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 املقدمة 
 

تكريس مقتضيات  في اطار الخاص بوزارة الداخلية لتعهد بالنساء ضحايا العنف ل يالقطاعبروتوكول اليندرج 
دعم  و بهدف تطوير  العنف افي اطار الاتفاقية املشتركة للتعهد بالنساء ضحاي يدخلو  من الدستور  91و  64 ينالفصل

 التعاون و التنسيق بين مختلف الهياكل املتدخلة .
ضحية العنف التوجيه و إرشاد املرأة التدخل و اتخاذ تدابير لحماية و الخدمات و الى توفير ا يهدف البروتوكول 

في اطار اختصاص مأموري الضابطة العدلية  القانونية لتبيان حقوقها و أخذ القرار املناسب من قبلها باالجراءات 
 .عند تعهدهم بهذه الحاالت

ضحية العنف لطلب ألاولى التي تستنجد بها املرأة  الجهة تمثل الوحدات الامنية من شرطة و حرس وطنيين او 
املتعلق بضبط القانون الاساس ي  9128-72-74املؤرخ في  28لسنة  07عدد  القانون  الحماية طبقا ملا نص عليه 
في فصله  ، حيث نض8777-74-91املؤرخ في   8777لسنة  82 عدد املنقح بالقانون ،  العام لقوات الامن الداخلي

حافظة على ألامن العام و ملزمون بالتدخل سواء كان ذلك من تلقاء أعوان ألامن الداخلي مكلفون باملأن  الخامس 
كل عمل من شأنه أن يكون خطرا  خص في حالة خطر وكذلك ملنع أنفسهم أو بطلب من الغير إلعانة وإغاثة كل ش

 تلكات أو تعكير لصفو ألامن العام.على ألاشخاص أو املم
الضابطة العدلية مكلفة بمعاينة الجرائم و جمع أدلتها  و  من مجلة الاجراءات الجزائية أن " 1نص الفصل  كما

 البحث عن مرتكبيها و تقديمهم للمحاكم ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث "
من مجلة الاجراءات  97ويباشر مهام الضابطة العدلية املكلفة باالبحاث بمختلف الوحدات الامنية طبقا للفصل 

 و رؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني و ضباط صفه و رؤساء مراكزه.الجزائية محافظوا الشرطة و ضباطها 
 الضابطة العدلية بالتوجيهات و التوصيات التي يتم تعميمها  جميع مأمورييتقيد لهذه املبادئ و الاحكام وتكريسا 

بجرائم تعلقة املعلى الابحاث الاولية داخلية بهدف توحيد و تدقيق الاجراءات العدلية املنطبقة وزير ال من قبل
و املعنوي من حيث حسن الاستقبال و الاستماع و تحرير املحاضر و الاقتصادي جسدي و الجنس ي الاعتداء بالعنف ال

 و احالتها على السلط القضائية.
وللغرض يتضمن هذا البروتوكول التوصيات املعتمدة  في اطار ضبط مساهمة  مصالح و زارة الداخلية في بلورة 

 ية ناجعة مع الهياكل املتدخلة و املنظمات الناشطة في مجال حماية النساء من العنف.منظومة تشارك
 

     Iمبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف 
 

 املرأة بالقواعدفي جرائم الاعتداء بالعنف على  مأمور الضابطة العدلية الذي يباشر الابحاث الاولية يتقيد
 التالية:

 السلوكية القواعد   1   
 حسن استقبال املرأة ضحية العنف و الانصات اليها بهدف بناء الثقة بينها وبين املؤسسة الامنية*

 * التعهد الحيني  باملرأة ضحية العنف و عدم الاشارة عليها بتقديم شكاية للنيابة العمومية.
 * الالتزام بالحرفية و املهنية  واحترام مبدأ عدم التمييز

 املعطيات الشخصية و الحياة الخاصة للمرأة ضحية العنفي و املحافظة على السر املنه*
 طمأنة املعنفة و تقديم الخدمات الوقائية لدرء أفعال عنف جديدة *
 
 

I.مبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف

1.القواعد السلوكية

2.القواعد المهنية
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 املهنية القواعد - 2      
 من الدستور  91التام طبقا ملا نص عليه الفصل  لحيادباملوضوعية وا* الالتزام 

 ما تسلط عليها من عنف تجنب تأنيب املعنفة و تحميلها مسؤولية* 
 شكايتهاتجنب التأثير على املعنفة للتنازل عن * 
 شرح مراحل التعهد للمرأة ضحية العنف  وبيان مال شكايتها* 
 .تشريك العناصر الامنية النسائية في الابحاث الاولية مراعاة للنوع الاجتماعي  *
 ضحية العنف. ة تكوين حول اجراءات التعهد باملرأ الخضوع الى* 
 

II مجاالت التعهد بالنساء ضحايا العنف 
 يتم التعهد بالنساء ضحايا العنف في املجاالت التالية

 العنف الجسدي .1
  العنف الجنس ي  .2
 العنف املعنوي  .3
 العنف الاقتصادي .4

 
     III   إجراءات التعهد بالنساء وضحايا العنف 

 

 التعهد ةــيــآل .1
 ضحية  العنف املرأة ب بالتنسيق مع النيابة العموميةيتعهد مأمور الضابطة العدلية 

 باررالتعهد امل ◄
بشكاية مباشرة لدى مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني مرجع النظر الترابي أو الى الادارة الفرعية للوقاية   -

 الاجتماعية 
الاجراءات في قضايا مختلفة ) شكاية عند معاينته بصفته مأمور ضابطة عدلية العتداء بالعنف بمناسبة مباشرة  -

 في الزنا و اثارة العنف صلب الشكاية(
 بحاث الاولية(م النيابة العمومية و مواصلة الا عند ورود شكاية مجهولة املصدر)اعل  -
 غير مباررالتعهد  ◄

  شكاية موجهة من وكيل الجمهورية تقض ي بالبحثبمقتض ى  -
 بمقتض ى انابة قضائية -
 من الوحدات الصحية إشعار بموجب  -
 اشعار من مندوب حماية الطفولة بموجب -
بمقتض ى مراسلة من املصالح التابعة لوزارة شؤون املرأة  و الاسرة و الطفولة)الرقم الاخضر، املندوبيات الجهوية  -

