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2

مقدمة

3

الرؤية
حماية قانونية لطفولة آمنة

الرسالة
ً
مرجعا في تقديم الحماية القانونية المجانية لألطفال ضد اإليذاء
يسعى برنامج محامي الطفل ألن يكون
واإلهماال والححر الجنساااايك وذلاال مت دالل تقاديم اتسااااحاااااالات والمساااااعادة القاانونياةك والحادرياب
القانونيك والحوعية المجحمعيةك وعقد اتتفاقيات والاراكات اتسحراتيجية مع الجهات ذات اتدحصاص.

األهداف

.1
.2
.3
.4

الجنساااي مت دالل

تقديم المسااااعدة القانونية المجانية لألطفال ضاااحايا اإليذاء واإلهمال والححر
الجمعية وأصحاب اتدحصاص مت المحاميت والمسحااريت القانونيت المحطوعيت.
الحوعياة القاانونياة بحقول الطفال المحعلقاة بحماايحاي مت جميع صااااو اإلياذاء واإلهماال والححر
الجنسي.
الحدريب القانوني للعامليت والمحطوعيت في مجال حماية الطفل.
عقد اتتفاقيات والااراكات اتساحراتيجية مع كافة الجهات ذات اتدحصااص بحماية حقول الطفل مت
جميع صو اإليذاء واإلهمال والححر الجنسي.

الفصل األول
مصطلحات وتعريفات
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يقصااااد باالكلماات والعباالات ا تياة – أينماا و دت في هاذا الادليال – المعااني المييناة أماام كال منهااك ماا لم
يقحض سيال النص دالف ذلال.
 -1جمعياة طفولاة آمناة :هي جمعياة تهادف ىلى تحقيق حمااياة الطفال مت جميع صااااو اإلياذاء
واإلهامااال والاحاحار

الاجانسااااي .تاارسااااساااا ا

باماوجااب قارا و ا

قام ( )153443وتاااريا

1437/11/28هاك وترديص و ا ة العمل والحنمية اتجحماعية قم  794بحاري 1437/11/28ها
ً
مرجعا في تقديم الحماية القانونية المجانية
 -2برنامج محامي الطفل :هو برنامج يساعى ألن يكون
لألطفال ضااد اإليذاء واإلهمال والححر

الجنسااي مت دالل تقديم المساااعدة القانونية والحوعية

بناء
وىعداد البحوث والدلاسات وعقد اتتفاقيات والاراكات مع الجهات ذات اتدحصاص .ترسس ً
على قرا مجلس ىدا ة جمعية طفولة آمنة الصاد برقم /15م1439/ها وتاري 2018/07/16م.
 -3المحامي :كل مت يزاول مهنة تقديم اتساحااالات الاارعية والنياميةك باإلضاافة ىلى الحرافع عت
الغير أماام المحااكم وجهاات الحقااضاااايك واللجاان ئاا اباي القضااااااياة الماااااكلاة بموجاب األنيماة
واألوامر والقرالات لنير القضايا الدادلة في ادحصاصها.
 -4الطفل :كل ىنسان لم يحجاوز الثامنة عارة مت عمره.
 -5اإليذاء :كل ئكل مت أئكال اإلساءة للطفل أو اسحغاللي أو الحهديد بذلالك ومنها:
أ.

اإلساءة الجسدية :تعرض الطفل لضر أو ىيذاء جسد .

ب .اإلساءة النفسية :تعرض الطفل لسوء الحعامل الذ
ج .اإلساءة الجنسية :تعرض الطفل أل

ً
أضرالا نفسية أو صحية.
قد يسبب لي

نوع مت اتعحداء أو اإليذاء أو اتسحغالل الجنسي.

 -6اإلهمال :عدم توفير حاجات الطفل األسااساية أو الحقصاير في ذلالك وتاامل :الحاجات الجساديةك
والصااااحياةك والعااطفياةك والنفساا اياةك والحربوياةك والحعليمياةك والفكرياةك واتجحمااعياةك والثقاافياةك
واألمنية.
 -7الفئة المسااحهدفة :جميع مت يحق لي الحقدم ىلى لجنة محامي الطفلك واتسااحفادة مت ددماتها
المقدمة عبر أعضااهاك و بحسب أنيمحها و ىجراءاتها.

