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  تقديم
  

لة إن منتدى الز:راء للمرأة املغر�ية وا345اما مع رسالتھ وأدواره .- النضال من أجل القضايا العاد

ذ تأسPسھ عM NOنخراط FيجاJي .- مجموع ?وراش Fصالحية حرBصا ومنواملشروعة للمرأة و?سرة <ان 

  .الYZ تخوضXا بالدنا .- مسار إرساVWا لدولة اTUق والقانون 

تحديث املنظومة القانونية لبالدنا، بما يتالءم عمل املنتدى عNO املسا:مة .- جXود ق سيا:ذا ال.- و

 ةhشاورBال نظيم سلسلة من اللقاءات الدراسيةhب ، وذلكمنھ 32و 19والسيما الفصلbن  2011دستور مع 

<ل ا3Uمعيات املنضوBة .- شبكتھ  ملرأة و?سرة، انخرطت .- ديناميVjاحول القوانbن ذات الصلة بقضايا ا

من ا3Uمعيات ال�سائية املتخصصة،  114حاليا املمتدة عop ر�وع اململكة املغر�ية، والYZ ينا:ز عدد:ا 

 ، ضمنVjاة من املذكرات Mقoxاحية للشبكةمجموعالعلYw والدراYuv بلورة  و<ان من ثمار :ذا اX3sود

من قبيل املراجعات تتعلق بوضعية املرأة، مقار�Vjا .- Fصالح القانو5ي 3sموعة من القضايا ?ساسية 

وقانون قانون الوظيفة العمومية اقoxاحات {عديل شامل لو  الالزمة لبعض مقتضيات مدونة ?سرة

، وعNO قضايا ا3Uرائم املرتبطة باألسرة واملرأةمعا3Uة قضية FجXاض ثم املوقف من و ات املدنية، املعاش

  .رأسXا جرائم العنف ضد ال�ساء والفتيات

و?سرة املغر�ية  Mقoxاحات ب�و�Vا نوعية وت�Vل من الواقع املعاش لوضعية املرأةوقد تم�bت :ذه  

وخاصة فيما املشروعة  والفتاة، والتمكbن من <ل اTUقوق  لمرأةنية لتحقيق الكرامة 5Fسا كما أ�Vا توخت

   .اTUماية والوقاية من <ل أش�ال العنف والتمي�b �س�ب ا�3Uستوفob و يتعلق بتأمbن السالمة ا3Uسدية 
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I. ساء�منطلقات أساسية �� مقار�ة ظا�رة العنف ضد ال 

تھ من أجل إعادة النظر .- املقار�ة املعتمدة ملنا:ضة .- مقoxحامنتدى الز:راء للمرأة املغر�ية  يرتكز      

 :العنف ضد ال�ساء عNO مجموعة من املنطلقات تتمثل .-

ضرورة ت67يل املقتضيات الدستور0ة و1عز0ز ضمانات إقرار ا+*قوق '&سانية لل�ساء �� ظل  )1

 ثوابت الدستور واختياراتھ الرا89ة 

من القضاء عNO العنف املمارس ضد ال�ساء، ي�ب�- أن يتأطر ذلك أن مراجعة القوانbن بما يمكن       

بBبوء الدين  تتم?6" بالتوجXات ?ساسية الYZ وضعXا الدستور حينما ركز عNO أن اململكة املغر�ية

تتعKد بال6Mام ما تقتضيھ مواثيقKا، من مبادئ " كما نص كذلك عNO <و�Vا "'سالمي مDانة الصدارة

�ستلزم  و:و ما ،"1شبSYا بحقوق '&سان، كما �V متعارف علSTا عاملياوحقوق وواجبات، وتؤكد 

اTUرص عNO املزج ا�Uالق بbن تفعيل القيم ?صيلة للمجتمع املغرJي املستمدة من دينھ وتراثھ .- <ل 

 اعلST صادق ، كماالسياسات والopامج مع الوفاء بال�xامات املغرب الدولية وانخراطھ .- Mتفاقيات الدولية

 . وقوانيSaا اململكة الدستور وثوابت أحDام نطاق �� وذلك املغرب

 وef&dام ب?ن السياسات العموميةوضمان التDامل  أولو0ة إعادة dعتبار ملؤسسة cسرة، )2

املتخذة �� مختلف اemاالت، وتأم?ن تناسق املنظومة القانونية بخصوص محاصرة ظا�رة 

 :العنف

، لم تنصف ?سرة املغر�ية ولم تول�Vا ما املتعاقبة يةبob أن السياسات العمومإذ أننا 345ل بأسف ك      

لعل أبرز:ا ارتفاع  اختالالت اجتماعية وأسرBة خطobة، سا:م .- إنتاج {ستحق من الرعاية وM:تمام مما

الفضاء ?سري والتنامي املقلق لظا:رة ?طفال املتخNO ع�Vم وانhشار ظا:رة العنف .-  مظا:ر التفكك

  .ا�Uاص والعام

ظوا:ر ا3sتمعية السلبية ال محاصرة ال لذا فإننا .- شبكة منتدى الز:راء للمرأة املغر�ية، نرى أن      

الت�شئة السليمة واملتوازنة،  أن ي�ون ناجعا دون إعادة Mعتبار لXذه املؤسسة وأدوار:ا ?ساسية .- يمكن

Tسياسة وا� opصوص ملقتضياتة .- مجال ?سرة تفعل اع�Uذا اV� ةBل الدستور�أكop .-  و{سhثمر �ش

 ?سرة؛ وتدعم <ل املبادرات الرامية ا�N تحصbن وتقوBة مؤسسة 5شر الثقافة ?سرBة الXادفة والبناءة،

Nشر¢عية باإلضافة إ�hضمان وحدة التصور والفلسفة املؤطرة للنصوص ال NOباألسرة من  املتعلقة العمل ع

قانونية م�34مة؛ وكذا تأمbن حماية ?سرة من <ل الhشر¢عات التقاطبية أو  أجل توفob نصوص

 كما أننا نؤكد عNO .التجزB£ية الYZ من شأ�Vا أن تؤسس لثقافة الصراع أو الصدام بbن م�ونات ?سرة

 الoxبوBة وMجتماعية وMقتصادية السياسات مختلفو345Mام بbن  الت�املتحقيق  الدولة .- مسؤولية

 .مجتمعية سليمة ومتوازنة أوضاع ضرورBا وحيوBا لتأمbن شرطا باعتباره وFعالمية وا3Uنائية
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الBشاركية وev1يع ا+eمعيات واملنظمات العاملة �� مجال منا�ضة العنف  الديمقراطيةتفعيل  )3

  :ضد ال�ساء

ن خالل التنصيص عNO إن الوضعية الدستورBة الYZ اكhسبVjا جمعيات ومنظمات ا3sتمع املد5ي م       

من الباب ?ول من الدستور املغرJي، تقت¥Yu  15و 14و 13و 12الديمقراطية الhشاركية طبقا للفصول 

سا:مة .- إعداد قرارات ومشار¢ع لدى املؤسسات املنتخبة ن صالحياتھ .- امللزاما تمكbن ا3sتمع املد5ي م

�ا أساسيا وفاعال .- جميع مراحل والسلطات العمومية، وكذا .- تفعيلXا وتقييمXا وذلك بBاعتباره شر

كما أن الدور الكبob الذي لعبتھ ا3Uمعيات ال�سائية ومراكز . إعداد أي سياسة ملواجXة العنف ضد املرأة

حراك مجتم§- وا¦- .- مجال مواجXة ظا:رة العنف املتنامي ضد املرأة Mستماع وFرشاد ?سري .- خلق 

ساء �Tايا العنف من دعم ومساندة وإيواء .- �عض ?حيان، توجب عNO وتطوBر خدمات متنوعة لل�

الدولة دعم و{©3يع اX3sودات املبذولة وتطوBر الشراكة مع :ذا امل�ون اTUيوي من أجل تقوBة تظافر 

 . جXود جميع الفاعلbن .- تطوBق الظا:رة وم�افحVjا

ة الرصد وev1يع الدراسات أولو0ة 1عميق الفKم لظا�رة العنف ومسyباSxا بتقو0ة أجKز  )4

