مساعدتكم

  :اإلرشاد القانوني واالستماع

  . دون ميعاد مسبق يف مقر جمعيتنا5 إلى 3 ومن 11 إلى 9أوقات الزيارة من االثنني إلى اجلمعة من 

  



   مبيعاد مسبق:لقاءات شخصية مع املحامي
  

  :ل املعلومات مع حماميتعريف على حقوقك القانونية جلسات جماعية أسبوعية لتباد

   يف مكاتبنا4 إلى2كل يوم خميس من

   حتت الطلب:املرافقة إلى املحاكم

رقم ( سبعة أيام يف األسبوع – ساعة 24 ساعة على 24 :النصائح عرب الهاتف واإلرشاد القانوني

  )الهاتف
  

  :عناوين حملية مهمه

  )العنوان ورقم الهاتف (:خمفر الشرطة

  )قم الهاتفالعنوان ور: (املستشفى

  )العنوان ورقم الهاتف: (املحكمة
  

  جميع املعلومات والطلبات هي حمط سرية تامة

  :ملزيد من املعلومات، االتصال ب

  عنوانكم، رقم هاتفكم و الربيد اإللكرتوني ملنظمتكم

 
 : املتطوعنيإدماج .4
  

  :حتفيز املتطوعني  . أ
  

 هي حماولة فهم ملاذا يعمل هؤالء األشخاص –م  واحلفاظ عليه-إن أول خطوة من أجل إدماج ناجح للمتطوعني 

بشكل تطوعي، ومن ثم ميكن لكم بلورة خطاب التعيني و ممارسات إدارة املتطوعني للتجاوب مع حماسهم وما 

أو املشاركة يف عمل (و من بني األسباب املحتملة للعمل التطوعي رمبا ربط صدقات جديدة . حيفزهم لهذا العمل

، تعلم مهارات جديدة، مساعدة اآلخرين، املساهمة يف تطوير املنطقة التي تقطنون بها، )مىمعني مع أصدقاء قدا

  .التعبري عن االلتزام بقضية معينة، والزيادة من احرتام النفس

  

إمكانية القيام بالعمل التي حتول دون باستطالعات الرأي للتعرف على العراقيل ميكن كذلك القيام 

ال ) املتطوعات(فمثال إذا كانت النساء الشابات . العراقيلامج لتناول مثل هذه بلورة برالتطوعي و ميكن 

، إذا كان فرق من املتطوعنياملرافقة إلى املحاكم على شكل برنامج  لسفرهن وحدهن، ميكن تنظيم ترحتن

يف صارإقرار سياسة لتغطية هاته املاألشخاص غري قادرين على حتمل تكاليف السفر مع الزبناء، فيمكن 

لتغطيتها، إذا كان املتطوعني يف حاجة إلى قضاء وقت فراغهم املحدود يف املالية وارد املع يمجت و

مؤسسات تعليمية أو يف تداريب رسمية من أجل إغناء سريتهم الذاتية، فيمكن مدهم بشواهد استحقاق 

ضوها يف خدمة برامج  ساعة ق100أو دبلومات عند انتهاء برامج التكوين أو شواهد لالعرتاف بكل فرتة 

  .منظمتكم أو جمعيتكم وإبرام شراكات رسمية مع املدارس أو املعاهد املهنية للتكوين



  :بلورة وصف لعمل املتطوعني واإلعالن عن الفرص  . ب

  

يؤدي املتطوعون عملهم أداء أحسن حينما يكونون على علم مبا ينتظر منهم بالضبط أو عليهم القيام به، إن 

  .مل املنوط باملتطوعني يساعد كذلك منسقي الربامج على تأطريهمالوصف املفصل للع

  

 : يتضمن وصف العمل العناصر اآلتية
  :املنصب

  :وصف املهمة

      :بعالقة مع

  :الئحة املسؤوليات واملهام

  :الساعات الالزمة

  .التوزيع اجلغرايف وأماكن العمل

  .متطلبات برنامج التكوين

  .أو املهنية/ املؤهالت الشخصية و

  

  .املرجو الرجوع إلى امللحقات لإلطالع على منوذج لوصف املناصب

  

 :التعرف على اسرتاجتيات تعيني املتطوعني واألماكن الواجب استهدافها  . ت
  

 ميكن تعيني املتطوعني ببعث إعالنات، نشر امللحقات، التحدث وعقد اجتماعات مع رؤساء اجلامعات، 

 املساعدين االجتماعيني، اجلماعات املحلية، أصحاب عمداء كليات احلقوق، مديري معاهد التكوين

ميكن كذلك إشهار منظمتكم أو تنظيم تظاهرات لتشجيع العمل التطوعي . املشاريع املحلية والشركات

وتنظيم أبواب مفتوحة للمتطوعني داخل مكاتب منظمتكم أو جمعيتكم ميكن كذلك البعث بإعالنات 

 صفحات اإلنرتنيت والربيد اإللكرتوني أو تناقل األخبار عن طريق للجرائد، لإلذاعة، يف االنرتنيت عرب

ميكن أيضا التفكري يف  .املتطوعني الذين يشتغلون معكم، األصدقاء وأفراد العائلة وكلها اسرتاجتيات فعالة

عقد شراكات مع املدارس ومعاهد التدريب حتى يتسنى للمتطوعني احلصول عل فرتات تدريبية خالل 

يتوفر األشخاص املتقاعدون عل الكثري من وقت الفراغ . ي يقضونها يف العمل على براجمكمالفرتة الت

وحيتاج الطلبة إلى الكثري من التكوين إلتقان األعمال املنوطة بهم وباملقابل فقد يود الزبناء الذين سبق 

  .اضيلهم االستفادة من خدمات املنظمة أن يردوا لها شيئا اعرتافا مبساعدتها لهم يف امل

 
  



عند تعيني املتطوعني بالنسبة لربنامج املرافقة إلى املحاكم، من املهم أن تشمل جمموعة املتطوعني هذه 

عناصر خمتلفة إذ أن متطوعني ذوي اخللفيات املتباينة والذين ينتمون لواقع سوسيو اقتصادي خمتلف 

تلفة حول قضايا حقوق سيساعدون منظمتكم أو جمعيتكم على احلصول على وجهات نظر وتصورات خم

النساء أو ستعمل مساهماتهم على جعل الربنامج متجاوبا مع حاجيات خمتلف الزبناء باإلضافة إلى هذا 

فإن الزبناء سيشعرون بالراحة عندما يكون املتطوعون املشتغلون يف اجلمعية التي تقدم لهم الدعم واملساعدة 

 .أشخاص يشاطرون معهم عدة قواسم مشرتكة

  

  :ملتطوعون املحتملون لوثيقة االخنراطملء ا  . ث
  

جيب أن تتوفر يف املتطوعني جمموعة من الشروط تكون منظمتكم قد أقرتها عند إبرام وثيقة وصف وظيفة املتطوع 

و ميكن أن يدرج يف إطار هذه الشروط احلد األدنى للسن، عدم وجود أي سوابق إجرامية، امليزات ) ة(

، الئحة باملهارات )ة(يف هذه االستمارة املعلومات الشخصية املفيدة اخلاصة باملتطوعجيب أن تتوفر . الخ...الشخصية

و القدرات، األسباب التي دفعت به إلى العمل التطوعي، األوقات التي ميكن له أن يكون فيها رهن إشارة اجلمعية 

وتساعد هذه النقطة (نظمتكم  كيف سمع مب،أو منظمة، معلومات حول العمل التطوعي السابق له، التجارب املهنية

  ).على مراقبة مدى جناعة اإلسرتاجتيات التي تعتمدونها لتعيني املتطوعني
  

  .املرجو الرجوع إلى امللحقات لإلطالع على منوذج لوثيقة اخنراط املتطوعني
  

  :إجراء حوارات مسبقة الختيار وتكوين املتطوعني  . ج
  

أو جعلتها ختتار العمل التطوعي، تقييم قدرتهم على مرافقة ميكن مناقشة طلب املتطوع واألسباب التي جعلته 

النساء إلى املحاكم ومدى استعدادهم للتعامل مبهنية وحذر مع قضايا النساء جيب كذلك حماولة التعرف على 

جتاربهم السابقة مع املحاكم وعلى أي نوع من تضارب املصالح وعلى احلواجز التي حتول دون متكنهم من االلتزام 

تطلبات العمل التطوعي وكذا تقييم ميزاتهم الشخصية مبا فيها القدرة على اإلنصات، التسامح، الصرب، احلميمية، مب

و تكون هذه أيضا الفرصة . التعاطف، عدم إدانة األشخاص واحلكم عليهم ثم التزامهم بالعمل على متكني النساء

  .هااجليدة ليتمكن املتطوعون من طرح األسئلة التي يودون طرح
  

إن إدماج النساء هل ميكن للمستفيدات من برنامج املرافقة إلى املحاكم يف املاضي أن تصبحن متطوعات ؟ 

املستفيدات من الربنامج يف املشاركة واختاذ القرارات املتعلقة بربنامج اجلمعية الطريقة مثلى لدعم مسلسل تقوية 

مررن بالنظام ميكن لهن أن يتجاوبن بطريقة أفضل مع إضافة إلى هذا فإن النساء اللواتي . قدراتهن الفردية

جيب أن يكون هناك تقييم حذر للحالة النفسية للمستفيدة سابقا من الربنامج للتأكد من . النساء املستفيدات

استعدادها للتطوع من أجل مساعدة اآلخرين وأنها ال حتمل أثر أي غضب أو حقد متبقي أو مشاكل نفسية 

 .لسابقة التي قد تتعارض مع قدرتها على مساعدة األخريات ومتثيل منظمتها داخل املحكمةمن جراء جتاربها ا

  



  :تكوين املتطوعني .5

  

  .)6(جتدون أسفله عدة عناصر تتضمن برنامج تكوين شامل للمتطوعني يف جمال املرافقة إلى املحاكم

  

 :مقدمات  . أ
  

o  ة(تقديم املكون.( 
o تقديم املشاركني واملشاركات. 
o  منظمتكم غري احلكوميةوصف وتقديم. 
o وصف لربنامج املرافقة إلى املحاكم. 
o  إلى املحاكم) ة(شرح دور املرافق. 
o مترين إنشاء املجموعة من أجل تكسر اجلليد. 
o شريط فيديو حول قضايا حقوق النساء. 
o مراجعة لوجيستيكية لربنامج التكوين. 
  

 :حقائق و إحصائيات حول انتهاكات حقوق النساء  . ب
  

بني مبعلومات وأرقام حول حقوق النساء من التقارير احلكومية وتقارير املنظمات غري احلكومية غري تزويد املتدر

فيما خيص بعض " وقائع و أساطري"املحلية التي تراقب مسار حقوق اإلنسان، ميكن تنظيم دورة تكوينية حول 

. ل اجلندرة داخل صفوف املتدربنيقضايا حقوق النساء وذلك من أجل الرفع من مستوى الوعي حبقوق النساء وبعام

ميكن للمتدربني أيضا ملء استمارة باإلجابة عن األسئلة بصحيح أم خطأ لتقييم معارفهم واعتقاداتهم فيما خيص 

  .حقوق النساء

  

 :املعلومات القانونية  . ت
  

  .ءتزويد املتدربني باملعلومات حول القوانني املحلية و الدولية واملعايري املرتبطة حبقوق النسا

  

 أو ليكونوا الضيوف على التكوين ليشرفواميكن استضافة حمامني شركاء من داخل حميطكم  

 .يف إطار هذه الدورات التكوينيةأو الداعمني املتحدين 
 
 

                                                 
 ، اجلزائرقوق اإلنسانية والقانونية لفائدة النساء األميات بعلى احل ةبرنامج الرتبوي:  حقيقةحقوق اإلنساننجعل ل نالرجاء مراجعة منشورا )6(

)global rights 2006 ( بتونسقوق اإلنسانية والقانونية لفائدة النساء األميات على احل ةبرنامج الرتبويو ،)global rights 2006 ( من

  .ات التكوينية وخمتلف األنشطة ووسائل التنظيم التي ميكن إدراجهاأجل وصف لكيفية تنظيم الورش



  هيكلة النظام القضائي و املساطر القانونية أمام املحاكم  . ث

  

 القانونية بنظام قانوني معني، و أيضا فكرة ميكن إعطاء تكوين مبعلومات حول هيكلة املحاكم، املساطر و اإلجراءات

  .واضحة حول األجواء العامة التي تسود داخل قاعات املحاكم

  

لإلشراف على  من داخل حميطكم أو أحد العاملني باملحكمة/و ميكن استضافة حمامني شركاء 

 . أو ليكونوا الضيوف املتحدين يف إطار هذه الدورات التكوينيةالتكوين
  

 :بة وتوثيق قرارات املحاكمتقنيات مراق  . ج
  

تقديم ومراجعة معمقة الستمارة عملية مراقبة . تعريف املشاركني على التقنيات واملفاهيم األساسية للمراقبة والتوثيق

حتضري دراسة حالة من أجل استعمالها للتمرس على ملء االستمارة والقيام بتقييم . قرارات املحاكم مع املتدربني

  .وعةجماعي لعملهم كمجم

  

  7:تقنيات التواصل  . ح

  

ميكن استضافة طبيب نفساني، مساعد اجتماعي أو مرشد متخصص ليقوم بعملية التكوين أو  

  .فقط كضيف ليجيب على األسئلة

  

جيب أن يتلقى املتطوعني تكوينا حول اإلرشاد، مهارات االستماع و تقنيات التحدث على الهاتف، مع الزبناء و 

  .أيضا مع موظفي املحكمة

  

كن للعب األدوار أن يكون طريقة جد فعالة يف لفت انتباه املتدربني ملختلف القضايا والتحديات التي قد تطرح مي

  .عند تقديم اإلرشاد القانوني للنساء الزبونات وتطبيق املهارات التي تم تلقينها لهم خالل الدورة التدريبية

  

 سيناريو معني، مثال بني امرأة ضحية العنف واملرافقة ميكن للمشاركني أن يتقمصوا دورا معينا يف: لعب األدوار

تقوم . وال يكون هناك أي تدريب مسبق يف لعب األدوار بل هو دور عفوي ومرجتل. التي سرتافقها إلى املحكمة

املنشطة بوصف الوضعية وتعطي الوقت والتعليمات املحددة للمشاركات لتحضريها، بعدها تقوم املشاركات 

والتأكد من فتح جمال بعد العرض للطلب من املشاركات ومن املتفرجني اإلدالء مبشاعرهم، بتقديم الدور 

 .مواقفهم، مالحظاتهم وحتاليل لعب الدور هذا
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  . مفصل لتقنيات االستماع واإلرشاداالضطالع بشكل من أجل ) 2003بريل  أglobal rights( اخلدمة يف البيوت و املتاجرة يف األشخاص 



 والت داخل املحاكمج  . خ
  

كجزء من برنامج التكوين، جيب أخذ املتدربني يف جوالت ملختلف املحاكم ومؤسسات أخرى للتعرف على موظفي 

. و االستماع إلى اجللسات، تعلم اإلجراءات القانونية للمحاكم و التأقلم أكثر على فضاء املحاكماملحاكم، مراقبة 

  .ولتحضري هذه الزيارات امليدانية، ميكن للمتدربني تهيئ أسئلة ميكن لهم طرحها على موظفي املحاكم

  

ميكن للمتدربني تقمص أدوار يف ميكن للعب األدوار أن يكون فعاال كنشاط متابعة الزيارات امليدانية للمحاكم، 

  .وضعيات خمتلفة تقع داخل املحاكم مع األعوان القضائيني أو غريهم وتبادل األفكار لتناولها

  

 :أخالقيات املهنة، السرية والتصرفات الالزمة: قانون منظم للتطوع  . د
  

لتوضيح ما تنتظره )  املجالو سائر املوظفني يف هذا(على منظمتكم وضع الئحة من االلتزامات بالنسبة للمتطوعني 

املنظمة منهم من حيث التصرفات، املظهر سواء داخل املحاكم أو على مستوى مؤسسات أخرى، التفاعل مع موظفي 

  .والتعامل مع النساء املستفيدات. جهاز العدالة

  

.  ويلتزمون بهاميكن للمنظمة أن تطور سياسة صارمة خبصوص مبادئ السرية يف إطار وثيقة يوقع عليها املتطوعون

وتلزم مثل هذه السياسة كال من املتطوعني واملنظمة بعدم التحدث عن أية حاالت خارج إطار العمل أو اإلدالء أو 

وهذا مهم جدا .  وإخبارهااملستفيذة أو أية تفاصيل متعلقة بقضاياهم من دون موافقة املستفيديناإلشهار بأسماء 

لعار االجتماعي أو من اخلطر وعدم العبث أو اإلخالل مبسار القضية داخل  من ااملستفيذاتمن أجل حماية النساء 

كما جيب إخبار . املستفيذاتاملحكمة وتساعد مثل هذه السياسة على إنشاء عالقة ثقة بني موظفي املنظمة والنساء 

التزام املنظمة أو الزبناء من طرف املوظفني الذين يشتغلون على الربنامج منذ أول وهلة يتم فيها االتصال بهم ب

  .اجلمعية باحرتام مبدأ السرية

  

إن مثل هذه السياسة ميكن أن تتضمن القوانني اخلاصة بالسرية واالمتيازات القانونية ذات الصلة وكذا تعريفا 

الذين )  الخمستفيذاتمن متطوعني ونساء (باالتصاالت السرية، وصفا لألشخاص الذين تعنيهم هذه السياسة 

باإلضافة إلى كل االستثناءات املمكنة لهذه السياسة . طالع على املعلومات اخلاصة بالزبناء وامللفاتبإمكانهم اإل

  .كموافقة الزبونة أو حالة مستعجلة التي فيها خطر على احلياة

  

، بعد سنة ونصف من اللوبيهات التي قامت بها املراكز اخلاصة بالنساء ضحايا العنف، قامت 1982يف سنة 

سلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية بسن قانون يضمن سرية االتصاالت بني املرشدات  والنساء والية بين

 .ضحايا العنف

  



 وكذلك استعمال أسماء املستفيذاتعمليا، ميكن أيضا إعطاء أرقام سرية للملفات بدل تنظيمها حسب أسماء 

  .غري حقيقية يف كل الوثائق ذات االستعمال العام والتقارير

  

 :تأطري املزدوجال  . ذ
  

  ".تأطري مزدوج"و " دورات موازية"كجزء ضروري من تكوين املتطوعني جيب لزاما تنظيم 

  

 أكثر جتربة للمحاكم ى آخرة أو موظفة مبرافقة متطوعة اجلديدةاملتطوع /  ةقوم املتدربت" الدورات املوازية"خالل 

 ثم بعد االنتهاء اعملهل أثناء إجنازها األكثر جتربة ةتطوع مبراقبة املةقوم املتدربتأو عند إعطاء اإلرشاد القانوني 

  .يتم فتح املجال لطرح األسئلة، املناقشة والتحاور

  

قوم فعال بعمل ت هنا ة اجلديدةفهو يشابه شيئا ما الدورات املوازية، غري أن املتطوع" التأطري املزدوج"أما عن 

ويف آخر الدورة .  أكثر جتربةة أو موظفة من طرف متطوعهارافقتاملرافقة إلى املحكمة وباإلرشاد القانوني، وتتم م

جيب أن خيضع .  مع إعطاء النصائحة اجلديدة ألداء املتطوعا وتقييمها األكثر جتربة باإلدالء بآرائهةقوم املتطوعت

هم قد بلغت املتطوعون اجلدد لهذا التأطري املزدوج إلى أن حيس املوظفون أو املتطوعون األكثر جتربة أن مهارات

  .مستوى جدي من التحسن

  

 :القضايا اإلدارية  . ر
  

الرجاء إعطاء أمثلة وملء . تقديم وشرح خمتلف االستمارات اإلدارية التي حيتاج املتدربون مألها خالل عملهم

  .استمارات منوذجية أمامهم إذا استدعى األمر ذلك

  

تتضمن اإلجراءات االستعجالية، األنظمة الواجب شرح التنظيم اللوجستيكي واإلجراءات للمتطوعني، و ميكنها أن 

 حلضور جلسات املحكمة، شروط احلضور، األشخاص واألرقام التي ميكن االتصال بها إذا أراد املتطوع إتباعها

  .االعتذار عن جميئه أو شيئا من هذا القبيل

  

 :الوثائق املكتوبة  . ز
 

كم على الوثائق املكتوبة التي تؤكد و تفسر أكثر جيب أن حيصل املتطوعون يف كل دورة تكوينية تنظمها جمعيت

ملف خاص بتكوين "ميكن كذلك التفكري يف خلق . املعلومات املحصل عليها خالل تلك الدورة التكوينية

لكل مشارك حيتوي على جميع الوثائق ذات الصلة والتي ميكن استعمالها كمرجع خالل فرتة خدمة " املتطوعني

  .ةاملتطوع

  



الدليل الكثري من هذه العناصر تتواجد يف هذا : ( علىامللف اخلاص بتكوين املتطوعنيي ميكن أن حيتو

  )العلمي

o جدول مفصل لربنامج التكوين.  

o خلفية وتقديم ملنظمتكم الغري احلكومية.  

o وصف لربنامج املرافقة إلى املحاكم.  

o دليل املوظفني باملنظمة غري احلكومية و القانون التنظيمي.  

o طوعنيوصف لعمل املت.  

o وقائع و إحصائيات حول حقوق النساء.  

o مقاالت حول قضايا حقوق النساء.  

o أوراق قانونية مرجعية مع معلومات حول القوانني واإلجراءات. 
o  مع مناذج إجيابات–الئحة باألسئلة التي غالبا ما تطرحها النساء املستفيدات  .  

o جدول حول هيكلة التنظيم القضائي .  

o  جلهاز العدالة وموظفي هذا القطاعوصف للمكاتب التابعة.  

o دليل لإلشغال باملحاكم.  

o معجم للمصطلحات القانونية واملصطلحات املتعلقة حبقوق النساء.  

o استمارة املرافقة إلى املحاكم.  

o معطيات من أجل تواصل الفعال.  

o ميةأرقام الهواتف و العناوين املهمة للمحاكم، موظفي قطاع العدل، موظفي املنظمات غري احلكو.  

o وثيقة سياسة ضمان السرية.  

o موافقة املتطوعني.  

  

  ؟ املتطوعنيتسيريكيف يتم  .6
  

   ؟كيف يتم إجراء حوار األخري ما بعد التكوين  . أ

  

. بعدما يتم املتطوعون برناجمهم التكويني بنجاح، جيب إجراء حوار أخري ما بعد مرحلة التكوين مع كل منهم

جل مراجعة برنامج التكوين، إعطاء الفرصة للمتدرب ليطرح األسئلة ويعطيكم هذا احلوار الفرصة األخرية من أ

التي يشاء طرحها، التأكد من أنها متمكنة من كل ما هو لوجستيكي و وواجبات االلتزام مبهمة التطوع، تقييم 

  ).انظر أسفله(مدى استعدادها لبدء العمل ثم مراجعة وتكملة وثيقة التعهد مع املتطوع 

  

  

  

  



   تعهد بني املنظمة الغري احلكومية وكل متطوعةإبرام وتوقيع  . ب

  

على املتطوعني الذين أمتموا برنامج التكوين بنجاح توقيع اتفاق أو تعهد مع منظمتكم الذي حيدد مسؤوليات 

وميكن أن يدخل يف إطار هذا االتفاق تعهد عام للمتطوع من أجل مساندة مهمة املنظمة، . والتزامات الطرفني

نها على الدوام، ختصيص عدد معني من ساعات العمل خلدمتها، القيام مبهام معينة، اتباع قوانني االلتزام بقواني

وعلى املنظمة كذلك االلتزام بتوفري التكوين، الدعم وتأطري . احلضور واحرتام قانون السرية التي تعمل به املنظمة

  .  ومساهمة املتطوعنيمبجهوداتواالعرتاف املتطوعني، استعمال مقدراتهم واستغاللها استغالال جيدا وإجيابيا 

  

  . إلى امللحقات حيث يوجد منوذج لوثيقة االتفاق أو التعهد مع املتطوعنيالعودةالرجاء 

  

 :إعطاء فرص املشاركة للمتطوعني يف األنشطة و تدبري املنظمة  . ت
  

 ميكن أن تدرج يف هذا اإلطار .جيب تشجيع املتطوعني على اإلخنراط يف األنشطة ويف اختاذ القرارات داخل املؤسسة

األنشطة التالية، املشاركة يف اللجان و اللقاءات التي تعقدها املنظمة، االجتماعات املرتبطة بالربنامج نفسه، 

اجتماعات العضوية، اجتماعات جمالس اإلدارة، احلضور يف الدورات التكوينية، التأطري املزدوج، املشاركة يف 

غري احلكومية، كتابة مقاالت يف منشورات املنظمة، ربط العالقات العمومية ونهج سياسة االنتخابات داخل املنظمة 

  ...القرب، جتميع املوارد املالية، إلخ

  

التي متثل مصالح املتطوعني مع إدارة املنظمة " استشارية من املتطوعني" ميكن كذلك التفكري يف خلق هيأة خاصة 

  .ج يف تطوير وتفعيل مناهج تعيني املتطوعني، وقوانني التكوين والتدبريالغري احلكومية ومساعدة منسق الربنام

  

باإلضافة إلى هذا، ميكن أيضا ختصيص مقعد أو عدة مقاعد داخل املجلس التنفيذي للمنظمة كمقاعد خمصصة 

  .تللمتطوعني النشطاء من أجل إدماج أولويات ووجهات نظر املتطوعني يف السلطة التنظيمية الختاذ القرارا

  

 للمصاريف التي أداها املتطوعون من تطوير وجتميع املوارد من أجل سلك سياسة التعويضات املالية  . ث

  ...جيوبهم كمصاريف السفر، مصاريف األكل، االتصاالت الهاتفية، إلخ

 
 :االحتفاظ بسجالت وملفات خاصة باملتطوعني  . ج

  

التي يقوم بها املتطوعون وكذلك املدة الزمنية ميكن االحتفاظ بسجالت وملفات لكل متطوع من أجل تفصيل املهام 

سيساعد هذا على تنظيم أنشطة لالعرتاف مبجهوداتهم مثل حفالت تكرميية يتم . التي قضوها يف خدمة منظمتكم

خاللها منح شواهد تذكر فيها ساعات العمل التي أمتها املتطوعون ميكن أن تساعد هذه امللفات كذلك على 

طوعني وتقارير للتنويه بأعمالهم خاصة إذا كان العمل التطوعي يف إطار اتفاق رسمي مع صياغة رسائل شكر للمت

  .مؤسسة تعليمية مثال من أجل قضاء فرتة تدريبية أو تكوين أكادميي



 :واالعرتاف مبجهودات املتطوعني  . ح
  

اك عدة أساليب جيب االعرتاف مبجهودات املتطوعني وشكر مبجهوداتهم واخلدمات التي يقدمونها ملنظمتكم وهن

للقيام بهذا كتنظيم أنشطة على رأس كل سنة حيث تسلم شواهد لالعرتاف بعدد الساعات التي قضاها املتطوعون 

يف خدمة املنظمة، تقديم هدايا رمزية، استضافتهم حلضور بعض األنشطة و حفالت للمتطوعني، االعرتاف العلني 

  .ورات أو البعث برسائل الشكروالتنويه مبجهوداتهم عرب اإلنرتنيت أو يف املنش

  

جيب إشعار املتطوعني بالنتائج اإلجيابية التي تم التوصل إليها عن طريقهم مثال قرار إجيابي خبصوص ملف قضية 

اشتغلوا عليها أو التدابري الناجعة التي تم اختاذها على ضوء التقارير التي قاموا بصياغتها وكل هذا سيساعد 

  .هم وكونه فعال حيقق االختالفعلى إظهار مدى أهمية عمل

  

  :مع حاالت التوتر و العياءالتعامل   . خ

  

قد تتعرض املتطوعات لكثري من التوتر نتيجة تعاملهن مع قضايا صعبة وشائكة تدخل فيها خروقات النساء، لهذا 

ظمة غري احلكومية  كما أنه يتعني على املن.جيب تكوينهن يف هذا اإلطار بتلقينهن كيفية التعامل مع مثل هذه املواقف

املتبنية للربنامج السماح للمتطوعني املشاركة يف حصة تستعرض فيها تفاصيل القضية وذلك ليس فقط من أجل 

  .احلصول على معلومات حول القضية ولكن إلعطاء املتطوعة الفرصة يف مناقشة أحاسيسها وردود فعلها

  

 :عقد شراكات مع املحامني .7
 

من برامج املرافقة إلى املحاكم هاته وميكن للمحامني تقديم عدة خدمات هامة يشكل املحامون جزاء أساسيا 

  .للربنامج منها

  

o تقديم اإلرشاد القانوني والتمثيلية أمام املحاكم للنساء.  

o  تنظيم دورات إعالمية حتسيسية حول مستجدات القوانني واحلقوق القانونية خبصوص قضايا

  .املستفيداتمعينة ولفائدة فئات معينة من النساء 

o تكوين املرفقات املتطوعات حول القوانني واإلجراءات القانونية. 
o مراقبة ملفات القضايا.  

o تقديم الدعم التقني واإلرشاد من أجل املراقبة، التوثيق وحتليل قرارات املحاكم.  

o تأطري صياغة التقارير حول انتهاكات حقوق النساء على ضوء امللفات .  

