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 املناصرة من أجل إقرار تعديل القانون والتغيري حبمالت التعبئة و التحسيس باإلضافة إلى والقيام ،خروقات حقوق اإلنسان

ل على مزيد من املعلومات ميكن االطالع على من أجل احلصو. السياسي وتوفري اخلدمات القانونية وغريها من اخلدمات املرتبطة بها

   org.globalrights.www: موقعنا على االنرتنيت

  

  

 

 

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

  . من خمتلف مناطق املغرب الذين تم إجناز هذا العمل بتنسيق معهماشتغل معهن التي واملنظمات الغري احلكومية
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تطبيق هذا الربنامج طيلة الفرتة املمتدة ما ميع اإلجنازات التي قاموا بها و اإلسرتاتيجيات التي طوروها بغية جلخص مل

جمعية األمان من أجل تنمية املرأة مبراكش، جمعية توازة ملناصرة (هاته اجلمعيات هي . 2012إلى  2006بني ماي 

 ،املرأة بتطوان، جمعية تافوكت سوس من أجل تنمية املرأة بأكادير، جمعية أمل من أجل املرأة والتنمية باحلاجب

، جمعية باديس للتنشيط اإلقتصادي باحلسيمة، جمعية تفعيل املبادرات بتازة، حامون الشباب باخلميساتجمعية امل

  ).صوت املرأة األمازيغية بالرباط و جمعية درعة للمرأة و التنمية بزاكورة

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

   إعادت نسخ هذا التقرير متت بفضل متويل من وزارة اخلارجية الهولندية و سفارة هولندا بالرباط

 املتضمنة يف هذا الدليل تعود للمؤلفني و ال تعكس بالضرورة مواقف أو سياسات االستنتاجاتاخلالصات و 

  .املمولني

 املتحدة للمجهودات اجلماعية املبذولة على حبكم تشجيع األمم. Global Rights 2012حقوق الطبع حمفوظة ©

، سيتم وضع هذا الدليل يف جمال االستعمال العمومي وسيكون رهن إشارة جميع )184/49قرار (املستوى العاملي 

يسمح النسخ من أجل أغراض تربوية غري جتارية بشرط أن . األشخاص ذوي االهتمام من أجل الفحص أو االستعمال

  .للناشرينسب مضمون الدليل 

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

  .بشراكة مع مبادرة الشراكة مع الشرق األوسط A-00-06-00044-608رقم 
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   20036. س. واشنطن د
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 ما تعنيه هذه املبادرة ؟

 : أهداف الربنامج  . أ

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

 غري حكومية منظماتة إلى املحاكم مع مثانية  برنامج املرافقلتشرف علىوفاعلة أجل خلق بنيات دائمة 

والتكوين والدعم التقني املستمر من خالل التوجيه والتأطري .يف املغرب إسرتاتيجية جبهاتشريكة تتواجد 

شتغل معها تزود النساء ن املنظمات غري احلكومية الشريكة التي أصبحت Global Rightsمن طرف 

لى املحاكم وتضمن تطبيق القوانني من خالل مراقبة وحتليل وتوثيق ترافق النساء إباإلرشاد القانوني، 

سيمكن هذا الربنامج النساء من الدفاع عن حقوقهن القانونية أمام املحاكم، ضمان . املحاكمقرارات 

الضوء على قضايا جوهرية يف النزاعات التطبيق اجليد للقوانني يف القضايا املتعلقة حبقوق النساء، تسليط 

اتيجية وكذا التحسني من جودة حمالت املناصرة التشريعية من خالل التعرف على اإلصالحات اإلسرت

 .الناجحة التي تغري واقع حياة النساءالقانونية 

 :شركاؤنا  . ب

، مبشاركة مع خمتلف املنظمات غري احلكومية 2012إلى حدود 2 2006مند سنة قمنا بإجناز هاته املبادرة 

 :)أنظر مراحل إجناز الربنامج أدناه (ية داخل املغربناطق إسرتاتيجمباملتواجدة 
  

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

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

  جمعية توازة ملناصرة املرأة  )تطوان(الشمال الغربي 

  جمعية تافوكت سوس من أجل تنمية املرأة  )أكادير) (اجلنوب الغربي(ة درعة سوس ماس

  .جمعية املحامني الشباب باخلميسات  )اخلميسات( زعري -زمور

  صوت املرأة األمازيغية  الرباط

  جمعية أمل من أجل املرأة والتنمية  )احلاجب(األطلس املتوسط 

  التنتميةفضاء درعة للمرأة و   )زاكورة(اجلنوب الشرقي 

  جمعية تفعيل املبادرات  )تازة(املنطقة الشرقية 

  جمعية باديس للتنشيط اإلقتصادي  )احلسيمة(الشمال الشرقي والريف 

                                                 
وان  بتطجمعية توازة ملناصرة املرأة مبراكش و جمعية األمان من أجل تنمية املرأة يف املرحلة األولى من هذا الربنامج شاركت فيه كل من 2

الشبكة األمازيغية )جلنة املرأة أزطا( و جمعية املحامني الشباب باخلميسات بأكادير و جمعية تافوكت سوس من أجل تنمية املرأةو 

شبكة حملية  بزاكورة باإلضافة إلى  )ADEDRA( جمعية تنمية وادي درعة  باحلاجب و جمعية أمل من أجل املرأة والتنمية و للمواطنة

   باحلسيمةاجلمعيات النسائيةغري مهيكلة من 
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 : عناصر و مكونات الربنامج  . ت

 التي تتواجد اجلهاتكجزء من هذه املبادرة، فقد اشتغلت املنظمات غري احلكومية الشريكة على مستوى 

  : إلى املحاكم ويتضمن هذا الربنامجللمرافقة  أوجه متعددة ولق برنامج شمولي ذفيها من أجل بلورة وخ

o  املعلومات  ، املتطوعات للمحاكم املرافقات، هنا متنح:يف مناطقهنللنساء اإلرشاد القانوني

على حل مشاكلهن الدعم العملي واإلرشاد النفسي للنساء ملساعدتهن القانونية، 

خمافر الشرطة، املحاكم ، منظماتهمف أو يف مقرات ومكاتب القانونية، سواء عرب الهات

 .واملستشفيات
o تقوم املنظمات غري احلكومية بإجراء جمموعة من : القانونينيللمختصني النساء توجيه 

 رسميا النيابة يف هذا الربنامج عن طريق إلشراكهماالتصاالت مع املحامني املحليني وذلك 

باإلضافة املتطوعات للمحاكم  طريق تكوين املرافقات أو عنلنساء أمام املحاكم على ا

 .قرارات املحاكمملراقبة وحتليل التأطري والتوجيه إلى 
o ترافقن النساء إلى املحاكم ،املتطوعاتللمحاكم  إن املرافقات :املرافقة إلى املحاكم 

وإلى مؤسسات أخرى ذات الصلة من أجل توجيهني حنو جهاز العدالة ودعمهن خالل 

 . التقاضيفرتة
o املتطوعات يف شراكة مع املحامني من للمحاكم تعمل املرافقات : املراقبة، التوثيق والتحليل

 . حبقوق النساءالصلةأجل جتميع املعطيات، تسجيل وحتليل قرارات املحاكم ذات 
o هنمن حيث الوعي حبقوقتقوم املنظمات غري احلكومية بتكوين النساء : تعبئة الساكنة 

وما هذا الربنامج وكذلك جلعلهن يدركن حقوقهن على  و إلطالعهن ،لقانونيةاإلنسانية وا

من خالل االجتماعات العمومية، الدورات التكوينية لهن أمام جهاز العدالة وذلك 

حول املوضوع  ملصقات ووثائق وكتيبات وصحف و مطوياتواإلخبارية وكذا توزيع 

 .لة الربيد االلكرتوني واملواقع ذات الصإضافة إلى
o  وائد مل تنظيم املنظمات غري احلكومية الشريكة : املحلينياملسئولنيالقرب وتوعية سياسة

 العدل قطاعيمن راكات مع املوظفني شالنساء وتعقد حول موضوع حقوق مستديرة 

  املستشفىموظفومبا فيهم رجال الشرطة املحلية، والصحة نظرا لصلتهم مبوضوع الربنامج، 

 .ملحاكمخمتلف العاملني با و

 : أنشطة الربنامج  . ث

  : قام باملغاربي  Global Rightsكجزء من هذه املبادرة، فإن فريق 

o  باملغرب ما بني الفرتة ملرافقة النساء إلى املحاكم من أجل ضمان حتقيق العدالةإجناز برنامج 

  :2007 إلى نهاية أبريل 2006املمتدة من ماي 
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و الذي ، 3 باملغربلربنامج املرافقة إلى املحاكم دليل عملي باللغة العربية صياغةبلورة و 

 مع الشركاء املحليني أجنزناهاشاورات التي ميثل خالصة ومثرة خمتلف االستشارات و امل

و كذا نتيجة األحباث و التجارب اجلماعية واملمارسات اجليدة املستخلصة من تطبيق 

 . ورشة تكوينيةمن خاللالربنامج و التي قمنا بتقويتها 
 .على خمتلف املنظمات غري احلكومية عرب املغربالدليل العملي بشكل موسع  زيعتو 
السهر على إجناز الربنامج من خالل تزويد اجلمعيات الشريكة بالدعم التقني الالزم  

 . من أجل تقوية ولوج النساء للعدالة مبختلف مناطق اشتغالها

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

جمعيتان غري حكوميتان و حمامية من تونس و جمعيتان غري حكوميتان مع حمامية من اجلزائر، 

 :4من خالل) 2010 دجنرب – 2009يناير (على مدى سنتني 

على اجلمعيات " تطوير ولوج النساء للعدالة باملغرب" توزيع موسع للدليل العملي  

 .ة و املحامني يف كل من تونس و اجلزائرالغري حكومي
  يف كل من تونس اجلزائر و املغرب،، و اجلمعياتإجناز دراسة تقييميه مكثفة مع النساء 

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

 منظمات غري  التي نشتغل معها أو من طرفالثالثو املحامني يف الدول حكومية 

 للوقوف ، املتواجدة يف مناطق اشتغالهمحكومية أخرى و مراكز االستقبال و االستماع

احلاالت القانونية التي تعرض على هذه املنظمات، الطاقم املكلف بتقديم و أنواع : على

اخلدمات القانونية واإلجراءات املرتبطة بها على مستوى كل منظمة غري حكومية، 

، ممارسة املراقبة وتوثيق مة للحاالت املعروضة عليهاظتقوم بها كل من التي املتابعة

باالعتماد على ، احلاالت والعالقات مع املسئولني عن تنفيذ القوانني واحللفاء الرئيسيني

 . 5املغاربي Global Rightsمن طرف فريق  استمارات مفصلة بلورت
ة من منظمات غري /و عض12 حظره 2009تنظيم لقاء جهوي باملغرب يف يوليوز  

 املرافقة إلى :يف ورشة تكوينية على مدى ثالثة أيام حولشاركوا  .و حمامنياحلكومية 

املحاكم، تسيري الربنامج، تعيني املتطوعني، تقنيات اإلرشاد القانوني واسرتاتيجياته، 

 6أساليب املراقبة والتوثيق والنزاعات اإلسرتاتيجية

                                                 
  :  ميكن حتميل نسخة األولى من الدليل اخلاص باملغرب من3

http://www.globalrights.org/site/DocServer/Guide_Pratique_Court Accompaniment - Arabic 
2007.pdf?docID=11644 

  .Bill & Melinda Gates Foundationهذه املرحلة من الربنامج مولت من طرف  4
الربامج الوطنية لتطوير اجلهوي ، الرجاء النظر إلى التقرير النهائي للقاء  تقارير الدول الثالثللحصول على معلومات أكثر حول 5

 )2009يوليوز (للدول الثالث 
ربامج الوطنية ال، الرجاء النظر إلى التقرير النهائي للقاء اجلهوي لتطوير الثالثمل الوطنية اخلاصة بالدول  على خطط العل للحصو6

 )2009يوليوز  (الثالثللدول 
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ف اجلمعيات الشريكة يف الدول الثالث، و االشتغال من طرمفصلة وطنية بلورة برامج  

عليها من طرف كل جمعية شريكة يف حميط عملها مع النساء املستفيدات من براجمها و 

 .إشراك جمعيات أخرى و حمامني مهتمني باملوضوع
تقديم اإلرشاد، التأطري، التكوين والدعم التقني للمنظمات الغري حكومية الشريكة  

 .املغاربي Global Rightsمن طرف فريق  از هذا الربنامجطيلة فرتة إجن
 األول، "تطوير ولوج النساء للعدالة"بلورة و تأليف دليلني عملني باللغة العربية  

خاص باجلزائر و الثاني خاص بتونس،بشكل مشرتك مع اجلمعيات و املحامني يف 

و أيضا على خالصة غرب على الدليل العملي اخلاص باملأساسا الدولتني، باالعتماد 

عمل مشرتك مع الشركاء املحليني و التجارب و املمارسات اجليدة املستخلصة من 

تطبيق الربنامج و التي قمنا بتقويتها يف الورشة التكوينية من خالل الدعم و التأطري 

 .التقني املتواصل
ونس و توزيع الدليلني توزيعا واسعا على خمتلف املنظمات غري احلكومية يف كل من ت 

 . اجلزائر، العتمادهما يف العمل امليداني مع النساء من أجل تطوير ولوجهم للعدالة

o برنامج شامل للرتبية على احلقوق اإلنسانية للنساء و تطوير ولولج النساء للعدالة باملغرب إجناز 

 .من خالل 2012 إلى 2010على مدى سنتني 
قوق اإلنسانية للنساء حول تقنيات  منشطة لربنامج الرتبية على احل30مكثف ل تكوين  

 2011 أبريل 13 و 12و 11تنشيط الربنامج 
 تكوينات جهوية يف املناطق النائية التي مل يشملها الربنامج من قبل من ماي 10تنظيم  

 منشطة متثلن خمتلف اجلمعيات النسائية 200 لفائدة أزيد من 2011إلى شتنرب 

 احلقوقية و التنموية 
افقة للمحاكم و تقنيات االستماع و التواصل مع النساء ذوات تكوين حول املر 

 مرافقة متثلن اجلمعيات النسائية، 30 لفائدة 2012 مارس حاجيات قانونية معينة يف

 .ة و التنموية من خمتلف مناطق املغربياحلقوق
دليل :  تطوير ولولج النساء للعدالة باملغربمن برنامج النسخة اخلاصة باملغرب حتيني 

 .لي لفائدة اجلمعيات باملغربعم
توزيع موسع للدليل العملي على خمتلف اجلمعيات الراغبة يف العمل على برنامج  

  .املرافقة من خالل تكوينات جهوية مكثفة

II-  انطالقا من مقاربة أو منظور يعتمد على مبادئ بيق برنامج املرافقة إلى املحاكم عني بتطنماذا

 ؟ حقوق اإلنسان

 الربنامج من أجل تطبيق  واملنظمات الغري حكومية الشريكة معها هذاGlobal Rightsد بلورت لق

حقوق اإلنسان، يعني هذا الكثري من حيث إلى املحاكم من منطلق يعتمد على مبادئ النساء مرافقة برنامج 

  : يلي وتنفيذ الربنامج ويدخل يف هذا اإلطار ماطريقة إبرام 
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o  النساء وكما نتناولها يف هذا الربنامج، فإننا حبقوقحينما نتحدث عن قضايا تتعلق 

النساء يف العديد من نتناول جميع القضايا املرتبطة حبقوق اإلنسان والتي قد تواجه 

بقانون  مثل هذه املقاربة تتضمن ولكن ال تنحصر يف القضايا املتعلقة و .السياقات القانونية

  .النوعاألسرة والعنف املمارس على أساس 

o العمل مع ليس ،هذه املبادرة وطاقم الربنامجاملشتغلة على نظمات الغري احلكومية إن دور امل 

قاربة منطلقها العناية والشفقة، بل هو عمل على تزويد النساء مباملستفيدات النساء 

الضروريني من أجل تقويتهن وجعلهن قادرات على اختاذ املبادرات باملعلومات والدعم 

قاربة لسنا بصدد تقديم خدمات تهدف إلى معاجلة القضايا بقدر بأنفسهن، وحنن يف هذه امل

 .نبحث عن حتقيق مطلب العدالة لفائدة النساءما حنن 
o  القضايا إن هذهيف  وكذلك التدخل ،مستفيدةاملناصرة الفردية لكل إن الربنامج يغطي 

عالقة ا ذلك باإلضافة إلى التحليل اجلماعي واملناصرة املباشرة التي لهاألمر استدعى 

 .باحلقوق اإلنسانية للنساءبالقضايا املرتبطة 
o  عايري ملإن عنصر املراقبة والتوثيق والتحليل يتناول تطبيق القوانني الوطنية ومدى احرتامها

 .حقوق اإلنسان

 من أجل االشتغال مع Global Rightsتعتمده إن هذه املبادرة خطوة من مسار اسرتاتيجي شامل 

 النهوض حبقوق النساء باملغرب، لدى تطبيقنا لعدة برامج متعلقة بهدفية املحلية املنظمات غري احلكوم

احلقوق اإلنسانية والقانونية لعشرات اآلالف من النساء األميات بشراكة مع املئات من املنظمات بالرتبية على 

نا بطرح إشكالية الشريكة معقامت الكثري من املنظمات الغري احلكومية غري احلكومية املحلية باملغرب، 

للمعارف واملهارات التي سعيا لتحقيق مطلب العدالة نتيجة النساء اللواتي يتقدمن أمام املحاكم 

بواقع أجهزة ونظم العدالة التي ال تتجاوب وال تعمل على النهوض حبقوقهن اصطدامهن و، اكتسبنها

 أجنزناواستجابة لهذا فقد . ام ككل مما جيعلهن يفقدن الثقة يف النظ،القانون عليهااإلنسانية كما ينص 

اإلصالحات مع املنظمات غري احلكومية وذلك للتعامل مع هذا الوضع ولتناول سياق هذا الربنامج بشراكة 

والتي تستوجب مراقبة تنفيذها و غريها من القوانني والتعديالت األخرية التي أدخلت على قانون األسرة 

تكون قادرة على التجاوب مع لخاصة بالعنف املمارس ضد النساء ومناصرة آنية من أجل تفعيل تشريعات 

  .واقعهن

III- املوظفون الذين سيشتغلون على برامج املرافقة إلى املحكمة :  

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

وتشري الفقرة املوالية إلى جمموعة من اخلطوات . ج داخل مؤسستكمنظام للموظفني املشتغلني على الربنام

  .عليهالواجب إتباعها من أجل إدارة برناجمكم واملوظفني الذين يشتغلون 
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 : بلورة بنية الربنامج .1

 شكل جذاذة لربنامج املرافقة إلى املحاكم والذي ميثل جميع املناصب اإلدارية علىجيب خلق هيكلة داخلية 

  .الربنامج، موقعها يف الهيكلة التنظيمية مع نقل جميع متطلبات وسلطات أخذ القراراملكلفة ب

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

 ). إبداعها وأن تتجاوب مع حاجياتها املميزة لها
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
  

  : خلق املناصب .2

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

  .املتطوعني منهم وغري املتطوعني الذين يشتغلون على الربنامج

  :ويتضمن هؤالء

  :أللجنمنسقي الربنامج أو   . أ

ينهم، يقوم شاغلوا هذا املنصب بربط العالقات مع املحامني، تأطري عملية تنصيب املتطوعني وتكو

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

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

عي واملنسق املكلف العالقات اخلارجية ويتقاسم هذه املهام كل من املنسق املكلف بالعمل التطو

  .باخلدمات القانونية

مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

الهيأة / العمل التطوعي)ة(منسق
 المكلفة بالعمل التطوعي

الهيأة / منسقة الخدمات القانونية
 المكلفة بالخدمات القانونية

المرافقون المتطوعون إلى المحكمة

المحامون
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  :املتطوعاتللمحكمة املرافقات   . ب

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

القوانني، اإلجراءات القانونية داخل املحاكم، األنظمة املعمول بها داخل مكاتب املنظمات غري 

، يف املستشفيات، داخل خمافر الشرطة، مرافقة )اخلط اإللكرتوني(املات الهاتفية احلكومية، عرب املك

  .النساء حلضور جلساتهن وملء استمارة املرافقة إلى املحاكم بالنسبة لكل قضية

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

امني، ال ميكن لهم اإلدالء بشهاداتهم، متثيل دور رسمي أمام أجهزة العدالة مثل املح

الزبناء أمام املحاكم أو التحدث باسمهم أمام القضاة، ينحصر دورهم يف تهييئ 

الزبناء للمحكمة ومنحهم الدعم خالل فرتة التقاضي، و ليس هناك إطار قانوني 

لدعم حضور املرافقات داخل املحاكم أو أي حق رسمي لضمان ولوجهن لقاعات 

  .لسات، بل إنه امتياز نشأ عن طريق املمارسة يف معظم البلداناجل

  : املحامون  . ت

إعطاء نصائح قانونية يف قضايا  ويقوم هؤالء بتقديم اإلرشاد القانوني و متثيل النساء بشكل فردي،

معينة ملجموعات من النساء املستفيدات، تكوين املرافقات املتطوعات إلى املحاكم حول القوانني 

ت القانونية، مراقبة ملفات القضايا، تقديم الدعم التقني واإلرشاد من أجل املراقبة، توثيق اإلجراءا

  .وحتليل قرارات املحاكم وكذلك تأطري حترير التقارير

 : تنظيم املهام .3

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

وهذا مثال فقط جيب على املنظمات (مثال  أماكن تواجدهم م وإقرار أيام ومدى انتظام اشتغاالته

  )غري احلكومية خلق جداولها اخلاصة بها من أجل التجاوب مع حاجياتها وتقديم املساعدة

  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنني  

    CAFزهري  CACخدجية    CACفاطمة  10 - 8  

 CACسعيدة   LOحليمة    CACسعيدة  LOهدى  12 – 10

  LOمريم     LOهدى  LOحليمة    14 – 12

  CAFسلمى   CACفاطمة  CAFسليمة    CACزهري  16 – 14

       CAFمريم     18 - 16
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  :ونعني بالرموز السالفة الذكر ما يلي

CAF =  املرافقة إلى حمكمة قضاء األسرة  

CAC =  املرافقة إلى املحكمة اجلنائية  

 LO   =نوني داخل مكاتب املنظمات غري حكومية اإلرشاد القا  

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

 . املستفيداتاملحاكم وأوقات فراغ املحامني والنساء 

 يتضمنمية  أو إلصاقه يف األماكن العمواملستفيدات أو ملصق صغري يتم تسليمه للنساء مطويميكن تهيئ 

  وصف للخدمات التي تقدمها منظمتكم أو جمعيتكم، مثال

  اسم املنظمة ورمزها

  خدمات املرافقة إلى املحاكم

  )وصف للخدمات( ؟كيف ميكننا مساعدتكم

  :اإلرشاد القانوني واالستماع

 دون ميعاد مسبق يف مقر 5 إلى 3 ومن 11 إلى 9أوقات الزيارة من االثنني إلى اجلمعة من 

  .اجمعيتن

  . 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

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

  )الهاتف

  :عناوين حملية مهمه

  .)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

  تكمعنوانكم، رقم هاتفكم و الربيد اإللكرتوني ملنظم
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 :  املتطوعنيإدماج .4

  :حتفيز املتطوعني  . أ

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

األشخاص بشكل تطوعي، ومن ثم ميكن لكم بلورة خطاب التعيني و ممارسات إدارة املتطوعني للتجاوب 

 بني األسباب املحتملة للعمل التطوعي رمبا ربط صدقات و من. مع حماسهم وما حيفزهم لهذا العمل

، تعلم مهارات جديدة، مساعدة اآلخرين، املساهمة )أو املشاركة يف عمل معني مع أصدقاء قدامى(جديدة 

 .يف تطوير املنطقة التي تقطنون بها، التعبري عن االلتزام بقضية معينة، والزيادة من احرتام النفس
  

إمكانية القيام التي حتول دون استطالعات الرأي للتعرف على العراقيل بميكن كذلك القيام 

فمثال إذا كانت النساء الشابات . العراقيلبلورة برامج لتناول مثل هذه بالعمل التطوعي و ميكن 

فرق املرافقة إلى املحاكم على شكل برنامج  لسفرهن وحدهن، ميكن تنظيم ترحتنال ) املتطوعات(

ا كان األشخاص غري قادرين على حتمل تكاليف السفر مع الزبناء، فيمكن ، إذمن املتطوعني

لتغطيتها، إذا كان املتطوعني يف حاجة املالية وارد املع يمجت وصاريف  املهذهإقرار سياسة لتغطية 

إلى قضاء وقت فراغهم املحدود يف مؤسسات تعليمية أو يف تداريب رسمية من أجل إغناء 

 مدهم بشواهد استحقاق أو دبلومات عند انتهاء برامج التكوين أو سريتهم الذاتية، فيمكن

 ساعة قضوها يف خدمة برامج منظمتكم أو جمعيتكم وإبرام 100شواهد لالعرتاف بكل فرتة 

  .شراكات رسمية مع املدارس أو املعاهد املهنية للتكوين

  :بلورة وصف لعمل املتطوعني واإلعالن عن الفرص  . ب

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

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

 : يتضمن وصف العمل العناصر اآلتية

  :املنصب

  :وصف املهمة

  :بعالقة مع

  :الئحة املسؤوليات واملهام

  :ةالساعات الالزم

  .التوزيع اجلغرايف وأماكن العمل

  .متطلبات برنامج التكوين

  .أو املهنية/ املؤهالت الشخصية و
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  .املرجو الرجوع إلى امللحقات لإلطالع على منوذج لوصف املناصب

 :التعرف على اسرتاجتيات تعيني املتطوعني واألماكن الواجب استهدافها  . ت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ع املتطوعني هذه عناصر خمتلفة إذ أن متطوعني ذوي اخللفيات املتباينة والذين ينتمون لواق

اقتصادي خمتلف سيساعدون منظمتكم أو جمعيتكم على احلصول على وجهات نظر  سوسيو

وتصورات خمتلفة حول قضايا حقوق النساء أو ستعمل مساهماتهم على جعل الربنامج 

متجاوبا مع حاجيات خمتلف الزبناء باإلضافة إلى هذا فإن الزبناء سيشعرون بالراحة 

يف اجلمعية التي تقدم لهم الدعم واملساعدة أشخاص عندما يكون املتطوعون املشتغلون 

 .يشاطرون معهم عدة قواسم مشرتكة

  :ملء املتطوعون املحتملون لوثيقة االخنراط  . ث

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

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

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

الئحة باملهارات و القدرات، األسباب التي دفعت به إلى العمل التطوعي، األوقات التي ميكن له أن يكون 

 كيف سمع ،اجلمعية أو منظمة، معلومات حول العمل التطوعي السابق له، التجارب املهنيةفيها رهن إشارة 

  ).وتساعد هذه النقطة على مراقبة مدى جناعة اإلسرتاجتيات التي تعتمدونها لتعيني املتطوعني(مبنظمتكم 

  .املرجو الرجوع إلى امللحقات لإلطالع على منوذج لوثيقة اخنراط املتطوعني
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  :ات مسبقة الختيار وتكوين املتطوعنيإجراء حوار  . ج

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

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

م وعلى أي نوع من تضارب املصالح وعلى احلواجز التي حتول دون التعرف على جتاربهم السابقة مع املحاك

متكنهم من االلتزام مبتطلبات العمل التطوعي وكذا تقييم ميزاتهم الشخصية مبا فيها القدرة على اإلنصات، 

التسامح، الصرب، احلميمية، التعاطف، عدم إدانة األشخاص واحلكم عليهم ثم التزامهم بالعمل على متكني 

  .و تكون هذه أيضا الفرصة اجليدة ليتمكن املتطوعون من طرح األسئلة التي يودون طرحها. ءالنسا

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

إدماج النساء املستفيدات من الربنامج يف املشاركة واختاذ القرارات املتعلقة بربنامج اجلمعية 

إضافة إلى هذا فإن النساء اللواتي . ريقة مثلى لدعم مسلسل تقوية قدراتهن الفرديةالط

جيب أن يكون . مررن بالنظام ميكن لهن أن يتجاوبن بطريقة أفضل مع النساء املستفيدات

هناك تقييم حذر للحالة النفسية للمستفيدة سابقا من الربنامج للتأكد من استعدادها 

آلخرين وأنها ال حتمل أثر أي غضب أو حقد متبقي أو مشاكل للتطوع من أجل مساعدة ا

نفسية من جراء جتاربها السابقة التي قد تتعارض مع قدرتها على مساعدة األخريات ومتثيل 

 .منظمتها داخل املحكمة

  : تكوين املتطوعني .5

  .)7(حاكمجتدون أسفله عدة عناصر تتضمن برنامج تكوين شامل للمتطوعني يف جمال املرافقة إلى امل

 :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 مترين إنشاء املجموعة من أجل تكسر اجلليد. 

