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

عرب . غط الدولي من أجل ضمان حماية حقوق اإلنسان، ومساندة أصوات جديدة بشكل عام وشموليوالظلم وبنيات القوة والقمع، مترير الض

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

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

    org.globalrights.www: على موقعنا على االنرتنيت

  

  

 

 

 
 واملنظمات الغري Global Rightsمثرة جمهود جماعي يتقاسمه املكتب املحلي ملنظمة ) نسخة خاصة بتونس(يعترب هذا الدليل 

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

 التقارير هي هذه مناطق عرب تونس، و 3 املمثلني ل ، متت االستعانة جبميع التقارير اخلاصة بشركائنا الشق اخلاص بتونسإلجناز

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

 املؤسسة ،)فرع تونس(املؤسسة التونسية للتنمية اجلماعية  : اجلمعيات هيهذه. 2010 إلى دجنرب 2009املمتدة ما بني يناير 

  ).بتونس العاصمة(، و األستاذة سعيدة القراش )فرع مكثر(التونسية للتنمية اجلماعية 
  

تم و التي ، 20071تم نشرها يف و التي  اخلاصة باملغرب، الدليلالنسخة األولى من هذا از هذه النسخة تم اعتماد إلجن

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 ،لربنامجاإلدارية و املالية ل املكلفة  للربنامج،قانونيةاملنسقة ال

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

  

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

  

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

العمومي وسيكون رهن إشارة جميع األشخاص ذوي ، سيتم وضع هذا الدليل يف جمال االستعمال )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

 ،4، زنقة واد زم، شقة 3
  ، الرباط10000حسان 

  212.537.66.04.10: الهاتف
   212.537.66.04.14: الفاكس

ma.globalrights@ wrapmorocco

 عنوان املكتب الرئيسي 
  602، سويت 18، زنقة 1200

 ،20036. س. واشنطن د
  الواليات املتحدة األمريكية 

 202.822.4600: الهاتف
   202.822.4606: الفاكس
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I- 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 عشرخلق بنيات دائمة وفاعلة لتشرف على برنامج املرافقة إلى املحاكم مع 

وين والدعم التقني من خالل التوجيه والتأطري والتك .املغرباجلزائر، تونس و تتواجد جبهات إسرتاتيجية يف 

 أصبحت املنظمات غري احلكومية الشريكة التي نشتغل معها تزود النساء ،Global Rightsفريقاملستمر من طرف 

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

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

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

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

  .النساء
  

 : شركاؤنا  . ب
 

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

 :املغرباجلزائر، تونس و ناطق إسرتاتيجية داخل مباحلكومية املتواجدة 

مية التي تنتمي إليها املنسقة املنظمة غري احلكو اجلهة املعنية مع املدينة املحورية   البلد

  اجلهوية

  جمعية أموسناو  والية تيزي وزو

  جمعية إسبوار تلمسان  ) تلمسان(الشمال الغربي 

  اجلزائر

  األستاذة أسماء شريفي  والية اجلزائر

  )فرع تونس (املؤسسة التونسية للتنمية اجلماعية  )تونس(الشمال 

  )فرع مكثر ( التونسية للتنمية اجلماعيةاملؤسسة  )سليانة(الشمال الغربي 

  تونس

  األستاذة سعيدة القراش   تونس

  جمعية األمان من أجل تنمية املرأة  )مراكش( احلوز –تانسيفت 

  جمعية توازة ملناصرة املرأة  )تطوان(الشمال الغربي 

) اجلنوب الغربي(سوس ماسة درعة 

  )أكادير(

  ملرأةجمعية تافوكت سوس من أجل تنمية ا

  جمعية املحامني الشباب باخلميسات  )اخلميسات( زعري -زمور

  املغرب

  جمعية أمل من أجل املرأة والتنمية  )احلاجب(األطلس املتوسط 
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 :عناصر و مكونات الربنامج  . ت
  

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

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

  

 هنا متنح، املرافقات للمحاكم املتطوعات، املعلومات :اإلرشاد القانوني للنساء يف مناطقهن )1

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

 .عرب الهاتف أو يف مقرات ومكاتب منظماتهم، خمافر الشرطة، املحاكم واملستشفيات
 تقوم املنظمات غري احلكومية بإجراء جمموعة من االتصاالت :توجيه النساء للمختصني القانونيني )2

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

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

 .وحتليل قرارات املحاكم
 إن املرافقات للمحاكم املتطوعات، ترافقن النساء إلى املحاكم وإلى :املرافقة إلى املحاكم )3

 . ودعمهن خالل فرتة التقاضيمؤسسات أخرى ذات الصلة من أجل توجيهني حنو جهاز العدالة
تعمل املرافقات للمحاكم املتطوعات يف شراكة مع املحامني من أجل : املراقبة، التوثيق والتحليل )4

 .جتميع املعطيات، تسجيل وحتليل قرارات املحاكم ذات الصلة حبقوق النساء
وقهن اإلنسانية تقوم املنظمات غري احلكومية بتكوين النساء من حيث الوعي حبق: تعبئة الساكنة )5

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

العدالة وذلك من خالل االجتماعات العمومية، الدورات التكوينية واإلخبارية وكذا توزيع 

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

 .واملواقع ذات الصلة
تنظيم املنظمات غري احلكومية الشريكة ملوائد مستديرة : القرب وتوعية املسئولني املحلينيسياسة  )6

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

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

 :أنشطة الربنامج  . ث
  

 :قام باملغاربي  Global Rightsكجزء من هذه املبادرة، فإن فريق 
  

 باملغرب ما بني الفرتة املمتدة من ملرافقة النساء إلى املحاكم من أجل ضمان حتقيق العدالةإجناز برنامج  )1

  :2007 إلى نهاية أبريل 2006ماي 
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ميثل و الذي ، 2 باملغربملي باللغة العربية لربنامج املرافقة إلى املحاكم دليل عصياغةببلورة و 

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

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

 . ورشة تكوينيةلمن خالبتقويتها 
 .على خمتلف املنظمات غري احلكومية عرب املغربالدليل العملي بشكل موسع  توزيع 
السهر على إجناز الربنامج من خالل تزويد اجلمعيات الشريكة بالدعم التقني االلزم من أجل  

  .تقوية ولوج النساء للعدالة مبختلف مناطق اشتغالها
 

 جمعيات غري حكومية مغربية، جمعيتان 5لى املستوى املغاربي مبشاركة تطوير برنامج املرافقة للمحاكم ع )2

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

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

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

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

تغل معها أو من طرف منظمات غري حكومية أخرى و مراكز  التي نشاملحامني يف الدول الثالت

احلاالت القانونية و 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 ية، املتابعةبها على مستوى كل منظمة غري حكوم

، ممارسة املراقبة وتوثيق احلاالت والعالقات مع املسئولني عن تنفيذ القوانني واحللفاء عليها

 Global Rightsمن طرف فريق  باالعتماد على استمارات مفصلة بلورت، الرئيسيني

 . 3املغاربي
و ة من منظمات غري احلكومية / عضو12 حظره 2009وز تنظيم لقاء جهوي باملغرب يف يولي 

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

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

 4والنزاعات اإلسرتاتيجية
من طرف اجلمعيات الشريكة يف اجلول الثالت، و اإلشتغال عليها من مفصلة وطنية ج بلورة برام 

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

 .أخرى و حمامني مهتمني باملوضوع

                                                 
 pdf.2-Associations_Pratique_Guide/pdf/IMG/ma.tanmia.www://http:  ميكن حتميل نسخة من الدليل اخلاص باملغرب من2
برامج الوطنية للدول الثالت لتطوير اجلهوي ، الرجاء النظر إلى التقرير النهائي للقاء  تقارير الدول الثالتثر حولللحصول على معلومات أك 3

 )2009يوليوز (
 للحصوص على خطط العمل الوطنية اخلاصة بالدول الثالت، الرجاء النظر إلى التقرير النهائي للقاء اجلهوي لتطوير برامج الوطنية للدول الثالت 4

 )2009يوليوز (
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شريكة طيلة فرتة تقديم اإلرشاد، التأطري، التكوين والدعم التقني للمنظمات الغري حكومية ال 

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

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

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

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

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

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

  

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

 اإلنسان؟
  

تعزيز ولوج  هذا الربنامج من أجل ،كة معها واملنظمات الغري حكومية الشريGlobal Rights  فريقلقد بلور

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

  .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 املغاربياتوض حبقوق النساء  النهبهدفاحلكومية املحلية 

اإلنسانية والقانونية لعشرات اآلالف من النساء األميات بشراكة مع املئات من املنظمات غري احلكومية املحلية 
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لنساء اللواتي يتقدمن أمام باملغرب، قامت الكثري من املنظمات الغري احلكومية الشريكة معنا بطرح إشكالية ا

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

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

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

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

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

  .قادرة على التجاوب مع واقعهن

  

III- املوظفون الذين سيشتغلون على برامج املرافقة إلى املحكمة :  
  

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

وتشري الفقرة املوالية إلى جمموعة من اخلطوات الواجب إتباعها . ستكمللموظفني املشتغلني على الربنامج داخل مؤس

  .من أجل إدارة برناجمكم واملوظفني الذين يشتغلون بصدده

  

 : بلورة بنية الربنامج .1
  

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

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

  

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

 ).وأن تتجاوب مع حاجياتها املميزة لها
   

  

جملس اإلدارة

املدير التنفيذي

 املكلفة باخلدماتالهيأة/منسقة اخلدمات القانونية عمل التطوعياهليأة املكلفة بال/ العمل التطوعي)ة(منسق

القانونية

املرافقون املتطوعون إىل احملكمة

احملامون
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 : خلق املناصب .2
 

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

 .وغري املتطوعني الذين يشتغلون على الربنامج
  :ويتضمن هؤالء

  

  :منسقي الربنامج أو اللجن  . أ

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

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

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

  .عمل التطوعي واملنسق املكلف باخلدمات القانونيةويتقاسم هذه املهام كل من املنسق املكلف بال

  

  :املرافقات للمحكمة املتطوعات  . ب

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

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

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

  .وملء استمارة املرافقة إلى املحاكم بالنسبة لكل قضية

  

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

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

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

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

  .امتياز نشأ عن طريق املمارسة يف معظم البلدان

  

  :املحامون  . ت

  ويقوم هؤالء بتقديم اإلرشاد القانوني و متثيل النساء بشكل فردي،

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

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

  .املراقبة، توثيق وحتليل قرارات املحاكم وكذلك تأطري حترير التقارير

  

 :تنظيم املهام .3
  

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

  أماكنة تواجدهم م اشتغاالتهم وإقرار أيام وعلى مدى انتظا
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وهذا مثال فقط جيب على املنظمات غري احلكومية خلق جداولها اخلاصة بها من أجل التجاوب (مثال 

  )مع حاجياتها وتقديم املساعدة

  

  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنني  

    CAF أسماء CACخدجية    CAC سعاد  10 - 8  

  CACسعيدة   LO ابتسام   CACسعيدة  LO نزيهة  12 – 10

  LOمريم     LO نزيهة LO ابتسام    14 – 12

  CAF حياة  CAC سعاد CAF حياة   CAC أسماء  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  

  

 التي يتم تقدميها للنساء، مع األخذ بعني االعتبار أوقات عمل مبختلف اخلدماتإقرار برنامج   . ب

 املحاكم وأوقات فراغ املحامني والنساء الزبونات 
  

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

 للخدمات التي تقدمها منظمتكم أو جمعيتكم، مثال
  

  اسم املنظمة ورمزها

  خدمات املرافقة إلى املحاكم

  )وصف للخدمات( ؟كيف ميكننا مساعدتكم

  :اإلرشاد القانوني واالستماع

  .اد مسبق يف مقر جمعيتنا دون ميع5  إلى3 ومن 11 إلى 9أوقات الزيارة من االثنني إلى اجلمعة من 

  

  مبيعاد مسبق: لقاءات شخصية مع املحامي

  

  :تعريف على حقوقك القانونية جلسات جماعية أسبوعية لتبادل املعلومات مع حمامي

   يف مكاتبنا4 إلى2كل يوم خميس من

   حتت الطلب:املرافقة إلى املحاكم
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رقم ( سبعة أيام يف األسبوع –عة  سا24 ساعة على 24 :النصائح عرب الهاتف واإلرشاد القانوني

  )الهاتف

  

  :ة عناوين حملية مهم

  )العنوان ورقم الهاتف: (خمفر الشرطة

  )العنوان ورقم الهاتف: (املستشفى

  )العنوان ورقم الهاتف: (املحكمة

  

  جميع املعلومات والطلبات هي حمط سرية تامة

  :ملزيد من املعلومات، االتصال ب

  يد اإللكرتوني ملنظمتكمعنوانكم، رقم هاتفكم و الرب

 
 : املتطوعنيإدماج .4
  

  :حتفيز املتطوعني  . أ

  

 هي حماولة فهم ملاذا يعمل هؤالء األشخاص – واحلفاظ عليهم -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 . فزهم لهذا العملحي

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

  .التعبري عن االلتزام بقضية معينة، والزيادة من احرتام النفس

  

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

ال ) املتطوعات(فمثال إذا كانت النساء الشابات . التطوعي و ميكن بلورة برامج لتناول مثل هذه العراقيل

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

األشخاص غري قادرين على حتمل تكاليف السفر مع الزبناء، فيمكن إقرار سياسة لتغطية هاته املصاريف 

و جتميع املوارد املالية لتغطيتها، إذا كان املتطوعني يف حاجة إلى قضاء وقت فراغهم املحدود يف 

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

 ساعة قضوها يف خدمة برامج 100أو دبلومات عند انتهاء برامج التكوين أو شواهد لالعرتاف بكل فرتة 

  .منظمتكم أو جمعيتكم وإبرام شراكات رسمية مع املدارس أو املعاهد املهنية للتكوين
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  :لفرصبلورة وصف لعمل املتطوعني واإلعالن عن ا  . ب

  

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

  .الوصف املفصل للعمل املنوط باملتطوعني يساعد كذلك منسقي الربامج على تأطريهم

  

 : يتضمن وصف العمل العناصر اآلتية
  :املنصب

  :وصف املهمة

      :بعالقة مع

  :ؤوليات واملهامالئحة املس

  :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
  

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

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

 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 

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

ميكن أيضا التفكري يف  .ةاملتطوعني الذين يشتغلون معكم، األصدقاء وأفراد العائلة وكلها اسرتاجتيات فعال

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

يتوفر األشخاص املتقاعدون عل الكثري من وقت الفراغ . الفرتة التي يقضونها يف العمل على براجمكم

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

  .لهم االستفادة من خدمات املنظمة أن يردوا لها شيئا اعرتافا مبساعدتها لهم يف املاضي
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عند تعيني املتطوعني بالنسبة لربنامج املرافقة إلى املحاكم، من املهم أن تشمل جمموعة املتطوعني هذه 

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

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

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

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

 .أشخاص يشاطرون معهم عدة قواسم مشرتكة

  

  :ملء املتطوعون املحتملون لوثيقة االخنراط  . ث
  

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

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

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

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

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

  ).على مراقبة مدى جناعة اإلسرتاجتيات التي تعتمدونها لتعيني املتطوعني
  

  .وذج لوثيقة اخنراط املتطوعنياملرجو الرجوع إلى امللحقات لإلطالع على من
  

  :إجراء حوارات مسبقة الختيار وتكوين املتطوعني  . ج
  

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

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

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

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

و تكون هذه أيضا الفرصة . م عليهم ثم التزامهم بالعمل على متكني النساءالتعاطف، عدم إدانة األشخاص واحلك

  .اجليدة ليتمكن املتطوعون من طرح األسئلة التي يودون طرحها
  

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

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

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

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

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

 .من جراء جتاربها السابقة التي قد تتعارض مع قدرتها على مساعدة األخريات ومتثيل منظمتها داخل املحكمة
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  :تكوين املتطوعني .5

  

  .)5(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 وصف وتقديم منظمتكم غري احلكومية. 
o وصف لربنامج املرافقة إلى املحاكم. 
o  إلى املحاكم) ة(شرح دور املرافق. 
o املجموعة من أجل تكسر اجلليدمترين إنشاء . 
o شريط فيديو حول قضايا حقوق النساء. 
o مراجعة لوجيستيكية لربنامج التكوين. 
  

 :حقائق و إحصائيات حول انتهاكات حقوق النساء  . ب
  

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

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

. قضايا حقوق النساء وذلك من أجل الرفع من مستوى الوعي حبقوق النساء وبعامل اجلندرة داخل صفوف املتدربني

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

  .حقوق النساء

  

 :املعلومات القانونية  . ت
  

  .تزويد املتدربني باملعلومات حول القوانني املحلية و الدولية واملعايري املرتبطة حبقوق النساء

  

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

 .يف إطار هذه الدورات التكوينيةمني أو الداعاملتحدين 
 
 

                                                 
)

5
(

، اجلزائربا(قوق اإلنسانية والقانونية لفائدة النساء األميات على احل ةبرنامج الرتبوي:  حقيقةحقوق اإلنسانلنجعل  الدليالنالرجاء مراجعة  

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

  .وصف لكيفية تنظيم الورشات التكوينية وخمتلف األنشطة ووسائل التنظيم التي ميكن إدراجها
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  هيكلة النظام القضائي و املساطر القانونية أمام املحاكم  . ث

  

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

  .واضحة حول األجواء العامة التي تسود داخل قاعات املحاكم

  

لإلشراف على  من داخل حميطكم أو أحد العاملني باملحكمة/ وكن استضافة حمامني شركاءمي 

 . أو ليكونوا الضيوف املتحدين يف إطار هذه الدورات التكوينيةالتكوين
  

 :تقنيات مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم  . ج
  

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

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

  .جماعي لعملهم كمجموعة

  

  6:تقنيات التواصل  . ح

  

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

  .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

  

ح ميكن للعب األدوار أن يكون طريقة جد فعالة يف لفت انتباه املتدربني ملختلف القضايا والتحديات التي قد تطر

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

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

تقوم . ب مسبق يف لعب األدوار بل هو دور عفوي ومرجتلوال يكون هناك أي تدري. التي سرتافقها إلى املحكمة

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

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

 .وحتاليل لعب الدور هذامواقفهم، مالحظاتهم 

 

                                                 
 يف الدعارة و  التشغيل القسري و املمارسات االسرتقاقية اجلنسي،االستغالل/باالعتداءاملهددات الشابات الفتيات والنساء الرجاء مراجعة منشورنا   6

  .مفصل لتقنيات االستماع واإلرشاداالضطالع بشكل من أجل ) 2003 أبريل global rights( يوت و املتاجرة يف األشخاص اخلدمة يف الب
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 والت داخل املحاكمج  . خ
  

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

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

  .ه الزيارات امليدانية، ميكن للمتدربني تهيئ أسئلة ميكن لهم طرحها على موظفي املحاكمولتحضري هذ

  

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

  .فكار لتناولهاوضعيات خمتلفة تقع داخل املحاكم مع األعوان القضائيني أو غريهم وتبادل األ

  

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

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

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

  .والتعامل مع النساء املستفيدات. جهاز العدالة

  

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

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

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

 من العار االجتماعي أو من اخلطر وعدم العبث أو اإلخالل مبسار القضية داخل املستفيذاتمن أجل حماية النساء 

كما جيب إخبار . املستفيذاتى إنشاء عالقة ثقة بني موظفي املنظمة والنساء املحكمة وتساعد مثل هذه السياسة عل

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

  .اجلمعية باحرتام مبدأ السرية

  

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

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

باإلضافة إلى كل االستثناءات املمكنة لهذه السياسة . بإمكانهم اإلطالع على املعلومات اخلاصة بالزبناء وامللفات

  .ة الزبونة أو حالة مستعجلة التي فيها خطر على احلياةكموافق

  

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

والية بينسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية بسن قانون يضمن سرية االتصاالت بني املرشدات والنساء ضحايا 

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

  .غري حقيقية يف كل الوثائق ذات االستعمال العام والتقارير

  

 :التأطري املزدوج  . ذ
  

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

  

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

 ثم بعد االنتهاء يتم اعملهل أثناء إجنازها األكثر جتربة ة مبراقبة املتطوعةقوم املتدربتعند إعطاء اإلرشاد القانوني 

  .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 متطوعهااملرافقة إلى املحكمة وباإلرشاد القانوني، وتتم مرافقت

جيب أن خيضع .  مع إعطاء النصائحة اجلديدة ألداء املتطوعاوتقييمه ا األكثر جتربة باإلدالء بآرائهةقوم املتطوعت

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

  .مستوى جدي من التحسن

  

 :القضايا اإلدارية  . ر
  

الرجاء إعطاء أمثلة وملء . تدربون مألها خالل عملهمتقديم وشرح خمتلف االستمارات اإلدارية التي حيتاج امل

 .استمارات منوذجية أمامهم إذا استدعى األمر ذلك
 

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

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

  .االعتذار عن جميئه أو شيئا من هذا القبيل

  

 :الوثائق املكتوبة  . ز
 

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

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

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

  .املتطوعة
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الدليل الكثري من هذه العناصر تتواجد يف هذا : ( علىامللف اخلاص بتكوين املتطوعنيميكن أن حيتوي 

  )العلمي

o امج التكوينجدول مفصل لربن.  

o خلفية وتقديم ملنظمتكم الغري احلكومية.  

o وصف لربنامج املرافقة إلى املحاكم.  

o دليل املوظفني باملنظمة غري احلكومية و القانون التنظيمي.  

o وصف لعمل املتطوعني.  

o وقائع و إحصائيات حول حقوق النساء.  

o مقاالت حول قضايا حقوق النساء.  

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

o جدول حول هيكلة التنظيم القضائي .  

o وصف للمكاتب التابعة جلهاز العدالة وموظفي هذا القطاع.  

o دليل لإلشغال باملحاكم.  

o قوق النساءمعجم للمصطلحات القانونية واملصطلحات املتعلقة حب.  

o استمارة املرافقة إلى املحاكم.  

o معطيات من أجل تواصل الفعال.  

o أرقام الهواتف و العناوين املهمة للمحاكم، موظفي قطاع العدل، موظفي املنظمات غري احلكومية.  

o وثيقة سياسة ضمان السرية.  

o موافقة املتطوعني.  