الفصل الثاني
الهيكلة اإلدارية لبرنامج محامي الطفل
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ً
أوت :لجنة برنامج محامي الطفل (اللجنة اإلئرافية)
يصااد قرا تكو ت لجنة برنامج محامي الطفل بقرا مت مجلس ىدا ة جمعية طفولة أمنة وعلى أن يحضاامت هذا القرا
تحديد وعلى أن يحضمت هذا القرا المهام والمسؤوليات الحالية:
 .1الموافقة على السياسات العامة لسير البرنامج؛
 .2اعحماد القواعد الخاصة بحنييم سير العمل في البرنامجك والموافقة على العضوياتك وىنهاء وسحبها؛
 .3اقحراح األنيماة واللواا الالزماة لحنمياة البرناامج وتطو ر ساا ابال تقاديم دادماات البرناامجك وتعاد ال القااام منهااك
و فع ما يحطلب منها تتخاذ اإلجراءات النيامية الالزمة؛
 .4ىقرا دطاة عمال للبرناامجك ودططاي الحاااااغيلياةك وهيكلاي الحنييميك وميزانيحاي -ىن وجادت-ك ولوااحاي اإلدارياة
والمالية؛
 .5تحديد واقرا المقابل المالي للخدمات؛
 .6ترئي وتعييت المنسق والمد ر الحنفيذ

للبرنامج؛

 .7تقييم أداء البرنامج بصفة دوريةك واتخاذ القرالات الالزمة لزيادة فعالية البرنامج وتحقيق أهدافي.
ً
ثانيا :ايس برنامج محامي الطفل
يصاااد قرا تعييت ايس برنامج محامي الطفل بقرا مت مجلس ىدا ة جمعية طفولة آمنة ويكون مساااؤوت وماااارفا
على الخدمات المقدمة مت قبل البرنامج .ويححمل ايس لجنة برنامج محامي الطفل المسئوليات الحالية:
 .1اإلئراف العام على البرنامجك ومساعدة منسق اللجنة في الحنسيق؛
 .2الموافقة على مساال داصة جديدة؛
 .3الموافقة على ىنااااء ئااراكات اسااحراتيجية تطوعية (مع مؤسااسااات مثل المنيمات يير الحكوميةك الهيئات
السعودية المعنية  -كالهيئة السعودية للمحاميت -والجمعيات والهيئات الحكومية والمؤسسات األدرى) أو-
محى ما كان ذلال مناساا ًابا -ىن اااااء ئاااراكات مع مكاتب وئاااركات المحاماة للعمل والمسااااعدة في تقديم
الخدمات القانونية المحعلقة بحقول الطفل؛
 .4تحديد السياسة المحعلقة باإلعالن والحسو ق عت الخدمات القانونية وبرنامج محامي الطفل.
 .5ىذا كان للبرنامج الحطوعي ميزانيةك فساايكون ايس البرنامج /اللجنة اإلئاارافية مسااؤوت/ة عت ىقرا الميزانيةك
ومراقبة نجاح ساايرها .ىذا لم تكت هنام ميزانيةك يلح م ايس البرنامج /اللجنة اإلئاارافية بمعرفة مصاااري
عمل على حدة وضمان كونها في حدود المعقول وبحسب الحاجة واليروف.
 .6تقييم البرنامج العام للمصلحة الحي أنائ

مت أجلها برنامج محامي الطفل

كل
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ً
ثالثا :منسق برنامج محامي الطفل
يكون هنام منسااااق لخدمات برنامج محامي الطفلك والذ

ساااايكون بدو ه مااااارفا على البرنامج .ويححمل منسااااق

البرنامج المسئوليات الحالي:
 .1ضمان تنفيذ جميع الحدابير والمقاييس؛
 .2تحديد مجاتت دبرة المحامي في البرنامجك وتحديد اهحمامات المحاميت في أداء نوع معيت أو مسرلة معينة
حقول الطفل؛
 .3الحفاا

على اتتصااااال والحواصاااال اليومي مع الجهاات الحي احاااااا م معهاا برناامج محاامي الطفالك ومنهاا:

المنيمات الحكومية ويير الحكومية والهيئة السعودية للمحاميت والمناآت األدرى؛
 .4نااااار المعلوماات حول فرص الحطوع ا لقاانوني المحااح في برناامج محاامي الطفالك وحول المسااااااال المحااحاة
حالياك والدولات الحدرييية والحخصصية للمحاميت الماا كيت في برامج لجنة محامي الطفل؛
 .5ضمان توفير الطاقم المهني المناسب والحنسيق واإلئراف المناسب على تنفيذ البرنامج؛
 .6عمال اإلجراءات الالزماة للححقق مت جادياة الحااتت الوا دة ىلى الجمعياة وعت مادى اسااااححقااقهاا لخادماات
البرنامجك واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق هذا الدليل.
 .7مراقباة حاالاة المسااااااال ذات العالقاةك والمساااااعادة في توجياي المحااميت أدنااء تقاديمهم للخادماات القاانونياة
الحطوعية؛
 .8الحعامل باااكل صااحي مع الحغييرات في طاقم العمل على مساارلة ما (داامة أو مؤقحة)ك والحعامل باااكل
صحي مع الجهود المبذولة لحغيير أو توسيع نطال الحمثيل؛
 .9الحصول على الموافقة على مصروفات كييرة احعلق بالخدمات القانونية الحطوعية؛
 .10ىبالغ ايس اللجنة في جمعية طفولة آمنة بانحيام حول ساااير برنامج محامي الطفل وطييعة الخدمات الحي
تم تقديمها مت دالل البرنامج؛
 .11اإلعالن عت اإلنجا ات الحي القيام بها في برنامج محامي الطفل والعمل نار ددمات البرنامج ىبراز جهوده.

الفصل الثالث
ددمات برنامج محامي الطفل
(حماية – توعية – تعاون)
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ً
أوت :الحماية القانونية للطفل (محامي الدفاع)
تقديم الرأ

واتسحاالات القانونيةك وكحابة اللواا والمذكراتك والحمثيل النيامي للمسحفيد بالحرافع والحقاضي

أمام الجهات المعنية ومخحل

أنواعها ود جاتها .ويقدم ذلال مجموعة مت المحاميت المردص لهم بمزاولة المهنة أو

المقيد ت كمحاميت محد بيت.
ً
ثانيا :الحوعية القانونية
نار المعرفة الحقوقية بحقول الطفل وتجريم كافة أئكال اإليذاء الجسد

والنفسي والجنسي الحي قد تما س

ضدهك وطرل وقنوات اإلبالغ عنهاك ونار الحوعية بحقول الطفل مت دالل الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وو
العمل.
كم ا تعنى الحوعية القانونية بإعداد البحوثك وجمع الدلاسات ونار اإلحصاايات الحخصصية والمعنية بحقول الطفل.

ً
ثالثا :الحدريب القانوني
العمل على الحدريب القانوني للعامليت والمحطوعيت في مجال حماية الطفل مت دالل الدولات الحدرييية والندوات و
المحاضرات العامة سواء مت دالل الحدريب المبائر أو مت دالل وساال الحقنية الحديثة مت دالل المنصة اإللكحرونية
للبرنامج أو مت دالل البرامج المخصصة أليراض الحدريب.
ً
لابعا :الحعاون مع الجهات المخحصة
عقد اتفاقيات الحعاون المهني في مجال اتسحاالات والمساعدة القانونية الحطوعية مع الجهات ذات العالقة
بحماية الطفل.

الفصل الرابع
العضوية
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ً
أوت :ئروط اتنضمام ىلى عضوية برنامج
 .1أن يكون العضو مت ذو

اتدحصاص في مجال الاريعة والقانون وأعمال الخبرة في مجال حماية الطفولة.

 .2تعبئة نموذج طلب انضمام لبرنامج محامي الطفل.
 .3ياحرط فيمت يقدم الحماية القانونية كمحامي دفاع مت دالل اتسحاالات القانونية والمرافعة والمدافعة
ىضافة ىلى الاروط السابقة الحالي:
أ.

أن يكون المحامي سعود

الجنسية -ويستثنى مت ذلال المسحااريت القانونييت المردص لهم بمزاولة

اتسحاالات القانونية.-
ب .أن يكون لديي دصة محاماة أو ئهادة تعري

للمحامي المحد ب.