 لألسرة....(
 بمقتض ى مراسلة من املصالح التابعة لوزارة الشؤو ن الاجتماعية -
 باتفاقية التعهد بالنساء ضحايا العنفؤسسات الشريكة توجيه من احدى املب -
 مرجع النظر الترابي(  الناشطة في مجال حماية املرأة من العنف)بالتنسيق مع النيابة العمومية  الجمعيات -
 
 

II.مجاالت التعهد بالنساء ضحايا العنف

1.العنف الجسدي
2.العنف الجنسي
3.العنف المعنوي

4.العنف االقتصادي
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دعم  و بهدف تطوير  العنف افي اطار الاتفاقية املشتركة للتعهد بالنساء ضحاي يدخلو  من الدستور  91و  64 ينالفصل

 التعاون و التنسيق بين مختلف الهياكل املتدخلة .
ضحية العنف التوجيه و إرشاد املرأة التدخل و اتخاذ تدابير لحماية و الخدمات و الى توفير ا يهدف البروتوكول 

في اطار اختصاص مأموري الضابطة العدلية  القانونية لتبيان حقوقها و أخذ القرار املناسب من قبلها باالجراءات 
 .عند تعهدهم بهذه الحاالت

ضحية العنف لطلب ألاولى التي تستنجد بها املرأة  الجهة تمثل الوحدات الامنية من شرطة و حرس وطنيين او 
املتعلق بضبط القانون الاساس ي  9128-72-74املؤرخ في  28لسنة  07عدد  القانون  الحماية طبقا ملا نص عليه 
في فصله  ، حيث نض8777-74-91املؤرخ في   8777لسنة  82 عدد املنقح بالقانون ،  العام لقوات الامن الداخلي

حافظة على ألامن العام و ملزمون بالتدخل سواء كان ذلك من تلقاء أعوان ألامن الداخلي مكلفون باملأن  الخامس 
كل عمل من شأنه أن يكون خطرا  خص في حالة خطر وكذلك ملنع أنفسهم أو بطلب من الغير إلعانة وإغاثة كل ش

 تلكات أو تعكير لصفو ألامن العام.على ألاشخاص أو املم
الضابطة العدلية مكلفة بمعاينة الجرائم و جمع أدلتها  و  من مجلة الاجراءات الجزائية أن " 1نص الفصل  كما

 البحث عن مرتكبيها و تقديمهم للمحاكم ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث "
من مجلة الاجراءات  97ويباشر مهام الضابطة العدلية املكلفة باالبحاث بمختلف الوحدات الامنية طبقا للفصل 

 و رؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني و ضباط صفه و رؤساء مراكزه.الجزائية محافظوا الشرطة و ضباطها 
 الضابطة العدلية بالتوجيهات و التوصيات التي يتم تعميمها  جميع مأمورييتقيد لهذه املبادئ و الاحكام وتكريسا 

بجرائم تعلقة املعلى الابحاث الاولية داخلية بهدف توحيد و تدقيق الاجراءات العدلية املنطبقة وزير ال من قبل
و املعنوي من حيث حسن الاستقبال و الاستماع و تحرير املحاضر و الاقتصادي جسدي و الجنس ي الاعتداء بالعنف ال

 و احالتها على السلط القضائية.
وللغرض يتضمن هذا البروتوكول التوصيات املعتمدة  في اطار ضبط مساهمة  مصالح و زارة الداخلية في بلورة 

 ية ناجعة مع الهياكل املتدخلة و املنظمات الناشطة في مجال حماية النساء من العنف.منظومة تشارك
 

     Iمبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف 
 

 املرأة بالقواعدفي جرائم الاعتداء بالعنف على  مأمور الضابطة العدلية الذي يباشر الابحاث الاولية يتقيد
 التالية:

 السلوكية القواعد   1   
 حسن استقبال املرأة ضحية العنف و الانصات اليها بهدف بناء الثقة بينها وبين املؤسسة الامنية*

 * التعهد الحيني  باملرأة ضحية العنف و عدم الاشارة عليها بتقديم شكاية للنيابة العمومية.
 * الالتزام بالحرفية و املهنية  واحترام مبدأ عدم التمييز

 املعطيات الشخصية و الحياة الخاصة للمرأة ضحية العنفي و املحافظة على السر املنه*
 طمأنة املعنفة و تقديم الخدمات الوقائية لدرء أفعال عنف جديدة *
 
 

I.مبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف

1.القواعد السلوكية

2.القواعد المهنية
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 املقدمة 
 

تكريس مقتضيات  في اطار الخاص بوزارة الداخلية لتعهد بالنساء ضحايا العنف ل يالقطاعبروتوكول اليندرج 
دعم  و بهدف تطوير  العنف افي اطار الاتفاقية املشتركة للتعهد بالنساء ضحاي يدخلو  من الدستور  91و  64 ينالفصل

 التعاون و التنسيق بين مختلف الهياكل املتدخلة .
ضحية العنف التوجيه و إرشاد املرأة التدخل و اتخاذ تدابير لحماية و الخدمات و الى توفير ا يهدف البروتوكول 

في اطار اختصاص مأموري الضابطة العدلية  القانونية لتبيان حقوقها و أخذ القرار املناسب من قبلها باالجراءات 
 .عند تعهدهم بهذه الحاالت

ضحية العنف لطلب ألاولى التي تستنجد بها املرأة  الجهة تمثل الوحدات الامنية من شرطة و حرس وطنيين او 
املتعلق بضبط القانون الاساس ي  9128-72-74املؤرخ في  28لسنة  07عدد  القانون  الحماية طبقا ملا نص عليه 
في فصله  ، حيث نض8777-74-91املؤرخ في   8777لسنة  82 عدد املنقح بالقانون ،  العام لقوات الامن الداخلي

حافظة على ألامن العام و ملزمون بالتدخل سواء كان ذلك من تلقاء أعوان ألامن الداخلي مكلفون باملأن  الخامس 
كل عمل من شأنه أن يكون خطرا  خص في حالة خطر وكذلك ملنع أنفسهم أو بطلب من الغير إلعانة وإغاثة كل ش

 تلكات أو تعكير لصفو ألامن العام.على ألاشخاص أو املم
الضابطة العدلية مكلفة بمعاينة الجرائم و جمع أدلتها  و  من مجلة الاجراءات الجزائية أن " 1نص الفصل  كما

 البحث عن مرتكبيها و تقديمهم للمحاكم ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث "
من مجلة الاجراءات  97ويباشر مهام الضابطة العدلية املكلفة باالبحاث بمختلف الوحدات الامنية طبقا للفصل 