                                                 
)

7
(

رب، قوق اإلنسانية والقانونية لفائدة النساء األميات باملغعلى احل ةبرنامج الرتبوي:  حقيقةحقوق اإلنسانلنجعل  نالرجاء مراجعة منشورا 

من أجل وصف موقف لكيفية تنظيم الورشات التكوينية وخمتلف األنشطة ووسائل ) 2004 يوليوز global rights(الطبعة الثانية 

  .التنظيم التي ميكن إدراجها
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o شريط فيديو حول قضايا حقوق النساء. 
o  لربنامج التكوينمراجعة لوجيستيكية. 

 :حقائق و إحصائيات حول انتهاكات حقوق النساء  . ب

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

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

عض قضايا حقوق النساء وذلك من أجل الرفع من مستوى الوعي حبقوق النساء وبعامل اجلندرة خيص ب

ميكن للمتدربني أيضا ملء استمارة باإلجابة عن األسئلة بصحيح أم خطأ لتقييم . داخل صفوف املتدربني

  .معارفهم واعتقاداتهم فيما خيص حقوق النساء

 :املعلومات القانونية  . ت

  .ملعلومات حول القوانني املحلية و الدولية واملعايري املرتبطة حبقوق النساءتزويد املتدربني با

ميكن استضافة حمامني شركاء من داخل حميطكم للقيام بعملية أو ليكونوا الضيوف املتحدين  

 .يف إطار هذه الدورات التكوينية

  :هيكلة النظام القضائي و املساطر القانونية أمام املحاكم  . ث

ن مبعلومات حول هيكلة املحاكم، املساطر و اإلجراءات القانونية بنظام قانوني معني، و ميكن إعطاء تكوي

  .أيضا فكرة واضحة حول األجواء العامة التي تسود داخل قاعات املحاكم

 من داخل حميطكم للقيام بعملية أو أحد العاملني باملحكمة/و ميكن استضافة حمامني شركاء 

 . إطار هذه الدورات التكوينيةأو ليكونوا الضيوف املتحدين يف

 :تقنيات مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم  . ج

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

حتضري دراسة حالة من أجل استعمالها للتمرس على ملء . عملية مراقبة قرارات املحاكم مع املتدربني

  .ستمارة والقيام بتقييم جماعي لعملهم كمجموعةاال
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  8:تقنيات التواصل  . ح

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

  .أو فقط كضيف ليجيب على األسئلة

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

  .الزبناء و أيضا مع موظفي املحكمة

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

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

  .التدريبية

كن للمشاركني أن يتقمصوا دورا معينا يف سيناريو معني، مثال بني امرأة مي: لعب األدوار

وال يكون هناك أي تدريب مسبق يف . ضحية العنف واملرافقة التي سرتافقها إلى املحكمة

تقوم املنشطة بوصف الوضعية وتعطي الوقت . لعب األدوار بل هو دور عفوي ومرجتل

، بعدها تقوم املشاركات بتقديم الدور والتأكد والتعليمات املحددة للمشاركات لتحضريها

من فتح جمال بعد العرض للطلب من املشاركات ومن املتفرجني اإلدالء مبشاعرهم، مواقفهم، 

 .مالحظاتهم وحتاليل لعب الدور هذا

 :جوالت داخل املحاكم  . خ

ى للتعرف على كجزء من برنامج التكوين، جيب أخذ املتدربني يف جوالت ملختلف املحاكم ومؤسسات أخر

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

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

  .موظفي املحاكم

تابعة الزيارات امليدانية للمحاكم، ميكن للمتدربني تقمص ميكن للعب األدوار أن يكون فعاال كنشاط م

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

                                                 
 يف االسرتقاقية التشغيل القسري و املمارسات  اجلنسي،االستغالل/باالعتداءاملهددات الشابات الفتيات والنساء الرجاء مراجعة منشورنا   8

تقنيات على مفصل االضطالع بشكل من أجل ) 2003 أبريل global right( الدعارة و اخلدمة يف البيوت و املتاجرة يف األشخاص 

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

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

تنتظره املنظمة منهم من حيث التصرفات، املظهر سواء داخل املحاكم أو على مستوى مؤسسات أخرى، 

  .والتعامل مع النساء املستفيدات. التفاعل مع موظفي جهاز العدالة

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

وتلزم مثل هذه السياسة كال من املتطوعني واملنظمة بعدم التحدث عن أية حاالت خارج . ويلتزمون بها

إطار العمل أو اإلدالء أو اإلشهار بأسماء الزبناء أو أية تفاصيل متعلقة بقضاياهم من دون موافقة الزبونة 

ماية النساء الزبونات من العار االجتماعي أو من اخلطر وعدم وهذا مهم جدا من أجل ح. وإخبارها

العبث أو اإلخالل مبسار القضية داخل املحكمة وتساعد مثل هذه السياسة على إنشاء عالقة ثقة بني 

كما جيب إخبار الزبناء من طرف املوظفني الذين يشتغلون على الربنامج . موظفي املنظمة والنساء الزبونات

  . يتم فيها االتصال بهم بالتزام املنظمة أو اجلمعية باحرتام مبدأ السريةمنذ أول وهلة

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

) من متطوعني ونساء زبونات الخ(تعريفا باالتصاالت السرية، وصفا لألشخاص الذين تعنيهم هذه السياسة 

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

  . أو حالة مستعجلة التي فيها خطر على احلياةاملستفيدةلهذه السياسة كموافقة 

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

العنف، قامت والية بينسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية بسن قانون يضمن سرية االتصاالت بني 

  .املرشدات  والنساء ضحايا العنف

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

  .ام والتقاريرأسماء غري حقيقية يف كل الوثائق ذات االستعمال الع

 :التأطري املزدوج  . ذ

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

املتطوع اجلديد مبرافقة متطوع أو موظف آخر أكثر جتربة / يقوم املتدرب" الدورات املوازية"خالل 

ة املتطوع األكثر جتربة وهو يقوم بعمله ثم للمحاكم أو عند إعطاء اإلرشاد القانوني يقوم املتدرب مبراقب

  .بعد االنتهاء يتم فتح املجال لطرح األسئلة، املناقشة والتحاور
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فهو يشابه شيئا ما الدورات املوازية، غري أن املتطوع اجلديد هنا يقوم فعال " التأطري املزدوج"أما عن 

ويف . ه من طرف متطوع أو موظف أكثر جتربةبعمل املرافقة إلى املحكمة وباإلرشاد القانوني، وتتم مرافقت

. آخر الدورة يقوم املتطوع األكثر جتربة باإلدالء بآرائه وتقييمه ألداء املتطوع اجلديد مع إعطاء النصائح

جيب أن خيضع املتطوعون اجلدد لهذا التأطري املزدوج إلى أن حيس املوظفون أو املتطوعون األكثر جتربة أن 

  .توى جدي من التحسنمهاراتهم قد بلغت مس

 :القضايا اإلدارية  . ر

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

  .وملء استمارات منوذجية أمامهم إذا استدعى األمر ذلك

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

 حلضور جلسات املحكمة، شروط احلضور، األشخاص واألرقام التي ميكن االتصال بها إذا إتباعهاالواجب 

  .أراد املتطوع االعتذار عن جميئه أو شيئا من هذا القبيل

 :الوثائق املكتوبة  . ز

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

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

لكل مشارك حيتوي على جميع الوثائق ذات الصلة والتي ميكن استعمالها كمرجع " بتكوين املتطوعني

  ).ة(خالل فرتة خدمة املتطوع 

الكثري من هذه العناصر تتواجد يف هذا : ( علىكوين املتطوعنيامللف اخلاص بتميكن أن حيتوي 

  )الدليل العلمي

o جدول مفصل لربنامج التكوين.  

o خلفية وتقديم ملنظمتكم الغري احلكومية.  

o وصف لربنامج املرافقة إلى املحاكم.  

o دليل املوظفني باملنظمة غري احلكومية و القانون التنظيمي.  

o وصف لعمل املتطوعني.  

o حصائيات حول حقوق النساءوقائع و إ.  

o مقاالت حول قضايا حقوق النساء.  

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

o جدول حول هيكلة التنظيم القضائي .  
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o وظفي هذا القطاعوصف للمكاتب التابعة جلهاز العدالة وم.  

o دليل لإلشغال باملحاكم.  

o معجم للمصطلحات القانونية واملصطلحات املتعلقة حبقوق النساء.  

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 ضمان السريةوثيقة سياسة .  

o موافقة املتطوعني.  

 : املتطوعنيتسيريكيف يتم  .6

  :وار األخري ما بعد التكويناحلكيف يتم إجراء   . أ

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

تكوين، إعطاء الفرصة للمتدرب ويعطيكم هذا احلوار الفرصة األخرية من أجل مراجعة برنامج ال. منهم

ليطرح األسئلة التي يشاء طرحها، التأكد من أنها متمكنة من كل ما هو لوجستيكي و وواجبات االلتزام 

انظر (مبهمة التطوع، تقييم مدى استعدادها لبدء العمل ثم مراجعة وتكملة وثيقة التعهد مع املتطوع 

  ).أسفله

  :)ة( احلكومية وكل متطوعإبرام وتوقيع تعهد بني املنظمة الغري  . ب

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

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

 عدد معني من ساعات العمل خلدمتها، القيام مبهام مهمة املنظمة، االلتزام بقوانينها على الدوام، ختصيص

وعلى املنظمة كذلك االلتزام .  قوانني احلضور واحرتام قانون السرية التي تعمل به املنظمةإتباعمعينة، 

بتوفري التكوين، الدعم وتأطري املتطوعني، استعمال مقدراتهم واستغاللها استغالال جيدا وإجيابيا 

  . ساهمة املتطوعني وممبجهوداتواالعرتاف 

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

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

ميكن أن تدرج يف هذا .  يف األنشطة ويف اختاذ القرارات داخل املؤسسةاالخنراطجيب تشجيع املتطوعني على 

طار األنشطة التالية، املشاركة يف اللجان و اللقاءات التي تعقدها املنظمة، االجتماعات املرتبطة بالربنامج اإل
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نفسه، اجتماعات العضوية، اجتماعات جمالس اإلدارة، احلضور يف الدورات التكوينية، التأطري املزدوج، 

ت يف منشورات املنظمة، ربط العالقات املشاركة يف االنتخابات داخل املنظمة غري احلكومية، كتابة مقاال

  ...العمومية ونهج سياسة القرب، جتميع املوارد املالية، إلخ

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

عيني املتطوعني، وقوانني التكوين املنظمة الغري احلكومية ومساعدة منسق الربنامج يف تطوير وتفعيل مناهج ت

  .والتدبري

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

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

  .القرارات

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

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

 :االحتفاظ بسجالت وملفات خاصة باملتطوعني  . ج

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

سيساعد هذا على تنظيم أنشطة لالعرتاف مبجهوداتهم مثل . املدة الزمنية التي قضوها يف خدمة منظمتكم

حفالت تكرميية يتم خاللها منح شواهد تذكر فيها ساعات العمل التي أمتها املتطوعون ميكن أن تساعد 

م خاصة إذا كان العمل هذه امللفات كذلك على صياغة رسائل شكر للمتطوعني وتقارير للتنويه بأعماله

  .التطوعي يف إطار اتفاق رسمي مع مؤسسة تعليمية مثال من أجل قضاء فرتة تدريبية أو تكوين أكادميي

 :واالعرتاف مبجهود املتطوعني  . ح

اخلدمات التي يقدمونها ملنظمتكم وهناك عدة هم عليها و على جيب االعرتاف مبجهود املتطوعني وشكر

م أنشطة على رأس كل سنة حيث تسلم شواهد لالعرتاف بعدد الساعات التي  كتنظي،أساليب للقيام بهذا

قضاها املتطوعون 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

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

قضية 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

  :مع حاالت التوتر و العياءعامل الت  . خ

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

النساء، لهذا جيب تكوينهن يف هذا اإلطار بتلقينهن كيفية التعامل مع مثل هذه املواقف كما أنه يتعني على 
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السماح للمتطوعني املشاركة يف حصة تستعرض فيها تفاصيل القضية املنظمة غري احلكومية املتبنية للربنامج 

وذلك ليس فقط من أجل احلصول على معلومات حول القضية ولكن إلعطاء املتطوعة الفرصة يف مناقشة 

  .أحاسيسها وردود فعلها

 :عقد شراكات مع املحامني .7

كن للمحامني تقديم عدة خدمات يشكل املحامون جزاء أساسيا من برامج املرافقة إلى املحاكم هاته ومي

  .هامة للربنامج منها

o تقديم اإلرشاد القانوني والتمثيلية أمام املحاكم للنساء.  

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

  .معينة ولفائدة فئات معينة من النساء املستفيدات

o ول القوانني واإلجراءات القانونيةتكوين املرفقات املتطوعات ح. 
o مراقبة ملفات القضايا.  

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

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

طوعني والتدبري من أجل تعبئة املحامي بينما تنطبق عدة عناصر املناقشة املذكورة أعاله حول تعيني املت

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

ذوي اخلربة يف بعض املجاالت القانونية، / فمثال إذا كانت مؤسستكم تبحث عن حمامي أو حمامني ذي 

نسان، القانون اجلنائي أو املسطرات القانونية، جيب كذلك التأكد كقانون األسرة، القانون الدولي حلقوق اإل

من أن املحامني الشركاء يتقاسمون معكم مقاربتكم التمكينية لالشتغال مع النساء وأنهم يلتزمون بقيم 

  .ومبادئ حقوق اإلنسان وأنهم على استعداد لتقديم خدماتهم

ف على وتعيني املحامني الذي سيشكلون شركاء هناك عدة جهات خمتصة ميكن استهدافها من أجل التعر

ملنظمتكم وتدخل يف هذا اإلطار هيأة املحامني وجمعيات أخرى للمحامني ومنظمات غري حكومية تشتغل 

  .على حقوق اإلنسان و يتشكل أعضائها من ممارسي مهنة املحاماة كاجلمعيات املحلية للمحامني السباب

رام اتفاقيات رسمية مع نقابات املحامني املحلية، كليات احلقوق أو ميكن عقد شراكات مع املحامني أو إب

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

أو يف حالة عقد شراكات مع كليات ومعاهد احلقوق من خالل (خدمات تطوعية يقدمها أعضاءها 

  ).يقدمه الطلبة حتت إشراف أساتذتهماملساعدة والدعم الذي قد 



 22

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

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

  .العدالة

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

  :العراقيل

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

  :احللول

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

  .بعملكم وعمل املنظمة

  :ال جيب القيام به ما

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

  : جيب القيام بهاما

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

o وكذا النصائح والتوجيهات املفيدةديم اقرتاحات له دعم املحامي وتق. 
o  تسنى لك ذلكساعدي املحامي على إجياد املعلومات ذات الصلة كلما. 
o  حتصل بني املحامني والزبناءقد ي تالحاولي التدخل إلجياد حلول إجيابية للنزاعات. 
o رتمةحاولي أن جتعلي من االنتقادات املوجهة إلى املحامني انتقادات بناءة وحم.  

                                                 
)

9
يف إطار الورشة ) يافيالدلف ( النساء املنظمات ضد االغتصابقامت بتحضري هذا اجلزء كاترين فيدالر، منسقة اخلدمات القانونية مبنظمة ) 

  . باملغربGlobal Rightsالتكوينية التي نظمتها منظمة 
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  :مساندة املحامي

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

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

حيصل عليها املحامي وسيساعد هذا على إمتام الصورة ومساعدة املحامي على متثيل الزبون متثيال 

جيب أن تتذكرها املرافقة إلى جيدا، ومن أجل النجاح يف لعب هذا الدور، هناك أشياء متعددة 

  .املحكمة

  :ةيابالت األولـاملق

o وركقدمي نفسك واشرحي د. 
o عالقة ثقة مع زبونتكبناء . 
o  وما هي اخلدمات تك مواخلدمات التي تقدمها منظاشرحي ما سيحدث داخل املحكمة

 . منظمات أخرىلدىاملتوفرة 
o  زبونتك ما إذا كانت لها أي أسئلة متعلقة باملعلومات التي توفرينها لهااسألي دائما. 
o معلومات حول املكان ه تتوفر لديك اتفقي مع زبونتك على خطوات املتابعة وتأكدي من أن

  .بهن فيه أن تتصلني حيبذونالذي 

  :تقسيم احتياجات الزبناء

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

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

 .ذلك

  :املسائل اللوجيستيكية

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

 .االتصال مبشغلها
o هل لديها هاتف ؟ ما هي أحسن طريقة لالتصال بها ؟ 
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  :هييئ اللقاءات واملقابالت مع املحاميت

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

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

 .قصتها
o  تعول عليهأنص ثقة ميكن للزبونة أن املحامي شخالتأكيد على .  

  :حتضري الشهادات

o  أي ان لديها كتذكري الزبونة بوجوب اإلنصات املتملي لألسئلة وطلب التوضيحات إذا

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

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

  .التأني

  :التحكم يف الوضعية

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

  .أو فرتة اسرتاحةة تأخذي قسطا من الراح
o  جيب التدخل )كأسر املدعى عليه، مثال(طرف آخر، و إذا ما شب نزاع بني الزبونة ،

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

 .اخلصم أو عائلته إن استدعى األمر ذلكالشرطة للتدخل مع الطرف 

  :التحضري لسماع حكم املحكمة

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

 .املدعى عليههناك ما يكفي من احلجج ملعاقبة  املحكمة إال بإقرار ما إذا كانتقوم 
o  القضيةتنطقي بأية توقعات خبصوص النتيجة بغض النظر عن رأيك يف جناح ال. 
o  ون جد فرحة إذا ما كان قرار املحكمة إجيابيا، يتصرف كل أن تكال تنتظري من الزبونة

  .زبون بطريقة خمتلفة

  : املواضيع التي تناقش

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

  .االختيارات اإلجيابية
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  :املواضيع التي جيب تفاديها

o  ميكن أن تفرض على املدعى عليهالتيتوقعات خبصوص حكم املحكمة، العقوبات . 

  :السلوكيات الشخصية

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

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

  : اخلاصةاالحتياجاتاإلضافية التي تطرحها الزبونات ذوي التحديات 

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

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

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

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

  :األشياء التي تقولها املرافقات الناجحات لزبنائهن

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

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

  :لناجحاتالغري ااألشياء التي تقوم بها املرافقات 

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

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

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

 .له من أجل نفسهاما ميكنك مساعدتها على فعخبصوص 
o كوني صادقة خبصوص الصعوبات التي ستواجهينها مع املحكمة. 
o  ر املحكمةامسال تقدمي لها أية وعود خبصوص خواتم. 
o ال تتوقعي أي شيء خبصوص العقوبات التي قد تفرضها أو ال تفرضها املحكمة. 
o ال تتصريف وكأنك معلمتها أو شيئا من هذا القبيل. 
o ني مثاال كو-بقي هادئة ومتزنةا. 
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o  زبونتك أم تقاسم جتارب شخصية متعلقة بالعنف والتعسف، هل تقومني بهذا ملساعدة

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

    :القضاة

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

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

  .تعامالتك مع القضاة

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

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

  .اجتماعات أو تكوينات

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

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

 .الزبونة وبالتالي يصبح حضورهن مرغوب فيهومساندة وضبط تهييئ 

IV. اماألسس القانونية للجوء النساء للمحاكم بشكل ع:  

 :اخللفية القانونية للربنامج .1

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

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

  .ل يضمن املساواة و دون أي متييز بني مواطنيهامن أجل توفري احلماية القانونية بشك

. و املغرب كدولة عضوه يف األمم املتحدة و دولة منظمة للعهدين و املصادقة على العديد من االتفاقيات

ملزم باختاذ كافة التدابري من اجل ترجمة التزاماته الدولية من أجل ضمان احلماية القانونية و احلق يف 

  .كم دون أي متييز مهما كان نوعهاللجوء العادل للمحا

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

  :املثال ال اجلرد
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  اإلعالن 

  العاملي حلقوق اإلنسان

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

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

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

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

  .احلقوق األساسية التي مينحها إياه الدستور أو القانون

  العهد الدولي 

  اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية

  : 2املادة 

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

ا العهد، بان تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعرتف بها يف هذ) أ ( 

  . حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

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

إدارية أو تشريعية خمتصة، أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، و بان تنمى 

  م القضائي ؛ إمكانيات التظل

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

  اتفاقية القضاء على

   جميع أشكال التمييز ضد املرأة

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

ستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا املناسبة ودون إبطاء، سياسة ت

  : يلي

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

ريع وغريه من هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملي لهذا املبدأ من خالل التش

  الوسائل املناسبة،

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

  ضد املرأة،

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

  تصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من أي عمل متييزي،طريق املحاكم ذات االخ

  .تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون. 1: 15املادة 
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  : الذي جاء حسب مقتضياته ما يليللدستورأما بالنسبة للقانون املغربي فإننا نرجع باألساس 

  :التصدير

...   

 العضو املغربية، اململكة فإن الدولي، الصعيد على به تضطلع الذي الدور تقوية لضرورة منها وإدراكا
 وواجبات، وحقوق مبادئ من مواثيقها تقتضيه ما بالتزام تتعهد الدولية، املنظمات يف النشيط العامل
 .عامليا عليها متعارف هي كما اإلنسان حبقوق تشبثها وتؤكد
 ...  

 مراعاة مع تطويرهما؛ يف واإلسهام بهما، والنهوض اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان حقوق منظومتي حماية
  للتجزيء؛ قابليتها وعدم ، احلقوق لتلك الكوني الطابع

 االجتماعي االنتماء أو الثقافة أو املعتقد أو اللون أو اجلنس بسبب التمييز، أشكال كل ومكافحة حظر -
   كان؛ همام شخصي، وضع أي أو اإلعاقة أو اللغة أو اجلهوي أو

 وهويتها اململكة، وقوانني الدستور، أحكام نطاق ويف املغرب، عليها صادق كما الدولية، االتفاقيات جعل -
 مع ، التشريعات هذه مالئمة على والعمل الوطنية، التشريعات على نشرها، فور تسمو، الراسخة، الوطنية

   .املصادقة تلك تتطلبه ما
   .الدستور هذا من أيتجز ال جزءا التصدير هذا يشكل
  6 الفصل

 السلطات فيهم مبا اعتباريني، أو ذاتيني أشخاصا واجلميع، .األمة إرادة عن تعبري أسمى هو القانون

  .له باالمتثال وملزمون أمامه، العمومية،متساوون
  19 الفصل

 واالجتماعية ديةواالقتصا والسياسية املدنية واحلريات باحلقوق املساواة، قدم على واملرأة، الرجل يتمتع

 واملواثيق االتفاقيات يف وكذا األخرى، مقتضياته ويف الدستور، من الباب هذا يف الواردة والبيئية، والثقافية
 تسعى.وقوانينها اململكة وثوابت الدستور أحكام نطاق يف ذلك وكل املغرب، عليها صادق كما الدولية،
 كل ومكافحة للمناصفة هيئة الغاية، لهذه وحتدث .نساءوال الرجال بني املناصفة مبدأ حتقيق إلى الدولة
  .التمييز أشكال

 
 عليها هي تانطالقا أيضا من نصوص االتفاقيات و املعاهدات الدولة و اجلهوية فإن الدول التي صادق

  .خليجمربة بقوة القانون الدولي باختاذ كافة التدابري الالزمة إلعمالها، مبا يف ذلك إدماجها يف التشريع الدا

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

  .مطالبة كمؤسسات تابعة للدولة أن تتكيف و املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

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

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

  :القضاة يعتربون يف وضعية خرق االتفاقية إذا مل يأخذوا بعني االعتبار مقتضياتها و ذلك حسب التالي
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   2املادة 
يز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمي

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

    :وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي

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

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

  البلد، من أي عمل متييزي،

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

  السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

  :تعريفات مبسطة للقوانني .2

 هذا الدليل ي من املعطيات القانونية التي ميكن ملستعمله الفقرة إلى تلخيص و تبسيط جمموعةذتهدف ه

  : املعطيات تتلخص يفهذهاالستعانة بها من أجل إجناز برنامج املرافقة أمام املحاكم أو املناصرة، و 

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

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

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

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

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

اإلجراءات القانونية الواجب اختاذها مع إعطاء ملخص قانوني يضم النصوص القانونية الدولية 

 و املحلية املتعلقة باملوضوع 
باإلضافة إلى التطرق يف األخري إلى بعض اإلجراءات التي ميكن للجمعيات اختاذها من أجل  

لشابات املهددات قانونيا و أيضا التطرق لبعض املشاكل املرتقبة التي ميكن مساعدة الفتيات و ا

  .للجمعيات مصادفتها أثناء مساعدتهم للفتيات و الشابات املهددات قانونيا

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

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

  :اجلماعة وتقدمها ورقيها وهو يهدف إلى

o صون حريات األفراد و حتقيق مصاحلهم.  

o حفظ و ضبط كيان املجتمع و ضمان تقدمه. 

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

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

  .الفردية للشخص

 : ثالث قضاياقانون األسرةينظم  
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o القضايا املتعلقة باألسرة 
o القضايا املتعلقة باحلالة األهلية و الوالية على املال 
o القضايا املتعلقة باملواريث و الوصايا. 

 : نوعني من القواعدالقانون اجلنائييشمل  
o ل التي تعترب جرائم و تبني العقوبات املقررة لكل منها قواعد موضوعية حتدد األفعا

  و تسمى بالقانون اجلنائي

o قواعد شكلية أو إجرائية و يطلق عليها قانون املسطرة اجلنائية. 

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

 .تنقسم اجلرائم إلى جنايات و جنح و خمالفات 
o السجن املؤبد،اإلعدام:  بالعقوبات اجلنائيةاجلرائم املعاقب عليها:  هيناياتاجل ، 

 التجريد من ، اإلقامة اإلجبارية،)خمس سنوات إلى ثالثني سنةمن (السجن املؤقت 

  10احلقوق الوطنية

o احلبس الذي ال يقل : بالعقوبات اجلنحية األصلية هي اجلرائم املعاقب عليها اجلنح

جاوز خمس سنوات باستثناء حاالت العود أو احلاالت التي حيدد عن شهر و ال يت

 11 درهما1200 أخرى باإلضافة إلى الغرامة التي تزيد عن افيها القانون مدد
o االعتقال ملدة تقل : بالعقوبات الضبطية األصلية هي اجلرائم املعاقب عليها املخالفات

 .12 درهم1200 درهما إلى 30 الغرامة من ،عن شهر

 هي جمموع القواعد اإلجرائية و الشكلية التي تتبع من وقت وقوع اجلرمية إلى ة اجلنائيةاملسطر 

 :و متر املسطرة اجلنائية باملراحل التالية. وقت تنفيذ العقوبة

o أي التحقيق الذي يقوم به املحقق مبجرد تبليغ الشرطة القضائية : البحث التمهيدي

  .أو النيابة العامة عن وقوع اجلرمية

o بعد االنتهاء من البحت التمهيدي حتال القضية على : ة التحقيق اإلعداديمرحل

النيابة العامة بصفتها السلطة املختصة و تقوم بعد ذلك إما حبفظ القضية أو رفع 

 .الدعوى إلى املحكمة املختصة
o املرحلة التي يتم فيها البت النهائي يف القضية: املحاكمة. 