ثانيا :طلب اتنضمام
ً
وفقا لإلجراءات الحالية:
يحم طلب العضوية
 -1تعبئة نموذج طلب اتنضمام للبرنامجك والحوقيع بالموافقة على سياسات وىجراءات العمل.
 -2تقديم صو ة مت الهوية الوطنيةك وصو ة مت ترديص المحاماةك وعناو ت الحواصل.
 -3ى سال نسخة مت المسحندات أعاله على البريد اإللكحروني إلدا ة البرنامج.
ً
ثالثا :مدة العضوية
سني واحدة تبدأ مت تاري

الموافقة على طلب العضوية وقابلة للحجديد باتفال الطرفيت.
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ً
لابعا :حقول والحزامات عضو محامي الدفاع
يلح م العضو محامي الدفاع بالحالي:
 .1اسحالم القضايا مت برنامج محامي الطفل.
 .2تقديم المساندة القانونية للمسحفيد ت مت ددمات اللجنة.
 .3عمل الالزم وبذل العناية المهنية في مبائرة القضايا المسندة ىليي ومحابعحها على أكمل وجي.
 .4الحفاا

اواء كان
على دصااااوصاا اياة وساااارية المعلومات الحي يطلع عليهاا؛ سااا ً

تلاال المعلومات محعلقة

بالقضية أو برطرافها ونحوه.
 .5ىعداد تقارير دورية مفصاال فيي ما تم انجازه في القضاايا المساندة ىلييك وذلال بحساب النموذج المعحمد مت
قبل ىدا ة اللجنة.
 .6اطالع ىدا ة اللجنة بكافة المسحجدات وسير اإلجراءات في القضايا المسندة ىليي.
 .7المحافية على أصل المسحندات المسلمة ىليي مت الحل

أو الضياع .على أن يحم يسلمها إلدا ة اللجنة عند

اتنحهاء مت القضية أو انحهاء العمل فيها.
 .8تقاديم المسااااانادة القاانونياة للمسااااحفياد ت دون الحصااااول على مقاابال مااد

مت الجمعياة أو مت طاالاب

المساندة.
سااواء كان
 .9عدم قبول دعوى أدرى تددل ضاامت ادحصاااصااات اللجنة مت المسااحفيد ت المسااجليت فيها
ً
قضايا محفرعة مت القضايا المسندة ىليي أو قضايا مماثلةك دون الرجوع إلدا ة البرنامج.
 .10ىئاعا ىدا ة اللجنة في حال يبحي في الحنحي عت القضاية المساندة ىليي في مدة ت تقل عت دمساة عاار
ً
ويسالم المحامي المحنحي أصاول المساحندات وملفات القضاايا
وما مت موعد اإلجراء القادم في القضاية .س
المساندة ىليي على أن يااحمل مل
مسحند قد ؤثر على مل

القضاية على كافة المساحندات الخاصاة بها دون ىدفاء أ ً معلومة أو

القضية وسير ىجراءاتها

 .11كما تلح م ىدا ة اللجنة أمام عضوها محامي الدفاع بالحالي:
أ.

تز ويد المحامي بكافة مسحندات القضية الحي تم اسحالمها مت طالب الخدمة.

ب .تسهيل طرل الحواصل بيت المحامي والمسحفيد.
ج .اطالع المحامي بكافة المسحجدات الحي تسحجد في القضية المسندة ىليي.
د .تسااليم المحامي أصاال الوكاتت الحي تصااد مت المسااحفيد والحي احعلق بالقضااية مع اتححفا
بصو ة منها.
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ً
دامسا :ىنهاء العضوية
أ .انحهاء العضوية
تنحهي العضوية بانحهاء مدتها دون تجديد