 و رؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني و ضباط صفه و رؤساء مراكزه.الجزائية محافظوا الشرطة و ضباطها 
 الضابطة العدلية بالتوجيهات و التوصيات التي يتم تعميمها  جميع مأمورييتقيد لهذه املبادئ و الاحكام وتكريسا 

بجرائم تعلقة املعلى الابحاث الاولية داخلية بهدف توحيد و تدقيق الاجراءات العدلية املنطبقة وزير ال من قبل
و املعنوي من حيث حسن الاستقبال و الاستماع و تحرير املحاضر و الاقتصادي جسدي و الجنس ي الاعتداء بالعنف ال

 و احالتها على السلط القضائية.
وللغرض يتضمن هذا البروتوكول التوصيات املعتمدة  في اطار ضبط مساهمة  مصالح و زارة الداخلية في بلورة 

 ية ناجعة مع الهياكل املتدخلة و املنظمات الناشطة في مجال حماية النساء من العنف.منظومة تشارك
 

     Iمبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف 
 

 املرأة بالقواعدفي جرائم الاعتداء بالعنف على  مأمور الضابطة العدلية الذي يباشر الابحاث الاولية يتقيد
 التالية:

 السلوكية القواعد   1   
 حسن استقبال املرأة ضحية العنف و الانصات اليها بهدف بناء الثقة بينها وبين املؤسسة الامنية*

 * التعهد الحيني  باملرأة ضحية العنف و عدم الاشارة عليها بتقديم شكاية للنيابة العمومية.
 * الالتزام بالحرفية و املهنية  واحترام مبدأ عدم التمييز

 املعطيات الشخصية و الحياة الخاصة للمرأة ضحية العنفي و املحافظة على السر املنه*
 طمأنة املعنفة و تقديم الخدمات الوقائية لدرء أفعال عنف جديدة *
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 املقدمة 
 

تكريس مقتضيات  في اطار الخاص بوزارة الداخلية لتعهد بالنساء ضحايا العنف ل يالقطاعبروتوكول اليندرج 
دعم  و بهدف تطوير  العنف افي اطار الاتفاقية املشتركة للتعهد بالنساء ضحاي يدخلو  من الدستور  91و  64 ينالفصل

 التعاون و التنسيق بين مختلف الهياكل املتدخلة .
ضحية العنف التوجيه و إرشاد املرأة التدخل و اتخاذ تدابير لحماية و الخدمات و الى توفير ا يهدف البروتوكول 

في اطار اختصاص مأموري الضابطة العدلية  القانونية لتبيان حقوقها و أخذ القرار املناسب من قبلها باالجراءات 
 .عند تعهدهم بهذه الحاالت

ضحية العنف لطلب ألاولى التي تستنجد بها املرأة  الجهة تمثل الوحدات الامنية من شرطة و حرس وطنيين او 
املتعلق بضبط القانون الاساس ي  9128-72-74املؤرخ في  28لسنة  07عدد  القانون  الحماية طبقا ملا نص عليه 
في فصله  ، حيث نض8777-74-91املؤرخ في   8777لسنة  82 عدد املنقح بالقانون ،  العام لقوات الامن الداخلي

حافظة على ألامن العام و ملزمون بالتدخل سواء كان ذلك من تلقاء أعوان ألامن الداخلي مكلفون باملأن  الخامس 
كل عمل من شأنه أن يكون خطرا  خص في حالة خطر وكذلك ملنع أنفسهم أو بطلب من الغير إلعانة وإغاثة كل ش

 تلكات أو تعكير لصفو ألامن العام.على ألاشخاص أو املم
الضابطة العدلية مكلفة بمعاينة الجرائم و جمع أدلتها  و  من مجلة الاجراءات الجزائية أن " 1نص الفصل  كما

 البحث عن مرتكبيها و تقديمهم للمحاكم ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث "
من مجلة الاجراءات  97ويباشر مهام الضابطة العدلية املكلفة باالبحاث بمختلف الوحدات الامنية طبقا للفصل 

 و رؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني و ضباط صفه و رؤساء مراكزه.الجزائية محافظوا الشرطة و ضباطها 
 الضابطة العدلية بالتوجيهات و التوصيات التي يتم تعميمها  جميع مأمورييتقيد لهذه املبادئ و الاحكام وتكريسا 

بجرائم تعلقة املعلى الابحاث الاولية داخلية بهدف توحيد و تدقيق الاجراءات العدلية املنطبقة وزير ال من قبل
و املعنوي من حيث حسن الاستقبال و الاستماع و تحرير املحاضر و الاقتصادي جسدي و الجنس ي الاعتداء بالعنف ال

 و احالتها على السلط القضائية.
وللغرض يتضمن هذا البروتوكول التوصيات املعتمدة  في اطار ضبط مساهمة  مصالح و زارة الداخلية في بلورة 

 ية ناجعة مع الهياكل املتدخلة و املنظمات الناشطة في مجال حماية النساء من العنف.منظومة تشارك
 

     Iمبادئ التعهد بالنساء ضحايا العنف 
 

 املرأة بالقواعدفي جرائم الاعتداء بالعنف على  مأمور الضابطة العدلية الذي يباشر الابحاث الاولية يتقيد
 التالية:

 السلوكية القواعد   1   
 حسن استقبال املرأة ضحية العنف و الانصات اليها بهدف بناء الثقة بينها وبين املؤسسة الامنية*

 * التعهد الحيني  باملرأة ضحية العنف و عدم الاشارة عليها بتقديم شكاية للنيابة العمومية.
 * الالتزام بالحرفية و املهنية  واحترام مبدأ عدم التمييز

 املعطيات الشخصية و الحياة الخاصة للمرأة ضحية العنفي و املحافظة على السر املنه*
 طمأنة املعنفة و تقديم الخدمات الوقائية لدرء أفعال عنف جديدة *
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 املهنية القواعد - 2      
 من الدستور  91التام طبقا ملا نص عليه الفصل  لحيادباملوضوعية وا* الالتزام 

 ما تسلط عليها من عنف تجنب تأنيب املعنفة و تحميلها مسؤولية* 
 شكايتهاتجنب التأثير على املعنفة للتنازل عن * 
 شرح مراحل التعهد للمرأة ضحية العنف  وبيان مال شكايتها* 
 .تشريك العناصر الامنية النسائية في الابحاث الاولية مراعاة للنوع الاجتماعي  *
 ضحية العنف. ة تكوين حول اجراءات التعهد باملرأ الخضوع الى* 
 

