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 املقدمة 
تضمن إقامة العدل وعلوية أن "القضاء سلطة مستقلة  1022جانفي  12من دستور  201 جاء بالفصل

على أن من الدستور  201فصل الت الفقرة الثانية من كما نص الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات".
 سر القانون اللجوء الى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية".ي  يو  ن مضمو "حق التقاض ي وحق الدفاع 

 
 تتجسم السلطة القضائية في منظومة مؤسساتية تتكون من آلاتي: 

دستور وتركيزها بموجب القانون آلاساس ي من ال 221الفصل املحكمة الدستورية التي تم إحداثها بموجب  -
  .املتعلق باملحكمة الدستورية 1020 املؤرخ في غرة جويلية 1020لسنة  00عدد 

حاكم النواحي واملحاكم الابتدائية مضم ت تيالمن الدستور  220وفقا للفصل جملة املحاكم العدلية  -
بموجب القانون جميعا املنظمة بوصفها محكمة قانون و  محكمة التعقيبوكذلك ومحاكم الاستئناف 

و  و املجلس آلاعلى للقضاء نظام القضاءاملتعلق ب 2292جويلية  22مؤرخ في  2292لسنة  12عدد 
 42عدد  ساس يو خاصة القانون آلا  للقضاة كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص الالحقةالقانون آلاساس ي 

 . املتعلق باملجلس آلاعلى للقضاء 1029أفريل  11املؤرخ في  1029لسنة 
ضم محكمة إدارية عليا ومحاكم استئناف ومحاكم ت تيالمن الدستور  229لفصل وفقا ل كم إلاداريةااملح -

املتعلق باملحكمة  2221 جوان أول املؤرخ في  2221لسنة  20املنظمة بموجب القانون عدد و ابتدائية 
 .كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص الالحقةالادارية

من الدستور والتي ستحل محل دائرة املحاسبات املنظمة بموجب  222محكمة املحاسبات وفقا للفصل  -
 .املتعلق بتنظيم دائرة املحاسبات 2291مارس  1املؤرخ في  2291لسنة  1القانون عدد 

من الدستور  والتي تنظم حاليا بموجب مجلة املرافعات والعقوبات  220املحاكم العسكرية  وفقا للفصل  -
 .1022جويلية  12املؤرخ في  1022لسنة   92العسكرية وفقا ملا وقع تنقيحها بموجب املرسوم عدد 

 
خصوصا بعد أن تم  املواطنات واملواطنين في مجتمع ديمقراطيحماية حقوق تسعى جميع هذه املؤسسات ل

أنه "تتكفل الهيئات الذي اقتض ى من الدستور  22مقتضيات الفصل التأكيد على ذلك الدور الرئيس ي ضمن 
( من الدستور  12القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك" بما فيها الحق في املساواة وعدم التمييز )الفصل 

 .(الدستور  من 14لحق في الكرامة وحرمة الجسد )الفصل وا
من أكثر انتهاكات الحقوق إلانسانية عموما وحقوق النساء في هذا السياق ويعتبر العنف املسلط على املرأة 

 خصوصا ملا له من تداعيات على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للنساء والفتيات.
من أهم املبادئ الخاصة والعامة  افي حياته اكل أشكال العنف املسلط عليهاملرأة من حماية ولذلك شكلت 

ل 1022الدستورية التي كرسها النص آلاعلى منذ سنة  اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على هاما في التزاما الدولة  وحم 
 .(من الدستور   29ذلك العنف املبني على النوع الاجتماعي )الفقرة آلاخيرة من الفصل 

 
وطنية ملقاومة جميع أشكال العنف ضد الستراتيجية الا واستجابة لذلك الالتزام القانوني وتجسيما ملحاور 

واملفعلة  1001خالل سنة  من قبل وزارة املرأة و الاسرة و الطفولة اهاملصادق علي مختلف مراحل الحياة بر املرأة ع
بالتعهد بالنساء ضحايا العنف في القطاعات ذات  جملة من البوتوكوالت املتعلقةإعداد تم ، 1021خالل سنة 

 التدخل آلاولي والحساس في هذا الصدد وهي على التوالي العدل وآلامن والصحة والشؤون الاجتماعية وشؤون املرأة.
اتفاقية مشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف تضمن صون الحرمة الجسدية واملعنوية للمرأة على إعداد  كما تم 
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ن لهن أرض ال واقع من خالل إرساء آليات ومبادئ للتعهد املشترك بالنساء ضحايا العنف بما يحفظ حقوقهن ويؤم 
 الحماية والتمكين. 

 
 يتعرض، املشار اليها أعالهباملحاكم العدلية  تعهد بالنساء ضحايا العنفبالي املتعلق جال العدلاملو في 

 :للمسائل التاليةلعدل لالبروتوكول القطاعي 
 .املحاكم مختلف جملة القواعد القانونية والواقعية املعمول بها في  -
 .(de premier rangمن الصف آلاول )ة ضحية العنف أباملر آلاطراف التي يمكنها التعهد  -
 .على املستوى القضائي  املتابعة والتنسيقوآليات  تطبقالتي سوالقواعد املبادئ  -

 
مشتركة للتعهد وإلاحاطة بالنساء ضحايا العنف بالشراكة مع  آلياتعلى إحداث  كما يعمل هذا البروتوكول 

 وتوحيد الجهود.  لشؤون الاجتماعية و شؤون املرأة ذات العالقة الهياكل الحكومية املتدخلة في قطاع آلامن والصحة وا
 
يقوم بالتعهد  ملحاكممباشر با قاض أو عون عموميكل وفقا لهذا البروتوكول،  املتعهد القضائيبيقصد و 

ضائي أو النيابة العمومية أو املرشد القويشمل حسب الحاالت ي ر من خالل التدخل آلاولي الفو باملرأة ضحية العنف 
 .حكمة الابتدائية أو قاض ي آلاسرة حسب الحاالت أو كاتب املحكمةقاض ي الناحية أو رئيس امل

بموجب  نتم ترشيده الالتيسنة فما فوق أو  21 سن لغنب ام هذا البروتوكول على النساء الالتيحكأوتنطبق 
 على الفتيات القاصرات. بالتالي ال ينطبقو قانون خاص 

 
 ويتفرع هذا البروتوكول لألقسام التالية:

 .مبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف (1
 .املسائل ألاولية املؤسساتية 1.1
 .املبادئ  املتعلقة باملتعهد القضائي 1.1

 .املبادئ السلوكية  -       
 . املبادئ املهنية -       

 .آليات التعهد بالنساء ضحايا العنف (1
 .آليات التعهد املباشر 1.1
 .آليات التعهد غير املباشر 1.1

 .مجاالت التعهد بالنساء ضحايا العنف (3
 .النيابة العمومية 2.4
 .إلارشاد القضائي 1.3
 .إلاعانة العدلية 3.3
 ./حاكم الناحيةالابتدائية  رئيس املحكمة 3.3
 .قاض ي ألاسرة 3.3
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 ويتفرع هذا البروتوكول لألقسام التالية:
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 : مبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف .1
إلى املسائل آلاولية التي ال يمكن  ناحية أولىمن  مبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف التعرضمن خالل سيتم 

سائل أنها مو ذلك على اعتبار  ضحايا العنف على مستوى املتعهد القضائي النساءبدون توفرها ضمان حسن التعهد 
ط على لية من الضروري العمل على احترامها بما يتماش ى مع املجهود الوطني ملكافحة العنف أو   . ثم في املرأةاملسل 

 مهمته في التعهد باملرأة ضحية العنف. نجاحى املتعهد القضائي اتباعها ل التعرض للمبادئ التي علسيتم  ،مرحلة ثانية
 

  : املؤسساتيةألاولية  املسائل 1.1
 التالية:سائل آلاولية توفر املجب النجاح هذا البروتوكول وحسن التعهد بالنساء ضحاياالعنف ي

  إلزامية تسمح بتطبيقه على جميع املتدخلين في املجال القضائي صبغةمنح هذا البروتوكول. 
  قادر لوحده لحسن ي غير القضائاملجال ضرورة حسن التنسيق بين مختلف املتدخلين في هذا الصدد لكون

آلامن والصحة للتعهد من طرف بل يجب أن تتضافر جميع الجهود وخصوصا  ،لتعهد باملرأة ضحية العنفا
فيكون حينها العمل الشبكي بين جميع ،حال إحالتها من طرف القضاء ضحية العنفة أري باملر و الف

  .املتدخلين
 كيفية التعهد باملرأة حول كتبة( العمومية و النيابة الو  جلساملتكوين املتعهدين القضائيين )قضاء  وجوب

هذا البروتوكول بصورة خصوصية وفي مقاربة الحقوق ضمون مما يتعلق بحية العنف خصوصا في ض
إلانسانية عموما مع إمكانية التفكير في تكوين مكونين في هذا الخصوص أو إبرام اتفاقية مع املعهد آلاعلى  

 ما يضمن التخصص في هذا املجال.م أو املستمر آلاساس يإطار التكوين للقضاء في 
 القيام والعمل على العدل وزارة موقع بوابة نشره على من ذلك  ممكن نشر هذا البروتوكول على أوسع نطاق

ية في هذا الصدد بالتعاون مع مالعل نتدياتوامل التكوينية والدوراتمن خالل الندوات  يةبحمالت تحسيس
خبراء عدليين  ومع باقي املتدخلين في املنظومة القضائية من محامين و عدول تنفيذ و مكونات املجتمع املدني 

 .يرهموغ
 نهذا البروتوكول عند املصادقة عليه على جميع املحاكم بما  تعميم املتعهد القضائي خصوصا  يمك 

د باملرأة التعه  ن مهام تضم  تعند مباشرتهم ألول مرة خطة  سواء حاطة بمضمونهإلا ن عموما مالقضاة و 
يمنحها الثقة في آلاليات وهو ما يتها من كل اعتداء يضمن حمال وصولها للعدالة و سه  وي ضحية العنف

 .املوجودةالقضائية 
 للعدالة هاولوجها و تقريب القضاء من املرأة ضحية العنف وتسهيل وصول. 
  ال تشعر باالحراج  العنف املرأة ضحيةمما يجعل العمل على تعميم فضاءات آلاسرة في جميع املحاكم

 . ثار عنف ظاهرة آذا كانت تحمل ابجلوسها مع عموم املتقاضين خاصة 
 يجب أن تكون ؛ إذ ضحايا العنفبالنساء التعهد قضاة متفرغين ومختصين في  لعمل على تخصيصا

و من  عنف.الضحية جعالنه قادرا على التعامل مع املرأة لي الالزمانالتخصص للمتعهد القضائي الخبرة و 
الكتابة من جنس الاناث و النيابة العمومية أو  املستحسن أيضا أن يكون املتعهد القضائي سواء كان من

 بمعاينة آثار العنف. وخصوصا فيما يتعلقذلك حتى يتسنى له القيام بمهامه بسالسة 
 في املحاكم بما يضمن حسن التعهد آلاولوي  بسيط إلاجراءات املعمول بهاالسعي في حدود إلامكان إلى ت

 والسريع باملرأة ضحية العنف. 
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 والسريع باملرأة ضحية العنف. 
 

 

 
5 

P 

 :املتعلقة باملتعهد القضائي املبادئ  1.1
  :املبادئ السلوكية 1.1.1

  : بادئ السلوكية التاليةامله باملرأة ضحية العنف، احترام على املتعهد القضائي عند تعهد
  املهام املوكولة له في هذا إلاطار وظيفته وبب املرأةتعريف. 
 تها و طمأن هااحترامو  بأسلوب يضمن بناء الثقة بينهما ضحية العنف ةمحادث. 
  و تحميلها مسؤولية ما تسلط عليها من عنف ضحية العنفتجنب تأنيب. 
  وسالمتها الجسدية والنفسية داخل املؤسسة القضائية ضحية العنفضمان حماية. 
  بالقوانين الجاري بها العمل وخصوصا  عليهفي كنف احترام الواجبات املحمولة إلالتزام بممارسة السلطات

و  و املجلس آلاعلى للقضاء نظام القضاءاملتعلق ب 2292جويلية  22مؤرخ في  2292لسنة  12 القانون عدد
القانون آلاساس ي العام و  للقضاة الذين لهم صفة املتعهدين القضائيينبالنسبة القانون آلاساس ي للقضاة 