  

 املناقشة املذكورة أعاله حول تعيني املتطوعني والتدبري من أجل تعبئة املحامي لالشتغال بينما تنطبق عدة عناصر

  . على أنشطة الربنامج، فإنه يستوجب مع ذلك تغيريها جلعلها تستهدف املحامني بصفة خاصة



قانون األسرة، ذوي اخلربة يف بعض املجاالت القانونية، ك/فمثال فإذا كانت مؤسستكم تبحث عن حمامي أو حمامني ذي

القانون الدولي حلقوق اإلنسان، القانون اجلنائي أو املسطرات القانونية، جيب كذلك التأكد من أن املحامني 

الشركاء يتقاسمون معكم مقاربتكم التمكينية لالشتغال مع النساء وأنهم يلتزمون بقيم ومبادئ حقوق اإلنسان 

  .وأنهم على استعداد لتقديم خدماتهم

  

 جهات خمتصة ميكن استهدافها من أجل التعرف على وتعيني املحامني الذي سيشكلون شركاء ملنظمتكم هناك عدة

وتدخل يف هذا اإلطار هيأة املحامني وجمعيات أخرى للمحامني ومنظمات غري حكومية تشتغل على حقوق اإلنسان 

   .و يتشكل أعضائها من ممارسي مهنة املحاماة

  

 أو إبرام اتفاقيات رسمية مع نقابات املحامني املحلية، كليات احلقوق أو اجلمعيات ميكن عقد شراكات مع املحامني

األخرى للمحامني، حيث توافق هذه األخرية على الدخول يف شراكة مع جمعيتكم من خالل خدمات تطوعية 

لذي قد يقدمه أو يف حالة عقد شراكات مع كليات ومعاهد احلقوق من خالل املساعدة والدعم ا(يقدمها أعضاءها 

  ).الطلبة حتت إشراف أساتذتهم

 
 )8 (:من أجل املرافقات املتطوعات إلى املحكمةنصائح  .8
  

  .وجهاز العدالةكوسيطات بني الزبونة وحماميها وبني الزبونات لعنب دورا هاما تميكن للمرافقات املتطوعات أن 

o باسم املحاميتعمل املرافقات على املساعدة والتحدث باسم الزبونة يف املحكمة ال . 
o  وصل بني املحامي والزبونةكحلقة تعمل املرافقات. 
o  على خلق عالقة وطيدة بني املحامي والزبونةاملرافقة جيب أن تساعد.  

  :العراقيل

o القضاة واملحامون الذين يرون يف حضور املرافقة أمرا غري ضروري. 
o القضاة واملحامون الذين يرون يف حضور املرافقة أمر غري مناسب. 
o  الذين يتخذون القرارات دون إخبار الزبونةالقضاة واملحامون.  

  :احللول

o  واملحامون واألعوان القضائيني بأنه ميكنك مساعدتهم وتسهيل عملهمإقناع القضاة. 
o  ورجال القضاء الذين لهم عالقة تقدميها للموظفني تزكيات وتدخالت احللفاء التي يتم

  .بعملكم وعمل املنظمة

 

 

                                                 
)

8
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  :لقيام بهال جيب ا ما

o ال تعتربوا حمامي الزبونة خصما أو عقبة لالشتغال مع زبونتكم. 
o ال حتملوا املحامني مسؤولية مواقف ال ميكنهم التحكم فيها. 
o ال تنتقدوا وتتذمروا من املحامني لزبونكم.  

  : جيب القيام بهاما

o جيب أن تتذكروا دائما أن مهمة حمامي الزبونة هي مساعدة هذه األخرية.  

o وكذا النصائح والتوجيهات املفيدةملحامي وتقديم اقرتاحات له دعم ا. 
o  تسنى لك ذلكساعدي املحامي على إجياد املعلومات ذات الصلة كلما. 
o  حتصل بني املحامني والزبناءقد ي تالحاولي التدخل إلجياد حلول إجيابية للنزاعات. 
o ت بناءة وحمرتمةحاولي أن جتعلي من االنتقادات املوجهة إلى املحامني انتقادا.  

  :مساندة املحامي

o  وهم يف حاجة إلى الدعم أحياناالرجاء التذكر بأن للمحامني مهمة متعبة وشاقة. 
o التقدم بالشكر للمحامني على عملهم الشاق ومساندتهم للزبناء. 
o  أمكن لك ذلكاقرتحي على املحامي مساعدته متى.  

  

خمتلفة أو إضافية من الزبونات خمالفة لتلك التي حيصل غالبا ما تنجح املرافقات يف احلصول على معلومات 

عليها املحامي وسيساعد هذا على إمتام الصورة ومساعدة املحامي على متثيل الزبون متثيال جيدا، ومن أجل 

  .جيب أن تتذكرها املرافقة إلى املحكمةالنجاح يف لعب هذا الدور، هناك أشياء متعددة 

  :ةيابالت األولـاملق

o ك واشرحي دوركقدمي نفس. 
o عالقة ثقة مع زبونتكبناء . 
o  وما هي اخلدمات املتوفرة تك مواخلدمات التي تقدمها منظاشرحي ما سيحدث داخل املحكمة

 . منظمات أخرىلدى
o  زبونتك ما إذا كانت لها أي أسئلة متعلقة باملعلومات التي توفرينها لهااسألي دائما. 
o معلومات حول املكان أكدي من أنه تتوفر لديك اتفقي مع زبونتك على خطوات املتابعة وت

  .بهن فيه أن تتصلني حيبذونالذي 

  :تقسيم احتياجات الزبناء

o ما هي أولويات زبونتك ؟ 
o سكناها، دعم أسرتها لها،  مشاكل متعلقة بأمنها، ةاسألي زبونتك ما إذا كانت عندها أي

 .األمن املادي أو أية مسائل أخرى متعلقة بالقضية



o من شأنهم مساعدة الزبونة إذا ما استدعى األمر قام االتصال ببعض األشخاص اقرتاح أر

  .ذلك

  :املسائل اللوجيستيكية

o  لزبونتكم وسائل التنقلهل تتوفر. 
o ميكن اقرتاح االتصال إذا كانت تشتغل، لن نطرح هناك أية مشاكل متعلقة جبدول عملها ؟ 

 .مبشغلها
o بها ؟هل لديها هاتف؟ ما هي أحسن طريقة لالتصال  

  :تهييئ اللقاءات واملقابالت مع املحامي

o  الرجاء التأكد من أن الزبونة تدرك أهمية سرد القصة بأكملها على املحامي، مبا فيها

 .تود التحدث عنها  الاألشياء التي
o  تشجيع الزبونة على أن تكون صادقة قدر اإلمكان وأن ال تغفل أي تفصيل من تفاصيل

 .قصتها
o  تعول عليهأنحامي شخص ثقة ميكن للزبونة أن املالتأكيد على . 

  :حتضري الشهادات

o  أي نوع ان لديها ك لألسئلة وطلب التوضيحات إذا الكاملتذكري الزبونة بوجوب اإلنصات

 .من الغموض وااللتباس
o  احليثيات أو تذكري الزبونة بضرورة احرتام التفاصيل وأن تكون دقيقة وعدم جتاهل بعض

 .تنميق املعلومات
o ري الزبونة بضرورة التحكم يف مشاعرها، عدم إطالق العنان لغضبها واحرتام مبدأ التأنيتذك.  

  :التحكم يف الوضعية

o جيب تهدئة الزبونة إذا ما ثار غضبها عوض مشاركتها يف ثورة أحاسيسها. 
o  مضطربة حاولي أن كنت مهنية وإذا ثار غضبك أو املحافظة دائما على التعامل بطريقة

  .أو فرتة اسرتاحةن الراحة تأخذي قسطا م
o  جيب التدخل ) املدعى عليه، مثالةكأسر(طرف آخر، و إذا ما شب نزاع بني الزبونة ،

برجال الشرطة  طرفا يف النزاع، استعيني أيضا أنت تصبحيتنسحب، ال وحماولة جعل الزبونة 

  .اخلصم أو عائلته إن استدعى األمر ذلكللتدخل مع الطرف 

  :املحكمةالتحضري لسماع حكم 

o  ال تقوم حبيث ،  كما تتمنى الزبونة أن تراهاال حتدد احلقيقةجيب تذكري الزبونة بأن املحكمة

 .املدعى عليههناك ما يكفي من احلجج ملعاقبة  املحكمة إال بإقرار ما إذا كان
o  القضيةتنطقي بأية توقعات خبصوص النتيجة بغض النظر عن رأيك يف جناح ال. 



o أن تكون جد فرحة إذا ما كان قرار املحكمة إجيابيا، يتصرف كل نة ال تنتظري من الزبو

  .زبون بطريقة خمتلفة

  : املواضيع التي تناقش

o  اسألي الزبونة خبصوص ما تنوي ان تفعل بعد انتهاء القضية، حاولي تسليط الضوء على

  .االختيارات اإلجيابية

  :املواضيع التي جيب تفاديها

o ميكن أن تفرض على املدعى عليهلعقوبات التيتوقعات خبصوص حكم املحكمة، ا .  

  :السلوكيات الشخصية

o  ال تطوري عالقة شخصية مع زبونتك أو عالقة صداقة ألنه باإلمكان أن يكون عليك أن

 .تقولي للزبونة أشياء قد ال حتبها
o ال تتحدثي عن جتاربك الشخصية السلبية مع جهاز العدالة. 
o  النظام أو املسارالزبونة خبصوص  تفكريال حتاولي التأثري على طريقة.   

 : اخلاصةاالحتياجاتاإلضافية التي تطرحها الزبونات ذوي التحديات 

o  يف حاجة لتذكريهن بتناول أدويتهن كما الزبونات اللواتي تعانني من االضطرابات النفسية

 . واملقابالتجيب تهييئهم حلضور االجتماعات
o  قد ال يثقن )العامالت يف اجلنس ،السجينات ( حرجةهن يف وضعية قانونيةالزبونات اللواتي ،

بأن لهن احلق يف تقديم قضاياهم أمام املحكمة وقد يتخوفن من اإلدالء باجلرائم التي تعرضن 

  .من التعامل املضطهد الذي قد يتعامل به نظام العدالة معهنإليها وكذلك 

  :األشياء التي تقولها املرافقات الناجحات لزبنائهن

o هاجس املحكمةيتملكك أن ال جيب . 
o إلى ما بعد النطق بقرار املحكمة بل عليك أن تقومي بكل جلي كل شيء يف حياتك ؤال ت

  .املحكمةملواجهة تلك األشياء اجليدة التي من شأنها تقويتك 
o  الذهاب إلى املحكمة، كوني واقعيةفكري ملاذا تريدين.  

  :ناجحاتالغري األشياء التي تقوم بها املرافقات 

o  صوص كون زبونتك ال تقول خبأو ألي شخص آخر عن ختميناتك ال تقولي أبدا للمحامي

اسأليها هي نفسها طلبا خبصوص قصة زبونتك، احلقيقة، إذا كانت لديك أية شكوك 

 .للتوضيح
o  وما ال ميكنك فعله لها وكذلك كوني واضحة منذ البداية مع زبونتك خبصوص ما ميكنك

 .على فعله من أجل نفسهاما ميكنك مساعدتها خبصوص 



o كوني صادقة خبصوص الصعوبات التي ستواجهينها مع املحكمة. 
o  ر املحكمةامسال تقدمي لها أية وعود خبصوص خواتم. 
o ال تتوقعي أي شيء خبصوص العقوبات التي قد تفرضها أو ال تفرضها املحكمة. 
o ال تتصريف وكأنك معلمتها أو شيئا من هذا القبيل. 
o كوني مثاال-نةبقي هادئة ومتزا . 
o  زبونتك أم ملساعدة تقاسم جتارب شخصية متعلقة بالعنف والتعسف، هل تقومني بهذا ملساعدة

 نفسك ؟
o  خطاب االنتقام، وركزي دائما على الزبونةعلى ال تصادقي. 
o  منطية ال يف الزبائن وال يف التصرفات، تفادي النطق باألحكام املسبقةليس هناك. 
o ما جيري للمدعى عليهما جيري للزبونة أهم م. 

  

  :القضاة

o  القضايا التي تعرتض زبنائك القضاة خبصوص إلطالعحاولي البحث عن فرص. 
o  معاملة عادلةعن فرصة لشكر القضاة الذين تعاملوا مع زبنائك حاولي البحث. 
o  ال يتعاملون جيدا مع قضايا زبنائكحاولي البحث عن فرص للفت انتباه القضاة الذين.  

o  هنية يف كل متصريف بطريقة سمح لها بذلك أن املرافقة حاضرة ألن القاضي تذكري دائما

  .تعامالتك مع القضاة

o  التعامل مع زبونتك حتى وإن مل يكن لك أي تأثري مباشر على خواتم القضايا، إذا مل يتم

البعث برسائل إلى القاضي واستضافته حلضور بشكل منصف وعادل، ميكن للمنظمة 

  .تاجتماعات أو تكوينا

o  ال ختلق أي اضطرابات يف مسار اجللسات، يوافق أغلب القضاة على حضور املرافقة مادامت

على تهييئ نهم حبضور املرافقات ألنهن يساعدويقبلون أثبتت التجربة أن القضاة قد حيبذون 

 .الزبونة وبالتالي يصبح حضورهن مرغوب فيهومساندة وضبط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



IV. نساء للمحاكم بشكل عاماألسس القانونية للجوء ال:  

  

 :اخللفية القانونية للربنامج .1
  

و انطالقا من . احلق يف اللجوء للمحاكم و احلق يف املساواة أمام القانونهو من بني حقوق اإلنسان حق أساسي 

القانون الدولي فإن الدول ملزمة بضمان ودعم قوانينها املحلية و اختاذ كافة التدابري الالزمة من أجل توفري 

  .احلماية القانونية بشكل يضمن املساواة و دون أي متييز بني مواطنيها

ملزم باختاذ . كدولة عضوه يف األمم املتحدة و دولة منظمة للعهدين و املصادقة على العديد من االتفاقياتاجلزائر و 

 يف اللجوء العادل  الدولية من أجل ضمان احلماية القانونية و احلقاكافة التدابري من اجل ترجمة التزاماته

  .للمحاكم دون أي متييز مهما كان نوعه

  

من بني األسس القانونية التي ميكن االرتكاز عليها يف برامج املرافق أمام املحاكم ميكن ذكر على سبيل املثال ال 

  :اجلرد

  

  اإلعالن 

  العاملي حلقوق اإلنسان

  . صية القانونيةلكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن يعرتف له بالشخ :6املادة 

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع حبماية القانون دومنا متييز،، كما يتساوون :7املادة 

  . يف حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي حتريض على مثل هذا التمييز

 املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك احلقوق لكل شخص حق اللجوء إلى املحاكم الوطنية: 8املادة 

  .األساسية التي مينحها إياه الدستور أو القانون

  العهد الدولي 

  اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية

  : 2املادة 

... 
  : تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد-3

ياته املعرتف بها يف هذا العهد، حتى لو بان تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حر) أ ( 

  . صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو ) ب(

ان تنمى إمكانيات التظلم تشريعية خمتصة، أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، و ب

  القضائي ؛ 

  بان تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصلحة املتظلمني ) ج(

 
 



  اتفاقية القضاء على

   جميع أشكال التمييز ضد املرأة

اسبة تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل املن :2املادة 

  : ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي

إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعاتها املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا ) أ(

  لهذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة،املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملي 

اختاذ املناسب من التدابري، تشريعية وغري تشريعية، مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات، حلظر كل متييز ضد ) ب(

  املرأة،

 عن طريقاحلماية الفعالة للمرأة، فرض حماية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، وضمان ) ج(
 املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من أي عمل متييزي،

  .تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون. 1: 15املادة 

  

  : الذي جاء حسب مقتضياته ما يليللدستور فإننا نرجع باألساس اجلزائريأما بالنسبة للقانون 

  

وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إلى املولد، أو العرق، أو . ل املواطنني سواسية أمام القانونك : 29املادة 

 .اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي
  . السلطة القضائية مستقلة و متارس يف إطار القانون: 138 املادة

و احلريات و تضمن للجميع و لكل واحد املحافظة على حقوقه  حتمي السلطة القضائية املجتمع :139املادة 

  .األساسية

أساس القضاء مبادئ الشرعية و املساواة الكل سواسية أمام القضاء و هو يف متناول اجلميع و جيسده :  140 املادة

  احرتام القانون

  

 عليها هي جمربة بقوة تلتي صادقانطالقا أيضا من نصوص االتفاقيات و املعاهدات الدولة و اجلهوية فإن الدول ا

  .القانون الدولي باختاذ كافة التدابري الالزمة إلعمالها، مبا يف ذلك إدماجها يف التشريع الداخلي

 فهي مطالبة ، بل جيب عليها اعتماد املعايري و االلتزامات القانونية الدولية للدولة،على أن تتمكن املحاكم املحلية

  .تتكيف و املعايري الدولية حلقوق اإلنسانكمؤسسات تابعة للدولة أن 

 االلتزامات الدولية فإنها تعرض الدولة للمسؤولية و املساءلة بهذهو يف حالة عدم تقيد و التزام املحاكم املحلية 

 فإن القضاة يعتربون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة من 2فمثال و بالرجوع للمادة  .الدولية

 :عية خرق االتفاقية إذا مل يأخذوا بعني االعتبار مقتضياتها و ذلك حسب التالييف وض
 
 
 
 
 



 2املادة 
تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل 

الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة، 

  :يام مبا يليوحتقيقا لذلك تتعهد بالق

   

فرض حماية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، وضمان احلماية ) ج(

الفعالة للمرأة، عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف 

  البلد، من أي عمل متييزي،

  

كفالة تصرف االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة، و) د(

  السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

  

  :تعريفات مبسطة للقوانني .2

  

 هذا الدليل االستعانة يتهدف هده الفقرة إلى تلخيص و تبسيط جمموعة من املعطيات القانونية التي ميكن ملستعمل

  :ملعطيات تتلخص يفبها من أجل إجناز برنامج املرافقة أمام املحاكم أو املناصرة، و هاته ا

 
إعطاء تعريفات مبسطة ملجموعة من القوانني و اإلجراءات و املفاهيم كالقانون اجلنائي، القانون املدني  

  الخ...أو املقصود بالدعوى املدنية أو الدعوى العامة.. .قانون األسرة

بري من قبيل التطرق ملجموعة من القضايا و املشاكل القانونية التي تعرتض حياة النساء بشكل ك 

 العنف بشكل عام و العنف الزوجي، الطالق، إهمال األسرة والنفقة، كلها ، هتك العرض،االغتصاب

مواضيع سيتم التطرق إليها بشكل مبسط مركزين يف ذلك على إعطاء تعريف و شرح اإلجراءات 

 املحلية املتعلقة القانونية الواجب اختاذها مع إعطاء ملخص قانوني يضم النصوص القانونية الدولية و

 باملوضوع 
باإلضافة إلى التطرق يف األخري إلى بعض اإلجراءات التي ميكن للجمعيات اختاذها من أجل مساعدة  

الفتيات و الشابات املهددات قانونيا و أيضا التطرق لبعض املشاكل املرتقبة التي ميكن للجمعيات 

  .ت قانونيامصادفتها أثناء مساعدتهم للفتيات و الشابات املهددا

 
 :بعض املفاهيم و املصطلحات التي تصادفنا أثناء مرافقة النساء . أ
  

 ليس غاية يف حد ذاته بل هو جمرد وسيلة لتنظيم و تقدم حياة الناس فهو الزم لقيام اجلماعة القانون 

 :وتقدمها ورقيها وهو يهدف إلى
  

o صون حريات األفراد و حتقيق مصاحلهم.  

o مان تقدمهحفظ و ضبط كيان املجتمع و ض. 



  .القانون غري تابت و ال مستقر حبيث خيتلف من بلد ألخر و من زمن آلخر 

و أعمالهم و هو ينطبق على احلياة الفردية أينطبق القانون املدني على جميع األفراد أيا كانت مهنهم  

 .للشخص
  

  :قانون األسرة

 
 : قضاياأربع قانون األسرةينظم  

 
o ج،الطالق، احلضانةالزوا (القضايا املتعلقة باألسرة(... 
o  ة، التقدميالوصايا، الوال(بالنيابة الشرعية القضايا املتعلقة...( 
o القضايا املتعلقة باملواريث 
o القضايا املتعلقة بالتربعات، الوصية، الهبة و الوقف 

 
 :القانون اجلنائي

 
وبات املقررة لها و من اهم هي قواعد موضوعية حتدد األفعال التي تعترب جرائم و تبني العق: قانون العقوبات 

 .»جرمية و ال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانونال «العقوبات انون من ق1ئه م دامب
 

 :تنقسم اجلرائم إلى ثالث أنواع و هي
  :هي اجلرائم املعاقب عليها: اجلنايات .1

o باإلعدام  

o السجن املؤبد  

o  نع تطبيق عقوبة الغرامة سنة و هذه العقوبة ال مت20 إلى 5السجن املؤقت ملدة ترتاوح من.  

o عقوبات تكميلية: 
و هو حرمان املحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة األصلية من مباشرة حقوقه املالية حسب م : احلجر القانوني

  . ق ع7

  :احلرمان من احلقوق الوطنية

ع عزل املحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و املناصب السامية يف احلزب و الدولة و عن جمي - 

  .اخلدمات التي لها عالقة باجلرمية

احلرمان من حق االنتخاب و الرتشح و على العموم على احلقوق الوطنية و السياسية و حمل أي  - 

 .وسام
عدم األهلية ألن يكون مساعد حملف أو خبري أو شاهد على أي عقد أو أمام القضاء على سبيل  - 

  .االستدالل

 
  



   .هي اجلرائم التي يعاقب عليها: اجلنح .2

o احلبس ملدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا احلاالت التي يقرر القانون حدود أخرى.  

o  دج2000الغرامة التي تتجاوز.  

  

  .هي اجلرائم املعاقب عليها: املخالفات .3

o احلبس من يوم واحد على األقل إلى شهرين على األكثر.  

o  دج2000 دج إلى 20الغرامة من.  