لعمومية ضد الفاعل األصلي للجرمية و املساهمني و املشاركني  تقام الدعوى ا:الدعوة العمومية 

 ميكن أن . قضاة النيابة العامة أو املوظفون املكلفون بذلك قانونيايقيمها و ميارسها .يف ارتكابها

 13يقيمها الطرف املتضرر حسب شروط حمددة يف القانون

                                                 
  . من القانون اجلنائي16الفصل   10
  25/7/1994 من ق ج كما تم تعديله بظهري 17 الفصل  11

  من القانون اجلنائي املغربي18الفصل   12
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o الشامل و بنسخ تسقط الدعوى العمومية مبوت الشخص املتابع، بالتقادم و بالعفو 

. املقتضيات اجلنائية التي جترم الفعل، و بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء املقضي به

كما تسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك أو بتنازل املشتكي عن 

شكايته، إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة، ما مل ينص القانون على خالف 

 14.ذلك
o 20عمومية ما مل ينص قانون خاص على خالف ذلك إما مبرور تتقادم الدعوى ال 

و مرور سنتني كاملتني .  سنوات كاملة يف اجلنح5و مرور . سنة كاملة يف اجلنايات

  15.يف املخالفات

كتعويض عن األضرار الناجمة عن اجلناية أو اجلنحة أو املخالفة هي من حق  :الدعوة املدنية 

 16.مادي أو معنوي نتج مباشرة عن اجلرميةجميع الذين أصيبوا بضرر جسدي، 
o  ميكن لهده الدعوى أن تقام ضد الفاعلني أو املساهمني و املشاركني يف ارتكاب

 .اجلرمية و ضد ورثتهم أو املسئولني املدنيني عنهم
o  ميكن للجمعيات املعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كان قد

 .قبل ارتكاب الفعل اجلرميمرت أربع سنوات عن تأسيسها 

ميكن إقامة الدعوى املدنية و الدعوى العمومية يف آن واحد أمام املحكمة الزجرية املحال  

  17.عليها الدعوى العمومية

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

 18.وى العموميةجيب االنتظار إلى أن يبت نهائيا يف الدع
  

  

                                                                                                                     
  من قانون املسطرة اجلنائية3 الفصل 13
 نائية من قانون املسطرة اجل4 املادة 14
  من قانون املسطرة اجلنائية5 املادة 15
  من قانون املسطرة اجلنائية7 املادة 16
  من قانون املسطرة اجلنائية9 املادة 17
  من قانون املسطرة اجلنائية10 املادة 18
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  19:منوذج لبعض القضايا التي تعرض بشكل كبري على اجلمعيات و التي تستلزم املرافقة  . أ

   و هتك العرضاالغتصاب

  :القانون الدولي

  املدنية والسياسية الدولي اخلاص باحلقوق العهد

   7املادة 
 نية أو وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا جيوز إخضاع أحد للتعذيب ال
  ...احلاطة بالكرامة                      

  

  من ضروب املعاملة مناهضة التعذيب وغريه اتفاقية

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  على أدوار منطية للرجل واملرأة،

                                                 
   متت صياغة هاته البطائق القانونية بتعاون مع جمعية املحامني الشباب باخلميسات 19

 االغتصاب 
حسب 
القانون 
 الدولي
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  :القانون املغربي

  

  االغتصاب
  

  تعريف االغتصاب من خالل

  :املغربيالقانون اجلنائي 

 االغتصاب هو مواقعة رجل المرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه : "486الفصل  
  . سنوات إلى عشر خمس بالسجن من                       

 املجني عليها تقل عن مثان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو غري أنه إذا كانت سن  
 قواها العقلية أو حامال، فإن اجلاني يعاقب بالسجن من  معروفة بضعف معاقة أو                       
  .سنة عشر إلى عشرين                       

خادما  وصيا عليها أوإذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو : 487الفصل 

باألجرة عندها أو عند أحد من األشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك 

  :أي شخص استعان يف اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي

  .484 السجن من خمس إلى عشر سنوات، يف احلالة املشار إليها يف الفصل -

  485 عشرين سنة، يف احلالة املشار إليها يف الفقرة األولى من الفصل  السجن من عشر إلى-

  .485 السجن من عشرين إلى ثالثني سنة، يف احلالة املشار إليها يف الفقرة الثانية من الفصل -

  .486 السجن من عشر إلى عشرين سنة، يف احلالة املشار إليها يف الفقرة األولى من الفصل -

  .486ى ثالثني سنة، يف احلالة املشار إليها يف الفقرة الثانية من الفصل  السجن من عشرين إل-

، إذا نتج عن اجلرمية افتضاض املجني 487 إلى 484يف احلاالت املشار إليها يف الفصول : 488الفصل 

  :عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل اآلتي

  484يف الفصل  السجن من خمس إلى عشر سنوات، يف احلالة املشار إليها -

  .485 السجن من عشر إلى عشرين سنة، يف احلالة املشار إليها يف الفقرة األولى من الفصل -

  .485 السجن من عشرين إلى ثالثني سنة، يف احلالة املشار إليها يف الفقرة الثانية من الفصل -

  .486من الفصل  السجن من عشر إلى عشرين سنة، يف احلالة املشار إليها يف الفقر ة األولى -

  .486 السجن من عشرين إلى ثالثني سنة، يف احلالة املشار إليها يف الفقرة الثانية من الفصل -

، فإن احلد األقصى املقرر للعقوبة يف 487على أنه إذا كان اجلاني أحد األشخاص املشار إليهم يف الفصل 

  . كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب

 االغتصاب
وهتك 
العرض 
 حسب

القانون 
 المغربي
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  هتك العرض
  

عاقب باحلبس من سنتني إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض ي:484الفصل 

قاصر تقل سنه عن  مثان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان 

  .أنثى ذكرا أو

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص : 485الفصل 

  .نثى، مع استعمال العنفذكرا كان أو أ

غري أنه إذا كان املجني عليه طفال تقل سنه عن مثان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف 

  .قواه العقلية، فإن اجلاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة

  

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

 اجتاه امرأة بدون إرادتها ورغبتها حتى وإن اقتصر على االغتصاب هو سلوك يصدر عن رجل 

 ؛ملس الشعر أو اليد بالقوة
  .؛االغتصاب هو سلوك عنيف تدخل فيه العالقة السلطوية للرجل على املرأة 

االغتصاب ميكن أن يكون مصدره حتى الزوج بالرغم من أن القانون املغربي ال يتطرق لهذه  

 ؛احلالة
خص ال تنفي جرمية االغتصاب عن هدا الشخص يف حالة عدم موافقة إقامة عالقة جنسية مع ش 

  ؛املرأة

  ؛متى غابت رغبة املرأة وإرادتها وفرض عليها سلوك جنسي معني اعترب اغتصابا 

 ؛جميع النساء هن عرضة لالغتصاب مهما كانت تصرفاتهن أو لباسهن 
  ؛رغم عدم افتضاض البكارة فإن اجلرمية تعترب قائمة 

 ؛ حسب سن الضحيةتشدد العقوبة 
 ؛عقوبة بالنظر لصفة اجلانيتشدد ال 
 ؛الضحيةتشدد العقوبة أذا كان الفاعل من أصول  
 ؛ة إذا ما استعان اجلاني بشخص آخرتشدد العقوب 
 .تشدد العقوبة إذا نتج عن االغتصاب افتضاض البكارة 

 :أمام املحكمة مكونات امللف )2

الدرك أو (أو أمام الضابطة القضائية مباشرة   وكيل امللك أو الوكيل العامأمامتقديم شكاية  

تقدم الشكاية ضد جمهول   إن تم التعرف عليه أوبهتكى شويشار يف الشكاية لصفة امل) الشرطة

وعنوانه ويتم ذكر جميع الظروف املحيطة بالواقعة واملكان والزمان التي  ويشار يف الشكاية إلى

  .شكاية بشهادة طبية الشهود وعناوينهم وترفق الوأسماءوقعت فيه 
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 حييل امللف أنميكن لوكيل امللك أو الوكيل العام حسب االختصاص بعد تكييفه لوقائع النزلة  

  .مباشرةعلى قاضي التحقيق أو على اجللسة 

إذا أحيل امللف على قاضي التحقيق جيب تقديم مذكرة املطالب املدنية مرفقة بأداء الوصل  

  .اجلزايف

بلغ اجلزايف للحفاظ على يق امللف على اجللسة جيب إعادة أداء املبعد أن حييل قاضي التحق 

 .حقوقك
   

 : املبلغ اجلزايف 
  . درهم أمام املحكمة االبتدائية100    

  .اجلنايات درهم أمام حمكمة 500

  :مسؤولية الدولة جتاه االغتصاب )3

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

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

  .شكال من أشكال التعذيب

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

تكبها األفراد غري رسميني عندما تتقاعس عن التحرك ملنع االغتصاب أو هي مسئولة أيضا عن تلك التي ير

  20املعاقبة عليه أو إنصاف الضحية

  .اإلجراءات القانونية الواجب اختاذها )4

  

  

أين جيب التوجه يف حالة 

   و ملناالغتصاب

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

  .الة مع اإلشارة إلى اجلروح أو اإلفتضاضطبية تتضمن تقريرا عن احل

التوجه مباشرة إلى أقرب مركز للشرطة قصد تقديم شكاية  .2

 .باالغتصاب يف مواجهة الفاعل
ميكن تقديم شكاية مكتوبة إلى الوكيل العام لدى حمكمة االستئناف  .3

 .مع الشهادة الطبية
 أن تطالب بتعويض مادي يف مواجهة املعتدي  .4
 درهم للمطالبة بالتعويض أمام 500 وقدره أداء الرسم اجلزايف .5

 .املحكمة
بعد احلكم لصاحلها يف امللف ميكنها املطالبة بالتعويض عن املصاريف  .6

 .القضائية

                                                 
  )منظمة العفو الدولية(ضع حدا للعنف ضد املرأة  مصائرنا بأيدينا فلن 20



 36

إذا تعذر على املحكوم عليه أداء التعويض فللضحية أن تطالب به   .7

 .بعد إمتامه الفرتة املحكومة بها عليه وعندها يقضيها حبسا
  ملساعدة القضائية بوضع طلب خاص بدلكميكن احلصول على ا

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 التهديد بالسالح األبيض.  

o وجود خدوش أو رضوض على جسم املرأة الضحية.  

o  تأكيد الشهود يف حالة وجودهم أنهم سمعوا صراخا

 الضحية يف وضعية خناق مع الفاعل بعد باغتواأو 

  .اغتصابها

  .يستحسن تقديم الشكاية كتابة o  إجراءات هامة

o أخد أسمائهم و عناوينهم مباشرة و يف حالة التوفر على شهود جيب 

 ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم لشرطة و جيبقبل التوجه ل

  .بالشكاية

   الشهادة الطبية بالشكاية إرفاقجيب 

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

  .كانت ترتديها

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

 .صري شكايتهالتسأل عن م
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

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

  الدولي اخلاص باحلقوق العهد

  املدنية والسياسية 

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

  .حد من حياته تعسفاأ

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

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

  من ضروب املعاملة مناهضة التعذيب وغريه اتفاقية

  إنسانية أو املهينة وبة القاسية أو الال أو العق

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

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   يشتبهمعلومات أو على اعرتاف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو

يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من   أو عندما-ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو 

من ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات وال يتض. الرسمية أي شخص آخر يتصرف بصفته

  . لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها قانونية أو املالزم

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

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

 القضاء على التحيزات و قافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف حتقيقتغيري األمناط االجتماعية والث) أ

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

  اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة،

  اإلعالن العاملي بشأن القضاء على العنف ضد املرأة

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

 سواء من الناحية اجلسمانية أو ، أو معاناة للمرأةآذى يرتتب عليه، أن يرجح أواجلنس ويرتتب عليه،

 ،ن احلرية من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي ممبأفعالاجلنسية أو النفسية مبا يف ذلك التهديد 

  . سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة

   :  ما يلي،يفهم بالعنف ضد املرأة انه يشمل على سبيل املثال ال على سبيل احلصر، :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 . أ

 وختان اإلناث وغريه من املمارسات ، واغتصاب الزوجة،نف املتصل باملهر والع،أطفال األسرة اإلناث

   والعنف غري الزوجي والعنف املرتبط باالستغالل ؛ ،التقليدية املؤذية للمرأة

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

 واالجتار ،والتخويف يف مكان العمل ويف املؤسسات التعليمية وأي مكان آخراجلنسي واملضايقة اجلنسية 

  بالنساء وإجبارهن على البغاء؛ 

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

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

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

   -:تستهدف القضاء على العنف ضد املرأة، ولهذه الغاية ينبغي لها

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

   عليه حتفظاتها أو سحب إليهاييز ضد املرأة أو االنضمام التم

  .  متتنع عن ممارسة العنف ضد املرأةأن) ب(

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

  . أو ارتكبها أفراداألفعالللقوانني الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه 

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

 تفتح فرص أن وينبغي األضرار العنف عليهن  وان تؤمن للنساء تعويضا عن بإيقاع باألضرارالنساء 

سبما تنص عليه  وان تتاح لهن ح، النساء اللواتي يتعرضن للعنفأمام آليات العدالة إلىالوصول 

 إعالم أيضا التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول األضرار سبل عادلة وفعالة لالنتصاف من ،القوانني الوطنية

  النساء مبا لديهن من حقوق يف التماس التعويض من خالل هذه اآلليات؛ 

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

 عون أيآخذة بعني االعتبار حسب االقتضاء،، لذلك الغرض يف اخلطط املوجودة بالفعلإحكاماتدرج 

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

 والثقافية التي واإلداريةة على حنو شامل، النهج الوقائية وكل التدابري القانونية والسياسي،ان تصوغ) و(

 املرأة بسبب وجود قوانني إيذاء ال يتكرر أن العنف وتكفل أشكالتعزز حماية املرأة من جميع 

   ال تراعي نوع اجلنس ؛ أخرى تدخل أشكالوممارسات إنقاذية و 

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

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

 وإعالتهم والعالج واملشورة األطفالواملساعدة على رعاية ، كإعادة التأهيل،، مساعدة متخصصةأطفالهن

 تتخذ أن ؛ وينبغي لها واخلدمات الصحية واالجتماعية واملرافق والربامج،  فضال عن الهياكل الداعمة

   تأهيلهن يف املجالني البدني والنفسي؛ وإعادة لتعزيز سالمتهن األخرىكل التدابري 

  املرأة؛ املتصلة بالقضاء على العنف ضد ألنشطتها تدرج يف امليزانيات احلكومية موارد كافية أن) ح(
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 عن واملسئولنياملوظفني العموميني  القوانني وإنفاذ لضمان تزويد موظفي ةالالزم تتخذ التدابري أن) ط(

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

  املرأة ؛

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

 دونية إلى املستندة األخرى التحيز واملمارسات التقليدية وكل املمارسات لةوإلزا ،والثقافية للرجل واملرأة

   القوالب اجلامدة فيما يتعلق فبدور الرجل واملرأة ؛  أو إلى من اجلنسني أو تفوقه أي

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

 هذا العنف أسباب وان تشجع األحباث التي تتناول ، العنف ضد املرأةأشكالف عن مدى تفشي خمتل

 أنوطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابري التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على 

   ؛إليها ونتائج األحباث املشار اإلحصاءاتجيري نشر 

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

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

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

توجيهية مالئمة للمساعدة على تنفيذ املبادئ التي يتضمنها هذا أن تشجع على صوغ مبادئ ) ن(

 يف كافة ،أن تعرتف بالدور الهام الذي يؤديه احلركة النسائية واملنظمات غري احلكومية) س(، اإلعالن

   يف رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد املرأة، ،أحناء العامل

النسائية واملنظمات غري احلكومية وتتعاون معها على املستويات أن تسعل وتساند عمل احلركة ) ع (

  ،  اإلقليميةاملحلية والوطنية و

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

  .  حسب االقتضاء،العنف ضد املرأة ضمن براجمها

 

  :القانون املغربي

  لزوجي من خاللتعريف العنف ا

  :القانون اجلنائي

      يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر :404الفصل 
  : أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي أحد ضد من العنف أو اإليذاء                     

        ، ضعف العقوبة 401 و400 يف احلاالت املنصوص عليها يف الفصلني - 1
 .املقررة لكل حالة، حسب التفصيالت املشار إليها فيهما                           

أما يف . ، السجن من عشر إلى عشرين سنة402 يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األولى من الفصل - 2

  .احلالة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثالثني سنة

  .، السجن من عشرين سنة إلى ثالثني سنة403الة املنصوص عليها يف الفقرة األولى من الفصل  يف احل- 3

  .أما يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية، فهي السجن املؤبد

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
 المغربي
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من ارتكب عمدا ضد غريه جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو اإليذاء سواء مل ينتج : 400الفصل 

 عن األشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز ال تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب عنه مرض أو عجز

  .باحلبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط

 إلى سنتني ويف حالة توفر سبق اإلصرار أو الرتصد أو استعمال السالح تكون العقوبة احلبس من ستة شهور

  .والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم

إذا كان اجلرح أو الضرب أو غريهما من أنواع العنف أو اإليذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز : 401الفصل 

مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون احلبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف 

  .درهم

 اإلصرار أو الرتصد أو استعمال السالح، تكون العقوبة احلبس من سنتني إلى خمس، ويف حالة توفر سبق

  .والغرامة من مائتني وخمسني إلى ألفي درهم

وجيوز أن حيكم على مرتكب اجلرمية، عالوة على ذلك، باحلرمان من واحد أو أكثر من احلقوق املشار إليها يف 

  .إلى عشر وباملنع من اإلقامة من خمس سنوات 40الفصل 

 إذا كان اجلرح أو الضرب أو غريهما من وسائل العنف أو اإليذاء قد نتج عنه فقد عضو أو :402الفصل 

برته أو احلرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى 

  .عشر سنوات

  .السالح، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنةويف حالة توفر سبق اإلصرار أو الرتصد أو استعمال 

إذا كان اجلرح أو الضرب أو غريهما من وسائل اإليذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن : 403الفصل 

  .دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه املوت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة

  .صد أو استعمال السالح تكون العقوبة السجن املؤبدويف حالة توفر سبق اإلصرار أو الرت

 يعاقب باحلبس من شهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من :413الفصل 

سبب لغريه مرضا أو عجزا عن األشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد 

  .تضر بالصحة

 ذلك مرض أو عجز عن األشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته احلبس من سنتني فإذا نتج عن

و جيوز عالوة على ذلك، أن حيكم على مرتكب اجلرمية باحلرمان من واحد أو أكثر من . إلى خمس سنوات

  .  وباملنع من اإلقامة، من خمس سنوات إلى عشر40احلقوق املشار إليها يف الفصل 

 ما إذا نتج عن املواد التي أعطيت مرض ال يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته و يف حالة

  . السجن من خمس إلى عشر سنوات

  . أما إذا نتج عنها املوت، دون أن يقصده اجلاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

 السابق أحد أصول املجني عليه أو فروعه أو إذا كان مرتكب اجلرائم املشار إليها يف الفصل: 414الفصل 

  : زوجه أو املستحق يف مرياثه أو من له سلطة عليه أو املكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل اآلتي

  . ، احلبس من سنتني إلى خمس413 يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األولى من الفصل - 1

  . ضعف عقوبة احلبس املقررة يف تلك الفقرة413لثانية من الفصل  يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة ا- 2

  . ، السجن من عشر إلى عشرين سنة413 يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من الفصل - 3

  . ، السجن املؤبد413 يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة اخلامسة من الفصل - 4
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 يف جرائم القتل أو اجلرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجني ضد يتوفر عذر خمفض للعقوبة: 418الفصل 

  الزوج اآلخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسني جبرمية اخليانة الزوجية

  العنف الزوجي من خالل 

  قانون األسرة

  :اآلتيةللزوجة طلب التطليق بناء على أحد األسباب : 98املادة 

  واج  إخالل الزوج بشرط من شروط عقد الز-)1

   الضرر -)2

   عدم اإلنفاق-)3

   الغيبة -)4

  العيب-)5
  اإليالء والهجر-)6

 يعترب ضررا مربرا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشني أو خمل باألخالق احلميدة :99املادة 

  .يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية جتعلها غري قادرة على االستمرار يف العالقة الزوجية

تثبت وقائع الضرر بكل وسائل اإلثبات مبا فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم املحكمة يف : 100ادة امل

  . غرفة املشورة

  .إذا مل تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، ميكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق

س احلكم مبلغ التعويض املستحق عن يف حالة احلكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن حتدد يف نف: 101املادة 

   .الضرر

  الدستور املغربي

  22 الفصل

  .عامة أو خاصة كانت، جهة أي قبل ومن ظرف، أي يف شخص، ألي املعنوية أو اجلسدية بالسالمة املس جيوز ال
  .اإلنسانية ةبالكرام حاطة أو مهينة أو إنسانية ال أو قاسية معاملة ذريعة، أي حتت الغري، يعامل أن ألحد جيوز ال

 .القانون عليها يعاقب جرمية أحد، أي قبل ومن أشكاله، بكافة التعذيب ممارسة
 

 :تلخيص للعنف الزوجي و العنف بشكل عام )1

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

  مادية أو جسديا أو نفسيا يف ذاته أو ممتلكاته 

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

حسب األداة املمارس بها العنف أو حسب الشخص الذي أصابه العنف وأيضا حسب الهدف 

 جيعل جميع أشكال العنف تتداخل فيما بينها حبيث الذيالشيء .املبتغى من وراء هدا السلوك

 ؛يصعب احلديث عن شكل دون اآلخر
 ؛لعنف أن يكون عنفا جسديا عنفا معنويا أو عنفا مادياميكن ل 
 العنف الزوجي هو احلالة التي ميارس فيها الزوج السلطة باستعمال اإلكراه اجلسدي أو املعنوي؛  
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د بالقتل أو إشهار العنف هو ما ميارس جتاه الزوجة من ضرب وجرح وسب وشتم وتهدي 

 ؛السالح األبيض
  ؛و أيضا وجه من أوجه العنف الزوجيالبس النوم هطرد الزوجة يف منتصف الليل مب 

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

 ؛الفاعل هو الزوج اجتاه زوجته

  مفاهيم خاطئة عن العنف الزوجي )2

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

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

  . أن يكون للفقر أو الغنى أو أمية

  ن العنف الزوجي اليوم أصبح نادرا؟يقال أ    

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

  .اجلرائم املسكوت عنها

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

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

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

الرجال العنيفني سيجدون دائما مربرات لسلوكهم العنيف مهما فعلت النساء أو مل 

  .تفعلن

اللواتي يستمرون مع أزواجهم يعود  إذا أرادت النساء ترك أزواجهن العنيفني ميكنهن ذلك و   

  .ن ذلك؟فقط ألنهن حيبولرغبتهن و 

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

مضاعف من طرف أزواجهن، تفادي االعرتاف بأنها عرضة للعنف من طرف زوجها، 

عدم استقالليتهن املادية، االفتقار ملكان ميكن اللجوء إليه، االفتقار حلماية قانونية 

  الخ...ادي والنفسي من طرف اآلخرينكافية لهن، انعدام الدعم امل

  . الرجال العنيفني هم إما مدمنني أو مرضى عقليا؟   

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

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

 :مكونات امللف )3

   :يم شكايةيف حالة تقد 

الدرك أو (أو أمام الضابطة القضائية مباشرة  وكيل امللك أو الوكيل العام أمامتقديم شكاية  

 إن تم التعرف عليه أو توجه الشكاية ضد جمهول، تكى بهشلصفة امل ويشار يف الشكاية) الشرطة
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والزمان التي عنوانه ويتم ذكر جميع الظروف املحيطة بالواقعة واملكان ويشار يف الشكاية إلى 

  . الشهود وعناوينهم وترفق الشكاية بشهادة طبيةوأسماءوقعت فيه 

 حييل امللف أنميكن لوكيل امللك أو الوكيل العام حسب االختصاص بعد تكييفه لوقائع النزلة  

  .مباشرةعلى قاضي التحقيق أو على اجللسة 

دنية مرفقة بأداء الوصل إذا أحيل امللف على قاضي التحقيق جيب تقديم مذكرة املطالب امل 

  .اجلزايف

 التحقيق امللف على اجللسة جيب إعادة أداء املبلغ اجلزايف للحفاظ على حييل قاضيبعد أن  

  .  حقوقك

 املبلغ اجلزايف 
  . درهم أمام املحكمة االبتدائية100

  . درهم أمام حمكمة اجلنايات500

 باإلدانةضي اة أو نسخة احلكم الق ترفق الشكاي:للشقاقيف حال تقديم طلب للتطليق للضرر أو  

 .  التطليقأسباب التطليق للتربير إلىبالطلب الرامي 

  اإلجراءات القانونية الواجب اختاذها )4

 
أين جيب التوجه 

يف حالة العنف 

  الزوجي  و ملن

 :إماتقدم شكاية باملعتدي 
o  أو الدركللشرطة 
o وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية إلى  
o م لدى حمكمة االستئناف الوكيل العاإلى. 

 قسط جزايف أداءميكن للضحية املطالبة بتعويض مادي يف مواجهة زوجها شريطة 

  .املدنيلصندوق للمحكمة قصد اكتساب صفة املطالب باحلق 

األدلة الواجب توفرها 

  انطالقا من القانون

 فيها  بها مبااالستعانةجميع األدلة التي ميكن للزوجة 

  شهادة الشهود

  

  

األدلة الواجب 

  توفرها

  

األدلة و القرائن الواجب 

  توفريها لتدعيم امللف

o شهادة طبية.  

o فوتوغرافيةصور  
o الئحة بأسماء الشهود  

ترفق الشكاية بشهادة طبية تثبت األضرار اجلسمانية ومدة العجز املرتتبة عن هذا  o  إجراءات هامة

 .العنف
o  به أو املشتكى بهماملشتكىيستمع إلى الضحية . 
o ل امللف على جلسة بعد تكييف اجلرمية من طرف النيابة العامة أي بعد إعطائها حيا

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

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

o فإذا طلبت تنفيذ احلكم يف شقه املدني وتعذر  . املاديحيكم لها بهذا التعويض

تنفيذه لعجز املعتدي على األداء أمكنها حتويل املسطرة ضده قصد أن حيكم عليه 

  جمددا بالسجن مقابل التعويض ينفذه بعد استنفاذ مدة السجن املحكوم بها أصال

  

  

  

  مالحظات عملية

o  ت الزوجة لعنف من طرف زوجها  تعرضإذا يف حالة ما إتباعهااملسطرة الواجب

  .هي نفس املسطرة املتبعة يف حالة العنف بصفة عامة

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

 .مصري ملفها
o  جيب على الزوجة أن تتوجه دائما للشرطة من أجل وضع شكاية مهما كانت قيمة

نت نتيجة الشكاية التي ستضعها و دلك من  مورس عليها و مهما كاالذيالعنف 

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

 . احلمايةهذهذلك هناك بعض اجلمعيات التي توفر 
ل من فإذا كانت اق.مدة العجز املبينة يف الشهادة الطبية مهمة ألنها حتدد نوعية اجلرمية

 يوما جنحة تأديبية أو جناية 20 يوما تعترب جنحة ضبطية أو خمالفة  أكثر من 20

  .)إحداثه عن ذلك برت عضو أو توقف عن االشتغال أو نتج موت دون نية أنتجإذا 
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 التحرش اجلنسي

  :القانون الدولي

  العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   ذا العهد حبق كل إنسان يف التمتعتقر الدول األطراف يف ه :12املادة 
  .من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه مستوى بأعلى                        

  الدولي اخلاص باحلقوق العهد

  .املدنية والسياسية 

سانية أو احلاطة وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن جيوز إخضاع أحد للتعذيب ال :7املادة 

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

  من ضروب املعاملة وغريه.مناهضة التعذيب اتفاقية

  . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

أمل أو عذاب شديد، جسديا  هعمل ينتج عن  أي"بالتعذيب"أغراض هذه االتفاقية، يقصد :1املادة 

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

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

مل أو العذاب ألي يلحق مثل هذا األ  أو عندما-أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه 

وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ . الرسمية موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته

  . لهالهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم

  .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

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

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

بكون أي من اجلنسني أدنى أو   على االعتقادوالعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة

  .أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة

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

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

املرأة يف ميدان  ألطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضدتتخذ الدول ا: 11املادة 

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

العنف 
الزوجي 
حسب 
القانون 
  الدولي
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  :القانون املغربي

  تعريف التحرش اجلنسي حسب

  كما وقع تعديله القانون اجلنائي

  :03.24مبقتضى القانون رقم 

  

     يعاقب باحلبس من سنة إلى سنتني وبالغرامة من خمسة :503-1الفصل  
  خمسني ألف درهم، من أجل جرمية التحرش اجلنسي  آالف إلى                          

 السلطة  كل من استعمل ضد الغري أوامر أو تهديدات أو وسائل لإلكراه أو أية وسيلة أخرى مستغال

 .بيعة جنسيةختولها له مهامه، ألغراض ذات ط التي 
  مدونة الشغل

  :40املادة 

  :يعد من بني األخطاء اجلسيمة املرتكبة ضد األجري من طرف املشغل أو رئيس املقاولة أو املؤسسة ما يلي

  استعمال أي نوع من أنواع العنف و االعتداء املوجه ضد األجري؛

  التحرش اجلنسي؛

  التحريض على الفساد؛

 
 :تعريف مبسط التحرش اجلنسي )1

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

واجلسدية ذات طبيعة جنسية تشكل حترشا جنسيا، وعند الرضوخ أو رفض هذه املمارسات 

بشكل صريح أو ضمني يكون لذلك انعكاسا على العمل، تعيق التطور يف العمل أو خلق جو 

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

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

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

  .ر جلنس اآلخرظكون ممارسات عدائية و استفزازية بالنالعروض اجلنسية بل ميكن أن ي

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

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

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

  .التحكم يف االمتيازات يف العمل

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

التحرش 
الجنسي 
حسب 
القانون 
 المغربي
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 :مكونات امللف )2

ويشار يف ) شرطةالدرك أو ال(مباشرة  امللك أو أمام الضابطة القضائية وكيل أمامتقديم شكاية  

 إن تم التعرف عليه أو توجه الشكاية ضد جمهول، ويشار يف الشكاية تكى بهشالشكاية لصفة امل

 أو التهديدات األوامروعنوانه وصفته ويتم ذكر جميع الظروف املحيطة بالواقعة مع ذكر نوع إلى 

 والزمان التي وقعت فيه  وغريها من الوسائل التي استعملها املشتكى به  واملكاناإلكراهأو وسائل 

  . الشهود وعناوينهم وترفق الشكاية بشهادة طبيةوأسماء

 حييل امللف على قاضي التحقيق أو على اجللسة أنميكن لوكيل امللك بعد تكييفه لوقائع النزلة  

  .مباشرة

إذا أحيل امللف على قاضي التحقيق جيب تقديم مذكرة املطالب املدنية مرفقة بأداء الوصل  

  .يفاجلزا

بعد أن حييل قاضي التحقيق امللف على اجللسة جيب إعادة أداء املبلغ اجلزايف للحفاظ على  

  .  حقوقك

 . درهم100املبلغ اجلزايف حمدد يف  

  اإلجراءات القانونية الواجب اختاذها )3

أين جيب التوجه 

يف حالة التحرش 

  اجلنسي  و ملن

o  احلصول على شهادة طبية  

o الضابطة القضائية مباشرة أماملك أو  وكيل املأمام شكاية متقدي   

o  احلضور عندهم ) الدرك أو الشرطة (  امللف على الضابطة القضائية إحالةبعد

   اإلثباتللتقديم جميع املعطيات مع احلرص على االستماع للشهود 

o  املبلغ اجلزايف للمطالبة بالتعويض أداء امللف على املحكمة إحالةبعد   

  

  

األدلة الواجب 

  توفرها

  

األدلة الواجب توفرها 

  انطالقا من القانون

  شهادة الشهود 

 والضغط مثال التهديد بنقل اإلكراه وسائل إثبات

  . ضدا على القانوناملوظفة

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

 .ناوينهم بالشكاية ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وعللشرطة و جيب
  

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

 .مصري ملفها
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  النفقة على الزوجة و األبناء

  :القانون الدولي

  اتفاقية القضاء على جميع 

  أشكال التمييز ضد املرأة

  على التمييز  ري املناسبة للقضاءتتخذ الدول األطراف جميع التداب .16:1املادة 
       وبوجه خاص  املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، ضد                   
  :تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة                   

... 
   نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،) ج

 ...  