لسنة  221عدد  ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية
الامر  صادق عليها بموجبومدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي امل 2214ديسمبر  21املؤرخ في  2214
 بالنسبة لكتبة املحاكم. 1022أكتوبر  4املؤرخ في  1022نة لس 2040 عدد

 

 : املبادئ املهنية 1.1.1
 :  على املتعهد القضائي عند تعهده باملرأة ضحية العنف، احترام املبادئ املهنية التالية

  ضحية العنفالتعهد الفوري و السريع و آلاولوي باملرأة. 
  طبيعة التعهد والخدمة القضائية والغاية منهاتوضيح. 
 دون  القانونيةكل من الخيارين  وآثار  التتبع  في تتبع املعنف أو عدم ضحية العنفشرح الخيارات املتاحة ل

 .التأثير عليها أو إمالء اختيارات عليها 
  مراعاة خصوصية في مكتب بفضاء آلاسرة باملحكمة مع العمل على مكن، أإن  ،ضحية العنفمقابلة

 الضحايا.
 في حدو دما يسمح به القانون والعمل القضائي املحافظة على سرية املعطيات املتلقاة. 

     

 :آليات التعهد بالنساء ضحايا العنف 1
 ضحية العنف سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.باملرأة  املتعهد القضائييتعهد     

 

  :التعهد املباشر 1.1
  حاالت على آلاقل: ثثال في ة ضحية العنف بصورة مباشرة رأد بامليتم التعه  

  فعند تقدمها مباشرة للمحكمة العنف البدني أو الاعتداء بسواء في إطار قضية جزائية ) لطلب تتبع املعن 
عدم أداء مال النفقة او منحة قضية في إطار أو حتى  كالتحرش واملواقعة والاغتصابالجنس ي الاعتداء 

 .النفقة خصوصا(أداء مدنية )( أو قضية سكن
 (د القضائي مثالارشال )كالقانونية  املشورةطلب شخصيا لدى املحكمة لها عند تقدم. 
 أو  مثال  قضية طالقعلى غرار  لنظر في قضية أخرى منشورة أمامه عند معاينة املتعهد القضائي، بمناسبة ا 

 تعرض املرأة للعنف.، القضاياعارفة أو غيرها من ضبط في إطار تقديم إذن على عريضة في 
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 : باشراملغير التعهد  1.1
 مباشرة في الحاالت التالية: ورة غيرصم التعهد باملرأة ضحية العنف بيت  
  لعدم  ضحية العنفعند اتخاذ املتعهد القضائي قرار بالتخلي عن النظر في شكوى أو قضية املرأة

 اختصاصه ترابيا أو حكميا ويقرر إلاحالة على محكمة أخرى.
  نتيجة أعمالها إلى بموجب انهاء الضابطة العدلية املكلفة بالبحث في شكوى املرأة املعنفة من عند إحالة

 . النيابة العمومية باملحكمة الابتدائية أو قاض ي الناحية
  أمنية للبت في محضر جزائي أو للنظر في استكمال أبحاث جزائية أخرى تخرج عن  وحدةإحالة من عند

  .برقيات أمنيةأو حتى عند إحالة الوحدة  مرجع النظر الترابي لتلك
 الصحة والشؤون الاجتماعية  بالنساء ضحايا العنففي التعهد املؤسسات الشريكة  أحدتوجيه  عند(

 خصوصا( إلى القضاء.
 ذلك قانونا. املخول لها من بعض إلاداراتأو  وزارة العدل عرائض منمقتض ى ب 

 

 :مجاالت التعهد بالنساء ضحايا العنف .3
 :النيابة العمومية 1.3

طبقا ملقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية، فإن النيابة العمومية هي الجهة القضائية آلاصلية التي كلفها 
 من 10 )الفصلالقانون بإثارة الدعوى العمومية وممارستها أمام املحاكم ، وتنفيذ آلاحكام الجزائية التي تصدرها 

 نالذي مساعديهأحد ئية وكيل الجمهورية بنفسه أو بواسطة املحكمة الابتدالها لدى (. ويمث  مجلة الاجراءات الجزائية
أفراد الناس من سائر به املوظفون العموميين أو  مخصوص بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمهعلى وجه اليقومون 

ات في تقرير مآل الشكاي وإلاذن بإجراء آلابحاث والتتبعات. كما يجتهدون  نالجرائم وقبول شكايات املعتدى عليه
 ."تنفيذ آلاحكام الجزائيةن على و يسهر و نهى إليهم ها أو التي ت  نعالمات التي يتلقو وإلا 

 ضحية العنف في الحاالت التالية: باملرأةتتعهد النيابة العمومية 
 

 :قبول الشكاية/ إثارة التتبع 1.1.3
البت في محاضر  تتعهد النيابة العمومية من خالل تقبل شكاية املرأة املعتدى عليها مباشرة أو من خالل

 وفي كلتا الحالتين، على النيابة العمومية القيام بما يلي: البحث املحالة عليها من قبل مأموري الضابطة العدلية ، 
 شخصيا  ضحية العنفشكاية املرأة  ممثل النيابة العمومية  يتلقإذ ي املبدأ: البحث املباشر والشخص ي

الاعتداء الذي تعرضت له ت إليها والتحرير عليها بخصوص اصنإلا بالدفاتر املعدة للغرض وفورا لها يسجتو 
أو )الطب الشرعي في أغلب آلاحيان( ثاره ومواصلة آلابحاث كالذن بعرضها على الفحص الطبي آومعاينة 

في شأن مآل  إلاذن بإحضار أو استدعاء املشتكى به بقصد استنطاقه ومكافحته بالشاكية واتخاذ قرار 
 بها بصورة مباشرة دون إبطاء ال مبرر له. آلابحاث املتعهد

 في صورة تعذر انجاز كامل آلابحاث من طرف ممثل : الاستثناء: تعهيد الضابطة العدلية بمواصلة البحث
تسجيلها وإلانصات إليها ضحية العنف شخصيا و ة أشكاية املر  النيابة العمومية، فإنه يتوجب عليه تلقي 

، قبل توجيه كامل ملف الشكايةبصورة فورية ل الداخلة في اختصاصه والتحرير عليها وإجراء كل آلاعما
إلى الضابطة العدلية املختصة )من الوجيه أن تكون فرقة وطنية ال تتقيد بمرجع  ،دون بطء ال مبرر له