  

 
 هي جمموعة القواعد اإلجرائية و الشكلية التي تتبع من وقت وقوع اجلرمية إلى :قانون اإلجراءات اجلزائية 

  :وقت تنفيذ العقوبة و متر مبراحل هي

 
o أي التحقيق الذي تقوم به الشرطة القضائية أو النيابة العامة عند وقوع : البحث و التحري عن اجلرائم

  .اجلرمية

o ي يقوم النائب العام أو قاضي التحقيق بصفته السلطة  بعد االنتهاء من البحث و التحر:مرحلة التحقيق

 .املختصة و تقوم بعد ذلك حبفظ القضية أو رفع دعوى إلى املحكمة املختصة
o و هي املرحلة التي يتم فيها البث النهائي يف القضية:املحاكمة . 
o  

املشاركني يف ارتكابها، حترك تقام الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجرمية و املساهمني و : الدعوى العمومية

من طرف النيابة العامة و رجال القضاء املكلفون بذلك و ميكن أن يقيمها الطرف املتضرر طبق للشروط املقررة يف 

  .القانون

 
يباشرها املضرور من أجل املطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن اجلناية أو اجلنحة أو : الدعوى املدنية

 لهذه الدعوى أن تقام ضد الفاعلني أو املشاركني يف ارتكاب اجلرمية أو ضد ورثتهم أو املسؤولني املخالفة و ميكن

 .املدنيني عنهم
  

ميكن إقامة الدعوى العمومية و الدعوى املدنية يف آن واحد أمام املحكمة اجلزائية التي رفعت إليها الدعوى 

  .العمومية

 
عوى العمومية و هنا جيب انتظار الفصل يف الدعوى العمومية تطبيقا ميكن إقامة الدعوى املدنية منفصلة عن الد

 »اجلزائي يوقف املدني«ملبدأ 
  



  9:منوذج لبعض القضايا التي تعرض بشكل كبري على اجلمعيات و التي تستلزم املرافقة  . أ

  

   و هتك العرضاالغتصاب

  

  :القانون الدولي

  

  املدنية والسياسية الدولي اخلاص باحلقوق العهد

   7ادة امل
   وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة جيوز إخضاع أحد للتعذيب ال
  ...بالكرامة                      

  من ضروب املعاملة مناهضة التعذيب وغريه اتفاقية

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  1املادة 
أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق  عمل ينتج عنه  أي"التعذيبب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد 

عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعرتاف، أو 

يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص  معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه

يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو  و عندما أ-ثالث 

وال يتضمن . الرسمية حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته

  .و الذي يكون نتيجة عرضية لهالهذه العقوبات أ ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

   5املادة 
  :التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي الدول األطراف جميع تتخذ

القضاء على التحيزات والعادات العرفية  تغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف حتقيق) أ

بكون أي من اجلنسني أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية  ملمارسات األخرى القائمة على االعتقادوكل ا

  للرجل واملرأة،
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 االغتصاب 
حسب 
القانون 
 الدولي



  اجلزائريالقانون 

  

  هتك العرض

  

 :اجلزائري اجلزائيالقانون 
 
   كل من ارتكب جناية هتك العرض يعاقب بالسجن املؤقت من خمس إلى : 336 ادةامل 

 كتمل السادسة عشرة فتكون العقوبة إذا وقع هتك العرض ضد قاصرة مل تو سنواتشر ع 
   .لى عشرين سنةإبالسجن املؤقت من عشرة سنوات                        
 إذا كان اجلاني من أصول من وقع عليه الفعل املخل باحلياء أو هتك العرض : 337 ادةامل  

كان معلميه أو ممن خيدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى األشخاص كان من فئة من لهم سلطة عليه أو  أو

املبينني أعاله أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان اجلاني مهما كانت صفته قد استعان يف ارتكاب 

اجلناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن املؤقت من عشرة سنوات إلى عشرين سنة و يف احلالة املنصوص 

  .336 و 335 و السجن املؤبد يف احلالتني املنصوص عليهما يف املادتني 334ليها يف الفقرة األولى من املادة ع

  الدستور اجلزائري

  . ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة و حرمة شرفه حيميهما القانون:39 املادة

  

  

  :جرمية االغتصاب ما هي عناصرها و كيف حتدد عقوبتها )1

  

مل يتم تعريف االعتداءات اجلنسية بدقة عدى هتك العرض فعامة ما : اءات اجلنسية ضد النساءاالعتد 

كل العالقات اجلنسية التي تقرتف بعنف أو بإجبار أو بتهديد أو على غفلة و ميكن أن « تعرف كاآلتي 

ط صور أو استمناء أو التقا. تكون االعتداءات اجلنسية حماوالت لهتك العرض من غري اخرتاق اللمس

 .»بث تصوير إباحي حتت التهديد و التي يقوم بها اجلاني ضد ضحيته أو بإجبارها للقيام بها
  .هو عملية جنسية كاملة يقع ضد امرأة عذراء أم ال بدون رضاها: هتك العرض 
هو اخرتاق جنسي من أي نوع كان و الذي يقع حتت الضغط أو العنف أو التهديد على : هتك العرض  

  .النسوياجلنس 
 .هو سلوك عنيف تدخل فيه العالقة السلطوية للرجل على املرأةهتك العرض  
 .تشدد العقوبة حسب سن الضحية 
 .تشدد العقوبة بالنظر لصفة اجلاني 
 .تشدد العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية 
  .تشدد العقوبة إذا كان اجلاني قد استعان بشخص أو أكثر 

  

 االغتصاب
وهتك 
العرض 
 حسب

القانون 
الجزائري



 :املحكمةأمام  مكونات امللف )2
  

  .تسجيل الشكوى مبركز الشرطة أو الدرك الوطني التابع ملحل إقامتك 

إيداع شكوى أمام وكيل اجلمهورية و جيب أن يشار يف الشكوى لصفة املشتكي به و عنوانه و يتم ذكر  

جميع الوقائع و املكان و الزمان الذي وقعت فيه و أسماء الشهود إن وجدو و عناوينهم و ترفق 

  .بشهادة طبيةالشكاية 

  .وكيل اجلمهورية و حسب اختصاصه و بعد تكيفه للوقائع أن حييل امللف لقاضي التحقيقميكن ل 

تكون حبوزته الشكوى و نتائج حتريات الشرطة زيادة على تصرحيات اجلاني إذا كان : قاضي التحقيق 

  .يقاف اجلانيمعروف، و يقوم قاضي التحقيق باستدعاء الضحية و يبدأ التحقيق يف اإلثبات إل

  :قاضي التحقيق يستطيع أن يأمر مبا يلي 

  مواجهة اجلاني إذا كان معروف 

 فحص اجلاني من طرف طبيب األمراض العقلية 
 :و يستنتج ما يلي 

  اتقاء وجه الدعوى النعدام األدلة 

 إرسال امللف للنيابة العامة من أجل املتابعة أمام حمكمة اجلنايات 
 
  :ابمسؤولية الدولة جتاه االغتص )3

  

أكدت املحاكم الدولية حلقوق اإلنسان و املحاكم اجلنائية الدولية أن األمل و املعانات الناجتني عن االغتصاب يتفقان 

  .و مبوجب القانون الدولي يعترب االغتصاب يف كثري من الظروف شكال من أشكال التعذيب. مع تعريف التعذيب

اإلنسان عن حاالت االغتصاب التي يرتكبها موظفوها و هي و الدولة مسؤولية مبوجب القانون الدولي حلقوق 

مسئولة أيضا عن تلك التي يرتكبها األفراد غري رسميني عندما تتقاعس عن التحرك ملنع االغتصاب أو املعاقبة عليه 

  10أو إنصاف الضحية
  

 .اإلجراءات القانونية الواجب اختاذها )4
  

  

  

أين جيب التوجه يف حالة 

  اإلغتصاب و ملن

  

بليغ عن للت

 اإلغتصاب

o  إبالغ الشرطة أو الدرك الوطني لتتحصلني على رخصة

الكشف الطبي الذي جيرى يف مصلحة الطب الشرعي أو 

مصلحة األمراض النسائية و بعد الفحص تسلم لك شهادة 

 .طبية تبني آثار األضرار
o إيداع الشكوى أمام وكيل اجلمهورية  

o املطالبة بالتعويض الناجم عن االعتداء 
o حكمة املختصة هي حمكمة اجلناياتامل.  
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كيف تتحصلني 

على املساعدة 

  :القضائية

o  تقديم طلب أمام السيد وكيل اجلمهورية و ذلك باملحكمة

املختصة إقليميا و يف الطلب تشرحني قضيتك و وضعيتك 

  .املادية

o شهادة عوز تقدم من طرف بلدية إقامتك بتصريح شاهدين. 

o شهادة حماسبة ضريبية.  

  

األدلة الواجب 

توفرها انطالقا 

  من القانون

o الشهادة الطبية. 
o شهادة الشهود  

o اعرتاف الفاعل  

o حالة التلبس  

  

  

  دلة الواجب توفرهااأل

  

األدلة و القرائن 

الواجب توفريها 

  لتدعيم امللف

o استعمال العنف 
o استعمال السالح األبيض  

o وجود خدوش و رضوض على جسم املرأة.   

o جار أو باغتوا الضحية يف شهادة الشهود أنهم سمعوا ش

  .وضعية خناق مع الفاعل

 تقديم شكوى كتابية o  إجراءات هامة
o أن تكون مرفقة مبحامي عند وضع الشكاية  

o ذكر أسماء و عناوين الشهود إن وجدوا  

o إرفاق الشهادة الطبية  

o املطالبة برقم املحضر و تارخيه.  

 عدم االغتسال قبل معاينة آثار الضرر o  مالحظات عملية
o تفاظ باملالبس الداخلية و اخلارجية التي كانت ترتدينها أثناء االعتداءاالح  

o االحتفاظ بنسخة من الشهادة الطبية مهما كانت الظروف  

o التحدث لزميل أو صديق أو اجلمعيات التي لهل مراكز أو خلية استماع  

o  إذا كانت هوية الفاعل جمهولة فيمكن تقديم شكاية ضد جمهول و على

  .لبحث للعثور عليهالشرطة إجراء ا

 من 7باعتبار أن هتك العرض جناية فإن املشرع اجلزائري أشار يف املادة  o  تقادم الدعوى

قانون العقوبات أن الدعوى العمومية يف مواد اجلنايات تتقادم بانقضاء عشرة 

سنوات كاملة تسري من يوم اقرتاف اجلرمية إذ مل يتخذ يف تلك الفرتة إجراء 

  .قيق و املتبعةمن إجراءات التح

  

  

  



 العنف الزوجي
  

  :القانون الدولي

  

  العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية

   واالجتماعية والثقافية

 من  ستوىمتقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى : 12املادة 
  .الصحة اجلسمية العقلية ميكن بلوغه                        

  الدولي اخلاص باحلقوق دالعه

  املدنية والسياسية 

 جيوز  حرمان أحد  وال. احلق وعلى القانون أن حيمى هذا. احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان. 1: 6ملادة ا

  .من حياته تعسفا

. رامةإنسانية أو احلاطة بالك وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال جيوز إخضاع أحد للتعذيب ال: 7املادة 

  .اخلصوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه  احلر وعلى وجه

  من ضروب املعاملة مناهضة التعذيب وغريه اتفاقية

  إنسانية أو املهينة  أو العقوبة القاسية أو الال

يد، جسديا كان أم أمل أو عذاب شد عمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد : 1املادة 

عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على 

يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي  اعرتاف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه

ي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان يلحق مثل هذا األمل أو العذاب أل  أو عندما-شخص ثالث 

. الرسمية نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته

لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة  وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم

  . عرضية لها

  لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية ا

  : التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي الدول األطراف جميع تتخذ: 5املادة 

العادات  القضاء على التحيزات و تغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف حتقيق) أ

بكون أي من اجلنسني أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على  العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد

  أدوار منطية للرجل واملرأة،

  اإلعالن العاملي بشأن القضاء على العنف ضد املرأة

 عصبية  اجلنس إليه فعل عنيف تدفع أي" العنف ضد املرأة " يعني تعبري ،اإلعالنألغراض هذا : 1املادة 

 سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية ، أو معاناة للمرأةذىآ يرتتب عليه، أن يرجح أوويرتتب عليه،

 سواء حدث ذلك يف احلياة ، من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي ممن احلريةبأفعالمبا يف ذلك التهديد 

  . العامة أو اخلاصة

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 

  لدوليا



   :  ما يلي،بيل احلصريفهم بالعنف ضد املرأة انه يشمل على سبيل املثال ال على س :2املادة 

العنف البدني واجلنس والنفسي الذي حيدث يف إطار األسرة مبا يف ذلك الضرب والتعدي اجلنسي على أطفال . أ

 وختان اإلناث وغريه من املمارسات التقليدية املؤذية ، واغتصاب الزوجة، والعنف املتصل باملهر،األسرة اإلناث

  ملرتبط باالستغالل ؛  والعنف غري الزوجي والعنف ا،للمرأة

العنف البدني واجلنسي والنفسي الذي حيدث يف إطار املجتمع العام مبا يف ذلك االغتصاب والتعدي اجلنسي . ب

 واالجتار بالنساء وإجبارهن ،واملضايقة اجلنسية والتخويف يف مكان العمل ويف املؤسسات التعليمية وأي مكان آخر

  على البغاء؛ 

  .  وقعأينمانسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، العنف املدني واجل. ج

 تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل  أالينبغي للدول أن تدين العنف ضد املرأة و :4املادة  

 على وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل ملمكنة ودون تأخري، سياسة تستهدف القضاء. من التزامها بالقضاء به،

   -:العنف ضد املرأة، ولهذه الغاية ينبغي لها

 التمييز ضد أشكال يف التصديق على اتفاقية القضاء على جميع - حيثما ال تكون قد فعلت بعد -أن تنظر ) أ(

   عليه حتفظاتها أو سحب إليهااملرأة أو االنضمام 

  .  متتنع عن ممارسة العنف ضد املرأةأن) ب(

الواجب يف درء أفعال العنف عن املرأة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها، وفقًا للقوانني  جتتهد االجتهاد أن) ج(

  . أو ارتكبها أفراداألفعالالوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه 

 حبق من يصيبون من النساء إداريةأن تدرج يف القوانني املحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل ) د( 

 آليات إلى تفتح فرص الوصول أن وينبغي األضرار العنف عليهن  وان تؤمن للنساء تعويضا عن بإيقاع باألضرار

 سبل عادلة وفعالة ، وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانني الوطنية، النساء اللواتي يتعرضن للعنفأمامالعدالة 

ا لديهن من حقوق يف التماس  إعالم النساء مبأيضا التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول األضرارلالنتصاف من 

  التعويض من خالل هذه اآلليات؛ 

 تدرج أن أو ، العنفأشكال وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية املرأة من جميع إمكانية تدرس  أن) هـ(

 تقدمه أن عون ميكن أيآخذة بعني االعتبار حسب االقتضاء،، لذلك الغرض يف اخلطط املوجودة بالفعلإحكاما

  ال سيما منها املنظمات املعنية مبسألة العنف ضد املرأة ؛   احلكومية،واملنظمات غري

 والثقافية التي تعزز واإلداريةعلى حنو شامل، النهج الوقائية وكل التدابري القانونية والسياسية ،ان تصوغ) و(

مارسات إنقاذية و  املرأة بسبب وجود قوانني ومإيذاء ال يتكرر أن العنف وتكفل أشكالحماية املرأة من جميع 

   ال تراعي نوع اجلنس ؛ أخرى تدخل أشكال

 حيث تدعو احلاجة،، ضمن حدود املوارد املتاحة لها وكذلك، حد ممكنأقصى التكفل على إلى تعمل أن) ز(

، أطفالهن إلى وعند االقتضاء ، النساء اللواتي يتعرضن للعنفإلى التعاون الدولي، بان تقدم إطارضمن 

 وإعالتهم والعالج واملشورة واخلدمات الصحية األطفالواملساعدة على رعاية ، كإعادة التأهيل،مساعدة متخصصة

 لتعزيز األخرى تتخذ كل التدابري أنواالجتماعية واملرافق والربامج،  فضال عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها 

   تأهيلهن يف املجالني البدني والنفسي؛ وإعادةسالمتهن 

   املتصلة بالقضاء على العنف ضد املرأة ؛ألنشطتهاامليزانيات احلكومية موارد كافية  تدرج يف أن) ح(



 عن تنفيذ واملسئولني القوانني واملوظفني العموميني إنفاذ لضمان تزويد موظفي ةالالزم تتخذ التدابري أن) ط(

   الحتياجات املرأة ؛سياسات درء العنف ضد املرأة والتحقيق فيه واملعاقبة عليه، بتدريب جيعلهن واعني

 السلوك االجتماعية والثقافية للرجل أمناط لتعديل ، والسيما يف جمال التعليم، تتخذ جميع التدابري املناسبةأن) ي(

 من اجلنسني أو تفوقه أي دونية إلى املستندة األخرى التحيز واملمارسات التقليدية وكل املمارسات وإلزالة ،واملرأة

  دة فيما يتعلق فبدور الرجل واملرأة ؛   القوالب اجلامأو إلى

 عن مدى ،األسري، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف اإلحصاءات تساند األحباث وجنمع البيانات وتصنف أن)ك(

 هذا العنف وطبيعته وخطورته أسباب وان تشجع األحباث التي تتناول ، العنف ضد املرأةأشكالتفشي خمتلف 

 ونتائج اإلحصاءات جيري نشر أن التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على وتبعاته، ومدى فعالية التدابري

    ؛إليهااألحباث املشار 

   ، تتخذ تدابري تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف يف مواجهة العنفأن) ل(

الصلة، املتعلقة حبقوق اإلنسان، أن تضلع، عند تقديم التقارير التي توجب تقدميها صكوك األمم املتحدة ذات ) م(

   ،اإلعالن لتنفيذ هذا املتخذةبتضمني هذه التقارير معلومات من العنف ضد املرأة والتدابري 

) س(، اإلعالنأن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية مالئمة للمساعدة على تنفيذ املبادئ التي يتضمنها هذا ) ن(

 يف رفع درجة ، يف كافة أحناء العامل،لنسائية واملنظمات غري احلكوميةأن تعرتف بالدور الهام الذي يؤديه احلركة ا

 الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد املرأة، 
أن تسعل وتساند عمل احلركة النسائية واملنظمات غري احلكومية وتتعاون معها على املستويات املحلية ) ع(

  ،  اإلقليميةوالوطنية و

احلكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد  / قليميةاإلأن تشجع املنظمات ) ف(

  .  حسب االقتضاء،املرأة ضمن براجمها

  

  اجلزائريالقانون 

  

  العنف الزوجي من خالل

  :العقوباتقانون 

 كل من أحدث عمدا جروحا للغري أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من  :264املادة 
 أعمال العنف أو التعدي، يعاقب باحلبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من                         
 هذه األنواع من العنف مرض أو عجز دج، إذا نتج عن 500.000دج إلى  100.000                         

وق الواردة يف و جيوز عالوة على ذلك أن حيرم الفاعل من احلق .كلي عن العمل ملدة تزيد عن خمسة عشر يوما

  . من هذا القانون من سنة على األقل إلى خمس سنوات على األكثر14املادة 

 و إذا ترتب على أعمال العنف املوضحة أعاله، فقد أو برت إحدى األعضاء أو احلرمان من استعماله أو فقد

املؤقت من عشر إلى البصر أو فقد إبصار إحدى العينني أو أية عاهة مستدمية أخرى فيعاقب اجلاني بالسجن 

  .عشرين سنة

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
 الجزائري



 إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن املؤبد إلذا أحدثت الوفاة، و تكون السجن :265املادة 

ة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو برت أحد األعضاء أو احلرمان من املؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سن

ارإحدى العينني أو أية علهة مستدمية أخرى و يكون السجن املؤقت من خمس أستعماله أو فقد البصر أو فقد إبص

  .264إلى عشر سنوات يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األولى من املادة 

 إذا وقع اجلرح أو الضرب أو غري ذلك من أعمال العنف أو اإلعتداءات األخرى مع سبق اإلصرار أو :266املادة 

لحة و مل يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل ملدة تتجاوز خمسة عشر يوما، فيعاقب الرتصد أو مع حمل أس

  . دج1.000.000 دج إلى 200.000اجلاني باحلبس من سنتني إلى عشر سنوات و بغرامة من 

  .و ميكن مصادرة األشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ اجلرمية مع مراعاة حقوق الغري حسن النية

 دج كل من سبب للغري 2000 إلى 500يعاقب باحلبس من شهرين إلى ثالت سنوات و بغرامة من : 275املادة 

 عمدا و بأية طريقة كانت و بدون قصد إحداث الوفاة موادا مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي و ذلك بأن أعطاه

فتكون العقوبة احلبس من و إذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل ملدة جتاوز خمسة عشر يوما  .ضارة بالصحة

و جيوز عالوة على ذلك احلكم على اجلاني باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة  .سنتني إلى خمس سنوات

  . و باملنع من اإلقامة من سنة على األقل إلى خمس سنوات على األكثر14يف املادة 

لى عاهة مستدمية فتكون ‘ استعمال عضو أو و إذا أدت املواد املعطاة إلى مرض يستحيل برؤه أة إلى عجز يف

و إذا أدت الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة . لى عشرين سنة‘العقوبة السجن املؤقت من عشر سنوات 

  .السجن املؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

الفروع أو أحد الزوجني أو من إذا ارتكب اجلنح و اجلنايات املعنية يف املادة السابقة أحد األصول أو : 276املادة 

  :يرث املجني عليه أو أحد األشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة

  .275 احلبس من سنتني إلى خمس سنوات و ذلك يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة أألولى من املادة -1

  .275حلالة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة  السجن املؤقت من خمس إلى عشر سنوات و ذلك يف ا-2

إلى عشرين سنة و ذلك يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من املادة عشر سنوات  السجن املؤقت من -3

275.  

  .275 السجن املؤبد و ذلك يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة اخلامسة من املادة -4

 
 :ي و العنف بشكل عامتلخيص للعنف الزوج )1

  

   من قانون العقوبات كما أشار إلى264أشار املشرع اجلزائري إلى أعمال العنف و جرمه يف املادة  

 أعمال العنف التي يرتكبها   والفروع و جرمه إّال أّنه مل يشر إلى أعمال العنف املرتكبة ضد األصول

دابري ليؤقلمها مع االتفاقيات الدولية التي  تتخذ أي ت الزوج ضد زوجته يف قانون العقوبات و مل

 . اجلزائر صادقت عليها
  

 :بشكل عام
العنف بشكل عام هو كل سلوك صادر عن شخص اجتاه شخص آخر يسبب من خالله ضررا مادية أو  

   ؛جسديا أو نفسيا يف ذاته أو ممتلكاته



بب يف العنف أو حسب وميكن للعنف أن يأخذ أشكاال متنوعة وتسميات خمتلفة ختتلف حسب املتس 

األداة املمارس بها العنف أو حسب الشخص الذي أصابه العنف وأيضا حسب الهدف املبتغى من وراء 

 جيعل جميع أشكال العنف تتداخل فيما بينها حبيث يصعب احلديث عن شكل الذيالشيء .هدا السلوك

 ؛دون اآلخر
 ؛ياميكن للعنف أن يكون عنفا جسديا عنفا معنويا أو عنفا ماد 
 العنف الزوجي هو احلالة التي ميارس فيها الزوج السلطة باستعمال اإلكراه اجلسدي أو املعنوي؛  
د بالقتل أو إشهار السالح العنف هو ما ميارس جتاه الزوجة من ضرب وجرح وسب وشتم وتهدي 

 ؛األبيض
  ؛و أيضا وجه من أوجه العنف الزوجيطرد الزوجة يف منتصف الليل مبالبس النوم ه 

 ؛اب للزوجة و بالتالي هو أيضا عنفمارسة اجلنس مع الزوجة رغم إرادتها هو اغتصم 
 ؛نح املرتكبة ضد األشخاص بشكل عامالعنف الزوجي يندرج ضمن باب اجلنايات و اجل 
تشدد العقوبة املنصوص عليها خبصوص اجلنايات و اجلنح املرتكبة ضد األشخاص إدا كان الفاعل هو  

 ؛الزوج اجتاه زوجته
  

  مفاهيم خاطئة عن العنف الزوجي )2

  ؟) األسر الفقرية والغري متعلمة( يقال أن العنف الزوجي خاص بطبقات معينة  

غري صحيح ألن جميع النساء ممكن أن تكن عرضة للعنف من طرف أزواجهن دون أن يكون  

  . للفقر أو الغنى أو أمية

  يقال أن العنف الزوجي اليوم أصبح نادرا؟ 

 بنفس احلدة حتى اليوم ويف جميع الدول و هو يعترب من اجلرائم غري صحيح فهو يوجد 

  .املسكوت عنها

يقال إن النساء هم السبب الرئيسي فيما يتعرضن له وذلك من خالل سلوكياتهن  

  كمعارضتهن ألزواجهن أو قيامهن بشيء ال جيب القيام به أو العكس؟

كانت األسباب و الرجال غري صحيح احلقيقة أنه ال حيق ألحد أن يضرب اآلخر مهما  

  .العنيفني سيجدون دائما مربرات لسلوكهم العنيف مهما فعلت النساء أو مل تفعلن

  إذا أرادت النساء ترك أزواجهن العنيفني ميكنهن ذلك وهن يبقني فقط ألنهن حيبون ذلك؟ 

غري صحيح ألن النساء ال يرتكن منازلهن ألسباب عديدة من بينها اخلوف من عنف مضاعف  

 طرف أزواجهن، تفادي االعرتاف بأنها عرضة للعنف من طرف زوجها، عدم استقالليتهن من

املادية، االفتقار ملكان ميكن اللجوء إليه، االفتقار حلماية قانونية كافية لهن، انعدام الدعم 

  الخ...املادي والنفسي من طرف اآلخرين

  الرجال العنيفني هم إما مدمنني أو مرضى عقليا؟ 

بل القليل من الرجال املرضى عقليا من ميارسون العنف، و الكحول هو جمرد غري صحيح  

 .تربير لشرعنة العنف و إال ملاذا هم عنيفني فقط مع نسائهم و ليس مع اجلميع



  التحرش اجلنسي

  

  :القانون الدولي

 
  العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلىتقر الدول  :12املادة 

  .من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه مستوى

  الدولي اخلاص باحلقوق العهد

  .املدنية والسياسية 

 وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو  جيوز إخضاع أحد للتعذيب ال :7املادة 
صوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون اخل على وجه .الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة

  .رضاه احلر

  من ضروب املعاملة وغريه.مناهضة التعذيب اتفاقية

  . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم  عمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"أغراض هذه االتفاقية، يقصد :1املادة 

يا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو عقل

يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه  على اعرتاف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه

م على يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقو  أو عندما-هو أو أي شخص ثالث 

التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر 

لهذه  وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم. الرسمية يتصرف بصفته

  .العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

  .التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال 

  :التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي الدول األطراف جميع تتخذ:5املادة 

القضاء على التحيزات والعادات  تغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف حتقيق) أ

ى أو أعلى من اآلخر، أو بكون أي من اجلنسني أدن العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد

  .على أدوار منطية للرجل واملرأة

التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفل لها  الدول األطراف جميع تتخذ: 10املادة 

  (...) الرجل يف ميدان الرتبية حقوقا مساوية حلقوق

املرأة يف ميدان العمل   على التمييز ضدتتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء: 11املادة 