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

  .بها 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 1: 16املادة 

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

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

الجتماعية الالزمة، و له و يتضمن ذلك التغذية و امللبس و املسكن و العناية الطبية و كذلك اخلدمات ا

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

  .العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

  .لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة و رعاية خاصة

   الدولي اخلاص باحلقوق العهد
  .املدنية والسياسية

  ...:23املادة 

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

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

  .الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

  أشكال القضاء على جميع اتفاقية

  د املرأة التمييز ض

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

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

  .يف فرص ممارسة تلك األهلية

نفقة 
الزوجة و 

بناء األ
حسب 
القانون 
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  :القانون املغربي

  سرةقانون األتعريف النفقة حسب 

  :للزوجة طلب التطليق بناء على أحد األسباب اآلتية :98املادة 

  إخالل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج

  الضرر

  عدم اإلنفاق

  الغيبة

 العيب
  اإليالء والهجر

للزوجة طلب التطليق بسبب إخالل الزوج بالنفقة احلالة الواجبة عليه، وفق احلاالت : 102املادة 

  :واألحكام اآلتية

ذا كان للزوج مال ميكن أخذ النفقة منه، قررت املحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه وال  إ-)1

  .تستجيب لطلب التطليق

 يف حالة ثبوت العجز، حتدد املحكمة حسب الظروف، أجال للزوج ال يتعدى ثالثني يوما لينفق -)2

 .خالله وإال طلقت عليه، إال يف حالة ظرف قاهر أو استثنائي
  .ق املحكمة الزوجة حاال، إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق ومل يثبت العجز تطلي-)3

  تعترب تكاليف سكنى املحضون مستقلة يف تقديرها عن النفقة وأجرة احلضانة وغريهما : 168املادة 

جيب على األب أن يهيئ ألوالده حمال لسكناهم، أو أن يؤدي املبلغ الذي تقدره املحكمة لكرائه، مراعية 

  .  بعده191 أحكام املادة يف ذلك

  . ال يفرغ املحضون من بيت الزوجية، إال بعد تنفيذ األب للحكم اخلاص بسكنى املحضون

على املحكمة أن حتدد يف حكمها اإلجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا احلكم من قبل األب 

  .املحكوم عليه

  ...:187املادة 

  .ية والقرابة وااللتزامالزوج: أسباب وجوب النفقة على الغري

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج، وما يعترب من الضروريات والتعليم لألوالد، مع : 189املادة 

  . أعاله168مراعاة أحكام املادة 

يراعى يف تقدير كل ذلك، التوسط ودخل ملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى األسعار واألعراف 

  .سط الذي تفرتض فيه النفقةوالعادات السائدة يف الو

تعتمد املحكمة يف تقدير النفقة على تصرحيات الطرفني وحججهما، مراعية أحكام املادتني : 190املادة 

  . أعاله، ولها أن تستعني باخلرباء يف ذلك189 و 85

  .يتعني البت يف القضايا املتعلقة بالنفقة يف أجل أقصاه شهر واحد

النفقة على 
الزوجة و 

األبناء 
حسب 
القانون 
 المغربي
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ائل تنفيذ احلكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال املحكوم عليه، أو حتدد املحكمة وس: 191املادة 

اقتطاع النفقة من منبع الريع أو األجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند االقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار 

  .أداء النفقة

قط حق احلكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري املفعول إلى أن يصدر حكم آخر حيل حمله، أو يس

  .املحكوم له يف النفقة

ال يقبل طلب الزيادة يف النفقة املتفق عليها، أو املقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي : 192املادة 

  .سنة، إال يف ظروف استثنائية

إذا كان امللزم بالنفقة غري قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون باإلنفاق عليه،  تقدم : 193املادة 

  .جة، ثم األوالد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات ثم الذكور من أوالده ثم األم ثم األبالزو

جتب نفقة الزوجة على زوجها مبجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد : 194املادة 

  .عليها

يه وال تسقط مبضي املدة حيكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن اإلنفاق الواجب عل: 195املادة 

  .إال إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت

النفقة على األقارب جتب على األوالد للوالدين وعلى األبوين ألوالدهما طبقا ألحكام هذه : 197املادة 

  .املدونة

والعشرين تستمر نفقة األب على أوالده إلى حني بلوغهم سن الرشد، أو إمتام اخلامسة : 198املادة 

ويف كل األحوال ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها .بالنسبة ملن يتابع دراسته

  .ويستمر إنفاق األب على أوالده املصابني بإعاقة والعاجزين عن الكسب.على زوجها

سرة، وجبت عليها إذا عجز األب كليا أو جزئيا عن اإلنفاق على أوالده، وكانت األم مو: 199املادة 

  .النفقة مبقدار ما عجز عنه األب

  .حيكم بنفقة األوالد من تاريخ التوقف عن األداء: 200املادة 

  . أجرة رضاع الولد على املكلف بنفقته :201املادة 

كل توقف ممن جتب عليه نفقة األوالد عن األداء ملدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق : 202املادة 

  .إهمال األسرةعليه أحكام 

وإذا كانت ملدة غري .  من التزم بنفقة الغري صغريا كان أو كبريا ملدة حمدودة، لزمه ما التزم به:205املادة 

  .حمدودة، اعتمدت املحكمة على العرف يف حتديدها

 القانون اجلنائي املغربيالنفقة حسب 
 درهم أو بإحدى 2. 000 إلى 200يعاقب باحلبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من : 479الفصل 

  :هاتني العقوبتني فقط

 األب أو األم إذا ما ترك أحدهما بيت األسرة دون موجب قاهر ملدة تزيد على شهرين ومتلص من - 1

  . كل أو بعض واجباته املعنوية واملادية الناشئة عن الوالية األبوية أو الوصاية أو احلضانة
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بيت األسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف احلياة العائلية بصورة وال ينقطع أجل الشهرين إال بالرجوع إلى 

  .نهائية

  . الزوج الذي يرتك عمدا، ألكثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل- 2 

يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ املؤقت بدفع نفقة إلى : 480الفصل 

  له أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها يف موعدها املحدد، زوجه أو أحد أصو

  ويف حالة العود يكون احلكم بعقوبة احلبس حتميا،

  .والنفقة التي حيددها القاضي تكون واجبة األداء يف حمل املستحق لها ما مل ينص احلكم على خالف ذلك

فإن املحكمة التي يقيم إلى جانب املحاكم املختصة طبقا لقواعد االختصاص العادية : 481الفصل 

بدائرتها الشخص املهمل أو املستحق للنفقة ختتص هي أيضا بالنظر يف الدعاوى املرفوعة تنفيذا ملقتضيات 

  .الفصلني السابقني

وال جيوز رفع هذه الدعاوي إال بناء على شكوى من شخص املهمل أو املستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع 

عليه، غري أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العمومية عندما يكون النائب اإلدالء بالسند الذي يعتمد 

  .املذكور هو املقرتف للجرمية

وجيب أن يسبق املتابعة اعذار املخل بالواجب أو املدين بالنفقة بأن يقوم مبا عليه يف ظرف خمسة عشر 

ائية وذلك بناء على طلب من يوما،ويتم هذا االعذار يف شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القض

  النيابة العمومية،

وإذا كان املدين هاربا أو ليس له حمل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن 

  .االستجواب

 

  :لنفقةلتعريف مبسط  )1

، و ذلك بسبب الزوجية أو تعليمهي ما ينفق بشكل عام من طعام و كسوة و متريض و : النفقة 

 .ة أو االلتزامالقراب
يراعى يف أدائها املتوسط ودخل امللزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى األسعار والعادات  

 .السائدة يف الوسط الذي تفرض فيه
  .جيب على الزوج أن ال يتعدى ثالثني يوما لينفق خاللها وإال طلقت عليه زوجته 

  .مل يثبت العجزتطليق املحكمة للزوجة حاال، إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق و 

  .تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج، وما يعترب من الضروريات والتعليم لألوالد 

  .يبت يف القضايا املتعلقة بالنفقة يف أجل أقصاه شهر واحد 

  جتب نفقة الزوجة على زوجها مبجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها 

 .م فقط يف حالة عجز األب و يف حدود عجزهجتب نفقة األبناء على األ 
  .واجبات السكن مستحقة يف واجبات النفقة 



 52

 :مكونات امللف )2

قسم قضاء األسرة أو أمام رئيس تقديم مقال يرمي إلى أداء النفقة أمام املحكمة االبتدائية  

د للمكان وجود بيت الزوجية أو أمام مكان إبرام عق )القاصي املقيم( املحكمة املركزية 

  . القضائيةأداء الرسومالزواج وهو معفى من 

  يتضمن اسم الزوجة وعنوانها واالسم الكامل للزوج وعنوانه ويشار فيه للحضور النيابة العامة  

يشار فيه إلى تاريخ إمساك الزوج عن النفقة عن الزوجة واألبناء إن وجدوا وتلتمس فيه  

  .وحمدداحلكم علية بأداء مبلغ معني 

أصل عقد الزواج أو صورة مصادق عليها وعقود ازدياد األبناء وشهادة : بيرفق املقال  

  .حياتهم اجلماعية وشواهدهم املدرسية ويف حالة املرض شواهد طبية والفواتري الصيدلية

  :اإلجراءات القانونية أمام املحكمة )3

أين جيب التوجه 

يف حالة احلرمان 

 من النفقة و ملن

  

 )املحاكم املركزية( قيم القاضي امل/ إلى حمكمة األسرة 

 انطالقا الضروريةالوثائق 

 من القانون
o  رسم الزواج 
o عقود ازدياد األبناء.  

o  لألبناءشهادة احلياة اجلماعية   

o  شواهد مدرسية  

 فواتري الدواء 

  

  

الوثائق الواجب 

  اإلدالء بها

 

الوثائق الواجب توفريها 

 لتدعيم امللف
  .أداء النفقةكل ما يلزم إلثبات قدرة الزوج على 

o  األجرشهادة   

o  شواهد امللكية  

 طلب الجراء حبث حول وضعيته االجتماعية 

   النفقة مشمولة بالنفاد املعجل بقوة القانون أحكام oمالحظات عملية

o  جيب البث يف القضايا املتعلقة بالنفقة يف األسرة من مدونة 190حسب الفصل 

  . اجل أقصاه شهر واحد

o يف واجب النفقة بعد مرور سنة على تاريخ حتديدهاميكن املطالبة بالزيادة   
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 احلضانة و النيابة الشرعية

 :القانون الدولي

  الدولي اخلاص باحلقوق  العهد

  املدنية والسياسية 

  ...::23املادة  

 تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوق  4
وفى . التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله وواجباتهما لدى  لزوجنيا                           

  .حالة االحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة 

املتصل حبركة األشخاص  يتعلق بالتشريعمتنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما :.15املادة 

  .وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

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

  :ةوبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأ املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية،

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

  األول، بأطفالهما وفى جميع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار

األطفال وتبنيهم، أو ما شابه  نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على) د

الوطني، وفى جميع األحوال يكون ملصلحة   من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريعذلك

  األطفال االعتبار األول،

نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع ) ح(

  .بها والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

   حقوق الطفلاتفاقية

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

 املسئولنياملوسعة أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف املحلي، أو األوصياء أو غريهم من األشخاص 

طورة، التوجيه واإلرشاد املالئمني عند قانونا عن الطفل، يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املت

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

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

وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين . ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى

معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار بشأن حمل إقامة 

  . الطفل

الحضانة 
حسب 
القانون 
 الدولي
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دة، تتاح جلميع األطراف املعنية الفرصة لالشرتاك يف  من هذه املا1يف أية دعاوى تقام عمال بالفقرة . 2

  .الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها

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

  .بعالقات 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 .4

مبا يف ذلك الوفاة (أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو احلبس أو النفي أو الرتحيل أو الوفاة 

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

الطفل، أو عند االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، املعلومات األساسية اخلاصة مبحل وجود عضو األسرة 

وتضمن . إال إذا كان تقديم هذه املعلومات ليس لصالح الطفل) أو أعضاء األسرة الغائبني(الغائب 

ب، يف حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص الدول األطراف كذلك أن ال ترتتب على تقديم مثل هذا الطل

  ).أو األشخاص املعنيني(املعنى 

تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبري . 1: 12املادة 

عن تلك اآلراء حبرية يف جميع املسائل التي متس الطفل، وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن 

  .الطفل ونضجه

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

الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون 

  .الوطني

القائل إن كال الوالدين  اف باملبدأتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعرت: 18املادة 

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

وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم . الطفل ومنوه حسب احلالة، املسؤولية األولي عن تربية

  .األساسي

  

 :القانون املغربي

  احلضانة

 

  عريف احلضانة حسب ت

  قانون األسرة

   :التاليةلألطفال على أبويهم احلقوق : 54املادة 

  .حماية حياتهم و صحتهم منذ احلمل إلى حني بلوغ سن الرشد

     و اجلنسية لالسمالعمل على تثبيت هويتهم و احلفاظ عليها خاصة، بالنسبة 
  .نيةالتسجيل يف احلالة املد  و                           

  .النسب و احلضانة و النفقة طبقا ألحكام الكتاب الثالث من هذه املدونة

  .االستطاعةإرضاع األم ألوالدها عند 

الحضانة و 
النيابة 

الشرعية 
حسب 
القانون 
المغربي
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 بصحتهم و العنايةاختاذ كل التدابري املمكنة للنمو الطبيعي لألطفال باحلفاظ على سالمتهم اجلسدية و النفسية 

  .وقاية و عالجا

سلوك القويم و قيم النبل املؤدية إلى الصدق يف القول و العمل، و اجتناب التوجيه الديني و الرتبية على ال

  .العنف املفضي إلى اإلضرار اجلسدي و املعنوي، و احلرص على لوقاية من كل استغالل يضر مبصالح الطفل

يئوا التعليم و التكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية و العضوية النافعة يف املجتمع، و على اآلباء أن يه

  .ألوالدهم قدر املستطاع الظروف املالئمة ملتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري و البدني

  .عندما يفرتق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما حبسب ما هو مبني يف أحكام احلضانة

لية كل عند وفاة أحد الزوجني أو كليهما تنقل هذه الواجبات إلى احلاضن و النائب الشرعي حبسب مسؤو

  .واحد منهما

يتمتع الطفل املصاب بإعاقة، إضافة إلى احلقوق املذكورة أعاله، باحلق يف الرعاية اخلاصة حبالته، و ال سيما 

  .التعليم و التأهيل املناسبان إلعاقته قصد تسهيل إدماجه يف املجتمع

  .وقهم ورعايتها طبقا للقانون عن اختاذ التدابري الالزمة حلماية األطفال و ضمان حقمسئولةتعترب الدولة 

  .تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ األحكام السالفة الذكر

على احلاضن، أن يقوم قدر املستطاع .احلضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام برتبيته ومصاحله:163املادة 

احله يف حالة غيبة النائب بكل اإلجراءات الالزمة حلفظ املحضون وسالمته يف جسمه ونفسه، والقيام مبص

  .الشرعي، ويف حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح املحضون

  .احلضانة من واجبات األبوين، ما دامت عالقة الزوجية قائمة: 164املادة 

إذا مل يوجد بني مستحقي احلضانة من يقبلها، أو وجد ومل تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه األمر : 165املادة 

لتقرر اختيار من تراه صاحلا من أقارب املحضون أو غريهم، وإال اختارت .بة العامة األمر إلى املحكمةأو النيا

  .إحدى املؤسسات املؤهلة لذلك

  .تستمر احلضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر واألنثى على حد سواء: 166املادة 

  .سة عشرة سنة، أن خيتار من حيضنه من أبيه أو أمهبعد انتهاء العالقة الزوجية، حيق للمحضون الذي أتم اخلام

 بعده، شريطة أن ال يتعارض 171يف حالة عدم وجودهما، ميكنه اختيار أحد أقاربه املنصوص عليهم يف املادة 

  .ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي

  .ويف حالة عدم املوافقة، يرفع األمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر

  .أجرة احلضانة ومصاريفها، على املكلف بنفقة املحضون، وهي غري أجرة الرضاعة والنفقة: 167دة املا

  .ال تستحق األم أجرة احلضانة يف حال قيام العالقة الزوجية، أو يف عدة من طالق رجعي

  .تعترب تكاليف سكنى املحضون مستقلة يف تقديرها عن النفقة وأجرة احلضانة وغريهما: 168املادة 

جيب على األب أن يهيئ ألوالده حمال لسكناهم، أو أن يؤدي املبلغ الذي تقدره املحكمة لكرائه، مراعية يف ذلك 

  . بعده191أحكام املادة 

 .ال يفرغ املحضون من بيت الزوجية، إال بعد تنفيذ األب للحكم اخلاص بسكنى املحضون
 استمرار تنفيذ هذا احلكم من قبل األب املحكوم على املحكمة أن حتدد يف حكمها اإلجراءات الكفيلة بضمان

  .عليه
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على األب أو النائب الشرعي واألم احلاضنة، واجب العناية بشؤون املحضون يف التأديب : 169املادة 

  . إال إذا رأى القاضي مصلحة املحضون يف غري ذلك،والتوجيه الدراسي، ولكنه ال يبيت إال عند حاضنته

  . مراقبة املحضون يف املتابعة اليومية لواجباته الدراسية،وعلى احلاضن غري األم

  .ويف حالة اخلالف بني النائب الشرعي واحلاضن، يرفع األمر إلى املحكمة للبت وفق مصلحة املحضون

  . تعود احلضانة ملستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي نعه منها: 170املادة 

  . كان ذلك يف مصلحة املحضونميكن للمحكمة أن تعيد النظر يف احلضانة إذا

  . مستحقو احلضانة وترتيبهم

ختول احلضانة لألم، ثم لألب، ثم ألم األم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما : 171املادة 

 إسناد احلضانة ألحد األقارب األكثر أهلية، مع جعل توفري سكن الئق ،لديها من قرائن لصالح رعاية املحضون

  .من واجبات النفقةللمحضون 

للمحكمة، االستعانة مبساعدة اجتماعية يف إجناز تقرير عن سكن احلاضن، وما يوفره للمحضون : 172املادة 

  .من احلاجات الضرورية املادية واملعنوية

   :احلاضنشروط : 173املادة 

  الرشد القانوني لغري األبوين 

  االستقامة واألمانة

 .نته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة متدرسهالقدرة على تربية املحضون وصيا
 .  بعده175 و 174عدم زواج طالبة احلضانة إال يف احلاالت املنصوص عليها يف املادتني 

 .إذا وقع تغيري يف وضعية احلاضن خيف منه إحلاق الضرر باملحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه
 : حضانتها إال يف احلالتني اآلتيتني يسقطزواج احلاضنة غري األم،: 174املادة 

 .إذا كان زوجها قريبا حمرما أو نائبا شرعيا للمحضون
 .إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون

  : ال يسقط حضانتها يف األحوال اآلتية،زواج احلاضنة األم:175املادة 
 .إذا كان املحضون صغريا مل يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها

 . كانت باملحضون علة أو عاهة جتعل حضانته مستعصية على غري األمإذا
 .إذا كان زوجها قريبا حمرما أو نائبا شرعيا للمحضون

 .إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
زواج األم احلاضنة يعفي األب من تكاليف سكن املحضون وأجرة احلضانة، وتبقى نفقة املحضون واجبة على 

 .األب
 . سكوت من له حلق يف احلضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إال ألسباب قاهرة: 176املادة 
 إخطار النيابة العامة بكل األضرار التي يعرض ،جيب على األب وأم املحضون واألقارب وغريهم: 177املادة 

  . مبا فيها املطالبة بإسقاط احلضانة،لها املحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه

ال تسقط احلضانة بانتقال احلاضنة أو النائب الشرعي لإلقامة من كان آلخر داخل املغرب، إال : 178املادة 

 ،إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة ملصلحة املحضون والظروف اخلاصة باألب أو النائب الشرعي

  .واملسافة التي تفصل املحضون عن نائبه الشرعي
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كمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن يف قرار ميكن للمح:179املادة 

  .إسناد احلضانة، أو يف قرار الحق، منع السفر باملحضون إلى خارج املغرب، دون موافقة نائبه الشرعي

  .ان تنفيذ ذلكتتولى النيابة العامة تبليغ اجلهات املختصة مقرر املنع، قصد اختاذ اإلجراءات الالزمة لضم

يف حالة رفض املوافقة على السفر باملحضون خارج املغرب، ميكن اللجوء إلى قاضي املستعجالت الستصدار 

  .إذن بذلك

  .ال يستجاب لهذا الطلب، إال بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة املحضون إلى املغرب

  .ستزارة املحضونالغري احلاضن من األبوين، حق زيارة وا: 180املادة 

يكن لألبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى املحكمة، الذي يسجل مضمونه يف : 181املادة 

  .مقرر إسناد احلضانة

يف حالة عدم اتفاق األبوين، حتدد املحكمة يف قرار إسناد احلضانة، فرتات الزيارة وتضبط الوقت : 182املادة 

  .اإلمكان التحايل يف التنفيذواملكان مبا مينع قدر 

  .تراعي احلكمة يف كل ذلك، ظروف األطراف واملالبسات اخلاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابال للطعن

إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة املقررة باتفاق األبوين أو باملقرر القضائي ضارا : 183املادة 

  . جعته وتعديله مبا يالئم ما حدث من ظروفبأحد الطرفني أو باملحضون، أمكن طلب مرا

 مبا يف ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق ،تتخذ املحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات: 184املادة 

  .احلضانة يف حالة اإلخالل أو التحايل يف تنفيذ االتفاق أو املقرر املنظم للزيارة

  .له أبواه يف حق الزيارة املنظمة باألحكام السابقةإذا تويف أحد والدي املحضون، حيل حم: 185املادة 

 تراعي املحكمة مصلحة املحضون يف تطبيق مواد هذا الباب: 186املادة 
 القانون اجلنائي

إذا صدر حكم قضائي باحلضانة، وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن األب أو األم أو أي :477الفصل 

 له احلق يف املطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون شخص ميتنع عن تقديم القاصر إلى من

تدليس، أو عنف، أو حمل غريه على التغرير به، أو اختطافه، ممن عهد إليه حبضانته، أو من املكان الذي 

فإذا كان مرتكب اجلرمية . وضعه فيه، فإنه يعاقب باحلبس، من شهر إلى سنة وغرامة من مائتني إلى ألف درهم

.قد حرم من الوالية األبوية على القاصر فإن احلبس ميكن أن يصل إلى ثالث سنوات
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  النيابة الشرعية

  

  تعريف النيابة الشرعية حسب 

  قانون األسرة

  .النيابة الشرعية عن القاصر إما والية أو وصاية أو تقديم: 229املادة 

  :الكتاب يقصد بالنائب الشرعي يف هذا: 230املادة 

   األب واألم والقاضيالولي وهو

  الوصي وهو وصي األب أو وصي األم

 املقدم وهو الذي يعينه القضاء
  صاحب النيابة الشرعية : 231املادة 

  األب الراشد 

  األم الراشدة عند عدم وجود األب أو فقد أهليته

  وصي األب 

  وصي األم 

  القاضي 

 مقدم القاضي
علية لشخص أو مؤسسة، يعترب الشخص أو املؤسسة يف حالة وجود قاصر حتت الرعاية الف:232املادة 

  .نائبا شرعيا للقاصر يف شؤونه الشخصية ريثما يعني له القاضي مقدما

. للنائب الشرعي الوالية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني: 233املادة 

يابة الشرعية على السفيه واملعتوه وتكون الن. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع احلجر عنه حبكم قضائي

  .مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع احلجر عنهما حبكم قضائي

للمحكمة أن تعني مقدما إلى جانب الوصي تكلفه مبساعدته أو باإلدارة املستقلة لبعض : 234املادة 

  .املصالح املالية للقاصر

 الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون املحجور: 235املادة 

  .للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال اإلدارة العادية ألموال املحجور

جيب على النائب الشرعي إبالغ القاضي املكلف بشؤون القاصرين بوجود األموال النقدية والوثائق واحللي 

 وتودع النقود والقيم املنقولة حبساب القاصر واملنقوالت ذات القيمة، وإذا مل يفعل يتحمل مسؤولية ذلك،

  .لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي

  .خيضع النائب الشرعي يف ممارسة هذه املهام للرقابة القضائية طبقا ألحكام املواد املوالية

ضائي، ولألم أن تقوم األب هو الولي على أوالده حبكم الشرع، ما مل جيرد من واليته حبكم ق: 236املادة 

  .باملصالح املستعجلة ألوالدها يف حالة حصول مانع لألب

  .جيوز لألب أن يعني وصيا على ولده املحجور أو احلمل، وله أن يرجع عن إيصائه: 237املادة 

النيابة 
الشرعية 
حسب 
القانون 
 المغربي
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  .تعرض الوصية مبجرد وفاة األب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها

  :دهاأواليشرتط لوالية األم على : 238املادة 

  .أن تكون راشدة

  .عدم وجود األب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان لألهلية، أو بغري ذلك

  . أن ترجع عن إيصائهااجيوز لألم تعيني وصي على الولد املحجور، وله

  .عرض الوصية مبجرد وفاة األم على القاضي للتحقق منها وتثبيتهات

تصر على تتبع تسيري األم لشؤون املوصى عليه يف حالة وجود وصي األب مع األم، فإن مهمة الوصي تق

  .ورفع األمر إلى القضاء عند احلاجة

لألم ولكل متربع أن يشرتط عند تربعه مبال على حمجور، ممارسة النيابة القانونية يف إدارة : 239املادة 

  .وتنمية املال الذي وقع التربع به، ويكون هذا الشرط نافذ املفعول

الولي لرقابة لقضاء القبلية يف إدارته ألموال املحجور، وال يفتح ملف النيابة ال خيضع : 240املادة 

وللقاضي )  ألف درهم 200( الشرعية بالنسبة له إال إذا تعدت قيمة أموال املحجور مائتي ألف درهم 

جور املكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا احلد واملر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة املح

  .وميكن الزيادة يف هذه القيمة مبوجب نص تنظيمي.يف ذلك

أثناء إدارتها، )  ألف درهم 200( إذا تعدت قيمة أموال املحجور مائتي ألف درهم : 241املادة 

وجب على الولي إبالغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما جيوز للمحجور أو أمه القيام بنفس 