النظر الترابي وإن تعذر فتكليف إحدى فرق الشرطة العدلية أو إحدى فرق آلابحاث والتفتيش على اعتبار أن 
النظر الترابي لتلك الفرق يكون أوسع( ملواصلة البحث )إحضار املشتكى به واستنطاقه وسماع بينة مرجع 

 الطرفين ...(
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، قبل توجيه كامل ملف الشكايةبصورة فورية ل الداخلة في اختصاصه والتحرير عليها وإجراء كل آلاعما
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النظر الترابي لتلك الفرق يكون أوسع( ملواصلة البحث )إحضار املشتكى به واستنطاقه وسماع بينة مرجع 

 الطرفين ...(
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   : )أصالة(ألاذون إصدار  1.1.3
 :والتمديد فيهاالحتفاظ باملعتدي بإلاذن    -

 29املؤرخ في  1029لسنة  0مكرر جديد حسب ما تم تنقيحه بالقانون عدد  24تطبيقا ملقتضيات الفصل 
(، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، يمكن لوكيل الجمهورية أن يأذن ملأمور الضابطة العدلية املتعهد 2)1029فيفري 

و ذلك حسب  بأية وسيلة تترك أثرا كتابياوذلك  آجال إلاحتفاظالتمديد في إلاذن بأو بالبحث باالحتفاظ باملظنون فيه 
آلاجال املنصوص عليها بالفصل املذكور. ويمكن ملمثل النيابة العمومية الاعتماد في هذا الصدد على عدة قرائن 

للمرأة )أثرا حصل لضرر الذي ومدى اتكييف آلافعال )مخالفة/جنحة/جناية( قانونيةو واقعية تتمثل بالخصوص في 
 .و إذا طلبت ضحية العنف التتبع العدليو كان الاعتداء مكررا جسديا أو نفسيا شديدا( 

 :إلاذن بالتداخل الودي -
عدم توفر جريمة  عند الجاني املشتكى بهو ضحية العنف املتقدمة بشكاية يتم إلاذن بهذا التداخل بين املرأة 

أو أفراد غاية رأب الصدع الحاصل جراء النزاع بين آلازواج بأو في حالة إسقاط التتبع من طرف الزوجة أو آلام وذلك 
حالة منح وقد يشمل مجال التداخل الودي  .بالتداخل الودي بين الطرفين وذلك بالذن للمتعهد آلامني للقيام  آلاسرة

 بمحل الزوجية مع أبناءها القصر وامتناع الزوج عن تنفيذ ذلك الحكم.يقض ي بإبقاءها املرأة حكما 

 :إلاذن بالتداخل لرفع ألادباش الضرورية -
يمكن للنيابة العمومية منذ تلقيها شكاية، وفي حال طرد املرأة سواء بمفردها أو مع أبنائها من محل الزوجية أو 

تمكين املرأة ضحية العنف من رفع آلادباش الضرورية باملنزل العائلي الذي كانت تقيم به، إلاذن للضابطة العدلية 
إلاذن بمرافقة املرأة ضحية العنف  ا، فور تسلمهابطة العدلية املختصةتتولى الضوفي هذه الحالة  .الالزمة لها وألبنائها

حل السكنى وتمكينها من رفع أمتعتها وأمتعة أبنائها املتأكدة ) لباسها ولباس أبناءها ولوازم دراستهم وأدوية مل دخالهال 
  و ذلك في حدود صالحياتها التي نص عليها القانون. ووثائق شخصية ودفاتر عالج ...(

  

 :القوة العامةبمن خالل ألاذن  ألاحكامتنفيذ  3.1.3
املتعلقة برفع آلادباش وذلك في حالة بما في ذلك يتمثل دور النيابة العمومية في تنفيذ آلاذون بالقوة العامة 

 قضائي صادر في الغرض، لتمكين املرأة من رفع عارفتها )أدباشها( نهائيا من محل الزوجية. حكموجود 

 
 :القضائيإلارشاد  1.3

يعتبر إلارشاد القضائي مؤسسة قضائية متواجدة بكل محكمة ابتدائية وتنتصب يوميا ويشرف عليها أحد 
مساعدي وكيل الجمهورية الذي يتولى إستقبال املرأة ضحية العنف وإلانصات إليها وإرشادها إلى مختلف السبل 

 ترداد حقوقها .القانونية والقضائية الواجب اتباعها لغاية تتبع املعتدي واس
 الخدمات التالية: ضحية العنفللمرأة املرشد القضائي يقدم 

 :الانصات  1.1.3
 عند انصاته للمرأة ضحية العنف، على املرشد القضائي، القيام باالعمال التالية:

   ط عليها في خصوص العنف املتصريحاتها سماع  تاريخه(. -طبيعته -)نوعهسل 

                                                           
 .مجلة الاجراءات الجزائيةبعض فصول املتعلق بتنقيح و اتمام  1 
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   : )أصالة(ألاذون إصدار  1.1.3
 :والتمديد فيهاالحتفاظ باملعتدي بإلاذن    -

 29املؤرخ في  1029لسنة  0مكرر جديد حسب ما تم تنقيحه بالقانون عدد  24تطبيقا ملقتضيات الفصل 
(، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، يمكن لوكيل الجمهورية أن يأذن ملأمور الضابطة العدلية املتعهد 2)1029فيفري 

و ذلك حسب  بأية وسيلة تترك أثرا كتابياوذلك  آجال إلاحتفاظالتمديد في إلاذن بأو بالبحث باالحتفاظ باملظنون فيه 
آلاجال املنصوص عليها بالفصل املذكور. ويمكن ملمثل النيابة العمومية الاعتماد في هذا الصدد على عدة قرائن 

للمرأة )أثرا حصل لضرر الذي ومدى اتكييف آلافعال )مخالفة/جنحة/جناية( قانونيةو واقعية تتمثل بالخصوص في 
 .و إذا طلبت ضحية العنف التتبع العدليو كان الاعتداء مكررا جسديا أو نفسيا شديدا( 

 :إلاذن بالتداخل الودي -
عدم توفر جريمة  عند الجاني املشتكى بهو ضحية العنف املتقدمة بشكاية يتم إلاذن بهذا التداخل بين املرأة 

أو أفراد غاية رأب الصدع الحاصل جراء النزاع بين آلازواج بأو في حالة إسقاط التتبع من طرف الزوجة أو آلام وذلك 
حالة منح وقد يشمل مجال التداخل الودي  .بالتداخل الودي بين الطرفين وذلك بالذن للمتعهد آلامني للقيام  آلاسرة