ب .سحب العضوية
يجوز للجنة محامي الطفل سحب عضوية العضو في أحد الحاتت الحالية:
 -1عدم تجاوبي مع ىدا ة اللجنة.
 -2عدم ى ساالي تقارير دورية عت القضاايا المساندة ىليي وعدم ىئاعا اإلدا ة بالمساحجدات أو بما تم ىنجازه في كل
قضية.
 -3فض ( ) 3أو أكثر مت الطلباات المرساا الاة للعضااااو دون تقاديم مبرلات أو في حاال عادم الحجااوب باالموافقاة أو
الرفض.
 -4اتعحذا عت اسحالم الطلبات المرسلة للعضو مت قبل ىدا ة البرنامج لمدة ( 6سحة أئهر).
 -5الحغياب عت ( 3ثالث اجحمااعاا ت متحاالياة أو أكثر) مت اتجحمااعاات الادورياة الحي تقيمهاا ىدا ة اللجناةك أو الحغياب
عت ( 5دمس اجحماعات محفرقة أو أكثر) دالل سنة هجرية مع عدم الحواصل مع ىدا ة اللجنة.

ج .الحنحي عت العضوية
ً
وفقا لإلجراءات الحالية:
يقدم العضو طلبي بالحنحي وىنهاء العضويةك
 -1تعبئاة نموذج طلاب الحنحي المعحماد مت الجمعياة وتوقيعاي وى ساااااالاي عبر البرياد اإللكحروني الخااص باإدا ة
البرنامج.
 -2تساليم كافة المساحندات الخاصاة بالمهام أو القضاايا المساندة للعضاو ىلى ىدا ة البرنامج في مقر عملها دون
ىدفاء أ ً منها.
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ً
سابعا :آلية تقديم المساعدة القانونية المجانية
أوت :ىجراءات العمل
ً
 .1اسااااحقباال طلاب المساااااعادة القاانونياة المجاانياة ىماا حضااااورياا ىلى مقر الجمعياة أو عت طريق أ قاام الحواصاااال
وحسابات الحواصل اتجحماعي الخاصة بالبرنامج.
 .2تعبئة النموذج الخاص بطلب المساعدة القانونية مت قبل طالب الخدمة.
 .3عرض الطلب على ايس البرنامج والعمل بحوجيهي.
 .4عمل مل

داص بالطلب يحضمت جميع المسحندات الخاصة فيي.

 .5تسليم المحامي المسند ىليي الطلب ىما منا لة أو عت البريد اإللكحروني.
 .6تلقي الرد مت المحامي دالل  3أيام عمل بالقبول أو الرفض.
أ.

في حال كان الطلب مساااحعجل ويساااحوجب اتخاذ اإلجراءات بااااكل ساااريع احقلص المدة ليوم واحد
كحد أقصى.

ب .في حال فض المحامي تقديم المسااندة يحم ى ساال الرد دالل المهلة المحددة مع ذكر األساباب ليحم
ىحالحها ىلى محام آدر دون تعطيل لمصلحة طالب الخدمة.
ج .في حاال انحهااء المهلاة المحاددة دون تلقي الرد مت المحاامي يعاد ذلاال بمثااباة الرد باالرفضك وساااايحم
سحب الطلب وىحالحي ىلى محام آدر.
د .في حال قبول المحامي بحقديم المسااندة يحم ى ساال المساحندات وطريقة الحواصال مع طالب الخدمة
عت طريق البريد اإللكحروني.
 .7محابعة الطلب مع المحامي المسؤول وىدلاج الحقارير المرسلة مني في مل

الطلب بصفة دورية.

ً
ثانيا :ئروط قبول الطلبات
 -1أن يكون النطال المكاني لحقديم الخدمة هو منطقة مكة المكرمة.
ً
اححقا للمسااااعدة القانونية
 -2أن يكون المساااحفيد مت الخدمات مت الفئات المساااحهدفة في الجمعية ومساا
المجانية.
موكال لاخص آدر بحولي القضية المطلوب تقديم المساندة فيها.
ً
 -3أت يكون المسحفيد
 -4األولوية في تقديم الخدمة القانونية للسعودييت أو مت في حكمهم.
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ً
ثالثا :اتجحماعات
 -1تعقد ىدا ة البرنامج اجحماع كل ئااااهريت لمحابعة ما تم انجازهك ولمناقاااااة المواضاااايع الحي تخص حماية
الطفل.
 -2يل م تنعقاد اتجحماعات حضاو ايس البرنامج والمساحااا ة القانونية المعينة ضامت ىدا ة البرنامجك وعلى
األقل ىدا

واحد مت منسوبي ىدا ة البرنامج.