  (...) لكي تكفل لها، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق

  

  

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
  الدولي



  :اجلزائريالقانون 

  

   اجلزائريالدستور

  خطر أي عنف بدني أو معنوي أو  تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان و:  34املادة 

  .أي مساس بالكرامة

  يعاقب القانون املخالفات املرتكبة ضد احلقوق و احلريات و على كل ما ميس :  35املادة 

   .سالمة اإلنسان البدنية و املعنوية

  11-90قانون العمل 

   .يف إطار عالقة العمل للعمال احلق يف احرتام حرمتهم اجلسدية و املعنوية و كرامتهم :6املادة 

  قانون العقوبات

من أصول من وقع عليه الفعل املخل باحلياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم إذا كان اجلاني :  337ادة امل

سلطة عليه أو كان معلميه أو ممن خيدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى األشخاص املبينني أعاله أو كان موظفا 

خص أو أكثر فتكون أو من رجال الدين أو إذا كان اجلاني مهما كانت صفته قد استعان يف ارتكاب اجلناية بش

العقوبة السجن املؤقت من عشرة سنوات إلى عشرين سنة و يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األولى من املادة 

  .336 و 335 و السجن املؤبد يف احلالتني املنصوص عليهما يف املادتني 334

  

  

 :تعريف مبسط التحرش اجلنسي )1
ية، وغريها من ممارسات الشفوية واجلسدية ذات عروض جنسية غري مرغوب فيها، طلب خدمات جنس 

طبيعة جنسية تشكل حترشا جنسيا، وعند الرضوخ أو رفض هذه املمارسات بشكل صريح أو ضمني 

 .يكون لذلك انعكاسا على العمل، تعيق التطور يف العمل أو خلق جو غري سليم وعدائي يف العمل
يف شروط العمل و خيلق جوا مرعبا يف العمل و هو أيضا سلوك غري مرغوب فيه صارم أو مهيمن يغري  

هذا النوع من التحرش اجلنسي ليس له بالضرورة انعكاسا حول التطور يف العمل، بل ميكن أن . عدائي

يكون مصدره الزمالء يف العمل أو شخص أجنبي، و هو ليس حمدودا يف العروض اجلنسية بل ميكن أن 

  .ر جلنس اآلخريكون ممارسات عدائية و استفزازية بالنض

  .الرجال يف العمل حيكون نكثا جنسيا عدائية أو يعلقون صورا فاضحا الستفزاز النساء: مثال

ميكن أيضا أن يقوم عندما تكون املرأة املستخدمة جمربة على االختيار إما اخلضوع للعروض اجلنسية  

ه السلطة يف التحكم يف املقدمة لها أو أن تفقد امتيازا يف العمل من حقها، هنا املتحرش تكون ل

 .االمتيازات يف العمل
 .رب العمل الذي يهدد الكاتبة بالطرد أو احلرمان من ترقية إذا مل تستجب لرغباته اجلنسية: مثال

التحرش اجلنسي يعني االعتداء املتكرر على شخص ما بغرض مضايقته و وضعه يف موضع غري الئق و  

  :إزعاجه و هو أيضا

  .يزيةكل مالحظة جنسية متي 

التحرش 
الجنسي 
حسب 
القانون 
 الجزائري



 كل إشارة أو طلب جنسي صريح غري حمرتم عندما تكون متكررة و عنيفة 
 :التحرش اجلنسي هو ضغط من أجل 

  ختويف 

 إذالل 
  إسقاط 

  إرغام 

 من الذي يتحرش؟ 
  .يستغل موقعة املميز و سلطتهأي شخص  

 .يف العملمسؤول  
  زميل يف العمل 

  مشرف على تكوين 

  :ضحايا التحرش 

  :بغض النظر عنء التحرش اجلنسي خيص كل النسا 

o  صغريات أو اكرب سنا(سنهن(  

o  عازبات، متزوجات، مطلقات، أرامل(أوضاعهن الشخصية.(  

o  أم الةجميل(شكلهن اجلسدي (  

o  حتى تلك األكثر احتشاما(لباسهن( 
o  من األميات إلى اجلامعيات(مستواهن التعليمي(  

o  من املوظفة إلى املرأة اإلطار(مرتبتهن(  

 .و ضد املرأة العاملة بصفة خاصةضد أي امرأة بصفة عامة 
  

 :مكونات امللف )2
 

تقديم شكاية أمام وكيل اجلمهورية يف أقصر اآلجال و يشار يف الشكوى لصفة املشتكي به و عنوانه و  

 .صفته و يتم ذكر الظروف املحيطة بالواقعة و تاريخ بدايتها و ذكر وسائل اإلكراه
 .أسماء الشهود و عناوينهم إن وجدو 
 .ل اجلمهورية أن حييل امللف إلى قاضي التحقيق أو إلى اجللسة مباشرةميكن لوكي 

  

  اإلجراءات القانونية الواجب اختاذها )3

  

أين جيب التوجه 

يف حالة التحرش 

  اجلنسي و ملن

o تقديم شكاية أمام الضبطية القضائية  

o تقديم شكاية أمام وكيل اجلمهورية  

o و الدرك الوطنيتقديم جميع املعطيات حول الواقعة أمام الشرطة أ  

o احلرص على استماع الشهود.  



  

األدلة الواجب 

  توفرها

  

o  شهادة الشهود  

o رسائل مكتوبة، رسائل عرب الهاتف( والضغط اإلكراه وسائل إثبات(...  

إلرفاقها و عناوينهم الشخصية و العائلية  أخد أسمائهم  شهود جيبوجوديف حالة  o  إجراءات هامة

 .قبل التوجه للشرطةبالشكوى 
  

  جيب على املرأة متابعة شكواها o  مالحظات عملية

o االنتقال مع حماميها لتسجيل الشكوى  

o أخذ رقم املحضر و تارخيه لالستفسار عن مصريه  

o  إذا حتول التحرش إلى اعتداء جنسي نتخذ نفس اإلجراءات املذكورة سابقا يف حالة هتك

   العرض

  

 



  النفقة على الزوجة و األبناء
  

  :القانون الدولي
 

  اتفاقية القضاء على جميع 

  أشكال التمييز ضد املرأة

  على التمييز ضد  تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء .16:1املادة 

  وبوجه خاص تضمن، على  املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية،

  :أساس املساواة بني الرجل واملرأة

...  

   وق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،نفس احلق) ج

 ... 
عليها  نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف) ح

  .وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو للرجل واملرأة، متى أدركا سن1: 16املادة 

   التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله وهما متساويان يف احلقوق لدى. اجلنسية أو الذين

لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له و ألسرته، و : 25املادة 

مللبس و املسكن و العناية الطبية و كذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة، و له احلق يتضمن ذلك التغذية و ا

يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة و املرض و العجز والشيخوخة و غري ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة 

  .لظروف خارجة عن إرادته

  .لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة و رعاية خاصة

   خلاص باحلقوقالدولي ا العهد
  .املدنية والسياسية

  ...:23املادة 

الزوجني وواجباتهما لدى  تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوق.4

يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية  وفى حالة االحنالل. التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله

  .وجودهملألوالد يف حالة 

  أشكال القضاء على جميع اتفاقية

   التمييز ضد املرأة

  .تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون.1: 15املادة 

وتساوى بينها وبينه يف  متنح الدول األطراف املرأة، يف الشئون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل،.2

  .ةفرص ممارسة تلك األهلي

 

نفقة 
الزوجة و 

األبناء 
حسب 
القانون 
 الدولي



  :اجلزائريالقانون 
  

   اجلزائريقانون األسرة

    جتب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه بنية مع مراعاة: 74 ادةامل 

  . من هذا القانون80  و79  و78أحكام املواد  

  فبالنسبة للذكور إلى سن ، جتب نفقة الولد على األب ما مل يكن له مال: 75 ادةامل 
 ية أو و تستمر يف حالة ما إذا كان الولد عاجز آلفة عقل.  اإلناث إلى الدخول ولرشدا                          
  . باإلستغناء عنها بالكسب تسقطبدنية أو مزاوال للدراسة و                          

  .لك على ذ يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة: 76 ادةامل

 جتب نفقة األصول على الفروع و الفروع على األصول حسب القدرة و اإلحتياج و درجة القرابة يف : 77 ادةامل

  .اإلرث

  ما يعترب من الضروريات يف العرف و، و السكن أو أجرته، الغذاء و الكسوة و العالج:تشمل النفقة : 78 ادةامل
  . و العادة

 قبل مضي سنة من ه النفقة حال الطرفني و ظروف املعاش و ال يراجع تقدير يراعي القاضي يف تقدير: 79 ادةامل

  .احلكم

 تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى و للقاضي أن حيكم باستحقاقها بناءا على بينة ملدة ال تتجاوز : 80 ادةامل

  .سنة قبل رفع الدعوى

 من السكن العائلي ما دامت يف عدة طالقها أو وفاة  ال خترج الزوجة املطلقة و ال املتوفى عنها زوجها: 61 ادةامل

  .زوجها إّال يف حالة الفاحشة املبينة و لها احلق يف النفقة يف عدة الطالق

  : لألسباب اآلتية جيوز للزوجة أن تطلب التطليق: 53 ادةامل

 من 80، 79، 78 املواد مع مراعاة ، ما مل تكن عاملة بأسعاره وقت الزواجبوجبوبه اإلنفاق بعد صدور احلكم معد

  .هذا القانون

  قانون العقوبات

  : دج100.000دج إلى  25.000 يعاقب باحلبس من شهرين إلى سنة و بغرامة  من : 330 ادةامل

 أحد الوالدين الذي يرتك مقر أسرته ملدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة التزاماته األدبية أو املادية املرتتبة -1

 و ال تنقطع مدة الشهرين إّال بالعودة إلى مقر .ة أو الوصايا القانونية و ذلك بغري سبب جديعلى السلطة األبوي

  ،األسرة على وضع ينبئ على الرغبة يف استئناف احلياة العائلية بصفة نهائية

  ،الزوج الذي يتخلى عمدا و ملدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل لغري سبب جدي -2

 كل دج 300.000دج إلى  50.000 أشهر إلى ثالث سنوات و بغرامة من 6 يعاقب باحلبس من : 331 ادةامل

 و عن أداء كامل قيمة النفقة ،شهرين عن تقديم املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرتهال ملدة تتجاوز ، ومن امتنع عمدا

  .لتزامه بدفع نفقة إليهم و ذلك رغم صدور حكم ضده با،املقررة عليه إلى زوجته أو أصوله أو فروعه
 و يعترب اإلعسار الناتج عن االعتياد على سوء السلوك أو الكسل ،يفرتض أن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس

 .أو السكر عذرا مقبوال من املدين يف أية حال من األحوال

النفقة على 
الزوجة و 

األبناء 
حسب 
القانون 
 الجزائري



 ختتص أيضا باحلكم يف اجلنح  من قانون اإلجراءات اجلزائية،329 و 40 و 37دون اإلخالل بتطبيق أحكام املواد 

و يضع صفح  الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونةإقامة حمكمة موطن أو حمل املذكورة يف هذه املادة، 

  ..الصحية بعد دفع املبالغ املستحقة حدا للمتابعة اجلزائية

 
  :لنفقةلتعريف مبسط  )1

  

ج أو القرابة أو اريض و سكن، و ذلك بسبب الزوهي ما ينفق بشكل عام من طعام و كسوة و مت: النفقة 

 .االلتزام
 .ميكن للزوجة أن تطلب التطليق إذا امتنع الزوج عن تأدية النفقة بعد احلكم بها 
 .جتب النفقة على الزوج مبجرد الدخول بالزوجة أو دعوتها إلى بيته 
  .جتب النفقة على األم يف حالة عجز األب و يف حدود مقدرتها 

  

 :لفمكونات امل )2
 

تقديم عريضة ترمي إلى أداء النفقة أمام املحكمة االبتدائية قسم األسرة ملكان وجود بيت الزوجية أو  

 .أمام مكان إبرام عقد الزواج
يتضمن اسم الزوجة و عنوانها و اإلسم الكامل للزوج و عنوانه و يشار فيه حلضور النيابة العامة كطرف  

 .أصلي للدعوة
 . الزوج عن النفقة عن الزوجة و األبناء إذا وجدوايشار إلى تاريخ إمساك  
 .تقديم أصل عقد الزواج مصادق عليه 
 . تقديم عقود ازدياد األطفال و شواهدهم املدرسية 
  يف حالة املرض شواهد طبية 

  

  :اإلجراءات القانونية أمام املحكمة )3

  

أين جيب التوجه 

يف حالة احلرمان 

 من النفقة و ملن

  

 قسم األسرة
 

  

  

ائق الواجب الوث

  اإلدالء بها

 

 انطالقا الضروريةالوثائق 

 من القانون
o عقد الزواج 
o عقود ازدياد األطفال  

o شواهد مدرسية  

o شواهد طبية  

o فواتري الدواء 



الوثائق الواجب توفريها 

 لتدعيم امللف
  .كل ما يلزم إلثبات قدرة الزوج على أداء النفقة

o  الزوج أجرشهادة.  

o  شواهد امللكية  

o اإلجيارمدخوالته من   

   . النفقة مشمولة بالنفاد املعجل بقوة القانونأحكام o هامةمالحظات 

o ميكن املطالبة بالزيادة يف واجب النفقة بعد مرور سنة على تاريخ حتديدها  

  



  .احلضانة و النيابة الشرعية

  

  :القانون الدولي

  

  الدولي اخلاص باحلقوق  العهد

  املدنية والسياسية 

  ...::23املادة 

   تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجني  4

 وفى حالة االحنالل . التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله وواجباتهما لدى  
  .يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  ييز ضد املرأةأشكال التم 

املتصل حبركة األشخاص وحرية  متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع:.15املادة 

  .اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة   تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء1: 16املادة 

  :وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة واج والعالقات العائلية،بالز

يف األمور املتعلقة بأطفالهما وفى  نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،) ح

  األول، جميع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار

األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من   فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية علىنفس احلقوق واملسؤوليات) د

  الوطني، وفى جميع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول، األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع

ها وإدارتها والتمتع بها نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف علي) ح(

  .والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

  اتفاقية حقوق الطفل

حترتم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة املوسعة : 5املادة 

 قانونا عن الطفل، يف املسئولنياص أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف املحلي، أو األوصياء أو غريهم من األشخ

أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة، التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعرتف 

 .بها يف هذه االتفاقية
كره منهما، إال عندما تقرر السلطات  تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على .1: 9املادة 

للقوانني واإلجراءات املعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون  ملختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاا

وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو . مصالح الطفل الفضلى

  . رار بشأن حمل إقامة الطفلإهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ ق

 من هذه املادة، تتاح جلميع األطراف املعنية الفرصة لالشرتاك يف الدعوى 1يف أية دعاوى تقام عمال بالفقرة . 2

  .واإلفصاح عن وجهات نظرها

الحضانة 
حسب 
القانون 
 الدولي



حترتم الدول األطراف حق الطفل املنفصل عن والديه أو عن أحدهما يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات . 3

  .ة واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلىشخصي

يف احلاالت التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اختذته دولة من الدول األطراف، مثل تعريض أحد . 4

لوفاة التي حتدث مبا يف ذلك ا(الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو احلبس أو النفي أو الرتحيل أو الوفاة 

، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند )ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص

أو أعضاء األسرة (االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، املعلومات األساسية اخلاصة مبحل وجود عضو األسرة الغائب 

وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال ترتتب على . س لصالح الطفلإال إذا كان تقديم هذه املعلومات لي) الغائبني

  ).أو األشخاص املعنيني(تقديم مثل هذا الطلب، يف حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص املعنى 

تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبري عن تلك : 12املادة 

  .جميع املسائل التي متس الطفل، وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجهاآلراء حبرية يف 

ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل، . 2

  .ة للقانون الوطنيإما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائي

القائل إن كال الوالدين يتحمالن  تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعرتاف باملبدأ: 18املادة 

علي عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني، حسب احلالة،  وتقع. مسؤوليات مشرتكة عن تربية الطفل ومنوه

 .مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسيوتكون . الطفل ومنوه املسؤولية األولي عن تربية

  

  :اجلزائريالقانون 

  

 :احلضانة
  

   احلضانة حسب 

   قانون األسرة

 احلضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام برتبيته على دين به و السهر : 62املادة 
  .ن يكون أهال للقيام بذلكو يشرتط يف احلاضن أ .على حمايته و حفظه صحة و خلقا                          

 ألب، ثم   األم أولى حبضانة و لدها، ثم األب، ثم اجلدة ألم، ثم اجلدة:64املادة 
على  اخلالة، ثم العمة، ثم األقربون درجة مع مراعاة مصلحة املحضون يف كل ذلك، و                          

  .القاضي عندما حيكم بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة

تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه عشر سنوات، و األنثى ببلوغها سن الزواج، و للقاضي أن ميدد : 65املادة 

ـًا مل تتزوج ثانية16احلضانة بالنسبة للذكر إلى  على أن يراعى يف احلكم بانتهاء .  سنة إذا كانت احلاضنة أم

  .مصلحة املحضون

  .ريب حمرم، و بالتنازل ما مل يضر مبصلحة املحضون يسقط حق احلاضنة بالتزوج بغري ق:66املادة 

  .  أعاله62تسقط احلضانة باختالل أحد الشروط املنصوص عليها يف املادة  : 67املادة 
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  .و ال ميكن لعمل املرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط احلق عنها يف ممارسة احلضانة

  .غري أنه جيب يف جميع احلاالت مراعاة مصلحة املحضون

  .إذا مل يطالب من له احلق يف احلضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها : 68ادة امل

إذا أراد الشخص املوكول له حق احلضانة أن يستوطن يف بلد أجنبي رجع األمر للقاضي يف إثبات :  69املادة 

  .احلضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة املحضون

  . اجلدة أو اخلالة إذا سكنت مبحضونها مع أم املحضون املتزوجة بغري قريب حمرم تسقط حضانة :70املادة 

  .يعود احلق يف احلضانة إذا زال سبب سقوطه غري االختياري : 71املادة 

يف حالة الطالق، جيب على األب أن يوفر، ملمارسة احلضانة، سكنا مالئما للحاضنة، و إن تعذر ذلك  : 72املادة 

  .اإلجيارفعليه دفع بدل 

  .و تبقى احلاضنة يف بيت الزوجية حتى تنفيذ األب للحكم القضائي املتعلق باملسكن

  قانون العقوبات

دج األب أو األم أو أي شخص 5000 إلى 500يعاقب باحلبس من شهر إلى سنة و بغرامة من  : 328املادة 

جل أو حبكم نهائي إلى من له احلق يف آخر ال يقوم بتسليم قاصر قضي يف شأن حضانته حبكم مشمول بالنفاذ املع

املطالبة به و كذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من األماكن التي وضعه فيها أو أبعده  عنه أو عن 

  .تلك األماكن أو حمل الغري على خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بغري حتايل أو عنف

  .نت قد أسقطت السلطة األبوبة األبوية عن اجلانيو تزاد عقوبة احلبس إلى ثالثة سنوات إذا كا

  

  :النيابة الشرعية

  

  النيابة الشرعية حسب

  قانون األسرة

  ، أو سفه، أو جنون أو عته، من كان فاقد األهلية أو ناقصها لصغر السن: 81املادة   
  .ا القانون أو  وصي أو مقدم طبقا ألحكام هذ،نه قانونا وليع ينوب                          

  تعتربالقانون املدني  من 42 من مل يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة : 82 املادة  

  .جميع تصرفاته باطلة  

تكون تصرفاته نافذة إذا   من القانون املدني43 من بلغ سن التميز و مل يبلغ سن الرشد طبقا للمادة : 83 املادة

ة به و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت بني النفع و  و باطلة إذا كانت ضار،كانت نافعة له

  . يف حالة النزاع يرفع األمر للقضاء،الضرر

  . و بعد وفاته حتل األم حمله قانونا، يكون األب وليا على أوالده القصر: 87املادة 

   .اخلاصة باألوالداملتعلقة املستعجلة يف القيام باألمور  يف ه حتل األم حملحصول مانع له،يف حالة غياب األب أو و 

  .و يف حالة الطالق، مينح القاضي الوالية ملن أسندت له حضانه األوالد
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ـًا ملقتضيات : 88 املادة  على الوالي أن يتصرف يف أموال القاصر تصرف الرجل احلريص و يكون مسؤوال طبق

  :ة و عليه أن يستأذن القاضي يف التصرفات التالي.القانون العام

  ، و إجراء املصاحلة، و رهنه، و قسمته،بيع العقار )1

  ،بيع املنقوالت ذات األهمية اخلاصة )2

  ، أو االقرتاض أو املساهمة يف شركة،استثمار أموال القاصر باإلقراض )3

  . سنوات أو متتد ألكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد3إجيار عقار القاصر ملدة تزيد عن ) 4

  . و أن يتم بيع العقار باملزاد العلني،القاضي أن يراعي يف اإلذن حالة الضرورة و املصلحة على : 89املادة 

 تلقائيا أو بناء على طلب ا خاصالح الولي و مصالح القاصر يعني القاضي متصرفا إذا تعارضت مص: 90 املادة

  .من له مصلحة

  : تنتهي وظيفة الولي: 91 املادة

  ،بعجزه )1

  ،مبوته )2

  ، عليهباحلجر) 3

  .بإسقاط الوالية عنه )4

 جيوز لألب تعيني وصي للولد القاصر إذ مل تكون له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك : 92املادة 

  . من هذا القانون86بالطرق القانونية و إذا تعدد األوصياء فللقاضي اختيار األصلح منهم مع مراعاة أحكام املادة 
الوصي أن يكون مسلما عاقال بالعا قادرا، أمينا، حسن التصرف و للقاضي عزله إذا مل  يشرتط يف : 93 املادة

  .تتوفر فيه الشروط املذكورة

  . جيب عرض الوصاية على القاضي مبجرد وفاة األب لتثبيتها أو رفضها: 94املادة 

  .ذا القانون من ه90، 89، 88 للوصي نفس سلطة الولي يف التصرف وفقا ألحكام املواد : 95املادة 

  : تنتهي مهمة الوصي بـ : 96املادة 

  ،مبوت القاصر أو زوال أهلية الوصي أو موته )1

  ،ببلوغ القاصر سن الرشد ما مل يصدر حكم بالقضاء باحلجز عليه )2

  ،بانتهاء املهام التي أقيم الوصي من اجلها )3

   بقبول عذره يف التخلي عن مهمته،)4

  . مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصربعزله بناء على طلب من له )5

 على الوصي الذي انتهت مهمته أن يسلم األموال التي يف عهدته و يقدم عنها حسابات باملستندات : 97 املادة

و أن  .إلى من خيلفه أو إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثته يف مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته

  . صورة عن احلساب املذكور إلى القضاءيقدم

  .و حالة وفاة الوصي أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إلى املعني باألمر

  . يكون الوصي مسؤوال عما يلحق أموال القاصر من ضرر  بسبب تقصريه: 98املادة 

ي أو وصي على ما كان فاقد األهلية أو ناقصها  املقدم هو من تعينه املحكمة يف حالة عدم وجود ول: 99املادة 

  .بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة



  . يقوم املقدم مقام الوصي و خيضع لنفس األحكام: 100املادة 

  قانون العقوبات

أو العقلية أو عرضه  غري قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية ا كل من ترك طفل أو عاجز: 314املادة 

للخطر يف مكان خال من الناس أو حمل الغري على ذلك يعاقب مبجرد هذا الفعل باحلبس من سنة إلى ثالث 

  .سنوات
إذا نشأ عن الرتك أو التعريض  للخطر مرض أو عجز كلي يتجاوز عشرين يوما فيكون احلبس من سنتني إلى ف

  .خمس سنوات

  .يف املوت فتكون العقوبة هي احلبس من عشرة سنوات إلى عشرين سنةإذا تسبب الرتك أو التعريض للخطر 

 إذا كان مرتكب احلادث من أصول الطفل أو العاجز ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته : 315املادة 

  :فتكون العقوبة كما يلي

  ،314 املادة  املنصوص عليها يف الفقرة األولى منت سنوات يف احلاالخمساحلبس من سنتني إلى  -

  املذكورة،من املادة التانية  من خمس سنوات إلى عشر سنوات يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة  السجن-

  املذكورة من املادة 3 من عشر سنوات إلى عشرين سنة يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة  السجن-

  .املذكورةادة  من امل4 املؤبد يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة  السجن-

 كل من مل يسلم طفال موضوعا حتت رعايته إلى األشخاص الذين لهم احلق يف املطالبة به يعاقب :327املادة 

 .باحلبس من سنتني إلى خمس سنوات

  

  :تعريف مبسط للحضانة و النيابة الشرعية )1

  

 :حضانة األطفال 
 .خالل الزواج، لألب واألم حق حضانة األطفال 
 سنة إذا أجازه القاضي و إال ببلوغه 16يف احلضانة يعود لألم إلى غاية بلوغ الذكر عند الطالق احلق  

 . سنوات و األنثى ببلوغها سن الزواج10
 .لألم احلاضنة يف نفقة احلضانة و مصاريفها 
لألم احلاضنة احلق يف االحتفاظ باملسكن الزوجية إلى حدود توفري األب حمل لسكن األطفال أو تأدية  

 .راءأجرة الك
ال تسقط احلضانة عن األم إال إذا تزوجت بغري قريب حمرم أو تنازلت عنه أو باختالل أحد شروط  

 . من قانون األسرة62املادة 
احلضانة تعود لألم ثم األب و بعدها أم األم ثم أم األب ثم اخلالة ثم العمة ثم األقربون درجة مع  

 .مراعاة مصلحة املحضون
 .نة أن يستوطن يف اخلارج عاد تقرير ذلك للقاضيإذا أراد من له حق احلضا 
  .الطرف الذي ليس له حق احلضانة له حق الزيارة 

  



  :النيابة الشرعية على األبناء هي 

 . األمثموهو األب : الوالي 
 .و هو الذي يعينه األب أو اجلد إذ مل يكن له أم أو ثبت عدم أهليتها: الوصي 
 .لة عدم وجود ولي أو وصيو هو الذي يعينه القاضي يف حا: املقدم 
 .للنائب الشرعي حق الوالية على أموال القاصر يف حدود ما ينص عليه القانون 
  .لألب الوالية املطلقة على أبنائه و ال جيرد منها إال حبكم قضائي 

 . من قانون األسرة87لألم والية مشروطة حسب املادة  
  

 :مكونات امللف )2
 .نفقةطلب احلضانة يقدم بنفس طريقة طلب ال 

  

  :اإلجراءات الواجب اختاذها )3

  

أين جيب التوجه يف 

حالة النزاع حول 

 ةاحلضان

  

o إلى قسم األسرة. 
 