  :وcبحاث

إذ أنھ باست»ناء اX3sودات املتنوعة الYZ بذلVjا ا3Uمعيات العاملة .- مجال املرأة بإم�انياVªا اTsدودة       

من أجل إنجاز �عض الدراسات و?بحاث .- مجال رصد ظا:رة العنف، ظل اX3Uد الرسYw .- مجال 

يفا، وتم�bت الدراسات املتوفرة إ�N ن بقصور:ا عن مالمسة الدراسة والبحث .- :ذا املضمار ضع

واستقصاء أسباب تنامي :ذه الظا:رة Mجتماعية، مما يحتم بالضرورة مزBدا من Mسhثمار .- الدراسة 

وطنية ناجعة .- مجال القضاء عNO الظا:رة  السoxاتيجيةوالبحث .- :ذا ا3sال من أجل التأسPس 

مع؛ كما أن اTUرص عNO اعتماد دراسات أثر للقوانbن املزمع اعتماد:ا وخاصة ذات واسhئصالXا من ا3sت

?�عاد Mجتماعية .- عالقVjا باألسرة و?طفال تحديدا، �عتop .- نظرنا شرطا ضرورBا للوصول لhشر¢عات 

B3تمعية املقلقة؛ وsبالنجاعة .- تقديم حلول قانونية مناسبة للظوا:ر ا �bمكن .- ذلك ذات جودة، وتتم

عمل :يئة املناصفة  الذي تم إطالقھ مؤخرا، وعNO عNO جXود املرصد الوط®Y للعنف ضد ال�ساءMعتماد 

مع ، عNO مراكز البحث والدراسات با3Uامعات املغر�يةوم�افحة <ل اش�ال التمي�b �عد تنصي¯Vا، وكذا 

  .لMستلXام .- <ل ذلك من التجارب الدولية املتقدمة .- :ذا ا3sا

رصيد تجر�ة 'رشاد cسري املعتمدة �� شبكة املنتدى �� مجال منا�ضة العنف ضد  تثم?ن )5

   :ال�ساء

      opة .- مجال منا:ضة العنف ع�bة متم� استطاعت ا3Uمعيات املنضوBة .- منتدى الز:راء إرساء تجر

أصيلة  واجتماعية مندمجةحقوقية تر�وBة  Fرشاد ?سري باعتماد مقار�ة Mستماع و ملراكز إحدا±Vا

 Yuvديث القدTUاص حينما أكد .- ا�Uنيف الذي حرم العنف .- الفضاء العام واTUتنطلق من دي�نا ا

 Nنف��� وجعلتھ ب�نكم محرما فال تظاملوا"بقولھ {عا� ��وكذا حينما أكد  سبحانھ  "إ&ي حرمت الظلم ع
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�ش²Z أنواعھ، مة والYZ تhنا.N قطعيا مع العنف عNO إرساء العالقات ?سرBة .- إطار املودة والسكن والرح

ومن آياتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لBسكنوا إلSTا وجعل ب�نكم مودة " اTUق سبحانھ يقول 

  .سورة الروم 21آية  "ورحمة إن �� ذلك آليات لقوم يتفكرون

 وعية للوافدات عل�Vا منم خدمات نوعNO ضوء :ذه املنطلقات ?صيلة سا:مت :ذه املراكز .- تقدي      

مكنت من دعم تماسك العديد من ?سر ومعا3Uة السلوكيات وإيواء، استماع ومساندة ودعم وتوجيھ 

 NOأحدثت ع YZاليا ال�Uتفعيل عمل ا -. Yuvا؛ كما قامت :ذه املراكز بدور أساXالعنيفة داخل محيط

حيث حرصت :ذه املراكز  توازن وا3Uدي،مستوى اTsاكم Mبتدائية .- العديد من املدن، باشتغالXا امل

والس§- إلنصافXن وتمكي�Vن من <ل حقوقXن املشروعة عNO تب®Y قضايا ال�ساء �Tايا العنف  من جXة

  .ومن جXة أخرى عملت عNO استقصاء ?سباب املؤدية للعنف .- محاولة ملعاVj3Uا والتخفيف من آثار:ا

 {عدد و{شعب ?سباب ال�امنة وراءيhبbن  رة عن :ذه املراكزومن خالل ?رقام وFحصائيات الصاد      

كما يت¶µ أنھ وإن <انت �عض ?سباب ال�امنة وراء . ا3sتمع املغرJي الذي أصبح ظا:رة بادية .- العنف

:ذا العنف ذات جذور ثقافية ر·�ت بفعل الرواسب السلبية للتخلف الثقا.- وارتفاع معدل ?مية 

ة و{شيPئية للمرأة {غذ¸Vا الكثob من الصور النمطية الYZ �عيد ا3sتمع إنتاجXا واستمرار نظرة دوني

العدالة Mجتماعية وضعف التوز¢ع  خر اقتصادي واجتما¦- بفعل غياببأش�ال مستحدثة، وJعضXا  

 بأبرز cسبا فإنالعادل لل«oوة وا{ساع الفوارق Mجتماعية وتفاقم دائرة الفقر والVjمPش وFقصاء، 

 YZاالت املعاينة .- :ذه املراكز تبقى تلك الTUضوء ا NOسر0ة  ترتبط باألساسعc بضمور الثقافة

نBيجة انBشار التعاطي  الYZ باتت {عرف تناميا م�xايدا السلوكيات املنحرفة من وظKور العديد cصيلة،

 . ل�8مور و'دمان ع�� ا8mدرات والولوج املفتوح لإلعالم 'با��
 

II. ح�Mمشروع قانون رقم مق ��املتعلق بمحار�ة العنف ضد  103.13ات 1عديالت ع

 ال�ساء

�ومي املبذول من أجل إخراج       TUود اX3sية إذ نقدر ا� شروع قانون مإننا .- منتدى الز:راء للمرأة املغر

 3Uمعياتناضلت من أجلھ ا<ان مطلبا باعتباره ال�ساء،  دالعنف ض املتعلق بمحار�ة 103.13رقم 

  .ال�سائية منذ سنbن

وإذ نثمن التطور الذي عرفتھ الصيغة اTUالية للمشروع مقارنة مع الصيغة ?و�N ب�و�Vا استوعبت       

، فإننا نتو¾N من خالل ابان النقاش العمومي الذي واكب املشروع مجموعة من املالحظات الYZ تم ابداVWا

وذلك  زBد من التطوBراملشروع من أجل م لتعديل كرة تقديم مجموعة من املقoxحات Fضافية:ذه املذ

 :توفر:ا .- :ذا القانون ضرورة نرى مطلبbن أساسيbن وفق 
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  من العنف 1عز0ز ضمانات ا+*ماية القبلية dسBباقية: cول املطلب 

اء �Vا �عتop تدبob املنع من Mتصال بال¶Tية .- حالة جرائم العنف ضد املرأة من أ:م التدابob الYZ ج      

ول الYZ اعتمدت ، حيث أثبhت التجر�ة .- �عض الدوالYZ من شأ�Vا املسا:مة .- اTUد من الظا:رة شروعامل

 أنھ سا:م �ش�ل كبob .- اTUد من جرائم Mعتداء بالعنف عNO مثل :ذا التدبob من قبيل فر5سا وإسبانيا

ھ ساري املفعول بأمر من إ�N جعل اتجXت  القوانbن املقارنة الYZ أخذت �Vذا التدبob لذا نجد أنال�ساء؛ 

  .النيابة العامة قبل وقوع فعل Mعتداء

، .- حالة فإننا إذ نثمن اعتماد تدبob املنع من Mتصال بال¶Tية �عد وقوع Mعتداء عNO الزوجةوعليھ       

ob �ش�ل وقا¿ي م²Z فإننا نطالب بأن يتم اعتماد :ذا التدب املتا�عة، .- حالةFدانة و.- �عض اTUاالت 

، وخاصة حbن تقدمت الزوجة �ش�اية أمام النيابة العامة مدعية أ�Vا {شعر أو تتلقى Vªديدات باالعتداء