 
  ؟ املتطوعنيتسيريكيف يتم  .6
  

  ؟ما بعد التكوينكيف يتم إجراء حوار األخري   . أ

  

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

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

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

 ).انظر أسفله(استعدادها لبدء العمل ثم مراجعة وتكملة وثيقة التعهد مع املتطوع 
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  إبرام وتوقيع تعهد بني املنظمة الغري احلكومية وكل متطوعة  . ب

  

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

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

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

وعلى املنظمة كذلك االلتزام بتوفري التكوين، الدعم وتأطري . انون السرية التي تعمل به املنظمةاحلضور واحرتام ق

  .  ومساهمة املتطوعنيمبجهوداتاملتطوعني، استعمال مقدراتهم واستغاللها استغالال جيدا وإجيابيا واالعرتاف 

  

  .هد مع املتطوعني إلى امللحقات حيث يوجد منوذج لوثيقة االتفاق أو التعالعودةالرجاء 

  

 :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

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

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

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

  ...الية، إلخالقرب، جتميع املوارد امل

  

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

  .الغري احلكومية ومساعدة منسق الربنامج يف تطوير وتفعيل مناهج تعيني املتطوعني، وقوانني التكوين والتدبري

  

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

  .للمتطوعني النشطاء من أجل إدماج أولويات ووجهات نظر املتطوعني يف السلطة التنظيمية الختاذ القرارات

  

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

  ...ريف السفر، مصاريف األكل، االتصاالت الهاتفية، إلخجيوبهم كمصا

 
 :االحتفاظ بسجالت وملفات خاصة باملتطوعني  . ج

  

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

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

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

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

  .ل قضاء فرتة تدريبية أو تكوين أكادمييمؤسسة تعليمية مثال من أج
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 :واالعرتاف مبجهودات املتطوعني  . ح
  

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

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

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

  .والتنويه مبجهوداتهم عرب اإلنرتنيت أو يف املنشورات أو البعث برسائل الشكر

  

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

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

  .على إظهار مدى أهمية عملهم وكونه فعال حيقق االختالف

  

  :التعامل مع حاالت التوتر و العياء  . خ

  

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

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

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

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

  

 :عقد شراكات مع املحامني .7
 

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

  .للربنامج منها

  

o انوني والتمثيلية أمام املحاكم للنساءتقديم اإلرشاد الق.  

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

  .معينة ولفائدة فئات معينة من النساء املستفيدات

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

o م التقني واإلرشاد من أجل املراقبة، التوثيق وحتليل قرارات املحاكمتقديم الدع.  

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

  

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

  . فإنه يستوجب مع ذلك تغيريها جلعلها تستهدف املحامني بصفة خاصةعلى أنشطة الربنامج، 
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ذوي اخلربة يف بعض املجاالت القانونية، كقانون األسرة، /فمثال فإذا كانت مؤسستكم تبحث عن حمامي أو حمامني ذي

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

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

  .وأنهم على استعداد لتقديم خدماتهم

  

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

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

   .و يتشكل أعضائها من ممارسي مهنة املحاماة

  

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

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

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

  ).الطلبة حتت إشراف أساتذتهم

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

  .لعنب دورا هاما كوسيطات بني الزبونة وحماميها وبني الزبونات وجهاز العدالةتقات املتطوعات أن ميكن للمراف

o تعمل املرافقات على املساعدة والتحدث باسم الزبونة يف املحكمة ال باسم املحامي. 
o  وصل بني املحامي والزبونةكحلقة تعمل املرافقات. 
o  بني املحامي والزبونةعلى خلق عالقة وطيدةاملرافقة 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 القضاة واملحامون الذين يتخذون القرارات دون إخبار الزبونة.  

  :احللول

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

  .بعملكم وعمل املنظمة

 

 

                                                 
)

7
يف إطار الورشة التكوينية ) فيالدلفيا (النساء املنظمات ضد االغتصابقامت بتحضري هذا اجلزء كاترين فيدالر، منسقة اخلدمات القانونية مبنظمة ) 

  .2006 باملغرب يوليوز  Global Rightsمنظمةالتي نظمتها 
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  : ال جيب القيام بهما

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

  : جيب القيام بهاما

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

o دعم املحامي وتقديم اقرتاحات له وكذا النصائح والتوجيهات املفيدة. 
o لما تسنى لك ذلكساعدي املحامي على إجياد املعلومات ذات الصلة ك. 
o حتصل بني املحامني والزبناءقد ي تحاولي التدخل إلجياد حلول إجيابية للنزاعات ال. 
o حاولي أن جتعلي من االنتقادات املوجهة إلى املحامني انتقادات بناءة وحمرتمة.  

  :مساندة املحامي

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

  

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

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

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

  :ةياملقـابالت األول

o قدمي نفسك واشرحي دورك. 
o عالقة ثقة مع زبونتكبناء . 
o  اخلدمات املتوفرة اشرحي ما سيحدث داخل املحكمة واخلدمات التي تقدمها منظمتك وما هي

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

  .الذي حيبذون أن تتصلني بهن فيه

  :تقسيم احتياجات الزبناء

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

 .األمن املادي أو أية مسائل أخرى متعلقة بالقضية
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o  اقرتاح أرقام االتصال ببعض األشخاص من شأنهم مساعدة الزبونة إذا ما استدعى األمر

  .ذلك

  :املسائل اللوجيستيكية

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

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

  :تهييئ اللقاءات واملقابالت مع املحامي

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

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

 .قصتها
o  تعول عليهأنالتأكيد على أن املحامي شخص ثقة ميكن للزبونة .  

  :حتضري الشهادات

o  التوضيحات إذا كان لديها أي نوع  لألسئلة وطلبالكاملتذكري الزبونة بوجوب اإلنصات 

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

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

  :التحكم يف الوضعية

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

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

 طرفا يف النزاع، استعيني برجال الشرطة أيضا أنت تصبحيحماولة جعل الزبونة تنسحب، ال و

  .للتدخل مع الطرف اخلصم أو عائلته إن استدعى األمر ذلك

  :التحضري لسماع حكم املحكمة

o ال تقوم حبيث ،  كما تتمنى الزبونة أن تراهاجيب تذكري الزبونة بأن املحكمة ال حتدد احلقيقة

 .إال بإقرار ما إذا كان هناك ما يكفي من احلجج ملعاقبة املدعى عليهاملحكمة 
o ال تنطقي بأية توقعات خبصوص النتيجة بغض النظر عن رأيك يف جناح القضية. 
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o  ال تنتظري من الزبونة أن تكون جد فرحة إذا ما كان قرار املحكمة إجيابيا، يتصرف كل

  .زبون بطريقة خمتلفة

  : املواضيع التي تناقش

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

  .االختيارات اإلجيابية

  :املواضيع التي جيب تفاديها

o توقعات خبصوص حكم املحكمة، العقوبات التي ميكن أن تفرض على املدعى عليه.  

  :السلوكيات الشخصية

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

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

  : اخلاصةاالحتياجاتالتحديات اإلضافية التي تطرحها الزبونات ذوي 

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

 .جيب تهييئهم حلضور االجتماعات واملقابالت
o  قد ال يثقن )العامالت يف اجلنس ،السجينات (هن يف وضعية قانونية حرجةالزبونات اللواتي ،

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

 .إليها وكذلك من التعامل املضطهد الذي قد يتعامل به نظام العدالة معهن

  :األشياء التي تقولها املرافقات الناجحات لزبنائهن

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

  .ك األشياء اجليدة التي من شأنها تقويتك ملواجهة املحكمةتل
o فكري ملاذا تريدين الذهاب إلى املحكمة، كوني واقعية.  

  :األشياء التي تقوم بها املرافقات اللناجحات

o  ال تقولي أبدا للمحامي أو ألي شخص آخر عن ختميناتك خبصوص كون زبونتك ال تقول

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

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

 .خبصوص ما ميكنك مساعدتها على فعله من أجل نفسها
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o كوني صادقة خبصوص الصعوبات التي ستواجهينها مع املحكمة. 
o ر املحكمةااتم مسال تقدمي لها أية وعود خبصوص خو. 
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-بقي هادئة ومتزنةا . 
o  تقاسم جتارب شخصية متعلقة بالعنف والتعسف، هل تقومني بهذا ملساعدة زبونتك أم ملساعدة

 نفسك ؟
o تصادقي على خطاب االنتقام، وركزي دائما على الزبونةال . 
o ليس هناك منطية ال يف الزبائن وال يف التصرفات، تفادي النطق باألحكام املسبقة. 
o ما جيري للزبونة أهم مما جيري للمدعى عليه.  

  :القضاة

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

o  هنية يف كل متذكري دائما أن املرافقة حاضرة ألن القاضي سمح لها بذلك تصريف بطريقة

  .تعامالتك مع القضاة

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

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

  .اجتماعات أو تكوينات

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

يساعدنهم على تهييئ د حيبذون ويقبلون حبضور املرافقات ألنهنأثبتت التجربة أن القضاة ق

 .ومساندة وضبط الزبونة وبالتالي يصبح حضورهن مرغوب فيه
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IV. األسس القانونية للجوء النساء للمحاكم بشكل عام :  
  

 : اخللفية القانونية للربنامج .1
  

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

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

  .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 االتفاقياتتونس و 

ماية القانونية و احلق يف اللجوء العادل للمحاكم كافة التدابري من اجل ترجمة التزاماته الدولية من أجل ضمان احل

  .دون أي متييز مهما كان نوعه

  

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

  :اجلرد

  

  اإلعالن 

  العاملي حلقوق اإلنسان

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

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

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

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

  .األساسية التي مينحها إياه الدستور أو القانون

  العهد الدولي 

  اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية

  : 2املادة 

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

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

 إمكانيات التظلم ين تنمأم الدولة القانوني، و بتشريعية خمتصة، أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص عليها نظا

  القضائي ؛ 

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

   جميع أشكال التمييز ضد املرأة

نتهج، بكل الوسائل املناسبة تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن ت :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(

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

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

  املرأة،

ماية الفعالة للمرأة، عن طريق فرض حماية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، وضمان احل) ج(

 املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من أي عمل متييزي،
  .تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون. 1: 15املادة 

  

  :ا يلي الذي جاء حسب مقتضياته مللدستور فإننا نرجع باألساس التونسيأما بالنسبة للقانون 

  

  :الديباجة

إن هذا الشعب الذي ختلص من السيطرة األجنبية بفضل تكتله العتيد و كفاحه ضد الطغيان و االستغالل و ...

  و نعلن....التمسك بالقيم اإلنسانية املشاعة بني الشعوب و التي تدين بكرامة اإلنسان....التخلف، مصمم على 

  ...سان و إقرار املساواة بني املواطنني يف احلقوق و الواجبات إن النظام اجلمهوري خري كفيل حلقوق اإلن-

  . كل املواطنني متساوون يف احلقوق و الواجبات و هم سواء أمام القانون: 6 الفصل

  .القضاة مستقلون ال سلطان عليهم لغري القانون: 65الفصل 

  

 عليها هي جمربة بقوة تلدول التي صادقانطالقا أيضا من نصوص االتفاقيات و املعاهدات الدولة و اجلهوية فإن ا

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

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

  . أن تتكيف و املعايري الدولية حلقوق اإلنسانكمؤسسات تابعة للدولة

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

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

  :وضعية خرق االتفاقية إذا مل يأخذوا بعني االعتبار مقتضياتها و ذلك حسب التالي

  

 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، وحتقيقا 

  :يام مبا يليلذلك تتعهد بالق
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فرض حماية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، وضمان احلماية الفعالة ) ج(

للمرأة، عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من أي 

  عمل متييزي،

  

الة تصرف االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة، وكف) 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

  :عطيات تتلخص يفبها من أجل إجناز برنامج املرافقة أمام املحاكم أو املناصرة، و هاته امل

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

  الخ...أو املقصود بالدعوى املدنية أو الدعوى العامة... جملة األحوال الشخصية

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

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

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

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

 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 

  .املهددات قانونيامصادفتها أثناء مساعدتهم للفتيات و الشابات 

 
 :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 القانون 

 :اجلماعة وتقدمها ورقيها وهو يهدف إلى
  

o صون حريات األفراد و حتقيق مصاحلهم.  

o تمع و ضمان تقدمهحفظ و ضبط كيان املج. 
  

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

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

  .الفردية للشخص
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 : ثالث قضاياجملة األحوال الشخصيةنظم ت 
 

o القضايا املتعلقة باألسرة، 
o ا املتعلقة باحلالة األهلية و الوالية على املالالقضاي، 
o القضايا املتعلقة باملواريث و الوصايا. 
 
 : نوعني من القواعداجلزائيالقانون يشمل  

  

o  قواعد موضوعية حتدد األفعال التي تعترب جرائم و تبني العقوبات املقررة لكل منها

   أو اجلزائي،و تسمى بالقانون اجلنائي

o جملة اإلجراءات اجلزائيةجرائية و يطلق عليها قانون قواعد شكلية أو إ. 
  

 سابق ال جرمية و ال عقوبة إال بنص"من أهم املبادئ املقررة يف قانون العقوبات مبدأ  

  "الوضع

 .تنقسم اجلرائم إلى جنايات و جنح و خمالفات 
  

o ت اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام أو السجن املؤبد أو السجن املؤق:  هياجلنايات– 

كعقوبة أصلية و ميكن أن تردف بعقوبات تكميلية كاخلطية و التجريد من احلقوق 

   1املدنية و السياسية و املراقبة اإلدارية و اإلبعاد

o 5 يوم و ال يتجاوز 16اجلرائم املعاقب عليها باحلبس الذي ال يقل عن :  هياجلنح 
اء حاالت العود أو استثن، 2 دينار60سنوات إضافة إلى اخلطية التي ال تقل عن 

 ،احلاالت التي حيدد فيها القانون مدد أخرى
o اجلرائم املعاقب عليها بالسجن ملدة يوم واحد أي أربع و عشرون : هياملخالفات 

 3ساعة كحد أدنى و خبطية ال تقل عن دينار واحد 
 
قوع  جمموع القواعد اإلجرائية و الشكلية التي تتبع من وقت و:جملة اإلجراءات اجليزائية 

 :و متر جملة اإلجراءات اجلزائية باملراحل التالية. اجلرمية إلى وقت تنفيذ العقوبة
o أي التحقيق الذي يقوم به املحقق مبجرد تبليغ الشرطة القضائية : البحث التمهيدي

 .أو النيابة العمومية عن وقوع اجلرمية
o ة على النيابة بعد االنتهاء من البحت التمهيدي حتال القضي: مرحلة البحث األولي

العمومية و قاضي التحقيق حبسب احلاالت التي حددها القانون و بالرجوع إلى 

                                                 
  من جملة اإلجراءات اجلزائية122اجلزائية و الفصل  من املجلة 14الفصل  1
  من املجلة اجلزائية16الفصل  2
  من املجلة اجلزائية16الفصل  3
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التصنيف الثالثي أي خمالفة أو جنحة أو جناية بصفتها السلطة املختصة و تقوم بعد 

 .ذلك إما حبفظ القضية أو إحالة القضية أمام  املحكمة املختصة
o النهائي يف القضيةاملرحلة التي يتم فيها البت : املحاكمة.  

 
 تقام الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجرمية و املساهمني و :الدعوة العمومية 

املشاركني يف ارتكابها هي حترك من طرف قضاة النيابة العامة أو املوظفون املكلفون بذلك 

 قانونيا ميكن أن يقيمها الطرف املتضرر حسب شروط حمددة يف القانون
كتعويض عن األضرار الناجمة عن اجلناية أو اجلنحة أو املخالفة هي من حق : ةالدعوة املدني 

  .جميع الذين أصيبوا بضرر جسدي، مادي أو معنوي نتج مباشرة عن اجلرمية

 
o  ميكن لهده الدعوى أن تقام ضد الفاعلني أو املساهمني و املشاركني يف ارتكاب

 .اجلرمية و ضد ورثتهم أو املسئولني املدنيني عنهم
ميكن إقامة الدعوى املدنية و الدعوى العمومية يف آن واحد أمام املحكمة الزجرية املحال  

 عليها الدعوى العمومية
ميكن إقامة الدعوى املدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى املحكمة املدنية املختصة و هنا  

  جيب االنتظار إلى أن يبت نهائيا يف الدعوى العمومية

 
  4:لقضايا التي تعرض بشكل كبري على اجلمعيات و التي تستلزم املرافقةمنوذج لبعض ا  . أ

  

 -هتك العرض -اإلعتداء بالفاحشة و التحرش اجلنسي  و السب و القذف االغتصاب و 
  

  :القانون الدولي

  

  املدنية والسياسية الدولي اخلاص باحلقوق العهد

 ة أو العقوبة القاسية أو وال للمعامل جيوز إخضاع أحد للتعذيب ال :7املادة      
 ...بالكرامة الالإنسانية أو احلاطة                           

  من ضروب املعاملة مناهضة التعذيب وغريه اتفاقية

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ب أمل أو عذا عمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد  :1املادة      

شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على 

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

 ب ألي سبب من األسباب يقوم على يلحق مثل هذا األمل أو العذا  أو عندما-إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

                                                 
  .األستاذة سعيدة القراش و املؤسسة التونسية للتنمية اجلماعية صياغة هاته البطائق القانونية بتعاون مع  متت 4

 االغتصاب 
حسب 
القانون 
 الدولي
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التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف 

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

  .الذي يكون نتيجة عرضية لها

  ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاق

   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  ادوكل املمارسات األخرى القائمة على االعتق

  للرجل واملرأة،

 
  القانون التونسي

  

  االغتصاب

  

  تعريف االغتصاب من خالل

  زائي التونسيالقانون اجل

  

  وردت الفصول التي تتحدث عن االغتصاب يف الفرع الثاني املتعلق باالعتداء على                           
  #يف االعتداء مبا ينايف احلياء  # األشخاص حتت عنوان                           

  : يعاقب باإلعدام:  227 الفصل                          

  . كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السالح أو التهديد به– 1

 استعمال الوسائل  كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة و لو بدون– 2

و يعترب الرضا مفقودا . املذكورة و يعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها يف غري الصور املتقدمة

  .إذا كان سن املجني عليها دون الثالثة عشر عاما كاملة

عشر عاما يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة :  مكرر227الفصل

و اذا كان سن املجني عليها فوق اخلمسة عشر عاما و دون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة . كاملة

و زواج الفاعل باملجني عليها يف الصورتني املذكورتني يوقف التتبعات . و املحاولة موجبة للعقاب. خمسة أعوام

ا انفصم الزواج بطالق حمكوم به إنشاء من الزوج طبقا \املحاكمة او تستأنف التتبعات أو آثار . أو آثار املحاكمة

 من جملة األحوال الشخصية و ذلك قبل مضي عامني من تاريخ الدخول باملجني 31للفقرة الثانية من الفصل 

  .عليها

ن يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدو:  228الفصل  

و يكون العقاب . و يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان املجني عليه دون الثامنة عشر عاما كاملة. رضاه

 االغتصاب
وهتك 
العرض 
 حسب

القانون 
 التونسيا
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بالسجن املؤبد إذا سبق أو صاحب االعتداء بفعل الفاحشة يف الصورة السابقة استعمال السالح أو التهديد أو 

  .خر جيعل حياة املعتدى عليه يف خطراالحتجاز أو نتج عنه جرح أو برت عضو أو تشويه أو أي عمل آ

كل اعتداء بالفاحشة بدون قوة على طفل مل يبلغ من العمر مثانية عشر عاما كاملة يعاقب  :  مكرر228 الفصل

  .بالسجن مدة خمسة أعوام و املحاولة موجبة للعقاب

 227 ر إليها بالفصلو يكون العقاب ضعف املقدار املستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم املشا  :229الفصل 

 مكرر من أصول املجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو 228 و 228مكرر و 

  # خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطباء لألسنان أو كان االعتداء بإعانة عدة أشخاص

  

  القذف و هتك العرض

  

  لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية حيصل القذف بكل ادعاء أو نسبة أمر :245الفصل

  # من جملة الصحافة57و ميكن اثبات األمر احلاصل منه القذف يف الصور املقررة بالفصل 

  : حتصل النميمة :246الفصل

  اذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت : أوال 

و النميمة موجبة للعقاب و لو كان . سمح له القانون بذلكثانيا اذا مل يكن للقاذف أن يثبت القذف عندما ي

  .وقوعها بكتابة مل تنشر لدى العموم و لكن وقع اطالع شخصني فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم

و يعاقب ، يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستة أشهر و خبطية قدرها مائتان و أربعون دينارا : 247الفصل 

  . ن مدة عام و خبطية قدرها مائتان و أربعون دينارامرتكب النميمة بالسج

  

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

  

مواقعة أنثى بدون رضاها و يستنتج عدم الرضا إما باستعمال العنف ضد من كانت االغتصاب هو  

تونسي أن املواقعة تقوم الرشد و يعترب فقه القضاء الراشدة أو بدون استعمال العنف ضد من مل تبلغ سن 

 إذا ما تم الوطؤ باملكان الطبيعي من األنثى و بطريق اإليالج حتى و إن كان اإليالج جزئيا 
ملس مكان العفة أو كل فعل مناف للحياء يقع قصدا أو مباشرة على جسم الذكر أو  األنثى أو على  

 صابا عورتهما خبالف مواقعة األنثى يعترب اعتداء بالفاحشة و ليس اغت
  االغتصاب هو سلوك عنيف تدخل فيه العالقة السلطوية للرجل على املرأة 

 ال يتطرق لهذه احلالةتونسي االغتصاب ميكن أن يكون مصدره حتى الزوج بالرغم من أن القانون ال 
  إقامة عالقة جنسية مع شخص ال تنفي جرمية االغتصاب عن هدا الشخص يف حالة عدم موافقة املرأة 

  غبة املرأة وإرادتها وفرض عليها سلوك جنسي معني اعترب اغتصابامتى غابت ر 

 جميع النساء هن عرضة لالغتصاب مهما كانت تصرفاتهن أو لباسهن 
   فإن اجلرمية تعترب قائمة و مبجرد حصول ايالج جزئيرغم عدم افتضاض البكارة 

