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 تمهيد3

حتدث املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي هص على أهه " 011301طبقا للمادة العاشزة من القاهىن رقم 

خالاي امتكفل ابمنساء حضااي امعنف ابحملامك الابتدائية وحمامك الاس تئناف وابملصاحل املركزية وامالممركزة نلقطاعات امللكفة ابمصحة 

 "وكذا نلمديرية امعامة مل من اموطين وامقيادة امعليا ندلرك املليك. وابملرأ ةوابمش باب 

 011301بتطبيق القاهىن رقم  (6102أبزيل  01) 0441شعبان  4 فيصادر ال 630131.2 رقمملزسىم وتبعا ملضامين ا

 ، الذي هص في املادتين ألاولى والثاهية على ما ًلي3املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

 املادة ال وىل

ميو أ عاله، تتأ مف خالاي امتكفل ابمنساء حضااي  011.01من امقاهون رمق  01تطبيقا ل حاكم امفقرة امرابعة من املادة  املشار ا 

 من ال عضاء امتايل بياهنم : .........  احملدثة عىل مس توى املصاحل املركزيةامعنف 

 ابمنس بة نلقطاع اموزاري امللكف ابملرأ ة: -

 طار ميارس عىل ال قل  همام رئيس مصلحة أ و همام مماثةل؛ ا 

 طار متخصص يف قضااي املرأ ة؛  ا 

 .طار متخصص يف الاحصاء  ا 

 

 

 املادة امثاهية

امسامف اذلكر، تتأ مف خالاي امتكفل ابمنساء حضااي امعنف  011.01من امقاهون رمق  01تطبيقا ل حاكم امفقرة امرابعة من املادة 

 ......... من ال عضاء امتايل بياهنم : ،احملدثة عىل مس توى املصاحل امالممركزة

 ابمنس بة نلقطاع اموزاري امللكف ابملرأ ة: -

 داري؛ طار ا   ا 

 مساعد أ و مساعدة اجامتعية ؛ 

 .طار متخصص يف ادلراسات وال حصاء  ا 

 ورقة تقنية حىل الخلية املزكشية للتكفل بالنساء ضحاًا العنف
 التابعة لىسارة التضامن والتنمية الاجتماعية و املساواة و ألاسزة
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شدىبر مً  01املخعلق بمحاسبت العىف ضذ اليعاء إلى حيز الخىفيز في الــ  011301وأخزا في الاعخباس دخىل القاهىن سقم 

 82صادس في  07-51ماسط مً العىت راتها، جم بمىجب قشاس سقم  08ت بخاسيخ ، بعذ وششه في الجشيذة الشظمي8106

 والخىميت الخضامً لىصاسة الخابعت العىف ضحاًا باليعاء للخكفل املشكضيت الخليتحعيين أعضاء  8107شدىبر 

 3ألاظشة و املعاواة و الاجخماعيت

 ةتأليف الخلية املزكشي 3 أ

 (8107 أبشيل 01) 0221 شعبان 2 في الصادس 83063634 سقماملشظىم جأليف الخليت املشكضيت، فقذ حذد بخصىص 

 في مادجه ألاولى جأليفها كما ًلي8 املخعلق بمحاسبت العىف ضذ اليعاء 011301بخطبيق القاهىن سقم 

 إطاس ًماسط على ألاقل مهام سئيغ مصلحت أو مهام مماثلت؛ 

 قضاًا املشأة؛ إطاس مخخصص في 

 3إطاس مخخصص في الاحصاء 

 مهام الخلية املزكشية 3 ب

في الفقشة الثاهيت مً املادة العاششة على مهام خالًا الخكفل، وحذدها كما يعاء لقاهىن محاسبت العىف ضذ ا هصلقذ 

"، 3ضحاًا العنفتتىلى هذه الخالًا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتىجيه واملزافقة، لفائدة النساء  ًلي8 "

 باملهام الخاليت8الخليت املشكضيت واهطالقا مً مضامين هزه املادة، جضطلع 

 جدبع عمل ووشاط الخالًا الالممشكضة للخكفل باليعاء ضحاًا العىف الخابعت للىصاسة؛ -

 إعذاد خطت عمل ظىىيت للخالًا الالممشكضة للخكفل باليعاء ضحاًا العىف الخابعت للىصاسة؛ -

الخيعيق مع باقي الخالًا املؤظعاجيت القطاعيت ومع مشاكض الاظخماع والخىجيه القاهىوي الخابعت عضيض ح -

 للجمعياث؛

 إعذاد بشهامج جكىيني معخمش لخقىيت قذساث أطش الخالًا الالممشكضة؛ -

 جلقي جقاسيش دوسيت حىل ظير وحصيلت عمل الخالًا الالممشكضة؛ -

 الخكفل باليعاء ضحاًا العىف؛إعذاد جقشيش ظىىي حىل حصيلت عمل خالًا  -

 إعذاد الذالئل وبشوجىكىالث الخكفل باليعاء ضحاًا العىف3 -

 