  .ت�ون بصدد مقاضاة الزوج

{شت�ي من حيث أن العديد من اTUاالت الواردة عNO مراكز Mستماع تفيد أن املرأة .- :ذه اTUالة       

Vا،o داء من طرف زوجXا تخVªpديدات أو محاوالت Mعت ، ونظرا ترفع أمر:ا إ�N النيابة العامةوقد  �Vا ذ̧و

الس�ب  الزوجة غالبا ما يتم حفظXا لXذا ل�ون القانون ا3Uنا¿ي ال �عاقب عNO محاولة العنف فإن ش�اية

 M ن الفرصة املواتية من أجلbي يتح�قد عتداء عNO زوجتھ، ولو:و ?مر الذي يفµ4 ا3sال للزوج ل

حاالت من Mعتداء بالعنف عNO الزوجات اللوا{ي تقدمن �ش�ايات .- موضوع الVjديد الذي  ·3لنا عدة

  .ق تطليالطلب {عرضن لھ من طرف أزواجXن �س�ب رفعXن لدعوى النفقة أو 
  

 أشDال1عز0ز سبل التقائية ا+Keود الرسمية واملدنية من أجل القضاء ع�� جميع : &ياملطلب الثا

yسالعنف �س�e+ب ا  

تمك?ن جميع ا+eمعيات العاملة �� مجال منا�ضة اTUا�- خالفا لسابقھ .- إذ نثمن توجھ املشروع  

من حق Mنتصاب كطرف مد5ي، فإننا نالحظ احتفاظھ بحضور با:ت للمجتمع املد5ي املتخصص العنف 

واTUال  ، ة .- ذلكإذا رأت ضرور  ذلك لنظر ال3Áنة تركخاليا التكفل بال�ساء، حيث مأسسة .- {شكيلة 

.- مجال Mشتغال عNO ظا:رة العنف كما راكمت  أو ا3Uمعيات املتخصصة، لد¸Vا سبقراكز أن :ذه امل

خopات .- مواجXتھ، باإلضافة إ�N أ�Vا وانطالقا من التجر�ة الواقعية قطب الرNÂ داخل ا�Uاليا اTsلية 

ذه Mعتبارات  وا345اما مع متطلبات ، لXواX3UوBة املوجودة حاليا ح²Z قبل صدور :ذا املشروع

الديمقراطية الhشاركية فقد طالبنا بمراجعة تركيبة :ذه ال3Áن بما يضمن تمثيلية ا3Uمعيات ذات 

 .الصلة
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  املادة من مشروع القانون   'ضافة أومق�Mح التعديل  التعليل

مفXوم اTsار�ة باملنا:ضة  {عوBض -

نظرا لTÁمولة السلبية والYZ تحمل 

  .- ذاVªا عنفا.

إضافة الفتيات إ�N العنوان ل�ون  -

ن النص يتحدث .- مجموعة م

مواده عNO مقتضيات {شمل 

  .القاصر

 ضد ال�ساء العنف بمنا�ضةيتعلق  103.13مشروع قانون رقم 

 والفتيات
   ضد ال�ساء يتعلق بمحار�ة العنف 103.13رقم  مشروع قانون :   العنوان  

  1عر0فات:  الباب cول 

واملالئمة مع   قيق التعرBفتد

  العنوان

-Oام :ذا القانون، يراد بما ي�  :من أجل تطبيق أح

أساسھ التمي�b �س�ب أو امتناع <ل فعل : و الفتاةأ العنف ضد املرأة

ا�3Uس، يoxتب عليھ ضرر جسدي أو نفYuÄ أو ج�YuÄ أو اقتصادي 

 .أو الفتاةللمرأة 

 :يO-من أجل تطبيق أح�ام :ذا القانون، يراد بما 

<ل فعل أساسھ التمي�b �س�ب ا�3Uس، يoxتب عليھ : العنف ضد املرأة

 .ضرر جسدي أو نفYuÄ أو ج�YuÄ أو اقتصادي للمرأة
 1املادة 

 الباب الثا&ي

القانون  من 480 الفصلإدراج 

ا3Uنا¿ي ضمن الفصول الYZ نقoxح 

أن يطالXا التعديل والتتميم .- إطار 

  2املادة 

املرأة التنصيص بأن العنف ضد 

  .والفتاة �عتop من ظروف الhشديد

حماية املرأة اTUامل كيف ما <ان 

   و 446و 431و 404{غob وتتمم عNO النحو التا�- أح�ام الفصول 

من مجموعة القانون  1-503و 481و480

  ..........................................:ا3Uنا¿ي

  

امرأة أو فتاة ضد العنف أو Fيذاء .......�عاقب <ل  :404الفصل 

إذا  أو ضد امرأة حامل، أو .- وضعية إعاقة أو قاصر �س�ب ج�سXا

د صول أو ض? أحد ، أو ضد ان حملXا ظا:را أو معروفا لدى الفاعل

 481و 446و 431و 404{غob وتتمم عNO النحو التا�- أح�ام الفصول 

من مجموعة القانون ا3Uنا¿ي املصادق عل�Vا بالظobX الشرBف  1-503و

) 1962نوفمop  26( 1382من جمادى خرة  28بتارBخ  1.159.413رقم 

  :يمھكما وقع {غيobه وتتم

أو Fيذاء ضد امرأة حامل، إذا "العنف ......... �عاقب <ل  :404الفصل "

أو ضد أحد ?صول أو ضد <افل "<ان حملXا بPنا ومعلوما لدى الفاعل، 

-Oأو ضد طليق بحضور أحد ?بناء أو أحد الوالدين كما ي:  

 2املادة 
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وضعXا وكذا املرأة .- وضعية إعاقة 

  والقاصر

أو أحد حذف شرط حضور ?بناء 

ألن وروده .- :ذا السياق  الوالدين

  .ينحو إ�N التضPيق

 

أو أحد  بحضور أحد ?بناء أو خطيب أو طليق<افل أو ضد زوج 

  :  كما يO- الوالدين

  ..................................اTUاالت – 1

obبدون {غي -Êالبا  

  إضافة فقرة أخ?�ة

أن يحكم ي�ب�- .- حالة العود أو م²Z <ان العنف متكررا أو جسيما، "

باملنع من Mتصال بال¶Tية  عNO مرتكب ا3UرBمة، عالوة عNO ذلك،

 ."وا�Uضوع لعالج نفYuÄ مالئم

 ..................................................اTUاالت -1

)-Êالبا obبدون {غي( 

  

  

  

التنصيص عNO أن Fمساك عن 

تقديم املساعدة ل©�ص .- خطر  

ضد امرأة أو فتاة �س�ب ا�3Uس، 

  �عتop من ظروف الhشديد  

  

ألي خطر، �عاقب ......................... من أمسك عمدا: 431الفصل "

 10000إ�N  2000با�TUس من ثالثة أشXر إ�N س�تbن وغرامة من 

  ."ر:مد

 طليقا أو خطيبا أوتضاعف العقو�ة، إذا <ان مرتكب ا3UرBمة زوجا 

أو أحد ?صول أو أحد الفروع أو <افال أو �Ëصا لھ والية أو سلطة 

Vjلفا برعاي�ضد امرأة أو فتاة ، أو ارتكبت ا3UرBمة اعNO ال¶Tية أو م

إذا <انت أو  أو ضد امرأة حامل، أو .- وضعية إعاقة �س�ب ج�سXا،

  ".العود"كذا .- حالة و ،ة ا3UرBمة قاصر�Tي

ألي خطر، �عاقب ......................... من أمسك عمدا: 431الفصل "

 10000إ�N  2000با�TUس من ثالثة أشXر إ�N س�تbن وغرامة من 

  ."در:م

تضاعف العقو�ة، إذا <ان مرتكب ا3UرBمة زوجا أو أحد ?صول أو 

والية أو سلطة عNO ال¶Tية أو أحد الفروع أو <افال أو �Ëصا لھ 

م�لفا برعايتھ، أو إذا <ان �Tية ا3UرBمة قاصر، وكذا .- حالة 

  ".العود"

  ...........................................................?طباء وا3Uراحون  446الفصل   