 بمحل الزوجية مع أبناءها القصر وامتناع الزوج عن تنفيذ ذلك الحكم.يقض ي بإبقاءها املرأة حكما 

 :إلاذن بالتداخل لرفع ألادباش الضرورية -
يمكن للنيابة العمومية منذ تلقيها شكاية، وفي حال طرد املرأة سواء بمفردها أو مع أبنائها من محل الزوجية أو 

تمكين املرأة ضحية العنف من رفع آلادباش الضرورية باملنزل العائلي الذي كانت تقيم به، إلاذن للضابطة العدلية 
إلاذن بمرافقة املرأة ضحية العنف  ا، فور تسلمهابطة العدلية املختصةتتولى الضوفي هذه الحالة  .الالزمة لها وألبنائها

حل السكنى وتمكينها من رفع أمتعتها وأمتعة أبنائها املتأكدة ) لباسها ولباس أبناءها ولوازم دراستهم وأدوية مل دخالهال 
  و ذلك في حدود صالحياتها التي نص عليها القانون. ووثائق شخصية ودفاتر عالج ...(

  

 :القوة العامةبمن خالل ألاذن  ألاحكامتنفيذ  3.1.3
املتعلقة برفع آلادباش وذلك في حالة بما في ذلك يتمثل دور النيابة العمومية في تنفيذ آلاذون بالقوة العامة 

 قضائي صادر في الغرض، لتمكين املرأة من رفع عارفتها )أدباشها( نهائيا من محل الزوجية. حكموجود 

 
 :القضائيإلارشاد  1.3

يعتبر إلارشاد القضائي مؤسسة قضائية متواجدة بكل محكمة ابتدائية وتنتصب يوميا ويشرف عليها أحد 
مساعدي وكيل الجمهورية الذي يتولى إستقبال املرأة ضحية العنف وإلانصات إليها وإرشادها إلى مختلف السبل 

 ترداد حقوقها .القانونية والقضائية الواجب اتباعها لغاية تتبع املعتدي واس
 الخدمات التالية: ضحية العنفللمرأة املرشد القضائي يقدم 

 :الانصات  1.1.3
 عند انصاته للمرأة ضحية العنف، على املرشد القضائي، القيام باالعمال التالية:

   ط عليها في خصوص العنف املتصريحاتها سماع  تاريخه(. -طبيعته -)نوعهسل 

                                                           
 .مجلة الاجراءات الجزائيةبعض فصول املتعلق بتنقيح و اتمام  1 
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   : )أصالة(ألاذون إصدار  1.1.3
 :والتمديد فيهاالحتفاظ باملعتدي بإلاذن    -

 29املؤرخ في  1029لسنة  0مكرر جديد حسب ما تم تنقيحه بالقانون عدد  24تطبيقا ملقتضيات الفصل 
(، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، يمكن لوكيل الجمهورية أن يأذن ملأمور الضابطة العدلية املتعهد 2)1029فيفري 

و ذلك حسب  بأية وسيلة تترك أثرا كتابياوذلك  آجال إلاحتفاظالتمديد في إلاذن بأو بالبحث باالحتفاظ باملظنون فيه 
آلاجال املنصوص عليها بالفصل املذكور. ويمكن ملمثل النيابة العمومية الاعتماد في هذا الصدد على عدة قرائن 

للمرأة )أثرا حصل لضرر الذي ومدى اتكييف آلافعال )مخالفة/جنحة/جناية( قانونيةو واقعية تتمثل بالخصوص في 
 .و إذا طلبت ضحية العنف التتبع العدليو كان الاعتداء مكررا جسديا أو نفسيا شديدا( 

 :إلاذن بالتداخل الودي -
عدم توفر جريمة  عند الجاني املشتكى بهو ضحية العنف املتقدمة بشكاية يتم إلاذن بهذا التداخل بين املرأة 

أو أفراد غاية رأب الصدع الحاصل جراء النزاع بين آلازواج بأو في حالة إسقاط التتبع من طرف الزوجة أو آلام وذلك 
حالة منح وقد يشمل مجال التداخل الودي  .بالتداخل الودي بين الطرفين وذلك بالذن للمتعهد آلامني للقيام  آلاسرة

 بمحل الزوجية مع أبناءها القصر وامتناع الزوج عن تنفيذ ذلك الحكم.يقض ي بإبقاءها املرأة حكما 

 :إلاذن بالتداخل لرفع ألادباش الضرورية -
يمكن للنيابة العمومية منذ تلقيها شكاية، وفي حال طرد املرأة سواء بمفردها أو مع أبنائها من محل الزوجية أو 

تمكين املرأة ضحية العنف من رفع آلادباش الضرورية باملنزل العائلي الذي كانت تقيم به، إلاذن للضابطة العدلية 
إلاذن بمرافقة املرأة ضحية العنف  ا، فور تسلمهابطة العدلية املختصةتتولى الضوفي هذه الحالة  .الالزمة لها وألبنائها

حل السكنى وتمكينها من رفع أمتعتها وأمتعة أبنائها املتأكدة ) لباسها ولباس أبناءها ولوازم دراستهم وأدوية مل دخالهال 
  و ذلك في حدود صالحياتها التي نص عليها القانون. ووثائق شخصية ودفاتر عالج ...(

  

 :القوة العامةبمن خالل ألاذن  ألاحكامتنفيذ  3.1.3
املتعلقة برفع آلادباش وذلك في حالة بما في ذلك يتمثل دور النيابة العمومية في تنفيذ آلاذون بالقوة العامة 

 قضائي صادر في الغرض، لتمكين املرأة من رفع عارفتها )أدباشها( نهائيا من محل الزوجية. حكموجود 

 
 :القضائيإلارشاد  1.3

يعتبر إلارشاد القضائي مؤسسة قضائية متواجدة بكل محكمة ابتدائية وتنتصب يوميا ويشرف عليها أحد 
مساعدي وكيل الجمهورية الذي يتولى إستقبال املرأة ضحية العنف وإلانصات إليها وإرشادها إلى مختلف السبل 

 ترداد حقوقها .القانونية والقضائية الواجب اتباعها لغاية تتبع املعتدي واس
 الخدمات التالية: ضحية العنفللمرأة املرشد القضائي يقدم 