 تشدد العقوبة حسب سن الضحية 
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 .تشدد العقوبة بالنظر لصفة اجلاني 
 .الضحيةعقوبة أذا كان الفاعل من أصول تشدد ال 
 .تشدد العقوبة إذا ما استعان اجلاني بشخص آخر 
  تشدد العقوبة إذا نتج عن االغتصاب افتضاض البكارة 

  

 :أمام املحكمة مكونات امللف )2
 

يشار  والى مركز األمن املختص ترابيا أي مكان وقوع االعتداء أو مهورية  وكيل اجلأمامتقديم شكاية  

تكى به وعنوانه ويتم ذكر جميع الظروف املحيطة بالواقعة واملكان والزمان التي وقعت ششكاية لصفة امليف ال

  . الشهود وعناوينهم وترفق الشكاية بشهادة طبيةوأسماءفيه 

 حييل امللف على قاضي التحقيق أو على اجللسة رمية أنبعد تكييفه لوقائع اجلمهورية ميكن لوكيل اجل 

  .مباشرة

 ل امللف على قاضي التحقيق جيب تقديم مذكرة املطالب املدنية إذا أحي 
جيب تقديم الطلبات املدنية من جديد أمام املحكمة بعد أن حييل قاضي التحقيق امللف على اجللسة  

 املتعهدة بالنظر
يام يف صورة حفظ امللف أمام قاضي التحقيق  فانه ميكن القيام على املسؤولية و يتم تأمني مبلغ مالي للق 

 بالقضية على املسؤولية الشخصية للشاكية  
 

  :سؤولية الدولة جتاه االغتصابم )3

  

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

  .روف شكال من أشكال التعذيبو مبوجب القانون الدولي يعترب االغتصاب يف كثري من الظ. مع تعريف التعذيب

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

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

  5أو إنصاف الضحية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )منظمة العفو الدولية( مصائرنا بأيدينا فلنضع حدا للعنف ضد املرأة  5
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 :جراءات القانونية الواجب اختاذهااإل )4
  

  

  

أين جيب التوجه يف حالة 

  اإلغتصاب و ملن

التوجه مباشرة إلى طبيب إلجراء الفحص الالزم واحلصول على شهادة طبية  .1

  .تتضمن تقريرا عن احلالة مع اإلشارة إلى اجلروح أو اإلفتضاض

اب يف التوجه مباشرة إلى أقرب مركز للشرطة قصد تقديم شكاية باالغتص .2

 .مواجهة الفاعل
االبتدائية حكمة امللدى اجلمهورية ميكن تقديم شكاية مكتوبة إلى وكيل  .3

 .مع الشهادة الطبيةاملختصة ترابيا 
 أن تطالب بتعويض مادي يف مواجهة املعتدي  .4
بعد احلكم لصاحلها يف امللف ميكنها املطالبة بالتعويض عن املصاريف  .5

 .القضائية
 لكذبوضع طلب خاص ب أي اإلعانة العدلية اعدة القضائية ميكن احلصول على املس

األدلة الواجب 

توفرها انطالقا 

  من القانون

  الشهادة الطبية 

  شهادة   شهود اإلثبات 

   اعرتاف الفاعل 

   حالة التلبس 

  

  

  األدلة الواجب توفرها

  

األدلة و القرائن 

الواجب توفريها 

  لتدعيم امللف

o استعمال العنف مثال.  

o يد بالسالح األبيضالتهد.  

o وجود خدوش أو رضوض على جسم املرأة الضحية.  

o  تأكيد الشهود يف حالة وجودهم أنهم سمعوا صراخا أو

 . الضحية يف وضعية خناق مع الفاعل بعد اغتصابهاباغتوا

  .تقديم الشكاية كتابة o  إجراءات هامة

o بل  أخد أسمائهم و عناوينهم مباشرة و قيف حالة التوفر على شهود جيب

  . ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم بالشكايةالتوجه للشرطة و جيب

   الشهادة الطبية بالشكاية إرفاقجيب 

من األحسن التوجه للطبيب قبل أخد حمام و عدم غسل املالبس التي كانت  o  مالحظات عملية

  .ترتديها

o لتسأل عن جيب على املرأة أن تتابع عن قرب شكايتها و تذهب هي أو حماميها 

 .مصري شكايتها
إذا كانت هوية الفاعل جمهولة فيمكن تقديم الشكاية ضد جمهول و على الشرطة 

  .إجراء حبث للعثور عليه
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 العنف الزوجي
  

  :القانون الدولي
  

  العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية

   واالجتماعية والثقافية

  ستوىمد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى تقر الدول األطراف يف هذا العه: 12املادة    
  .من الصحة اجلسمية العقلية ميكن بلوغه                          

  الدولي اخلاص باحلقوق العهد

  املدنية والسياسية

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

  .فاحياته تعس

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

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

  من ضروب املعاملة مناهضة التعذيب وغريه اتفاقية

  إنسانية أو املهينة الأو العقوبة القاسية أو ال

أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم  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 

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

يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان   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  لعذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزموال يتضمن ذلك األمل أو ا

  . عرضية لها

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

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

العادات  القضاء على التحيزات و  واملرأة، بهدف حتقيقتغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل) 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 ويرتتب إليه فعل عنيف تدفع أي" العنف ضد املرأة "عني تعبري ، ياإلعالنألغراض هذا : 1املادة 

 أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية مبا يف آذى يرتتب عليه، أن يرجح أوعليه،

 ذلك يف احلياة العامة  من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي ممن احلرية، سواء حدثبأفعالذلك التهديد 

  .أو اخلاصة

   : يفهم بالعنف ضد املرأة انه يشمل على سبيل املثال ال على سبيل احلصر، ما يلي: 2املادة  

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

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

  للمرأة، والعنف غري الزوجي والعنف املرتبط باالستغالل ؛ 

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

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

  على البغاء؛ 

  .  وقعأينماالعنف املدني واجلنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، . ج

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

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

   -: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 إليهانضمام املرأة أو اال

  .  متتنع عن ممارسة العنف ضد املرأةأن) ب(

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

  . أو ارتكبها أفراداألفعالالوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه 

 حبق من يصيبون من النساء إداريةوانني املحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل أن تدرج يف الق) د(

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

نني الوطنية، سبل عادلة وفعالة  النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القواأمامالعدالة 

 إعالم النساء مبا لديهن من حقوق يف التماس أيضا التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول األضرارلالنتصاف من 

  التعويض من خالل هذه اآلليات؛ 

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

 تقدمه أن عون ميكن أيك الغرض يف اخلطط املوجودة بالفعل،آخذة بعني االعتبار حسب االقتضاء، لذلإحكاما

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

فية التي تعزز  والثقاواإلداريةان تصوغ،على حنو شامل، النهج الوقائية وكل التدابري القانونية والسياسية ) و(

 املرأة بسبب وجود قوانني وممارسات إنقاذية و إيذاء ال يتكرر أن العنف وتكفل أشكالحماية املرأة من جميع 

   ال تراعي نوع اجلنس ؛ أخرى تدخل أشكال

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

، أطفالهن إلى النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وعند االقتضاء إلىتعاون الدولي، بان تقدم  الإطارضمن 

 وإعالتهم والعالج واملشورة واخلدمات الصحية األطفالمساعدة متخصصة، كإعادة التأهيل،واملساعدة على رعاية 

 لتعزيز األخرىتخذ كل التدابري  تأنواالجتماعية واملرافق والربامج،  فضال عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها 

   تأهيلهن يف املجالني البدني والنفسي؛ وإعادةسالمتهن 

   املتصلة بالقضاء على العنف ضد املرأة ؛ألنشطتها تدرج يف امليزانيات احلكومية موارد كافية أن) ح(
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 عن تنفيذ واملسئولني  القوانني واملوظفني العمومينيإنفاذ لضمان تزويد موظفي ةالالزم تتخذ التدابري أن) ط(

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

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

 من اجلنسني أو تفوقه أي دونية إلى املستندة األخرىسات التقليدية وكل املمارسات  التحيز واملماروإلزالةواملرأة، 

   القوالب اجلامدة فيما يتعلق فبدور الرجل واملرأة ؛  أو إلى

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

 هذا العنف وطبيعته وخطورته أسباباملرأة، وان تشجع األحباث التي تتناول  العنف ضد أشكالتفشي خمتلف 

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

    ؛إليهااألحباث املشار 

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

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

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

) س(، اإلعالنلمساعدة على تنفيذ املبادئ التي يتضمنها هذا أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية مالئمة ل) ن(

أن تعرتف بالدور الهام الذي يؤديه احلركة النسائية واملنظمات غري احلكومية، يف كافة أحناء العامل، يف رفع درجة 

  الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد املرأة، 

ات غري احلكومية وتتعاون معها على املستويات املحلية أن تسعل وتساند عمل احلركة النسائية واملنظم) ع (

  ،  اإلقليميةوالوطنية و

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

  . املرأة ضمن براجمها، حسب االقتضاء

 
  القانون التونسي

  

  تعريف العنف الزوجي من خالل

  :قانون اجلنائيال

  

  أو غري ذلك من أنواع العنف و ملمن يتعمد إحداث جروح أو ضرب :218 الفصل  
  عام و خبطية قدرها أالف دينار و يعاقب بالسجن مدة319بالفصل  مقرر تكن داخلة                          
 ه، يكون العقاب بالسجن مدة عامني وإذا كان املعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا ل                          

و يكون العقاب بالسجن مدة ثالثة أعوام و خبطية قدرها ثالثة آالف دينار يف صورة تقدم  .خبطية قدرها ألفا دينار

و  .إسقاط السلف أو الزوج املعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو املحاكمة أو تنفيذ العقاب .إضمار الفعل

  املحاولة موجبة للعقاب

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 

 تونسي ال
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 إذا تسبب عن أنواع العنف املقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو  :219الفصل 

تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر و مل تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين يف املائة فاملجرم يعاقب 

 إذا جتاوزت درجة السقوط أو العجز النتائج عن و يكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام بالسجن ملدة خمسة أعوام

و يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان املجرم خلفا للمعتدى عليه  االعتداءات املذكورة العشرين يف املائة

  رجة السقوط و لو يف صورة إسقاط الدعوى\مهما كانت 

ن مائتني  إلى ألفي دينار كل من يهدد  يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام و خبطية م :222الفصل 

و يكون العقاب مضاعفا  غريه باعتداء يوجب عقابا جنائيا و ذلك مهما كانت الطريقة املستعملة يف هذا التهديد

 إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى و أن كان هذا التهديد بالقول فقط

  

 :تلخيص للعنف الزوجي و العنف بشكل عام )1
  

 أو االعنف بشكل عام هو كل سلوك صادر عن شخص اجتاه شخص آخر يسبب من خالله ضررا مادي 

  جسديا أو نفسيا يف ذاته أو ممتلكاته 

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

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

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

 ؛دون اآلخر
 ؛عنفا معنويا أو عنفا مادياأو ميكن للعنف أن يكون عنفا جسديا  
 ه اجلسدي أو املعنوي؛ العنف الزوجي هو احلالة التي ميارس فيها الزوج السلطة باستعمال اإلكرا 
العنف هو ما ميارس جتاه الزوجة من ضرب وجرح وسب وشتم وتهديد بالقتل أو إشهار السالح  

 ؛األبيض
  ؛طرد الزوجة يف منتصف الليل مبالبس النوم هو أيضا وجه من أوجه العنف الزوجي 

 ؛فممارسة اجلنس مع الزوجة رغم إرادتها هو اغتصاب للزوجة و بالتالي هو أيضا عن 
 ؛العنف الزوجي يندرج ضمن باب اجلنايات و اجلنح املرتكبة ضد األشخاص بشكل عام 
تشدد العقوبة املنصوص عليها خبصوص اجلنايات و اجلنح املرتكبة ضد األشخاص إدا كان الفاعل هو  

 ؛الزوج جتاه زوجته
  

  مفاهيم خاطئة عن العنف الزوجي )2

  ؟) سر الفقرية والغري متعلمةاأل( يقال أن العنف الزوجي خاص بطبقات معينة  

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

  . ميةاألللفقر أو الغنى أو 

  .يقال أن العنف الزوجي اليوم أصبح نادرا؟   
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غري صحيح فهو يوجد بنفس احلدة حتى اليوم ويف جميع الدول و هو يعترب من اجلرائم  

  .نهااملسكوت ع

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

  ألزواجهن أو قيامهن بشيء ال جيب القيام به أو العكس؟

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

  .مهما فعلت النساء أو مل تفعلنالعنيفني سيجدون دائما مربرات لسلوكهم العنيف 

  . 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  

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

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؟   

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

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

 :مكونات امللف )3
 

  : يف حالة تقديم شكاية 

ويشار يف الشكاية لصفة مركز األمن املختص ترابيا  أو مهوريةوكيل اجلمساعد  أمامتقديم شكاية  

 وأسماءلواقعة واملكان والزمان التي وقعت فيه تكى به وعنوانه ويتم ذكر جميع الظروف املحيطة باشامل

  .الشهود وعناوينهم وترفق الشكاية بشهادة طبية

 حييل قضية أنبعد تكييفه لوقائع الساعد وكيل اجلمهورية املكلف بقبول الشكايات يف العنف ميكن مل 

  .مباشرةامللف على قاضي التحقيق أو على اجللسة 

 التحقيق حييل قاضيجيب تقديم مذكرة املطالب املدنية بعد أن إذا أحيل امللف على قاضي التحقيق  

تقديم الطلبات املدنية و التي تهدف الى طلب التعويض عن الضرر امللف على اجللسة جيب إعادة 

  الالحق للمتضررة من جراء العنف املسلط عليها

 قضية االعتداء على طالق للضرر جيب تقديم نسخة قانونية من احلكم الصادر يفيف حال تقديم طلب لل 

  قرين و ذلك لتربير طلب الطالق للضرر 
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  اإلجراءات القانونية الواجب اختاذها )4

  

أين جيب التوجه 

يف حالة العنف 

  الزوجي  و ملن

 :إماتقدم شكاية باملعتدي 
o  للشرطة 
o لدى مهورية املكلف بتلقي شكاوى العنف بني األزواج  وكيل اجلإلى مساعد

 املختصة ترابيا أي التي بدائرتها مقر املدعى عليه البتدائية املحكمة ا
  يف إطار الطلبات املدنية ميكن للضحية املطالبة بتعويض مادي يف مواجهة زوجها 

األدلة الواجب توفرها 

  انطالقا من القانون

  

 بها مبا فيها شهادة االستعانةجميع األدلة التي ميكن للزوجة 

  الشهود

  

األدلة الواجب 

  توفرها

األدلة و القرائن الواجب   

  توفريها لتدعيم امللف

o شهادة طبية.  

o صور  

  

 .ترفق الشكاية بشهادة طبية تثبت األضرار اجلسمانية ومدة العجز املرتتبة عن هذا العنف o  إجراءات هامة
o  به أو املشتكى بهماملشتكىيستمع إلى الضحية . 
o  النيابة العامة أي بعد إعطائها حيال امللف على جلسة بعد تكييف اجلرمية من طرف

  .الوصف املناسب هل هي جنحة أم جناية ؟  ويبث يف اختصاص املحكمة عندها

o  ميكن للضحية أن تعزز موقفها أثناء املحاكمة بشهادة الشهود الذين يؤكدون واقعة العنف

  الذي مورس عليها

o حيكم لها بهذا التعويض املادي.   

  

  

  

  مالحظات عملية

o  تعرضت الزوجة لعنف من طرف زوجها هي إذا يف حالة ما إتباعهااجب الواإلجراءات 

  .املتبعة يف حالة العنف بصفة عامةاإلجراءات نفس 

o  جيب على املرأة أن تتابع عن قرب شكايتها و تذهب هي أو حماميها لتسأل عن مصري

 .ملفها
o ة العنف جيب على الزوجة أن تتوجه دائما للشرطة من أجل وضع شكاية مهما كانت قيم

 مورس عليها و مهما كانت نتيجة الشكاية التي ستضعها و دلك من أجل جتميع الذي

 .ملف متكامل
o ال يضمن أية حماية للزوجة املعنفة طيلة مراحل احلكم من أجل ذلك تونسي القانون ال

 .هناك بعض اجلمعيات التي توفر هاته احلماية
  .ها حتدد نوعية اجلرميةمدة العجز املبينة يف الشهادة الطبية مهمة ألن
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  التحرش اجلنسي

  

  :القانون الدولي

 

  العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  

 تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى: 12املادة    
  . بلوغهاجلسمية والعقلية ميكن من الصحة مستوى                        

  الدولي اخلاص باحلقوق العهد

  املدنية والسياسية 

  .وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة جيوز إخضاع أحد للتعذيب ال: 7املادة 

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

  من ضروب املعاملة وغريه.بمناهضة التعذي 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 

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

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

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

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

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

  .العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

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

القضاء على التحيزات والعادات  يري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف حتقيقتغ) أ

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

  .على أدوار منطية للرجل واملرأة

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

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

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

  (...) فس احلقوقلكي تكفل لها، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، ن

  

  

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
  الدولي
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  :القانون التونسي

  

  تعريف التحرش اجلنسي حسب

  زائي القانون اجل

   2004 أوت 2 املؤرخ يف 2004 لسنة 73قانون عدد 

  

 يعاقب بالسجن مدة عام و خبطية قدرها ثالثة آالف دينار مرتكب : ثالثا226الفصل  
يا كل إمعان يف مضايقة الغري بتكرار أقوال أو و يعد حترشا جنس التحرش اجلنسي                           

أفعال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو ختدش حياءه وذلك بغاية حمله على االستجابة لرغباته أو 

و يضاعف ، رغبات غريه اجلنسية أو مبمارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات

جلرمية ضد طفل أو غريه من األشخاص املستهدفني بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني العقاب إذا ارتكبت ا

  .يعوق تصديهم للجاني

 ال حتول العقوبات املقررة بالفصلني املتقدمني دون تطبيق العقوبات األشد املستوجبة لغريها من : رابعا226الفصل 

و يف  طلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من املتضرراجلرائم و ال جيري التتبع يف جرمية التحرش اجلنسي إال ب

صورة صدور قرار بأن ال وجه للتتبع أو إذا صدر حكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى به أن يطلب 

  التعويض عن الضرر احلاصل له دون أن مينع ذلك عند االقتضاء من تتبع الشاكي من أجل االدعاء بالباطل 

  

 :سط التحرش اجلنسيتعريف مب )1
 

عروض جنسية غري مرغوب فيها، طلب خدمات جنسية، وغريها من ممارسات الشفوية واجلسدية ذات  

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

 أو خلق جو راسة  أو الد، تعيق التطور يف العمل أو الدراسة مثال يكون لذلك انعكاسا على العمل

 . أو الدراسة غري سليم وعدائي يف العمل
 أو هو أيضا سلوك غري مرغوب فيه صارم أو مهيمن يغري يف شروط العمل و خيلق جوا مرعبا يف العمل 

 هذا النوع من التحرش اجلنسي ليس له بالضرورة انعكاسا حول التطور يف العمل.  و عدائيالدراسة

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

 و خادشة حليائه و ماسة اجلنسية بل ميكن أن يكون ممارسات عدائية و استفزازية بالنضر جلنس اآلخر

  .بكرامته

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

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

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

  .االمتيازات يف العمل

 .تستجب لرغباته اجلنسيةرب العمل الذي يهدد الكاتبة بالطرد أو احلرمان من ترقية إذا مل : مثال

التحرش 
الجنسي 
حسب 
  القانون 
 التونسي
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 :مكونات امللف )2
 

تكى به وعنوانه وصفته  ويتم ذكر جميع شيف الشكاية لصفة املاجلمهورية و يشار  وكيل أمامتقديم شكاية  

ائل التي  وغريها من الوساإلكراه أو التهديدات أو وسائل األوامرالظروف املحيطة بالواقعة مع ذكر نوع 

 الشهود وعناوينهم وترفق الشكاية بشهادة وأسماء والزمان التي وقعت فيه  واملكاناستعملها املشتكى به

  . إن أمكن أو تسجيالت صوتية موثقة مبحضر معاينة من طرف عدل منفذ أو صورطبية

 اجللسة مباشرة   قاضي التحقيق أو على حييل امللف علىقضية أنبعد تكييفه لوقائع المهورية لوكيل اجل 
 قيام على املسؤولية الشخصية مع تأمني املبلغ الذي حتدده املحكمة لذلك حفظ امللف ميكن الإذا  

  

 اإلجراءات القانونية الواجب اختاذها )3
  

أين جيب التوجه 

يف حالة التحرش 

  اجلنسي  و ملن

o  إن أمكن و ذلك حبسب احلاالت خاصة إذا كانت حالة التوتر احلصول على شهادة طبية

  و الضغط قد ولدت حالة نفسية خاصة

o و الذي حييله بدوره   مركز األمن املختص ترابياأو مهورية  وكيل اجلأمام شكاية متقدي

  على وكيل اجلمهورية  

o  و كل وسائل اإلثبات  اإلثباتجميع املعطيات مع احلرص على االستماع لشهود تقديم

  ممكن اعتمادها

  

  

األدلة الواجب 

  توفرها

  

األدلة الواجب توفرها 

  انطالقا من القانون

  ثبات الوقائع  ا

 املوظفة والضغط مثال التهديد بنقل اإلكراه وسائل إثبات

  .ضدا على القانون

 أخد أسمائهم و عناوينهم مباشرة و قبل التوجه للشرطة يف حالة التوفر على شهود جيب o  إجراءات هامة

 . ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم بالشكايةو جيب
  

 املرأة أن تتابع عن قرب شكايتها و تذهب هي أو حماميها لتسأل عن مصري جيب على o  مالحظات عملية

 .ملفها
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  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 
 على وبوجه خاص تضمن، املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية،                  
  :أساس املساواة بني الرجل واملرأة                  

 ...  

   نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،) ج

 ...  