  

الوثائق الواجب 

  اإلدالء بها

 

 الضروريةالوثائق 

انطالقا من القانون

o  احلكم بالطالق 
o  عقود ازدياد األطفال 

  



  الطرد من بيت الزوجية
  

  :القانون الدولي
  

  قوق اإلنسانالعاملي حل اإلعالن

  للرجل واملرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون .1: 16املادة 

 التزوج خالل  وهما متساويان يف احلقوق لدى. بسبب العرق أو اجلنسية أو الذين قيد أي
  قيام الزواج ولدى احنالله                        

  الدولي اخلاص باحلقوق العهد

  السياسيةاملدنية و 

  ...:23املادة 

الزوجني وواجباتهما لدى التزوج  تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوق.4

يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف  وفى حالة االحنالل. وخالل قيام الزواج ولدى احنالله

  .حالة وجودهم

  لى جميعالقضاء ع اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة 

  .تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون.1: 15املادة 

وتساوى بينها وبينه يف فرص  متنح الدول األطراف املرأة، يف الشئون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل،.2

  .ممارسة تلك األهلية

املرأة يف كافة األمور املتعلقة  ل األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضدختذ الدو.1 :16املادة 

  :أساس املساواة بني الرجل واملرأة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على

  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) ج

  

  .اجلزائريالقانون 
  

  ةالطرد من بيت الزوجي

  قانون األسرةحسب 

 ال خترج الزوجة املطلقة وال املتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت:  61املادة   
 عدة  يف عدة طالقها أو وفاة زوجها إال يف حالة الفاحشة املبينة ولها احلق يف النفقة يف                          
  . الطالق                          

  ا مالئما سكن،حلضانةا ، ملمارسة على األب أن يوفربيف حالة الطالق جي : 72دة املا  

 للحكمذ األب ينفت حتى الزوجية بيتتبقى املرأة احلاضنة يف و  .ذلك فعليه دفع بدل اإلجيار وإن تعذر للحاضنة،

 .القضائي املتعلق بالسكن
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  :تعريف الطرد من بيت الزوجية )1

  

 .االحتفاظ ببيت الزوجية يف حالة عدم توفري الزوج ملسكن آخرحيق للزوجة إذا كانت حاضن  
 .يف حالة النزاع بني الزوجني على القضاء اختاذ التدابري املؤقتة بالنسبة للزوجة و األبناء لتوفري لهم السكن 

  

 :مكونات امللف )2
 

 :إيداع شكوى ضد الزوج موضوعها الطرد من البيت الزوجية إما  
o اشرةأمام وكيل اجلمهورية مب . 
o  لدى الشرطة 
o فرقة الدرك الوطني . 

  .تعيني أو االستعانة مبحضر قضائي إلثبات حالة الطرد 
 :إذا تم إثبات الطرد للنيابة أن تتخذ  

o ةأن تطلب من الشرطة عن طريق إرسالية إعادة الزوجة إلى مسكن الزوجي . 
o ختصة إداريا من أجل إحالة األطراف إلى حمكمة اجلنح بعد استدعائهما من طرف الضبطية امل

  . االستماع إلى كل طرف

o  ميكن لوكيل اجلمهورية أن يطلب من املدعية رفع دعوى أمام قسم شؤون األسرة إلزام الزوج

  .بإرجاعها إلى البيت الزوجية

 :ميكن إختاذ إجراء الوساطة حلل اخلالف 
o يف حالة الصلح وإرجاع الزوجة يتم توقيف اإلجراءات أمام قسم اجلنح . 
o حالة الرتاضي وحل اخلالف يكفي أن يتقدموا مبقال مكتوب إليقاف اإلجراءات أمام قسم شؤون يف 

  . األسرة دون حضور الطرفني

o  يف حالة رفض الزوج إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية بعد رفعها الدعوى أمام قسم األسرة ميكن

  :للقاضي أن يصدر

 حكم يلزم الزوج إرجاع زوجته ملسكن الزوجية   . أ
 . در حكم بإلزام الزوج بدفع نفقات اإلهمال من تاريخ الطرد إلى غاية صدور احلكميص  . ب

 :يف حالة تقدم أحد األطراف بعريضة تصحيحية بطلب الطالق، التطليق حبكم للقاضي أن يصدر إما  
o ةإرجاع الزوجة إلى بيت الزوجي . 
o إما احلكم بالطالق أو التطليق.  

  

  



  إهمال األسرة
  

  :ليالقانون الدو
  

  اتفاقية حقوق الطفل

  .تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال يف احلياة. 1: 6املادة  

  .تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه.  2

   في أو غري قانوني للطفل يف حياته ال جيوز أن جيرى أي تعرض تعس.1: 16املادة  

   .أو أسرته أو منزله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوني بشرفه أو سمعتهاخلاصة                         

  . للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس.2

 تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعرتاف باملبدأ القائل إن كال الوالدين يتحمالن .1: 18املادة 

 ألوصياء القانونيني، حسب احلالة،وتقع علي عاتق الوالدين أو ا. الطفل ومنوهمسؤوليات مشرتكة عن تربية 

  .وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي. املسؤولية األولي عن تربية الطفل ومنوه

م املساعدة  يف سبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية، على الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تقد.2

املالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات 

  .ومرافق وخدمات رعاية األطفال

 تتخذ الدول األطراف كل التدابري املالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العاملني حق االنتفاع خبدمات ومرافق .3

  .ي هم مؤهلون لهارعاية الطفل الت

 تتخذ الدول األطراف جميع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية .1: 19املادة 

الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال، 

أو الوصي القانوني ) الوالدين(ل، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية، وهو يف رعاية الوالد وإساءة املعاملة أو االستغال

  .عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) األوصياء القانونيني(

 ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفري الدعم .2

 وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت الالزم للطفل

إساءة معاملة الطفل املذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك 

  .لتدخل القضاء حسب االقتضاء

ق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي  تعرتف الدول األطراف حب.1: 27املادة 

  .واملعنوي واالجتماعي

 عن الطفل، املسؤولية األساسية عن القيام، يف املسئولون يتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون .2

  .حدود إمكانياتهم املالية وقدراتهم، بتأمني ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفل

تتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابري املالئمة من أجل مساعدة  .3

 عن الطفل، علي إعمال هذا احلق وتقدم عند الضرورة املساعدة املادية املسئولنيالوالدين وغريهما من األشخاص 

  .وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان

إهمال 
األسرة 
حسب 
القانون 
 .الدولي



تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخاص اآلخرين . 4

 املسئولوبوجه خاص، عندما يعيش الشخص .  ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو يف اخلارجاملسئولني

الطفل، تشجع الدول األطراف االنضمام إلى اتفاقات ماليا عن الطفل يف دولة أخرى غري الدولة التي يعيش فيها 

  .دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اختاذ ترتيبات أخرى مناسبة

  

  :اجلزائريالقانون 
  

  إهمال األسرة حسب 

  :العقوباتالقانون 

  

   دج إلى25.000 يعاقب باحلبس من شهرين إلى سنة و بغرامة  من : 330 ادةامل  

  : دج100.000                        
   دة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة أحد الوالدين الذي يرتك مقر أسرته مل-1

و ال تنقطع  .األدبية أو املادية املرتتبة على السلطة األبوية أو الوصايا القانونية و ذلك بغري سبب جدي التزاماته

  ،استئناف احلياة العائلية بصفة نهائية  ينبئ على الرغبة يفمدة الشهرين إّال بالعودة إلى مقر األسرة على وضع

  ،الزوج الذي يتخلى عمدا و ملدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل لغري سبب جدي -2

أحد الوالدين الذي يعرض صحة أوالده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم بأن  -3

 يكون مثال سيئا بهم لإلعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن يهمل رعايتهم، أو ال يقوم يسيء معاملتهم أو

  .باإلشراف الضروري عليهم، و ذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته األبوية عليهم أو مل يقض بإسقاطها

  ،وى الزوج املرتوك من هذه املادة ال تتخد إجراءات املتابعة إال بناء على شك2 و 1و يف احلالتني  -4

...  

 كل  دج300.000 دج إلى 50.000 أشهر إلى ثالث سنوات و بغرامة من 6 يعاقب باحلبس من : 331 ادةامل

 و عن أداء كامل قيمة النفقة ،شهرين عن تقديم املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرتهال ملدة تتجاوز ، ومن امتنع عمدا

  . و ذلك رغم صدور حكم ضده بالتزامه بدفع نفقة إليهم،فروعهاملقررة عليه إلى زوجته أو أصوله أو 

 و يعترب اإلعسار الناتج عن االعتياد على سوء السلوك أو الكسل ،يفرتض أن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس

  .أو السكر عذرا مقبوال من املدين يف أية حال من األحوال

 من قانون اإلجراءات اجلزائية، ختتص أيضا باحلكم يف اجلنح 329 و 40 و 37دون اإلخالل بتطبيق أحكام املواد 

و يضع صفح  الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونةإقامة حمكمة موطن أو حمل املذكورة يف هذه املادة، 

  الصحية بعد دفع املبالغ املستحقة حدا للمتابعة اجلزائية

 330على كل من قضي عليه بإحدى اجلنح املنصوص عليها يف املادتني  و جيوز احلكم عالوة على ذلك :332املادة 

 من هذا القانون من سنة فى األفل إلى خمس سنوات على 14 باحلرمان من احلقوق الواردة يف املادة 331و 

  .األكثر

 

إهمال 
األسرة 
حسب 
القانون 
 الجزائري



 :تعريف إهمال األسرة )1
  

جبهما اجتاه وهما بهو مغادرة األب أو األم لبيت الزوجية بدون أي مربر معقول و بالتالي إخالل 

  .و الرعايةاألبناء سواء من حيث النفقة أو اإلشراف 

 .إهمال األسرة هو حينما ميتنع الزوج عن اإلنفاق عن بيته و أبنائه 
إهمال األسرة هو حينما حتكم املحكمة على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية ومتتنع عن تنفيذ  

  .احلكم

  .ءتتحقق اجلرمية يف حالة وجود األبنا 

  .تتحقق اجلرمية أيضا يف حالة ما إذا قام األب بتصرف مناف لألخالق أمام أبنائه 

  .لك حينما ميتنع الزوج عن أداء نفقة والديهذتتحقق جرمية إهمال األسرة ك 

  

  :مكونات امللف )2

  

اإلشارة إلى و  متضمنة اسم الزوجة وعنوانها اسم الزوج وعنوانه النيابة العامةتقديم شكاية أمام  

  .بلغ اإلجمالي الواجب أداءهاملكم  القاضي بالنفقة وامتناع الزوج عن أداء احل

  .الزوج عن دفع مبلغ النفقة بنسخة تنفيذية من احلكم القاضي بالنفقة ومبحضر امتناع الشكوىترفق  

 :إلختاذ اإلجراءات االزمة إما إلىلى اجللسة إ ة امللفحالإ 
o قسم اجلنح.  

o قسم األسرة.  

  

  :نونيةاإلجراءات القا )3

  

أين جيب التوجه 

 يف إهمال األسرة
  

 .لمحكمة املصدرة حلكم النفقةلتقيم شكاية أمام النيابة العامة 

 انطالقا الضروريةالوثائق 

 من القانون
o احلكم الصادر بالنفقة. 
o  إلىيشري  بالتنفيذ املحضر القضائي املكلفحمضر 

 .حلكم بالنفقة اتنفيذامتناع الزوج عن 

  

الوثائق الواجب 

  اإلدالء بها

الوثائق الواجب توفريها  

 لتدعيم امللف
o كل ما يلزم إلثبات قدرة الزوج على أداء النفقة.  

o  شهادة الدخل  

o  رسوم امللكية 

ميكن رفع الدعوى أمام قسم اجلنح تنتهي باحلكم على الزوج بأداء النفقة إذا أمكن أو  مالحظات عملية

 .باحلبس



  النسب/األمهات العازبات

  

  :انون الدوليالق

  

  العهد الدولي اخلاص 

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   وجوب اختاذ تدابري حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال واملراهقني، :10املادة                       

 دون أي متييز بسبب النسب                      
  اتفاقية حقوق الطفل

حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها دون أي . 1: 2املادة 

نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو 

و االجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غريه أو أصلهم القومي أو اإلثني أ

  .أو مولدهم، أو أي وضع آخر

تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة . 2

 املعرب عنها على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم

  .أو معتقداتهم

  القضاء  اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة على جميع

على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة  تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء. 1 :16املادة 

  :  واملرأةوبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل بالزواج والعالقات العائلية،

يف األمور املتعلقة بأطفالهما وفى  نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،) ح

  .األول جميع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األمهات 
العازبات 
حسب 
القانون 
 الدولي



  :اجلزائريالقانون 

  

  النسب

  

  النسب حسب

  قانون األسرة

  

  وأبنكاح الشبهة  وأبالبينة  وأباإلقرار  وأ الصحيح يثبت النسب بالزواج:  40املادة 

  . من هذا القانون34، 33، 32نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  بكل                         

   . العلمية إلثبات النسبالطرق إلى اللجوءجيوز للقاضي 

  . املشروعة ل ومل ينفه بالطرقينسب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن اإلتصا : 41املادة 

   .أقل مدة احلمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر:  42املادة 

  .بنسب الولد ألبيه إذ وضع احلمل خالل عشرة أشهر من تاريخ اإلنفصال أو الوفاة: 43املادة 

 ض املوت متى صدقهالنسب ولو يف مرملجهول ، أو األمومة، أو األبوة يثبت النسب باإلقرار بالبنوة:  44املادة 

  .العقل أو العادة

  . واألمومة ال يسري على غري املقر إّال بتصديقه،واألبوة، اإلقرار بالنسب يف غري البنوة : 45املادة 

  . إلى التلقيح اإلصطناعياللجوء للزوجني جيوز:   مكرر45املادة 

  : خيضع للشروط التالية

  ا،أن يكون الزواج شرعي -

   ، الزوجني ويف حياتهماا برضالتلقيح أن يكون -

  . غريهما الزوجة دون ة رحملزوج وبويض أن يتم مبني ا-

   . باستعمال األم البديلة الّلجوء إلى التلقيح اإلصطناعيال جيوز

   .مينع التبني شرعا وقانونا : 46املادة 

  

  األمهات العازبات

  

  اجلنسيةقانون 

  عازبات ومل يرد أي نص قانوني إّال بفهممل يتطرق املشرع اجلزائري ملوضوع األمهات ال

  .  بطريقة غري مباشرة يف قانون اجلنسية                       

  :  7املادة  

 ...  

 النسب
حسب 
القانون 
 الجزائري

األمهات 
العازبات و 

القانون 
 الجزائري



بيانات هامشية ميكن إثبات  الولد املولود يف اجلزائر من أب جمهول وأم مسماة فقط على شهادة ميالده دون -2

   .جنسيتها

طريق النسب بوجود أصلني ميكن إثباتها عن اجلنسية اجلزائرية كجنسية أصلية  عندما يدعي شخص : 32املادة 

  .ذكرين من جهة األب أو األم مولودين يف اجلزائر و متمتعني بالشريعة اإلسالمية

...  

تثبت اجلنسية اجلزائرية للولد املولود يف اجلزائر من أب جمهول و أم مسماة يف شهادة ميالده من غري ) 6فقرة (

  .ات أخرى تثبت جنسيتها، بشاهدة ميالده و شهادة مسلمة من طرف الهيئات املختصةبيان

  قانون األسرة

يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باألقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد : 40املادة 

  .  من هدا القانون34، 33، 32الدحول طبقا للمواد 

  . الطرق العلمية آلثبات النسبجيوز للقاضي اللجوء الى

  .أقل مدة احلمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر: 42املادة 

يثبت النسب باالقرار بالبنوة أو األبوة أو األمومة، ملجهول النسب و لو يف مرض املوت متى صدقه : 44املادة 

  .العقل أو العادة 

  األمومة  ال يسري على غري املقر اال بتصديقه األقرار يف النسب يف غري البنوة، األبوة، و  :45ااملادة 

  

  :تعريف النسب و حقوق األمهات العازبات )1

  

 .النسب هو إنساب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعي 
  بالبينة - باإلقرار -يثبت النسب بالزواج الصحيح 
و االنفصال يثبت يثبت النسب باإلقرار بالنبوة أو األبوة أو األمومة ملجهول النسب يف حالة الوفاة أ 

 . النسب يف اآلجال املقررة قانونا
  

  :مكونات امللف )2

  

على األم التي ترغب يف إثبات نسب إبنها أن تتقدم  بعريضة أمام املحكمة االبتدائية فرع األسرة يرمي  

 . إلى إثبات النسب يتضمن اسم املدعية وعنوانها وإسم املدعي عليه وعنوانه الكامل
ها أّنها ربطتها عالقة مع املدعي عليه نتج عنه مولود وأنه برفض اإلعرتاف بنسبه تؤكد األم يف عريضت 

 . ويستحسن ذكر أسماء، وعناوين للشهود يعلمون بوجود هذه العالقة
 إلحلاق نسب اإلبن للمدعي عليه ) إختبار احلمض النووي(املطالبة بإجراء خربة طيبة  
 . يرفق الطلب بنسخة من عقد ازدياد االبن 
 . ادة بعدم تسجيله يف احلالة املدنيةشه 
 . عقد إزدياد األم 



  املرياث

  

  :القانون الدولي

  

  القضاء  اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة على جميع

  

   2املادة 
  تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل

لذلك تتعهد بالقيام مبا   القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقاالوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف

  :يلي

...  

اختاذ جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة ) و(

  واألعراف واملمارسات التي تشكل متييزا ضد املرأة،

   16املادة 

جميع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج تتخذ الدول األطراف . 1

  :العالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة

...  

ها نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع ب) ح(

  .والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

  

  :القانون اجلزائري

  

  اإلرث حسب

   قانون األسرة

     أسباب اإلرث القرابة و الزوجية:126املادة 

   يستحق اإلرث مبوت املورث حقيقة أو باعتباره ميتا حبكم القاضي:127املادة 

  :يشرتط الستحقاق اإلرث أن يكون: 128املادة 

   حيا أو حمال وقت افتتاح الرتكة، مع ثبوت سبب اإلرث، الوارث-

  . و مع عدم وجود مانع من اإلرث-

  .يوجب النكاح التوارث بني الزوجني و لو مل يقع بناء: 130املادة 

 اإلرث
حسب 
القانون 
 الجزائري

األمهات 
العازبات 
حسب 
القانون 
 الدولي



إذا تويف احد الزوجني قبل صدور احلكم بالطالق أو كانت الوفاة يف عدة الطالق، استحق احلي منهما : 132املادة 

  .اإلرث

  ينقسم الورثة إلى:  139ادة امل

   أصحاب فروض 1

   عصبة 2

   دوي األرحام3

  دوي الفروض هم الدين حددت أسهمهم يف الرتكة شرعا،: 140املادة 

العاصب هو من يستحق الرتكة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخد أصحاب الفروض : 150املادة 

  .يء له شحقوقهم، و إن استغرقت الفروض الرتكة فال

  فهي النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، و السدس،:  6الفروض املحددة : 143املادة 

  : و هم5أصحاب النصف : 144املادة 

  الزوج و يستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،!/ 

   البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكر كان أو أنثى،/2

  شرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى و ولد االبن يف درجتها، بنت االبن ب /3

األخت الشقيقة بشرط انفرادها وعدم وجود الشقيق و األب وولد الصلب وولد االبن ذكرا أو أنثى،وعدم اجلد  /4

  الدى يعصبها،

  .  األخت ألب بشرط انفرادها عن األخ واألخت ألب،وعمن ذكر يف الشقيقة/5

  :أصحاب الربع اثنان وهما: 145املادة 

   الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته، ـ1

  . الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج ـ2

  .الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث  للزوج:  وارث الثمن:146املادة 

  

 : من أجل اقتسام املرياتاإلجراءات القانونية )1
  

ات املورث و تقويم كل حصة التي تؤول للورثة إما عينا او نقدا بعد حترير عقد يتم تقسيم ممتلك 

سواء تم ذلك مباشرة أمام املوثق أو عن طريق القضاء بإتباع اإلجراءات (الفريضة و عقد نقل امللكية 

 ).القانونية املذكورة أعاله
  .ري إلجراء القسمةتتم القسمة إما وديا أمام املوثق و إما عن طريق املحكمة بتعيني خب 

  

اإلجراءات 

الواجب اتباعها 

للمطالبة باملريات 

 أمام القضاء

o  ترفع الدعوى عن طريق عريضة افتتاحية تودع بكتابة ضبط القسم املدني او العقاري

 . للمحكمة املختصة
o  تبلغ العريضة االفتتاحية بطريقة قانونية عن طريق حمضر قضائي يف عنوان املدعى عليهم

 . يوم من تاريخ أول جلسة20 قبل مدة أي الورثة



o يتم إشهار العريضة االفتتاحية أمام الشهر العقاري لتقدميها يف ملف املوضوع. 
o  تتمثل الطلبات األصلية يف طلب تعيني خبري من اجل تقويم الرتكة نقدا و قسمتها لكل

 .وارث حسب احلصة التي الت إليه و املحددة بعقد الفريضة و عقد نقل امللكية

  

الوثائق الواجب 

 اإلدالء بها

o عقد الفريضة 
o عقد نقل امللكية 
o نسخة من العريضة االفتتاحية مشهرة لدى الشهر العقاري 

 .حكم قضائي بتعيني املوثق يف حالة ما تم إثبات اإلرث و حتديده عن طريق املحكمة

لكية دون اللجوء إلى القضاء و بإمكان املرأة املطالبة مباشرة بعقد الفريضة و عقد نقل امل مالحظات عملية

مباشرة أمام  املوثق، غري هذا األمر يستوجب حصولها على جميع الوثائق اخلاصة باملورث و 

الوارثني، االمر الذي هو صعب عادة ، الن كل الوثائق اخلاصة باملورث و العقود يستلمها 

 .قها يف اإلرث عموماالوريث الذكر دون االنثى و هذا ما يعرقل املرأة يف املطالبة حبقو



  الطالق جبميع أنواعه

  
  :القانون الدولي

  

  العاملي  اإلعالن

  حلقوق اإلنسان

  للرجل واملرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون . 1: 16املادة 

   التزوج وهما متساويان يف احلقوق لدى. أي قيد بسبب العرق أو اجلنسية أو الذين

  وخالل قيام الزواج ولدى احنالله                        

  الدولي اخلاص  العهد

  املدنية والسياسية باحلقوق

  ...:23املادة 

الزوجني وواجباتهما لدى التزوج  تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوق.4

وجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف يت وفى حالة االحنالل. وخالل قيام الزواج ولدى احنالله

  .حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة 

  .تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون .1 :15املادة 

وتساوى بينها وبينه يف فرص  ة ألهلية الرجل،متنح الدول األطراف املرأة، يف الشئون املدنية، أهلية قانونية مماثل .2

مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات،  وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا. ممارسة تلك األهلية

  .يف جميع مراحل اإلجراءات القضائية وتعاملهما على قدم املساواة

لها أثر قانوني   أنواع الصكوك اخلاصة التي يكونتتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر .3

  .والغيهيستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة 

وحرية اختيار  متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع املتصل حبركة األشخاص .4

  حمل سكناهم وإقامتهم

   16املادة 

على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج  يع التدابري املناسبة للقضاءتتخذ الدول األطراف جم .1

 :وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة والعالقات العائلية،
 .أثناء الزواج وعند فسخه نفس احلقوق واملسؤوليات )ج

  

  

  

  

الطالق 
حسب 
القانون 
 الدولي



  :اجلزائريالقانون 

  

   الطالق حسب 

  قانون األسرة

  

   أدناه ،حيل عقد الزواج بالطالق الذى يتم بإرادة49مع مراعاة أحكام املادة  : 48 املادة  

  اذ من ه54 و53أو برتاضي الزوجني أو بطلب الزوجة يف حدود ما ورد يف املادتني   الزوج                     

  . القانون                     

مدته ثالث أشهر  عد عدة حماوالت صلح جيريها القاضي دون أن تتجاوزال يثبت الطالق إال حبكم ب:  49املادة 

ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى يتعني على القاضي حترير حمضر يبني مساعي و نتائج حماوالت الصلح ، يوقعه مع 

   .كاتب الضبط و الطرفني

  .تسجيل أحكام الطالق و جوبا يف احلالة املدنية بسعي من النيابة العامة

 من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور احلكم حيتاج  :50ادة امل

   .إلى عقد جديد

ال ميكن أن يراجع الرجل من طلقها ثالث مرات متتالية إّال بعد أن تتزوج غريه وتطلق منه أو ميوت  :51املادة 

  .عنها بعد البناء

  .ضي تعسف الزوج يف الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق بهاإذا تبين للقا : 52املادة 

  :جيوز للزوجة أن تطلب التطليق لألسباب التالية:  53املادة 

 80، 79، 78عدم اإلنفاق بعد صدور احلكم بوجوبه ما مل تكن عاملة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة املواد  -1

  من هذا القانون،

  ول دون حتقيق الهدف من الزواج، العيوب التي حت-2

   أشهر، 4 الهجر يف املضجع فوق -3

   احلكم على الزوج عن جرمية فيها مساس بشرف األسرة تستحيل معها مواصلة العشرة و احلياة الزوجية،-4

   الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة، -5

   أعاله،8خمالفة األحكام الواردة يف املادة  -6

  احشة مبينة،إرتكاب ف -7

  ،الشقاق املستمر بني الزوجني -8

  ،حمالفة الشروط املتفق عليها يف عقد الزواج -9

  .كل ضرر معترب شرعا -10

 .جيوز للقاضي يف حالة احلكم بالتطليق أن حيكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق بها :  مكرر53املادة 
ا مل يتفق الزوجان على املقابل املالي ذإ .لع نفسها مبقابل ماليجيوز للزوجة دون موافقة الزوج أن ختا : 54املادة 