........ .........................................غob أن ?�Ëاص. عشرBن ألف در:م

  :.- الفقرة السابقة

  ؛�Vذا التبليغ .............................................إذا بلغوا عن إجXاض -1

 .أو وظيفVjم.................................. إذا بلغوا السلطات القضائية -2

فإ�Sم يكونون ملزم?ن .- الفقرة أعاله .................... إذا استد¦- "

  ..........................................?طباء وا3Uراحون  446الفصل 

.- الفقرة ............................... غob أن ?�Ëاص . عشرBن ألف در:م

  :السابقة

  ؛�Vذا التبليغ.............................. إذا بلغوا عن إجXاض -1

 .أو وظيفVjم................... إذا بلغوا السلطات القضائية -2

فإ�Vم ي�ونون ملزمbن لفقرة أعاله .- ا................................ إذا استد¦- "
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مع  �شKاداSxم، و0جوز لKم، عند dقتضاء، 'دالء �Sا كتابة باإلدالء

ا+��8اء وكذا املبلغ?ن و    لشKودا8mولة ل*ماية ا+ضمانات تمتيعKم ب

املنصوص علSTا �� الباب?ن الثا&ي والثالث من قانون املسطرة 

  ."ا+eنائية

 Mقتضاء، Fدالء �Vا كتابة،باإلدالء �شXاداVªم، وBجوز لXم، عند 

مالئمة القانون ا3Uنا¿ي مع املادة 

بالتفرBق بbن . من مدونة ?سرة 202

نفقة الزوجة من جXة ونفقة ?بناء 

 من جXة أخرى 

 

 

 

 

 

إن حرص املدونة  عNO الت3Íيل 

ات النفقة لھ ما يopره، بالبت .- طلب

و�Bب�- باملقابل أن يصاحبھ نفس 

اTUرص عNO الت3Íيل باسhيفاVWا 

عند تنفيذ:ا؛ لكن من خالل قراءة 

نجد أن أجل  :ذا القانون مقتضيات 

املمنوح للمح�وم عليھ  ?عذار

يوما إ��  15قد تم رفعھ من بالنفقة 

، و:ذا ?مر يhناقض صراحة شKر

   :�عاقب بنفس العقو�ة : 480الفصل 

بدفع نفقة إ�N زوجھ أو أحد  لتنفيذلقابل صدر عليھ حكم من  -1

عن دفعXا .- موعد:ا  ،بدون مopر مشروع ،أصولھ وأمسك

  . اTsدد

توقف عن ?داء ملدة أقصا:ا و من تجب عليھ نفقة ?والد  -2

   .شXر دون عذر مقبول 

  .ي�ون اTUكم �عقو�ة ا�TUس حتميا.- حالة العود 

 YZكمةحدد:ا تالنفقة الTsا ما ت اXون واجبة ?داء .- محل املستحق ل�

ص   .عNO خالف ذلك قرر القضا¿يامللم ين

املستحق للنفقة أو ....................... إ�N جانب اTsاكم 481الفصل 

ص  أيضا بالنظر .- الدعاوى املرفوعة  Î-املطرود من بPت الزوجية، تخت

  .480-1و 480و 479تنفيذا ملقتضيات الفصول 

ص املطرود ال يجوز " رفع :ذه الدعاوى، إال بناء عNO ش�اية من ال©�

ص املXمل أو املستحق  من طرف ................ من بPت الزوجية أو ال©�

  النيابة العامة عندما ي�ون النائب الشر¦- املذ<ور :و املقoxف ل3ÁرBمة،

�وم عليھ بالنفقة بأن يقوم بما عليھ Tsيجب أن �سبق املتا�عة، إعذار ا

  .ظرف ثالثbن يوما -.

  وذلك بناء عNO {عليمات من النيابة العامة،............................. وBتم :ذا

قابل �Vا¿ي أو من صدر عليھ حكم بنفس العقو�ة �عاقب : 480الفصل 

عن  عمدا، بدفع نفقة إ�N زوجھ أو أحد أصولھ وأمسكت قؤ امللتنفيذ ل

  . دفعXا .- موعد:ا اTsدد

  .ي�ون اTUكم �عقو�ة ا�TUس حتميا.- حالة العود و

ت�ون واجبة ?داء .- محل املستحق لXا  القاYuÐحدد:ا يالنفقة الYZ و 

ص   .عNO خالف ذلكاTUكم ما لم ين

 

 

 

املستحق للنفقة أو ............ ...........إ�N جانب اTsاكم 481الفصل "

ص  أيضا بالنظر .- الدعاوى املرفوعة  Î-املطرود من بPت الزوجية، تخت

  .480-1و 480و 479تنفيذا ملقتضيات الفصول 

ص املطرود " ال يجوز رفع :ذه الدعاوى، إال بناء عNO ش�اية من ال©�

ص املXمل أو املستحق  من طرف ................ من بPت الزوجية أو ال©�

  ل3ÁرBمة،............. النيابة العامة عندما ي�ون النائب الشر¦-

�وم عليھ بالنفقة بأن يقوم بما عليھ Tsيجب أن �سبق املتا�عة، إعذار ا

  ..- ظرف ثالثbن يوما

  وذلك بناء عNO {عليمات من النيابة العامة،............................. وBتم :ذا
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ة ?سرة، مع أ:داف ومرامي مدون

بحيث <ان لزاما عNO واض§- 

�ستحضروا نصوص  أن املشروع

 NOتحض ع YZمدونة ?سرة ال

الت3Íيل بالبت .- طلبات النفقة، 

 cعذار وان  ستغنوا عن أجل 

أمام إجبار  الذي  شDل عائقا ماديا

اm*كوم علSTم بالنفقة للوفاء بما 

  .�� ذم¡Sم

�وم عليھ :ار�ا أوTsستجواب.......................................... إذا <ان اM.  

 

 

 

  

�وم عليھ Tsا أوإذا <ان ا�  .Mستجواب.......................................... :ار

املشروع رفع من العقو�ة ا�TUسية 

 ولم يرفع من الغرامة

 

  

�عاقب با�TUس من سنة إ�N ثالث سنوات و بالغرامة من  503- 1الفصل 

  ".ج�سية................................ستون ألف در�مإ�N  ستة أالف در�م

�عاقب با�TUس من سنة إ�N ثالث سنوات بالغرامة  503-1الفصل "

  ".ج�سية.................................................................من

تم {غيob العنوان دون أن ينعكس 

 .عNO الفصول ذات الصلة

اب الثامن من الكتاب �غob عل النحو التا�- عنوان الفرع السا�ع من الب ضرورة مالئمة الفصول مع العنوان

  :الثالث من مجموعة القانون ا3Uنا¿ي املشار إل�Vا أعاله

 ".- Mستغالل اYuÄ�3U و.- إفساد الشباب 7الفرع "

 3املادة 

 

 

 

 

 

 

  .:أعاله.......... ......407و 61تتمم عNO النحو التا�- أح�ام الفصلbن 

  

  :التدابob الوقائية ال©�صية Î- 61الفصل "

  :Fقصاء -1

2- ............................ 

  الوالية الشرعية عNO ?بناء سقوط اTUق .- -9

من مجموعة القانون  407و 61تتمم عNO النحو التا�- أح�ام الفصلbن 

  :ا3Uنا¿ي املشار إل�Vا أعاله

  :التدابob الوقائية ال©�صية Î- 61الفصل "

  :Fقصاء -1"

............................"  

  سقوط اTUق .- الوالية الشرعية عNO ?بناء؛ -9"

  4املادة 
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  تدقيق الصياغة

{عزBز ضمانات اTUماية Mسhباقية  

  من أجل الوقاية من العنف

�وم  أواملتا�ع �� جرائم العنف ضد املرأة والفتاة منع  - 10Tsمن  عليھا

  Mتصال بال¶Tية

�وم عليھ لعالج  إخضاع -11 Tsمالئما YuÄنف.  

  dتصال بال¥*ية؛منع اm*كوم عليھ من  -10"

  

  ."اm*كوم عليھ لعالج نف��� مالئمإخضاع  -11"

  ."إ�N خمس............................................ من ساعد  407الفصل   

صرتضاعف العقو�ة إذا ارتكبت ا3UرBمة " أو ضد امرأة أو فتاة  ضد قا

، أو إذا خرمن طرف أحد الزوجbن .- حق الزوج  أو  �س�ب ج�سXا،

صول أو ال�افل  زوج أو أو الارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد ?