  .األمر

جيب على الولي عند انتهاء مهمته يف حالة وجود ملف النيابة الشرعية، إشعار القاضي : 242املادة 

  .املكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصري أموال املحجور يف تقرير مفصل للمصادقة عليه

يف جميع األحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية :243املادة 

  .ه ألموال املحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينهإدارت

للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اختاذ كل اإلجراءات التي تراها مالئمة للمحافظة على أموال املحجور 

  .ومصاحله املادية واملعنوية

  

  :تعريف مبسط للحضانة و النيابة الشرعية )1

 :حضانة األطفال 

  . حضانة األطفالخالل الزواج، لألب واألم حق 

 سنة حيث حيق 15حق احلضانة عند احنالل ميثاق الزواج للزوجة، إلى حدود بلوغ األبناء  

  . أبيه أو أمه اختيار حاضنهللمحضون

لألم احلاضنة احلق يف أجرة احلضانة و مصاريفها من املكلف بنفقة املحضون و باإلضافة إلى  

  .السكنأجرة الرضاعة و النفقة وواجب 
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كنى األبناء أو ساضنة احلق يف االحتفاظ بسكنى الزوجية إلى حدود توفري األب حمل لألم احل 

 تأدية مبلغ الكراء الذي حتدده املحكمة 
  ال تفقد ألم احلضانة على ابنها إال يف حالة ما إذا ارتأت املحكمة أن ذلك يف صالح املحضون  

قرر املحكمة لصالح من تسند احلضانة هي لألم وبعدها األب تم أم األم وإذا تعذر ذلك ت 

  . أو إحدى املؤسسات املؤهلة لذلكاحلضانة من األقارب األكثر أهلية

 ال تسقط احلضانة بانتقال احلاضنة أو النائب الشرعي لإلقامة يف مكان آخر داخل املغرب 
 سنة، عادة مرة يف 18 حتى سن االبنأحد األبوين الذي ليست له احلضانة له احلق يف زيارة  

 .سبوعاأل

  :النيابة الشرعية على األبناء هي 

  وهو األب و األم و القاضي: الوالي 

 الوصي وهو الذي يعينه األب أو الذي تعينه األم 
 املقدم و هو الذي يعينه القاضي يف حالة عدم وجود األم أو الوصي 
ب األب هو النائب الشرعي ويف حالة عدم وجوده تعود النيابة الشرعية ألم، بعدها وصي األ 

 تم وصي األم فالقاضي و يف األخري مقدم القاضي
  .للنائب الشرعي حق الوالية على أموال القاصر إلى حدود بلوغه سن الرشد 

 .لألب الوالية املطلقة على أبنائه و ال جيرد منها إال حبكم قضائي 
  من مدونة األسرة238والية األم مشروطة حسب الفصل  

 :مكونات امللف )2

  .ة يقدم املقال بنفس الطريقة التي يقدم بها طلب النفقةللطلب واجب احلضان

  :اإلجراءات الواجب اختاذها )3

أين جيب التوجه 

يف حالة النزاع 

 حول احلضانة

  

  األسرة حمكمة

  

الوثائق الواجب 

  اإلدالء بها

 

 انطالقا الضروريةالوثائق 

 من القانون
o  رسم الطالق  

o  عقود االزدياد  

o  شواهد احلياة  

 
   من مدونة االسرة تستمر احلضانة الى بلوغ سن الرشد القانوني 166حسب الفصل  o يةمالحظات عمل

o  ميكن املطالبة بالزيادة يف اجرة احلضانة بعد مرور سنة على فرضها  
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 الطرد من بيت الزوجية

 :القانون الدولي

  العاملي حلقوق اإلنسان اإلعالن

، حق التزوج وتأسيس أسرة، للرجل واملرأة، متى أدركا سن البلوغ1: 16املادة 

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

  الدولي اخلاص باحلقوق العهد

  املدنية والسياسية 

  ...:23املادة 

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

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

  .لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

  القضاء على جميع اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة

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

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

  .يف فرص ممارسة تلك األهلية

املرأة يف كافة األمور  قضاء على التمييز ضدتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للت.1 :16املادة 

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

  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) ج

 

  :القانون املغربي

  تعريف الطرد من بيت الزوجية 

  .قانون األسرةحسب 

  إذا قام أحد الزوجني بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مربر، :35املادة   
  تدخلت النيابة                          

   اإلجراءات اختاذالعامة من اجل إرجاع املطرود إلى بيت الزوجية حاال، مع   
  .الكفيلة بأمنه و حمايته                          

جيب .املحضون مستقلة يف تقديرها عن النفقة وأجرة احلضانة وغريهماتعترب تكاليف سكنى : 168املادة 

لكرائه، مراعية يف ذلك  تقدره املحكمة لسكناهم، أو أن يؤدي املبلغ الذيعلى األب أن يهيئ ألوالده حمال 

  . بعده191أحكام املادة 

الطرد من 
بيت 

الزوجية 
حسب 

نون القا
 المغربي

الطرد من 
بيت 

الزوجية و 
القانون 
 الدولي
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  .ضونال يفرغ املحضون من بيت الزوجية، إال بعد تنفيذ األب للحكم اخلاص بسكنى املح

قبل األب  على املحكمة أن حتدد يف حكمها اإلجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا احلكم من

  .  املحكوم عليه

  : 121املادة 

يف حالة عرض النزاع بني الزوجني على القضاء، وتعذر املساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابري املؤقتة 

األطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك يف انتظار صدور احلكم يف التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة و

املوضوع، مبا فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابري فورا على األصل 

 .عن طريق النيابة العامة
  :131املادة 

  . آخر خيصص لهاتعتد املطلقة و املتوفى عنها زوجها يف منزل الزوجية، أو يف منزل

 

  تعريف الطرد من بيت الزوجية )1

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

 .لهم السكن

 :مكونات امللف )2

أو أمام رئيس املحكمة املركزية ب إلى وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية ميكن تقديم طل 

 إلرجاع املطرودة من بيت الزوجية حاال مع اختاذه كافة اإلجراءات الكفيلة )القاضي املقيم(

  ). من مدونة األسرة53الفصل (بأمنه وحمايته 

أداء الرسوم القضائية يرمي تقديم مقال أمام املحكمة االبتدائية قسم قضاء األسرة معفى من  

  .إلى احلكم على الزوج بأفراد سكن خاص للزوجة مرفق برسم الزواج

  :اإلجراءات القانونية )3

أين جيب التوجه 

يف الطرد من بيت 

 الزوجية

 إلى حمكمة األسرة 

 انطالقا الضروريةالوثائق 

  من القانون

 

  عقد الزواج 

 
  

  

الوثائق الواجب 

  اإلدالء بها

 
لواجب توفريها الوثائق ا

 لتدعيم امللف
 الزوجة طردت من بيت الزوجية من أن يشهد شهوده إشهاد

   أهلها تعيش ببيت وأنهاتاريخ معني 
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  إهمال األسرة

  :القانون الدولي

  اتفاقية حقوق الطفل

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

  .صى حد ممكن بقاء الطفل ومنوهتكفل الدول األطراف إلى أق. 2

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

  .أو سمعته                         

  .القانون من مثل هذا التعرض أو املساسللطفل حق يف أن حيميه . 3

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

  وتقع علي عاتق الوالدين . الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشرتكة عن تربية الطفل ومنوه

وتكون مصالح الطفل . ربية الطفل ومنوهأو األوصياء القانونيني، حسب احلالة، املسؤولية األولي عن ت

  .الفضلى موضع اهتمامهم األساسي

يف سبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية، على الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تقدم . 2

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

  .تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال

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

  .ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها

ية والتعليمية املالئمة تتخذ الدول األطراف جميع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماع. 1: 19املادة 

حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو املعاملة املنطوية 

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

  .عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) انونينياألوصياء الق(أو الوصي القانوني 

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

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

عاملة الطفل املذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ولتحديد حاالت إساءة م

  .ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء

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

  .والروحي واملعنوي واالجتماعي

 عن الطفل، املسؤولية األساسية عن املسئولونلدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون يتحمل الوا. 2

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

إهمال 
األسرة 
حسب 
القانون 
 الدولي
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تتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابري املالئمة من أجل . 3

 عن الطفل، علي إعمال هذا احلق وتقدم عند الضرورة املسئولنية الوالدين وغريهما من األشخاص مساعد

  .املساعدة املادية وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان

ص تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخا. 4

وبوجه خاص، عندما يعيش .  ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو يف اخلارجاملسئولنياآلخرين 

 ماليا عن الطفل يف دولة أخرى غري الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول املسئولالشخص 

اذ ترتيبات أخرى األطراف االنضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اخت

  .مناسبة

 

  :القانون املغربي

  تعريف إهمال األسرة حسب 

  :القانون اجلنائي

  إلى200لى سنة وبالغرامة من يعاقب باحلبس من شهر إ: 479الفصل                         
  : درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط2000                         

ما ترك أحدهما بيت األسرة دون موجب قاهر ملدة تزيد  األب أو األم إذا - 1

ومتلص من كل أو بعض واجباته املعنوية واملادية الناشئة عن  على شهرين                          

  . احلضانة الوالية األبوية أو الوصاية أو 

احلياة العائلية بصورة  فسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناوال ينقطع أجل الشهرين إال بالرجوع إلى بيت األ

  .نهائية

  . الزوج الذي يرتك عمدا، ألكثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل- 2

قت بدفع نفقة إلى ؤيعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ امل: 480الفصل 

  عدها املحدد، زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها يف مو

  ويف حالة العود يكون احلكم بعقوبة احلبس حتميا،

  .والنفقة التي حيددها القاضي تكون واجبة األداء يف حمل املستحق لها ما مل ينص احلكم على خالف ذلك

إلى جانب املحاكم املختصة طبقا لقواعد االختصاص العادية فإن املحكمة التي يقيم : 481الفصل 

املهمل أو املستحق للنفقة ختتص هي أيضا بالنظر يف الدعاوى املرفوعة تنفيذا ملقتضيات بدائرتها الشخص 

  .الفصلني السابقني

وال جيوز رفع هذه الدعاوي إال بناء على شكوى من شخص املهمل أو املستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع 

يابة العمومية عندما يكون النائب اإلدالء بالسند الذي يعتمد عليه، غري أنها ترفع مباشرة من طرف الن

  .املذكور هو املقرتف للجرمية

إهمال 
األسرة 
حسب 
القانون 
 المغربي
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وجيب أن يسبق املتابعة اعذار املخل بالواجب أو املدين بالنفقة بأن يقوم مبا عليه يف ظرف خمسة عشر 

يوما،ويتم هذا االعذار يف شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على طلب من 

  مومية،النيابة الع

وإذا كان املدين هاربا أو ليس له حمل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن 

  .االستجواب

إذا تسبب أحد األبوين يف إحلاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة  :482الفصل 

لسلوك أو عدم العناية أو التقصري يف اإلشراف سوء املعاملة أو إعطاء القدوة السيئة يف السكر أو سوء ا

الضروري من ناحية الصحة أو األمن أو األخالق، يعاقب باحلبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة 

  .وعشرين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه باحلرمان من السلطة األبوية أم ال

احلرمان من واحد أو أكثر من احلقوق املشار إليها وجيوز عالوة على ذلك، أن حيكم على مرتكب اجلرمية ب

  . من خمس سنوات إلى عشر40يف الفصل 

 

 :تعريف إهمال األسرة )1

جبهما وهو مغادرة األب أو األم لبيت الزوجية بدون أي مربر معقول و بالتالي إخاللهما ب 

  .و الرعايةاجتاه األبناء سواء من حيث النفقة أو اإلشراف 

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

  .تنفيذ احلكم

  .تتحقق اجلرمية يف حالة وجود األبناء 

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

  .لك حينما ميتنع الزوج عن أداء نفقة والديهذ جرمية إهمال األسرة كتتحقق 

  :مكونات امللف )2

و ترفق تقديم شكاية أمام وكيل امللك متضمنة اسم الزوجة وعنوانها اسم الزوج وعنوانه  

امتناع الزوج عن األداء واملبلغ اإلجمالي الواجب و حمضر احلكم القاضي بالنفقة الشكاية ب

  .أداءه

 شكاية بنسخة تنفيذية من احلكم القاضي بالنفقة ومبحضر امتناع وعدم وجود ماترفق ال 

  .حيجز

بعد تقديم املشتكى به وإحالته على اجللسة جيب على الزوجة أداء املبلغ اجلزايف املحدد يف  

  . درهم للمطالبة بالتعويضات100
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  :اإلجراءات القانونية )3

أين جيب التوجه 

يف إهمال األسرة

 .أمام النيابة العامة أمام املحكمة املصدرة حلكم النفقةتقيم شكاية 

 انطالقا الضروريةالوثائق 

 من القانون
o احلكم الصادر بالنفقة. 

 امتناع الزوج إلىيشري فيه حمضر العون املكلف بالتنفيذ 

 .حيجزو بعدم وجود ما التنفيذ، عن 

  

الوثائق الواجب 

  اإلدالء بها

الوثائق الواجب توفريها  

 عيم امللفلتد
  .كل ما يلزم إلثبات قدرة الزوج على أداء النفقة

   شهادة الدخل 

  رسوم امللكية 

 حبث السلطة املحلية عن وضعيته االجتماعية 

هذه املسطرة تأخذ شكل ملف جنحي تنتهي باحلكم على الزوج باألداء إدا أمكن أو  مالحظات عملية

 .باحلبس
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  النسب/األمهات العازبات

  :دوليالقانون ال

  العهد الدولي اخلاص 

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  وجوب اختاذ تدابري حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال  :10املادة 

 دون أي متييز بسبب النسب  واملراهقني،
  اتفاقية حقوق الطفل

 وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية. 1: 2املادة 

دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم 

أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غريه أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو 

  .وضع آخرثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من جميع أشكال التمييز أو . 2

العقاب القائمة 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   تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء1: 16املادة 

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

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

  األول، بأطفالهما وفى جميع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار

 

 :القانون املغربي

  النسب

  تعريف النسب حسب 

  قانون األسرة

  . تعترب البنوة بالنسبة لألب و األم شرعية إلى أن يثبت العكس:143املادة 

    حلمة شرعية بني األب وولده تنتقل من السلف إلى النسب : 150املادة 
  .اخللف                           

  .يثبت النسب بالظن و ال ينتفي إال حبكم قضائي: 151املادة 

  . أسباب حلوق النسب.1: 152املادة 

النسب 
حسب 
القانون 
 المغربي

األمهات 
العازبات 
حسب 
القانون 
 الدولي
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  الفراش .2

  اإلقرار.3

  الشبهة .4

  .يثبت الفراش مبا تثبت به الزوجية: 153املادة 

راش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، ال يكن لطعن فيه إال من الزوج عن طريق اللعان، يعترب الف

  :أو بواسطة خربة تفيد القطع، بشرطني

  إدالء الزوج املعني بدالئل قوية على ادعائه 

  صدور أمر قضائي بهذه اخلربة 

   :يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: 154املادة 

  .ريخ العقد وأمكن االتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسداإذا ولد لستة أشهر من تا.1

  .إذا ولد خالل سنة من تاريخ الفراق.2

إذا نتج عن االتصال بشبهة حمل وولدت املرأة ما بني أقل مدة احلمل وأكثرها، ثبت نسب : 155املادة 

  .يثبت النسب الناتج عن الشبهة جبميع الوسائل املقررة شرعا.الولد من املتصل

إذا متت اخلطوبة، وحصل اإلجياب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج : 156املادة 

  :وظهر حمل باملخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية

  . ووافق ولي الزوجة عليها عند االقتضاء، إذا اشتهرت اخلطبة بني أسرتيهما–أ  

  .ت أثناء اخلطبة إذا تبني أن املخطوبة حمل–ب 

  . إذا أقر اخلطيبان أن احلمل منهما-ج  

  .تتم معاينة هذه الشروط مبقرر قضائي غري قابل للطعن

  .إذا أنكر اخلاطب أن يكون ذلك احلمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية يف إثبات النسب

 ترتتب عليه جميع نتائج ،لحاقمتى ثبت النسب ولو يف زواج فاسد أو بشبهة أو باالست:157املادة 

  . القرابة، فيمنع الزواج باملصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة واإلرث

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار األب، أو بشهادة عدلني، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل : 158املادة 

  .األخرى املقررة شرعا مبا يف ذلك اخلربة القضائية

 153 ال ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إال حبكم قضائي، طبقا للمادة :159املادة 

  .أعاله

  :  يثبت النسب بإقرار األب ببنوة املقر به ولو يف مرض املوت، وفق الشروط اآلتية:160املادة 

  أن يكون األب املقر عاقال .1

  أال يكون الولد املقر به معلوم النسب .2

   عقل أو عادة – بكسر احلاء –ستلحق أن ال يكذب امل.3

ا كان راشدا حني االستلحاق، وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن  إذ– بفتح احلاء –أن يوافق املستلحق .4

  .الرشد، فله احلق يف أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد
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ا يثبت عدم صحة إذا عني املستلحق األم، أمكنها االعرتاض بنفي الولد عنها، أو اإلدالء مب

  .لكل من له املصلحة، أن يطعن يف صحة توفر شروط االستلحاق املذكورة، ما دام املستلحق حيا.االستلحاق

  . ال يثبت النسب بإقرار غري األب :161املادة 

  .يثبت اإلقرار بإشهاد رسمي أو خبط يد املقر الذي ال يشك فيه: 162املادة 

 
  األمهات العازبات

 

 ةقانون األسر
   تستوي البنوة لألم يف اآلثار التي ترتتب عليها سواء كانت : 146املادة 

  .ناجتة عن عالقة شرعية أو غري شرعية                           

  :تثبت البنوة بالنسبة لألم عن طريق: 147املادة 

  .  واقعة الوالدة-

  . بعده 160 إقرار األم طبقا لنفس الشروط املنصوص عليها يف املادة -

  .  صدور حكم قضائي بها-

  .تعترب بنوة األمومة شرعية يف حالة الزوجية والشبهة واالغتصاب
  . ال يرتتب على البنوة غري الشرعية بالنسبة لألب أي أثر من آثار البنوة الشرعية: 148املادة 

  القانون املتعلق باحلالة املدنية

 ..:.16املادة 
و من يقوم مقامها، كما ختتار له إسما شخصيا و إسم أب مشتقا من  املجهول األب أمه أباالبنتصرح 

  .أسماء العبودية لله تعالى و إسما عائليا خاصا به

 ..:.23املادة 
حيق للزوجة أو املطلقة أو للنائب الشرعي احلصول على نسخة من الدفرت العائلي مصادق على مطابقتها 

  األصل

ب أو األبوين و سجل باحلالة املدنية دون بيان إسم األب أو جيوز لكل شخص غري معروف األ: 46املادة 

األبوين، أن يطلب هو أو من ينوب عنه إضافة إسم أب أو أبوين وفق ما جاء يف الفقرة اخلامسة من املادة 

  . من هذا القانون، و ذلك عن طريق حكم قضائي صادر عن املحكمة االبتدائية ملحل الوالدة16

األمهات 
العازبات و 

القانون 
 المغربي
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   1978 دجنرب 11الصادر بتاريخ 352عدد ة منشور وزير الداخلي

   21املتعلق بأسماء عائلية األبناء الغري الشرعيني

 العائلي لألم إال يف االسمكمبدأ أساسي ينبغي أن يعطى لرسوم الوالدة املتعلقة باألبناء الغري الشرعيني 

 عائلتها ومل حالة وقوع تعرض على هذا اإلجراء خصوصا من أب األم أو من أكرب األشخاص سنا يف

يتمكن ضابط احلالة املدنية من التوفيق بني أفراد العائلة، يف هده احلالة فعلى املعنيني أن خيتاروا إسما 

   22  العقد و خيضع للمسطرة املعهودةأصلعائليا ال ينتمي ألحد يقيد يف 

   23طة موافقة ذويها العائلي ألمه شرياالسم غري الشرعي ميكنه أن يأخذ االبنو أؤكد يف هدا الشأن أن 

  1993ماي 31 الصادر بتاريخ 130عدد الداخلية منشور وزارة

  املتعلق بأسماء عائلية األبناء الغري الشرعيني
  "يف هذا الشأن أن االبن غري الشرعي ميكنه أن يأخذ االسم العائلي ألمه شريطة موافقة ذويها"........ 

 

  :تعريف النسب و حقوق األمهات العازبات )1

تلد مولودا خارج الزواج الشرعي سواء نتجت الوالدة املرأة أو الفتاة التي العازبة هي األم  

  .عن االغتصاب أو عالقة خارج إطار الزواج

  . العازبة احلصول على كناش احلالة املدنية وتسجيل املولود به مع اختيار اسم عائليألمميكن  

القانون ال يلزمه و مع ذلك عل بالسجن الفا حيكم على يف حالة الوالدة الناجتة عن االغتصاب 

  .بنسب املولودباالعرتاف 

  .ميكن لألم العازبة إعطاء إسمها العائلي بعد موافقة والدها على ذلك 

  :مكونات امللف )2

   :فإنهايف حالة املعرفة بهوية األب وترغب األم العازبة يف إثبات نسبه  

ت النسب يتضمن اسم املدعية وعنوانها تتقدم مبقال أمام املحكمة االبتدائية يرمي إلى إثبا 

  .واسم املدعى عليه وعنوانه الكامل

 ،تأكد يف مقالها أنها ربطتها عالقة مع املدعى علية نتج عنه مولود وانه يرفض االعرتاف بنسبه 

يستحسن ذكر أسماء وعناوين للشهود يعلمون بوجود هذه العالقة وتلتمس إجراء خربة طبية 

  .دعى عليهوإحلاق نسب االبن للم

  .يرفق الطلب بنسخة من عقد ازدياد االبن وشهادة بعدم التسجيل 

                                                 
   كتاب الدليل العلمي يف احلالة املدنية ل امبارك حنني 21
   املتعلق بإعطاء أسماء عائلية لألبناء الغري شرعيني1978 دجنرب 11 بتاريخ 352منشور وزير الداخلية عدد   22
  ق بإعطاء أسماء عائلية لألبناء الغري شرعيني املتعل1979 ماي 31 بتاريخ 130 منشور وزير الداخلية عدد  23
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  :اختاذهااإلجراءات الواجب  )3

 العازبة احلصول على كناش احلالة املدنية وتسجيل املولود به مع اختيار اسم عائلي من ألملميكن 

  : و جيب عليهاكشاف أسماء األسر املغربية وحترير التزام بدلك

  :ى رئيس املحكمة االبتدائية و يرفق هذا املقالتقديم مقال إل

  .شهادة الوالدة .1

  .عقد ازدياد األم .2

 .االبنشهادة حياة  .3
  . شهادة بعدم التسجيل .4

  .ويسجل يف كناش احلالة املدنية مستقل. بعد صدور احلكم تدلي به األم لضابط احلالة املدنية

o املدنية باملغربكشاف أسماء األسر املغربية يوجد لدى جميع مصالح احلالة . 

 : الغري شرعي فيجب عليهالالبن العائلي لألم االسممن أجل إعطاء 

o  رئيس املحكمة االبتدائيةإلىتقديم مقال .  

o يرفق هذا املقال بالوثائق التالية:  

 . أو الشخص األكرب سنا يف عائلتهاإذن األب لألم .1
  .شهادة الوالدة .2

  "لعازبةا"صورة من كناش احلالة املدنية لعائلة األم  .3

  عقد ازدياد األم .4

  لالبنشهادة احلياة  .5

o وتدلي به لضابط احلالة املدنيةتنفيذيةتأخذ األم نسخة  .بعد صدور احلكم  .  

o  يف كناش احلالة املدنية العائلي لألماالبنيتم تسجيل . 
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  الطالق جبميع أنواعه

  :القانون الدولي

  العاملي  اإلعالن

  حلقوق اإلنسان

املرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، للرجل و1: 16املادة 

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

  الدولي اخلاص  العهد

  ياسيةاملدنية والس باحلقوق

  ...:23املادة 

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

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

  .الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم

  جميعالقضاء على  اتفاقية

  أشكال التمييز ضد املرأة

  15املادة 
 .تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون.1
وتساوى بينها وبينه  متنح الدول األطراف املرأة، يف الشئون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل،.2

مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود  قوقاوتكفل للمرأة، بوجه خاص، ح. يف فرص ممارسة تلك األهلية

 .يف جميع مراحل اإلجراءات القضائية وإدارة املمتلكات، وتعاملهما على قدم املساواة
لها أثر قانوني  تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة التي يكون.3

  .والغيهطلة يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة با

وحرية  متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع املتصل حبركة األشخاص.4

  اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

   16املادة 

على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة  تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء.1

 :وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة ت العائلية،بالزواج والعالقا
  .أثناء الزواج وعند فسخه نفس احلقوق واملسؤوليات )ج

  

 
 
 

الطالق 
حسب 
القانون 
 الدولي
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  :القانون املغربي

  تعريف الطالق حسب 

  قانون األسرة
  

  الطالق

 الطالق حل ميثاق الزوجية، ميارسه الزوج و الزوجة، كل حبسب : 78املادة 
  .شروطه حتت مراقبة القضاء وطبقا ألحكام هذه املدونة                           

منصبني  جيب على من يريد الطالق أن يطلب اإلذن من املحكمة باإلشهاد به لدى عدلني : 79املادة 

لذلك، بدائرة نفوذ املحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو حمل إقامتها أو التي أبرم 

  .عقد الزواج حسب الرتتيبفيها 

  التطليق

 بطلب أحد الزوجني بسبب الشقاق
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من املحكمة حل نزاع بينهما خياف منه الشقاق، وجب عليها  :94املادة 

  . أعاله82أن تقوم بكل املحاوالت إلصالح ذات البني طبقا ألحكام املادة 

   :ى أحد األسباب اآلتية للزوجة طلب التطليق بناء عل:98املادة 

  إخالل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج -)1

  الضرر-)2

 عدم اإلنفاق-)3
 الغيبة-)4
 العيب-)5
 اإليالء والهجر-)6

  الطالق 

 باالتفاق أو باخللع
ميكن للزوجني أن يتفقا على مبدأ إنهاء العالقة الزوجية دون شرط، أو بشروط ال تتنافى : 114املادة 

  . املدونة، و ال تضر مبصالح األطفالمع أحكام هذه

  .عند وقوع هذا االتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به لإلذن بتوثيقه

  .حتاول املحكمة اإلصالح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر اإلصالح، أذنت باإلشهاد على الطالق و توثيقه

  نصوص خمتلفة

اإلشهاد على الطالق، هوية الزوجني و مهنتهما و عنوانهما، و عدد يتضمن طلب اإلذن ب: 80املادة 

  .األطفال إن وجدوا، و سنهم ووضعهم الصحي و الدراسي

  .يرفق الطلب مبستند الزوجية و احلجج املثبتة لوضعية الزوج املادية و التزاماته املالية

  .تستدعي املحكمة الزوجني ملحاولة اإلصالح: 81املادة 

الطالق و 
أنواعه 
حسب 
القانون 
 المغربي
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  .زوج شخصيا باالستدعاء ومل حيضر، اعترب ذلك منه تراجعا عن طلبهإذا توصل ال

إذا توصلت الزوجة شخصيا باالستدعاء ومل حتضر، ومل تقدم مالحظات مكتوبة، أخطرتها املحكمة عن 

  .طريق النيابة العامة بأنها إذا مل حتضر فسيتم البت يف امللف

بالنيابة العامة للوصول إلى احلقيقة، وإذا ثبت حتايل إذا تبني أن عنوان الزوجة جمهول، استعانت املحكمة 

  . من القانون اجلنائي بطلب من الزوجة361الزوج، طبقت عليه العقوبة املنصوص عليها يف املادة 

عند حضور الطرفني، جتري املناقشات بغرفة املشورة، مبا يف ذلك االستماع إلى الشهود وملن : 82املادة 

  .الستماع إليهترى املحكمة فائدة يف ا

 مبا فيها انتداب حكمني أو جملس العائلة، أو من تراه مؤهال إلصالح ،للمحكمة أن تقوم بكل اإلجراءات

ويف حالة وجود أطفال تقوم املحكمة مبحاولتني للصلح تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثني . ذات البني

  .يوما

  . به من طرف املحكمةداإلشهاإذا تم اإلصالح بني الزوجني حرر به حمضر وتم 

إذا تعذر اإلصالح بني الزوجني، حددت املحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط باملحكمة : 83املادة 

داخل أجل أقصاه ثالثون يوما ألداء مستحقات الزوجة واألطفال امللزم باإلنفاق عليهم املنصوص عليها يف 

  .املادتني املواليتني

الصداق املؤخر إن وجد، ونفقة العدة، واملتعة التي يراعى يف : الزوجةتشمل مستحقات : 84املادة 