عليها وإدارتها والتمتع بها  املمتلكات واإلشرافنفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة ) ح

  .والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

للرجل واملرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو 1: 16املادة 

   التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله ق لدىوهما متساويان يف احلقو. اجلنسية أو الذين

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

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

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

  .لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة و رعاية خاصة لظروف خارجة عن إرادته

   الدولي اخلاص باحلقوق العهد
  املدنية والسياسية

  :...23املادة 

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

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

  .لألوالد يف حالة وجودهم

  أشكال القضاء على جميع اتفاقية

   التمييز ضد املرأة

  .ملساواة مع الرجل أمام القانونتعرتف الدول األطراف للمرأة با.1: 15املادة 

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

  .فرص ممارسة تلك األهلية

  

نفقة الزوجة 
و األبناء 
حسب 
القانون 
 الدولي
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  :القانون التونسي

  

  قانون األسرةتعريف النفقة حسب 

  مبجلة األحوال الشخصية

  

  الزوجية و القرابة و اإللزام: أسباب النفقة :  37الفصل

 ه املدخول بها و على مفارقته مدةجيب على الزوج أن ينفق على زوجت : 38الفصل 
  عدتها                           

  ال تسقط نفقة الزوجة مبضي املدة : 42الفصل 

 تعلمهم، على أال  يستمر اإلنفاق على األبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل :46الفصل 

يتجاوزوا اخلامسة و العشرين من عمرهم و تبقى البنت مستحقة للنفقة إذا مل يتوفر لها الكسب أو مل جتب نفقتها 

  على زوجها كما يستمر اإلنفاق على األبناء املعوقني العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم 

   التعليم و ما يعترب من  الضروريات يف العرف و العادةتشمل النفقة الطعام و الكسوة و املسكن و : 50الفصل 

  تقدر النفقة بقدر وسع املنفق و حال املنفق عليه و حال الوقت و األسعار : 52الفصل 

إذا تعدد املستحقون للنفقة و مل يستطع املنفق القيام باإلنفاق عليهم جميعا قدمت الزوجة على  : 53الفصل 

  لى األصولاألوالد و األوالد الصغار ع

و يقوم . على كل من الزوجني أن يعامل اآلخر باملعروف و حيسن عشرته و يتجنب إحلاق الضرر به: 23الفصل 

الزوجان بالواجبات حسبما يقتضيه العرف و العادة و يتعاونان على تسيري شؤون األسرة و حسن تربية األبناء و 

و على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على  ت املاليةتصريف شؤونهم مبا يف ذلك التعليم و السفر و املعامال

و على الزوجة أن تساهم يف اإلنفاق على  الزوجة و األبناء على قدر حاله و حالهم يف نطاق مشموالت النفقة

  األسرة إن كان لها مال

ة و جراية  و املتعلق بإحداث صندوق ضمان النفق1993 جويلية 5  املؤرخ يف1993 لسنة 56القانون عدد 

  الطالق

إحداث صندوق لضمان تسديد النفقة أو جراية الطالق املحكوم بها لفائدة املطلقات و أوالدهن : الفصل األول

  .حسب الشروط املنصوص عليها بهذا القانون

يطلق على هذا الصندوق اسم صندوق ضمان النفقة و جراية الطالق و يعهد بالتصرف فيه إلى الصندوق القومي 

  . االجتماعيللضمان

ميكن للمطلقات و أوالدهن الصادرة لفائدتهن أحكام باتة متعلقة بالنفقة أو جبراية الطالق و تعذر  :2 الفصل

 ب للحصول على املبالغ املستحقة وتنفيذها لتلدد املدين أن يتقدموا لصندوق ضمان النفقة و جراية الطالق مبطل
 مكرر من جملة األحوال الشخصية و 53يال طبقا ملقتضيات الفصل يثبت تلدد املدين إذا تعلقت به قضية إهمال ع

يتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو اجلراية ملستحقيها مشاهرة يف أجل يتجاوز اخلمسة عشر يوما من تاريخ 

  تقديم املطلب املستوفى للشروط القانونية؟

 

النفقة على 
الزوجة و 

األبناء 
حسب 
القانون 

 التونسيا
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 :لنفقةلتعريف مبسط  )1
  

 و تعليم بالنسبة لألبناء  و كل ما يعترب من كسوة و سكنهي ما ينفق بشكل عام من طعام و :  النفقة 

 .، و ذلك بسبب الزوجية أو القرابة أو االلتزامالضروريات حبسب العرف و العادة 
  جتب نفقة الزوجة على زوجها مبجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها 

 .إذا كان لها مال على األم سرة جتب نفقة األ 
اإلخالل بواجب النفقة ميكن أن يكون سببا للقيام بطلب الطالق للضرر لذلك جيب القيام بقضية يف  

النفقة أمام قاضي الناحية املوجود به مقر الزوجني أو املوجود به مقر الزوج إن كانا غري متساكنني 

ا و نهائيا و يف لسبب أو آلخر أو مقر الزوجة و بعد احلصول على حكم و االعالم به و صريورته بات

صورة ختلف الزوج عن الدفع جيب تقديم قضية يف إهمال عيال أمام مساعد وكيل اجلمهورية املكلف 

بقضايا إهمال العيال باملحكمة االبتدائية التي بدائرتها مقر الزوج و الذي بعد استدعاء الزوج و عدم 

 الزوج  وعند صدور حكم يف إهمال تسوية الوضعية حييل امللف على قاضي الناحية الذي بدائرته مقر

  عيال ميكن عندها اإلدالء به يف قضية الطالق إلثبات الضرر احلاصل للزوجة   

  

 :مكونات امللف )2
 

عريضة الدعوى امام قاضي الناحية الذي بدائرته مقر احد الزوجني او كليهما  لطلب احلصول تقديم  

  .ية القضائأداء الرسوموهو معفى من على حكم يف النفقة 

 و عدد األبناء القصر الذين ميكن للزوجة يتضمن اسم الزوجة وعنوانها واالسم الكامل للزوج وعنوانه 

 يشار فيه إلى تاريخ إمساك الزوج عن النفقة عن الزوجة واألبناء إن وجدوا القيام يف حقهم و

  .وحمددوتلتمس فيه احلكم علية بأداء مبلغ معني 

 مضامني والدة األبناء إن الزواج أو صورة مصادق عليها وأصل عقد : بترفق عريضة الدعوى  

وجدوا و ما يفيد دخل الزوج إن أمكن و الشهادات املدرسية و الشهادات الطبية إن كانت هناك 

مصاريف عالج أو كل ما من شأنه أن يربر طلب املقدار املالي املطالب به يف عريضة و يستدعى الزوج 

  اإلدارية حبسب األحوال ذلك أن إنابة حمامي غري وجوبيةبواسطة عدل منفذ او بالطريقة
ميكن أيضا القيام بقضايا الرتفيع يف النفقة و بنفس الطريقة و أمام نفس املحكمة وفق نفس قواعد  

 .االختصاص
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  :اإلجراءات القانونية أمام املحكمة )3

  

أين جيب التوجه 

يف حالة احلرمان 

 من النفقة و ملن

  

  احية النإلى حمكمة 

 انطالقا الضروريةالوثائق 

 من القانون
o  رسم الزواج 
o مضامني الوالدة  

o درسية ادات املشهال 

  

  

الوثائق الواجب 

  اإلدالء بها

 
الوثائق الواجب توفريها 

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

o يف األجرشهادة    

o امللكيةادة شه  
o الفواتري بأنواعها 

  الجراء حبث حول وضعيته االجتماعية طلب

 و استقر العمل على ان املراجعة ممكنة كل سنتنيميكن املطالبة بالزيادة يف النفقة  o مالحظات عملية
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  .احلضانة و النيابة الشرعية

  

  :القانون الدولي

  

  الدولي اخلاص باحلقوق  العهد

  املدنية والسياسية 

  ..:.:23املادة  

 ألطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجني تتخذ الدول ا  4 
وفى حالة االحنالل يتوجب . وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله                          

  .اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  شكال التمييز ضد املرأةأ 

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

  .اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

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

  :وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة 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

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

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

 شراف عليها وإدارتها والتمتع بهاالزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإل نفس احلقوق لكال) 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 املسئولني من األشخاص أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف املحلي، أو األوصياء أو غريهم

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

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

للقوانني واإلجراءات املعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون  املختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا

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

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

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

  .واإلفصاح عن وجهات نظرها

الحضانة 
حسب 
ون القان

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

  .شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

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

 يف ذلك الوفاة التي حتدث مبا(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 . علومات ليس لصالح الطفلإال إذا كان تقديم هذه امل) 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 

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

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

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

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

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

  

  :القانون التونسي

  

 :احلضانة
  

  تعريف احلضانة حسب 

  جملة األحوال الشخصية

   احلضانة حفظ الولد يف مبيته و القيام برتبيته:54 فصلال  

  إذا امتنعت احلاضنة من احلضانة ال جترب عليها إال إذا مل يوجد غريها:  55 الفصل  

  لسنة20 بالقانون عدد 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2أضيفت الفقرات :  56الفصل   
  مصاريف شؤون املحضون تقام من ماله إن كان 2008 مارس 4املؤرخ يف  2008                               

 األب إسكانها مع للحاضنة مسكن فعلى له مال و إال فمن مال أبيه و إذا مل يكن                               

  .املحضون

و يرتتب للحاضنة عند إلزام األب بإسكانها مع املحضون حق البقاء يف املسكن الذي على ملك األب و يزول هذا 

  .احلق بزوال موجبه

و يف صورة إلزام األب بإسكان احلاضنة مع املحضون يف املسكن الذي يف تسوغه يستمر األب على أداء معينات 

  . ل املوجبالكراء إلى زوا

الحضانة و 
النيابة 

الشرعية 
حسب 
القانون 
 التونسي
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و عند إلزام األب بأداء منحة سكن لفائدة احلاضنة و حمضونها يتم تقديرها حبسب وسع األب و حاجيات 

املحضون و حال الوقت و األسعار و ال حيول حق البقاء املمنوح للحاضنة و حمضونها باملسكن الذي على ملك 

  .التنصيص على هذا احلق بسند التفويت أو الرهناألب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو دونه أو رهنه شريطة 

و ميكن مراجعة احلكم املتعلق بسكنى احلاضنة إن طرأ تغيري يف الظروف و األحوال و تنظر املحكمة يف مطالب 

املراجعة وفقا إلجراءات القضاء االستعجالي و عليها عند البت يف ذلك تقدير أسباب املراجعة مع مراعاة مصلحة 

تبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي األسرة خبصوص سكنى احلاضنة و حمضونها قابلة للمراجعة و  .املحضون

  .طبقا لإلجراءات املقررة لها

  احلضانة من حقوق األبوين ما دامت الزوجية مستمرة بينهما : 57الفصل 

ون املحضون ساملا من يشرتط يف مستحق احلضانة أن يكون مكلفا أمينا قادرا على القيام بشؤ : 58 الفصل

األمراض املعدية و يزاد إذا كان مستحق احلضانة ذكرا أن يكون عندم من حيضن من النساء و أن يكون حمرما 

و إذا كان مستحق احلضانة أنثى فيشرتط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما مل ير احلاكم خالف . بالنسبة لألنثى

الزوج حمرما للمحضون أو وليا له أو يسكت من له احلضانة مدة عام ذلك اعتبارا ملصلحة املحضون و إذا كان 

  .بعد علمه بالدخول ومل يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أما و ولية عليه يف آن واحد

إذا كانت مستحقة احلضانة من غري دين أب املحضون فال تصح حضانتها إال إذا مل يتم املحضون  : 59الفصل 

و ال تنطبق أحكام هذا الفصل على األم إن كانت , خلامسة من عمره و أن ال خيشى عليه أن يألف غري دين أبيها

  .   هي احلاضنة

لألب و غريه من األولياء و لألم النظر يف شأن املحضون و تأديبه و إرساله إلى أماكن التعليم لكنه  : 60الفصل 

  . القاضي خالفه ملصلحة املحضونكل ذلك ما مل ير. ال يبيت إال عند حاضنه

إذا سافرت احلاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته حنو منظوره سقطت  : 61الفصل 

  .حضانتها

مينع األب من إخراج الولد من بلد أمه إال برضاها ما دامت حضانتها قائمة و مل تقتض مصلحة  : 62الفصل 

  .املحضون خالف ذلك

  .ميكن ملن عهدت إليه احلضانة أن يسقط حقه فيها و يتولى احلاكم يف هذه الصورة تكليف غريه بها : 64الفصل 

الولد متى كان عند أحد األبوين ال مينع اآلخر من زيارته و من تعهده و إذا طلب نقله إليه للزيارة  : 66الفصل 

  ارة طبقا لإلجراءات املقررة يف القضاء املستعجلو يبت قاضي األسرة يف طلب ممارسة حق الزي .فكلفة الزيارة عليه

إذا تويف أحد والدي املحضون فلجديه ممارسة حق الزيارة و يراعي قاضي األسرة يف ذلك :  مكرر66الفصل 

  .و يبت يف طلب الزيارة طبقا إلجراءات املقررة بالفصل املتقدم. مصلحة املحضون

إذا انفصم الزواج و كان  .انة إلى من بقي حيا من األبوينإذا انفصم الزواج مبوت عهدت احلض : 67الفصل 

و على القاضي عند البت يف ذلك أن يراعي  .الزوجان بقيد احلياة عهدت احلضانة إلى أحدهما أو إلى  غريهما

و تتمتع األم يف صورة إسناد احلضانة إليها بصالحيات الوالية فيما يتعلق بسفر املحضون و . مصلحة املحضون

و ميكن للقاضي أن يسند مشموالت الوالية إلى األم احلاضنة إذا تعذر على  .ه و التصرف يف حساباته املاليةدراست

الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون يف القيام بالواجبات املنجرة عنها على الوجه االعتيادي أو تغيب عن 

 .مقره و أصبح جمهول املقر أو ألي سبب يضر مبصلحة املحضون
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  رمية عدم إحضار حمضونج

   1962 ماي 24 املؤرخ يف 1962 لسنة 2 القانون عدد

يف صورة حكم وقتي أو بات باحلضانة فان األب أو األم أو كل شخص آخر ال حيضر املحضون ملن له : فصل وحيد

تولى احلق يف طلب إحضاره أو يتعمد و لو بدون حيلة أو قوة اختطاف ذلك املحضون و اختالسه أو يكلف من ي

حضانتهم أو من املكان الذي وضعوه به يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر  افه أو اختالسه من أيدي من هو يف اختط

 . إلى عام و خبطية من أربعة و عشرون دينار الى مائتني و أربعني دينارا أو بأحدى العقوبتني فقط

 
 الوالية و التقديم

  

  تعريف الوالية و التقديم على القاصرين

   جملة األحوال الشخصيةحسب

  

 الولي هو العاصب بالنسب و جيب أن يكون عاقال ذكرا رشيدا و القاصر  : 8الفصل 
  . و احلاكم ولي من ال ولي له. ان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ينيبه ذكرا                            

 هليته مع مراعاة أحكامالقاصر وليه أبوه أو أمه إذا تويف أبوه أو فقد أ  :154فصل ال

 و. فقدانها األهلية و ال يعمل بوصية األب إال بعد وفاة األم أو. الفصل الثامن من هذه املجلة املتعلق بالزواج
  .عند وفاة األبوين أو فقدان أهليتهما و مل يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه احلاكم

اصر أصالة و ال تبطل اال باذن من احلاكم ألسباب  لألب ثم لألم ثم للوصي الوالية على الق :155الفصل 

  .شرعية

   و املتعلق1957 جويلية 18األمر املؤرخ يف 

  برتتيب تسمية املقدمني و مراقبة تصرفاتهم و حساباتهم

من يتوفى عن تركة قليلة و يرتك من بني ورثته من كان قاصرا فانه جيب على الوصي و الرشداء من  : 1الفصل 

موا بوفاته يف ظرف ثالثة أيام وكيل اجلمهورية باملحكمة االبتدائية الواقعة يف دائرتها الوفاة أو حاكم الورثة أن يعل

الناحية بالنسبة للمركز الذي ال يوجد به وكيل اجلمهورية و ميكن أن يقع اإلعالم للوالي أو املعتمد أو شيخ 

  .كم الناحية املومأ إليه يف ظرف أربع و عشرين ساعةالرتاب و هؤالء يبلغون اإلعالم كتابة لوكيل اجلمهورية أو حا

و يف حالة عدم وجود وصي فان حاكم  يتولى الوصي إدارة أمالك القاصر مبجرد ما يقع التضمني : 5الفصل 

  من هذا األمر يعني بطلب من وكيل اجلمهورية مقدما على القاصر سواء أكان11التقاديم املشار إليه بالفصل 
و يتولى املقدم املعني أو الوصي التصرف يف مكاسب منظوره طبق القانون و على أوفق وجه  . أم غريه الوقتيم املقد

  ,ملصالح القاصرين

 على الوصي أو املقدم على القاصر أن يدلي لوكيل اجلمهورية يف نهاية شهر مارس و نهاية شهر  :6الفصل 

 و وكيل اجلمهورية أو من ينوبه ،ملثبتة بقدر اإلمكانأكتوبر من كل عام حبساباته دخال و خرجا مصحوبة باحلجج ا

  .حيقق احلسابات و يضمنها بالدفرت املعد لذلك و خيتمها بإمضائه إن صادق عليها

النيابة 
الشرعية 
حسب 
القانون 

 تونسيال
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 حاكم التقاديم يأذن كتابة املقدم أو الوصي بإجراء التصرفات التي تتوقف على اذن سابق من طرفه  :7الفصل 

 ينظر يف كل خالف يف شأن املصادقة على حساب املقدم أو الوصي و كل كما. حسب النصوص اجلاري بها العمل 

  .الدعاوى التي ترمي إلى تعويضها و ذلك بطلب ممن يهمه األمر

و ينظر حاكم التقاديم زيادة على ذلك بطلب ممن يهمهم األمر أو من وكيل اجلمهورية يف قضايا التقديم على 

املجنون أو ضعيف العقل أو يف ترشيد الصغري ترشيدا مقيدا حسب الغائب و على الصغري الذي ال ولي له أو 

 من جملة األحوال الشخصية كما ينظر يف التقديم على املحكوم 160 و 158 و 154 و 83أحكام الفصول 

  . من املجلة اجلنائية30عليهم باألشغال الشاقة حسب أحكام الفصل 

د مال غري مستعمل راجع للورثة القاصرين فان وكيل  إذا ظهر من حماسبة الوصي أو املقدم وجو :8الفصل 

  .اجلمهورية يأذن بتأمينه حاال بصندوق األمائن و الودائع حلساب القاصرين

 الوصي و املقدم الذي يقدم حسابه كما ذكر أو الذي ميتنع من تأمني فواضل األموال غري املستعملة و  :9الفصل 

كما جيب فانه يكون مستهدفا للعقاب بالسجن مدة ستة أشهر و خبطية ذلك بعد التنبيه عليه يف كلتا الصورتني 

  . من القانون اجلنائي297قدرها مائة ألف فرنك بقطع النظر عما يقتضيه الفصل 

عندما يبلغ الوارث القاصر من الرشد أو يقع ترشيده فان وكيل اجلمهورية يستدعيه لديه مع املقدم  : 10الفصل 

احلساب بالدفرت املشار إليه ثم أن هذا الوارث ميكن على الوجه القانوني من حوز ما اجنر و مبحضر اجلميع و يوقف 

  .له باإلرث و ترب أ بذلك ذمة مقدمه و ينص على ذلك بدفرت احلساب و خيتم بإمضاء وكيل اجلمهورية

يف مناباتهم إلى أن و إن بقي من الورثة من هم قاصرون فان الدفرت يبقى معموال به ويستمر املقدم على التصرف 

  . يبلغ كل واحد منهم سن الرشد على النحو املتقدم و حيفظ حينئذ دفرت احلسابات خبزينة املحكمة

أما بقية , يقوم بوظائف حاكم التقاديم باملحكمة االبتدائية بتونس حاكم برتبة وكيل رئيس بها : 11الفصل 

و يقام . و األحكام التي يصدرها تكون ابتدائية .  نوبهاملحاكم االبتدائية فيقوم بذلك رئيس املحكمة أو من ي

و يقع الرتافع على . بالنوازل لديه من طرف من يهمه األمر أو من وكيل اجلمهورية، و قيام هذا األخري يكون جمانا

يوقف لكن االستئناف ال . مقتضى قواعد املرافعات املدنية و تستأنف أحكامه لدى املحكمة االبتدائية املنتصب بها

  .  التنفيذ إال بإذن خاص من رئيس املحكمة

  الوالية العمومية

  و املتعلق  1958مارس  4املؤرخ يف  1958لعام  27القانون عدد 

  بالوالية العمومية و الكفالة و التبني

  : يعترب و ليا عموميا لألطفال اللقطاء و املهملني :1الفصل 

ضع و مديرو اإلصالحيات و مئاوى األطفال عندما يتعهدون  متصرفوا املستشفيات و املئاوى و معاهد الر-

  حبفظهم

   الوالة يف جميع الصور األخرى-

و تكون الدولة أو . للولي العمومي نفس احلقوق التي للولي الشرعي و عليه ما عليه من واجبات : 2الفصل 

  . شار إليهم بالفصل السابقالبلدية أو املؤسسة العمومية حسب احلال مسؤولة مدنيا عن أعمال األطفال امل
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  :واليةتعريف مبسط للحضانة و ال )1

  

  :حضانة األطفال 

 .خالل الزواج، لألب واألم حق حضانة األطفال 
حق احلضانة عند احنالل ميثاق الزواج يراعى يف مصلحة املحضون و رغبة احلاضن و هو عادة ما  

  .تطالب به األم 

ليس لألم احلاضنة احلق يف أجرة احلضانة و مصاريفها و أجرة الرضاعة من املكلف بنفقة املحضون على  

  .عكس احلاضنة من غري األم و ذلك باإلضافة إلى و النفقة وواجب السكن

لألم احلاضنة احلق يف االحتفاظ بسكنى الزوجية سواء كان على ملك الزوج أو على وجه الكراء و  

  الصورة تسديد معينات الكراءعليه يف هذه 

 ال تفقد األم احلضانة على ابنها إال يف حالة ما إذا ارتأت املحكمة أن ذلك يف صالح املحضون  
احلضانة هي لألم وبعدها األب تم أم األم وإذا تعذر ذلك تقرر املحكمة لصالح من تسند احلضانة من  