  .للخلع، حيكم القاضي مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور احلكم

  . عند نشور أحد الزوجني حيكم القاضي بالطالق وبالتعويض للطرف املتضرر:  55املادة 

الطالق و 
أنواعه 
حسب 
القانون 
 الجزائري



  .ضرر وجب تعيني حكمني للتوفيق بينهما إذا إشتد اخلصام بني الزوجني ومل يثبت ال :56املادة 

يعين القاضي احلكمني، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين احلكمني أن يقدما تقريرا على 

  . مهمتهما يف أجل شهرين

بها تكون األحكام الصادرة يف دعاوى الطالق والتطليق واخللع غري قابلة لالستئناف فيما عدا جوان : 57املادة 

  .املادية

  . تكون األحكام املتعلقة باحلضانة قابلة لإلستئناف

جيوز للقاضي الفصل على وجه اإلستعجال مبوجب أمر على عريضة يف جميع التدابري املؤقتة و ال  :  مكرر57املادة 

 .سيما ما تعلق منها بالنفقة و احلضانة و الزيارة و املسكن

  

  :مفهوم الطالق و أنواعه و أحكامه )1

  

 لطالق هو حل الرابطة الزوجية ا 
 هو حق للزوج ميارسه حتت مراقبة القضاء : الطالق باإلرادة املنفردة 
 ويتم برتاضي أو إتفاق الزوجني : الطالق باإلتفاق 
  ق أ 53هو حق للزوجة يكون ضمن الشروط العشرة املذكورة يف م : التطليق 
 . الع املرأة نفسهاهو من حق الزوجة يتم أمام القضاء مبقابل خت: اخللع 

  

 :مكونات امللف )2
 

 تقديم عريضة أمام املحكمة اإلبتدائية قسم األسرة  
 عقد الزواج األصلي  
 عقد  ازدياد الزوجة  
 عقد ازدياد الزوج  
 عقد ازدياد األوالد إن وجدوا  
 ...). النفقة، إهمال أسرة، تعدي بالضرب (نسخة من أحكام سابقة  

  

  :اإلجراءات الواجب اختادها )3

  

  :طلب الطالق باإلدارة املنفردة للزوج
عن طريق عريضة افتتاحية للدعوى تودع بكتابة ضبط قسم األسرة للمحكمة املتواجد بها بيت الزوجية  

 . أو حمكمة موطن الزوجة أو حمل إقامتها أو حمل إبرام عقد الزواج
نوان معروف لها وإّال عن التبليغ بطريقة قانونية عن طريق حمضر قضائي يف عنوان الزوجة أو أخر ع 

 . طريق لوحة اإلعالن باملحكمة



 أو حيرر 49 أشهر حسب املادة 3إجراء حماولة الصلح بني الزوجني وهي إجبارية يف مدة ال تتجاوز  

 . حمضر فيه جميع املعطيات موقع من جميع األطراف
 . إذا راجع الزوج زوجته خالل جلسة الصلح فتوقف جميع إجراءات الطالق 
 . لنيابة تكون طرف أصلي يف دعوى الطالق جيب إخطارهاا 
 ...) عقد الزواج، وعقود إزدياد الزوجني(جيب أن يكون امللف مدعم بالوثائق  
حترر عريضة مشرتكة يتفق فيها الطرفان حول الطالق وكل ما كان يتعلق : طلب الطالق باإلتفاق 

 . عناية ضبط قسم األسرة ليحكم لهما بالطالقحبياتهما الزوجية ثم يوقع عليها الطرفني وتوضع يف 
تضع الزوجة عريضة أمام كتابة الضبط املحكمة املتواجد بها بيت الزوجية أو حمكمة موطن : التطليق 

 ق أ بطلب 53الزوجة أو حمل إقامتها أو حمل إبرام عقد الزواج وتكون العريضة مسبة بأحد شروط م 

 التطليق 
 .نيةتبليغ الزوج بالطرق القانو 
نفس اإلجراءات إّال انه جيب الذكر يف العريضة إذا اتفق الزوجني على مبلغ اخللع و إال جيب : اخللع 

 .ذكر أن الزوجني مل يتفق
  

 ميكن للقاضي أن حيكم للزوجة بالتعويض عن الطالق التعسفي أو التطليق عن الضرر الذي حلق بها :مالحظة

  . من قانون األسرة53ة  من قانون األسرة أو املاد52حسب املادة 

  

 بعض املفاهيم املتعلقة بالطالق )4
 

  :الطالق البائن

هو ما كان مكمال لثالث طلقات فال جيوز للزوج أن يراجع زوجته حتى تتزوج رجال آخر و يطلقها أو ميوت 

  .عنها و هنا يكون الزواج بعقد جديد

  

  :الطالق الرجعي

وجته املطلقة حتى و لو كانت يف عدة دون القصد اإلضرار بها و و هو يكون بطلقتني و هنا حيق للزوج اسرتجاع ز

  .يكون للمرأة يف هذه احلالة حق النفقة

  

  :العدة

 أشهر يف حالة الطالق و تبقى الزوجة يف املسكن 3هي املدة التي ال يسمح  للزوجة أن تتزوج و مدتها 

 .الزوجية و حتق لها النفقة إال يف حالة الفاحشة املبينة
  

  

  

 



V.  املراقبة والتحليل  

  

يعطي هذا الفصل نظرة موجزة وعامة حول مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم وكيف ميكن توظيفها يف برنامج متكامل 

  .خيص مرافقة النساء إلى املحاكم

هناك مراجع ودالئل سبق نشرها ختص تقنيات جمع املعلومات، جتميع الوقائع، املراقبة والتحليل وكذا تقنيات 

إننا نشجعكم على اإلطالع عليها . رة مبا فيها املناصرة التشريعية، صياغة التقارير، واستعمال وسائل اإلعالماملناص

  .من أجل تقديم ومناقشة معمقة لهذه املواضيع) رافياوغيلببوهي واردة يف ال(

  

  ماذا نعني مبراقبة وتوثيق قرارات املحاكم ؟  .1

  

يري حقوق اإلنسان كأداة أولية، فإن براجمنا ال تقف عند إعطاء إرشادات باعتمادها مقاربة ترتكز باألساس على معا

أو مؤازرة النساء اللواتي هن يف حاجة إلى املساعدة، بالفعل هذه اخلدمات هي مهمة وقيمة، إال /و ونصائح قانونية

تي جيب إضافتها أنه ومن حيث اعتمادنا إسرتاتيجية شمولية، فإن هذا الدعم يشكل اخلطوة الضرورية األولى ال

إلى أنشطة املراقبة والتوثيق التي تشكل القاعدة للتحليل واملناصرة التي ستشكل التغيري احلقيقي والفعلي بالنسبة 

  .للنساء وكذا بالنسبة لألنظمة التي لها تأثري على حياتهن

 كان هناك التزام حقيقي أو أحداث معينة من أجل تقييم ما إذا/ هي عملية معاينة وقائع حلالة معينة واملراقبة

  .مبعايري حقوق اإلنسان من خاللها

  :من خالل برنامج املرافقة إلى املحاكم، فإننا نعاين وجنمع معلومات حول ما يلي

o  عملية التقاضي يف املحاكم املحلية ذات الصلة حبقوق النساء– أو نتائج –مضمون . 
  و

o مسار عملية التقاضي هذه:  

  : تلتزم بكل منمن أجل إقرار ما إذا كانت 

o القوانني واملعايري املحلية. 
  و 

o 11املعايري واملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان    

  

إن مراقبة القضايا التي تطرح أمام املحاكم تساعدنا على التعرف على قضايا املطالبة باملساواة، التي لها عالقة 

 غري احلكومية أن تتعامل مع النساء على أنهن مباشرة بالنساء ضحايا احليف والتمييز، جيب على املنظمات

وهذه مسألة هامة جدا فيما خيص النزاعات القائمة على مبدأ املطالبة باملساواة . مناضالت أو شريكات ال زبونات

أنها تقوي النساء لتسييس مطالبهن وكسر سلك االرتباط بالغري والتعويل عليه ألن النساء يسعني إلى التعبري عن 

  .االضطهاد الذي طاملا كان حليفهنالقمع و

  

                                                 
لتي تكون فيها الدولة طرفا، وكذا املعايري ذات  ويدخل يف هذا الباب كل من االتفاقيات واملعاهدات الدولية و اجلهوية حول حقوق اإلنسان ا 11

  البعد اإلنساني واالتفاقيات الدولية املعمول بها يف جمال حقوق اإلنسان مثل القانون الدولي العريف وتصرحيات الهيآت الدولية



املعلومات من املهم أن نفهم الفرق بني املساواة كمبدأ نظري منصوص عليه يف القانون والذي ال و حتليل عند مراقبة 

يساعد األشخاص الذين يعانون من مثل هذه املشاكل واملساواة كمبدأ عملي جيب أن يصري ممارسة وجزءا ال 

، غالبا ما يغفل القانون هذا التمييز de facto وما هو de jureوهو الفرق بني ما هو يتجزأ يف حياة النساء 

  .خروقات احلقوق اإلنسانية مسائل ال تتناول باألهمية التي جيب أن تولى إليها ويبقى التمييز و

مها من أجل  هو عملية منظمة لتسجيل نتائج أنشطة املراقبة، جمع الوثائق ذات الصلة باملوضوع وتنظيالتوثيق

حتليل ثغرات الوضعيات الغري السوية وتطوير أنشطة املناصرة مع الرتكيز على اخلطوات التي جيب إتباعها من أجل 

  .تسويتها ومعاجلتها

  

بالتالي، فإنه ويف إطار برناجمنا هذا، نعترب مرافقة النساء إلى املحاكم وإمدادهن باإلرشادات القانونية ليست  و

ذاتها فحسب، بل إنها تعترب قاطرة ختول للمنظمات إمكانية مراقبة وتوثيق القضايا التي ترفع خدمة مهمة يف حد 

ثم إن مراقبة مثل هذه متكن املنظمات غري احلكومية من معاينة وجمع معلومات حول املحاكم ومتنح . أمام املحاكم

  .قوق النساءكذلك أداة شمولية لتفحص نظام العدالة بإجراءاته وممارساته جتاه قضية ح

  

  ؟ ا نراقب ونوثق يف قرارات املحاكمماذ .2

  

 :هناك عدة عناصر نعمل على مراقبتها وتوثيقها يف هذا الربنامج
o القانون والسياسات التي حتدد ترجمة حق النساء يف املساواة.  

o املؤسسات الوطنية املكلفة بالدفاع عن هذا احلق. 
o خبصوص حقوق ) مبا فيهم النساء(ني العاديني  واملواطن املسئولنيتصرفات وقرارات القضاة، و

 .النساء
  

بالرغم من احتواء القوانني واملعايري املحلية والدولية على مقتضيات حترتم وتأخذ بعني االعتبار بعدي اجلندرة 

 التي تشكل القوة األولى –وحقوق اإلنسان، فإن هذه القوانني ال تطبق بطريقة صحيحة من طرف املحاكم املحلية 

فانعدام استقالل القضاء والطبيعة السياسية للمحاكم واحليف اجلنسي السائد وكذا . تفعيل وتطبيق هذه احلقوقل

مواقف التحيز والتمييز التي تطبع سلوك القضاة كلها عوامل حتول دون استفادة النساء من احلماية القانونية التي 

 القضايا التي تطرح أمام املحاكم تساعد على تقييم مدى تتواجد نظريا يف نصوص هذه القوانني، و مراقبة ومعاينة

إن برامج املرافقة إلى املحاكم . متتع النساء فعليا باحلقوق واحلماية التي تضمنها القوانني واملعايري املحلية والدولية

من أجل حماية  القوانني واملعايري املحلية والدولية املتواجدة حاليا تطبيقمراقبة وتوثيق ميكن أن تساعد على 

    وتسلط الضوء كذلك على مواطن عدم تطبيقها–حقوق اإلنسان 

  

إضافة إلى هذا، فإن القوانني واملعايري الوطنية والدولية تعترب جماالت قانونية يف وضع تطور وتطوير دائمني وذلك 

 القوانني املحلية حتتوي هذا مع العلم أنه ال زالت. من أجل جعلها متفاعلة ومتجاوبة بشكل فعلي مع حقوق النساء

  . يف طياتها على مقتضيات تتميز مبواقف احليف ضد النساء وتفشل يف حماية والنهوض باحلقوق اإلنسانية للنساء

و على نفس الشاكلة، فإن القانون الدولي التقليدي حلقوق اإلنسان جتاهل بصفة عامة اهتمامات النساء وفشل يف 



لقد متت بلورة قوانني حقوق اإلنسان من طرف رجال يف عامل . اضحا حلقوق اإلنسانالنساء خرقا ف" دونية " اعتبار 

ذكوري ومل تتم بلورتها بطريقة تستوعب مقاييس اجلندرة وتتجاوب مع جتارب الظلم واالستبداد التي عانت منها 

 حقوق اإلنسان على جيب على النشطاء يف هذا امليدان العمل على ربط الصلة بني واقع النساء ومعايري. النساء

  .جميع املستويات من أجل توسيع التعريفات والفهم السائد للحقوق املتداولة وجعلها تضم جتارب النساء

  

مل يتم . مثال، حتى ملا تم اعتماد اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، مل يتم ذكر العنف ضد النساء

 بشأن هذه القضية، مما أدى إلى النضال املحليال بعد سنوات من تصنيف العنف ضد النساء لقضية حق إنساني إ

ويف . حول العنف ضد النساء) 1992 (19توصية جلنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء رقم 

 من نفس السياق، فإن احلقوق املدنية والسياسية التي تم تعريفها مييزها الطابع الذكوري مثل حق احلياة، حق احلرية

 . التعذيب قد تم توسيعها لتشمل العنف ضد النساء

  

 من الظلم الذي طاملا عانت منه التعرف على جتارب سابقة خفيةميكن لربامج املرافقة إلى املحاكم أن تساعد على 

  النساء يف حياتهن اليومية وعلى املساهمة يف اعتبار هذه األخرية 

   . والدوليةانتهاكا وخرقا للقوانني واملعايري املحلية

  

  مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم؟ ملاذا .3

  

إن أنظمة العدالة عرب العامل لديها طريقة خاصة لتناول القضايا املرتبطة بقضايا املرأة وميكن وصف هذه الطريقة 

  :فاملراقبة والتوثيق يساعدان على تناول هذه القضية من خالل. من إعطاء حق" معاجلة قضية"أنها أشبه 

  

o غالبا ما تبقى انتهاكات حقوق النساء خفية أو متجاهلة، وحتى ملا جند هناك قوانني : تعسففضح ال

إن كال من املراقبة والتوثيق . حملية ودولية حلماية حقوق النساء فهي غالبا ال تدخل حيز التطبيق

النساء يساعدان على إبراز وتسليط الضوء على بعض االنتهاكات وأشكال االنتهاكات الفاضحة حلقوق 

 يف القضايا الفردية وكذا كفشل دريع لنظام العدالة يف حماية –وقضايا أخرى داخل أنظمة املحاكم 

  .حقوق النساء والنهوض بها

o إن كال من املراقبة والتوثيق للقضايا املطروحة أمام املحاكم تساعد على :اقرتاح حلول عملية وملموسة 

االنتهاكات املعروفة، تطوير توصيات من أجل اختاذ إجراءات التعرف على احللول التي تم إقرارها جتاه 

  .ملموسة بهدف حتسني أوضاع النساء والتأكد من جتاوب هذه األخرية مع الطبيعة احلقيقية للمشكلة

o وألن كال من مراقبة وتوثيق القضايا املطروحة أمام املحاكم تراكم براهني على :القيام مبناصرة فعلية 

. قات املقرتفة، و بالتالي تشكل حججا وتعليالت قائمة بذاتها ملجهوات املناصرةاالنتهاكات واخلرو

وكنتيجة لهذا، فإن التوثيق واملراقبة ميكن أن تشكل أداة ضغط على املحاكم واحلكومات من أجل 

حماية حقوق النساء وخلق التغيري يف القضايا الفردية وكذا مساندة املجهودات املبذولة يف إطار خلق 



إن املناصرة املعتمدة على املعلومات التي تم جتميعها بطريقة مضبوطة ستخلق . يريات تشريعية وقانونيةتغ

  .تغيريات تتجاوب بشكل فعلي مع الواقع اليومي حلياة النساء

o لفت انتباه الرأي العام إلى املحاكم، فإن عملية املراقبة والتوثيق جتعل نظام من خالل :إثبات املسؤولية 

وهذا . ة مسئوال عن طريقة تناوله للقضايا التي تهم النساء والقرارات الصادرة يف هذه القضاياالعدال

ميكن اجلمهور و جيعله ملتزما جبعل نظام القضاء مسؤوال عن أهدافه و األهداف الرئيسية التي خيدمها 

 .وحبميها باإلضافة إلى النهوض بقيم الدميقراطية
o من خالل تطوير املساطر أمام املحاكم لتصبح أكثر انفتاحا و شفافية:تعديل اجلهاز اإلداري للعدالة  ،

 . ميكن أن تنمي وعي اجلمهور و ثقته جبهاز العدالةفاملراقبة و التحليل للقضايا املعروضة على املحاكم
  

   ؟ كيف نقوم مبراقبة وتوثيق قرارات املحاكم .4

  

وم من خاللها جبمع املعلومات، التأكد منها وختزينها بهدف إن املراقبة والتوثيق عملية حمايدة، ممنهجة ودقيقة نق

  .إقرار ما إذا كان هناك خرق أم ال للحقوق اإلنسانية للفرد أو اجلماعة

  

فيما خيص جانب املراقبة والتوثيق لربنامج املرافقة إلى املحاكم، فإننا نستجمع املعلومات اخلاصة مبضمون القضية 

  .داث اخلاصة بالقضايا التي تتناول حقوق النساءوكيفية حصول األح) ماذا حصل(

  

وكذا مع حماميهن، موظفي املحكمة (وتتضمن طرق ومنهجيات املراقبة والتوثيق إجراء حوارات مع النساء الزبونات 

   12.، جمع الوثائق اخلاصة بالقضية، مراقبة اجللسات مبرافقة النساء إلى املحاكم)وأشخاص آخرون لهم صلة بالقضية

  

 والتي –" وثيقة أو استمارة ملرافقة إلى املحكمة"األداة األساسية لعملية املراقبة والتوثيق يف هذا الربنامج هي إن 

متت بلورتها من أجل أن تكون مثاال جلمع املعلومات الكمية والكيفية اخلاصة بالقضايا التي تندرج فيها حقوق 

   13.القضايا يعتمد على معايري حقوق اإلنسانالنساء والتي تشكل إطارا من أجل تطوير حتليل لهذه 

  

  :ميكننا جمع املعلومات من أجل

 
o تقييم القضاة، املدعني العامني، هيأة الدفاع، األعوان القضائيني، موظفي املحاكم : تقييم املحاكم

  .خبصوص مدى استعدادهم، فهمهم للقانون، معامالتهم مع الضحايا وطريقة تنظيم اجللسات

o  جمع املعلومات املتعلقة بسوابق املدعى عليه، العقوبات التي تم اختاذها يف حقه، : عليهتاريخ املدعى

يساعد كل هذا املراقبني يف وصف تعامل النظام القضائي مع هذه  .تصرفاته خالل جلسات املحاكم

                                                 
لومات واحلفاظ على احلضور العام داخل إن املراقبة املباشرة للجلسات عن طريق مرافقة النساء إلى املحاكم هي الطريقة األمثل جلمع املع  12

  .املحاكم، إال أن ولوج املحاكم يبقى رهينا بالقواعد واملمارسات السائدة داخل أنظمتكم
  . ميكن العثور على استمارة املرافقة إلى املحاكم يف ملحقات هذا الدليل 13

  



إعطاء القضايا ويف التعرف على األخطاء والثغرات، فمثال يساعد تتبع تاريخ املدعى عليه أو قضيته يف 

كما أنه قد يفرز عدم . حجج خبصوص ما إذا كان نظام العدالة حياسب املجرمني وحيملهم مسؤولياتهم

توصل القضاة باملعلومات الهامة التي قد حيتاجون إليها لبث قرارات صائبة خبصوص أمن وسالمة 

  .الضحية

  

   ؟ملاذا جمع مثل هذه املعلومات

  

o  ات احلقوق اإلنسانية للنساء مدى خطورة و رفع انتهاكتقييممن أجل.  

o  لهذه االنتهاكات واخلروقات التي تستهدف مثال بعض املجموعات الضحية، أو مناذجمن أجل إجياد 

 .التي جتري يف بعض املناطق املعينة، الخ
o من أجل التعرف، التعريف وتعليل التوصيات بهدف خلق التغيري. 

  

فقط على اإلحاطة بوضعية معينة خاصة بدائرة حميطكم يف جمال إن جتميع مثل هذه املعلومات لن يساعد : ملحوظة

حقوق اإلنسان، بل إنه سيساعد املحامني على جمع الوقائع من أجل تطوير أدوات فاعلة من أجل مناصرة 

  .إسرتاتيجية و مرافعات مثلى التي ميكن اعتمادها أمام املحاكم

  

  :بعض التذكريات اخلاصة جبمع املعلومات

  

o  بقدر اإلمكان وذلك من أجل صحيحة، حمايدة وموضوعيةالتي تم جتميعها جيب أن تكون املعلومات 

  .احلفاظ على مصداقية املنظمة أو اجلمعية التي تنتمون إليها وكذا مصداقية نتائج املراقبة التي قمتم بها

o  ل التفاصيل قدر اإلمكان وأن حتتوي على كشاملة ودقيقةالوقائع واملعلومات املستعرضة جيب أن تكون .

عائلة املرأة حترشت بها داخل قبة املحكمة حيث أنهم اقرتبوا منها كثريا " فمثال ليس كافيا القول أن 

وهددوها بالضرب، وكان ممثلوا املحكمة على مسافة بعيدة مل تسمح لها بسماع هذه التهديدات 

 ".وبالتالي مل يتدخلوا 
o  حدةمنظمة، ممنهجة وموجيب تسجيل الوقائع بطريقة. 
o  من أجل استعمال الحق يف املستقبل كما جيب ختزينها بطريقة تسهل جتميعها املعلومات اخلام جيب

 .استعمالها كمراجع مستقبلية
  

   ؟كيف ميكن تلخيص املعلومات التي تم جتميعها .5

  

كذلك على  النتهاكات حقوق اإلنسان ومناذجإن ملخصات وقائع أنشطة املراقبة والتوثيق تساعد على التعرف على 

و هذه امللخصات جيب أن تتضمن وتظهر خطورة هذه . تسليط الضوء على هذه الوقائع التي تم التوصل إليها

  .االنتهاكات، مناذجها والعدد احلقيقي لها، ثم تقديم كل هذه النتائج يف قالب سلس وسهل الفهم

  



استمارة مراقبة ما جيري يف "تم تسجيله يف هناك أمثلة عديدة من املعلومات التي ميكن احلصول عليها عن طريق ما 

  .والتي تشكل األساس الذي ميكن اعتماده يف صياغة امللخصات" املحاكم

  

o كم انتهاكا حصل–مدى ارتكاب االنتهاكات واخلروقات من حيث الكم : األعداد  . 
  

 طالقا 12 املتواجدة جبهتكم، مل يتم احلكم إال ب اإلبتدائيةحكمة املداخل  2009سنة : مثال 

 . ملف طالق تم تقدميه بسبب ارتكاب العنف داخل بيت الزوجية100من أصل 
  

o تبني خمتلف مرتتبات ومستويات االنتهاكات و ذلك بالنظر لعامل اجلندرة، الدين، الوضع : األنواع

 ...االجتماعي، األصل العرقي، الخ
  

ة أقل حظا من النساء اللواتي النسبة املائوية من النساء اللواتي يتكلمن فقط األمازيغي: مثال 

يتكلمن اللغة العربية يف احلصول على نتيجة منصفة يف نوع معني من القضايا التي تتداولها 

  .املحاكم

 
o يبني احليز الزمني الذي تستغرقه القضية: القياس. 
  

 مبنطقتكم، استغرقت قضية نفقة األطفال بني تاريخ املحكمة اإلبتدائية داخل 2009 سنة: مثال 

 شهرا X، مع معدل )احلد األدنى إلى احلد األقصى(قديم الشكوى إلى غاية تنفيذ احلكم من ت

 . عدد القضايا املعروضة أمام املحكمةYمن أصل 
  

o يبني تسلسل األحداث : العامل الكرونولوجي 
  

، على الضحية القيام ب انتهاط اآلدابمن أجل احلصول على حكم منصف يف قضية : مثال 

  ...، ت ثم ج، ح، داإلجراء أ، ب

  

  :من أجل التحليل والتلخيص، جيب تنظيم املعلومات حسب خمتلف التصنيفات التالية

   

o مثال االغتصاب، طالق –إلبراز كيف تتم معاجلة خمتلف القضايا : من حيث نوعية احلدث أو القضية 

  ...اخللع، طلب اإلذن بالتعدد، الخ

o هار التباينات يف القرارات الصادرة عن املحاكم يف من أجل إظ: من حيث املجال الرتابي للمحاكم

  .خمتلف جهات البالد



o من أجل إظهار خمتلف األحكام والقرارات حبكم عوامل اجلندرة، : من حيث اختالف أنواع الضحايا

  ...الوضع االجتماعي واالقتصادي، املستوى التعليمي، اخللفية العرقية، الخ

o ط الضوء على الوضع ما قبل وما بعد، مثال إلظهار كيف أن لتسلي: من حيث التسلسل الكرونولوجي

القضايا تتناول بطريقة خمتلفة بعد حصول تغيري يف القانون، أو بعد تنصيب قاضي ) أو إذا كانت(

 .جديد
ثم إن .  بني خمتلف املتغريات يف القضايا التي تتم مراقبتهامقارناتميكن لهذه التصنيفات أن تساعدكم على إقامة 

ق بعض املتغريات قد يبني وجود عالقة بني بعض األشياء التي ميكن أن ختتلف، كما ميكن إشراكها أو تطاب

حصولها بطريقة متوازية، بعبارة أخرى فهناك متغري قد يكون مرتبطا مبتغري آخر، فمثال التموقع اجلغرايف وعامل 

  .اللغة ميكن أن حيدثا معا نتيجة معينة

  

  :املعلوماتبعض التذكريات حول تلخيص 

  

o  إن املعلومات املتواجدة داخل امللخصات يكون لها وقع أكرب وتكون أكثر وضوحا يف جذاذة، أو رسم

  .بياني منها يف نص مكتوب

o  لها وقع أكرب و جتعل عملية فهم املقارنات أسهل-% –إن األعداد املحسوبة بالنسب املئوية . 
  