 -3في حالة تغيب ايس البرنامج يقوم الرايس بححديد مت ينوب عني لرااسة اتجحماع.
 -4يل م تنعقاد اتجحماعات حضو ثلث األعضاء المنحسييت للبرنامج على األقل.
 -5يجب على جميع األعضاااااء الحضااااو لالجحماعات على حسااااب جدول اتجحماعات المعحمد مت قبل ايس
البرنامج.
 -6يحم ىعداد أجندة اتجحماع وى سالها لألعضاء قبل وم واحد على األقل مت موعد اتجحماع.
 -7تحرير محضر اجحماع بجميع ما تم الحطرل ىليي ومناقاحي دالل اتجحماع.

الفصل الخامس
طلب المساندة القانونية
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أوت :واجبات المسحفيد
 .1تقديم جميع المساحندات المحعلقة بالقضاية وعدم ىدفاء المعلومات عت ىدا ة البرنامج والمحامي المساند ىليي
القضية وتحمل المسؤولية الحامة في حال ىدفاء المسحفيد لمعلومات أو أدلي أو ييرها مت المسحندات وذلال
باإلضافة ىلى الكذب في المعلومات المقدمة مما قد يحرتب علية الحرثير السلبي في القضية.
 .2ىدطا اإلدا ة والمحامي المساند ىلية القضاية في حال حدوث أ

مساحجدات مت ئارنها الحرثير على القضاية أو

تغيير مجرياتها.
 .3ىئاعا ىدا ة البرنامج في حال تغيير العنوان أو أ قام الحواصال المساجلة لد ها وتحمل المسائولية في حال عدم
األئعا وما يحرتب علية مت أمو قد تؤد

ىلى تغيير مجريات القضية.

 .4ىئاا اعاا ىدا ة البرناامج كحاابياا في حاال الريباة باإنهااء الخادماات المقادماة وباذلاال تنحهي العالقاة بيت المسااااحفياد
وبرنامج حماية الطفل مت تاري تقديم طلب اإلنهاء ونحيجة لذلال تخلي اإلدا ة مسؤوليحها عت أ

أمو يحسبب

فيها المسحفيد بعد تاري ىنهاء الخدمات.
 .5في الجلساات والححقيقات وييرها مت اإلجراءات الحي قد تساحدعي الحضاو ئاخصايا مت قبل المساحفيد فرني
يحعهد بالحضاو ئاخصايا برفقة المحامي المساند آلية مبائارة القضاية وفي حال عدم الحضاو فإن اإلدا ة تخلي
مسؤوليحها مما قد يحرتب على الحخل

عت الحضو .

 .6ىئعا ىدا ة البرنامج كحابيا في حال الريبة بإضافة ددمات أو الحعد ل على الخدمات المقدمة ليحم دلاسحها.
 .7في الحاتت الحي تححاج ىلى تقارير طيية يلح م المساااحفيد بحجديد الحقارير النفساااية والطيية إلثبات مصاااداقية
الوضع النفسي وذلال بصفة دورية حسب توجيهات الطييب المسئول عت الحالة.
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ثانيا :حقول المسحفيد
 .1تلح م ىدا ة البرنامج بالحفا
ىفاااااااها أل

على سااارية ومعلومات المساااحفيد ساااواء المحعلقة بالقضاااية أو أطرافها وعدم

كان وفي حال يب

العام ساااايحم أدذ الموافقة

الجمعية بطر ح القضااااية ومناقاااااحها للرأ

الخطية مت المسحفيد.
 .2تقديم الخدمات المحاحة لدى برنامج حماية الطفل على أكمل وجي.
 .3ىئعا المسحفيد بكل ما يسحجد في القضية عت طريق وساال الحواصل المسجلة لدى ىدا ة البرنامج
 .4يحق لطاالاب المسااااانادة اتسااااحفاادة مت كاافاة الب رامج الحي تقادمهاا جمعياة طفولاة آمناة وفقاا لإلجراءات
المعمول بها في الجمعية.
 .5توفير الحرجمة المجانية لغير الناطقيت باللغة العربية (ويخرج منها ترجمة المسحندات مت مكاتب معحمدة)
ثالثا :ىسقاط المساندة
 .1تساق