  األقارب األكثر أهلية

نة لإلقامة يف مكان آخر إال متى كان يف ذلك مس من حق الولي أو ال تسقط احلضانة بانتقال احلاض 

  األب يف ممارسة حقه يف الزيارة و الوالية 

أحد األبوين الذي ليست له احلضانة له احلق يف زيارة اإلبن حتى سن التي تسقط فيها واجب النفقة،  

 .عادة مرة يف األسبوع
  

  :النيابة الشرعية على األبناء هي 

  و األب و األم و القاضيوه: الوالي 

  الوصي وهو الذي يعينه األب أو الذي تعينه األم 

 املقدم و هو الذي يعينه القاضي يف حالة عدم وجود األم أو الوصي 
األب هو الولي الشرعي ويف حالة عدم وجوده تعود الوالية يف جزء منها ألم، بعدها الولي الشرعي  

 صي األم فالقاضي و يف األخري مقدم القاضيالذي جيب أن يكون ذكرا ثم وصي األب تم و
 .للولي الشرعي حق الوالية على أموال القاصر إلى حدود بلوغه سن الرشد 
 .لألب الوالية املطلقة على أبنائه و ال جيرد منها إال حبكم قضائي 
 حسب احلاالت التي حددتها جملة األحوال الشخصيةوالية األم مشروطة  

  

 :مكونات امللف )2
 

ضانة تقدم عريضة الدعوى أمام دائرة األحوال الشخصية باملحكمة االبتدائية التي بدائرتها مقر األب و لطلب احل

 يتم تعيني موعد للجلسة و يستدعى األب بواسطة عدل منفذ و يف هذا الطور إنابة حمامي ليست وجوبية 
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  :اإلجراءات الواجب اختاذها )3

  

أين جيب التوجه يف 

حالة النزاع حول 

 ةاحلضان

املحكمة االبتدائية التي بدائرتها مقر األب و تنشر القضية أمام دائرة األحوال الشخصية و 

يكون ذلك عادة مبناسبة قضية يف الطالق يتم تقديم الطلبات املتعلقة باحلضانة و النفقة أو 

  . بعد صدور حكم بالطالق يف إطار طلب اسرتجاع أو ختلي عن احلضانة

 
  

الوثائق الواجب 

  الء بهااإلد

 

الوثائق الضرورية انطالقا 

 من القانون
o عقد الزواج  

o  مضامني الوالدة لألبناء القصر إذا كان طلب احلضانة يف

  مرحلة القيام بدعوى الطالق 

o  حكم الطالق الذي اسند احلضانة يف حال املطالبة

 بالرجوع يف احلكم املتعلق باحلضانة و إعادة إسنادها 
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  الطرد من بيت الزوجية

  

  :لقانون الدوليا

  

  العاملي حلقوق اإلنسان اإلعالن

  للرجل واملرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي1: 16املادة 
 التزوج خالل  وهما متساويان يف احلقوق لدى. بسبب العرق أو اجلنسية أو الذين قيد                         
  م الزواج ولدى احناللهقيا                         

  الدولي اخلاص باحلقوق العهد

  املدنية والسياسية 

  ..:.23املادة 

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

ة احلماية يتوجب اختاذ تدابري لكفال وفى حالة االحنالل. وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله

  .الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة 

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

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

  .ممارسة تلك األهلية

املرأة يف كافة األمور املتعلقة  ختذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد.1: 16املادة 

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

  ء الزواج وعند فسخهنفس احلقوق واملسؤوليات أثنا) ج

  

 القانون التونسي
  

  تعريف الطرد من بيت الزوجية 

  .حسب جملة األحوال الشخصية

  لسنة20 بالقانون عدد 7 و 6 و 5 و 4  و3  و2أضيفت الفقرات  : 56الفصل  
 له مصاريف شؤون املحضون تقام من ماله إن كان   2008 مارس 4يف   املؤرخ2008                           

 للحاضنة مسكن فعلى األب إسكانها مع  مال و إال فمن مال أبيه و إذا مل يكن                            
  .املحضون                            

الطرد من 
بيت 

الزوجية و 
القانون 
 الدولي

الطرد من 
بيت 

الزوجية 
حسب 
القانون 

التونسي 
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ملك األب و يزول هذا  يرتتب للحاضنة عند إلزام األب بإسكانها مع املحضون حق البقاء يف املسكن الذي على

  .احلق بزوال موجبه

و يف صورة إلزام األب بإسكان احلاضنة مع املحضون يف املسكن الذي يف تسوغه يستمر األب على أداء معينات 

  . الكراء إلى زوال املوجب

و عند إلزام األب بأداء منحة سكن لفائدة احلاضنة و حمضونها يتم تقديرها حبسب وسع األب و حاجيات 

ق البقاء املمنوح للحاضنة و حمضونها باملسكن الذي على ملك املحضون و حال الوقت و األسعار و ال حيول ح

  .األب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو دونه أو رهنه شريطة التنصيص على هذا احلق بسند التفويت أو الرهن

و ميكن مراجعة احلكم املتعلق بسكنى احلاضنة إن طرأ تغيري يف الظروف و األحوال و تنظر املحكمة يف مطالب 

ملراجعة وفقا إلجراءات القضاء االستعجالي و عليها عند البت يف ذلك تقدير أسباب املراجعة مع مراعاة مصلحة ا

  .املحضون

و تبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي األسرة خبصوص سكنى احلاضنة و حمضونها قابلة للمراجعة طبقا 

  .لإلجراءات املقررة لها

   2008 مارس 4 املؤرخ يف 2008 لسنة 20ن عدد أضيف بالقانو:  مكرر56الفصل 

يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى عام و خبطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو 

دونه يف حمل سكنى ألزم األب باسكان احلاضنة و حمضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على 

  .رر للحاضنة و حمضونها قاصدا حرمانهما من هذا احلقحق البقاء املق

و يعاقب األب بنفس العقوبات املقررة بالفقرة املتقدمة إذا تسبب يف إخراج احلاضنة من املحل املحكوم بإسكانها و 

 يف  حمضونها به و ذلك إما بتعمده فسخ عقد الكراء بالرتاضي مع املكري أو عدم أداء معينات الكراء احلالة عليه و

و ال جيوز يف احلالتني األخريتني اجلمع ، صورة احلكم عليه مبنحة سكن، قضائه شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه

بني تتبع األب من أجل هذه اجلرمية و جرمية عدم دفع مال النفقة و يرتتب عن التسوية إيقاف التتبعات أو املحاكمة 

  .أو تنفيذ العقاب

و ال حيكم بالطالق إال بعد أن يبذل قاضي . حكمة قاضي األسرة من بني وكالئه خيتار رئيس امل :32الفصل 

  . األسرة جهدا يف حماولة الصلح بني الزوجني و يعجز عن ذلك

و إذا مل حيضر املدعى عليه و مل يبلغ االستدعاء لشخصه فان قاضي األسرة يؤجل النظر يف القضية و يستعني مبن 

  .  ر شخصيا أو ملعرفة مقره احلقيقي و استدعائه منهيراه الستدعاء املعني باألم

 يوما بعد 30و عند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر اجللسة الصلحية ثالث مرات على أن تعقد الواحدة منها 

  .سابقتها على األقل و يبذل خاللها القاضي مزيدا من اجلهد للتوصل إلى الصلح و يستعني مبن يراه يف ذلك

سرة أن يتخذ و لو بدون طلب جميع القرارات الفورية اخلاصة بسكنى الزوجني و بالنفقة و و على قاضي األ

و ميكن للطرفني أن يتفقا صراحة على تركها و كال أو بعضا ما مل تتعارض و مصلحة . باحلضانة و بزيارة املحضون

  .األبناء القصر

و تنفذ القرارات الفورية على ، ند حماولة الصلحو يقدر قاضي األسرة النفقة بناء على ما جتمع لديه من عناصر ع

املسودة و تكون غري قابلة لالستئناف أو التعقيب و لكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي األسرة ما مل يصدر احلكم 

  .  يف األصل
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 تعريف الطرد من بيت الزوجية )1
  

  سكنى يقع على عاتق الزوج إن واجب املساكنة من ضمن الواجبات األساسية يف الزواج و توفري حمل  

يف حالة النزاع بني الزوجني على القضاء اختاذ التدابري املؤقتة بالنسبة للزوجة و األبناء لتوفري السكن  

 .يف مرحلة نشر القضية يف الطور الصلحي بالنسبة لقضايا الطالق
 الطالق بوصفها حاضنة و ميكن مطالبة الزوج بتوفري سكن لزوجته أثناء قيام الرابطة الزوجية أو مبناسبة 

 ذلك أمام قاضي األسرة يف املرحلة الصلحية بالنسبة لقضايا الطالق 
 ميكن كذلك القيام بقضية مستقلة و أمام دائرة االحوال الشخصية للحصول على منحة سكن 
مطالب مراجعة منحة السكن يتم تقدميها أمام القضاء االستعجالي باملحكمة االبتدائية املختصة وفق  

  2008 مارس 4 من جملة االحوال الشخصية قانون 56الفصل 
هناك إشكال يف حالة الطرد من بيت الزوجية و على اثر تعرض النساء للعنف ذلك أنه ال توجد تدابري  

, عاجلة من أجل حمايتها و متكينها من حقها يف السكن و يف نفس الوقت حمايتها من العنف الزوجي

م نهائي لصاحلها يقضي بإجبار الزوج على إسكانها تتعدد املداخل و و يف انتظار احلصول على حك

فاالشرتاك . حبسب احلاالت و يطول التقاضي حتى و إن كانت الزوجة شريكة يف امللكية ملحل الزوجية

يف ملكية حمل سكن الزوجية و يف صورة طرد الزوجة منه يقتضي القيام بقضية مدنية يف قسمة مشرتك و 

 االستيالء على مشرتك قبل القسمة ثم الحقا و عند احلصول على أحد هذه األحكام قضية جزائية يف

  التوجه لطلب احلصول على حكم استعجالي للخروج لعدم الصفة يف األثناء تبقى النساء مشردات

 
  :مكونات امللف )2

 
تها مقر الزوج ميكن تقديم فضية يف العنف أمام السيد وكيل اجلمهورية باملحكمة االبتدائية التي بدائر 

 املعتدي 
تقديم قضية أمام دائرة األحوال الشخصية باملحكمة االبتدائية املختصة و طلب احلصول على منحة  

  سكن أو توفري الزوج لسكن 

 تقديم قضية أمام القضاء االستعجالي باملحكمة االبتدائية ملراجعة منحة السكن 
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  :اإلجراءات القانونية )3

  

  

 أين جيب التوجه

يف الطرد من بيت 

 الزوجية

  

إلى املحكمة االبتدائية دائرة األحوال الشخصية لطلب احلصول على منحة سكن و إلى وكيل 

 اجلمهورية لتقديم شكاية يف العنف و االعتداء على قرين 

الوثائق الضرورية انطالقا 

  من القانون

 

تعلقة باحلصول على منحة سكن عقد الزواج بالنسبة للقضية امل

و معاينة بواسطة عدل منفذ إن أمكن تفيد تغيري األقفال مثال 

  و منع الزوجة من دخول حمل الزوجية

أما خبصوص القضية يف العنف فيتم إتباع ما سبقت اإلشارة 

 اإليه أعاله

  

  

الوثائق الواجب 

  اإلدالء بها

 

الوثائق الواجب توفريها 

 لتدعيم امللف
الزوجية من تاريخ شهود يشهدون بأن الزوجة طردت من بيت 

  معني وأنها تعيش ببيت أهلها 
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  إهمال األسرة
  

  :القانون الدولي
  

  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

  جيرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوني للطفل يف حياته ال جيوز أن. 1: 16املادة    
  .اخلاصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوني بشرفه أو سمعته                           

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

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

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

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

تقدم املساعدة ن وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية، على الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن يف سبيل ضما. 2

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

  .ومرافق وخدمات رعاية األطفال

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

  .رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها

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

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

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

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

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

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

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

  .لتدخل القضاء حسب االقتضاء

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

  .واملعنوي واالجتماعي

ام، يف  عن الطفل، املسؤولية األساسية عن القياملسئولونيتحمل 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

لضرورة املساعدة املادية  عن الطفل، علي إعمال هذا احلق وتقدم عند ااملسئولنيالوالدين وغريهما من األشخاص 

  .وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان

إهمال 
األسرة 
حسب 
القانون 
 .الدولي
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تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخاص اآلخرين . 4

 املسئولاص، عندما يعيش الشخص وبوجه خ.  ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو يف اخلارجاملسئولني

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

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

 
  :القانون التونسي

  

  جرمية إهمال عيالتعريف 

  : الشخصيةجملة األحوال

  

  كل من حكم عليه بالنفقة أو جبراية الطالق فقضى عمدا شهرا دون:  مكرر53الفصل    
 دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة ترتاوح بني ثالثة أشهر و عام و خبطية من                           

و يتولى صندوق ضمان النفقة و  و تنفيذ العقابو األداء يوقف التتبعات أو املحاكمة أ مائة دينار إلى ألف دينار

 جراية الطالق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطالق الصادرة بها أحكام باتة تعذر وجراية الطالق دفع مبالغ النفقة أ

تنفيذها لفائدة املطلقات و أوالدهن من املحكوم عليه بسبب تلدده و ذلك وفقا للشروط املنصوص عليها بالقانون 

  استخالص املبالغ التي دفعهال هذا األخري حمل املحكوم لهم يف دث للصندوق و حياملح

   2008 مارس 4 املؤرخ يف 2008 لسنة 20أضيف بالقانون عدد :  مكرر56الفصل 

يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى عام و خبطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو 

نى ألزم األب بإسكان احلاضنة و حمضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على دونه يف حمل سك

  .حق البقاء املقرر للحاضنة و حمضونها قاصدا حرمانهما من هذا احلق

و يعاقب األب بنفس العقوبات املقررة بالفقرة املتقدمة إذا تسبب يف إخراج احلاضنة من املحل املحكوم بإسكانها و 

حمضونها به و ذلك إما بتعمده فسخ عقد الكراء بالرتاضي مع املكري أو عدم أداء معينات الكراء احلالة عليه و يف  

و ال جيوز يف احلالتني األخريتني اجلمع ، صورة احلكم عليه مبنحة سكن، قضائه شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه

فع مال النفقة و يرتتب عن التسوية إيقاف التتبعات أو املحاكمة بني تتبع األب من أجل هذه اجلرمية و جرمية عدم د

  .أو تنفيذ العقاب

 
 :تعريف إهمال األسرة )1
 

تتوفر األركان القانونية جلرمية إهمال عيال إذا بقي عمدا املحكوم عليه بأداء النفقة أو اجلراية مدة  

و ذلك حسب التعريف   و أبنائهإهمال األسرة هو حينما ميتنع الزوج عن اإلنفاق عن بيتهشهر كامل 

  مكرر من جملة األحوال الشخصية 53الذي قدمه الفصل 
 مكرر من جملة األحوال الشخصية حول 56ميكن أيضا اعتبار العقوبات اجلزائية الواردة بالفصل  

 منحة السكن و سكن احلاضنة يدخل ضمن جرمية إهمال عيال 

إهمال 
األسرة 
حسب 
القانون 

تونسيال
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و إمنا يدخل يف إطار سوء املعاشرة و اإلخالل ما عدى ذلك مل يرتب القانون عقوبات جزائية  

  من جملة األحوال الشخصية و يكون سببا يف طلب الطالق 23بالفصل 
 

 :مكونات امللف )2
  

مهورية املكلف بقبول شكاوى إهمال عيال على معنى الفصل وكيل اجلمساعد تقديم شكاية أمام  

وانها اسم الزوج وعنوانه اإلشارة إلى متضمنة اسم الزوجة وعن مكرر من جملة األحوال الشخصية 53

  .احلكم  القاضي بالنفقة وامتناع الزوج عن األداء واملبلغ اإلجمالي الواجب أداءه

اإلعالم باحلكم و بشهادة يف عدم ترفق الشكاية بنسخة تنفيذية من احلكم القاضي بالنفقة ومبحضر  

 .االستئناف أو التعقيب أو ما يفيد صريورة احلكم نهائي 
 لى الشاكية احلضور شخصيا عند تقديم الشكاية حتى و إن كان األمر حبضور حماميع 
بعد استدعاء املشتكى به و تعذر الصلح يتم إحالة امللف أمام حمكمة الناحية املختصة و صدور  

 احلكم إن تعذر اخلالص 
  اخلالص يوقف التتبع 

  

  :اإلجراءات القانونية )3

  

أين جيب التوجه 

 يف إهمال األسرة

 

  

 أمام املحكمة مساعد وكيل اجلمهورية املكلف بقبول شكاوى إهمال عياليم شكاية أمام دتق

 .بتدائية التي بدائرتها مقر املشتكى بهاال

  

الوثائق الواجب 

 اإلدالء بها

 انطالقا من الضروريةالوثائق 

 القانون
o احلكم الصادر بالنفقة. 

ئي الدرجة اإلعالم باحلكم و شهادة يف صريورة احلكم نهاحمضر 

  مالحظات عملية

 
حي تنتهي باحلكم على الزوج باألداء إدا أمكن أو اتأخذ شكل ملف جناإلجراءات هذه 

  سجن بال
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  النسب/األمهات العازبات
  

  :القانون الدولي
  

  العهد الدولي اخلاص 

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  عدة خاصة لصالح جميع األطفال واملراهقني،وجوب اختاذ تدابري حماية ومسا: 10املادة 
 دون أي متييز بسبب النسب                         

  اتفاقية حقوق الطفل

حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل . 1: 2املادة 

 أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو خيضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل

لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غريه أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو 

  .ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر

شكال التمييز أو العقاب القائمة تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من جميع أ. 2

على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها 

  .أو معتقداتهم

  القضاء  اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة على جميع

على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة  ضاء تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للق1: 16املادة 

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

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

  .األول صلحة األطفال االعتبارجميع األحوال، يكون مل

 

 :القانون التونسي
  

  النسب
  

  تعريف النسب حسب 

  جملة األحوال الشخصية 

  

  يثبت النسب بالفراش أو بإقرار األب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة :68الفصل 
  .فأكثر                        

ال ولد زوجة أتت  م التالقي بينها و بني زوجها و ال يثبت النسب عند اإلنكار لولد زوجة ثبت عد :69الفصل 

 به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطالق

ت األمها
العازبات 
حسب 
القانون 
 الدولي

النسب 
حسب 
القانون 
 التونسي
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إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حني عقد الزواج سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا  :71الفصل 

 يثبت نسب املولود من الزوج
زوجته أو الولد الالزم له فال ينتفي عنه اال حبكم احلاكم و تقبل يف هاته إذا نفى الزوج حمل : 75الفصل 

 الصورة جميع وسائل اإلثبات الشرعية 
 1998 أكتوبر 28  املؤرخ يف1998 لسنة 75القانون عدد 

 و املتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال املهملني أو جمهولي النسب
 جمهول النسب أن تسند إليه اسما و لقبها العائلي أو أن تطلب على األم احلاضنة البنها القاصر و: 1الفصل 

كما عليها يف أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ . اإلذن بذلك طبق أحكام القانون املتعلق بتنظيم احلالة املدنية

 عائليا الوضع أن تطلب من رئيس املحكمة االبتدائية املختصة أو نائبه أن يسند إليه اسم أب و اسم جد و لقبا

و يقدم املطلب إلى رئيس املحكمة االبتدائية التي وقع بدائرتها حترير رسم  .يكون يف هذه احلالة وجوبا لقب األم

و إذا كان مكان الوالدة باخلارج يقدم املطلب إلى رئيس املحكمة االبتدائية بتونس العاصمة شريطة أن . الوالدة

الة املدنية أن يعلم وكيل اجلمهورية املختص بعد انقضاء األجل و على ضابط احل. تكون األم تونسية اجلنسية

 من القانون املتعلق بتنظيم احلالة املدنية خبلو رسم والدة الطفل من اسم أب و اسم جد 22املنصوص عليه بالفصل 

ن هذا و على وكيل اجلمهورية بعد انقضاء األجل املشار إليه بالفقرة األولى م. و لقب عائلي لألب و جنسيته

الفصل أن يطلب من رئيس املحكمة االبتدائية اإلذن بإمتام الرسم بأن يسند إلى الطفل جمهول النسب اسم أب و 

 .اسم جد و لقبا عائليا يكون يف هذه احلالة وجوبا لقب األم
بتدائية  ميكن للمعني باألمر أو لألب أو لألم أو للنيابة العمومية رفع األمر إلى املحكمة اال: مكرر 3الفصل 

املختصة لطلب إسناد لقب األب إلى جمهول النسب الذي يثبت باإلقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل 

و تبت املحكمة يف الدعوى عند عدم اإلذعان إلى اإلذن الصادر  .اجليني إلثبات أم املعني باألمر جمهول النسب

و خيول  .ر لديها من قرائن متعددة و متضافرة و قوية و منضبطةعنها بإجراء التحليل اجليني باالعتماد على ما يتوف

للطفل الذي تثبت بنوته احلق يف النفقة و الرعاية من والية و حضانة إلى أن يبلغ سن الرشد أو بعده يف احلاالت 

ة يف كل ما و تبقى مسؤولية األب و األم قائمة حنو الطفل و الغري طيلة املدة القانوني .املنصوص عليها بالقانون

 . من هذا القانون عند ثبوت األمومة5و تنطبق أحكام الفصل  .يتعلق بأحكام املسؤولية وفق ما يقتضيه القانون
 من جملة 17 و 16 و 15 و 14تنطبق القواعد اخلاصة مبوانع الزواج املنصوص عليها بالفصول  :5 الفصل

ملني أو جمهولي النسب الذين أسندت لهم ألقاب مبوجب األحوال الشخصية متى تم إثبات األبوة على األطفال امله

 .هذا القانون
 :جملة حماية الطفل

 و تشمل الهوية االسم و اللقب العائلي و تاريخ الوالدة و ، لكل طفل احلق يف الهوية منذ والدته :5 الفصل

  . اجلنسية

يات أبويه أو من حيل حملهما حسب  لكل طفل احلق يف احرتام حياته اخلاصة مع مراعاة حقوق ومسؤول :6 الفصل