 :الانصات  1.1.3
 عند انصاته للمرأة ضحية العنف، على املرشد القضائي، القيام باالعمال التالية:

   ط عليها في خصوص العنف املتصريحاتها سماع  تاريخه(. -طبيعته -)نوعهسل 

                                                           
 .مجلة الاجراءات الجزائيةبعض فصول املتعلق بتنقيح و اتمام  1 
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   : )أصالة(ألاذون إصدار  1.1.3
 :والتمديد فيهاالحتفاظ باملعتدي بإلاذن    -

 29املؤرخ في  1029لسنة  0مكرر جديد حسب ما تم تنقيحه بالقانون عدد  24تطبيقا ملقتضيات الفصل 
(، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، يمكن لوكيل الجمهورية أن يأذن ملأمور الضابطة العدلية املتعهد 2)1029فيفري 

و ذلك حسب  بأية وسيلة تترك أثرا كتابياوذلك  آجال إلاحتفاظالتمديد في إلاذن بأو بالبحث باالحتفاظ باملظنون فيه 
آلاجال املنصوص عليها بالفصل املذكور. ويمكن ملمثل النيابة العمومية الاعتماد في هذا الصدد على عدة قرائن 

للمرأة )أثرا حصل لضرر الذي ومدى اتكييف آلافعال )مخالفة/جنحة/جناية( قانونيةو واقعية تتمثل بالخصوص في 
 .و إذا طلبت ضحية العنف التتبع العدليو كان الاعتداء مكررا جسديا أو نفسيا شديدا( 

 :إلاذن بالتداخل الودي -
عدم توفر جريمة  عند الجاني املشتكى بهو ضحية العنف املتقدمة بشكاية يتم إلاذن بهذا التداخل بين املرأة 

أو أفراد غاية رأب الصدع الحاصل جراء النزاع بين آلازواج بأو في حالة إسقاط التتبع من طرف الزوجة أو آلام وذلك 
حالة منح وقد يشمل مجال التداخل الودي  .بالتداخل الودي بين الطرفين وذلك بالذن للمتعهد آلامني للقيام  آلاسرة

 بمحل الزوجية مع أبناءها القصر وامتناع الزوج عن تنفيذ ذلك الحكم.يقض ي بإبقاءها املرأة حكما 

 :إلاذن بالتداخل لرفع ألادباش الضرورية -
يمكن للنيابة العمومية منذ تلقيها شكاية، وفي حال طرد املرأة سواء بمفردها أو مع أبنائها من محل الزوجية أو 

تمكين املرأة ضحية العنف من رفع آلادباش الضرورية باملنزل العائلي الذي كانت تقيم به، إلاذن للضابطة العدلية 
إلاذن بمرافقة املرأة ضحية العنف  ا، فور تسلمهابطة العدلية املختصةتتولى الضوفي هذه الحالة  .الالزمة لها وألبنائها

حل السكنى وتمكينها من رفع أمتعتها وأمتعة أبنائها املتأكدة ) لباسها ولباس أبناءها ولوازم دراستهم وأدوية مل دخالهال 
  و ذلك في حدود صالحياتها التي نص عليها القانون. ووثائق شخصية ودفاتر عالج ...(

  

 :القوة العامةبمن خالل ألاذن  ألاحكامتنفيذ  3.1.3
املتعلقة برفع آلادباش وذلك في حالة بما في ذلك يتمثل دور النيابة العمومية في تنفيذ آلاذون بالقوة العامة 

 قضائي صادر في الغرض، لتمكين املرأة من رفع عارفتها )أدباشها( نهائيا من محل الزوجية. حكموجود 

 
 :القضائيإلارشاد  1.3

يعتبر إلارشاد القضائي مؤسسة قضائية متواجدة بكل محكمة ابتدائية وتنتصب يوميا ويشرف عليها أحد 
مساعدي وكيل الجمهورية الذي يتولى إستقبال املرأة ضحية العنف وإلانصات إليها وإرشادها إلى مختلف السبل 

 ترداد حقوقها .القانونية والقضائية الواجب اتباعها لغاية تتبع املعتدي واس
 الخدمات التالية: ضحية العنفللمرأة املرشد القضائي يقدم 

 :الانصات  1.1.3
 عند انصاته للمرأة ضحية العنف، على املرشد القضائي، القيام باالعمال التالية:

   ط عليها في خصوص العنف املتصريحاتها سماع  تاريخه(. -طبيعته -)نوعهسل 

                                                           
 .مجلة الاجراءات الجزائيةبعض فصول املتعلق بتنقيح و اتمام  1 
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   : )أصالة(ألاذون إصدار  1.1.3
 :والتمديد فيهاالحتفاظ باملعتدي بإلاذن    -

 29املؤرخ في  1029لسنة  0مكرر جديد حسب ما تم تنقيحه بالقانون عدد  24تطبيقا ملقتضيات الفصل 
(، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، يمكن لوكيل الجمهورية أن يأذن ملأمور الضابطة العدلية املتعهد 2)1029فيفري 

و ذلك حسب  بأية وسيلة تترك أثرا كتابياوذلك  آجال إلاحتفاظالتمديد في إلاذن بأو بالبحث باالحتفاظ باملظنون فيه 
آلاجال املنصوص عليها بالفصل املذكور. ويمكن ملمثل النيابة العمومية الاعتماد في هذا الصدد على عدة قرائن 

للمرأة )أثرا حصل لضرر الذي ومدى اتكييف آلافعال )مخالفة/جنحة/جناية( قانونيةو واقعية تتمثل بالخصوص في 
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  وإرشادها الاستفسار والتقص ي عن أسباب العنف الذي تعر ضت له املرأة في صورة عدم تصريحها تلقائيا به
إلى الطرق املتاحة لتتبع املعتدي وإرشادها كذلك إلى النتائج القانونية التي يمكن أن تترتب في حقها أو في حق 

 أبنائها عن التشكي أو عن عدم التشكي . 
 

  :الارشاد 1.1.3
يقوم  ،إلارشاد بخصوصهاعليه باستثناء القضايا التي ال تزال على بساط النشر أمام املحاكم والتي يمنع 

توسيع مجال إلارشاد غير أنه ال يوجد ما يمنع . بالرشاد في كل ما له عالقة بالقانون والقضايااملرشد القضائي عادة 
يضمن حسن التنسيق بين جميع املتدخلين من الصف آلاول إلارشاد الشبكي املبين ضمن هذا البروتوكول بما ليشمل 

 للتعهد باملرأة ضحية العنف في أحسن الظروف.