المسااندة القانونية مبائارة وبعد ىئاعا المساحفيد بذلال في حال اكحاااف ىدا ة البرنامج لوجود وكيل

آدر يقوم بمبائرة القضية وتخلي ىدا ة البرنامج مسؤوليحها مت تاري أئعا المسحفيد بذلال.
 .2في حال عدم الحضو ألكثر مت مرة في الجلسات والححقيقات الحي احطلب حضو األصل ئخصيا فيحق إلدا ة
البرنامج ىيقاف المساندة لما في اتمحناع مت ضر يمس مجريات القضية.
 .3يحق ألدلاه البرناامج ىساا اقااط المسااااانادة القاانونياة في حاال اإلدفااء المحكر لألدلاة والمسااااحنادات وييرهاا مت
الحقااق والكذب بارنها.
 .4الحعد

على أحد منسااوبي برنامج حماية الطفل سااواء ىدارأيت أو محاميت أو ييرهم لفييا أو جسااديا واتخاذ

اإلجراءات الالزمة حيال ذلال.
لابعا :مدة تقديم المساندة القانونية
 .1القضااايا :تعحبر مدة تقديم المساااندة القانونية مفحوحة وهي مدة سااريان القضااية أما في حال الحفرع ودروج
قضايا أدرى عت القضية فال بد مت تقديم طلب مساندة قانونية فيما يخص أ

قضية محفرعة.

 .2اتساحااالات :تنحهي الم سااندة القانونية بمجرد تقديم اتساحااا ة للمساحفيد وفي حال طلب المساحفيد تولي
لجنة محامي الطفل مبائرة القضية فالبد مت تقديم طلب مساندة قانونية جديد
ً
دامسا :آلية طلبات المساندة القانونية
 .1تعبئة نموذج طلب المسااندة القانونية وتحديد مدى ىمكانية قبول الحالة مت عدمها بعد دلاساحها واساحيفااها
للاروط
 .2تزويد ىدا ة البرنامج باألولال الرسمية واألدلة الالزمة.

المالحق
نماذج البرنامج

النمااذج الحاالياة هي نمااذج ى ئااااادياة بحياث يمكت للجناة البرناامج العمال على
تطو رها وتعديلها واإلضااافة ىليها وىلغااها بما يضاامت حساات سااير البرنامج
ووفق اححيااجاات البرناامج على أن تضاااامت الييااناات الماااااا ىليهاا في هاذه
النماذج

-1نموذج طلب اتنضمام
-2نموذج طلب الحنحي
-3نموذج طلب المساندة
-4نموذج تقرير باألعمال
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نموذج طلب انضمام لبرنامج محامي الطفل
طلب انضمام لبرنامج محامي الطفل لتقديم الخدمات القانونية

الموضوع

المحترم

سعادة رئيس لجنة محامي الطفل
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

إشااارة إلاام الموضااوع أعااال و وبعااد ا طااالع علاام سياسااة و إجااراتات برنااامج محااامي الطفاال واطلااب ا نضاامام إلاام
البرنااامج كعضااو متطااوع لتقااديم الخاادمات القانونيااة للفيااات التااي تعنااي باعتىاأااات الجمعيااة و علاام أ التاا م

بالعماال باااوعالا وأماناااة علااام الم اااام الموكلاااة إلاااي دو الحىااوج علااام مقابااال مااااد

ماا الجمعياااة أو ماا

المسااتفيد و كمااا أتع ااد بالمحاى ااة علاام ساارية بيانااات طااالبي المساااندة القانونيااة وعاادم ن اار ا ىااي ا عااالم

أو ا ىىاح عن ا إ بوجود مواىقة عطية م المستفيد إدارة البرنامج.
بيانات مقدم الطلب

مقدم إست ارات قانونية

محامي دىاع

إسم المحامي/ة
ترعيص رقم
أرقام التواأل
رقم الجواج

رقم المكتب
البريد ا لكتروني
عنوا المكتب
توقيع مقدم الطلب
إعتماد رئيس اللجنة
التاريخ

/

/

ا

المواىق

/

/

م

الرقم
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نموذج طلب التنحي م عضوية برنامج محامي الطفل
طلب التنحي م عضوية برنامج محامي الطفل لتقديم الخدمات القانونية