II مجاالت التعهد بالنساء ضحايا العنف 
 يتم التعهد بالنساء ضحايا العنف في املجاالت التالية

 العنف الجسدي .1
  العنف الجنس ي  .2
 العنف املعنوي  .3
 العنف الاقتصادي .4

 
     III   إجراءات التعهد بالنساء وضحايا العنف 

 

 التعهد ةــيــآل .1
 ضحية  العنف املرأة ب بالتنسيق مع النيابة العموميةيتعهد مأمور الضابطة العدلية 

 باررالتعهد امل ◄
بشكاية مباشرة لدى مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني مرجع النظر الترابي أو الى الادارة الفرعية للوقاية   -

 الاجتماعية 
الاجراءات في قضايا مختلفة ) شكاية عند معاينته بصفته مأمور ضابطة عدلية العتداء بالعنف بمناسبة مباشرة  -

 في الزنا و اثارة العنف صلب الشكاية(
 بحاث الاولية(م النيابة العمومية و مواصلة الا عند ورود شكاية مجهولة املصدر)اعل  -
 غير مباررالتعهد  ◄

  شكاية موجهة من وكيل الجمهورية تقض ي بالبحثبمقتض ى  -
 بمقتض ى انابة قضائية -
 من الوحدات الصحية إشعار بموجب  -
 اشعار من مندوب حماية الطفولة بموجب -
بمقتض ى مراسلة من املصالح التابعة لوزارة شؤون املرأة  و الاسرة و الطفولة)الرقم الاخضر، املندوبيات الجهوية  -

 لألسرة....(
 بمقتض ى مراسلة من املصالح التابعة لوزارة الشؤو ن الاجتماعية -
 باتفاقية التعهد بالنساء ضحايا العنفؤسسات الشريكة توجيه من احدى املب -
 مرجع النظر الترابي(  الناشطة في مجال حماية املرأة من العنف)بالتنسيق مع النيابة العمومية  الجمعيات -
 
 

II.مجاالت التعهد بالنساء ضحايا العنف

1.العنف الجسدي
2.العنف الجنسي
3.العنف المعنوي

4.العنف االقتصادي
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 املهنية القواعد - 2      
 من الدستور  91التام طبقا ملا نص عليه الفصل  لحيادباملوضوعية وا* الالتزام 

 ما تسلط عليها من عنف تجنب تأنيب املعنفة و تحميلها مسؤولية* 
 شكايتهاتجنب التأثير على املعنفة للتنازل عن * 
 شرح مراحل التعهد للمرأة ضحية العنف  وبيان مال شكايتها* 
 .تشريك العناصر الامنية النسائية في الابحاث الاولية مراعاة للنوع الاجتماعي  *
 ضحية العنف. ة تكوين حول اجراءات التعهد باملرأ الخضوع الى* 
 

II مجاالت التعهد بالنساء ضحايا العنف 
 يتم التعهد بالنساء ضحايا العنف في املجاالت التالية

 العنف الجسدي .1
  العنف الجنس ي  .2
 العنف املعنوي  .3
 العنف الاقتصادي .4

 
     III   إجراءات التعهد بالنساء وضحايا العنف 

 

 التعهد ةــيــآل .1
 ضحية  العنف املرأة ب بالتنسيق مع النيابة العموميةيتعهد مأمور الضابطة العدلية 

 باررالتعهد امل ◄
بشكاية مباشرة لدى مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني مرجع النظر الترابي أو الى الادارة الفرعية للوقاية   -

 الاجتماعية 
الاجراءات في قضايا مختلفة ) شكاية عند معاينته بصفته مأمور ضابطة عدلية العتداء بالعنف بمناسبة مباشرة  -

 في الزنا و اثارة العنف صلب الشكاية(
 بحاث الاولية(م النيابة العمومية و مواصلة الا عند ورود شكاية مجهولة املصدر)اعل  -
 غير مباررالتعهد  ◄

  شكاية موجهة من وكيل الجمهورية تقض ي بالبحثبمقتض ى  -
 بمقتض ى انابة قضائية -
 من الوحدات الصحية إشعار بموجب  -
 اشعار من مندوب حماية الطفولة بموجب -
بمقتض ى مراسلة من املصالح التابعة لوزارة شؤون املرأة  و الاسرة و الطفولة)الرقم الاخضر، املندوبيات الجهوية  -

 لألسرة....(
 بمقتض ى مراسلة من املصالح التابعة لوزارة الشؤو ن الاجتماعية -
 باتفاقية التعهد بالنساء ضحايا العنفؤسسات الشريكة توجيه من احدى املب -
 مرجع النظر الترابي(  الناشطة في مجال حماية املرأة من العنف)بالتنسيق مع النيابة العمومية  الجمعيات -
 
 



1.آلية التعهد

III.إجراءات التعهد بالنساء وضحايا العنف
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 املهنية القواعد - 2      
 من الدستور  91التام طبقا ملا نص عليه الفصل  لحيادباملوضوعية وا* الالتزام 

 ما تسلط عليها من عنف تجنب تأنيب املعنفة و تحميلها مسؤولية* 
 شكايتهاتجنب التأثير على املعنفة للتنازل عن * 
 شرح مراحل التعهد للمرأة ضحية العنف  وبيان مال شكايتها* 
 .تشريك العناصر الامنية النسائية في الابحاث الاولية مراعاة للنوع الاجتماعي  *
 ضحية العنف. ة تكوين حول اجراءات التعهد باملرأ الخضوع الى* 
 

II مجاالت التعهد بالنساء ضحايا العنف 
 يتم التعهد بالنساء ضحايا العنف في املجاالت التالية

 العنف الجسدي .1
  العنف الجنس ي  .2
 العنف املعنوي  .3
 العنف الاقتصادي .4

 
     III   إجراءات التعهد بالنساء وضحايا العنف 

 

 التعهد ةــيــآل .1
 ضحية  العنف املرأة ب بالتنسيق مع النيابة العموميةيتعهد مأمور الضابطة العدلية 

 باررالتعهد امل ◄
بشكاية مباشرة لدى مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني مرجع النظر الترابي أو الى الادارة الفرعية للوقاية   -

 الاجتماعية 
الاجراءات في قضايا مختلفة ) شكاية عند معاينته بصفته مأمور ضابطة عدلية العتداء بالعنف بمناسبة مباشرة  -