أو "أو �Ëص لھ والية أو سلطة عNO ال¶Tية �طيب اUطليق أو ال

  "امل�لف برعايVjا

  ."إ�N خمس............................................ من ساعد  407الفصل " 

صر أو من طرف أحد  تضاعف العقو�ة إذا ارتكبت ا3UرBمة ضد" قا

الزوجbن .- حق الزوج خر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو 

صول أو ال�افل أو �Ëص لھ والية أو سلطة عNO ال¶Tية  أو "أحد ?

  "امل�لف برعايVjا

  

من  570و  88إدراج الفصلbن 

 YZ3نا¿ي ضمن الفصول الUالقانون ا

نقoxح أن يطالXا التعديل والتتميم .- 

  5طار املادة إ
  

إن تملص ?ب من القيام بالواجبات 

امللقاة عNO عاتقھ ومن ضم�Vا النفقة 

ي�ب�- أن يؤدي مباشرة إ�N سقوط 

الشرعية عل�Vم ألن :ذه  تھحق والي

فمن جXة  ،الوالية ال يمكن تجزئVjا

اإلنفاق عNO أبناVWا .- غيبة ب?م نلزم 

من جXة أخرى ?ب املXمل ألسرتھ و 

أن تقوم بالواجبات  ننمنعXا م

ألبناVWا أل�Vا الضرورBة FدارBة 

تتمم عNO النحو التا�- أح�ام مجموعة القانون ا3Uنا¿ي املشار إل�Vا 

  :526-1و  503-2- 1و.................  88-2و 88-1و  88أعاله بالفصول 
  

يتعbن عNO اTsكمة أن تحكم �سقوط اTUق .- الوالية :  88الفصل 

NOباإلدانة من أجل جناية أو  الشرعية ع 
ً
?بناء عندما تصدر حكما

صول  جنحة معاقب عل�Vا قانونا �عقو�ة سالبة لTÁرBة ارتك¯Vا أحد ?

�وم Tsا أن سلوك اV¸ن، إذا ث�ت لدBصر ع�Ë NOص أحد أبنائھ القا

صرBن �Uطر أخالÊ- أو بد5ي أو نفYuÄ أو مادي عليھ �عرض أبناءه القا

صرBح .- املقرر ، ناتج عن إ:مال ?سرة عNO أن {علل ذلك �ش�ل 

  .القضا¿ي
  

  

  

تتمم عNO النحو التا�- أح�ام مجموعة القانون ا3Uنا¿ي املشار إل�Vا 

 436-1و 429-1و 323-2و 323- 1و 88-3و 88-2و 88-1أعاله بالفصول 

-1-1و 481-1و 480-1و 448-3و 448- 2و 448- 1و 444- 2و 444- 1و

  :570، و526- 1و  503-2-1و 503-1-2و 503

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5املادة 
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  .لPست Î- الولية الشرعية عل�Vم

ل�ون  88-1تدقيق الصياغة .- 

 obوغ YuÄ�3Uستغالل اMعتداء وM

ذلك <لھ من أنواع جرائم العنف 

  ضد املرأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العنف ضد املرأة أو الفتاة من أجل جرائمحالة Fدانة  .- 88-1الفصل 

من قبيل التحرش أو Mعتداء أو Mستغالل اYuÄ�3U أو سوء املعاملة أو 

  :بما يO- ، يمكن للمحكمة اTUكمر بال�شرجرائم Mتجا

�وم عليھ من Mتصال بال¶Tية أو Mقoxاب من م�ان  -1"Tsمنع ا

تواجد:ا، أو التواصل معXا بأي وسيلة، ملدة ال تتجاوز خمس سنوات 

�وم �Vا عليھ أو من تارBخ صدور Tsة ا�ابتداء من تارBخ انVjاء العقو

�وم �Vا موقوفة  املقرر القضا¿ي، إذا <انت العقو�ةTsة اBرTÁالسالبة ل

  "التنفيذ أو غرامة فقط أو عقو�ة بديلة؛

  الباÊ- دون {عديل.......................................................................

  

  

  

  بدون {عديل........................... 88-2الفصل "

  

  

  

  

  

  

  

  

لة Fدانة من أجل جرائم التحرش أو Mعتداء أو .- حا 88-1الفصل 

Mستغالل اYuÄ�3U أو سوء املعاملة أو العنف ضد املرأة أو القاصرBن 

-Oكم بما يTUيمكن للمحكمة ا:  

�وم عليھ من Mتصال بال¶Tية أو Mقoxاب من م�ان  -1"Tsمنع ا

ات تواجد:ا، أو التواصل معXا بأي وسيلة، ملدة ال تتجاوز خمس سنو 

�وم �Vا عليھ أو من تارBخ صدور Tsة ا�ابتداء من تارBخ انVjاء العقو

�وم �Vا موقوفة Tsة اBرTÁة السالبة ل�املقرر القضا¿ي، إذا <انت العقو

  "التنفيذ أو غرامة فقط أو عقو�ة بديلة؛

�وم عليھ، خالل املدة املشار إل�Vا .- البند  -2"Tsأعاله أو  1خضوع ا

  .و�ة السالبة لTÁرBة، لعالج نفYuÄ مالئمأثناء تنفيذ العق

 obنفيذ :ذا التدبhيمكن أن يتضمن املقرر القضا¿ي باملؤاخذة ?مر ب

  .مؤقتا، بالرغم من استعمال أي طرBق من طرق الطعن

�وم عليھ من Mتصال بال¶Tية أو "Tsيجوز للمحكمة أن تحكم بمنع ا

، عNO أن �Vائية Mقoxاب من م�ان تواجد:ا أو التواصل معXا بصفة

  ."{علل قرار:ا �Vذا الشأن

�وم عليھ  88-2الفصل "Tsرا عن تطور حالة اBتقر ÓUب املعاPعد الطب�

با�Uضوع للعالج، <ل ثالثة أشXر عNO ?قل وBوجXھ إ�N قاYuÐ تطبيق 

العقو�ات، للتأكد من تحسن سلوكھ وتفادي عودتھ إ�N نفس ?فعال 

  ."الYZ أدين من أجلXا

قر رأي الطبPب املعاÓU عNO إ�Vاء :ذا التدبob قبل الوقت إذا است"

اTsدد لھ فإنھ يخطر قاYuÐ تطبيق العقو�ات بواسطة تقرBر منفصل 
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لضمان اTUماية Mسhباقية للمرأة 

الزوج ضد الVjديد بالعنف من لدن 

نقoxح تمتيع املرأة املعرضة للعنف 

لنفس اTUماية الYZ يوفر:ا قانون 

 املسطرة املدنية للشXود وخاصة
  7-82الفصل 

من وضع ر:ن إشارة املرأة أو الفتاة  

رقما :اتفيا خاص بالشرطة 

القضائية ح²Z تتمكن من إشعار:ا 

بالسرعة الالزمة .- حالة وجود 

:واتفXا لرقابة  وإخضاعخطر، 

لسلطات ا�sتصة �عد موافقة ا

املعنية باألمر مع توفob حماية 

جسدية لل¶Tية من طرف القوة 

العمومية �ش�ل يحول دون {عرضXا 

 ل�Áطر

  

لقاYuÐ التحقيق إصدار ?مر  يجوز للنيابة العامة أو 88- 3الفصل "

باملنع من Mتصال بال¶Tية أو Mقoxاب من م�ان تواجد:ا أو التواصل 

  :معXا بأي وسيلة،

 88- 1.- حق ال©�ص املتا�ع من أجل ا3Uرائم املشار إل�Vا .- الفصل   -

  .اTsكمة .- القضية تأعاله، وBبقى :ذا ?مر سارBا إ�N حbن ب

ضد املرأة، أو  لVjديد بارت�اب جرائم العنفاملمارس ل.- حق الزوج  -

  لھ سوابق عدلية .- جرائم Mعتداء ع�Ë? NOاصالذي 

  