الموضوع

المحترم

سعادة رئيس لجنة محامي الطفل
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

إشااارة إلاام الموضااوع أعااال و وبعااد ا طااالع علاام سياسااة و إجااراتات برنااامج محااامي الطفاال واطلااب التنحااي عاا

عضااوية البرنااامج كعضااو متطااوع لتقااديم الخاادمات القانونيااة للفيااات التااي تعنااي باعتىاأااات الجمعيااة و علاام أ
التااا م بتساااليم كاىاااة المساااتندات الخاأاااة بالقضاااايا المساااندة ىللمحاااامي  /ةجإلااام إدارة البرناااامج ىاااي مقااار

عمل ااا دو إعفااات أ

من ااا و كمااا أتع ااد بالمحاى ااة علاام ساارية بيانااات طااالبي المساااندة القانونيااة وعاادم

ن ر ا ىي ا عالم أو ا ىىاح عن ا.
بيانات مقدم الطلب

مقدم إست ارات قانونية

محامي دىاع

إسم المحامي/ة
أرقام التواأل
رقم الجواج
البريد ا لكتروني
سبب التنحي
توقيع مقدم الطلب
إعتماد رئيس اللجنة
التاريخ

/

/

ا

المواىق

/

/

م

الرقم
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نموذج طلب المساندة م برنامج محامي الطفل
طلب طلب المساندة م برنامج محامي الطفل لتقديم الخدمات القانونية

الموضوع

المحترم

سعادة رئيس لجنة برنامج محامي الطفل
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

إشااااارة إلاااام الموضااااوع أعااااال و وبعااااد ا طااااالع علاااام سياسااااة و إجااااراتات طلااااب المساااااندة ماا ا برنااااامج محااااامي الطفاااال أتقاااادم
لسعادتكم بطلب المساندة القانونية.
بيانات طالب المساندة
الجنسية

رقم ال وية  /ا قامة
العنوا
أرقام التواأل

رقم ال اتف

رقم الجواج
البريد ا لكتروني
أب

الىفة

أك و ية علم قاأر

ل يوجد لديك

است ارة قانونية

بيانات المساندة

أعرى

أم
أك زيارة

أك حضانة
إعداد مذكرات ولوائح

أعرى

تولي الدعوى أمام الج ات المعنية

وأف الحالة
إذا كانت المعونة تخص قضية سبق البدت ىي إجراتات ا و الرجات توضيح القضية ىي أ
شرطة

محكمة

نيابة عامة

مرحلة

أعرى

ما ي اعر مجريات الدعوى
أتع ااد أنااا مقاادم طلااب المساااندة القانونيااة ماا برنااامج محااامي الطفاال وأنااا بكاماال اة ليااة المعتباارة شاارعا و

تع د مقدم الطلب

ن اماووبعااد اطالعااي علاام سياسااة وإجااراتات طلااب المساااندة القانونيااة ماا برنااامج محااامي الطفاال التااابع لجمعيااة
طفولااة نمنااة بااز ألتا م بجميااع مااا ورد ب ااا ما شاارور وواجبااات و كمااا أقاار بىااحة البيانااات الااواردة ىااي الطلااب و وعليااه

أقر وأوقع.

توقيع مقدم الطلب
التاريخ

/

/

ا

المواىق

/

/

م

الرقم
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يتم تعبية ذ الج ئية م قبل إدارة البرنامج
تم استقباج الطلب م قبل المست ار/ة القانوني/ة
التوقيع
تاريخ ا ستالم
اعتماد رئيس برنامج محامي الطفل
التوقيع
تاريخ ا عتماد
تتم إحالة الملف الم المحامي /ة
التوقيع
تاريخ ا ستالم
الرجات إرىاق أورة م ال وية الوطنية لمقدم الطلب
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ج

نموذج تقرير موج بالمعاملة رقم ى
نوع المعاملة
اةطراف

.1

.2

.3
ملخص المعاملة
الج ة التي تن ر للمعاملة
نعر إجرات
تاريخ نعر إجرات
عدد المرىقات
ا جرات المستقبلي المطلوب
اسم ا عىائي/ة
مقدم المساندة

اعتماد رئيس اللجنة
التاريخ

/

/

ا

المواىق

/

/

م

الرقم