 في الزنا و اثارة العنف صلب الشكاية(
 بحاث الاولية(م النيابة العمومية و مواصلة الا عند ورود شكاية مجهولة املصدر)اعل  -
 غير مباررالتعهد  ◄

  شكاية موجهة من وكيل الجمهورية تقض ي بالبحثبمقتض ى  -
 بمقتض ى انابة قضائية -
 من الوحدات الصحية إشعار بموجب  -
 اشعار من مندوب حماية الطفولة بموجب -
بمقتض ى مراسلة من املصالح التابعة لوزارة شؤون املرأة  و الاسرة و الطفولة)الرقم الاخضر، املندوبيات الجهوية  -

 لألسرة....(
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 2.مباررة االبحاث االولية
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 مباررة الابحاث الاولية .2

 تحرير املحضر -أ
و املحجوز و اجراء السماعات و املعاينات و املكافحات و الاعمال الفنية و الطبية و العلمية يضمن باملحضر 

  العرض و التعرف و الاذون املوجهة الى النيابة العمومية وحضور املحامي
 تلقي السماعات 

هود ان يباشر مأمور الضابطة العدلية الابحاث الاولية  و يحرر محضرا يضمن به  سماعات الشاكية و الش -
 وجدوا ) استبعاد سماع الاطفال الذين سنهم دون ثمانية عشر كاملة  كشهود الا بعد اذن النيابة العمومية(

يضمن مأمور الضابطة العدلية صلب محضر سماع الشاكية  تاريخ و ساعة السماع والهوية املدنية الكاملة  -
 يب،....(للشاكية و علقتها باملعتدى) الزوج، الاب ،الاخ،القريب،الخط

 يحرر مامور الضابطة العدلية ما سمعه او شاهده شخصيا صلب محضر السماع -
يتضمن محضر السماع كيفة الاعتداء بالعنف و الوسائل املستخدمة و مدى تكرر العنف على الضحية)  -

 ضرورة اضافة مراجع املحاضر املسجلة سابقا في الاعتداء(
 اجراء املكافحات 

 القانونية عند حصول تضارب بين تصريحات الضحية و املعتدييتم اجراء املكافحات  -
 يمكن اجراء املكافحات القانونية  بين الضحية و املعتدي و الشهود ان وجدوا -

 املعاينات 
) الضحية تحمل زرقة او احمرار او خدوش او اثار بتعين على مأمور الضابطة العدلية وصف طبيعة الاعتداء -

) الاثار غير الظاهرة يسخر طبيب الصحة او الطب و تدوين الاثار الظاهرة على الضحية باملحضر الدماء ...(
 ) الشرعي

يتنقل مأمور الضابطة العدلية الى مسرح الجريمة لجمع الادلة التي تثبت الاعتداء بالعنف مهما كانت  -
 .طبيعته 

 الفنية حسب طبيعة الاعتداء بالعنفأعوان الشرطة الفنية و العلمية مكلفون بالقيام باملعاينات  -
 كاب الجريمة تيمكن ملأمور الضابطة العدلية التقاط صور شمسية أو تسجيل مكان ار  -
يتولى مأمور الضابطة العدلية اعداد رسم بياني ملسرح الجريمة ملقارنة تصريحات الضحية مع مكان  -

 لرسم البياني (الواقعة)كما يمكن ألعوان الشرطة الفنية و العلمية اعداد هذا ا
     الفحص الطبي 

للحصول على العمومية يتولى مأمور الضابطة العدلية تمكين املرأة ضحية العنف من تسخير طبي لطبيب الصحة  -
 شهادة طبية أولية .)اضافة  الشهادة الطبية املقدمة من قبل الضحية من طبيب خاص (

 الاولية املقدمة مباشرة من قبل املرأة ضحية العنفيعتمد مأمور الضابطة العدلية الشهادة الطبية  -
اذا كان العنف املسلط على املرأة خطيرا )املرأة تحمل اثار دماء واصابات خطيرة...( يتولى مأمور الضابطة العدلية  -

 .اسعافها حاال
لتقرير الطبي الى تعلقت الجريمة باعتداء جنس ي و اضافة ا ذاتسخير الطبيب الشرعي لفحص املرأة ضحية العنف ا -

تقرير اجراء املقارنات البصمة الجينية في صورة رفع عينات بيولوجية على الضحية أو بمسرح .)ارفاق ةالابحاث الاولي
 الجريمة(

 تسخير الطبيب النفس ي في حالة الاغتصاب و اضافة التقرير الطبي الى الابحاث الاولية -
باملستشفيات الجامعية  للتثبت من اصابة الضحية  باالمراض الجنسية تسخيرقسم الامراض الجلدية و التناسلية  -

 ند الاقتضاء ربط الصلة بالوحدات الصحية التابعة لديوان الاسرة و العمران البشري(املعدية)وع
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 املهنية القواعد - 2      
 من الدستور  91التام طبقا ملا نص عليه الفصل  لحيادباملوضوعية وا* الالتزام 

 ما تسلط عليها من عنف تجنب تأنيب املعنفة و تحميلها مسؤولية* 
 شكايتهاتجنب التأثير على املعنفة للتنازل عن * 
 شرح مراحل التعهد للمرأة ضحية العنف  وبيان مال شكايتها* 
 .تشريك العناصر الامنية النسائية في الابحاث الاولية مراعاة للنوع الاجتماعي  *
 ضحية العنف. ة تكوين حول اجراءات التعهد باملرأ الخضوع الى* 
 

II مجاالت التعهد بالنساء ضحايا العنف 
 يتم التعهد بالنساء ضحايا العنف في املجاالت التالية

 العنف الجسدي .1
  العنف الجنس ي  .2
 العنف املعنوي  .3
 العنف الاقتصادي .4

 
     III   إجراءات التعهد بالنساء وضحايا العنف 

 

 التعهد ةــيــآل .1
 ضحية  العنف املرأة ب بالتنسيق مع النيابة العموميةيتعهد مأمور الضابطة العدلية 

 باررالتعهد امل ◄
بشكاية مباشرة لدى مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني مرجع النظر الترابي أو الى الادارة الفرعية للوقاية   -

 الاجتماعية 
الاجراءات في قضايا مختلفة ) شكاية عند معاينته بصفته مأمور ضابطة عدلية العتداء بالعنف بمناسبة مباشرة  -

 في الزنا و اثارة العنف صلب الشكاية(
 بحاث الاولية(م النيابة العمومية و مواصلة الا عند ورود شكاية مجهولة املصدر)اعل  -
 غير مباررالتعهد  ◄