  .تقدريها فرتة الزواج والوضعية املالية للزوج، وأسباب الطالق، ومدى تعسف الزوج يف توقيعه

تسكن الزوجة خالل العدة يف بيت الزوجية، أو للضرورة يف مسكن مالئم لها وللوضعية املادية للزوج، 

 حددت املحكمة تكاليف السكن يف مبلغ يودع كذلك ضمن املستحقات بكتابة ضبط وإذا تعذر ذلك

  .املحكمة

 بعده، مع مراعاة 190 و 168حتدد مستحقات األطفال امللزم بنفقتهم طبقا للمادتني : 85املادة 

  .الوضعية املعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطالق

 داخل األجل املحدد له، اعترب ، أعاله83لغ املنصوص عليه يف املادة إذا مل يودع الزوج املب: 86املادة 

  .مرتاجعا عن رغبته يف الطالق، ويتم إلشهاد على ذلك من طرف املحكمة

مبجرد إيداع الزوج ملبلغ املطلوب منه، تأذن له املحكمة بتوثيق الطالق لدى العدلني داخل : 87املادة 

  .دائرة نفوذ نفس املحكمة

ضي مبجرد خطابه على وثيقة الطالق بتوجيه نسخة منها إلى املحكمة التي أصدرت اإلذن يقوم القا

  .بالطالق

  :بعد توصل املحكمة بالنسخة املشار إليها يف املادة السابقة، تصدر قرارا معلال يتضمن: 88املادة 

  أسماء الزوجني وتاريخ ومكان والدتهما وزواجهما وموطنهما أو حمل إقامتهما،.1

 وما قدماه من حجج ودفوع، واإلجراءات املنجزة يف امللف، ،خص ادعاء الطرفني وطلباتهمامل.2

  ومستنتجات النيابة العامة،

 تاريخ اإلشهاد بالطالق.3
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 ما إذا كانت الزوجة حامال أم ال،.4
 أسماء األطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة،.5
 . أعاله وأجرة حلضانة بعد العدة85 و 84ليها يف املادتني حتديد املستحقات املنصوص ع.6
 .قرار املحكمة قابل للطعن طبقا لإلجراءات العادية.7

إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطالق، كان لها أن تستعمل هذا احلق عن طريق تقديم : 89املادة 

 . أعاله80 و 79طلب إلى املحكمة طبقا ألحكام املادتني 
كمة من توفر شروط التمليك املتفق عليها بني الزوجني، وحتاول اإلصالح بينهما طبقا ألحكام تتأكد املح

  . أعاله82 و 81املادتني 

إذا تعذر اإلصالح، تأذن املحكمة للزوجة باإلشهاد على الطالق، وتبت يف مستحقات الزوجة واألطفال 

  . أعاله85 و 84عند االقتضاء، تطبيقا ألحكام املادتني 

  .كن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها يف التمليك الذي ملكها إياهال مي

  .ال يقبل طلب اإلذن بطالق السكران الطافح واملكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا: 90املادة 

  .احللف باليمني أو احلرام ال يقع به طالق: 91املادة 

  .ة ال يقع إال واحداالطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة أو كتاب: 92املادة 

  .الطالق املعلق على فعل شيء أو تركه ال يقع: 93املادة 

يقوم احلكمان أو من يف حكمهما باستقصاء أسباب اخلالف بني الزوجني وببذل جهدهما : 95املادة 

  .إلنهاء النزاع

 احلكمان إذا توصل احلكمان إلى اإلصالح بني الزوجني، حررا مضمونه يف تقرير من ثالث نسخ بوقعها

والزوجان ويرفعانها إلى املحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجني نسخة منه، وحتفظ الثالثة بامللف ويتم 

  .اإلشهاد على ذلك من طرف املحكمة

إذا اختلف احلكمان يف مضمون التقرير أو يف حتديد املسؤولية، أو مل يقدماه خالل األجل : 96املادة 

  . أن جتري حبثا إضافيا بالوسيلة التي تراها مالئمة أمكن للمحكمة،املحدد لهما

يف حالة تعذر اإلصالح واستمرار الشقاق، تثبت املحكمة ذلك يف حمضر، وحتكم بالتطليق  :97املادة 

 أعاله، مراعية مسؤولية كل من الزوجني عن سبب الفراق يف 85 و 84 و 83وباملستحقات طبقا للمواد 

  . لفائدة الزوج اآلخراملسئولى تقدير ما ميكن أن حتكم به عل

  .يفصل يف دعوى الشقاق يف أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب

  .يعترب كل إخالل يف عقد الزواج ضررا مربرا لطلب التطليق :99املادة 

يعترب ضررا مربرا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشني أو خمل باألخالق احلميدة يلحق 

  .زوجة إساءة مادية أو معنوية جتعلها غري قادرة على االستمرار يف العالقة الزوجيةبال

تثبت وقائع الضرر بكل وسائل اإلثبات مبا فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم املحكمة  :100املادة 

  .يف غرفة املشورة

  .ى مسطرة الشقاق وأصرت على طلب التطليق، ميكنها اللجوء إل،إذا مل تثبت الزوجة الضرر
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يف حالة احلكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن حتدد يف نفس احلكم مبلغ التعويض املستحق : 101املادة 

  .عن الضرر

للزوجة طلب التطليق بسبب إخالل الزوج بالنفقة احلالة الواجبة عليه، وفق احلاالت : 102املادة 

  :واألحكام اآلتية

 منه، قررت املحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه وال تستجيب إذا كان للزوج مال يكن أخذ النفقة

  .لطلب التطليق

يف حالة ثبوت العجز، حتدد املحكمة حسب الظروف، أجال للزوج ال يتعدى ثالثني يوما لينفق خالله 

  .وإال طلقت عليه، إال يف حالة ظرف قاهر أو استثنائي

 .ن اإلنفاق ومل يثبت العجزتطليق املحكمة الزوجة حاال، إذا امتنع الزوج ع
  .تطبق األحكام نفسها على الزوج الغائب يف مكان معلوم بعد توصله مبقال لدعوى: 103املادة 

إذا كان حمل غيبة الزوج جمهوال، تأكدت املحكمة مبساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى 

  .لف ثم تبت يف الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات امل،الزوجة

  .إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق: 104املادة 

  .تتأكد املحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل

 ،تبلغ املحكمة الزوج املعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه يف حالة ثبوت الغيبة

  .إذا مل حيضر لإلقامة مع زوجته أو مل ينقلها إليهستحكم املحكمة بالتطليق 

 اختذت املحكمة مبساعدة النيابة العامة، ما تراه من ،إذا كان الغائب جمهول العنوان: 105املادة 

  .إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، مبا يف ذلك تعيني قيم عنه، فإن مل حيضر طلقتها عليه

الزوج املسجون بأكثر من ثالث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن إذا حكم على : 106املادة 

تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، ويف جميع األحوال ميكنها أن تطلب التطليق بعد سنتني من 

  .اعتقاله

  :تعترب عيوبا مؤثرة على استقرار احلياة الزوجية وختول طلب إنهائها: 107املادة 

  املعاشرة الزوجية العيوب املانعة من 

  .األمراض اخلطرية على حياة الزوج اآلخر أو على صحته، التي ال يرجى الشفاء منها داخل سنة

  :يشرتط لقبول طلب أحد الزوجني إنهاء عالقة الزوجية للعيب: 108املادة 

  أال يكون الطالب عاملا بالعيب حني العقد 

  . العلم بتعذر الشفاءأال يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد

ال صداق يف حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء وحيق للزوج بعد البناء أن : 109املادة 

  .يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كنتم عنه العيب قصدا

  .إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق: 110املادة 

  .يستعان بأهل اخلربة من األخصائيني يف عرفة العيب أو املرض: 111املادة 
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إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى املحكمة التي تؤجله : 112املادة 

  .أربعة أشهر، فإن مل يفئ بعد األجل طلقتها عليه املحكمة

 أعاله، 98سباب املنصوص عليها يف املادة يبث يف دعاوى التطليق املؤسسة على أحد األ: 113املادة 

  .بعد القيام مبحاولة اإلصالح، باستثناء حالة الغيبة و يف أجل أقصاه ستة أشهر، ما مل توجد ظروف خاصة

   أعاله85 و 84تبث املحكمة أيضا عند االقتضاء يف مستحقات الزوجة و األطفال املحددة يف املادتني 

  أعاله 114يا على الطالق باخللع طبقا ألحكام املادة للزوجني أن يرتاض: 115املادة 
ختالع الراشدة عن نفسها، و التي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطالق، و ال : 116املادة 

  .تلزم ببذل اخللع إال مبوافقة النائب الشرعي

كراه أو إضرار الزوج للزوجة اسرتجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إ: 117املادة 

  .بها، و ينفذ الطالق يف جميع األحوال

  .كل ما صح االلتزام به شرعا، صلح أن يكون بدال يف اخللع، دون تعسف و ال مغاالة: 118املادة 

  .ال جيوز اخللع بشيء تعلق به حق األطفال أو بنفقتهم إذا كانت األم معسرة: 119املادة 

  . وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس حبقه يف الرجوع عليها،أطفالهاإذا أعسرت األم املختلعة بنفقة 

إذا اتفق الزوجان على مبدأ اخللع، واختلفا يف املقابل، رفع األمر إلى املحكمة ملحولة : 120املادة 

الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت املحكمة بنفاذ اخللع بعد تقدير مقابله، مراعية يف ذلك مبلغ 

  . وفرتة الزواج، وأسباب طلب اخللع، واحلالة املادية للزوجة،الصداق

  .إذا أصرت الزوجة على طلب اخللع، ومل يستجب لها الزوج، ميكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق

يف حالة عرض النزاع بني الزوجني على القضاء، وتعذر املساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ : 121املادة 

ي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة واألطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك يف انتظار التدابري املؤقتة الت

صدور احلكم يف املوضوع، مبا فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابري 

  .فورا على األصل عن طريق النيابة العامة

 .ن، إال يف حالتي التطليق لإليالء وعدم اإلنفاقكل طالق قضت به املحكمة فهو بائ: 122املادة 
كل طالق أوقعه الزوج فهو رجعي، إال املكمل للثالث والطالق قبل البناء والطالق : 123املادة 

  .باالتفاق واخللع واململك

  .للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة: 124املادة 

د على ذلك عدلني، ويقومان بإخبار القاضي إذا رغب الزوج يف إرجاع زوجته املطلقة طالقا رجعيا أشه

  .فورا

جيب على القاضي قبل اخلطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة إلخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت 

  . أعاله94الرجوع، ميكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق املنصوص عليها يف املادة 

  .جعيتبني املرأة بانقضاء عدة الطالق الر: 125املادة 

  .الطالق البائن دون الثالث يزيل الزوجية حاال، وال مينع من جتديد عقد الزواج: 126املادة 
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الطالق املكمل للثالث يزيل الزوجية حاال، ومينع من جتديد العقد مع املطلقة إال بعد : 127املادة 

  .انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعال بناء شرعيا

ضائية الصادرة بالتطليق أو باخللع أو بالفسخ طبقا ألحكام هذا الكتاب، تكون املقررات الق: 128املادة 

  .غري قابلة ألي طعن يف جزئها القاضي بإنهاء العالقة الزوجية

األحكام الصادرة عن املحاكم األجنبية بالطالق أو بالتطليق أو باخللع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا 

على أسباب ال تتنافى مع التي قررتها هذه املدونة، إلنهاء العالقة صدرت عن حمكمة خمتصة وأسست 

الزوجية، وكذا العقود املربمة باخلارج أمام الضباط واملوظفني العموميني املختصني، بعد استيفاء 

 من قانون 432 و 431 و 430اإلجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا ألحكام املواد 

  .دنيةاملسطرة امل

 

  :مفهوم الطالق و أنواعه و أحكامه )1

 : الطالق
o من حق الزوج ميارسه حتت مراقبة القضاء. 
o  العصمة أو التمليك(من حق الزوجة على أن يفوض لها الزوج ذلك يف عقد الزواج(.  
  : التطليق

o اإلخالل بشرط من شروط عقد الزواج يعترب سببا لطلب التطليق. 
o تطليق إلى ضرر مادي و معنويتم توسيع مفهوم الضرر كسبب لل. 

 :شكالنالتطليق ميكن أن يأخذ 
  : الشقاق

o يكون بطلب أحد الزوجني و يتم أمام املحكمة.  

o  تلجأ للمحكمةحيث من حق الزوجة 98التطليق ألسباب حمدد يف الفصل . 
 :الطالق باالتفاق

o من حق الزوجني و باتفاق بينهما و يتم أمام املحكمة.  

  :الطالق باخللع

 .ع من حق الزوجة يتم أمام القضاء مبقابل ختالع املرأة به نفسهااخلل

 :مكونات امللف )2
معفى من أداء الرسوم وهو غري تقديم طلب أمام املحكمة االبتدائية قسم قضاء األسرة  

 ويبني )سابقا كان معفى من الرسوم القضائية(  درهم 160 حبيث يتوجب أداء القضائية

  . اعهفيه نوع التطليق املراد إيق

  . يرفق بعقد الزواج األصلي 

  .عقد ازدياد الزوجة شهادة السكنى عقود ازدياد األبناء إن وجدوا عقد ازدياد الزوج 
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 إن و غريها...أحكام بالنفقة أو شكايات سابقة أو أحكام بإهمال األسرة وشواهد طبية 

  كان التطليق للضرر وللشقاق مثال 

 . كان التطليق للغيبةإنموجب غيبة  

  :جراءات الواجب اختادهااإل )3

  :الطالق الفردي أو باتفاق

لطلب الطالق على الزوج طلب اإلذن من املحكمة باإلشهاد به لدى عدلني متواجدين يف  

دائرة نفوذ املحكمة املتواجد فيها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو حمل إقامتها أو حمل 

  .إبرام عقد الزواج حسب الرتتيب

 .دعاء الزوجني ملحاولة الصلحكمرحلة أولى يتم است 
 .يف حالة عدم حضور الزوج بعد توصله باالستدعاء يعترب ذلك تراجع عن طلبه 
إذا توصلت الزوجة و مل حتضر أو تقدم مالحظاتها مكتوبة ختطرها املحكمة عن طريق  

 .النيابة العامة بكونها إذا مل حتضر سيتم البت يف امللف
 من القانون 361عنوان الزوجة يعاقب حسب املادة إذا تبني حتايل الزوج يف إعطاء  

 .اجلنائي بطلب من الزوجة
للمحكمة أن تقوم جبميع اإلجراءات التي تراها الزمة للصلح و يف حالة وجود األطفال فإن  

 30املحكمة تقوم مبحاولتني للصلح تفصل بني املحاولة األولى و الثانية مدة ال تقل عن 

 .يوما
 حتدد ملحكمة مبلغا عبارة عن جميع مستحقات الزوجة و األطفال يف حالة تعذر الصلح 

امللزم باإلنفاق عليهم مبا يف ذلك تكاليف السكن، يودعه الزوج بكتابة الضبط داخل أجل 

 . يوم ألداء30أقصاه 
 .إذا مل يودع الزوج هذا املبلغ يف األجل املحدد اعترب ذلك تراجعا عن طلبه 
 .أذن املحكمة بتوثيق الطالقمبجرد إيداع الزوج للمبلغ ت 
مبجرد توصل املحكمة بنسخة الطالق تصدر املحكمة قرار يتضمن جميع التفاصيل الواردة يف  

 . من املدونة88الفصل 
إال إذا كانت ) ثالثة أشهر( الطالق الصادر عن الزوج هو رجعي قبل نهاية أجل العدة 

 .الطلقة الثالثة
 املطلقة عليه إشهاد عدلني اللذان يقومان بإخبار يف حالة رغبة الزوج يف إرجاع الزوجة 

 .القاضي فورا
 .يستدعي القاضي الزوجة املراد إرجاعها قبل اخلطاب على وثيقة الرجعة من أجل إخبارها 
 .إذا امتنعت الزوجة و رفضت الرجوع ميكنها اللجوء ملسطرة الشقاق لطلب التطليق 
 . ق هو بائنعند نهاية العدة أو الطلقة الثالثة فإن الطال 
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  :اخللع التمليك أو باالتفاق: الطالق من طرف الزوجة

  :بإمكان الزوجة احلصول على الطالق دون سبب وذلك من خالل 

من أجل طلب الطالق  .التنصيص على هذا احلق املمنوح من طرف الزوج يف عقد الزواج  - أ

  :انطالقا من حق التمليك على الزوجة

  . من املدونة80 و 79دتني تقديم طلب إلى املحكمة حسب املا .1

  .بعد تأكد املحكمة من حق التمليك تقوم مبحاولة اإلصالح بني الزوجني .2

إذا تعذر الصلح تبت املحكمة باإلشهاد على الطالق و تبث يف مستحقات الزوجة و  .3

  األطفال

 .ال ميكن للزوج منع زوجته من ممارسة حقها يف التمليك بعدما ملكها إياه .4
 .على الطالق باخللع أي مقابل حصول الزوج على مقابلالرتاضي مع الزوج   - ب

اخللع هو حق للراشدة متارسه بنفسها أما التي دون سن الرشد ال تلزم ببدل اخللع إال  .1

  .مبوافقة النائب الشرعي

للزوجة اسرتجاع ما خالعت به إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار  .2

  . و ينفد الطالق،الزوج بها

  .تقدير مقدار اخللع يف حالة عدم االتفاق بني الزوجنيللمحكمة  .3

 .إذا مل يوافق الزوج على اخللع ميكن للزوجة اللجوء إلى مسطرة الشقاق .4
باتفاق مع الزوج على مبدأ إنهاء العالقة الزوجية دون شروط، أو بشروط ال تتنافى مع   - ت

 .أحكام املدونة، و ال تضر مبصالح األطفال
 .جني ميكن لهما أو أحدهما تقديم طلب التطليق للمحكمةعند االتفاق بني الزو .1
  .الطالق باالتفاق و اخللع و اململك هو طالق غري رجعي 

 .بعض املفاهيم املتعلقة بالطالق )4

وهو الطالق بإرادة منفردة للزوج، يكون بدون سبب، ودون إذن أو موافقة من : الطالق 

 وحبضور الزوجة إال إذا كانت قد الزوجة، إال أن الطالق يتم إجباريا أمام املحكمة

  .توصلت باالستدعاء ومل حتضر

وهو الطالق بإرادة الزوجة، يكون بدون سبب، وبإذن من الزوج يف عقد : متليك/العصمة 

  .الزواج كحق اختياري، ويسجل أمام العدول

هو . الزوجة تطلب الطالق من زوجها، الذي يعطي موافقته مبقابل من طرف الزوجة: اخللع 

  ا يكون بدون سبب ويسجل أمام العدولأيض

مببادرة من الزوجة يكون ألسباب ) أمام قاضي املحكمة االبتدائية(طالق قضائي، : التطليق 

  .اخلمسة املذكورة يف مدونة األسرة
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يف هده (عادة تكون ملدة ثالثة أشهر، خاللها تكون املرأة املطلقة أو التي مات زوجها :العدة 

غري مسموح لها بالزواج، ويف حالة الطالق الرجعي حيق )  أيام10  أشهر و4احلالة مدتها 

  .للمرأة يف هذه املدة النفقة، واإلقامة باملنزل الزوجي

يكون من حق الزوج اسرتجاع زوجته املطلقة، وهو يكون فقط يف جمموعة من أشكال : رجعي 

  .داخل هذه املدةوهنا يكون للمرأة احلق يف النفقة .احنالل ميثاق الزواج، وملدة معينة

أي الطالق النهائي وال حيق للزوج اسرتجاع زوجته املطلقة، انطالقا من تاريخ و وقوع :بائن 

  .الطالق

  :القانون املغربي مينح الزوجة إمكانية احلصول على الطالق دون سبب وذلك من خالل 

  .التنصيص على هذا احلق املمنوح من طرف الزوج من خالل عقد الزواج  - ب

 . موافقة الزوج لتطليقه مقابل حصوله على تعويضاحلصول على  - ت
االتفاق مع الزوج على مبدأ إنهاء العالقة الزوجية دون شروط أو بشرط ال يتنافى مع   - ث

  .أحكام املدونة و ال تضر مبصالح األطفال

V.  املراقبة والتحليل  

توظيفها يف برنامج يعطي هذا الفصل نظرة موجزة وعامة حول مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم وكيف ميكن 

  .متكامل خيص مرافقة النساء إلى املحاكم

هناك مراجع ودالئل سبق نشرها ختص تقنيات جمع املعلومات، جتميع الوقائع، املراقبة والتحليل وكذا 

إننا نشجعكم . تقنيات املناصرة مبا فيها املناصرة التشريعية، صياغة التقارير، واستعمال وسائل اإلعالم

  .من أجل تقديم ومناقشة معمقة لهذه املواضيع) رافياوغيلببوهي واردة يف ال( عليها على اإلطالع

  ماذا نعني مبراقبة وتوثيق قرارات املحاكم ؟  .1

باعتمادها مقاربة ترتكز باألساس على معايري حقوق اإلنسان كأداة أولية، فإن براجمنا ال تقف عند إعطاء 

ساء اللواتي هن يف حاجة إلى املساعدة، بالفعل هذه اخلدمات هي أو مؤازرة الن/و إرشادات ونصائح قانونية

مهمة وقيمة، إال 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 

  . احلقيقي والفعلي بالنسبة للنساء وكذا بالنسبة لألنظمة التي لها تأثري على حياتهنستشكل التغيري

أو أحداث معينة من أجل تقييم ما إذا كان هناك التزام / هي عملية معاينة وقائع حلالة معينة واملراقبة

  .حقيقي مبعايري حقوق اإلنسان من خاللها

  : نعاين وجنمع معلومات حول ما يليمن خالل برنامج املرافقة إلى املحاكم، فإننا

o  عملية التقاضي يف املحاكم املحلية ذات الصلة حبقوق النساء– أو نتائج –مضمون . 
  و

o مسار عملية التقاضي هذه:  

  :من أجل إقرار ما إذا كانت تلتزم بكل من 
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o القوانني واملعايري املحلية. 
  و 

o 24املعايري واملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان    

إن مراقبة القضايا التي تطرح أمام املحاكم تساعدنا على التعرف على قضايا املطالبة باملساواة، التي لها 

عالقة مباشرة بالنساء ضحايا احليف والتمييز، جيب على املنظمات غري احلكومية أن تتعامل مع النساء 

ص النزاعات القائمة على وهذه مسألة هامة جدا فيما خي. على أنهن مناضالت أو شريكات ال زبونات

مبدأ املطالبة باملساواة أنها تقوي النساء لتسييس مطالبهن وكسر سلك االرتباط بالغري والتعويل عليه ألن 

  .النساء يسعني إلى التعبري عن القمع واالضطهاد الذي طاملا كان حليفهن

مبدأ نظري منصوص عليه يف القانون املعلومات من املهم أن نفهم الفرق بني املساواة كو حتليل عند مراقبة 

والذي ال يساعد األشخاص الذين يعانون من مثل هذه املشاكل واملساواة كمبدأ عملي جيب أن يصري 

، غالبا ما de facto وما هو de jureممارسة وجزءا ال يتجزأ يف حياة النساء وهو الفرق بني ما هو 

ات احلقوق اإلنسانية مسائل ال تتناول باألهمية التي جيب خروق يغفل القانون هذا التمييز ويبقى التمييز و

  .أن تولى إليها

 هو عملية منظمة لتسجيل نتائج أنشطة املراقبة، جمع الوثائق ذات الصلة باملوضوع وتنظيمها من التوثيق

أجل حتليل ثغرات الوضعيات الغري السوية وتطوير أنشطة املناصرة مع الرتكيز على اخلطوات التي جيب 

  .إتباعها من أجل تسويتها ومعاجلتها

بالتالي، فإنه ويف إطار برناجمنا هذا، نعترب مرافقة النساء إلى املحاكم وإمدادهن باإلرشادات القانونية  و

ليست خدمة مهمة يف حد ذاتها فحسب، بل إنها تعترب قاطرة ختول للمنظمات إمكانية مراقبة وتوثيق 

ثم إن مراقبة مثل هذه متكن املنظمات غري احلكومية من معاينة وجمع . القضايا التي ترفع أمام املحاكم

معلومات حول املحاكم ومتنح كذلك أداة شمولية لتفحص نظام العدالة بإجراءاته وممارساته جتاه قضية 

  .حقوق النساء

  ؟ ا نراقب ونوثق يف قرارات املحاكمماذ .2

 :ربنامجهناك عدة عناصر نعمل على مراقبتها وتوثيقها يف هذا ال

o القانون والسياسات التي حتدد ترجمة حق النساء يف املساواة.  

o املؤسسات الوطنية املكلفة بالدفاع عن هذا احلق. 
o خبصوص ) مبا فيهم النساء( واملواطنني العاديني  املسئولنيتصرفات وقرارات القضاة، و

 .حقوق النساء

                                                 
اجلهوية حول حقوق اإلنسان التي تكون فيها الدولة طرفا، وكذا   ويدخل يف هذا الباب كل من االتفاقيات واملعاهدات الدولية و 24

  دولي العريف وتصرحيات الهيآت الدوليةاملعايري ذات البعد اإلنساني واالتفاقيات الدولية املعمول بها يف جمال حقوق اإلنسان مثل القانون ال
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على مقتضيات حترتم وتأخذ بعني االعتبار بعدي بالرغم من احتواء القوانني واملعايري املحلية والدولية 

 التي –اجلندرة وحقوق اإلنسان، فإن هذه القوانني ال تطبق بطريقة صحيحة من طرف املحاكم املحلية 

فانعدام استقالل القضاء والطبيعة السياسية للمحاكم . تشكل القوة األولى لتفعيل وتطبيق هذه احلقوق

قف التحيز والتمييز التي تطبع سلوك القضاة كلها عوامل حتول دون واحليف اجلنسي السائد وكذا موا

استفادة النساء من احلماية القانونية التي تتواجد نظريا يف نصوص هذه القوانني، و مراقبة ومعاينة القضايا 

انني التي تطرح أمام املحاكم تساعد على تقييم مدى متتع النساء فعليا باحلقوق واحلماية التي تضمنها القو

 تطبيقمراقبة وتوثيق إن برامج املرافقة إلى املحاكم ميكن أن تساعد على . واملعايري املحلية والدولية

 وتسلط الضوء كذلك –القوانني واملعايري املحلية والدولية املتواجدة حاليا من أجل حماية حقوق اإلنسان 

   على مواطن عدم تطبيقها

ري الوطنية والدولية تعترب جماالت قانونية يف وضع تطور وتطوير دائمني إضافة إلى هذا، فإن القوانني واملعاي

هذا مع العلم أنه ال زالت القوانني . وذلك من أجل جعلها متفاعلة ومتجاوبة بشكل فعلي مع حقوق النساء

املحلية حتتوي يف طياتها على مقتضيات تتميز مبواقف احليف ضد النساء وتفشل يف حماية والنهوض 

و على نفس الشاكلة، فإن القانون الدولي التقليدي حلقوق اإلنسان جتاهل بصفة . ق اإلنسانية للنساءباحلقو

لقد متت بلورة . النساء خرقا فاضحا حلقوق اإلنسان" دونية " عامة اهتمامات النساء وفشل يف اعتبار 

توعب مقاييس اجلندرة قوانني حقوق اإلنسان من طرف رجال يف عامل ذكوري ومل تتم بلورتها بطريقة تس

جيب على النشطاء يف هذا امليدان العمل . وتتجاوب مع جتارب الظلم واالستبداد التي عانت منها النساء

على ربط الصلة بني واقع النساء ومعايري حقوق اإلنسان على جميع املستويات من أجل توسيع التعريفات 

 .لنساءوالفهم السائد للحقوق املتداولة وجعلها تضم جتارب ا

مثال، حتى ملا تم اعتماد اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، مل يتم ذكر العنف ضد 

 بشأن النضال املحليمل يتم تصنيف العنف ضد النساء لقضية حق إنساني إال بعد سنوات من . النساء

 19 النساء رقم هذه القضية، مما أدى إلى توصية جلنة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد

ويف نفس السياق، فإن احلقوق املدنية والسياسية التي تم تعريفها . حول العنف ضد النساء) 1992(

مييزها الطابع الذكوري مثل حق احلياة، حق احلرية من التعذيب قد تم توسيعها لتشمل العنف ضد 

 . النساء
  

 من الظلم الذي طاملا ى جتارب سابقة خفيةالتعرف علميكن لربامج املرافقة إلى املحاكم أن تساعد على 

عانت منه النساء يف حياتهن اليومية وعلى املساهمة يف اعتبار هذه األخرية انتهاكا وخرقا للقوانني واملعايري 

   .املحلية والدولية
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  مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم؟ ملاذا .3

