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 ةــيامحلب ـمط
 (وما يليه 30وخاصة الفصول  المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 2017أوت  11المؤرخ في  2017لسنة  58)القانون األساسي عدد 

 

 ......................رسة ابحملمكة الابتدإئية إل   )ة(قايض )ة(ىل إلس يدإ  

 

 في الخانة المناسبة( X)وضع  مقدم الطلب .1
  النيابة العمومية بعد موافقة الضحية

       مندوب حماية الطفولة بوالية ............
  الضحية

  وكيل الضحية
 

 في الخانة المناسبة( X)وضع  معلومات عن الضحية .2
 المرأة       
 .........................................................................................واللقب: . االسم

 ......................................................................……..…….تاريخ الوالدة ومكانها
 .....................رقم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية..................................

 .................... .......................................:............................المهنة :الجنسية
)يمكن عدم ذكره واختيار اخفاء المسكن(..............................................  :العنوان

....................................................................................................... 
 ...............................................الهاتف )وجوبي في حالة عدم ذكر عنوان المسكن(: ......

 المقيمين مع المرأةاألطفال       

 ....................)إن وجدوا(.......................عدد األطفال المقيمين مع الضحية وعالقتهم بها 
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 :المطلوبمعلومات عن  .3
  .................................الوضعية العائلية.........................................واللقب: االسم

 ...................................................................................:مكانهاتاريخ الوالدة و 
 .................................................الهوية......رقم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت 

 ...................................................:.....................................المهنة:الجنسية
 ................................................................................................:العنوان

 ................................................................................................:لهاتفا

 
 في الخانة المناسبة( Xسبب الحماية )وضع وصف العنف  .4
 الضحية:على المسلط     

.......................................................................................................
....................................................................................................... 

 :مع الضحيةالعنف المسلط على األطفال المقيمين       
.......................................................................................................
 ....................................................................................................... 

  :الضررمؤيدات الطلب بما في ذلك إثباتات  .5
- .................................................................................................... 
-...................................................................................................... 
-...................................................................................................... 
 

 سنة التمدرس تاريخ ومكان الوالدة االسم واللقب
-............................. ............/............/......... -............................. 
-............................. ............/............/......... -............................. 
-............................. ............/............/......... -............................. 
-............................. ............/............/......... -............................. 



 3/3                                            2019أكتوبر  –انموذج مطلب حماية 
 

 (المناسبة الخانة في X وضع) تدابير الحماية المطلوبة .6
 في وأ العمل مكان في أو العائلي المسكن في معها المقيمين األطفال أو بالضحية االتصال من المطلوب منع

 فيه يتواجدوا أن يمكن مكان أي في أو اإليواء مركز في أو الدراسة مكان
 

 تمكين مع امعه المقيمين بأطفالها أو بالضحية الملم الخطر حاالت في العائلي المسكن من بالخروج المطلوب إلزام
 .هنفقت على تنفيذ عدل طرف من الغرض في يحرر محضر بموجب الشخصية أغراضه تسلم من المطلوب

 

 المشتركة الاألمو  أو الحماية بقرار المشمولين األطفال أو بالضحية الخاصة بالممتلكات اإلضرار بعدم المطلوب إلزام
 فيها التصرف أو

 

 :التالي العنوان في معها المقيمين واألطفال الضحية سكنى تحديد -
............................................................................................................ 

 ................................................................ بمقدار السكن منحة بأداء المطلوب لزامإ -
 ..........................................لـ. الموافق المطلب هذا تقديم تاريخ من بداية وبالحلول مشاهرة تدفع
 الغرض في حكم صدور أو الموضوع ذات في بالنظر مختصة محكمة أي تعهد يسبق لم وأنه علما

 

( فَوضته الذي....)........................................................ة/السيد أو شخصيا الضحية تمكين
 نم الغرض في يحرر محضر بموجب معها المقيمين األطفال مستلزمات وكل الشخصية أغراضها استالم من

 المطلوب نفقة على تنفيذ عدل طرف
 

سنادها لـ.........  .....................................................إسقاط الحضانة/ الوالية عن المطلوب وا 
 ............................................واإلذن للمطلوب بزيارة أبناءه القصر .............................

خالل.......................................................................................................
............................................................................................................

 بمع/دون استصحا

 

 ..............................................................إلزام المطلوب بأداء نفقة الزوجة في حدود مبلغ -
............................واألطفال........................................................................

 ....................................................................................في حدود مبلغ...........
 ....................................الموافق لـ.وبالحلول بداية من تاريخ تقديم هذا الطلب  مشاهرةتدفع لكل منهم 

 ............................................)عند االقتضاء( إلزام الزوجة بالمساهمة في اإلنفاق في حدود مبلغ  -
 .علما وأنه لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها

 

 التاريخ 

 اإلمضاء