خالل أو الفتاة يتعbن أن ينص اTUكم أو ?مر باملنع عNO استفادة املرأة 

من  82ات اTUماية الYZ تكفلXا املادة الفoxة املوجبة لذلك من مقتضي

  .8و 7و  6قرات لفقانون املسطرة ا3Uنائية خاصة ا

  

  "يopر ذلك

يجوز للنيابة العامة أو لقاYuÐ التحقيق .- حالة املتا�عة  88-3الفصل "

?مر بمنع ال©�ص . أعاله 88-1من أجل ا3Uرائم املشار إل�Vا .- الفصل 

ملتا�ع من Mتصال بال¶Tية أو Mقoxاب من م�ان تواجد:ا، أو ا

التواصل معXا بأي وسيلة، وBبقى :ذا ?مر سارBا إ�N حbن بث اTsكمة 

  ".- القضية

  

 

�عاقب با�TUس من ستة شXر إ�N س�تbن وغرامة من  323-1الفصل   بدون {عديل  

5000  Nت 20000إ��bن من خرق تدبob املنع در:م أو بإحدى :اتbن العقو

من Mتصال بال¶Tية أو رفض ا�Uضوع لعالج نفYuÄ مالئم تطبيقا 

  "أعاله 88-3و 88- 1للفصول 

�عاقب با�TUس من شXر إ�N ثالثة أشXر وغرامة من  323-2الفصل "
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5000  Nمخالفة  20000إ� NOن فقط عbت�در:م أو بإحدى :اتbن العقو

من قانون املسطرة  82-5-1ادة تدابob اTUماية املشار إل�Vا .- امل

  ."ا3Uنائية

 425تضاعف العقو�ة املنصوص عل�Vا .- الفصول  429-1الفصل "  

من :ذا القانون، إذا <ان مرتكب ا3UرBمة أحد  429و 427و 426و

أحد ?صول أو أحد  الطليق أو ا�Uطيب أوأو  الزوجbن ضد الزوج خر

طة عNO ال¶Tية أو م�لفا الفروع أو <افال أو �Ëصا لھ والية أو سل

jابرعايV مة قاصراB3رUية اT� امرأة او ، وكذا .- حالة العود، أو إذا <ان

بحضور أحد dبناء او   ارتكب الفعلإذا �� وضعية اعاقة أو حامل أو 

  "أحد الوالدين 

 425تضاعف العقو�ة املنصوص علSTا �� الفصول  429-1الفصل "

̈ان مرتكب ا+eر0مة أحد  من �ذا القانون، 429و 427و 426و إذا 

̈افال أو  الزوج?ن ضد الزوج ©خر أو أحد cصول أو أحد الفروع أو 

8ªصا لھ والية أو سلطة ع�� ال¥*ية أو مDلفا برعايتھ، وكذا �� 

̈ان »*ية ا+eر0مة قاصرا   "حالة العود، أو إذا 

  

  

إذا ارتكب Mختطاف أو Mحتجاز من طرف أحد  436-1الفصل "  

أو أحد ?صول أو أحد الفروع أو  الطليق أو ا�Uطيب أوbن الزوج

ال�افل أو �Ëص لھ والية أو سلطة عNO ال¶Tية لعنف آخر كيفما <ان 

Nة إ�BرTÁة السالبة ل�  : نوعھ ترفع العقو

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

  الباÊ- دون {عديل

إذا ارتكب Mختطاف أو Mحتجاز من طرف أحد  436-1الفصل "

زوجbن أو أحد ?صول أو أحد الفروع أو ال�افل أو �Ëص لھ والية أو ال

سلطة عNO ال¶Tية لعنف آخر كيفما <ان نوعھ ترفع العقو�ة السالبة 

Nة إ�BرTÁل :  

ال34ن من عشر إ�N عشرBن سنة، .- اTUالة املنصوص عل�Vا  -1

 .من :ذا القانون  436.- الفقرة ?و�N من الفصل 

ثbن سنة، .- اTUالة املنصوص عل�Vا .- ال34ن من عشرBن إ�N ثال -2

  .من :ذا القانون  436الفقرة الثانية من الفصل 

  

قانون ال¬*افة وال�شر  .- غob اTUاالت املشار إل�Vا .-  444-1الفصل   تدقيق .- الصياغة

  .10000إ�N  �2000عاقب عNO السب املرتكب ضد ?�Ëاص، �غرامة 

  

  

�� غ?� ا+*االت املشار إلSTا �� قانون ال¬*افة،  444-1الفصل "

  .10000إ��  2000 عاقب ع�� السب املرتكب ضد 8ªcاص، �غرامة 

ص عل�Vا .- الفقرة ?و�N أعاله، إذا ارتكب تضاعف الغرامة املنصو 

  "السب ضد امرأة �س�ب ج�سXا
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قانون ال¬*افة شار إل�Vا .- .- غob اTUاالت امل 444-2الفصل "

  .وال�شر

أعاله، �غرامة من  �442عاقب عNO القذف كما جاء {عرBفھ .- املادة 

5000  Nدر:م 50000إ�.  

  

، قانون ال¬*افة�� غ?� ا+*االت املشار إلSTا ��  444-2الفصل "

أعاله، �غرامة من  442 عاقب ع�� القذف كما جاء 1عر0فھ �� املادة 

  .در�م 50000إ��  5000

عاله، إذا ارتكب تضاعف الغرامة املنصوص عل�Vا .- الفقرة ?و�N أ

  "القذف ضد امرأة �س�ب ج�سXا

  بدون {عديل   448- 1الفصل   

  

  

  

  

  

  

  بدون {عديل     448- 2الفصل 

  

  

  

  

  

�عاقب با�TUس من سنة واحدة إ�N خمس سنوات  448-3الفصل 

در:م، إذا ارتكبت ?فعال املنصوص عل�Vا  50000إ�N  5000وغرامة من 

العود و.- حالة ارت�اب ا3UرBمة من  .- حالة 448- 2و 448-1.- الفصلbن 

أو ا�Uطيب أو أحد الفروع أو أحد ?صول أو  أو الطليقطرف الزوج 

N ثالث سنوات وغرامة �عاقب با�TUس من ستة أشXر إ� 448- 1الفصل 

د:م، <ل من قام عمدا، و�أي وسيلة بما .- ذلك  20000إ�N  2000من 

?نظمة املعلوماتية، بالتقاط أو {34يل أو بث أو توز¢ع أقوال أو 

  .معلومات صادرة �ش�ل خاص أو سري، دون موافقة أTÔا�Vا

 عاقب بنفس العقو�ة، من قام عمدا، و�أي وسيلة، بت¯ب�ت أو 

ef1يل أو بث أو توز±ع صورة 8ªص أثناء تواجده �� مDان خاص 

  .دون موافقتھ

�عاقب با�TUس من سنة واحدة إ�N ثالث سنوات وغرامة  448-2الفصل 

د:م، <ل من قام بأي وسيلة بما .- ذلك ?نظمة  20000إ�N  2000من 

، ب�ث أو توز¢ع تركيبة م�ونة من أقوال �Ëص أو صورتھ، املعلوماتية

دون موافقتھ أو دون Fشارة إ�N <ون :ذه الoxكيبة غob حقيقية، أو قام 

ب�ث أو توز¢ع إدعاءات أو وقا¿ع <اذبة، بقصد املس باTUياة ا�Uاصة 

  .لأل�Ëاص أو الhشV� obXم

�عاقب با�TUس من سنة واحدة إ�N خمس سنوات  448-3الفصل 

در:م، إذا ارتكبت ?فعال املنصوص عل�Vا  50000إ�N  5000وغرامة من 

.- حالة العود و.- حالة ارت�اب ا3UرBمة من  448-2و 448-1.- الفصلbن 

طرف الزوج أو ا�Uطيب أو أحد الفروع أو أحد ?صول أو ال�افل أو 
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أو ال�افل أو �Ëص لھ والية أو سلطة عNO ال¶Tية أو م�لف برعايVjا 