  كيف ميكن حتليل املعلومات التي تم جتميعها ؟  .6

  

  .بعد جتميع املعلومات وتلخيصها، جيب حتليلها من أجل تقديم اخلالصات

  

 :تلخيص
  

جيب أن تعمل املرافقات على تكسري القواعد القانونية، املبادئ، السياسات أو املمارسات التمييزية من أجل 

 ويبقى السؤال هو هل حتديها، وعملية التكسري هذه ستقابل أشكال التمييز املمارس قانونيا اخلفي واملعلن عنه،

القواعد القانونية واملبادئ والسياسات واملمارسات املعمول بها تقمع النساء وتساهم يف إعطائهن أدوارا ثانوية 

ودنيوية ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فإن حتليال معمقا للقاعدة يفرض نفسه هنا من أجل الكشف عن ما ميكن اعتباره 

  وتوزيع املوارد بعالقات القوةأن نولي اهتماما خاصا بالقضايا واملسائل املتعلقة أشكاال خفية من التمييز، جيب 

إن مراقبة وتوثيق القضايا املعروضة أمام املحاكم تساعد على إظهار انتهاكات احلقوق اإلنسانية للنساء بتسليط 

ن نستعمل هنا القوانني املحلية و حن. الضوء على فشل احلكومات يف االلتزام بالقوانني واملعايري املحلية والدولية

والدولية حلقوق اإلنسان كمعيار لتقييم املعلومات التي تم جتميعها خالل عملية املراقبة والتوثيق، تعريف االنتهاك 

  .ثم تقييم ما إذا كان هناك انتهاك أم ال

  

  

  



 :من أجل إجناز حتليل جيب أن نؤكد على ثالث مسائل
  

o  أولها أن هناك حق متواجد  

o نيها أن هذا احلق تم انتهاكهثا. 
o ثالثها أن احلكومة هي املسئولة. 

 
  : توضيح أن هناك حق حممي .1

  

  .هنا جيب إظهار أن هناك حق يوجد بقوة القوانني املحلية أو املعايري الدولية املتداولة

  

احلكومة ملزمة باحرتام إذا متت اإلشارة إلى حق متضمن يف القوانني أو املعايري الدولية، جيب كذلك اإلشارة إلى أن 

 إما ألن احلكومة قد صادقت على االتفاقية املعينة أو ألن احلق حممي ومضمون حبق القانون –هذه القوانني واملعايري 

  .الدولي العريف

  

، فإن من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء) ج (16حبكم املادة : مثال 

 تلقد صادق. واجبات خالل فرتة الزواج وكذلك عند حلهللرجال والنساء نفس احلقوق وال

  . باحرتام هذه املادة من موادهاة بالتالي ملزمي على هذه االتفاقية وهاجلزائر

  

إذا كانت اخلروقات أو التعسفات املرتكبة يف القضية املتناولة ليست مذكورة يف القوانني واملعايري املحلية والدولية، 

 فمثال جيب ،داولة من أجل الربهنة على كونها متضمنة أيضا للحقوق املسلوبة للضحيةجيب تأويل احلقوق املت

الربط بني جتارب النساء واحلقوق اإلنسانية التي سبق اكتسابها والتي قد ال تشري بطريقة مباشرة وصرحية للتجارب 

  .التي أنتم بصددها

  

 التعذيب أو التعامل ميكن أن يؤول العنف ضد النساء على أنه شكل من أشكال: مثال 

املهني، القاسي ولإلنساني، وكذا كانتهاك حلق الفرد يف احلياة وظروف األمن والسالمة، التي 

 .تتضمنها القوانني واملعايري املحلية والدولية
  

  :إثبات وقوع االنتهاك .2

  

إليه على ضوء املعلومات  ثم التوصل كقاسم مشرتك أو القضايا الفرديةإن انتهاك احلق املحمي ميكن إثباته إما يف 

هنا األحداث والوقائع املوثقة تبني أن احلق الذي تضمنه القوانني واملعايري املحلية والدولية قد تم . التي تم جتميعها

  . مبعنى أن املعايري املتعرف عليها أعاله مل يتم احرتامها–انتهاكه 

 
  



  :إبراز مسؤولية احلكومة .3

  

  : حقوق اإلنسان إما بتقصري مباشر أو بإغفالها ملا يليولة عن انتهاكاتؤإن احلكومات مس

  

o  تكون احلكومات مسئولة بشكل واضح وصريح إذا ما قام أحد :  احلق املضموناحرتامضرورة

أو متويل أو التغاضي عن أية ممارسة تنتهك / أعضائها، أو أجهزتها أو ممثليها بالتحريض على 

لى جميع القوانني والسياسات املتبعة أخذ احلق ويعني هذا كذلك أنه جيب ع. احلق املضمون

 .املضمون بعني االعتبار
  

 .ظابط احلالة املدنية تظمني شروط الزوجة يف عقد الزواجيف حالة رفض : مثال 
  

o ضرورة حماية األشخاص من انتهاكات احلقوق املضمونة والتي قد يرتكبها أشخاص أو جماعات :

الزمة من أجل منع، معاقبة ومواجهة هذه االنتهاكات وااللتزام جيب على احلكومات اختاذ التدابري ال

 .مبسؤولياتها يف حالة فشلها يف االلتزام مبا سبق
  

يف حالة عدم اختاذ رجال الشرطة التدابري الالزمة عند تقديم شكوى العنف الزوجي : مثال 

 .الذي يرتكب يف حق نساء الدائرة التي هي حتت مسؤوليتهم
  

o على احلكومات االلتزام بضرورة اختاذ التدابري الالزمة : مال مبادئ حقوق اإلنسانضرورة ضمان و إع

ويدخل يف هذا اإلطار املال العام، توفري . والضرورية من أجل ضمان حصول األفراد على حقوقهم

 .اخلدمات األساسية والبنيات التحتية التابعة لها
  

وارد يف البنيات التحتية يف جمال القضاء إذا كانت احلكومة ال تستثمر ما يكفي من امل: مثال 

  على سبيل املثالانتهاك اآلدابفيما خيص قضايا 
  

  :استنباط واقرتاح بعض احللول املمكنة .4
  

 املساعدة على  وإن الهدف من مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم الصغرى هو مدكم باملعلومات حول ثغرات النظام 

 فمثال التعرف على احللول املتطلبة حلل –اسها ميكن اختاذ جمموعة من التدابري إجياد القاعدة الالزمة التي على أس

و ستستعمل املعلومات التي تم جتميعها من أجل تكوين قاعدة خللق . املشاكل وخلق التغيري يف األنظمة السائدة

  .ة يف هذا الصددالتغيري يف كيفية تناول نظام القضاء للقضايا املرتبطة حبقوق النساء والقرارات الصادر

  

ما هي البدائل، إن توفرت هذه البدائل، للقواعد القانونية واملبادئ : ونسمي هذه املرحلة األخرية بإعادة البناء

واملمارسات احلالية بدائل لن تساهم يف ترسيخ النظرة الدنيوية إلى املرأة أو على األقل ستقلل من هذه املمارسة 

 قد جتنيها الزبونة أو األضرار التي قد تلحق بها من جراء تبني املحكمة أو رفضها التمييزية؟ ما هي املزايا التي



للتغيري املنشود؟ مرة أخرى، عند بلورة احللول، جيب أن نولي أهمية خاصة للمسائل املتعلقة بتوزيع املوارد 

 .وعالقات القوة
  

  : مثال

ق، فعلى احلكومة تقنني التشريعات إذا كانت النساء ال تنصفن عند اقتسام األمالك يف حالة الطال 

الالزمة من أجل إعطاء القضاة التوجيهات الواضحة واإلرشادات املنصفة من أجل اقتسام املمتلكات 

  .بطريقة عادلة

إذا كان األفراد الذين هم يف حاجة إلى الرتجمة ال يستطيعون سماع ما جيري يف اجللسة فإنه يتعني  

حكمة أو على القاضي نفسه أن يشرح للجميع أن هناك ترجمة على األعوان الذين يشتغلون بامل

  .وتذكري اجلميع بااللتزام بالصمت وعدم إحداث الضجيج

إذا كانت هناك نسب عالية من غياب النساء اللواتي تم إشعارهن بتاريخ اجللسة، فعلى احلكومة القيام  

  .ه األسباببدراسة للتعرف على أسباب الغياب وصياغة خطة عمل للقضاء على هذ

إذا كانت ضحايا االغتصاب يرتددن يف القدوم إلى املحكمة بسبب احلمولة السلبية ثقافيا ونفسيا  

  .لتجربتهن، فيجب اختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حظر مساءلة الضحية على جتربتها هذه

  

توثيق واملراقبة على مقرتحات جيب دائما أن حتتوي امللخصات والتحليالت والتقارير وغريها مما يرتبط بعملية ال

من الضروري استحضار مسألة كون احللول . لتدابري خاصة و واضحة ملعاجلة االنتهاكات التي تم التعرف عليها

املقرتحة جيب عليها أن تكون دائما متجاوبة مع جتارب الظلم التي متر بها النساء، و متأقلمة مع احتياجاتهن 

  .قيا وعدالة فعلية يف حياتهنومصاغة بطريقة ختلق تغيريا حقي

  

فمثال، املقتضيات القانونية التي تقر بسجن اآلباء الذين يرفضون أداء نفقة أطفالهم قد ال تكون احلل  

املناسب، فالنساء ال يردن ولسن يف حاجة إلى سجن اآلباء بقدر ما هن يف حاجة إلى أداء نفقة 

 . معضلة هاته النساءلذا جيب التفكري يف احللول الناجعة حلل. أطفالهن
  

بكل ما يساهم أو يشكل من الضروري أيضا التذكري بأن من بني احللول املقرتحة مطالبة الدولة بالتوقف عن القيام 

القيام بشيء إجيابي للتصدي خلروقات  خطوات عملية، و إلحتادأو حماولة دفع و إجبار الدولة املرأة، خرقا حلقوق 

  احلقوق اإلنسانية
  

   ؟استعمال امللخصات والتحليالت للمعلومات التي تم جتميعهاكيف ميكن  .7
  

كما متت اإلشارة أعاله، فإن املعلومات التي تم جتميعها تفيد على ضوء مراقبة وحتليل احللول الضرورية ملعاجلة 

  . انتهاكات حقوق اإلنسان يف تشكيل قاعدة للمناصرة من أجل خلق التغيري

زء هام من اإلصالحات القانونية واملناصرة التشريعية وحمالت التوعية والنزاعات إن كل من املراقبة والتوثيق ج

  .اإلسرتاتيجية
  



 كما ميكن خوضها بعد حتليل - كاملناصرة من أجل قضية امرأة معينة - ميكن القيام باملناصرة يف قضايا فردية 

  .ق النساءوجتميع جمموعة من القضايا من أجل تصحيح االنتهاكات املرتكبة جتاه حقو
  

  :ميكن لهذه املناصرة أن تساعد على
  

o  لفت انتباه الرأي العام، صناع القرار، املشرعني، األكادمييني، النشطاء، املؤسسات احلكومية وامللتقيات

  .الدولية لنتائج املراقبة والتوثيق هذه

o انتهاكات ممارسة الضغط على املسؤولني والسلطات من أجل وضع حد لهذه االنتهاكات ومنع حصول 

أخرى وكذا الرتكيز على جمموعات معينة من الضحايا أو األشخاص الغري املحضوضني من أجل 

  .مساعدتهم على احلصول على حلول عاجلة و عادلة مستدامة
  

  : تذكريات مهمة
  

o  إن نشر املعلومات يف عملية املناصرة مهم جدا، ولكن ال جيب أن يكون هناك أي خطر بالنسبة

 دائما االستشارة مع الضحايا قبل القيام بأي نشاط من أنشطة املناصرة وذلك من أجل جيب. للضحايا

التأكد من كونهم لديهم دراية وإملام كامل بالتطورات واملخاطر املرتبطة بهاته العملية واحلصول على 

  .قبولهم

o  إنه جيب تسليط ال تتوقف املناصرة عند فضح القرارات اخلاطئة ووضعيات الظلم وانعدام العدالة بل

الضوء كذلك على القرارات التقدمية واألحكام اجليدة التي جيب إشهارها كأمثلة جيدة وملموسة من 

حكم منصف لصالح قضية  فمثال إذا قامت املحكمة املتواجدة بدائرتكم بإصدار. املمارسات املثلى

لقاضي املصدر للحكم أو إشهار حقوق املرأة، ميكن ملنظمتكم الغري احلكومية أن تبعث برسالة شكر إلى ا

  .هذا احلكم وذلك من أجل تشجيع إصدار أحكام مشابهة يف حماكم أخرى

  

إن احللول املتعددة لإلجابة على انتهاكات حقوق النساء، إشهار نتائج عملية التوثيق واملراقبة وخوض حمالت من 

  :أجل خلق التغيري تتضمن
  

o اخلالصات والتوصيات اخلاصة بعملية التغيري  ول النتائج وصياغة تقرير مكتوب ح: التقارير املكتوبة

 تقاريرلبعثها إلى املسؤولني وموظفي قطاع العدل وكذا للمنظمات غري احلكومية املحلية التي تنتج 

ميكن استعمال هذه النتائج يف . سنوية حول قضايا حقوق اإلنسان وكذا دراسات حول تطبيق القوانني

 يتم بعثها إلى املؤسسات واألجهزة الدولية املكلفة مبراقبة احرتام احلكومات التقارير املوازية التي

نشر مقاال يف اجلرائد التي يطلع عليها . ملقتضيات االتفاقيات واملعاهدات التي قامت باملصادقة عليها

  .القضاة

o ثائق املرتبطة البعث بصورة من التقرير إلى املمولني األساسيني وإدماج ملخص مع كل الو: جمع األموال

  ...بعملية جمع األموال واملوارد مثل امللصقات ورسائل طلب التمويل، الخ



o البعث مبلخص هذه النتائج واإلعالن عن نشر هذا التقرير يف إعالن صحفي، : االتصال بوسائل اإلعالم

  .تنظيم ندوة صحفية وصياغة مقاالت للنشر ورسائل للناشرين ورؤساء التحرير

o عقد لقاءات مع ممثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم أو : ر مبوظفي القطاعات املعنيةاالتصال املباش

  .تقديم النتائج، مناقشة األولويات واقرتاح التدابري امللموسة التي ميكن اختاذها على املستوى الوطني

o زير بعث رسائل ملمثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم أو على املستوى الوطني من قضاة، و: الرسائل

  .ميكن للرسائل أن تكون مفتوحة و نشرها عرب وسائل اإلعالم للعموم... العدل، الخ

o تنظيم لقاء عام إلشهار والرفع من مستوى الوعي حول القضية التي تم توثيقها: أنشطة إشعاعية.  

o ني من البعث برسائل إنذاريه عرب الربيد االلكرتوني لنقط اتصالكم املختلفة طالب: التدابري اإلنذارية

  .املتوصلني القيام باختاذ التدابري الالزمة من أجل مواجهة وضعية معينة

o قدر بشكل موسع نسخ هذه الاحلصول على نسخ من األحكام و القرارات و توزيع : توزيع القرارات

 .املستطاع على حمامني آخرين، اجلمعيات الغري حكومية، القضاة و غريهم
o تتوفر عدة منظمات غري حكومية على أبناك : ارات واألحكام القضائيةاملراصد أو أبناك املعلومات للقر

:  انظر إلى كمثال–الكرتونية للمعلومات بنصوص قرارات واألحكام القضائية املرتبطة حبقوق النساء 

/org.womenslinkworldwide.www://http      
o تنظيم ورشة لتقديم النتائج للعموم أو تقديم اقرتاح بتنظيم ندوة حول :ياسة القرب من العمومالرتبية وس 

  .املوضوع على املعاهد وكليات القانون املحلية

o من أجل نشر الوعي حول املوضوع وكيفية تطبيق التوصيات:تكوين املوظفني واألعوان القضائيني .  

o أو تسليم مسودة /البعث برسائل ملمثليكم يف الربملان، و اقرتاح التدابري التشريعية، :اللوبيهات

  .التشريعات

o خلق صحيفة أو جريدة بصفة منتظمة ونشرها على املوقع االلكرتوني عرب : صحف املنظمات غري احلكومية

املرصد  org.watchmn.www://http/هناك خاصيات مهمة يف . الربيد االلكرتوني أو نسخة مكتوبة

حول برامج مراقبة جلسات وقرارات صحيفة املحاكم والتي تتضمن عمودا يكتبه مدير الصحيفة بطريقة 

منتظمة حول موضوع معني، ما يكتبه املتطوعون على غرار ما يسمعونه ويرونه يف اجللسات، شهادات 

سجيل مواقف القبول والرفض الضحايا أنفسهم، ملخصات القضايا حديثة العهد، وعمود خاص لت

  .لكيفية تعامل بعض املحاكم والقضاة مع قضايا معينة
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 استمارة المرافقة إلى المحكمة

  

 ..........................................:تاريخ
ة لبطاقة التعريف / الزبونة  أو حامل / اسم الزبون  

 :الوطنية رقم
..................                                          ................ 

 :المرافقة إلى المحكمة : محامي الزبون

الرجاء ملء االستمارة أسفله بصفة مدققة حسب اإلمكان، وضع عالمة دائرية حول األجوبة المناسبة، تقديم 
ه إذا آان في هذ. المعلومات المطلوبة وآذا المالحظات اإلضافية في المكان المخصص لذلك إذا استدعت الضرورة لذلك

إذا آانت هناك أية أسئلة أو تعليقات إضافية، الرجاء مناقشتها مع . الجذاذة ما ال يطابق القضية، الرجاء ترك اإلطار فارغا
 .شكرا. ة عملية المرافقة إلى المحكمة/أو مع منسق) ة(محامي الزبون 

 معلومات هامة حول القضية

 طبيعة القضية  1.  

 المة دائرية على آل ما ينطبق على القضية الرجاء وضع ع →  نوع القضية .أ

تذييل الحكم األجنبي 
 إدارّية تجارّية بصيغة التنفيذية  

  :مدنّية
    قانون األسرة

     ميراث 
    قانون الشغل

   آخر

 :جنائية
    مخالفة 
    جنحة

 جناية   

  مستوى التقاضي .ب

محال من المجلس  :آخر
  .ابتدائي استئنافي نقض األعلى

 

  المرجو وضع عالمة دائرية على آل ما ينطبق على القضية – القانون أو القوانين المعنية  .ج

 المسطرة الجنائية  القانون المدني المسطرة المدنية قانون األسرة 
القانون 
  الجنائي

 

 قانون الشغل القانون اإلداري القانون التجاري النزاعات القانونية :آخر
 

 : الرجاء ذآر مواد جميع القوانين التي تم إدراجها في هذه القضية
  
 

 المحكمة  2. 

 المحكمة  طبيعة .أ

 :متخصصة
       محكمة األسرة

       المحكمة التجارية
       المحكمة اإلدارية

 أخرى      

 :عاّمة
 الغرفة الجنائية   

  الغرفة المدنّية
 ية الغرفة االجتماع 
 :أخرى 

 التقاضي  مستوى .ب



  محكمة ابتدائية محكمة االستئناف المجلس األعلى 
 

  المجال الترابي الختصاص المحكمة .ج

  : الرجاء اإلدالء باسم المجال الترابي الختصاص المحكمة
 

 .األطراف. 3 

  الزبون .أ الطرف الخصم . ب

امرأة        شخص .                رجل.                         :النوع
 معنوي

  امرأة  .                رجل.                         :النوع
   

 معلومات بيبليوغرافية 
 السن  .
 الجنسية  . 
  .  مكان اإلقامة   . 
  الوضعية العائلية      .
  العمل      .
  المستوى الدراسي      .
  االنتماء العرقي      .

  عدد األطفال   .   
  الوضعية االقتصادية واالجتماعية        .

 

 معلومات بيبليوغرافية 
 السن  .
 الجنسية  . 
  مكان اإلقامة      . 
  الوضعية العائلية      . 
  العمل      . 
  المستوى الدراسي      . 
  االنتماء العرقي      . 
  عدد األطفال      . 
  الوضعية االقتصادية واالجتماعية      . 
       

 :  العالقة مع الزبون
 

 : العالقة مع الطرف المناقض      
 

 ):  إذا آان هناك ( اسم المحامي      .
 

 ):  إذا آان هناك ( اسم المحامي    .  
 

 فريق عمل المحكمة . 4

  ) إذا آان ينطبق على القضية ( النيابة العامة . أ  القاضي المقرر . ب
 

 رجل                 امرأة :                     االسم
 رجل                  امرأة :                     النوع

 : االسم
 : النوع

  الوقائع المهمة للقضية. 5
 

  من هم أطراف القضية ؟ –أ 
  
 

 وى ؟  ما هي األسباب التي أدت إلى تقديم الدع–ب 
  
 

 ؟ ) محضر الشرطة، المحكمة، الخ (  أين تم تقديم القضية ألول مرة –ج 
 
 

  أين وقعت أحداث القضية ؟ –د 
  
 



  ما هي األضرار الناتجة عن القضية ؟ –ر 
  
 

  صف طبيعة ونوع األدلة التي تقدم بها الطرفان -ق
  
 

  ما هي التفاصيل األخرى للقضية –ك 
 
 

  :ةالتواريخ المهم. 6
 

 ؟ ) ب (5متى وقعت األحداث التي أدت إلى تقديم الدعوى . أ
  
 

 : ما هو تاريخ أول اتصال وقع بين الزبون والمحامي. ب
  
 

 تاريخ أو تواريخ تقديم القضية  أمام المحكمة . ج
  
 

 تاريخ أو تواريخ الجلسات في المحكمة . د
 
 

 تاريخ أو تواريخ صدور الحكم أو القرار  . ر
  
 

 هل تم الطعن في الحكم متى ؟  إن آان داخل األجل ؟ هل تم بواسطة محامي ؟ .   ه
  
 

 مضمون المرافعات والنتيجة التي أدت إليها القضية

 المرجو إعطاء شروحات مدققة لكل ما ينطبق على القضية > الحجج التي تم تقديمها للمحكمة  . 1

والنيابة العامة  إذا آان طرفا (من طرف الزبون . أ ة  من طرف الطرف المدعى عليه  والنيابة العام. ب
 ) في  القضية

 : معتمده على القانون المحلي
  
 

 : معتمده على القانون المحلي

 : معتمده على أحكام قضائية سابقة
  
 

 : معتمده على أحكام  قضائية سابقة

 : معتمده على الدستور
  
 

 : معتمده على الدستور



 : ر الدوليةمعتمده على المعايي
  
 

 : معتمده على المعايير الدولية

 : معتمده على الدين
  
 

 : معتمده على الدين

 مثال األعراف : معتمده على مصادر أخرى
  
 

 مثال األعراف : معتمده على مصادر أخرى

 قرار المحكمة . 2

 الحكم الصادر في القضية . أ

 ).نة المدعى عليه أو تبرئته، إلى آخره قبول أو عدم القبول  أو رفض الحكم، إدا: ( القرار
  
 

 الطرف الذي صدر الحكم لصالحه  
  
 

 :التعويض الممنوح
  
 

 : أو الغرامة/ العقوبة و
  
 

المرجو اإلدالء بجواب مفصل لكل ما > الحجج القانونية و الدفوعات التي تم االعتماد عليها في الحكم . ب
 ينطبق على القضية 

 .المحليمعتمده على القانون 
 
 

 أو أحكام قضائية سابقة/ معتمده على اجتهادات قضائية  
 
 

 معتمده على الدستور
 
 

 معتمده على المعايير واالتفاقيات الدولية 
 
 

 معتمده على الدين 
 
 

 معتمده على مصادر أخرى 
 
 

 نتائج أو تبعات القرار . 3



 هل تم استئناف الحكم ؟ . أ
  
 

 أو التعويض ؟ هل تم تنفيذ الحكم . ب
  
 

 معلومات إضافية . 4

 أو نتيجتها / المرجو إضافة أية معلومات لها صلة بوقائع القضية و
 
 
 
 

 معلومات حول عملية المرافقة إلى المحاآم

المرجو إعطاء مالحظات مفصلة حول مسار آل اإلجراءات المرتبطة بهذه القضية، تناول النقاط التالية أسفله تناوال دقيقا 
تهدف النقط المشار إليها أسفله إلى وضع اإلطار العام من أجل تقييم . إضافة أية معلومات أو مالحظات ترونها ضروريةو

مسار اإلجراءات المتخذة داخل المحاآم، ولهذا يستوجب ملء نسخة جديدة من هذه الفقرة لكما ذهب الزبون إلى 
 ة المحكمة سواء لحضور الجلسات أو التخاذ إجراءات معين

  
  
 

 عن طريق شكاية ؟ أو مقال ؟ : آيف تم تقديم الطلب
  
 

 التاريخ 
 :المكان

  
 

 هل تم تقديم الشكوى بطريقة مكتوبة أو شفويا ؟ 
  
 

 .الولوج إلى المحكمة . 1

 : المرجو وصف مدى صعوبة أو سهولة تمكن الزبون من
  
 

 .الذهاب إلى المحكمة لتقديم الشكوى. أ
  
 

 . لمكتب المختص في القضايا ذات الصلة بموضوع شكوى الزبونالتعرف على ا. ب
  
 

 : الحضور في اليوم المحدد والوقت المحدد. ت
  
 

 . هل تم إشعار الزبون بموعد الجلسة خالل أجل معقول. ث
  
 



 عامل الوقت و النجاعة . 2

 هل بدأت الجلسة في موعدها ؟ إذا آان الجواب بالنفي فلم ال ؟ . أ
  
 

 و الحيز الزمني الذي قضاه الزبون في المحكمة ؟ ما ه. ب
  
 

لحضور ) هل آان على الزبون أخذ بعض الوقت إللغاء التزامات أخرى، التزامات عائلية، التزامات مهنية، إلى آخره . ت
 الجلسة ؟  

  
 

 الفهم واإلدراك . 3

 هل أدرك الزبون المسار والخطوات الواجب إتباعها في هذه العملية ؟ . أ
  
 