  شكاية موجهة من وكيل الجمهورية تقض ي بالبحثبمقتض ى  -
 بمقتض ى انابة قضائية -
 من الوحدات الصحية إشعار بموجب  -
 اشعار من مندوب حماية الطفولة بموجب -
بمقتض ى مراسلة من املصالح التابعة لوزارة شؤون املرأة  و الاسرة و الطفولة)الرقم الاخضر، املندوبيات الجهوية  -

 لألسرة....(
 بمقتض ى مراسلة من املصالح التابعة لوزارة الشؤو ن الاجتماعية -
 باتفاقية التعهد بالنساء ضحايا العنفؤسسات الشريكة توجيه من احدى املب -
 مرجع النظر الترابي(  الناشطة في مجال حماية املرأة من العنف)بالتنسيق مع النيابة العمومية  الجمعيات -
 
 

 2.مباررة االبحاث االولية
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و املحجوز و اجراء السماعات و املعاينات و املكافحات و الاعمال الفنية و الطبية و العلمية يضمن باملحضر 

  العرض و التعرف و الاذون املوجهة الى النيابة العمومية وحضور املحامي
 تلقي السماعات 

هود ان يباشر مأمور الضابطة العدلية الابحاث الاولية  و يحرر محضرا يضمن به  سماعات الشاكية و الش -
 وجدوا ) استبعاد سماع الاطفال الذين سنهم دون ثمانية عشر كاملة  كشهود الا بعد اذن النيابة العمومية(

يضمن مأمور الضابطة العدلية صلب محضر سماع الشاكية  تاريخ و ساعة السماع والهوية املدنية الكاملة  -
 يب،....(للشاكية و علقتها باملعتدى) الزوج، الاب ،الاخ،القريب،الخط

 يحرر مامور الضابطة العدلية ما سمعه او شاهده شخصيا صلب محضر السماع -
يتضمن محضر السماع كيفة الاعتداء بالعنف و الوسائل املستخدمة و مدى تكرر العنف على الضحية)  -

 ضرورة اضافة مراجع املحاضر املسجلة سابقا في الاعتداء(
 اجراء املكافحات 

 القانونية عند حصول تضارب بين تصريحات الضحية و املعتدييتم اجراء املكافحات  -
 يمكن اجراء املكافحات القانونية  بين الضحية و املعتدي و الشهود ان وجدوا -

 املعاينات 
) الضحية تحمل زرقة او احمرار او خدوش او اثار بتعين على مأمور الضابطة العدلية وصف طبيعة الاعتداء -

) الاثار غير الظاهرة يسخر طبيب الصحة او الطب و تدوين الاثار الظاهرة على الضحية باملحضر الدماء ...(
 ) الشرعي

يتنقل مأمور الضابطة العدلية الى مسرح الجريمة لجمع الادلة التي تثبت الاعتداء بالعنف مهما كانت  -
 .طبيعته 

 الفنية حسب طبيعة الاعتداء بالعنفأعوان الشرطة الفنية و العلمية مكلفون بالقيام باملعاينات  -
 كاب الجريمة تيمكن ملأمور الضابطة العدلية التقاط صور شمسية أو تسجيل مكان ار  -
يتولى مأمور الضابطة العدلية اعداد رسم بياني ملسرح الجريمة ملقارنة تصريحات الضحية مع مكان  -

 لرسم البياني (الواقعة)كما يمكن ألعوان الشرطة الفنية و العلمية اعداد هذا ا
     الفحص الطبي 

للحصول على العمومية يتولى مأمور الضابطة العدلية تمكين املرأة ضحية العنف من تسخير طبي لطبيب الصحة  -
 شهادة طبية أولية .)اضافة  الشهادة الطبية املقدمة من قبل الضحية من طبيب خاص (

 الاولية املقدمة مباشرة من قبل املرأة ضحية العنفيعتمد مأمور الضابطة العدلية الشهادة الطبية  -
اذا كان العنف املسلط على املرأة خطيرا )املرأة تحمل اثار دماء واصابات خطيرة...( يتولى مأمور الضابطة العدلية  -

 .اسعافها حاال
لتقرير الطبي الى تعلقت الجريمة باعتداء جنس ي و اضافة ا ذاتسخير الطبيب الشرعي لفحص املرأة ضحية العنف ا -

تقرير اجراء املقارنات البصمة الجينية في صورة رفع عينات بيولوجية على الضحية أو بمسرح .)ارفاق ةالابحاث الاولي
 الجريمة(

 تسخير الطبيب النفس ي في حالة الاغتصاب و اضافة التقرير الطبي الى الابحاث الاولية -
باملستشفيات الجامعية  للتثبت من اصابة الضحية  باالمراض الجنسية تسخيرقسم الامراض الجلدية و التناسلية  -

 ند الاقتضاء ربط الصلة بالوحدات الصحية التابعة لديوان الاسرة و العمران البشري(املعدية)وع
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 الحجز 
 حجز الاشياء املوجودة بمسرح الجريمة و التي لها علقة باالفعال املرتكبة و يتولى مأمور الضابطة العدلية  -

مع الالتزام بفصل الاشياء املحجوزة كل حجوز لفحص املتسخير الادارة الفرعية للمخابر الجنائية و العلمية 
 على حدة بظروف مستقلة و ترقيم مستقل بدفتر املحجوز 

 حجز وسائل ارتكاب الجريمة)ألة حادة،عص ي ...( و تحرير محضر في املحجوز  -
بطاقة ذاكرة، وحدة مركزية...(التي استخدمت الرتكاب الجرائم  حجز الوسائل الالكترونية )الهواتف الجوالة، -

 الجنسية عبر الانترنت ووسائل الاتصال املسلطة على املرأة 

 الاعمال الفنية 
اعتماد وسائل الاثبات الجزائية الخاصة بعد الحصول على اذن كتابي من النيابة العومية موجه الى الوكالة  -

 الفنية للتصاالت )تسخير التعرف على ذي الشبهة في جرائم الانترنت ووسائل الاتصال(   
 للكشف عن ذي الشبهةالاتصاالت كما يمكن تسخير مزودي الخدمات و شركات  -

  الجريمةضبط مرتكب 
للذن باالحتفاظ بذي  النيابة العمومية الى السعي الحثيث الى ضبط املضنون فيه وتوجيه طلب كتابى  -