  .ضد امرأة أو فتاة �س�ب ج�سXاأو قاصرا ضد  إذا ارتكبت ا3UرBمة

�Ëص لھ والية أو سلطة عNO ال¶Tية أو م�لف برعايVjا أو ضد امرأة 

  .ج�سيVjا أو ضد قاصر�س�ب 

�عاقب با�TUس من شXر واحد إ�N ثالثة أشXر وغرامة  480-1الفصل   بدون {عديل  

در:م، عن الطرد من بPت الزوجية أو Mمتناع عن  5000إ�N  2000من 

إرجاع الزوج املطرود من بPت الزوجية، وفقا ملا :و منصوص عليھ .- 

  .من مدونة ?سرة 53املادة 

  

- 1و 480و 479.- اTUاالت املنصوص عل�Vا .- الفصول  481-1الفصل   ل مع العنف املمنÓÖعدم الhسا:

من :ذا القانون، فإن تنازل املشت�ي عن الش�اية يضع حدا  480

للمتا�عة وآلثار املقرر القضا¿ي املكhسب لقوة ال×Yuء املق¥Yu بھ .- حالة 

  .صدوره

 dيذاءو  و±سBث�³ من مقت��² الفقرة السابقة حاالت العنف"

  "  مستديمة  لل¥*يةاملفضية لعا�ة 

-1و 480و 479.- اTUاالت املنصوص عل�Vا .- الفصول  481-1الفصل 

من :ذا القانون، فإن تنازل املشت�ي عن الش�اية يضع حدا  480

للمتا�عة وآلثار املقرر القضا¿ي املكhسب لقوة ال×Yuء املق¥Yu بھ .- حالة 

  .صدوره

  

لفقرة ?و�N .- ا" أمعن"نقoxح حذف 

أل�Vا تفيد القيام بالفعل وتكراره، 

وBمكن اعتباره ظرفا من ظروف 

  الhشديد

�عتop مرتكبا 3UرBمة التحرش اYuÄ�3U و¢عاقب  503-1-1الفصل 

 10000إ�N  2000با�TUس من شXر واحد إ�N ستة أشXر وغرامة من 

 مضايقةمن قام ب أمعن .-در:م أو بإحدى :اتbن العقو�تbن <ل من 

  :ob .- اTUاالت التاليةالغ

.- الفضاءات العمومية أو غob:ا، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات  -1

 طبيعة ج�سية أو ألغراض ج�سية؛

بواسطة رسائل مكتو�ة أو :اتفية أو إلكoxونية أو {34يالت أو    -2

  .صور ذات طبيعة ج�سية أو ألغراض ج�سية

إذا <ان مرتكب  إذا <ان :ناك إمعان .- املضايقة أوتضاعف العقو�ة 

الفعل زميال .- العمل أو من ?�Ëاص امل�لفbن بحفظ النظام و?من .- 

�عتop مرتكبا 3UرBمة التحرش اYuÄ�3U و¢عاقب  503-1-1الفصل 

 10000إ�N  2000با�TUس من شXر واحد إ�N ستة أشXر وغرامة من 

 -. obن <ل من أمعن .- مضايقة الغbت�در:م أو بإحدى :اتbن العقو

  :اTUاالت التالية

بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات  .- الفضاءات العمومية أو غob:ا، -1

 طبيعة ج�سية أو ألغراض ج�سية؛

بواسطة رسائل مكتو�ة أو :اتفية أو إلكoxونية أو {34يالت أو     -2

 .صور ذات طبيعة ج�سية أو ألغراض ج�سية

تضاعف العقو�ة إذا <ان مرتكب الفعل زميال .- العمل أو من 

ءات العمومية أو ?�Ëاص امل�لفbن بحفظ النظام و?من .- الفضا



 

17 

 2016     یونی��������ھ                                                              يتعلق بمحار�ة العنف  ضد ال�ساء 103.13مشروع قانون رقم عدیل تل اقتراحیة   م��ذكرة

  .الفضاءات العمومية أو غob:ا

�عاقب با�TUس من ثالث إ�N خمس سنوات وغرامة  503- 1- 2الفصل 

در:م، إذا ارتكب التحرش اYuÄ�3U من طرف أحد  50000إ�N  5000من 

أو سلطة عNO ال¶Tية أو م�لفا  ?صول أو اTsارم أو من لھ والية

jابرعايV اأو <افال لX ية قاصراT¶إعاقةو �� وضعية أ، وإذا <ان ال .  

  .....................دون Fخالل باملقتضيات ا3Uنائية ?شد 503- 2- 1الفصل 

  

  

 

تضاعف العقو�ة إذا ارتكب Fكراه عNO الزواج باستعمال العنف أو 

  .�س�ب ج�سXا أو ضد قاصر أو فتاةرأة ، ضد امأو FغراءالVjديد 

  

  

  .غob:ا

�عاقب با�TUس من ثالث إ�N خمس سنوات وغرامة  503-1-2الفصل 

در:م، إذا ارتكب التحرش اYuÄ�3U من طرف أحد  50000إ�N  5000من 

?صول أو اTsارم أو من لھ والية أو سلطة عNO ال¶Tية أو م�لفا 

  .برعايتھ أو <افال لھ، وإذا <ان ال¶Tية قاصرا

دون Fخالل باملقتضيات ا3Uنائية ?شد، �عاقب  503-2-1الفصل 

در:م أو  30000إ�N  10000با�TUس من ستة أشXر إ�N سنة وغرامة من 

بإحدى :اتbن العقو�تbن فقط، من أكره �Ëصا عNO الزواج باستعمال 

  .العنف أو الVjديد

تضاعف العقو�ة إذا ارتكب Fكراه عNO الزواج باستعمال العنف أو 

  .د امرأة �س�ب ج�سXا أو ضد قاصرالVjديد، ض

  .ال تجوز املتا�عة إال بناء عNO ش�اية ال©�ص املتضرر من ا3UرBمة

يضع التنازل عن الش�اية حدا للمتا�عة وآلثار املقرر القضا¿ي املكhسب 

  .لقوة ال×Yuء املق¥Yu بھ .- حالة صدوره

�عاقب با�TUس من شXر واحد إ�N ستة أشXر وغرامة  526-1الفصل     

در:م أو بإحدى :اتbن العقو�تbن، أحد الزوجbن  10000إ�N  2000من 

.- حالة تبديد أو تفوBت أموالھ، �سوء نية و�قصد Fضرار بالزوج 

خر أو ?بناء أو التحايل عNO مقتضيات مدونة ?سرة املتعلقة 

بالنفقة أو السكن و�املستحقات املoxتبة عن إ�Vاء العالقة الزوجية أو 

  .م املمتل�اتباقhسا

  .ال تجوز املتا�عة إال بناء عNO ش�اية الزوج املتضرر من ا3UرBمة

يضع التنازل عن الش�اية حدا للمتا�عة وآلثار املقرر القضا¿ي املكhسب 
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  .لقوة ال×Yuء املق¥Yu بھ .- حالة صدوره