ا املرتبطة بقضايا املرأة وميكن وصف هذه إن أنظمة العدالة عرب العامل لديها طريقة خاصة لتناول القضاي

فاملراقبة والتوثيق يساعدان على تناول هذه القضية من . من إعطاء حق" معاجلة قضية"الطريقة أنها أشبه 

  :خالل

o غالبا ما تبقى انتهاكات حقوق النساء خفية أو متجاهلة، وحتى ملا جند هناك : فضح التعسف

إن كال من املراقبة . لنساء فهي غالبا ال تدخل حيز التطبيققوانني حملية ودولية حلماية حقوق ا

والتوثيق يساعدان على إبراز وتسليط الضوء على بعض االنتهاكات وأشكال االنتهاكات 

 يف القضايا الفردية وكذا كفشل –الفاضحة حلقوق النساء وقضايا أخرى داخل أنظمة املحاكم 

  .والنهوض بهادريع لنظام العدالة يف حماية حقوق النساء 

o إن كال من املراقبة والتوثيق للقضايا املطروحة أمام املحاكم :اقرتاح حلول عملية وملموسة 

تساعد على التعرف على احللول التي تم إقرارها جتاه االنتهاكات املعروفة، تطوير توصيات من 

خرية مع أجل اختاذ إجراءات ملموسة بهدف حتسني أوضاع النساء والتأكد من جتاوب هذه األ

  .الطبيعة احلقيقية للمشكلة

o وألن كال من مراقبة وتوثيق القضايا املطروحة أمام املحاكم تراكم براهني :القيام مبناصرة فعلية 

على االنتهاكات واخلروقات املقرتفة، و بالتالي تشكل حججا وتعليالت قائمة بذاتها ملجهوات 

 ميكن أن تشكل أداة ضغط على املحاكم وكنتيجة لهذا، فإن التوثيق واملراقبة. املناصرة

واحلكومات من أجل حماية حقوق النساء وخلق التغيري يف القضايا الفردية وكذا مساندة 

إن املناصرة املعتمدة على . املجهودات املبذولة يف إطار خلق تغيريات تشريعية وقانونية

 بشكل فعلي مع الواقع املعلومات التي تم جتميعها بطريقة مضبوطة ستخلق تغيريات تتجاوب

  .اليومي حلياة النساء

o لفت انتباه الرأي العام إلى املحاكم، فإن عملية املراقبة والتوثيق من خالل :إثبات املسؤولية 

جتعل نظام العدالة مسئوال عن طريقة تناوله للقضايا التي تهم النساء والقرارات الصادرة يف هذه 

 عن أهدافه و األهداف مسئوالملتزما جبعل نظام القضاء وهذا ميكن اجلمهور و جيعله . القضايا

 .الرئيسية التي خيدمها وحبميها باإلضافة إلى النهوض بقيم الدميقراطية
o من خالل تطوير املساطر أمام املحاكم لتصبح أكثر انفتاحا و :تعديل اجلهاز اإلداري للعدالة 

 ميكن أن تنمي وعي اجلمهور و ثقته حاكم، فاملراقبة و التحليل للقضايا املعروضة على املشفافية

 .جبهاز العدالة

   ؟ كيف نقوم مبراقبة وتوثيق قرارات املحاكم .4

إن املراقبة والتوثيق عملية حمايدة، ممنهجة ودقيقة نقوم من خاللها جبمع املعلومات، التأكد منها وختزينها 

  .و اجلماعةبهدف إقرار ما إذا كان هناك خرق أم ال للحقوق اإلنسانية للفرد أ
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فيما خيص جانب املراقبة والتوثيق لربنامج املرافقة إلى املحاكم، فإننا نستجمع املعلومات اخلاصة مبضمون 

  .وكيفية حصول األحداث اخلاصة بالقضايا التي تتناول حقوق النساء) ماذا حصل(القضية 

وكذا مع حماميهن، موظفي (ات وتتضمن طرق ومنهجيات املراقبة والتوثيق إجراء حوارات مع النساء الزبون

، جمع الوثائق اخلاصة بالقضية، مراقبة اجللسات مبرافقة )املحكمة وأشخاص آخرون لهم صلة بالقضية

   25.النساء إلى املحاكم

 –" وثيقة أو استمارة ملرافقة إلى املحكمة"إن األداة األساسية لعملية املراقبة والتوثيق يف هذا الربنامج هي 

رتها من أجل أن تكون مثاال جلمع املعلومات الكمية والكيفية اخلاصة بالقضايا التي تندرج والتي متت بلو

فيها حقوق النساء والتي تشكل إطارا من أجل تطوير حتليل لهذه القضايا يعتمد على معايري حقوق 

   26.اإلنسان

  :ميكننا جمع املعلومات من أجل

o هيأة الدفاع، األعوان القضائيني، موظفي تقييم القضاة، املدعني العامني: تقييم املحاكم ،

املحاكم خبصوص مدى استعدادهم، فهمهم للقانون، معامالتهم مع الضحايا وطريقة تنظيم 

  .اجللسات

o جمع املعلومات املتعلقة بسوابق املدعى عليه، العقوبات التي تم اختاذها يف : تاريخ املدعى عليه

كل هذا املراقبني يف وصف تعامل النظام يساعد  .حقه، تصرفاته خالل جلسات املحاكم

القضائي مع هذه القضايا ويف التعرف على األخطاء والثغرات، فمثال يساعد تتبع تاريخ 

املدعى عليه أو قضيته يف إعطاء حجج خبصوص ما إذا كان نظام العدالة حياسب املجرمني 

ت الهامة التي قد حيتاجون كما أنه قد يفرز عدم توصل القضاة باملعلوما. وحيملهم مسؤولياتهم

  .إليها لبث قرارات صائبة خبصوص أمن وسالمة 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 مناذجمن أجل إجياد 

 .ي جتري يف بعض املناطق املعينة، الخالضحية، أو الت
o من أجل التعرف، التعريف وتعليل التوصيات بهدف خلق التغيري. 

                                                 
إن املراقبة املباشرة للجلسات عن طريق مرافقة النساء إلى املحاكم هي الطريقة األمثل جلمع املعلومات واحلفاظ على احلضور العام   25

  .داخل املحاكم، إال أن ولوج املحاكم يبقى رهينا بالقواعد واملمارسات السائدة داخل أنظمتكم
  .لعثور على استمارة املرافقة إلى املحاكم يف ملحقات هذا الدليل ميكن ا 26
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إن جتميع مثل هذه املعلومات لن يساعد فقط على اإلحاطة بوضعية معينة خاصة بدائرة حميطكم : ملحوظة

ير أدوات فاعلة من أجل يف جمال حقوق اإلنسان، بل إنه سيساعد املحامني على جمع الوقائع من أجل تطو

  .مناصرة إسرتاتيجية و مرافعات مثلى التي ميكن اعتمادها أمام املحاكم

  :بعض التذكريات اخلاصة جبمع املعلومات

o  بقدر اإلمكان وذلك من صحيحة، حمايدة وموضوعيةاملعلومات التي تم جتميعها جيب أن تكون 

تمون إليها وكذا مصداقية نتائج املراقبة أجل احلفاظ على مصداقية املنظمة أو اجلمعية التي تن

  .التي قمتم بها

o  قدر اإلمكان وأن حتتوي على كل شاملة ودقيقةالوقائع واملعلومات املستعرضة جيب أن تكون 

عائلة املرأة حترشت بها داخل قبة املحكمة حيث أنهم " فمثال ليس كافيا القول أن . التفاصيل

، وكان ممثلوا املحكمة على مسافة بعيدة مل تسمح لها اقرتبوا منها كثريا وهددوها بالضرب

 ".بسماع هذه التهديدات وبالتالي مل يتدخلوا 
o  منظمة، ممنهجة وموحدةجيب تسجيل الوقائع بطريقة. 
o  من أجل استعمال الحق يف املستقبل كما جيب ختزينها بطريقة جتميعها املعلومات اخلام جيب

 .تسهل استعمالها كمراجع مستقبلية

   ؟يف ميكن تلخيص املعلومات التي تم جتميعهاك .5

 النتهاكات حقوق اإلنسان مناذجإن ملخصات وقائع أنشطة املراقبة والتوثيق تساعد على التعرف على 

و هذه امللخصات جيب أن تتضمن . وكذلك على تسليط الضوء على هذه الوقائع التي تم التوصل إليها

والعدد احلقيقي لها، ثم تقديم كل هذه النتائج يف قالب سلس وتظهر خطورة هذه االنتهاكات، مناذجها 

  .وسهل الفهم

استمارة مراقبة ما "هناك أمثلة عديدة من املعلومات التي ميكن احلصول عليها عن طريق ما تم تسجيله يف 

  .والتي تشكل األساس الذي ميكن اعتماده يف صياغة امللخصات" جيري يف املحاكم

o كم انتهاكا حصل–االنتهاكات واخلروقات من حيث الكم مدى ارتكاب : األعداد  .  

 داخل حمكمة قضاء األسرة املتواجدة جبهتكم، مل يتم احلكم إال ب 2007سنة : مثال 

 ملف طالق تم تقدميه بسبب ارتكاب العنف داخل بيت 100 طالقا من أصل 12

 .الزوجية

o بالنظر لعامل اجلندرة، الدين، تبني خمتلف مرتتبات ومستويات االنتهاكات و ذلك : األنواع

  ..الوضع االجتماعي، األصل العرقي، الخ

 من النساء اللواتي يتكلمن األمازيغية أقل حظا من النساء املئويةالنسبة : مثال 

اللواتي يتكلمن اللغة العربية يف احلصول على نتيجة منصفة يف نوع معني من القضايا 

  .التي تتداولها املحاكم
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o حليز الزمني الذي تستغرقه القضيةيبني ا: القياس.  

 داخل حمكمة قضاء األسرة مبنطقتكم، استغرقت قضية نفقة األطفال 2007سنة : مثال 

، )احلد األدنى إلى احلد األقصى(بني تاريخ تقديم الشكوى إلى غاية تنفيذ احلكم من 

 . عدد القضايا املعروضة أمام املحكمةY شهرا من أصل Xمع معدل 

o يبني تسلسل األحداث : نولوجيالعامل الكرو 

من أجل احلصول على حكم منصف يف قضية اغتصاب، على الضحية القيام ب : مثال 

  ...اإلجراء أ، ب، ت ثم ج، ح، د

 :من أجل التحليل والتلخيص، جيب تنظيم املعلومات حسب خمتلف التصنيفات التالية

o مثال االغتصاب، –لف القضايا إلبراز كيف تتم معاجلة خمت: من حيث نوعية احلدث أو القضية 

  ...طالق اخللع، طلب اإلذن بالتعدد، الخ

o من أجل إظهار التباينات يف القرارات الصادرة عن املحاكم : من حيث املجال الرتابي للمحاكم

  .يف خمتلف جهات البالد

o من أجل إظهار خمتلف األحكام والقرارات حبكم عوامل : من حيث اختالف أنواع الضحايا

  ...ة، الوضع االجتماعي واالقتصادي، املستوى التعليمي، اخللفية العرقية، الخاجلندر

o لتسليط الضوء على الوضع ما قبل وما بعد، مثال إلظهار : من حيث التسلسل الكرونولوجي

القضايا تتناول بطريقة خمتلفة بعد حصول تغيري يف القانون، أو بعد ) أو إذا كانت(كيف أن 

 .تنصيب قاضي جديد

.  بني خمتلف املتغريات يف القضايا التي تتم مراقبتهامقارناتن لهذه التصنيفات أن تساعدكم على إقامة ميك

ثم إن تطابق بعض املتغريات قد يبني وجود عالقة بني بعض األشياء التي ميكن أن ختتلف، كما ميكن 

طا مبتغري آخر، فمثال إشراكها أو حصولها بطريقة متوازية، بعبارة أخرى فهناك متغري قد يكون مرتب

  .التموقع اجلغرايف وعامل 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  لها وقع أكرب و جتعل عملية فهم املقارنات - % –املئوية إن األعداد املحسوبة بالنسب 

 .أسهل

  كيف ميكن حتليل املعلومات التي تم جتميعها ؟  .6

 .بعد جتميع املعلومات وتلخيصها، جيب حتليلها من أجل تقديم اخلالصات



 88

 :تلخيص

ات التمييزية من جيب أن تعمل املرافقات على تكسري القواعد القانونية، املبادئ، السياسات أو املمارس

أجل حتديها، وعملية التكسري هذه ستقابل أشكال التمييز املمارس قانونيا اخلفي واملعلن عنه، ويبقى 

السؤال هو هل القواعد القانونية واملبادئ والسياسات واملمارسات املعمول بها تقمع النساء وتساهم يف 

م، فإن حتليال معمقا للقاعدة يفرض نفسه هنا من إعطائهن أدوارا ثانوية ودنيوية ؟ إذا كانت اإلجابة بنع

أجل الكشف عن ما ميكن اعتباره أشكاال خفية من التمييز، جيب أن نولي اهتماما خاصا بالقضايا 

  وتوزيع املوارد بعالقات القوةواملسائل املتعلقة 

ق اإلنسانية للنساء إن مراقبة وتوثيق القضايا املعروضة أمام املحاكم تساعد على إظهار انتهاكات احلقو

و حنن نستعمل هنا . بتسليط الضوء على فشل احلكومات يف االلتزام بالقوانني واملعايري املحلية والدولية

القوانني املحلية والدولية حلقوق اإلنسان كمعيار لتقييم املعلومات التي تم جتميعها خالل عملية املراقبة 

  . كان هناك انتهاك أم الوالتوثيق، تعريف االنتهاك ثم تقييم ما إذا

  :من أجل إجناز حتليل جيب أن نؤكد على ثالث مسائل

o  أولها أن هناك حق متواجد  

o ثانيها أن هذا احلق تم انتهاكه. 
o ثالثها أن احلكومة هي املسئولة. 

  : توضيح أن هناك حق حممي .1

  .تداولةهنا جيب إظهار أن هناك حق يوجد بقوة القوانني املحلية أو املعايري الدولية امل

 من قانون األسرة، فإن املرأة الرشيدة لها احلق أن تعقد 25حبكم املادة : مثال 

  .زواجها بنفسها

إذا متت اإلشارة إلى حق متضمن يف القوانني أو املعايري الدولية، جيب كذلك اإلشارة إلى أن احلكومة 

على االتفاقية املعينة أو ألن احلق  إما ألن احلكومة قد صادقت –ملزمة باحرتام هذه القوانني واملعايري 

 .حممي ومضمون حبق القانون الدولي العريف

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ) ج (16حبكم املادة : مثال 

، فإن للرجال والنساء نفس احلقوق والواجبات خالل فرتة الزواج وكذلك النساء

وهو بالتالي ملزم باحرتام هذه املادة لقد صادق املغرب على هذه االتفاقية . عند حله

  .من موادها

إذا كانت اخلروقات أو التعسفات املرتكبة يف القضية املتناولة ليست مذكورة يف القوانني واملعايري املحلية 

والدولية، جيب تأويل احلقوق املتداولة من أجل الربهنة على كونها متضمنة أيضا للحقوق املسلوبة 
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الربط بني جتارب النساء واحلقوق اإلنسانية التي سبق اكتسابها والتي قد ال تشري  فمثال جيب ،للضحية

 .بطريقة مباشرة وصرحية للتجارب التي أنتم بصددها

ميكن أن يؤول العنف ضد النساء على أنه شكل من أشكال التعذيب أو : مثال 

 وظروف األمن التعامل املهني، القاسي ولإلنساني، وكذا كانتهاك حلق الفرد يف احلياة

  .والسالمة، التي تتضمنها القوانني واملعايري املحلية والدولية

  :إثبات وقوع االنتهاك .2

 ثم التوصل إليه على ضوء كقاسم مشرتك أو القضايا الفرديةإن انتهاك احلق املحمي ميكن إثباته إما يف 

ق الذي تضمنه القوانني واملعايري هنا األحداث والوقائع املوثقة تبني أن احل. املعلومات التي تم جتميعها

 . مبعنى أن املعايري املتعرف عليها أعاله مل يتم احرتامها–املحلية والدولية قد تم انتهاكه 

  :إبراز مسؤولية احلكومة .3

 :إن احلكومات مسئولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان إما بتقصري مباشر أو بإغفالها ملا يلي

o  احلكومات مسئولة بشكل واضح وصريح إذا ما قام تكون:  احلق املضموناحرتامضرورة 

أو متويل أو التغاضي عن أية / أحد أعضائها، أو أجهزتها أو ممثليها بالتحريض على 

ويعني هذا كذلك أنه جيب على جميع القوانني والسياسات . ممارسة تنتهك احلق املضمون

  .املتبعة أخذ احلق املضمون بعني االعتبار

 . العدول توثيق قسيمة زواج الرشيدة بدون ولييف حالة رفض: مثال 

o  ضرورة حماية األشخاص من انتهاكات احلقوق املضمونة والتي قد يرتكبها أشخاص أو

جيب على احلكومات اختاذ التدابري الالزمة من أجل منع، معاقبة ومواجهة هذه : جماعات

  .ا سبقاالنتهاكات وااللتزام مبسؤولياتها يف حالة فشلها يف االلتزام مب

يف حالة عدم اختاذ رجال الشرطة التدابري الالزمة عند تقديم شكوى العنف : مثال 

  .الزوجي الذي يرتكب يف حق نساء الدائرة التي هي حتت مسؤوليتهم

o على احلكومات االلتزام بضرورة اختاذ : ضرورة ضمان و إعمال مبادئ حقوق اإلنسان

ويدخل يف هذا . صول األفراد على حقوقهمالتدابري الالزمة والضرورية من أجل ضمان ح

  .اإلطار املال العام، توفري اخلدمات األساسية والبنيات التحتية التابعة لها

إذا كانت احلكومة ال تستثمر ما يكفي من املوارد يف البنيات التحتية يف جمال : مثال 

  القضاء فيما خيص قضايا االغتصاب على سبيل املثال



 90

  : احللول املمكنةاستنباط واقرتاح بعض .4

  وإن الهدف من مراقبة وتوثيق قرارات املحاكم الصغرى هو مدكم باملعلومات حول ثغرات النظام 

 فمثال التعرف –املساعدة على إجياد القاعدة الالزمة التي على أساسها ميكن اختاذ جمموعة من التدابري 

و ستستعمل املعلومات التي تم . السائدةعلى احللول املتطلبة حلل املشاكل وخلق التغيري يف األنظمة 

جتميعها من أجل تكوين قاعدة خللق التغيري يف كيفية تناول نظام القضاء للقضايا املرتبطة حبقوق النساء 

 .والقرارات الصادرة يف هذا الصدد

نونية ما هي البدائل، إن توفرت هذه البدائل، للقواعد القا: ونسمي هذه املرحلة األخرية بإعادة البناء

واملبادئ واملمارسات احلالية بدائل لن تساهم يف ترسيخ النظرة الدنيوية إلى املرأة أو على األقل ستقلل من 

هذه املمارسة التمييزية؟ ما هي املزايا التي قد جتنيها الزبونة أو األضرار التي قد تلحق بها من جراء تبني 

 بلورة احللول، جيب أن نولي أهمية خاصة للمسائل املحكمة أو رفضها للتغيري املنشود؟ مرة أخرى، عند

  .املتعلقة بتوزيع املوارد وعالقات القوة

  : 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 

  .سام املمتلكات بطريقة عادلةاقت

إذا كان األفراد الذين هم يف حاجة إلى الرتجمة ال يستطيعون سماع ما جيري يف اجللسة فإنه  

يتعني على األعوان الذين يشتغلون باملحكمة أو على القاضي نفسه أن يشرح للجميع أن 

  .هناك ترجمة وتذكري اجلميع بااللتزام بالصمت وعدم إحداث الضجيج

كانت هناك نسب عالية من غياب النساء اللواتي تم إشعارهن بتاريخ اجللسة، فعلى إذا  

احلكومة القيام 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  

 فيجب اختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حظر مساءلة الضحية على جتربتها ونفسيا لتجربتهن،

  .هذه

جيب دائما أن حتتوي امللخصات والتحليالت والتقارير وغريها مما يرتبط بعملية التوثيق واملراقبة على 

من الضروري استحضار . مقرتحات لتدابري خاصة و واضحة ملعاجلة االنتهاكات التي تم التعرف عليها

مسألة كون احللول املقرتحة جيب عليها أن تكون دائما متجاوبة مع جتارب الظلم التي متر بها النساء، و 

 .متأقلمة مع احتياجاتهن ومصاغة بطريقة ختلق تغيريا حقيقيا وعدالة فعلية يف حياتهن

 ال فمثال، املقتضيات القانونية التي تقر بسجن اآلباء الذين يرفضون أداء نفقة أطفالهم قد 

تكون احلل املناسب، فالنساء ال يردن ولسن يف حاجة إلى سجن اآلباء بقدر ما هن يف حاجة 

  .لذا جيب التفكري يف احللول الناجعة حلل معضلة هاته النساء. إلى أداء نفقة أطفالهن
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يساهم بكل ما من الضروري أيضا التذكري بأن من بني احللول املقرتحة مطالبة الدولة بالتوقف عن القيام 

القيام بشيء إجيابي  خطوات عملية، و إلحتادأو حماولة دفع و إجبار الدولة املرأة، أو يشكل خرقا حلقوق 

 .للتصدي خلروقات احلقوق اإلنسانية

   ؟كيف ميكن استعمال امللخصات والتحليالت للمعلومات التي تم جتميعها .7

يد على ضوء مراقبة وحتليل احللول الضرورية كما متت اإلشارة أعاله، فإن املعلومات التي تم جتميعها تف

  . ملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان يف تشكيل قاعدة للمناصرة من أجل خلق التغيري

إن كل من املراقبة والتوثيق جزء هام من اإلصالحات القانونية واملناصرة التشريعية وحمالت التوعية 

 .والنزاعات اإلسرتاتيجية

 كما ميكن خوضها بعد - كاملناصرة من أجل قضية امرأة معينة - قضايا فردية ميكن القيام باملناصرة يف

 .حتليل وجتميع جمموعة من القضايا من أجل تصحيح االنتهاكات املرتكبة جتاه حقوق النساء

 :ميكن لهذه املناصرة أن تساعد على

o ملؤسسات احلكومية لفت انتباه الرأي العام، صناع القرار، املشرعني، األكادمييني، النشطاء، ا

  .وامللتقيات الدولية لنتائج املراقبة والتوثيق هذه

o  والسلطات من أجل وضع حد لهذه االنتهاكات ومنع حصول املسئولنيممارسة الضغط على 

انتهاكات أخرى وكذا الرتكيز على جمموعات معينة من الضحايا أو األشخاص الغري 

  .حلول عاجلة و عادلة مستدامةاملحضوضني من أجل مساعدتهم على احلصول على 

 : تذكريات مهمة

o  إن نشر املعلومات يف عملية املناصرة مهم جدا، ولكن ال جيب أن يكون هناك أي خطر بالنسبة

جيب دائما االستشارة مع الضحايا قبل القيام بأي نشاط من أنشطة املناصرة وذلك . للضحايا

 بالتطورات واملخاطر املرتبطة بهاته العملية من أجل التأكد من كونهم لديهم دراية وإملام كامل

  .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 

حكم  فمثال إذا قامت املحكمة املتواجدة بدائرتكم بإصدار. لىوملموسة من املمارسات املث

منصف لصالح قضية 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

على انتهاكات حقوق النساء، إشهار نتائج عملية التوثيق واملراقبة وخوض إن احللول املتعددة لإلجابة 

 :حمالت من أجل خلق التغيري تتضمن
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o اخلالصات والتوصيات اخلاصة بعملية  صياغة تقرير مكتوب حول النتائج و: التقارير املكتوبة

 املحلية التي  وموظفي قطاع العدل وكذا للمنظمات غري احلكوميةاملسئولنيالتغيري لبعثها إلى 

ميكن .  سنوية حول قضايا حقوق اإلنسان وكذا دراسات حول تطبيق القواننيتقاريرتنتج 

استعمال هذه النتائج يف التقارير املوازية التي يتم بعثها إلى املؤسسات واألجهزة الدولية املكلفة 

نشر . ادقة عليهامبراقبة احرتام احلكومات ملقتضيات االتفاقيات واملعاهدات التي قامت باملص

  .مقاال يف اجلرائد التي يطلع عليها القضاة

o البعث بصورة من التقرير إلى املمولني األساسيني وإدماج ملخص مع كل : جمع األموال

  ...الوثائق املرتبطة بعملية جمع األموال واملوارد مثل امللصقات ورسائل طلب التمويل، الخ

o ذه النتائج واإلعالن عن نشر هذا التقرير يف إعالن البعث مبلخص ه: االتصال بوسائل اإلعالم

  .صحفي، تنظيم ندوة صحفية وصياغة مقاالت للنشر ورسائل للناشرين ورؤساء التحرير

o عقد لقاءات مع ممثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم : االتصال املباشر مبوظفي القطاعات املعنية

دابري امللموسة التي ميكن اختاذها على املستوى أو تقديم النتائج، مناقشة األولويات واقرتاح الت

  .الوطني

o بعث رسائل ملمثلي جهاز العدالة داخل دائرتكم أو على املستوى الوطني من قضاة، : الرسائل

  .ميكن للرسائل أن تكون مفتوحة و نشرها عرب وسائل اإلعالم للعموم... وزير العدل، الخ

o لرفع من مستوى الوعي حول القضية التي تم تنظيم لقاء عام إلشهار وا: أنشطة إشعاعية

  .توثيقها

o البعث برسائل إنذاريه عرب الربيد االلكرتوني لنقط اتصالكم املختلفة طالبني : التدابري اإلنذارية

  .من املتوصلني القيام باختاذ التدابري الالزمة من أجل مواجهة وضعية معينة

o بشكل موسع نسخ هذه اللقرارات و توزيع احلصول على نسخ من األحكام و ا: توزيع القرارات

 .قدر املستطاع على حمامني آخرين، اجلمعيات الغري حكومية، القضاة و غريهم
o تتوفر عدة منظمات غري حكومية : املراصد أو أبناك املعلومات للقرارات واألحكام القضائية

 –طة حبقوق النساء على أبناك الكرتونية للمعلومات بنصوص قرارات واألحكام القضائية املرتب

      org.womenslinkworldwide.www://http/انظر إلى كمثال 
o تنظيم ورشة لتقديم النتائج للعموم أو تقديم اقرتاح بتنظيم :الرتبية وسياسة القرب من العموم 

  .ن املحليةندوة حول املوضوع على املعاهد وكليات القانو

o من أجل نشر الوعي حول املوضوع وكيفية تطبيق :تكوين املوظفني واألعوان القضائيني 

  .التوصيات

o أو تسليم مسودة / اقرتاح التدابري التشريعية، البعث برسائل ملمثليكم يف الربملان، و:اللوبيهات

  .التشريعات

o ونشرها على املوقع خلق صحيفة أو جريدة بصفة منتظمة: صحف املنظمات غري احلكومية 

هناك خاصيات مهمة يف . االلكرتوني عرب الربيد االلكرتوني أو نسخة مكتوبة

/org.watchmn.www://http  املرصد حول برامج مراقبة جلسات وقرارات صحيفة
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ول موضوع معني، ما يكتبه املحاكم والتي تتضمن عمودا يكتبه مدير الصحيفة بطريقة منتظمة ح

املتطوعون على غرار ما يسمعونه ويرونه يف اجللسات، شهادات الضحايا أنفسهم، ملخصات 

القضايا حديثة العهد، وعمود خاص لتسجيل مواقف القبول والرفض لكيفية تعامل بعض 

  .املحاكم والقضاة مع قضايا معينة
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 1ـمـلـحـق ال

   املرافقة إىل احملاكم استمارة



 96

  

 استمارة املرافقة إلى املحكمة

  

ة لبطاقة التعريف الوطنية / الزبونة  أو حامل / اسم الزبون   ...........................:تاريخ

  ...........................                        :رقم

 : املحكمةاملرافقة إلى : حمامي الزبون

الرجاء ملء االستمارة أسفله بصفة مدققة حسب اإلمكان، وضع عالمة دائرية حول األجوبة املناسبة، تقديم املعلومات

إذا كان يف هذه اجلذاذة ما. املطلوبة وكذا املالحظات اإلضافية يف املكان املخصص لذلك إذا استدعت الضرورة لذلك

إذا كانت هناك أية أسئلة أو تعليقات إضافية، الرجاء مناقشتها مع. ر فارغاال يطابق القضية، الرجاء ترك اإلطا

 .شكرا. ة عملية املرافقة إلى املحكمة/أو مع منسق) ة(حمامي الزبون 
 

 معلومات هامة حول القضية

 طبيعة القضية1.  