 .الشبهة من عدمه
 اجراء العرض و العرف 

يتولى مأمور الضابطة العدلية اجراء العرض و التعرف بقاعة مخصصة للغرض بهدف حماية الضحية او  -
 الشهود.
 احالة املحضر على العدالة 

 حضر إلى العدالة في اجال معقولة اذا كان ذي الشبهة بحالة سراحإحالة امل -
و رقم الاحالة و  تمكينها من عدد املحضروتاريخهاث العدلية الخاصة بالشكوى و إعلم املعنفة بمآل ألابح -

 تاريخها.
منية مرجع النظر بطلب تمكين املرأة ضحية العنف من شهادة في تسجيل محضر موضوع  الاعتداء  بالوحدة الا  -

 .منها
 

 هـيـتوجــال .3
 رافقة امل –أ 
 في صورة الرجوع إلى مقر الاقامة **

 أو سلمتها الجسديةتأكد من عدم وجود خطر على حياة املعنفة ال -
  التأكد من رغبة املعنفة في الرجوع إلى مسكنها -

 الرجوع إلى مقر إلاقامة **     
اصطحاب أبنائها و أخذ أدباشها و رفع  طالبة، مقر اقامتهاالرجوع الى  العنفاملرأة ضحية  إ ذا رفضت -

املستلزمات الاساسية، يمكن ملأمور الضابطة العدلية بعد استشارة النيابة العمومية مرافقتها حتى ال تتعرض الى 
 .اعمال عنف جديدة

موافقتها على ذلك مع ضرورة الحصول على لقبول املرأة ضحية العنف في صورة التنسيق مع مراكز الايواء  -
 تدبير عاجل في ايواء الاطفال املصحوبين من قبل مندوب حماية الطفولة

بادارة الشرطة  يقع توجيه املرأة ضحية العنف باقليم تونس الكبرى الى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية -
 مور الضابطة العدلية .بمقتض ى تقرير يحرره مأ  و الفضاءات املخصصةكز ار امللتتعهد بايوائها ب العدلية 
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بادارة الشرطة  يقع توجيه املرأة ضحية العنف باقليم تونس الكبرى الى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية -
 مور الضابطة العدلية .بمقتض ى تقرير يحرره مأ  و الفضاءات املخصصةكز ار امللتتعهد بايوائها ب العدلية 
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 الحجز 
 حجز الاشياء املوجودة بمسرح الجريمة و التي لها علقة باالفعال املرتكبة و يتولى مأمور الضابطة العدلية  -

مع الالتزام بفصل الاشياء املحجوزة كل حجوز لفحص املتسخير الادارة الفرعية للمخابر الجنائية و العلمية 
 على حدة بظروف مستقلة و ترقيم مستقل بدفتر املحجوز 

 حجز وسائل ارتكاب الجريمة)ألة حادة،عص ي ...( و تحرير محضر في املحجوز  -
بطاقة ذاكرة، وحدة مركزية...(التي استخدمت الرتكاب الجرائم  حجز الوسائل الالكترونية )الهواتف الجوالة، -

 الجنسية عبر الانترنت ووسائل الاتصال املسلطة على املرأة 
 الاعمال الفنية 

اعتماد وسائل الاثبات الجزائية الخاصة بعد الحصول على اذن كتابي من النيابة العومية موجه الى الوكالة  -
 الفنية للتصاالت )تسخير التعرف على ذي الشبهة في جرائم الانترنت ووسائل الاتصال(   

 للكشف عن ذي الشبهةالاتصاالت كما يمكن تسخير مزودي الخدمات و شركات  -
  الجريمةضبط مرتكب 

للذن باالحتفاظ بذي  النيابة العمومية الى السعي الحثيث الى ضبط املضنون فيه وتوجيه طلب كتابى  -
 .الشبهة من عدمه

 اجراء العرض و العرف 
يتولى مأمور الضابطة العدلية اجراء العرض و التعرف بقاعة مخصصة للغرض بهدف حماية الضحية او  -

 الشهود.

 احالة املحضر على العدالة 
 حضر إلى العدالة في اجال معقولة اذا كان ذي الشبهة بحالة سراحإحالة امل -
و رقم الاحالة و  تمكينها من عدد املحضروتاريخهاث العدلية الخاصة بالشكوى و إعلم املعنفة بمآل ألابح -

 تاريخها.
منية مرجع النظر بطلب تمكين املرأة ضحية العنف من شهادة في تسجيل محضر موضوع  الاعتداء  بالوحدة الا  -

 .منها
 

 هـيـتوجــال .3
 رافقة امل –أ 
 في صورة الرجوع إلى مقر الاقامة **

 أو سلمتها الجسديةتأكد من عدم وجود خطر على حياة املعنفة ال -
  التأكد من رغبة املعنفة في الرجوع إلى مسكنها -

 الرجوع إلى مقر إلاقامة **     
اصطحاب أبنائها و أخذ أدباشها و رفع  طالبة، مقر اقامتهاالرجوع الى  العنفاملرأة ضحية  إ ذا رفضت -

املستلزمات الاساسية، يمكن ملأمور الضابطة العدلية بعد استشارة النيابة العمومية مرافقتها حتى ال تتعرض الى 
 .اعمال عنف جديدة

موافقتها على ذلك مع ضرورة الحصول على لقبول املرأة ضحية العنف في صورة التنسيق مع مراكز الايواء  -
 تدبير عاجل في ايواء الاطفال املصحوبين من قبل مندوب حماية الطفولة

بادارة الشرطة  يقع توجيه املرأة ضحية العنف باقليم تونس الكبرى الى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية -
 مور الضابطة العدلية .بمقتض ى تقرير يحرره مأ  و الفضاءات املخصصةكز ار امللتتعهد بايوائها ب العدلية 
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 حضر إلى العدالة في اجال معقولة اذا كان ذي الشبهة بحالة سراحإحالة امل -
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بادارة الشرطة  يقع توجيه املرأة ضحية العنف باقليم تونس الكبرى الى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية -
 مور الضابطة العدلية .بمقتض ى تقرير يحرره مأ  و الفضاءات املخصصةكز ار امللتتعهد بايوائها ب العدلية 

 

 
5
 

P 

 الحجز 
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للذن باالحتفاظ بذي  النيابة العمومية الى السعي الحثيث الى ضبط املضنون فيه وتوجيه طلب كتابى  -
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 الشهود.
 احالة املحضر على العدالة 