  .القانون
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 :تعريف النسب و حقوق األمهات العازبات )1
  

تلد مولودا خارج الزواج الشرعي سواء نتجت الوالدة عن املرأة أو الفتاة التي العازبة هي األم  

  .االغتصاب أو عالقة خارج إطار الزواج

  .لود بدفرت احلالة املدنية مع اختيار اسم عائلي العازبة احلصول على رسم والدة و تسجيل املوألمميكن  

القانون باالعرتاف ال يلزمه و مع ذلك الفاعل بالسجن  حيكم على يف حالة الوالدة الناجتة عن االغتصاب 

بنسب املولود و لكن و على أساس احلكم اجلزائي القاضي باالدانة ميكن القيام باإلجراءات املنصوص 

 . و املشار إليها أعاله1998ون  مكرر بقان3عليها بالفصل 
 .ميكن لألم العازبة إعطاء إسمها العائلي 

 
 :مكونات امللف )2
  

  : يف حالة املعرفة بهوية األب وترغب األم العازبة يف إثبات نسبه فإنها

تتقدم بطلب إثبات نسب أمام املحكمة االبتدائية دائرة األحوال الشخصية يرمي إلى إثبات النسب  

  ية وعنوانها واسم املدعى عليه وعنوانه الكامل يتضمن اسم املدع

تشرح دعواها و تطلب اإلذن بإجراء االختبار اجليني أما إذا كان األب معرتفا فعليه احلضور أمام  

  القاضي و املصادقة على أقوال األم و االعرتاف بأبوته 

 .يرفق الطلب مبضامني والدة للجميع و نسخة من بطاقات هوية الوالدين  
  

 :جراءات الواجب اختاذهااإل )3
  

رفع الدعوى يف إثبات النسب أمام املحكمة االبتدائية دائرة األحوال الشخصية رغم أنها تعترب قضية  

 .مدنية مرفوقة باملؤيدات
 

  مضمون والدة و نسخة من بطاقة تعريف األم .1

  رسم والدة االبن  .2

 رقيم االستدعاء املوجه لألب املفرتض .3
 نيابة العمومية مبا أن األمر يتعلق بقاصررقيم االستدعاء للممثل ال .4
يف صورة إقرار األب عليه احلضور باجللسة و اإلقرار بذلك يف صورة رفض األب اخلضوع  .5

 أصبح الرفض 1998 لقانون 2003إلى التحليل اجليني فانه و بعد تنقيح جولية 

 للخصوع إلى التحليل اجليني قرينة على ثبوت النسب 
ب و استعداد شخص آخر لرتسيم االبن باسمه جيب حضوره أمام يف صورة عدم معرفة األ .6

 املحكمة باجللسة و التعبري عن ذلك 
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يف صورة عدم معرفة األب أو التصريح باسمه من طرف األم فانه يكون طلب بإسناد هوية  .7

 افرتاضية و بالتالي إعطاء اسم لألب و للجد افرتاضي مع االحتفاظ باللقب العائلي لألم
  

ر احلكم يتم إعالم اإلدارة بواسطة عدل منفذ وفق اإلجراءات املعمول بها مدنيا أي نسخة بعد صدو 

حتى يتم ترسي اسم و لقب االبن يف احلالة املدنية و هو ما تنفيذية مع شهادة يف صريورة احلكم نهائي 

 30ني يوما يشكل الفرق مع األحكام الصادرة بالطالق إذ انه مبجرد مرور أجل الطعن و املحدد بثالث

يتم توجيه مراسلة إدارية من املحكمة التي أصدرت احلكم الى اإلدارة املعنية لرتسيم حكم الطالق 

  باحلالة املدنية
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  الطالق جبميع أنواعه

  

  :القانون الدولي

  

  العاملي  اإلعالن

  حلقوق اإلنسان

  سرة، دون أي للرجل واملرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أ1: 16املادة 

  التزوج وخالل  وهما متساويان يف احلقوق لدى. بسبب العرق أو اجلنسية أو الذين قيد                       

  قيام الزواج ولدى احنالله                        

  الدولي اخلاص  العهد

  املدنية والسياسية باحلقوق

  ..:.23املادة 

الزوجني   التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوقتتخذ الدول األطراف يف هذا العهد.4

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

  .الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة 

  15املادة 
  .ل األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانونتعرتف الدو.1

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

لكات، مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمت وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا. ممارسة تلك األهلية

  .يف جميع مراحل اإلجراءات القضائية وتعاملهما على قدم املساواة

لها أثر قانوني  تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة التي يكون.3

  .والغيهيستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة 

وحرية اختيار حمل  حلقوق فيما يتعلق بالتشريع املتصل حبركة األشخاصمتنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس ا.4

  سكناهم وإقامتهم

   16املادة 

على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج  تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء.1

 :رجل واملرأةوبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني ال والعالقات العائلية،
  .أثناء الزواج وعند فسخه نفس احلقوق واملسؤوليات )ج

  

  

  

  

الطالق 
حسب 
القانون 
 الدولي
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 :القانون التونسي
  

  تعريف الطالق حسب 

  .جملة األحوال الشخصية

  الطالق

  .  الطالق هو حل عقدة الزواج : 29الفصل    

  . ال يقع الطالق إال لدى املحكمة :30الفصل    

  :حيكم بالطالق : 31الفصل    

  اضي الزوجني  برت- 1

   بناء على طلب أحد الزوجني بسبب ما حصل له من ضرر– 2

و يقضى ملن تضرر من    بناء على رغبة الزوج إنشاء الطالق أو مطالبة الزوجة به- 3

الزوجني بتعويض عن الضرر املادي و املعنوي الناجم عن الطالق يف احلالتني املبينتني بالفقرتني الثانية و الثالثة 

  .أعاله

 بالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر املادي جبراية تدفع لها مشاهرة و باحللول على قدر ما اعتادته من العيش يف و

و هذه اجلراية قابلة للمراجعة ارتفاعا و اخنفاضا حبسب ما يطرأ من متغريات . ظل احلياة الزوجية مبا يف ذلك املسكن

ا االجتماعي بزواج جديد أو حبصولها على ما تكون معه يف غنى و تستمر الى أن تتوفى املفارقة أو يتغري وضعه

عن اجلراية و هذه اجلراية تصبح دينا على الرتكة يف حالة وفاة املفارق و تصفى عندئذ بالرتاضي مع الورثة أو على 

 لها عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها يف ذلك التاريخ كل ذلك ما مل ختري التعويض

  .الضرر املادي يف شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة

و ال حيكم بالطالق إال بعد أن يبذل قاضي . خيتار رئيس املحكمة قاضي األسرة من بني وكالئه : 31الفصل 

و إذا مل حيضر املدعى عليه و مل يبلغ االستدعاء . األسرة جهدا يف حماولة الصلح بني الزوجني و يعجز عن ذلك

خصه فان قاضي األسرة يؤجل النظر يف القضية و يستعني مبن يراه الستدعاء املعني باألمر شخصيا أو ملعرفة مقره لش

و عند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر اجللسة الصلحية ثالث مرات على أن تعقد .  احلقيقي و استدعائه منه

القاضي مزيدا من اجلهد للتوصل إلى الصلح و  يوما بعد سابقتها على األقل و يبذل خاللها 30الواحدة منها 

و على قاضي األسرة أن يتخذ و لو بدون طلب جميع القرارات الفورية اخلاصة بسكنى  .يستعني مبن يراه يف ذلك

و ميكن للطرفني أن يتفقا صراحة على تركها و كال أو بعضا ما . الزوجني و بالنفقة و باحلضانة و بزيارة املحضون

و يقدر قاضي األسرة النفقة بناء على ما جتمع لديه من عناصر عند حماولة  .مصلحة األبناء القصرمل تتعارض و 

و تنفذ القرارات الفورية على املسودة و تكون غري قابلة لالستئناف أو التعقيب و لكنها قابلة للمراجعة من ، الصلح

  .  طرف قاضي األسرة ما مل يصدر احلكم يف األصل

  .يل أحد الزوجني لغاية عدم بلوغ االستدعاء إلى الطرف اآلخر يعاقب بالسجن مدة عام إذا حت:32الفصل 

  .   إذا وقع الطالق قبل الدخول فللزوجة نصف املسمى من املهر :33الفصل 

إذا غاب الزوج عن زوجته و مل يكن له مال و مل يرتك لها نفقة و مل يقم أحد باإلنفاق عليها حال  : 40الفصل 

   .ب له احلاكم أجال مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلق عليه بعد ثبوت ما سلف و حلف املرأة على ذلكغيابه ضر

الطالق و 
أنواعه 
حسب 
القانون 
 التونسي
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  :مفهوم الطالق و أنواعه و أحكامه )1

  

  : الطالق

 18الطالق هو طريقة الحنالل عقد الزواج الصحيح الن عقد الزواج الفاسد أي املخالف للفصل  

 .من جملة األحوال الشخصية ينحل باإلبطال
 حق للزوجة و الزوج على حد السواء ميارس حتت رقابة القضاء و أمام املحكمة املختصة هو  
 : من جملة األحوال الشخصية و هي31الفصل هناك ثالث صور للطالق على معنى  

  إما بالرتاضي أي باالتفاق .1

  برغبة منفردة أي إنشاء .2

  للضرر احلاصل ألحد الزوجني  .3

  من نفس املجلة40 الفصلو هناك الطالق للغيبة وردت يف 
  

  :مكونات امللف )2

رفع قضية يف طلب الطالق مع توضيح أساسه إن كان بالرتاضي أو للضرر أو إنشاء أو للغيبة و  

 تعيينها أمام دائرة األحوال الشخصية باملحكمة االبتدائية 
 رقيم االستدعاء بواسطة عدل منفذ 
  . يرفق بعقد الزواج األصلي 

  ناء إن وجدوا مضمون والدة الزوجني و األب 

أحكام بالنفقة و إهمال عيال أو االعتداء على قرين و غريها من اإلثباتات حول الدخل و  

  بالطالق للضرراملمتلكات و ذلك يف الصورة املتعلقة 
  الطالق إنشاء 
 ميكن اإلدالء بكتب معرف بإمضائه يوضح بنود االتفاق و طلب مصادقة املحكمة الطالق بالرتاضييف  

 فاق إلذي تم بني الطرفني على التعويضات و النفقة و احلضانة و السكن و غريهاعلى االت
 جيب تقديم ما يفيد إشهار غيبة الزوج بأحد اجلرائد التونسية باإلعالن عنها إضافة الطالق للغيبة 

و حضور املدعية باجللسة وأدائها اليمني بأنها ال تعرف شيئا عن مقر إلى حكم يف إهمال عيال 

 زوجها 
 

 :مالحظات خاصة 
بعد صدور احلكم بالطالق و على اثر انقضاء اجل الطعن و املحدد بشهر أي ثالثني يوما تراسل  .1

املحكمة التي أصدرت حكم الطالق إدارة احلالة املدنية املعنية و تعلمها بالطالق و تأذن لها برتسيم 

 احلكم على دفاتر احلالة املدنية للطرفني
لتعقيب يتم يف اجل شهر و أمام كتابة املحكمة التي أصدرت احلكم على عكس الطعن باالستئناف أو با .2

 سائر القضايا املدنية األخرى
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  املراقبة والتحليل 

  

يعطي هذا الفصل نظرة موجزة وعامة حول مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم وكيف ميكن توظيفها يف برنامج متكامل 

  .خيص مرافقة النساء إلى املحاكم

اجع ودالئل سبق نشرها ختص تقنيات جمع املعلومات، جتميع الوقائع، املراقبة والتحليل وكذا تقنيات هناك مر

إننا نشجعكم على اإلطالع عليها . املناصرة مبا فيها املناصرة التشريعية، صياغة التقارير، واستعمال وسائل اإلعالم

  .لهذه املواضيعمن أجل تقديم ومناقشة معمقة ) وهي واردة يف الببليوغرافيا(

  

  ماذا نعني مبراقبة وتوثيق قرارات املحاكم ؟  .1

  

باعتمادها مقاربة ترتكز باألساس على معايري حقوق اإلنسان كأداة أولية، فإن براجمنا ال تقف عند إعطاء إرشادات 

مة وقيمة، إال أو مؤازرة النساء اللواتي هن يف حاجة إلى املساعدة، بالفعل هذه اخلدمات هي مه/و ونصائح قانونية

أنه ومن حيث اعتمادنا إسرتاتيجية شمولية، فإن هذا الدعم يشكل اخلطوة الضرورية األولى التي جيب إضافتها 

إلى أنشطة املراقبة والتوثيق التي تشكل القاعدة للتحليل واملناصرة التي ستشكل التغيري احلقيقي والفعلي بالنسبة 

  . تأثري على حياتهنللنساء وكذا بالنسبة لألنظمة التي لها

أو أحداث معينة من أجل تقييم ما إذا كان هناك التزام حقيقي / 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  قاضي يف املحاكم املحلية ذات الصلة حبقوق النساء عملية الت– أو نتائج –مضمون. 
  و

o مسار عملية التقاضي هذه:  

  :من أجل إقرار ما إذا كانت تلتزم بكل من 

o القوانني واملعايري املحلية. 
  و 

o 6املعايري واملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان    

  

على قضايا املطالبة باملساواة، التي لها عالقة إن مراقبة القضايا التي تطرح أمام املحاكم تساعدنا على التعرف 

مباشرة بالنساء ضحايا احليف والتمييز، جيب على املنظمات غري احلكومية أن تتعامل مع النساء على أنهن 

وهذه مسألة هامة جدا فيما خيص النزاعات القائمة على مبدأ املطالبة باملساواة . مناضالت أو شريكات ال زبونات

نساء لتسييس مطالبهن وكسر سلك االرتباط بالغري والتعويل عليه ألن النساء يسعني إلى التعبري عن أنها تقوي ال

  .القمع واالضطهاد الذي طاملا كان حليفهن

  

                                                 
تكون فيها الدولة طرفا، وكذا املعايري ذات اجلهوية حول حقوق اإلنسان التي   ويدخل يف هذا الباب كل من االتفاقيات واملعاهدات الدولية و 6

  البعد اإلنساني واالتفاقيات الدولية املعمول بها يف جمال حقوق اإلنسان مثل القانون الدولي العريف وتصرحيات الهيآت الدولية
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عند مراقبة و حتليل املعلومات من املهم أن نفهم الفرق بني املساواة كمبدأ نظري منصوص عليه يف القانون والذي ال 

ن يعانون من مثل هذه املشاكل واملساواة كمبدأ عملي جيب أن يصري ممارسة وجزءا ال يساعد األشخاص الذي

، غالبا ما يغفل القانون هذا التمييز de facto وما هو de jureيتجزأ يف حياة النساء وهو الفرق بني ما هو 

  .لى إليهاويبقى التمييز و خروقات احلقوق اإلنسانية مسائل ال تتناول باألهمية التي جيب أن تو

     

 هو عملية منظمة لتسجيل نتائج أنشطة املراقبة، جمع الوثائق ذات الصلة باملوضوع وتنظيمها من أجل التوثيق

حتليل ثغرات الوضعيات الغري السوية وتطوير أنشطة املناصرة مع الرتكيز على اخلطوات التي جيب إتباعها من أجل 

  .تسويتها ومعاجلتها

  

إطار برناجمنا هذا، نعترب مرافقة النساء إلى املحاكم وإمدادهن باإلرشادات القانونية ليست و بالتالي، فإنه ويف 

خدمة مهمة يف حد ذاتها فحسب، بل إنها تعترب قاطرة ختول للمنظمات إمكانية مراقبة وتوثيق القضايا التي ترفع 

ينة وجمع معلومات حول املحاكم ومتنح ثم إن مراقبة مثل هذه متكن املنظمات غري احلكومية من معا. أمام املحاكم

  .كذلك أداة شمولية لتفحص نظام العدالة بإجراءاته وممارساته جتاه قضية حقوق النساء

  

  ماذا نراقب ونوثق يف قرارات املحاكم؟  .2

  

 :هناك عدة عناصر نعمل على مراقبتها وتوثيقها يف هذا الربنامج
o  يف املساواةالقانون والسياسات التي حتدد ترجمة حق النساء.  

o املؤسسات الوطنية املكلفة بالدفاع عن هذا احلق. 
o  خبصوص حقوق ) مبا فيهم النساء(تصرفات وقرارات القضاة، و املسئولني واملواطنني العاديني

 .النساء
بالرغم من احتواء القوانني واملعايري املحلية والدولية على مقتضيات حترتم وتأخذ بعني االعتبار بعدي اجلندرة 

 التي تشكل القوة األولى –حقوق اإلنسان، فإن هذه القوانني ال تطبق بطريقة صحيحة من طرف املحاكم املحلية و

فانعدام استقالل القضاء والطبيعة السياسية للمحاكم واحليف اجلنسي السائد وكذا . لتفعيل وتطبيق هذه احلقوق

حتول دون استفادة النساء من احلماية القانونية التي مواقف التحيز والتمييز التي تطبع سلوك القضاة كلها عوامل 

تتواجد نظريا يف نصوص هذه القوانني، و مراقبة ومعاينة القضايا التي تطرح أمام املحاكم تساعد على تقييم مدى 

لى املحاكم إن برامج املرافقة إ. متتع النساء فعليا باحلقوق واحلماية التي تضمنها القوانني واملعايري املحلية والدولية

 القوانني واملعايري املحلية والدولية املتواجدة حاليا من أجل حماية تطبيقمراقبة وتوثيق ميكن أن تساعد على 

    وتسلط الضوء كذلك على مواطن عدم تطبيقها–حقوق اإلنسان 

  

ر وتطوير دائمني وذلك إضافة إلى هذا، فإن القوانني واملعايري الوطنية والدولية تعترب جماالت قانونية يف وضع تطو

هذا مع العلم أنه ال زالت القوانني املحلية حتتوي . من أجل جعلها متفاعلة ومتجاوبة بشكل فعلي مع حقوق النساء

و . يف طياتها على مقتضيات تتميز مبواقف احليف ضد النساء وتفشل يف حماية والنهوض باحلقوق اإلنسانية للنساء

الدولي التقليدي حلقوق اإلنسان جتاهل بصفة عامة اهتمامات النساء وفشل يف على نفس الشاكلة، فإن القانون 
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لقد متت بلورة قوانني حقوق اإلنسان من طرف رجال يف عامل . النساء خرقا فاضحا حلقوق اإلنسان" دونية " اعتبار 

اد التي عانت منها ذكوري ومل تتم بلورتها بطريقة تستوعب مقاييس اجلندرة وتتجاوب مع جتارب الظلم واالستبد

جيب على النشطاء يف هذا امليدان العمل على ربط الصلة بني واقع النساء ومعايري حقوق اإلنسان على . النساء

  .جميع املستويات من أجل توسيع التعريفات والفهم السائد للحقوق املتداولة وجعلها تضم جتارب النساء

  

مل يتم . ع أشكال التمييز ضد النساء، مل يتم ذكر العنف ضد النساء مثال، حتى ملا تم اعتماد اتفاقية مناهضة جمي

 بشأن هذه القضية، مما أدى إلى النضال املحليتصنيف العنف ضد النساء لقضية حق إنساني إال بعد سنوات من 

ويف . حول العنف ضد النساء) 1992 (19توصية جلنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء رقم 

س السياق، فإن احلقوق املدنية والسياسية التي تم تعريفها مييزها الطابع الذكوري مثل حق احلياة، حق احلرية من نف

 . 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 

  لنساء يف حياتهن اليومية وعلى املساهمة يف اعتبار هذه األخرية ا

   .انتهاكا وخرقا للقوانني واملعايري املحلية والدولية

  

  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 : فضح التعسف

 املراقبة والتوثيق إن كال من. حملية ودولية حلماية حقوق النساء فهي غالبا ال تدخل حيز التطبيق

يساعدان على إبراز وتسليط الضوء على بعض االنتهاكات وأشكال االنتهاكات الفاضحة حلقوق النساء 

 يف القضايا الفردية وكذا كفشل دريع لنظام العدالة يف حماية –وقضايا أخرى داخل أنظمة املحاكم 

  .حقوق النساء والنهوض بها

o من املراقبة والتوثيق للقضايا املطروحة أمام املحاكم تساعد على  إن كال:اقرتاح حلول عملية وملموسة 

التعرف على احللول التي تم إقرارها جتاه االنتهاكات املعروفة، تطوير توصيات من أجل اختاذ إجراءات 

  .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 :صرة فعليةالقيام مبنا 

. االنتهاكات واخلروقات املقرتفة، و بالتالي تشكل حججا وتعليالت قائمة بذاتها ملجهوات املناصرة

ن أجل وكنتيجة لهذا، فإن التوثيق واملراقبة ميكن أن تشكل أداة ضغط على املحاكم واحلكومات م

حماية حقوق النساء وخلق التغيري يف القضايا الفردية وكذا مساندة املجهودات املبذولة يف إطار خلق 
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إن املناصرة املعتمدة على املعلومات التي تم جتميعها بطريقة مضبوطة ستخلق . تغيريات تشريعية وقانونية

  .تغيريات تتجاوب بشكل فعلي مع الواقع اليومي حلياة النساء

o من خالل لفت انتباه الرأي العام إلى املحاكم، فإن عملية املراقبة والتوثيق جتعل نظام :ت املسؤوليةإثبا 

وهذا . العدالة مسئوال عن طريقة تناوله للقضايا التي تهم النساء والقرارات الصادرة يف هذه القضايا

هداف الرئيسية التي خيدمها ميكن اجلمهور و جيعله ملتزما جبعل نظام القضاء مسؤوال عن أهدافه و األ

 .وحبميها باإلضافة إلى النهوض بقيم الدميقراطية
o من خالل تطوير املساطر أمام املحاكم لتصبح أكثر انفتاحا و شفافية، :تعديل اجلهاز اإلداري للعدالة 

 .دالةفاملراقبة و التحليل للقضايا املعروضة على املحاكم ميكن أن تنمي وعي اجلمهور و ثقته جبهاز الع
  

   ؟ كيف نقوم مبراقبة وتوثيق قرارات املحاكم .4

  