 :الارشاد القانوني ◄
 يقوم املرشد القضائي بما يلي: 

   عنف بلغة مفهومة ومبسطة في خصوص:رأة ضحية الالقانونية للم املشورةتقديم 
وفق نوع وذلك إهمال عيال( أو اعتداء جنس ي أو  بدنيعتداء )ا جزائيةسواء كانت  طبيعة الدعوى املمكن رفعها -

 .الق(أو طشخصية )نفقة أو كانت اقتصادي(  أو  جنس يأو  جسديمثال العنف املسلط عليها )
ف وشروط التشكي من خالل  - للنيابة العمومية املختصة توجيهها الاجراءات القانونية الواجب اتباعها ملقاضاة املعن 

في الغرض مع إمكانية تسهيل ذلك إلاجراء بمخاطبة النيابة العمومية املختصة شخصيا تها )شكاي قديملت ترابيا
 .(لتسهيل ولوج املرأة ضحية العنف للقضاء والسماح لها بالتعهد الفوري وآلاولوي 

ويضات مالية عند ) الحكم جزائيا على املعتدي والحصول على تعالدعوى رفع  لها منالتي يمكن أن تترتب الحقوق  -
الحصول على نفقة لها وألبنائها  –الحصول على سكن/منحة سكن في حالة وجود أبناء قصر -القيام بالحق الشخص ي

 وفقا ملا نصت عليه مجلة آلاحوال الشخصية...(
  محاولة تجاوز الصعوبات التي قد تعترض املرأة ضحية العنف في تقديمها/ متابعتها للسير العادي للقضية

 ي تروم رفعها/أو تقدمت بها.الت
 

 :شبكيالارشاد ال ◄
 رة لها  البوتوكول في مجال العدلبمعلومات عامة حول  رأة ضحية العنفتزويد امل وبفحوى الخدمات املوف 

 ،لضمان الاستجابة الفضلى لحاجياتهاوفقا لبروتوكوالتها القطاعية من املؤسسات الشريكة 
 يتضمن مختلف الخدمات املقدمة من املؤسسات الشريكة ومزود  دليل خدماترأة ضحية العنف تسليم امل

 .بقائمة تفصيلية لهذه املؤسسات مع عناوينها وأرقام هواتفها
 

 :الــتوجــيــه 3.1.3 
 :ضحية العنفتوجيه  ◄    
  الى الهياكل القضائية  املختصة حكميا و ترابيا للتعهد بشكايتها )وكيل الجمهورية املرأة ضحية العنف إرشاد

 .أو قضاة النواحي( أو بدعواها )محكمة الناحية أو املحكمة الابتدائية( 
  النيابة العمومية إلى أو لى املؤسسات الشريكة الصحية والاجتماعية إ ةفهاشاملرأة ضحية العنف م  توجيه

بعد أو جميعها )حسب الحاالت( تلك املؤسسات إحدى إلى وفق احتياجاتها  اكتابي هاتوجيه ليتم  املختصة 
 .موافقتها الكتابية على التعهد املشترك بها

  البيانات التالية:تتضمن وجوبا ألقرب ممثل للنيابة العمومية "رسالة توجيه " املرأة ضحية العنف تسليم 
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 .كاملةهويتها  -
 . ة الارشاد القضائيعدد ملفها لدى مصلح -
 .على وجه التحديدجهة إلارسال و  -
 .نسخة من استمارة تقص ي العنف -
 
 

  :الـإعـانـة الـعـدلـيـة 3.3
شروط وإجراءات إلاعانة املتعلق بمنح إلاعانة العدلية  1001جوان  04املؤرخ في   1001لسنة  01  القانون عدد ينظم

 .العدلية
 من القانون املذكور في ما يلي: 4لفصل وفقا لشروط إلاعانة العدلية وتتمثل 
  دخلها السنوي الثابت يكون املرأة طالبة إلاعانة العدلية وضحية العنف عديمة الدخل أو أن تكون أن

ال يكفي لتغطية مصاريف التقاض ي أو التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلباتها املعيشية  امحدود
 .آلاساسية

 ر بطلب إعانة عدلية في املادة الحق املدعى به يبدو أن له أساسا من حيث آلاصل إذا تعلق آلاميكون  أنو
 .املدنية

 

 .:عانة العدلية مجاالت إلا  1.3.3
  لسنة  01الفصل آلاول من القانون عدد وفقا ألحكام يمكن أن تمنح للمرأة ضحية العنف إلاعانة العدلية

 املذكور  1001
 إلاعانة العدلية في كافة أطوار التقاض ي وعند التنفيذرأة ضحية العنف يمكن منح امل. 

 

 :مشموالت إلاعانة العدلية  1.3.3
اختبارات طبية و استدعاءات و محاماة أجرة مصاريف التقاض ي الضرورية والالزمة )إلاعانة العدلية تشمل 

 .املرأة ضحية العنفتسند بناء على املؤيدات املظروفة بمطلب إلاعانة املقدم من . كما إعالمات وتنفيذ أحكام ....(و 
 

 :الزوجيةها مقر بحاكم الناحية /رئيس املحكمة الابتدائية التي  3.3
من رفع أدباشها من مقر إلاقامة، يمكن الحصول على الزوجة ضحية العنف في صورة رفض املعنف تمكين 

 إذن من قاض ي الناحية/رئيس املحكمة الابتدائية في ضبط عارفة.
عريضة من رئيس املحكمة إلابتدائية أو قاض ي  يتم ضبط إجراءات العارفة الزوجية بإستصدار إذن على

من مجلة آلاحوال  19الناحية الكائن به مقر الزوجية في تعيين عدل تنفيذ لضبط العارفة بحضور آلاطراف )الفصل 
 من مجلة املرافعات املدنية والتجارية( 124الشخصية والفصل 

 .املتنازع فيها بعد ضبط تلك العارفة، يقوم العدل املنفذ برفع العارفة غير 
زع في العارفة بين الزوجين يتم القيام بقضية أصلية لدى املحكمة املختصة ترابيا التي تصدر حكما اإذا تم التن