 حضر إلى العدالة في اجال معقولة اذا كان ذي الشبهة بحالة سراحإحالة امل -
و رقم الاحالة و  تمكينها من عدد املحضروتاريخهاث العدلية الخاصة بالشكوى و إعلم املعنفة بمآل ألابح -
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 .منها
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 في صورة الرجوع إلى مقر الاقامة **

 أو سلمتها الجسديةتأكد من عدم وجود خطر على حياة املعنفة ال -
  التأكد من رغبة املعنفة في الرجوع إلى مسكنها -

 الرجوع إلى مقر إلاقامة **     
اصطحاب أبنائها و أخذ أدباشها و رفع  طالبة، مقر اقامتهاالرجوع الى  العنفاملرأة ضحية  إ ذا رفضت -

املستلزمات الاساسية، يمكن ملأمور الضابطة العدلية بعد استشارة النيابة العمومية مرافقتها حتى ال تتعرض الى 
 .اعمال عنف جديدة

موافقتها على ذلك مع ضرورة الحصول على لقبول املرأة ضحية العنف في صورة التنسيق مع مراكز الايواء  -
 تدبير عاجل في ايواء الاطفال املصحوبين من قبل مندوب حماية الطفولة

بادارة الشرطة  يقع توجيه املرأة ضحية العنف باقليم تونس الكبرى الى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية -
 مور الضابطة العدلية .بمقتض ى تقرير يحرره مأ  و الفضاءات املخصصةكز ار امللتتعهد بايوائها ب العدلية 
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يقع توجيه املرأة ضحية العنف الى املراكز و الفضاءات املخصصة لليواء على املستوى الجهوي بالتنسيق  -
و مندوب حماية  مباشرة مع املشرفين على هذه الفضاءات و عند الاقتضاء التنسيق مع النيابة العمومية 

 الطفولة و توجيه اشعار فوري الى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية للتعهد باملتابعة.
 إلارراد -ب  
الاتفاقية املشتركة للتعهد بالنساء  مضمون  عامة حول  يتم تعريف املعنفة بحقوقها املكفولة قانونا و بمقتضيات -

 .لحاجياتها الفضلى ستجابةالا ضمان لضحايا العنف  
 يتضمن املعطيات املتعلقة بالخدمات املتوفرة املرأة ضحية العنف دليلتسلم  -

 الخزائن. 4
 .يتولى مأمور الضابطة العدلية حفظ نسخة من الابحاث في الخزينة  - 
 .يمكن احالة نسخة من الابحاث الى وكيل الجمهورية بطلب منه   -
 .باملحافظة على املعطيات الشخصية للمرأة ضحية العنفيلتزم مأمور الضابطة العدلية  -
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 حجز وسائل ارتكاب الجريمة)ألة حادة،عص ي ...( و تحرير محضر في املحجوز  -
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 الاعمال الفنية 
اعتماد وسائل الاثبات الجزائية الخاصة بعد الحصول على اذن كتابي من النيابة العومية موجه الى الوكالة  -

 الفنية للتصاالت )تسخير التعرف على ذي الشبهة في جرائم الانترنت ووسائل الاتصال(   
 للكشف عن ذي الشبهةالاتصاالت كما يمكن تسخير مزودي الخدمات و شركات  -

  الجريمةضبط مرتكب 
للذن باالحتفاظ بذي  النيابة العمومية الى السعي الحثيث الى ضبط املضنون فيه وتوجيه طلب كتابى  -

 .الشبهة من عدمه
 اجراء العرض و العرف 

يتولى مأمور الضابطة العدلية اجراء العرض و التعرف بقاعة مخصصة للغرض بهدف حماية الضحية او  -
 الشهود.
 احالة املحضر على العدالة 

 حضر إلى العدالة في اجال معقولة اذا كان ذي الشبهة بحالة سراحإحالة امل -
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 في صورة الرجوع إلى مقر الاقامة **

 أو سلمتها الجسديةتأكد من عدم وجود خطر على حياة املعنفة ال -
  التأكد من رغبة املعنفة في الرجوع إلى مسكنها -

 الرجوع إلى مقر إلاقامة **     
اصطحاب أبنائها و أخذ أدباشها و رفع  طالبة، مقر اقامتهاالرجوع الى  العنفاملرأة ضحية  إ ذا رفضت -

املستلزمات الاساسية، يمكن ملأمور الضابطة العدلية بعد استشارة النيابة العمومية مرافقتها حتى ال تتعرض الى 
 .اعمال عنف جديدة

موافقتها على ذلك مع ضرورة الحصول على لقبول املرأة ضحية العنف في صورة التنسيق مع مراكز الايواء  -
 تدبير عاجل في ايواء الاطفال املصحوبين من قبل مندوب حماية الطفولة

بادارة الشرطة  يقع توجيه املرأة ضحية العنف باقليم تونس الكبرى الى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية -
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 في صورة الرجوع إلى مقر الاقامة **

 أو سلمتها الجسديةتأكد من عدم وجود خطر على حياة املعنفة ال -
  التأكد من رغبة املعنفة في الرجوع إلى مسكنها -

 الرجوع إلى مقر إلاقامة **     
اصطحاب أبنائها و أخذ أدباشها و رفع  طالبة، مقر اقامتهاالرجوع الى  العنفاملرأة ضحية  إ ذا رفضت -
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يقع توجيه املرأة ضحية العنف الى املراكز و الفضاءات املخصصة لليواء على املستوى الجهوي بالتنسيق  -
و مندوب حماية  مباشرة مع املشرفين على هذه الفضاءات و عند الاقتضاء التنسيق مع النيابة العمومية 

 الطفولة و توجيه اشعار فوري الى الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية للتعهد باملتابعة.
 إلارراد -ب  
الاتفاقية املشتركة للتعهد بالنساء  مضمون  عامة حول  يتم تعريف املعنفة بحقوقها املكفولة قانونا و بمقتضيات -

 .لحاجياتها الفضلى ستجابةالا ضمان لضحايا العنف  
 يتضمن املعطيات املتعلقة بالخدمات املتوفرة املرأة ضحية العنف دليلتسلم  -

 الخزائن. 4
 .يتولى مأمور الضابطة العدلية حفظ نسخة من الابحاث في الخزينة  - 
 .يمكن احالة نسخة من الابحاث الى وكيل الجمهورية بطلب منه   -
 .باملحافظة على املعطيات الشخصية للمرأة ضحية العنفيلتزم مأمور الضابطة العدلية  -
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4.الخزائن

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