 هل آانت الجلسة مسموعة ؟. ب
  
 

 هل تم شرح مختلف اإلجراءات للزبون، من تقدم بالشروح ؟ . ت
      هل آانت التفسيرات واضحة ؟

  
 

 . اإلجراءات األمنية. 4

هل تم ترك الزبون والطرف المعارض لوحدهما في أي لحظة خالل فترة تكملة اإلجراءات ؟ إذا آان الجواب نعم، الرجاء . أ
 .ذآر التفاصيل

 
 

مثال حديث، تبادل ( أو بين أصدقائهما وذويهما /هل آان هناك أي نوع من ردود الفعل بين الزبون والطرف المعارض و. ب
 .إذا آان الجواب نعم، الرجاء ذآر التفاصيل...)  نظرات قاسية، تالمس، تحرش، تهديدات، الخ

  
  

 هل هناك مسائل أخرى أثارت هواجس أمنية ؟ . ت
 
 

أو أصدقائه وذويه / هل بادر موظفو المحكمة إلى حماية الزبون من أي رد فعل غير الئق صدر عن الطرف المعارض و. ث
 . ؟ الرجاء شرح آيف في حالة اإلجابة بنعم أو بال

 

 .اللغه. 5

 هل آان الزبون في حاجة إلى مترجم ؟ إذا آان الجواب بنعم، هل تم إمداده بالمترجم ؟ 
  
 

 . لمبانيا. 6
 



الرجاء وصف آل ما يتعلق بالمباني بما فيها حجمها، وضعية المقاعد، النوافذ، األرض، اإلنارة، الحرارة، النظافة، مدى 
 ....تسهيل إمكانية الولوج بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، الخ

 
  
  
 

 .موظفو المحكمة . 7

قد .  القاضي، المحامون، مكتب الضبط، األعوان، جميع الموظفين–المحكمة الرجاء وصف آلما يتعلق بتصرفات موظفي 
 : يتضمن الوصف معلومات حول ما يلي

  مستوى االستعداد  •
  استعمال موارد المحكمة  •
 احترام الوقت  •
 األدب •
 الكرامة  •
 ضبط فضاء المحكمة  •
 الصبر  •
 االستقالل  •
 العدل  •
 االحترام  •
 المهنية  •
 المحايدة  •
 الزبون اإلحساس بوضعية  •
 ردود الفعل والتعامل مع الموظفين والزمالء اآلخرين  •
 النجاعة  •
 شرح األحكام والقرارات  •
 نبرة التواصل  •
 الحرص واالنتباه  •
 اإلزعاجات داخل قاعة المحكمة  •

  
 
 
 

 المعلومات اإلضافية . 8

 الرجاء إضافة أية معلومات أخرى ترونها في صميم الموضوع 
 
 

   طرح تحليل للقضية يعتمد أساسا حجة حقوق اإلنساناألسئلة المستوجبة في
 

 : إن الهدف من هذه الفقرة هو وضع إطار عام من أجل
 

  تقييم مدى التطبيق الصحيح للقانون في هذه القضية من طرف المحكمة. 1
  
 

سان في تقييم مدى احترام المحكمة لاللتزامات التي تفرضها المعايير والمواثيق الدولية لحقوق اإلن. 2
 . هذه القضية

 
 



 .إقرار ما إذا آان التعويض الذي حصل عليه الزبون آافيا ومناسبا. 3
 
 

أو تطبيق القوانين، الحاالت التي تستدعي مواطن المناصرة وتطوير / التعرف على الثغرات القانونية و. 4
 توصيات ملموسة من األجل المضي قدما بعملية التغيير 

 

لفقرات التي تصب في نفس السياق في الدليل العملي وذلك من أجل الحصول على معلومات الرجاء النظر إلى ا
مفصلة حول مراقبة وتوثيق قرارات المحكمة ووضع تحليالت تعتمد معايير حقوق اإلنسان لقرارات المحاآم من أجل ملء 

 .هذه الفقرة
 
 

 . الرجاء تقديم وصف مفصل –وجهة  نظر الزبون . 1

ماذا آانت تريد أو تحبذ ) الرجاء تعليل الجواب سواء آان نعم أم ال ( لزبون راضيا عن مسار العملية ؟ لماذا ؟ هل آان ا. أ
 إجراءه بطريقة مغايرة ؟

  
 

 هل آان الزبون راضيا عن نتيجة العملية ؟ لماذا  نعم أو لماذا ال ؟ . ب
  
 

 أو التعويض الذي حكم لها به ؟ /م التي تم إصداره وماذا آانت تحبذ إجراءه بطريقة مغايرة سواء على مستوى الحك
 
 

 .  الرجاء إعطاء وصف مدقق–تطبيق القانون . 2

 1) ج(نعني هنا القوانين المذآورة في فقرة ( هل تم تطبيق القوانين المندرجة في إطار القضية بطريقة مناسبة ؟ . أ
الرجاء إعطاء ( آيف ذلك ؟ ) ار إليها في الدليل العملي أعاله والمفصلة في القسم المخصص للوقائع القانونية المش

 ) التعليل سواء آان الجواب بنعم أو بال 
 

 إذا لم يتم تطبيق القوانين بطريقة مناسبة، هل آانت النتيجة سوف تكون مغايرة لو آان هناك التزام بالقوانين . ب
  
 

 إعطاء وصف مدقق الرجاء > االلتزام بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان . 3

:  تلتزم حتما ب–بحكم المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، فإن الحكومات وجهاز القضاء آجهاز من أجهزة الحكومة : تذآير
احترام الحقوق اإلنسانية للفرد، االمتناع عن القيام بأي شيء يخرق حقوق اإلنسان أو مواصلة أي تعسف، ثم  •
 اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع األفراد أو الجماعات من خرق حقوق اآلخرين، احترام الحقوق اإلنسانية للفرد، •

 ثم 
 اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان تمتع جميع األفراد بحقوقهم اإلنسانية  •

  
 

م وهذا يعني أن الحكومة قد تكون قد خرقت التزاماتها الدولية عير خروقات مباشرة  أو غير مباشرة بإغفالها أو عد
تستدعي اإلجابة على األسئلة المطروحة أسفله األخذ بعين االعتبار لهذا التحليل . نجاحها في القيام ببعض األشياء
 . الثالثي األبعاد اللتزامات الحكومة

  
 



هل التزم الحكم الصادر عن المحكمة بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتي هي مطابقة لهذه القضية آما هو . أ
الرجاء تعليل الجواب سواء آان نعم أم ال ( في القسم المخصص للوقائع القانونية في الدليل العملي ؟  آيف ؟ مذآور 

.( 
  
 

لما تنص عليه المعايير ) إذا آان هناك تعويض ( هل يطابق التعويض الذي حكمت به المحكمة لصالح الزبون . ب
ا في إطار هذه القضية آما هو مفصل في القسم المخصص والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والتي يمكن إدراجه

 ). الرجاء تعليل الجواب سواء آان نعم أم ال ( للوقائع القانونية في الدليل العملي ؟ آيف ؟  
 

هل تمت مختلف إجراءات عملية التقاضي بطريقة تحترم المعايير الدولية لحقوق اإلنسان التي يمكن إدراجها في . ت
الرجاء تعليل ( ية آما هو مفصل في القسم المخصص للوقائع القانونية في الدليل العملي ؟ آيف ؟ إطار هذه القض

 ). الجواب سواء آان نعم أم ال 
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تاريخ املصادقة من طرف 

 اجلزائر 
تاريخ الدخول حيز 

 التنفيذ
 اسم االتفاقية تاريخ االعتماد 

 

 جريدة رسمية رقم 1963

        10/09/63 يف 64

 كانون 10املؤرخ يف  

 1948ديسمرب / األول
عالن العاملي حلقوق اال

 االنسان

 
 جريدة رسمية رقم 1989

        17/05/89 يف 20

 23تاريخ بدء النفاذ 

,    1976مارس / آدار

 كانون 16 

 1966ديسمرب سنة /األول

العهد الدولي اخلاص 

 باحلقوق املدنية

 و السياسة               

   
 جريدة رسمية رقم 1989

        17/05/89 يف 20

العهد الدولي اخلاص  1966 ديسمرب16 13/03/1976

باحلقوق االقتصادية و 

 اجلتماعية و الثقافية

 جريدة رسمية رقم 1989

        17/05/89 يف 20

 1الربوتوكول االختياري  16/12/1966 13/03/1976
امللحق بالعهد الدولي 

اخلاص باحلقوق املدنية و 

 الساسية

 
 جريدة رسمية رقم 1987

     04/02/1987  يف06

امليثاق األفريقي حلقوق  1981 جوييلية 

النسان و الشعوب         

   
 جريدة رسمة رقم 1969

 مؤرخة يف 49

06/06/1969 

اتفاقية منضمة العمل  25/06/1958 15/06/1960

 املتعلقة يف 111الدولية لرقم

التفرقة يف جمال استخدام 

 املهنة

اتفاقية فيينا لقانون  23/05/1969  1987

23/05/1969املعاهدات   

ديسمرب / كانون األول      1951جويليه 25  1963

1949 
اتفاقية حظر االجتار 

باألشخاص واستغالل دعارة 

 الغري     

 26 رقم ة جريدة رسمي

 25/04/2004مؤرخة يف 
 ديسمرب /كانون األول 20  1954يوليه /جويلية 7

1952 
اتفاقية بشأن احلقوق 

السياسية للمرأة           

  



اتفاقية الزواج املختلطني    1/07/1988

اجلزائريني و الفرنسيني يف 

 حالة النفصال

االتفاقية املتعلقة بتحصيل    22/05/1969

مبالغ النفقة يف البالد 

 األجنبية

 18املؤرخ يف   21/06/1996

 1979ديسمرب
على جميع اتفاقية القضاء 

 أشكال التمييز ضد املرأة 
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كوينية التي نظمناها حول املوضوع و إلى جتارب اجلمعيات الشريكة ات التباإلضافة إلى مساهمات مؤطرات الورش

  . باعتماد و االستعانة باملراجع التاليةلنا يف هذا الربنامج، متت بلورة هذا الدليل 

  

مكتبة "لى موضوع هذا الدليل فإننا نشجع مستخدميه على مراجعة هاته املراجع و املتوفرة يف و لإلطالع أكثر ع

  "  بالرباط Global Rightsاملراجع التابعة ل  

  

  :الئحة املراجع

  

Women Organized Against Rape Sexual Assault Crisis Counselor Volunteer 
Training Manual (WOAR) 
 
Developing a Court Monitoring Program (WATCH, 2006). 
 
Surveiller et documenter les droits humains en Afrique: Brochure destine aux 
militants associatifs, aux auxiliaires juridiques et autres observateurs locaux 
chargés du respect des droits humains (Amnesty International, 2002). 
 
Data Analysis for Monitoring Human Rights, by Herbert F. Spirer and Louise Spirer 
(American Association for the Advancement of Science, 1993). 
 
Getting the Facts Down: Documenting Human Rights Violations, by Manuel 
Guzman (Asia Forum for Human Rights and Development, 1997). 
 
The CEDAW Assessment Tool: An Assessment Tool Based on the Convention to 
Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (The Rights 
Consortium/ABA CEELI, 2002). 
 
What is Monitoring, by Manuel Guzman and Bert Verstappen (Huridocs, 2001). 
 
Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme (Nations 
Unies, 1992) 
 
Handbook on Fact-Finding and Documentation of Human Rights Violations (Asia 
Forum for Human Rights and Development, 1994). 
 
Women’s Human Rights Step by Step: A Practical Guide to Using International 
Human Rights Law and Mechanisms to Defend Women’s Human Rights (Women, 
Law and Development International and Human Rights Watch Women’s Rights 
Project, 1997) 
 



La dénonciation des violations des droits humains: Formation des formateurs 
(AMDH, 1999). 
 
Formats Standard HURIDOCS sur les Evénements: Un outil pour la documentation 
sur les violations des droits de l’homme, by Judith Dueck, Manuel Guzman, and 
Bert Verstappen (HURIDOCS, 2002) 

  

  Global Rights 2007. دليل عملي لفائدة اجلمعيات باملغرب: تطوير ولوج النساء للعدالة باملغرب

  

  .)منظمة العفو الدولية( حدا للعنف ضد املرأة فلنضعمصائرنا بأيدينا 

  

 Glolbal Rights برنامج الرتبية على احلقوق اإلنسانية و القانونية للنساء بتونس: لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة
2006  

  

 Global Rightsبرنامج الرتبية على احلقوق اإلنسانية و القانونية للنساء باجلزائر : لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة
2006 

 
 Global دليل من أجل التقاضي باستعمال املعايري الدولية يف املحاكم املحلية: النهوض حبقوق املرأة املغاربية

Rights 2006 
  

 Global Rightsتعزيز حقوق املرأة املغاربية من خالل عقد زواج مفصل : نكتب يف وئام لنقرأ يف خصام
2008 

 
  .ma.gov.justice.www://http: القوانني املتوفرة على املوقع الرسمي لوزارة العدل

  

  ma.gov.sgg.www://http.  الرسمي للكتابة العامة للحكومة املغربيةاملراجع القانونية املتوفرة على املوقع

  

  dz.joradp.www://http: املراجع القانونية املتوفرة على املوقع الرسمي لألمانة العامة للحكومة اجلزائرية

  

 CAWTARنية املتوفرة على املوقع األلكرتوني ملركز املرأة العربية للتدريب و البحوث املراجع القانو
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=i&limit=law&topic= 

 
القانونية و الدراسات و الدالئل التدريبية و اإلحصائيات موقع آمان جردن الذي يتوفر على العديد من النصوص 

 org.amanjordan.www://http/ .ملختلف الدول مبا فيها املغرب
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http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/domestic/link/monitoring.htm Site web avec 
une diversité de renseignements et ressources sur les droits humains (disponible en 
français et arabe).  Ce lien contient un article sur le monitoring des décisions de 
justice s’agissant des droits des femmes. 
 
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/Findex.html Manuel de formation sur le 
monitoring des droits humains (en français). 
 
http://www.huridocs.org/?set_language=fr Bibliothèque en ligne de nombreuses 
publications et ressources sur le monitoring et documentation des droits humains (en 
français). 
 
http://www.watchmn.org/index.shtml Site web de WATCH - une ONG aux Etats-
Unis qui met en place un programme de monitoring et contrôle des tribunaux en cas 
de violence à l’égard de femmes (en anglais). 
 
http://www.womenslinkworldwide.org/ Site web d’une ONG internationale des 
droits des femmes avec un recueil de jurisprudence en ligne avec des textes des 
décisions des justice traitant les droits humains des femmes et leurs analyses des 
tribunaux en Colombie, Pérou, Danemark, Ireland et Espagne (en anglais et 
espagnol). 
 
http://www.justicewomen.com/handbook/ Guide pratique (en anglais et espagnol) 
pour les ONGs sur le monitoring des décisions de justice traitant la violence à 
l’égard des femmes. 
 
http://www.jsmp.minihub.org/women.htm Justice System Monitoring Program – 
Women’s Justice Unit.  Site Web d’un programme de monitoring des tribunaux en 
East Timor (en anglais, bahasa et português). Contient de la jurisprudence, 
documentation des décisions de justice, analyses, rapports et autres ressources pour 
le monitoring et plaidoyer pour les droits des femmes devant les tribunaux. 
 
http://www.courtexcellence.org/publications/Reports/court_obsv_project_criminal_
2002.pdf Rapport sur un projet de monitoring des tribunaux pénaux (en anglais). 
 
http://www.endabuse.org/programs/healthcare/files/FinalCourt_Guidelines.pdf 
Guide pour la création d’un tribunal spécifique pour la violence domestique (en 
anglais). 
 
http://www.stopvaw.org/ Projet de Minnesota Advocates for Human Rights avec des 
guides pratiques sur le monitoring des violations des droits humains de la femme (en 
anglais). 



 
http://www.sgg.gov.ma/ Site Web du  Secrétariat Général du Gouvernement du 
Maroc avec tous les bulletins officiels de 1912, codes et textes de lois, conventions 
et accords (en Arabe et français). 
 
http://www.joradp.dz Site Web du Secrétariat Général du Gouvernement Algérienne 
 
http://www.tanmia.ma/IMG/pdf/Guide_Pratique_Associations-2.pdf Site Web pour 
télécharger le guide en Arabe : Promouvoir l’accès à la justice pour les femmes au 
Maroc : Un Guide Pratique pour les ONGs locales.  

  
  
/dz.mjustice.droit.www://http بوابة القانون اجلزائري    
/dz.mjustice.www://http موقع الواب لوزارة العدل  
/org.dz-apn.www://http املجلس الشعبي الوطني  
/dz.majliselouma.www://http جملس االمة   
/dz.elmouradia.www://http رئاسة اجلمهورية   
/dz.org.bpp-uag.www://http ة الربملانيةمكاتب املداوم  
/org.dz-coursupreme.www://http املحكمة العليا  
/org.dz-etat-conseil.www://http جملس الدولة   

 :مصاالح رئيس احلكومة 
dz.gov.cg.www://http  
dz.gouvernement.www://http  
dz.elhoukouma.www://http  

/org.dz-conseilconstitutionnel.www//:http اجلزائرياملجلس الدستوري   
html.algeria-ratification/research/humanrts/edu.umn.1www://http موقع لالتفاقيات املصادقة 

  من طرف اجلزائر
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  :منوذج لورقة وصف منصب املرافقة املتطوعة إلى املحكمة
  

  

  .فقرة ملخصة حتتوي على وصف املنظمة التي تنتمني إليها
  

  

  

  

  .مرافقة للمحكمة متطوعة: املنصب
  

 اإلجراءات داخل املحكمة والنظام املعتمد  منح الدعم، اإلرشاد القانوني واملعلومات للنساء حول القوانني،: الدور

داخل مكاتب املنظمات غري احلكومية، إما عرب الهاتف، داخل املستشفيات وخمافر الشرطة، مرافقة النساء إلى 

  .املحاكم، ملء استمارة مراقبة عملية املرافقة إلى املحاكم بالنسبة لكل قضية
  

املحاكم، تسجيل ما إذا كانت هناك حاجة ) مواقع وأنواع(م مكاتب منظماتك: النطاق اجلغرايف وأماكن العمل

  .للسفر أو التنقل
  

  ).الوصف (عدد الساعات الالزمة
 

  املنسق بني املتطوعني : تقديم التقارير إلى
  

  املواصفات الشخصية واملهنية
  

  ) الالئحة(  -1
 

 :املتطلبات
  

  ).وصف برنامج التكوين(إمتام ناجح ل  .1

 .حوار ما بعد فرتة التكوين .2
 .توقيع عقد أو اتفاقية العمل التطوعي .3

  

  :املسؤوليات واملهام
  

  : الالئحة-1
  

ال يؤدى عنه شيء، يساعد على ضمان معاملة الئقة للنساء اللواتي تتوجهن إلى جهاز العدالة، إملام أكرب : املزايا

 التحسني من جتاوب جهاز العدالة مع القضايا التي لها باملسائل القانونية املرتبطة حبقوق النساء، املساعدة على

عالقة بالنساء و األطفال، االلتقاء باألشخاص الذين يشاطرنكم نفس األفكار واملبادئ، تكوين يف جمال القانون، 

 .جهاز العدالة واسرتاتيجيات اإلرشاد والتوجيه

اسم املنظمة

 ملنظمةعنوان ا
  رقم الهاتف ورقم  الفاكس

  عنوان الربيد االلكرتوني

  املوقع االلكتـروني
  

 
  رمز املنظمة
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: التاريخ              

______/_____/______  

  

  .منوذج الستمارة طلب العمل كمرافقة متطوعة إلى املحاكم

  

  :الرجاء ملء هذه االستمارة كاملة بصدق وتفصيل شكرا

  

  :االسم الشخصي

  

 

 :االسم العائلي

  :العنوان

  

 

 :يالرمز الربيد :املدينة

  :رقم الهاتف

  

 

____/ ___/ __:تاريخ امليالد :الفاكس :النقال

  :الربيد االلكرتوني

  

 

 :طريقة االتصال التي تفضلونها

  

  .........................................................................ماذا سمعت عن هذا املنصب؟

  .........................................................ابتداء من أي تاريخ ميكنكم االلتحاق كمتطوعة؟

  ....................................................عدد الساعات يف الشهر التي ميكنك منحها كمتطوعة؟

  .............................................األيام والساعات التي حتبذين خاللها القيام بالعمل التطوعي؟

  .............................................................هل أنت مستعدة للسفر إلى املدن املجاورة؟

  .............................ما هي األسباب التي جعلتك تريدين االشتغال كمرافقة متطوعة داخل منظمتنا؟

  

  

  

  

 
 رمز املنظمة

اسم املنظمة

 ظمةعنوان املن
 رقم الهاتف ورقم  الفاكس

  عنوان الربيد االلكرتوني

 املوقع االلكتـروني



  .نبذة عن التكوين األكادميي

  

 
  .هنيةنبذة عن التجربة امل

  

 
  .نبذة عن العمل التطوعي الذي قمت به يف املاضي

  

 
  

  

الرجاء وضع الئحة ألي تكوين أكادميي أو مواد متت دراستها لها عالقة باملنصب الذي تريدين توليه، ويدخل يف 

 القيام هذا اإلطار املهارات التقنية، شهادات التكوين، شواهد التخرج، أنشطة تطوعية أخرى أو األنشطة التي تم

  .بها داخل شركات، أو منظمات مدنية، جمعوية أو مؤسسات تعليمية، إلى آخره

  

  

  

  

  

يف جريدتنا أو يف بعض املقاالت التي ننشرها موسميا قد يدرج أسماء املتطوعني و معلومات عن عملهم 

  .ال____ نعم ____ هل لدينا موافقتكن الستعمال هاته املعلومات؟ . كمرافقات للمحاكم

  

  

  ...لغة أجنبية، إدخال املعطيات، التسيري التنظيمي، إتقان برامج الكمبيوتر، إلخ: املرجو ذكر مؤهالت أخرى

  

  

  

  :السوابق اإلجرامية

  ال___ نعم ___ هل لديكم سوابق إجرامية، مبا فيها عدم احرتام قوانني السري ؟ 

  

  .............................................:..........إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء إعطاء التفاصيل

  



  

___ نعم ___هل سبق وأن كنتم طرفا يف أية قضية مدنية، طالق، نزاع حول حضانة األطفال أو قضية مدنية ؟

  ال 

  

  .......................................:................إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء إعطاء التفاصيل

  

  

  التزكيات 

  :أو مهنية/ لرجاء اإلدالء بأسماء ثالثة أشخاص ميكنهم أن مينحوكم تزكيات شخصية وا

  

  :رقم الهاتف      :العالقة        :االسم

 :رقم الهاتف      :العالقة        :االسم

 :رقم الهاتف      :العالقة        :االسم

 

  

  

  :معلومات لالتصال يف حالة الطوارئ

  .........................................نوع العالقة............................................االسم

  :........................................مكان العمل........................:..............رقم الهاتف

  .....:........................................................................................العنوان

  

  :الرجاء البعث بهذا الطلب على الربيد اإللكرتوني

  )وضع إسمكم هنا(

  منسق املتطوعني، ) وضع اسم منسق املتطوعني هنا: (إلى

  )وضع عنوان منظمتكم، الهاتف، الفاكس والربيد االلكرتوني هنا( 
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  :منوذج االتفاق أو عقد املرافقة املتطوعة إلى املحكمة

  

  

أسفله أشهد بأنه وحبكم وظيفيتي كمتطوعة، سأتولى املهمة التي توكلها لي املنظمة ) ة(املوقع _________أنا 

  .وسأعمل على حتقيق أهدافها

  

، كما هو مذكور .........من الساعات يف العمل التطوعي كل.......... اهم بعددأتفق على أن أس .1

  .........................أسفله، ابتداء من تاريخ

 
 :يدخل يف إطار املهام املنوطة بي ما يلي .2

 
  ).اسم املؤطر:................................. (سأسلم تقريري إلى .3

 
  ____________: رقم هاتف املؤطر

  

  .سأحرتم قواعد املنظمة التي أقرها املؤطر، وسأخدم املنظمة دائما بطريقة احرتافية .4

 
سأحرتم الوقت وسأخرب املؤطر مسبقا إذا تعذر علي احلضور لالشتغال خالل الفرتة التي سبق لي  .5

 .االلتزام بها
 

  .سأحرتم جميع السياسات التنظيمية، خاصة منها املتعلقة مببدأ السرية .6

 
عدم التحدث مع الصحافة، اإلعالم أو السلطات خبصوص عملي دون تصريح لي بذلك أو سماح ألتزم ب .7

  .املنظمة لي بذلك

 
جيب أن يكون أدائي جيدا وأن أواجه كل التحديات التي ستعرتضني، على أن أنتظر تلقي توجيهات  .8

  .واضحة ومستوى مناسبا من التأطري

 
  

 
 رمز املنظمة

 اسم املنظمة
 عنوان املنظمة

 رقم الهاتف ورقم  الفاكس
 عنوان الربيد االلكرتوني

  املوقع االلكتـروني
  



  

  :أوافق على)  اسم املنظمة(،______________باسم 

  

منح املتطوعني التكوين والتوجيه الضروريني، شرح أهداف املنظمة وحاجيات الساكنة التي خندمها  .1

  .بطريقة واضحة

 
 .التأكد من حسن استعمال وقت املتطوعني ومهاراتهم استعماال جيدا .2

 
  .منح الدعم والتوجيه للمتطوعني .3

 
  .ة للمتطوعني يف االستفادة من التذاكر حلضور أنشطة خاصةإعطاء األولوي .4

 
  . شكر جميع املتطوعني يف منشورات املنظمة وتقريرها السنوي .5

 
  

  

أعاله سيلتحق باملوقع املذكور أعاله ابتداء ) ها(اسمه) ة(املذكور) ة(جميعا نتفق على أن املتطوع

/ ، خالل األيام التالية خالل األسبوع) وضع تاريخ هناليس من الضروري(وانتهاء ......................... من

  .أو حسب جدول معني........................ أو عطلة نهاية األسبوع خالل الساعات املحددة

 
  

  

  

  

  _________________:التاريخ_______________________):ة(توقيع املتطوع 

  

  

  

  _________________:يخالتار__________________: توقيع منسق املتطوعني

  

  

  

 