 .في الغرض
بموجب عند صيرورة ذلك الحكم نهائيا، يتم تنفيذه من طرف عدل تنفيذ وله حق إلاستعانة بالقوة العامة 

 التصدي ألعمال التنفيذ.متى تم إذن من النيابة العمويمة 
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شروط وإجراءات إلاعانة املتعلق بمنح إلاعانة العدلية  1001جوان  04املؤرخ في   1001لسنة  01  القانون عدد ينظم

 .العدلية
 من القانون املذكور في ما يلي: 4لفصل وفقا لشروط إلاعانة العدلية وتتمثل 
  دخلها السنوي الثابت يكون املرأة طالبة إلاعانة العدلية وضحية العنف عديمة الدخل أو أن تكون أن

ال يكفي لتغطية مصاريف التقاض ي أو التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلباتها املعيشية  امحدود
 .آلاساسية

 ر بطلب إعانة عدلية في املادة الحق املدعى به يبدو أن له أساسا من حيث آلاصل إذا تعلق آلاميكون  أنو
 .املدنية

 

 .:عانة العدلية مجاالت إلا  1.3.3
  لسنة  01الفصل آلاول من القانون عدد وفقا ألحكام يمكن أن تمنح للمرأة ضحية العنف إلاعانة العدلية

 املذكور  1001
 إلاعانة العدلية في كافة أطوار التقاض ي وعند التنفيذرأة ضحية العنف يمكن منح امل. 

 

 :مشموالت إلاعانة العدلية  1.3.3
اختبارات طبية و استدعاءات و محاماة أجرة مصاريف التقاض ي الضرورية والالزمة )إلاعانة العدلية تشمل 

 .املرأة ضحية العنفتسند بناء على املؤيدات املظروفة بمطلب إلاعانة املقدم من . كما إعالمات وتنفيذ أحكام ....(و 
 

 :الزوجيةها مقر بحاكم الناحية /رئيس املحكمة الابتدائية التي  3.3
من رفع أدباشها من مقر إلاقامة، يمكن الحصول على الزوجة ضحية العنف في صورة رفض املعنف تمكين 

 إذن من قاض ي الناحية/رئيس املحكمة الابتدائية في ضبط عارفة.
عريضة من رئيس املحكمة إلابتدائية أو قاض ي  يتم ضبط إجراءات العارفة الزوجية بإستصدار إذن على

من مجلة آلاحوال  19الناحية الكائن به مقر الزوجية في تعيين عدل تنفيذ لضبط العارفة بحضور آلاطراف )الفصل 
 من مجلة املرافعات املدنية والتجارية( 124الشخصية والفصل 

 .املتنازع فيها بعد ضبط تلك العارفة، يقوم العدل املنفذ برفع العارفة غير 
زع في العارفة بين الزوجين يتم القيام بقضية أصلية لدى املحكمة املختصة ترابيا التي تصدر حكما اإذا تم التن

 .في الغرض
بموجب عند صيرورة ذلك الحكم نهائيا، يتم تنفيذه من طرف عدل تنفيذ وله حق إلاستعانة بالقوة العامة 

 التصدي ألعمال التنفيذ.متى تم إذن من النيابة العمويمة 
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تها والبحث عن مرتكبيها  كما يمكن لحاكم الناحية معاينة جرائم العنف املرتكبة ضد املرأة وجمع أدل 
من م ا ج. وهو دور مهم من املتجه  24وتقديمهم للمحاكم باعتباره مأمور ضابطة عدلية وفقا ملقتضيات الفصل 

حية العنف خصوصا في املناطق الريفية الداخلية ويعمل على تحقيق تفعيله بما يسمح بتقريب القضاء من املرأة ض
 نجاعة التدخل القضائي منذ بداية التتبعات.

 

 قاض ي ألاسرة: 3.3
 يمكن أن يتدخل قاض ي آلاسرة في التعهد بالنساء ضحايا العنف إحدى الصورتين التاليتين:

 
 :في إطار  قضية طالق 

بمحاوالت صلحية بين املرأة ضحية العنف في قضية الطالق يقوم قاض ي آلاسرة في إطار الجلسات الصلحية 
، يأذن باتخاذ جملة من همافي صورة فشل الصلح بين و . دعى عليه(املدعي أو امل)املدعية أو املدعى عليها( والجاني )

حضانة آلابناء وحق زيارتهم وسكنى املرأة بة خاصة املتعلقمن م أ ش  41وفقا ملقتضيات الفصل القرارات الفورية 
 فقتها.نو ضحية العنف وأبناءها عند منحها الحضانة ونفقتهم 

 .بقطع النظر عن الطعن فيها مع حكم الطالق على املسودةتلك القرارات الفورية جميع تنفذ 
  قضية طالق: طار إخارج 

وضعية طفولة من قبل مندوب حماية الطفولة ب في إطار التعهد مباشرة من قبل املرأة ضحية العنف أو 
صورة أولوية على املرأة والجاني واتخاذ جميع الاجراءات الالزمة ب، يمكن لقاض ي آلاسرة التحرير شخصيا و مهددة

كز احد مر أالتنسيق مع املتعهد الاجتماعي ليواء من ليس لهم مأوى في  خصوصا من خالل مماية آلاطفال وأمهحل
لعون النفس ي ام يقديتم تلكي ال يكونوا عرضة للبقاء بدون مأوى و هم توفر إلاحاطة النفسية لألبناء وأمإلايواء التي 

 .في تلك الوضعية إلى حين اتخاذ الاجراءات القضائية الالزمةلهم والصحي عند الاقتضاء 
جتماعي او أتعيين مرشد نفس ي رة في صورة تعذر القيام بجميع التحريرات شخصيا، سكما يمكن لقاض ي آلا 

اتخاذ إلاجراءات ثره إيتولى و و تحرير تقرير في الغرض يحال عليه ضحية العنف باألبناء املهددين وأمهم طة حالل 
 املذكورة آنفا.

ن يحرر تقريرا و يوجهه قاض ي آلاسرة أيمكن ل ،لصلحالتوصل لمعاينته لجرائم و عدم وفي كلتا الحالتين وعند 
 .ثارة التتبعمومية لللنيابة الع

 

لقد متت املصداقة على هذا البرتوكول في شهر ديسمبر 2016 من الوزارة املعنية



 