إن املراقبة والتوثيق عملية حمايدة، ممنهجة ودقيقة نقوم من خاللها جبمع املعلومات، التأكد منها وختزينها بهدف 

  .إقرار ما إذا كان هناك خرق أم ال للحقوق اإلنسانية للفرد أو اجلماعة

  

لربنامج املرافقة إلى املحاكم، فإننا نستجمع املعلومات اخلاصة مبضمون القضية فيما خيص جانب املراقبة والتوثيق 

  .وكيفية حصول األحداث اخلاصة بالقضايا التي تتناول حقوق النساء) ماذا حصل(

  

وكذا مع حماميهن، موظفي املحكمة (وتتضمن طرق ومنهجيات املراقبة والتوثيق إجراء حوارات مع النساء الزبونات 

   7.، جمع الوثائق اخلاصة بالقضية، مراقبة اجللسات مبرافقة النساء إلى املحاكم)آخرون لهم صلة بالقضيةوأشخاص 

  

 والتي –" وثيقة أو استمارة ملرافقة إلى املحكمة"إن األداة األساسية لعملية املراقبة والتوثيق يف هذا الربنامج هي 

الكمية والكيفية اخلاصة بالقضايا التي تندرج فيها حقوق متت بلورتها من أجل أن تكون مثاال جلمع املعلومات 

   8.النساء والتي تشكل إطارا من أجل تطوير حتليل لهذه القضايا يعتمد على معايري حقوق اإلنسان

  

  :ميكننا جمع املعلومات من أجل

 
o املحاكم تقييم القضاة، املدعني العامني، هيأة الدفاع، األعوان القضائيني، موظفي: 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، : تاريخ املدعى عليه

قضائي مع هذه يساعد كل هذا املراقبني يف وصف تعامل النظام ال. تصرفاته خالل جلسات املحاكم

القضايا ويف التعرف على األخطاء والثغرات، فمثال يساعد تتبع تاريخ املدعى عليه أو قضيته يف إعطاء 

                                                 
ت واحلفاظ على احلضور العام داخل املحاكم، إن املراقبة املباشرة للجلسات عن طريق مرافقة النساء إلى املحاكم هي الطريقة األمثل جلمع املعلوما  7

  .إال أن ولوج املحاكم يبقى رهينا بالقواعد واملمارسات السائدة داخل أنظمتكم
  . ميكن العثور على استمارة املرافقة إلى املحاكم يف ملحقات هذا الدليل 8
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كما أنه قد يفرز عدم . حجج خبصوص ما إذا كان نظام العدالة حياسب املجرمني وحيملهم مسؤولياتهم

ات صائبة خبصوص أمن وسالمة توصل القضاة باملعلومات الهامة التي قد حيتاجون إليها لبث قرار

  .الضحية

  

   ؟ملاذا جمع مثل هذه املعلومات

  

o  مدى خطورة و رفع انتهاكات احلقوق اإلنسانية للنساءتقييممن أجل .  

o  لهذه االنتهاكات واخلروقات التي تستهدف مثال بعض املجموعات الضحية، أو مناذجمن أجل إجياد 

 .التي جتري يف بعض املناطق املعينة، الخ
o ن أجل التعرف، التعريف وتعليل التوصيات بهدف خلق التغيريم. 
 إن جتميع مثل هذه املعلومات لن يساعد فقط على اإلحاطة بوضعية معينة خاصة بدائرة حميطكم يف جمال :ملحوظة

حقوق اإلنسان، بل إنه سيساعد املحامني على جمع الوقائع من أجل تطوير أدوات فاعلة من أجل مناصرة 

  .ية و مرافعات مثلى التي ميكن اعتمادها أمام املحاكمإسرتاتيج

  

  :بعض التذكريات اخلاصة جبمع املعلومات

  

o  بقدر اإلمكان وذلك من أجل صحيحة، حمايدة وموضوعيةاملعلومات التي تم جتميعها جيب أن تكون 

  .قبة التي قمتم بهااحلفاظ على مصداقية املنظمة أو اجلمعية التي تنتمون إليها وكذا مصداقية نتائج املرا

o  قدر اإلمكان وأن حتتوي على كل التفاصيلشاملة ودقيقةالوقائع واملعلومات املستعرضة جيب أن تكون  .

عائلة املرأة حترشت بها داخل قبة املحكمة حيث أنهم اقرتبوا منها كثريا " فمثال ليس كافيا القول أن 

دة مل تسمح لها بسماع هذه التهديدات وهددوها بالضرب، وكان ممثلوا املحكمة على مسافة بعي

 ".وبالتالي مل يتدخلوا 
o  منظمة، ممنهجة وموحدةجيب تسجيل الوقائع بطريقة. 
o  من أجل استعمال الحق يف املستقبل كما جيب ختزينها بطريقة تسهل جتميعها املعلومات اخلام جيب

 .استعمالها كمراجع مستقبلية
  

   ؟ميعهاكيف ميكن تلخيص املعلومات التي تم جت .5

  

 النتهاكات حقوق اإلنسان وكذلك على مناذجإن 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

  .ذه النتائج يف قالب سلس وسهل الفهماالنتهاكات، مناذجها والعدد احلقيقي لها، ثم تقديم كل ه

  

استمارة مراقبة ما جيري يف "هناك أمثلة عديدة من املعلومات التي ميكن احلصول عليها عن طريق ما تم تسجيله يف 

  .والتي تشكل األساس الذي ميكن اعتماده يف صياغة امللخصات" املحاكم
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o كم انتهاكا حصل– مدى ارتكاب االنتهاكات واخلروقات من حيث الكم: األعداد  . 
  

 طالقا من 12  املتواجدة جبهتكم، مل يتم احلكم إال باملعنيةحكمة امل داخل 2007سنة : مثال 

 . ملف طالق تم تقدميه بسبب ارتكاب العنف داخل بيت الزوجية100أصل 
  

o ضع تبني خمتلف مرتتبات ومستويات االنتهاكات و ذلك بالنظر لعامل اجلندرة، الدين، الو: األنواع

  ..االجتماعي، األصل العرقي، الخ

النسبة املائوية من النساء اللواتي يتكلمن فقط األمازيغية أقل حظا من النساء اللواتي : مثال 

يتكلمن اللغة العربية يف احلصول على نتيجة منصفة يف نوع معني من القضايا التي تتداولها 

  .املحاكم

 
o لقضيةيبني احليز الزمني الذي تستغرقه ا: القياس. 

 مبنطقتكم، استغرقت قضية نفقة األطفال بني تاريخ املعنيةحكمة امل داخل 2007سنة : مثال 

 شهرا X، مع معدل )احلد األدنى إلى احلد األقصى(تقديم الشكوى إلى غاية تنفيذ احلكم من 

 . عدد القضايا املعروضة أمام املحكمةYمن أصل 
  

o يبني تسلسل األحداث : العامل الكرونولوجي 
  

من أجل احلصول على حكم منصف يف قضية اغتصاب، على الضحية القيام ب اإلجراء : مثال 

  ...أ، ب، ت ثم ج، ح، د

  

  :من أجل التحليل والتلخيص، جيب تنظيم املعلومات حسب خمتلف التصنيفات التالية

   

o طالق الصاب،  مثال االغت–إلبراز كيف تتم معاجلة خمتلف القضايا : من حيث نوعية احلدث أو القضية

  ...، الخالنفقة، طلب 

o من أجل إظهار التباينات يف القرارات الصادرة عن املحاكم يف : من حيث املجال الرتابي للمحاكم

  .خمتلف جهات البالد

o من أجل إظهار خمتلف األحكام والقرارات حبكم عوامل اجلندرة، : من حيث اختالف أنواع الضحايا

  ...ستوى التعليمي، اخللفية العرقية، الخالوضع االجتماعي واالقتصادي، امل

o لتسليط الضوء على الوضع ما قبل وما بعد، مثال إلظهار كيف أن : من حيث التسلسل الكرونولوجي

القضايا تتناول بطريقة خمتلفة بعد حصول تغيري يف القانون، أو بعد تنصيب قاضي ) أو إذا كانت(

 .جديد
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ثم إن .  بني خمتلف املتغريات يف القضايا التي تتم مراقبتهامقارناتإقامة ميكن لهذه التصنيفات أن تساعدكم على 

تطابق بعض املتغريات قد يبني وجود عالقة بني بعض األشياء التي ميكن أن ختتلف، كما ميكن إشراكها أو 

غرايف وعامل حصولها بطريقة متوازية، بعبارة أخرى فهناك متغري قد يكون مرتبطا مبتغري آخر، فمثال التموقع اجل

  .اللغة ميكن أن حيدثا معا نتيجة معينة

  

  :بعض التذكريات حول تلخيص املعلومات

  

o  إن املعلومات املتواجدة داخل امللخصات يكون لها وقع أكرب وتكون أكثر وضوحا يف جذاذة، أو رسم

  .بياني منها يف نص مكتوب

o  عل عملية فهم املقارنات أسهل لها وقع أكرب و جت- % –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 

 وعملية التكسري هذه ستقابل أشكال التمييز املمارس قانونيا اخلفي واملعلن عنه، ويبقى السؤال هو هل حتديها،

القواعد القانونية واملبادئ والسياسات واملمارسات املعمول بها تقمع النساء وتساهم يف إعطائهن أدوارا ثانوية 

 يفرض نفسه هنا من أجل الكشف عن ما ميكن اعتباره ودنيوية ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فإن حتليال معمقا للقاعدة

  وتوزيع املوارد بعالقات القوةأشكاال خفية من التمييز، جيب أن نولي اهتماما خاصا بالقضايا واملسائل املتعلقة 

  

إن مراقبة وتوثيق القضايا املعروضة أمام املحاكم تساعد على إظهار انتهاكات احلقوق اإلنسانية للنساء بتسليط 

و حنن نستعمل هنا القوانني املحلية . 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

  

  :ن أجل إجناز حتليل جيب أن نؤكد على ثالث مسائلم

o  أولها أن هناك حق متواجد  

o ثانيها أن هذا احلق تم انتهاكه. 
o ثالثها أن احلكومة هي املسئولة. 
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  : توضيح أن هناك حق حممي .1

  

  .هنا جيب إظهار أن هناك حق يوجد بقوة القوانني املحلية أو املعايري الدولية املتداولة

  

ارة إلى حق متضمن يف القوانني أو املعايري الدولية، جيب كذلك اإلشارة إلى أن احلكومة ملزمة باحرتام إذا متت اإلش

 إما ألن احلكومة قد صادقت على االتفاقية املعينة أو ألن احلق حممي ومضمون حبق القانون –هذه القوانني واملعايري 

  .الدولي العريف

  

، فإن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساءمن اتفاقية ) ج (16حبكم املادة : مثال 

ت لقد صادق. للرجال والنساء نفس احلقوق والواجبات خالل فرتة الزواج وكذلك عند حله

  . باحرتام هذه املادة من موادهاة بالتالي ملزمي على هذه االتفاقية وهالدولة تونسية

  

تناولة ليست مذكورة يف القوانني واملعايري املحلية والدولية، إذا كانت اخلروقات أو التعسفات املرتكبة يف القضية امل

جيب تأويل احلقوق املتداولة من أجل الربهنة على كونها متضمنة أيضا للحقوق املسلوبة للضحية، فمثال جيب 

تجارب الربط بني جتارب النساء واحلقوق اإلنسانية التي سبق اكتسابها والتي قد ال تشري بطريقة مباشرة وصرحية لل

  .التي أنتم بصددها

  

ميكن أن يؤول العنف ضد النساء على أنه شكل من أشكال التعذيب أو التعامل : مثال 

املهني، القاسي ولإلنساني، وكذا كانتهاك حلق الفرد يف احلياة وظروف األمن والسالمة، التي 

 .تتضمنها القوانني واملعايري املحلية والدولية
 

  :إثبات وقوع االنتهاك .2

  

 ثم التوصل إليه على ضوء املعلومات كقاسم مشرتك أو القضايا الفردية انتهاك احلق املحمي ميكن إثباته إما يف إن

هنا األحداث والوقائع املوثقة تبني أن احلق الذي تضمنه القوانني واملعايري املحلية والدولية قد تم . التي تم جتميعها

  . أعاله مل يتم احرتامها مبعنى أن املعايري املتعرف عليها–انتهاكه 

  

  :إبراز مسؤولية احلكومة .3

  

  :إن احلكومات مسئولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان إما بتقصري مباشر أو بإغفالها ملا يلي

  

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 
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ويعني هذا كذلك أنه جيب على جميع القوانني والسياسات املتبعة أخذ احلق . احلق املضمون

 .املضمون بعني االعتبار
  

 .ظابط احلالة املدنية تظمني شروط الزوجة يف عقد الزواجيف حالة رفض : مثال 
  

o ق املضمونة والتي قد يرتكبها أشخاص أو جماعاتضرورة حماية األشخاص من انتهاكات احلقو :

جيب على احلكومات اختاذ التدابري الالزمة من أجل منع، معاقبة ومواجهة هذه االنتهاكات وااللتزام 

 .مبسؤولياتها يف حالة فشلها يف االلتزام مبا سبق
  

نف الزوجي يف حالة عدم اختاذ رجال الشرطة التدابري الالزمة عند تقديم شكوى الع: مثال 

 .الذي يرتكب يف حق نساء الدائرة التي هي حتت مسؤوليتهم
  

o على احلكومات االلتزام بضرورة اختاذ التدابري الالزمة : ضرورة ضمان و إعمال مبادئ حقوق اإلنسان

ويدخل يف هذا اإلطار املال العام، توفري . والضرورية من أجل ضمان حصول األفراد على حقوقهم

 .ة والبنيات التحتية التابعة لهااخلدمات األساسي
  

إذا كانت احلكومة ال تستثمر ما يكفي من املوارد يف البنيات التحتية يف جمال القضاء : مثال 

 .فيما خيص قضايا االغتصاب على سبيل املثال
  

  :استنباط واقرتاح بعض احللول املمكنة .4

  

 و املساعدة على ملعلومات حول ثغرات النظام إن الهدف من مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم الصغرى هو مدكم با

 فمثال التعرف على احللول املتطلبة حلل –إجياد القاعدة الالزمة التي على أساسها ميكن اختاذ جمموعة من التدابري 

و ستستعمل املعلومات التي تم جتميعها من أجل تكوين قاعدة خللق . املشاكل وخلق التغيري يف األنظمة السائدة

  . يف كيفية تناول نظام القضاء للقضايا املرتبطة حبقوق النساء والقرارات الصادرة يف هذا الصددالتغيري

  

ما هي البدائل، إن توفرت هذه البدائل، للقواعد القانونية واملبادئ : ونسمي هذه املرحلة األخرية بإعادة البناء

إلى املرأة أو على األقل ستقلل من هذه املمارسة واملمارسات احلالية بدائل لن تساهم يف ترسيخ النظرة الدنيوية 

التمييزية؟ ما هي املزايا التي قد جتنيها الزبونة أو األضرار التي قد تلحق بها من جراء تبني املحكمة أو رفضها 

للتغيري املنشود؟ مرة أخرى، عند بلورة احللول، جيب أن نولي أهمية خاصة للمسائل املتعلقة بتوزيع املوارد 

 .قات القوةوعال
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  : مثال

إذا كانت النساء ال تنصفن عند اقتسام األمالك يف حالة الطالق، فعلى احلكومة تقنني التشريعات  

الالزمة من أجل إعطاء القضاة التوجيهات الواضحة واإلرشادات املنصفة من أجل اقتسام املمتلكات 

  .بطريقة عادلة

ة ال يستطيعون سماع ما جيري يف اجللسة فإنه يتعني إذا كان األفراد الذين هم يف حاجة إلى الرتجم 

على األعوان الذين يشتغلون باملحكمة أو على القاضي نفسه أن يشرح للجميع أن هناك ترجمة 

  .وتذكري اجلميع بااللتزام بالصمت وعدم إحداث الضجيج

لى احلكومة القيام إذا كانت هناك نسب عالية من غياب النساء اللواتي تم إشعارهن بتاريخ اجللسة، فع 

  .بدراسة للتعرف على أسباب الغياب وصياغة خطة عمل للقضاء على هذه األسباب

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

  

جيب دائما أن حتتوي امللخصات والتحليالت والتقارير وغريها مما يرتبط بعملية التوثيق واملراقبة على مقرتحات 

من الضروري استحضار مسألة كون احللول . لتدابري خاصة و واضحة ملعاجلة االنتهاكات التي تم التعرف عليها

لم التي متر بها النساء، و متأقلمة مع احتياجاتهن املقرتحة جيب عليها أن تكون دائما متجاوبة مع جتارب الظ

  .ومصاغة بطريقة ختلق تغيريا حقيقيا وعدالة فعلية يف حياتهن

  

فمثال، املقتضيات القانونية التي تقر بسجن اآلباء الذين يرفضون أداء نفقة أطفالهم قد ال تكون احلل  

در ما هن يف حاجة إلى أداء نفقة املناسب، فالنساء ال يردن ولسن يف حاجة إلى سجن اآلباء بق

 .لذا جيب التفكري يف احللول الناجعة حلل معضلة هاته النساء. أطفالهن
  

من الضروري أيضا التذكري بأن من بني احللول املقرتحة مطالبة الدولة بالتوقف عن القيام بكل ما يساهم أو يشكل 

 خطوات عملية، و القيام بشيء إجيابي للتصدي خلروقات خرقا حلقوق املرأة، أو حماولة دفع و إجبار الدولة إلحتاد

  احلقوق اإلنسانية

  

   ؟كيف ميكن استعمال امللخصات والتحليالت للمعلومات التي تم جتميعها .7

  

كما متت اإلشارة أعاله، فإن املعلومات التي تم جتميعها تفيد على ضوء مراقبة وحتليل احللول الضرورية ملعاجلة 

  . سان يف تشكيل قاعدة للمناصرة من أجل خلق التغيريانتهاكات حقوق اإلن

إن كل من املراقبة والتوثيق جزء هام من اإلصالحات القانونية واملناصرة التشريعية وحمالت التوعية والنزاعات 

  .اإلسرتاتيجية

  

 بعد حتليل  كما ميكن خوضها- كاملناصرة من أجل قضية امرأة معينة - ميكن القيام باملناصرة يف قضايا فردية 

 .وجتميع جمموعة من القضايا من أجل تصحيح االنتهاكات املرتكبة جتاه حقوق النساء
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  :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  ممارسة الضغط على املسؤولني والسلطات من أجل وضع حد لهذه االنتهاكات ومنع حصول انتهاكات

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  عملية املناصرة مهم جدا، ولكن ال جيب أن يكون هناك أي خطر بالنسبة إن نشر املعلومات يف

جيب دائما االستشارة مع الضحايا قبل القيام بأي نشاط من أنشطة املناصرة وذلك من أجل . للضحايا

التأكد من كونهم لديهم دراية وإملام كامل بالتطورات واملخاطر املرتبطة بهاته العملية واحلصول على 

  .قبولهم

o  ال تتوقف املناصرة عند فضح القرارات اخلاطئة ووضعيات الظلم وانعدام العدالة بل إنه جيب تسليط

الضوء كذلك على القرارات التقدمية واألحكام اجليدة التي جيب إشهارها كأمثلة جيدة وملموسة من 

صالح قضية حكم منصف ل فمثال إذا قامت املحكمة املتواجدة بدائرتكم بإصدار. املمارسات املثلى

حقوق املرأة، ميكن ملنظمتكم الغري احلكومية أن تبعث برسالة شكر إلى القاضي املصدر للحكم أو إشهار 

  .هذا احلكم وذلك من أجل تشجيع إصدار أحكام مشابهة يف حماكم أخرى

  

وخوض حمالت من إن احللول املتعددة لإلجابة على انتهاكات حقوق النساء، إشهار نتائج عملية التوثيق واملراقبة 

  :أجل خلق التغيري تتضمن

  

o اخلالصات والتوصيات اخلاصة بعملية التغيري  صياغة تقرير مكتوب حول النتائج و: التقارير املكتوبة

لبعثها إلى املسؤولني وموظفي قطاع العدل وكذا للمنظمات غري احلكومية املحلية التي تنتج تقارير 

ميكن استعمال هذه النتائج يف . راسات حول تطبيق القواننيسنوية حول قضايا حقوق اإلنسان وكذا د

التقارير املوازية التي يتم بعثها إلى املؤسسات واألجهزة الدولية املكلفة مبراقبة احرتام احلكومات 

نشر مقاال يف اجلرائد التي يطلع عليها . ملقتضيات االتفاقيات واملعاهدات التي قامت باملصادقة عليها

  .القضاة

o  البعث بصورة من التقرير إلى املمولني األساسيني وإدماج ملخص مع كل الوثائق املرتبطة : األموالجمع

  ...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

  .دوة صحفية وصياغة مقاالت للنشر ورسائل للناشرين ورؤساء التحريرتنظيم ن
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o عقد لقاءات مع ممثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم أو : االتصال املباشر مبوظفي القطاعات املعنية

  .تقديم النتائج، مناقشة األولويات واقرتاح التدابري امللموسة التي ميكن اختاذها على املستوى الوطني

o بعث رسائل ملمثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم أو على املستوى الوطني من قضاة، وزير :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 البعث برسائل إنذاريه عرب الربيد االلكرتوني لنقط اتصالكم املختلفة طالبني من : ذاريةالتدابري اإلن

  .املتوصلني القيام باختاذ التدابري الالزمة من أجل مواجهة وضعية معينة

o احلصول على نسخ من األحكام و القرارات و توزيع هذه النسخ بشكل موسع قدر : توزيع القرارات

 .خرين، اجلمعيات الغري حكومية، القضاة و غريهماملستطاع على حمامني آ
o تتوفر عدة منظمات غري حكومية على أبناك : املراصد أو أبناك املعلومات للقرارات واألحكام القضائية

 انظر إلى كمثال –الكرتونية للمعلومات بنصوص قرارات واألحكام القضائية املرتبطة حبقوق النساء 

http://www.womenslinkworldwide.org/  
o تنظيم ورشة لتقديم النتائج للعموم أو تقديم اقرتاح بتنظيم ندوة حول :الرتبية وسياسة القرب من العموم 

  .املوضوع على املعاهد وكليات القانون املحلية

o من أجل نشر الوعي حول املوضوع وكيفية تطبيق التوصيات:تكوين املوظفني واألعوان القضائيني .  

o أو تسليم مسودة /لتدابري التشريعية، البعث برسائل ملمثليكم يف الربملان، و اقرتاح ا: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 

العهد، وعمود خاص لتسجيل مواقف القبول والرفض الضحايا أنفسهم، ملخصات القضايا حديثة 

  .لكيفية تعامل بعض املحاكم والقضاة مع قضايا معينة
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 استمارة املرافقة إلى املحكمة

  

 ..........................................: تاريخ
 : ة لبطاقة التعريف الوطنية رقم/ الزبونة  أو حامل / اسم الزبون  

                                         

.................. ................ 