 الرجاء وضع عالمة دائرية على كل ما ينطبق على القضية  →  نوع القضية .أ

احلكم األجنبيتذييل 

 بصيغة التنفيذية  
  :مدنية إدارية جتارية

   قانون األسرة
 مرياث   

  قانون الشغل 
 آخر

 :جنائية
 خمالفة   
 جنحة  

 جناية 

  مستوى التقاضي .ب

حمال من املجلس :آخر

 األعلى
 ابتدائي استئنايف نقض

 ع عالمة دائرية على كل ما ينطبق على القضية  املرجو وض– القانون أو القوانني املعنية  .ج

 القانون اجلنائي املسطرة اجلنائية  القانون املدني املسطرة املدنية قانون األسرة 

 قانون الشغل القانون اإلداري القانون التجاري النزاعات القانونية :آخر

 : الرجاء ذكر مواد جميع القوانني التي تم إدراجها يف هذه القضية
  

 



 97

 املحكمة2. 

 املحكمة  طبيعة .أ

 :متخصصة
  حمكمة األسرة     

 املحكمة التجارية      
       املحكمة اإلدارية

 أخرى     

 :عامة
 الغرفة اجلنائية   

  الغرفة املدنية
 الغرفة االجتماعية  
 :أخرى 

 التقاضي  مستوى .ب

  ائيةحمكمة ابتد حمكمة االستئناف املجلس األعلى 

 

  املجال الرتابي الختصاص املحكمة .ج

  : الرجاء اإلدالء باسم املجال الرتابي الختصاص املحكمة

 

 األطراف. 3 

  الزبون .أ الطرف اخلصم . ب

امرأة        شخص .            رجل.           :النوع

 معنوي
امرأة  .                رجل.                          :النوع

   

 ات بيبليوغرافية معلوم
 السن . 
 اجلنسية .  

  .  مكان اإلقامة   . 

  الوضعية العائلية .    

  العمل .    

  املستوى الدراسي .    

  االنتماء العرقي .    

  عدد األطفال .    

   واالجتماعية   االقتصاديةالوضعية .    

 

 معلومات بيبليوغرافية 
 السن  .
 سية اجلن . 
  مكان اإلقامة      . 

  الوضعية العائلية     . 

  العمل .     

  املستوى الدراسي .     

  االنتماء العرقي .     

  عدد األطفال .     

   واالجتماعية االقتصاديةالوضعية .     

       

 :  العالقة مع الزبون
 

 : العالقة مع الطرف املناقض       
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 ):  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:                     االسم

 امرأة 
 رجل:                    النوع

 امرأة 

 : االسم
 : النوع

  الوقائع املهمة للقضية. 5

  من هم أطراف القضية ؟ –أ 
  

 

  ما هي األسباب التي أدت إلى تقديم الدعوى ؟ –ب 
  

 

 ؟  ) الخحمضر الشرطة، املحكمة، (  أين تم تقديم القضية ألول مرة –ج 
 
 

  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 
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  :التواريخ املهمة. 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
  

 

 يها القضيةمضمون املرافعات والنتيجة التي أدت إل

 املرجو إعطاء شروحات مدققة لكل ما ينطبق على القضية > احلجج التي تم تقدميها للمحكمة  . 1

والنيابة العامة  إذا كان طرفا يف(من طرف الزبون . أ من طرف الطرف املدعى عليه  والنيابة العامة  . ب

 ) القضية

 : معتمده على القانون املحلي
  

 

 : ن املحليمعتمده على القانو

 : معتمده على أحكام قضائية سابقة
  

 

 : معتمده على أحكام  قضائية سابقة
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 : معتمده على الدستور
  

 

 : معتمده على الدستور

 : معتمده على املعايري الدولية
  

 

 : معتمده على املعايري الدولية

 : معتمده على الدين
  

 

 : معتمده على الدين

  األعراف مثال: معتمده على مصادر أخرى
  

 

 مثال األعراف : معتمده على مصادر أخرى

 قرار املحكمة . 2

 احلكم الصادر يف القضية . أ

 ).قبول أو عدم القبول  أو رفض احلكم، إدانة املدعى عليه أو تربئته، إلى آخره : ( القرار
  

 

 الطرف الذي صدر احلكم لصاحله  
  

 

 :التعويض املمنوح
  

 

 : مةأو الغرا/ العقوبة و
  

 

املرجو اإلدالء جبواب مفصل لكل ما ينطبق> الدفوعات التي تم االعتماد عليها يف احلكم  احلجج القانونية و. ب

 على القضية 

 .معتمده على القانون املحلي
 
 



 101

 أو أحكام قضائية سابقة/ معتمده على اجتهادات قضائية  
 
 

 معتمده على الدستور
 
 

 فاقيات الدولية معتمده على املعايري واالت
 
 

 معتمده على الدين 
 
 

 معتمده على مصادر أخرى 
 
 

 نتائج أو تبعات القرار . 3

 هل تم استئناف احلكم ؟ . أ
  

 

 هل تم تنفيذ احلكم أو التعويض ؟ . ب
  

 

 معلومات إضافية . 4

 أو نتيجتها / املرجو إضافة أية معلومات لها صلة بوقائع القضية و
 
 
 
 

 ول عملية املرافقة إلى املحاكممعلومات ح

املرجو إعطاء مالحظات مفصلة حول مسار كل اإلجراءات املرتبطة بهذه القضية، تناول النقاط التالية أسفله تناوال

تهدف النقط املشار إليها أسفله إلى وضع اإلطار العام من. دقيقا وإضافة أية معلومات أو مالحظات ترونها ضرورية

اإلجراءات املتخذة داخل املحاكم، ولهذا يستوجب ملء نسخة جديدة من هذه الفقرة لكما ذهبأجل تقييم مسار 

 الزبون إلى املحكمة سواء حلضور اجللسات أو الختاذ إجراءات معينة 
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 عن طريق شكاية ؟ أو مقال ؟ : كيف تم تقديم الطلب
  

 

 :املكان التاريخ 
  

 

 فويا ؟ هل تم تقديم الشكوى بطريقة مكتوبة أو ش
  

 

 الولوج إلى املحكمة. 1

 : املرجو وصف مدى صعوبة أو سهولة متكن الزبون من
  

 

 .الذهاب إلى املحكمة لتقديم الشكوى. أ
  

 

 . التعرف على املكتب املختص يف القضايا ذات الصلة مبوضوع شكوى الزبون. ب
  

 

 : احلضور يف اليوم املحدد والوقت املحدد. ت
  

 

 .  الزبون مبوعد اجللسة خالل أجل معقولهل تم إشعار. 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
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ئلية، التزامات مهنية، إلى آخرههل كان على الزبون أخذ بعض الوقت إللغاء التزامات أخرى، التزامات عا. ت

 حلضور اجللسة؟  
  

 

 الفهم واإلدراك . 3

 هل أدرك الزبون املسار واخلطوات الواجب إتباعها يف هذه العملية ؟ . أ
  

 

 هل كانت اجللسة مسموعة ؟. ب
  

 

 هل تم شرح خمتلف اإلجراءات للزبون، من تقدم بالشروح ؟ . ت
      هل كانت التفسريات واضحة ؟

  

 

 اإلجراءات األمنية . 4

هل تم ترك الزبون والطرف املعارض لوحدهما يف أي حلظة خالل فرتة تكملة اإلجراءات ؟ إذا كان اجلواب نعم،. أ

 .الرجاء ذكر التفاصيل
 
 

مثال حديث،(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...)  دل نظرات قاسية، تالمس، حترش، تهديدات، الختبا
  

  

 هل هناك مسائل أخرى أثارت هواجس أمنية ؟ . ت
 
 

أو أصدقائه/ هل بادر موظفو املحكمة إلى حماية الزبون من أي رد فعل غري الئق صدر عن الطرف املعارض و. ث

 . كيف يف حالة اإلجابة بنعم أو بالوذويه ؟ الرجاء شرح 
 

 اللغه. 5
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 هل كان الزبون يف حاجة إلى مرتجم ؟ إذا كان اجلواب بنعم، هل تم إمداده باملرتجم ؟ 
  

 

 املباني . 6

الرجاء وصف كل ما يتعلق باملباني مبا فيها حجمها، وضعية املقاعد، النوافذ، األرض، اإلنارة، احلرارة، النظافة، مدى

 ....ل إمكانية الولوج بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، الختسهي
 
 

  موظفو املحكمة. 7

. القاضي، املحامون، مكتب الضبط، األعوان، جميع املوظفني–الرجاء وصف كلما يتعلق بتصرفات موظفي املحكمة 

 : قد يتضمن الوصف معلومات حول ما يلي
  مستوى االستعداد  •

  د املحكمة استعمال موار •

 احرتام الوقت  •
 األدب •
 الكرامة  •
 ضبط فضاء املحكمة  •
 الصرب  •
 االستقالل  •
 العدل  •
 االحرتام  •
 املهنية  •
 املحايدة  •
 اإلحساس بوضعية الزبون  •
 ردود الفعل والتعامل مع املوظفني والزمالء اآلخرين  •
 النجاعة  •
 شرح األحكام والقرارات  •
 نربة التواصل  •
 احلرص واالنتباه  •
 ت داخل قاعة املحكمة اإلزعاجا •
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 املعلومات اإلضافية . 8

 الرجاء إضافة أية معلومات أخرى ترونها يف صميم املوضوع 
 
 

 األسئلة املستوجبة يف طرح حتليل للقضية يعتمد أساسا حجة حقوق اإلنسان

 : إن الهدف من هذه الفقرة هو وضع إطار عام من أجل
 

  نون يف هذه القضية من طرف املحكمةتقييم مدى التطبيق الصحيح للقا. 1
  

 

 . تقييم مدى احرتام املحكمة لاللتزامات التي تفرضها املعايري واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان يف هذه القضية. 2
 
 

 .إقرار ما إذا كان التعويض الذي حصل عليه الزبون كافيا ومناسبا. 3
 
 

يق القوانني، احلاالت التي تستدعي مواطن املناصرة وتطوير توصياتأو تطب/ التعرف على الثغرات القانونية و. 4

 ملموسة من األجل املضي قدما بعملية التغيري 
 

الرجاء النظر إلى الفقرات التي تصب يف نفس السياق يف الدليل العملي وذلك من أجل احلصول على معلومات مفصلة

عتمد معايري حقوق اإلنسان لقرارات املحاكم من أجل ملء هذهحول مراقبة وتوثيق قرارات املحكمة ووضع حتليالت ت

 .الفقرة
 
 

 . الرجاء تقديم وصف مفصل –وجهة  نظر الزبون . 1

ماذا كانت تريد أو) الرجاء تعليل اجلواب سواء كان نعم أم ال(هل كان الزبون راضيا عن مسار العملية ؟ ملاذا ؟ . أ

 حتبذ إجراءه بطريقة مغايرة ؟
  

 

 هل كان الزبون راضيا عن نتيجة العملية ؟ ملاذا  نعم أو ملاذا ال ؟ . ب
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 أو التعويض الذي حكم لها به ؟ /ماذا كانت حتبذ إجراءه بطريقة مغايرة سواء على مستوى احلكم التي تم إصداره و
 
 

 .  الرجاء إعطاء وصف مدقق–تطبيق القانون . 2

 أعاله1) ج(نعني هنا القوانني املذكورة يف فقرة (طار القضية بطريقة مناسبة ؟ هل تم تطبيق القوانني املندرجة يف إ. أ

الرجاء إعطاء التعليل(كيف ذلك ؟ ) واملفصلة يف القسم املخصص للوقائع القانونية املشار إليها يف الدليل العملي

 ) سواء كان اجلواب بنعم أو بال
 

  هل كانت النتيجة سوف تكون مغايرة لو كان هناك التزام بالقوانني إذا مل يتم تطبيق القوانني بطريقة مناسبة،. ب
  

 

 الرجاء إعطاء وصف مدقق > االلتزام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان . 3

 تلتزم حتما–حبكم املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، فإن احلكومات وجهاز القضاء كجهاز من أجهزة احلكومة : تذكري

 : ب
  قوق اإلنسانية للفرد، االمتناع عن القيام بأي شيء خيرق حقوق اإلنسان أو مواصلة أي تعسف، ثم احرتام احل •

احرتام احلقوق اإلنسانية للفرد، اختاذ جميع التدابري الالزمة ملنع األفراد أو اجلماعات من خرق حقوق اآلخرين، •

 ثم 
 م اإلنسانية اختاذ جميع التدابري الالزمة لضمان متتع جميع األفراد حبقوقه •

  

 

وهذا يعني أن احلكومة قد تكون قد خرقت التزاماتها الدولية عري خروقات مباشرة  أو غري مباشرة بإغفالها أو عدم

تستدعي اإلجابة على األسئلة املطروحة أسفله األخذ بعني االعتبار لهذا التحليل. جناحها يف القيام ببعض األشياء

 . كومةالثالثي األبعاد اللتزامات احل
  

 

هل التزم احلكم الصادر عن املحكمة باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان والتي هي مطابقة لهذه القضية كما هو مذكور. أ

 ).الرجاء تعليل اجلواب سواء كان نعم أم ال(يف القسم املخصص للوقائع القانونية يف الدليل العملي ؟  كيف ؟ 
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ملا تنص عليه املعايري) إذا كان هناك تعويض( املحكمة لصالح الزبون هل يطابق التعويض الذي حكمت به. ب

واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان والتي ميكن إدراجها يف إطار هذه القضية كما هو مفصل يف القسم املخصص للوقائع

 ). الرجاء تعليل اجلواب سواء كان نعم أم ال(القانونية يف الدليل العملي ؟ كيف ؟  
  

 

 هل متت خمتلف إجراءات عملية التقاضي بطريقة حترتم املعايري الدولية حلقوق اإلنسان التي ميكن إدراجها يف إطار.ت

الرجاء تعليل اجلواب(هذه القضية كما هو مفصل يف القسم املخصص للوقائع القانونية يف الدليل العملي ؟ كيف ؟ 

 ). سواء كان نعم أم ال
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 2ـمـلـحـق ال

  الدوليةو املعاهدات  االتفاقياتجدول 
 و موقف املغرب منها
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 اجلريدة الرسمية 

 تاريخ االعتماد املوضوع الرقم
الدخول حيز 

 التنفيذ دوليا 
 السنة الرقم

املصادقة و 

  االنضمام

مع التحفظات (

 )أو التصرحيات

1  
 

العهد الدولي اخلاص 

باحلقوق االقتصادية 

ية واالجتماعية والثقاف

16/12/1966 03/01/1976  

 
3525  

 
21/05/1980 03/05/1979

2  
  

العهد الدولي اخلاص 

باحلقوق املدنية 

  والسياسية

16/12/1966 23/03/1976 3525 21/05/1980 03/05/1979 

االتفاقية الدولية   3

للقضاء على جميع 

 التمييز أشكال

  العنصري

  

21/12/1965 04/01/1969 2988 4/2/1970  18/12/1970 

  22حتفظ املادة 

4  

 

اتفاقية املنظمة 

الدولية للشغل رقم 

تعلقة  امل100

 األجورباملساواة يف 

بني اليد العاملة من 

الرجال والنساء 

بالنسبة لعمل 

 متساوي القيمة 

29/06/1951 23/05/1953  

 
3539 27/08/1980  

 
 

11/05/1979 

 

5  
  

  

بروتوكول منع اإلجتار 

باألشخاص و خباصة 

لنساء و األطفال و ا

قمعه و املعاقبة عليه، 

املكمل ألتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب 

   الوطنية

: اإلتفاقية

15/11/2000  

: الربوتوكول

15/11/2000  

  

: اإلتفاقية

23/09/2003  

ليس : الربوتوكول

  بعد

  

  

 
  

  

  

  

صادق يف 

19/09/2002 

  

مل يوقع 

  .الربوتوكول بعد
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6  
  

توكول الربو

اإلختياري للعهد 

الدولي اخلاص 

باحلقوق املدنية و 

   السياسية

16/12/1966  

  

23/03/1976  

  

 
  

مل يصادق عليه   

  املغرب بعد

7  
    

  

 االتفاقية املتعلقة 

  حبقوق الطفل 

20/11/1989 02/09/1990 4440 19/12/1996 21/06/1993 

8  
 

الربوتوكول 

االختياري التفاقية 

حقوق الطفل اخلاص 

بإشراك الطفل يف 

 النزاع املسلح

25/05/2000 12/02/2002  

 
  22/05/2002

9  
  

  

الربوتوكول 

االختياري التفاقية 

حقوق الطفل املتعلق 

ببيع األطفال و بغاء 

األطفال و اشتغال 

األطفال يف املواد 

   .اإلباحية

25/05/2000  

  

18/01/2002  

  

  

  

 
  

  

  

  

02/10/2001 

  

  

إتفاقية جنسية املرأة  10

  ملتزوجةا

املغرب مل يصادق      11/08/1958 29/01/1957

 عليها

11  
  

اتفاقية حظر االجتار 

 واستغالل باألشخاص

  دعارة الغري 

02/12/1949 

  

  

25/07/1951  

 
  

3235  
 
  

30/10/1974  

 
  

17/08/1973 

  

12  
  

االتفاقية الدولية 

حلماية حقوق جميع 

 العمال املهاجرين و

   عائالتهم أفراد

  

18/12/1990  

  

  

01/07/2003  

 
  

3407  
 
  

15/02/1978  

  

21/06/1993
  92حتفظ املادة 

  )أ(الفقرة 

اتفاقية بشان احلقوق      13

  السياسية للمرأة

20/12/1952 07/07/1954 
  

3407 15/02/1978 22/11/1979 
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14  
 

اتفاقية القضاء على 

 التمييز أشكالجميع 

   املرأةضد 

18/12/1979 

 

03/09/1981  

 
4866 18/01/2001 21/06/1993 

 2حتفظ املادة 
 15املادة

املادة ) 4(الفقرة

29 
الربوتوكول  15

اإلختياري التفاقية 

 على جميع القضاء 

 التمييز ضد أشكال

   املرأة

املغرب مل يصادق    22/12/2000 06/10/1999

 عليه 

16  
    

  

  اتفاقية مناهضة 

التعذيب وغريه من 

 أوضروب املعامالت 

 أو القاسية العقوبات

 الالانسانية او املهنية 

10/12/1984 26/6/1987  4440 19/12/1996 21/06/1993 

 الفقرة 30املادة 

  )أ(

االتفاقية بشأن الرضا   17

بالزواج و احلد 

األدنى لسن الزواج و 

تسجيل عقود الزواج 

مل يصادق عليها      09/12/1964 07/11/1962

  املغرب
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 3ـمـلـحـق ال

  املراجع اليت اعتمدت يف هذا الدليل
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خالل خمتلف مراحل التي نظمناها حول املوضوع  كوينيةات التباإلضافة إلى مساهمات مؤطرات الورش

انطالقا من تطبيق الربنامج على أرض الواقع مند سنة  و إلى جتارب اجلمعيات الشريكة لنا الربنامج

  . باعتماد و االستعانة باملراجع التاليةيل ، متت بلورة هذا الدل إلى حدود اليوم 2007

  

و لإلطالع أكثر على موضوع هذا الدليل فإننا نشجع مستخدميه على مراجعة هاته املراجع و املتوفرة يف 

  "  بالرباط Global Rightsمكتبة املراجع 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 
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Human Rights (Women, Law and Development International and Human 
Rights Watch Women’s Rights Project, 1997) 
 
La dénonciation des violations des droits humains: Formation des formateurs 
(AMDH, 1999). 
 
Formats Standard HURIDOCS sur les Evénements: Un outil pour la 
documentation sur les violations des droits de l’homme, by Judith Dueck, 
Manuel Guzman, and Bert Verstappen (HURIDOCS, 2002) 

  

  Global Rights 2007. دليل عملي لفائدة اجلمعيات باملغرب: تطوير ولوج النساء للعدالة باملغرب

  

  .)منظمة العفو الدولية( حدا للعنف ضد املرأة فلنضعمصائرنا بأيدينا 

  

 Glolbal نية و القانونية للنساء بتونسبرنامج الرتبية على احلقوق اإلنسا: لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة
Rights 2006  

  

 Globalبرنامج الرتبية على احلقوق اإلنسانية و القانونية للنساء باجلزائر : لنجعل حقوق اإلنسان حقيقة
Rights 2006 

 
دليل من أجل التقاضي باستعمال املعايري الدولية يف املحاكم املحلية : النهوض حبقوق املرأة املغاربية

Global Rights 2006 
  

 Globalتعزيز حقوق املرأة املغاربية من خالل عقد زواج مفصل : نكتب يف وئام لنقرأ يف خصام
Rights 2008 

 
  .ma.gov.justice.www://http: القوانني املتوفرة على املوقع الرسمي لوزارة العدل

  

.  املتوفرة على املوقع الرسمي للكتابة العامة للحكومة املغربيةاملراجع القانونية

ma.gov.sgg.www://http  
  

موقع آمان جردن الذي يتوفر على العديد من النصوص القانونية و الدراسات و الدالئل التدريبية و 

 org.amanjordan.www://http/ .اإلحصائيات ملختلف الدول مبا فيها املغرب
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 4ـمـلـحـق ال

  املواقع اإللكترونية
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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.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx 
Site Web du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies avec 
des liens à nombreuses publications et guides pratiques sur les droits humains (en 
français et en arabe). 
 
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 et en arabe). 
 
http://www.watchmn.org/index.html   
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_crimina
l_2002.pdf Rapport sur un projet de monitoring des tribunaux pénaux (en 
anglais). 
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http://www.endabuse.org/programs/healthcare/files/FinalCourt_Guidelines.pdf 
Guide pour la création d’un tribunal spécifique pour la violence domestique (en 
anglais). 
 
http://www.stopvaw.org/ Projet de Minnesota Advocates for Human Rights avec 
des guides pratiques sur le monitoring des violations des droits humains de la 
femme (en anglais). 
 
http://www.sgg.gov.ma/ Site Web du Secrétariat Général du Gouvernement du 
Maroc avec tous les bulletins officiels de 1912, codes et textes de lois, 
conventions et accords (en Arabe et français). 
 
http://www.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.  
http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/TextesJuridiques.aspx 
Site Web officiel du ministère de la justice du Maroc qui contient tous les textes 
de loi marocaine 

 



 118

 
  

  

  

  

  

  

  

  5ـمـلـحـق ال

  وصف ملنصب املتطوع
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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

مات للنساء حول القوانني، اإلجراءات داخل املحكمة  منح الدعم، اإلرشاد القانوني واملعلو:  الدور

والنظام املعتمد 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 ) مواقع وأنواع(مكاتب منظماتكم : اكن العملالنطاق اجلغرايف وأم

  .حاجة 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، : املزايا

 التحسني من جتاوب جهاز العدالة مع إملام أكرب باملسائل القانونية املرتبطة حبقوق النساء، املساعدة على

القضايا التي لها عالقة بالنساء و األطفال، االلتقاء باألشخاص الذين يشاطرنكم نفس األفكار واملبادئ، 

 .تكوين يف جمال القانون، جهاز العدالة واسرتاتيجيات اإلرشاد والتوجيه

  رمز املنظمة 
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  6ـمـلـحـق ال

  طلب االخنراط كمتطوع
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: لتاريخا              

______/_____/______  
  

  .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

  

ماذا سمعت عن هذا 

  ............................................................................املنصب؟

  ...................................ابتداء من أي تاريخ ميكنكم االلتحاق كمتطوعة؟

  ....................... التي ميكنك منحها كمتطوعة؟عدد الساعات يف الشهر

  ................األيام والساعات التي حتبذين خاللها القيام بالعمل التطوعي؟

  ......................................هل أنت مستعدة للسفر إلى املدن املجاورة؟

  ة داخل منظمتنا؟ما هي األسباب التي جعلتك تريدين االشتغال كمرافقة متطوع

  
  

  

 
 
 
  

 املنظمةاسم رمز املنظمة

 عنوان املنظمة
 رقم الهاتف ورقم  الفاكس

  عنوان الربيد االلكرتوني

  املوقع االلكتـروني
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  .نبذة عن التكوين األكادميي
  

 
  .نبذة عن التجربة املهنية

  

 
  .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، 

ية، شهادات التكوين، شواهد التخرج، أنشطة تطوعية أخرى أو ويدخل يف هذا اإلطار املهارات التقن

  .األنشطة التي تم القيام بها داخل شركات، أو منظمات مدنية، جمعوية أو مؤسسات تعليمية، إلى آخره

  

  

  
  

  

يف جريدتنا أو يف بعض املقاالت التي ننشرها موسميا قد يدرج أسماء املتطوعني و معلومات عن عملهم 

 .ال____ نعم ____ هل لدينا موافقتكن الستعمال هاته املعلومات؟ . حاكمكمرافقات للم
  

  

لغة أجنبية، إدخال املعطيات، التسيري التنظيمي، إتقان برامج الكمبيوتر، : املرجو ذكر مؤهالت أخرى

  ...إلخ

  
  

  

  :السوابق اإلجرامية

  ال___ م نع___ هل لديكم سوابق إجرامية، مبا فيها عدم احرتام قوانني السري ؟ 

  

 :...............................................إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء إعطاء التفاصيل
 
  

 هل سبق وأن كنتم طرفا يف أية قضية مدنية، طالق، نزاع حول حضانة األطفال أو قضية مدنية ؟
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  ال ___ نعم ___

  

 .......................................:.......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

 

  

  :الطوارئمعلومات لالتصال يف حالة 

  .........................................العالقةنوع ......................................االسم

  :.......................................مكان العمل.............:...................اتفرقم اله

  ......................................:.................................................العنوان

  

  :الرجاء البعث بهذا الطلب على الربيد اإللكرتوني

  )وضع إسمكم هنا(

  منسق املتطوعني،) وضع اسم منسق املتطوعني هنا: (إلى

  )وضع عنوان منظمتكم، الهاتف، الفاكس والربيد االلكرتوني هنا( 
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  7ـمـلـحـق ال

 املتطوعاالتفاق بني اجلمعية و
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  :منوذج االتفاق أو عقد املرافقة املتطوعة إلى املحكمة

  

أسفله أشهد بأنه وحبكم وظيفيتي كمتطوعة، سأتولى املهمة التي توكلها لي ) ة(املوقع _________أنا 

  .املنظمة وسأعمل على حتقيق أهدافها

  

، كما هو .........عي كلمن الساعات يف العمل التطو.......... أتفق على أن أساهم بعدد .1

  .........................مذكور أسفله، ابتداء من تاريخ

 
 :يدخل يف إطار املهام املنوطة بي ما يلي .2

 
  ).اسم املؤطر:................................. (سأسلم تقريري إلى .3

 
  ____________: رقم هاتف املؤطر

  

  .سأخدم املنظمة دائما بطريقة احرتافيةسأحرتم قواعد املنظمة التي أقرها املؤطر، و .4

 
سأحرتم الوقت وسأخرب املؤطر مسبقا إذا تعذر علي احلضور لالشتغال خالل الفرتة التي سبق  .5

 .لي االلتزام بها
 

  .سأحرتم جميع السياسات التنظيمية، خاصة منها املتعلقة مببدأ السرية .6

 
صوص عملي دون تصريح لي بذلك ألتزم بعدم التحدث مع الصحافة، اإلعالم أو السلطات خب .7

  .أو سماح املنظمة لي بذلك

 
جيب أن يكون أدائي جيدا وأن أواجه كل التحديات التي ستعرتضني، على أن أنتظر تلقي  .8

  .توجيهات واضحة ومستوى مناسبا من التأطري

 
  

سم املنظمةا رمز املنظمة

 عنوان املنظمة
 رقم الهاتف ورقم  الفاكس

 عنوان الربيد االلكرتوني
  املوقع االلكتـروني
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  :أوافق على)  اسم املنظمة(،______________باسم 

  

ريني، شرح أهداف املنظمة وحاجيات الساكنة التي منح املتطوعني التكوين والتوجيه الضرو .1

  .خندمها بطريقة واضحة

 
 .التأكد من حسن استعمال وقت املتطوعني ومهاراتهم استعماال جيدا .2

 
  .منح الدعم والتوجيه للمتطوعني .3

 
  .إعطاء األولوية للمتطوعني يف االستفادة من التذاكر حلضور أنشطة خاصة .4

 
  . ت املنظمة وتقريرها السنويشكر جميع املتطوعني يف منشورا .5

 
  

أعاله سيلتحق باملوقع املذكور أعاله ابتداء ) ها(اسمه) ة(املذكور) ة(جميعا نتفق على أن املتطوع

، خالل األيام التالية خالل )ليس من الضروري وضع تاريخ هنا(وانتهاء ......................... من

أو حسب جدول ........................ ت املحددةأو عطلة نهاية األسبوع خالل الساعا/ األسبوع

  .معني

 
  

  

  

  

  _________________:التاريخ_______________________):ة(توقيع املتطوع 

  

  

  

  _________________:التاريخ__________________: توقيع منسق املتطوعني

  

  

  

 
  