 :املرافقة إلى املحكمة : حمامي الزبون

الرجاء ملء االستمارة أسفله بصفة مدققة حسب اإلمكان، وضع عالمة دائرية حول األجوبة املناسبة، تقديم املعلومات املطلوبة

ه اجلذاذة ما ال يطابق القضية،إذا كان يف هذ. وكذا املالحظات اإلضافية يف املكان املخصص لذلك إذا استدعت الضرورة لذلك

ة/أو مع منسق) ة(إذا كانت هناك أية أسئلة أو تعليقات إضافية، الرجاء مناقشتها مع حمامي الزبون . الرجاء ترك اإلطار فارغا

 .شكرا. عملية املرافقة إلى املحكمة
 

 معلومات هامة حول القضية

 طبيعة القضية  1.  

 عالمة دائرية على كل ما ينطبق على القضية الرجاء وضع  →  نوع القضية .أ

تذييل احلكم األجنبي

 بصيغة التنفيذية  
 إدارية جتارية

  :مدنية
    قانون األسرة [

      مرياث 
    قانون الشغل [

   آخر

 :جنائية
     خمالفة 
     جنحة

 جناية   

  مستوى التقاضي .ب

حمال من املجلس األعلى :آخر   .ابتدائي استئنايف ضنق

 

  املرجو وضع عالمة دائرية على كل ما ينطبق على القضية – القانون أو القوانني املعنية  .ج

  القانون اجلنائي املسطرة اجلنائية  القانون املدني املسطرة املدنية قانون األسرة 

 

  لقانون الشغ القانون اإلداري القانون التجاري النزاعات القانونية :آخر
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 : الرجاء ذكر مواد جميع القوانني التي تم إدراجها يف هذه القضية
  

 

 املحكمة  2. 

 املحكمة  طبيعة .أ

 :متخصصة
       حمكمة األسرة [
       املحكمة التجارية [

        املحكمة اإلدارية
 أخرى      

 :عامة
 الغرفة اجلنائية   

  الغرفة املدنية
 عية الغرفة االجتما 
 :أخرى 

 التقاضي  مستوى .ب

  حمكمة ابتدائية حمكمة االستئناف املجلس األعلى 

 

  املجال الرتابي الختصاص املحكمة .ج

  : الرجاء اإلدالء باسم املجال الرتابي الختصاص املحكمة

 

 . األطراف.3 

  الزبون .أ الطرف اخلصم . ب

امرأة       .                رجل.                      :النوع

 شخص معنوي
  امرأة  .                رجل.                      :النوع
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 معلومات بيبليوغرافية 
 السن . 
 اجلنسية .  

  .  مكان اإلقامة   . 

  الوضعية العائلية        .

  العمل        .

  املستوى الدراسي        .

  االنتماء العرقي        .

  عدد األطفال    .    

   واالجتماعية   االقتصاديةالوضعية        .

 

 معلومات بيبليوغرافية 
 السن  .

 اجلنسية  . 
  مكان اإلقامة      . 

  الوضعية العائلية        . 

  العمل        . 

  املستوى الدراسي        . 

  االنتماء العرقي        . 

  عدد األطفال        . 

   واالجتماعية االقتصاديةالوضعية        . 

       

 :  العالقة مع الزبون
 

 : العالقة مع الطرف املناقض        
 

 ):  إذا كان هناك ( اسم املحامي        .
 

 ):  إذا كان هناك ( اسم املحامي      .  
 

  فريق عمل املحكمة .4

  ) إذا كان ينطبق على القضية  ( النيابة العامة. أ  القاضي املقرر . ب

 

 رجل                 امرأة :                     االسم
 رجل                  امرأة :                     النوع

 : االسم
 : النوع

   الوقائع املهمة للقضية.5
 

  من هم أطراف القضية ؟ –أ 
  

 

 عوى ؟  ما هي األسباب التي أدت إلى تقديم الد–ب 
  

 

 ؟  ) الخحمضر الشرطة، املحكمة، (  أين تم تقديم القضية ألول مرة –ج 
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  أين وقعت أحداث القضية ؟ –د 
  

 

  ما هي األضرار الناجتة عن القضية ؟ –ر 
  

 

  صف طبيعة ونوع األدلة التي تقدم بها الطرفان -ق
  

 

  ما هي التفاصيل األخرى للقضية –ك 
 
 

  :مة التواريخ امله.6
 

 ؟ ) ب (5متى وقعت األحداث التي أدت إلى تقديم الدعوى . أ
  

 

 : ما هو تاريخ أول اتصال وقع بني الزبون واملحامي. ب
  

 

 تاريخ أو تواريخ تقديم القضية  أمام املحكمة . ج
  

 

 تاريخ أو تواريخ اجللسات يف املحكمة . د
 
 

 تاريخ أو تواريخ صدور احلكم أو القرار  . ر
  

 

 هل تم الطعن يف احلكم متى ؟  إن كان داخل األجل ؟ هل تم بواسطة حمامي ؟ .   ه
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 مضمون املرافعات والنتيجة التي أدت إليها القضية

 املرجو إعطاء شروحات مدققة لكل ما ينطبق على القضية >  احلجج التي تم تقدميها للمحكمة  .1

) والنيابة العامة  إذا كان طرفا يف  القضية(من طرف الزبون . أ مة  من طرف الطرف املدعى عليه  والنيابة العا. ب

 : معتمده على القانون املحلي
  

 

 : معتمده على القانون املحلي

 : معتمده على أحكام قضائية سابقة
  

 

 : معتمده على أحكام  قضائية سابقة

 : معتمده على الدستور
  

 

 : معتمده على الدستور

 : ري الدوليةمعتمده على املعاي
  

 

 : معتمده على املعايري الدولية

 : معتمده على الدين
  

 

 : معتمده على الدين

 مثال األعراف : معتمده على مصادر أخرى
  

 

 مثال األعراف : معتمده على مصادر أخرى

  قرار املحكمة .2

 احلكم الصادر يف القضية . أ

 ).انة املدعى عليه أو تربئته، إلى آخره قبول أو عدم القبول  أو رفض احلكم، إد: ( القرار
  

 

 الطرف الذي صدر احلكم لصاحله  
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 :التعويض املمنوح
  

 

 : أو الغرامة/ العقوبة و
  

 

 املرجو اإلدالء جبواب مفصل لكل ما ينطبق على القضية > الدفوعات التي تم االعتماد عليها يف احلكم  احلجج القانونية و. ب

 . املحليمعتمده على القانون
 
 

 أو أحكام قضائية سابقة/ معتمده على اجتهادات قضائية  
 
 

 معتمده على الدستور
 
 

 معتمده على املعايري واالتفاقيات الدولية 
 
 

 معتمده على الدين 
 
 

 معتمده على مصادر أخرى 
 
 

  نتائج أو تبعات القرار .3

 هل تم استئناف احلكم ؟ . أ
  

 

  أو التعويض ؟ هل تم تنفيذ احلكم. ب
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  معلومات إضافية .4

 أو نتيجتها / املرجو إضافة أية معلومات لها صلة بوقائع القضية و
 
 
 
 

 معلومات حول عملية املرافقة إلى املحاكم

وإضافةاملرجو إعطاء مالحظات مفصلة حول مسار كل اإلجراءات املرتبطة بهذه القضية، تناول النقاط التالية أسفله تناوال دقيقا 

تهدف النقط املشار إليها أسفله إلى وضع اإلطار العام من أجل تقييم مسار. أية معلومات أو مالحظات ترونها ضرورية

اإلجراءات املتخذة داخل املحاكم، ولهذا يستوجب ملء نسخة جديدة من هذه الفقرة لكما ذهب الزبون إلى املحكمة سواء

 نة حلضور اجللسات أو الختاذ إجراءات معي
  

  

 

 عن طريق شكاية ؟ أو مقال ؟ : كيف تم تقديم الطلب
  

 

 التاريخ 
 :املكان

  

 

 هل تم تقديم الشكوى بطريقة مكتوبة أو شفويا ؟ 
  

 

 . الولوج إلى املحكمة .1

 : املرجو وصف مدى صعوبة أو سهولة متكن الزبون من
  

 

 .الذهاب إلى املحكمة لتقديم الشكوى. أ
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 . التعرف على املكتب املختص يف القضايا ذات الصلة مبوضوع شكوى الزبون. ب
  

 

 : احلضور يف اليوم املحدد والوقت املحدد. ت
  

 

 . هل تم إشعار الزبون مبوعد اجللسة خالل أجل معقول. ث
  

 

  عامل الوقت و النجاعة .2

  ؟ هل بدأت اجللسة يف موعدها ؟ إذا كان اجلواب بالنفي فلم ال. أ
  

 

 ما هو احليز الزمني الذي قضاه الزبون يف املحكمة ؟ . ب
  

 

حلضور اجللسة) هل كان على الزبون أخذ بعض الوقت إللغاء التزامات أخرى، التزامات عائلية، التزامات مهنية، إلى آخره . ت

 ؟  
  

 

  الفهم واإلدراك .3

  هذه العملية ؟ هل أدرك الزبون املسار واخلطوات الواجب إتباعها يف. أ
  

 

 هل كانت اجللسة مسموعة ؟. ب
  

 

 هل تم شرح خمتلف اإلجراءات للزبون، من تقدم بالشروح ؟ . ت
      هل كانت التفسريات واضحة ؟

  

 



 92

 .  اإلجراءات األمنية.4

اب نعم، الرجاء ذكرهل تم ترك الزبون والطرف املعارض لوحدهما يف أي حلظة خالل فرتة تكملة اإلجراءات ؟ إذا كان اجلو. أ

 .التفاصيل
 
 

مثال حديث، تبادل( أو بني أصدقائهما وذويهما /هل كان هناك أي نوع من ردود الفعل بني الزبون والطرف املعارض و. ب

 .إذا كان اجلواب نعم، الرجاء ذكر التفاصيل...)  نظرات قاسية، تالمس، حترش، تهديدات، الخ
  

  

  هواجس أمنية ؟ هل هناك مسائل أخرى أثارت. ت
 
 

أو أصدقائه وذويه ؟/ هل بادر موظفو املحكمة إلى حماية الزبون من أي رد فعل غري الئق صدر عن الطرف املعارض و. ث

 . الرجاء شرح كيف يف حالة اإلجابة بنعم أو بال
 

 . اللغه.5

 رتجم ؟ هل كان الزبون يف حاجة إلى مرتجم ؟ إذا كان اجلواب بنعم، هل تم إمداده بامل
  

 

 .  املباني.6
 

الرجاء وصف كل ما يتعلق باملباني مبا فيها حجمها، وضعية املقاعد، النوافذ، األرض، اإلنارة، احلرارة، النظافة، مدى تسهيل

 ....إمكانية الولوج بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، الخ
 
  

  

 

 . موظفو املحكمة.7
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قد يتضمن.  القاضي، املحامون، مكتب الضبط، األعوان، جميع املوظفني–بتصرفات موظفي املحكمة الرجاء وصف كلما يتعلق 

 : الوصف معلومات حول ما يلي
  مستوى االستعداد  •

  استعمال موارد املحكمة  •

 احرتام الوقت  •
 األدب •
 الكرامة  •
 ضبط فضاء املحكمة  •
 الصرب  •
 االستقالل  •
 العدل  •
 االحرتام  •
 املهنية  •
 املحايدة  •
 إلحساس بوضعية الزبون ا •
 ردود الفعل والتعامل مع املوظفني والزمالء اآلخرين  •
 النجاعة  •
 شرح األحكام والقرارات  •
 نربة التواصل  •
 احلرص واالنتباه  •
 اإلزعاجات داخل قاعة املحكمة  •

  

 
 
 

  املعلومات اإلضافية .8

 الرجاء إضافة أية معلومات أخرى ترونها يف صميم املوضوع 
 
 

  ة املستوجبة يف طرح حتليل للقضية يعتمد أساسا حجة حقوق اإلنساناألسئل

 

 : إن الهدف من هذه الفقرة هو وضع إطار عام من أجل
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   تقييم مدى التطبيق الصحيح للقانون يف هذه القضية من طرف املحكمة.1
  

 

 . لية حلقوق اإلنسان يف هذه القضية تقييم مدى احرتام املحكمة لاللتزامات التي تفرضها املعايري واملواثيق الدو.2
 
 

 . إقرار ما إذا كان التعويض الذي حصل عليه الزبون كافيا ومناسبا.3
 
 

أو تطبيق القوانني، احلاالت التي تستدعي مواطن املناصرة وتطوير توصيات ملموسة من/  التعرف على الثغرات القانونية و.4

 األجل املضي قدما بعملية التغيري 
 

اء النظر إلى الفقرات التي تصب يف نفس السياق يف الدليل العملي وذلك من أجل احلصول على معلومات مفصلة حولالرج

 .مراقبة وتوثيق قرارات املحكمة ووضع حتليالت تعتمد معايري حقوق اإلنسان لقرارات املحاكم من أجل ملء هذه الفقرة
 
 

 . الرجاء تقديم وصف مفصل – وجهة  نظر الزبون .1

ماذا كانت تريد أو حتبذ) الرجاء تعليل اجلواب سواء كان نعم أم ال ( هل كان الزبون راضيا عن مسار العملية ؟ ملاذا ؟ . أ

 إجراءه بطريقة مغايرة ؟
  

 

 هل كان الزبون راضيا عن نتيجة العملية ؟ ملاذا  نعم أو ملاذا ال ؟ . ب
  

 

 أو التعويض الذي حكم لها به ؟ /على مستوى احلكم التي تم إصداره وماذا كانت حتبذ إجراءه بطريقة مغايرة سواء 
 
 

 .  الرجاء إعطاء وصف مدقق– تطبيق القانون .2

 أعاله واملفصلة1) ج(نعني هنا القوانني املذكورة يف فقرة ( هل تم تطبيق القوانني املندرجة يف إطار القضية بطريقة مناسبة ؟ . أ

الرجاء إعطاء التعليل سواء كان اجلواب( كيف ذلك ؟ ) القانونية املشار إليها يف الدليل العملي يف القسم املخصص للوقائع 

 ) بنعم أو بال 
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 إذا مل يتم تطبيق القوانني بطريقة مناسبة، هل كانت النتيجة سوف تكون مغايرة لو كان هناك التزام بالقوانني . ب
  

 

 الرجاء إعطاء وصف مدقق > نسان  االلتزام باملعايري الدولية حلقوق اإل.3

 :  تلتزم حتما ب–حبكم املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، فإن احلكومات وجهاز القضاء كجهاز من أجهزة احلكومة : تذكري
  احرتام احلقوق اإلنسانية للفرد، االمتناع عن القيام بأي شيء خيرق حقوق اإلنسان أو مواصلة أي تعسف، ثم  •

 نسانية للفرد، اختاذ جميع التدابري الالزمة ملنع األفراد أو اجلماعات من خرق حقوق اآلخرين، ثم احرتام احلقوق اإل •
 اختاذ جميع التدابري الالزمة لضمان متتع جميع األفراد حبقوقهم اإلنسانية  •

  

 

بإغفالها أو عدم جناحها يفوهذا يعني أن احلكومة قد تكون قد خرقت التزاماتها الدولية عري خروقات مباشرة  أو غري مباشرة 

تستدعي اإلجابة على األسئلة املطروحة أسفله األخذ بعني االعتبار لهذا التحليل الثالثي األبعاد اللتزامات. القيام ببعض األشياء

 . احلكومة
  

 

 كما هو مذكور يف القسمهل التزم احلكم الصادر عن املحكمة باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان والتي هي مطابقة لهذه القضية. أ

 ).الرجاء تعليل اجلواب سواء كان نعم أم ال ( املخصص للوقائع القانونية يف الدليل العملي ؟  كيف ؟ 
  

 

ملا تنص عليه املعايري  واملواثيق) إذا كان هناك تعويض ( هل يطابق التعويض الذي حكمت به املحكمة لصالح الزبون . ب

تي ميكن إدراجها يف إطار هذه القضية كما هو مفصل يف القسم املخصص للوقائع القانونية يف الدليلالدولية حلقوق اإلنسان وال

 ). الرجاء تعليل اجلواب سواء كان نعم أم ال ( العملي ؟ كيف ؟  
 

 إطار هذه القضيةهل متت خمتلف إجراءات عملية التقاضي بطريقة حترتم املعايري الدولية حلقوق اإلنسان التي ميكن إدراجها يف. ت

). الرجاء تعليل اجلواب سواء كان نعم أم ال ( كما هو مفصل يف القسم املخصص للوقائع القانونية يف الدليل العملي ؟ كيف ؟ 
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 النشر

 
املصادقة االتفاقية تاريخ االعتماد  

1957    افريل 25  االتفاقية الدولية للمنظمة العاملية للشغل  

 واملتعلقة بالعمل الليلي للنساء

 1966 ديسمرب 16 1968 
 

ملتحدة للحقوق اإلعالن العاملي لالمم ا

 السياسية واملدنية

 1968  ماي 4
 

 1953   مارس 31 1967 نوفمرب 21
 

اتفاقية نيويورك واملتعلقة باحلقوق 

 السياسية للمرأة

 1957 فيفري    20 1967 نوفمرب 21 
 

اتفاقية نيويورك واملتعلقة جبنسية املرأة 

 املتزوجة

04-05-1968 
 

 1962 ديسمرب10 21-11-1967
 

اتفاقية نيويورك واملتعلقة  باملوافقة على 

 الزواج ويف السن األدنى

 27-07-1968   اتفاقية نيويورك املتعلقة 20-06-1956

 باستخالص النفقة باخلارج

1985سبتمرب   18-12-1979 
 

  االتفاقية الدولية للقضاء على

 كل اشكال التمييز ضد املرأة

20-10-1988  
 

11-07-1988 
 

10-12-1984 
 

 اتفاقية االمم املتحدة املتعلقة
 مبناهضة التعذيب

 29-11-1991 
 

  اتفاقية االمم املتحدة حلقوق   20-11-1989

 الطفل
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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 "موضوع هذا الدليل فإننا نشجع مستخدميه على مراجعة هاته املراجع و املتوفرة يف و لإلطالع أكثر على 

  "  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) 
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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 Rights تعزيز 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

  

 CAWTARنونية املتوفرة على املوقع األلكرتوني ملركز املرأة العربية للتدريب و البحوث املراجع القا
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=i&limit=law&topic= 

 
ص القانونية و الدراسات و الدالئل التدريبية و اإلحصائيات موقع آمان جردن الذي يتوفر على العديد من النصو

 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). 
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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. 
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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
  

ني، اإلجراءات داخل املحكمة والنظام املعتمد  منح الدعم، اإلرشاد القانوني واملعلومات للنساء حول القوان: 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(اتكم مكاتب منظم: 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

  

 

 :الرمز الربيدي :املدينة

  :رقم الهاتف

  

 

 ____/ ___/ __:تاريخ امليالد :الفاكس :النقال

  :الربيد االلكرتوني

  

 

 :طريقة االتصال التي تفضلونها

  

  ...........................................................................نصب؟ماذا سمعت عن هذا امل

  ...........................................................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

 عنوان املنظمة
 رقم الهاتف ورقم  الفاكس

  عنوان الربيد االلكرتوني

  املوقع االلكتـروني
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  .نبذة عن التكوين األكادميي

  

 
  .ربة املهنيةنبذة عن التج

  

 
  .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 

لتي تم القيام هذا اإلطار املهارات التقنية، شهادات التكوين، شواهد التخرج، أنشطة تطوعية أخرى أو األنشطة ا

  .بها داخل شركات، أو منظمات مدنية، جمعوية أو مؤسسات تعليمية، إلى آخره

  

  

  

  

  

درج أسماء املتطوعني و معلومات عن عملهم كمرافقات يف جريدتنا أو يف بعض املقاالت التي ننشرها موسميا قد ي

  .ال____ نعم ____ هل لدينا موافقتكن الستعمال هاته املعلومات؟ . للمحاكم

  

  

  ...لغة أجنبية، إدخال املعطيات، التسيري التنظيمي، إتقان برامج الكمبيوتر، إلخ: املرجو ذكر مؤهالت أخرى

  

  

  

  :السوابق اإلجرامية

  ال___ نعم ___  إجرامية، مبا فيها عدم احرتام قوانني السري ؟ هل لديكم سوابق

  

  ..........................................:................إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء إعطاء التفاصيل
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  ال  ___ نعم___هل سبق وأن كنتم طرفا يف أية قضية مدنية، طالق، نزاع حول حضانة األطفال أو قضية مدنية ؟

  

  ................................:.........................إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء إعطاء التفاصيل

  

  

  التزكيات 

  :أو مهنية/ الرجاء اإلدالء بأسماء ثالثة أشخاص ميكنهم أن مينحوكم تزكيات شخصية و

  

  :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

  )عنوان منظمتكم، الهاتف، الفاكس والربيد االلكرتوني هناوضع ( 
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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.......... عددأتفق على أن أساهم ب .1

  .........................أسفله، ابتداء من تاريخ

 
 :يدخل يف إطار املهام املنوطة بي ما يلي .2

 
  ).اسم املؤطر:................................. (سأسلم تقريري إلى .3

 
  ____________: رقم هاتف املؤطر

  

  .حرتم قواعد املنظمة التي أقرها املؤطر، وسأخدم املنظمة دائما بطريقة احرتافيةسأ .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

 
لتحدث مع الصحافة، اإلعالم أو السلطات خبصوص عملي دون تصريح لي بذلك أو سماح ألتزم بعدم ا .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
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  :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

  

  

  

 