إن تجرBم املشروع لفعل امتناع 

زوجتھ املطرودة  إرجاعالزوج عن 

يحل معضلة  إ�N بPت الزوجية ال

الطرد من أساسھ، لذا ي�ب�- 

التفكob .- تجرBم :ذا الفعل منذ 

البداية ح²Z ال نoxك الفرصة ل3Áا5ي 

.- اختالق أساليب احتيالية من 

، إخفائھأجل تopير :ذا الطرد أو 

من قبيل تفوBت العقار برمتھ 

لألغيار، أو إ�Vاء العالقة الكرائية 

بدون مopر، أو إس�ان أ�Ëاص 

ألن .- ذلك تملص .. بالعقارآخرBن 

 Yuvمباشر من الفعل ?سا obغ

الذي قام بھ ا3Uا5ي و:و طرد 

زوجتھ وتركXا بالشارع عرضة 

للضياع، وعNO :ذا ?ساس ي�ب�- 

تجرBم أي فعل من شأنھ أن يؤدي 

إ�N طرد الزوج أو ?بناء من بPت 

الزوجية باعتبار:م يحوزون :ذا 

TUاع :ذه ا�xيازة العقار وال يجوز ان

  .م�Vم بأي وسيلة <انت

صل  إ�N سنة وغرامة من واحد �عاقب با�TUس من شXر :  570الف

2.000  Nع عقارا من حيازة  ،در:م 20.000إ��xمن ان ،obر الغopبدون م

  .مشروع، أو قام بأي عمل يحد من Mنتفاع باTUيازة

أو  ھأو اTUد من Mنتفاع �Vا من الزوج ضد زوج فإذا وقع ان�xاع اTUيازة

الhسلق أو الكسر أو بواسطة  العنف أو الVjديد أو ليال أو باستعمال

فإن ، أ�Ëاص متعددين أو <ان ا3Uا5ي أو أحد ا3Uناة يحمل سالحا

 0.0005إ�N  5.000ا�TUس ي�ون من ثالثة أشXر إ�N س�تbن والغرامة من 

  .در:م

  .ال تجوز املتا�عة إال بناء عNO ش�اية املتضرر من ا3UرBمة

التنازل عن الش�اية حدا للمتا�عة وآلثار املقرر القضا¿ي املكhسب يضع 

  .لقوة ال×Yuء املق¥Yu بھ .- حالة صدوره

صل   2.00وغرامة من أشXر ة تإ�N س �عاقب با�TUس من شXر: 570الف

 Nع عقارا من حيازة  ،در:م500إ��xه خلسة أو باستعمال من انobغ

  .التدلPس

الhسلق  العنف أو الVjديد أو باستعمال ليال أو فإذا وقع ان�xاع اTUيازة

أو الكسر أو بواسطة أ�Ëاص متعددين أو <ان ا3Uا5ي أو أحد ا3Uناة 

فإن ا�TUس ي�ون من ثالثة أشXر إ�N س�تbن والغرامة من ، يحمل سالحا

200  Nدر:م750إ�.  

  

  



 

19 

 2016     یونی��������ھ                                                              يتعلق بمحار�ة العنف  ضد ال�ساء 103.13مشروع قانون رقم عدیل تل اقتراحیة   م��ذكرة

 أحDام مسطر0ة: الباب الثالث

جXلXا مثال قد  ألن ال¶Tية �س�ب

لذلك عNO  ،{غفل عن :ذا اTUق

اTsكمة أن تحرص عNO مناقشة 

  .مثل :ذه القضايا .- جلسات سرBة

 

 22.01من القانون رقم  302{غob وتتمم عNO النحو التا�- أح�ام املادة 

  :……………………………املتعلق باملسطرة ا3Uنائية 

  "ا3Uلسة السرBة............................. إذا اعتopت اTsكمة أن : 302املادة 

  

  

إذا {علق ?مر بقضية عنف أو اعتداء ج�YuÄ ضد املرأة أو القاصر "

أو تلقائيا إذا  يمكن للمحكمة، أن {عقد جلسة سرBة بطلب من ال¶Tية

  ارتأت اTsكمة ذلك

  الباÊ- دون {عديل

 

 22.01من القانون رقم  302{غob وتتمم عNO النحو التا�- أح�ام املادة 

بhنفيذه الظobX الشرBف رقم  املتعلق باملسطرة ا3Uنائية الصادر

كما وقع {غيobه ) 2002أكتو�ر  3( 1423رجب  25بتارBخ  1.02.255

  :وتتميمھ

  "ا3Uلسة السرBة............................. إذا اعتopت اTsكمة أن : 302املادة "

إذا {علق ?مر بقضية عنف أو اعتداء ج�YuÄ ضد املرأة أو القاصر "

  "قد جلسة سرBة بطلب من ال¶Tيةيمكن للمحكمة، أن {ع"

املذ<ورة .- الفقرتbن أعاله، ........................................ إذا تقررت سرBة "

  "املناقشات.................... فإ�Vا {شمل أيضا 

  6املادة 

املتعلق  22.01من القانون  7تتمم عNO النحو التا�- أح�ام املادة  دون {عديل 

Uا أعالهباملسطرة اV3نائية املشار إل�:  

  .ا3UرBمة مباشرة.......................... يرجع اTUق .- إقامة : 7املادة"

  ..- قانو�Vا ?ساYuv............................... يمكن ل3Áمعيات املعلن 

غob أن، بال�سبة ل3Áمعيات املذ<ورة والYZ {ع®² بقضايا منا:ضة 

�Vا ?ساYuv، فإنھ ال يمك�Vا أن ت�تصب العنف ضد ال�ساء، حسب قانو 

  .طرفا إال �عد حصولXا عNO إذن كتاJي من ال¶Tية

  ."ا3Uاري بھ العمل......................................................... يمكن للدولة 

  7املادة 

و  57إدخال {عديالت عNO املادتbن 

املتعلق  22.01من القانون رقم   78

Uز باملسطرة اB3نائية من أجل {عز

املتعلق باملسطرة  22.01تتمم عNO النحو التا�- أح�ام القانون رقم 

  :82-5-و 78و   57باملواد ا3Uنائية املشار إليھ أعاله 

  :كما يO-ثانية إضافة فقرة  57املادة 

املتعلق باملسطرة  22.01تتمم عNO النحو التا�- أح�ام القانون رقم 

  :82-5-1ا3Uنائية املشار إليھ أعاله باملادة 

  

  8املادة 
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الhسر¢ع اTUماية القبلية لل¶Tية و 

  ....- اجراءات تطبPب ال¶Tية 

وكذا لالتصال السر¢ع بbن �Tايا 

جرائم :ذا القانون والضابطة 

القضائية أو ال3Áن اTsلية أو 

اX3UوBة للتكفل بال�ساء �Tايا 

العنف حماية للمرأة املعنفة وإنفاذا 

 obبھ فيھ أو"لتدبhوم  منع املش�Tsا

عليھ من Mتصال بال¶Tية أو 

  ....Mقoxاب

إقرار أجل معbن يلزم الشرطة 

القضائية بإنجاز البحث وتقديم 

املعنف أو املشhبھ فيھ .- جرائم :ذا 

القانون من شأنھ أن يحقق حماية 

الزوجة مثال تتعرض ف(للمعنفة 

ش�ايVjا ?و�N لعنف ثان فيم ت�ون 

الضابطة الزالت .- إطار البحث عند 

  القضائية

 

اعتماد آلية للتبليغ عن جرBمة عنف لضمان  يمكن للنيابة العامة

   اة املعنفةللمرأة والفت اTUماية القبلية

  

  :فقرة أخobة كما يO- إضافة 78املادة 

ال يجب أن يتجاوز البحث التمXيدي مدة شXر من تارBخ تقديم " 

  "أو الفتاة الش�اية .- اTUالة الYZ تتعلق :ذه ?خob بالعنف ضد املرأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 5و 82-4عالوة عNO التدابob املنصوص عل�Vا .- املادتbن  82-5-1املادة 

فورا  والفتيات،.- قضايا العنف ضد ال�ساء  فورا أعاله، تتخذ 82

  :تدابob اTUماية التالية

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-5و 82-4عالوة عNO التدابob املنصوص عل�Vا .- املادتbن  82-5-1املادة 

أعاله، تتخذ .- قضايا العنف ضد ال�ساء، فورا تدابob اTUماية  82

  :التالية

  إرجاع اTsضون مع حاض�تھ إ�N السكن املعbن لھ من قبل اTsكمة؛



 

21 

 2016     یونی��������ھ                                                              يتعلق بمحار�ة العنف  ضد ال�ساء 103.13مشروع قانون رقم عدیل تل اقتراحیة   م��ذكرة

  

  الباÊ- دون {عديل

 

 إنذار املعتدي �عدم Mعتداء، .- حال الVjديد بارت�اب العنف، مع {عXده

  .�عدم Mعتداء

  إشعار املعتدي بأنھ يمنع عليھ التصرف .- ?موال املشoxكة للزوجbن؛

  إحالة ال¶Tية عNO مراكز Mسhشفاء قصد العالج؛

?مر باإليداع بمؤسسات Fيواء أو مؤسسات الرعاية Mجتماعية للمرأة 

  .املعنفة الYZ تحتاج إ�N ذلك

  ل بال�ساء »*ايا العنف آليات التكف: الباب الرا�ع

تحدث، للتكفل بال�ساء �Tايا العنف، خاليا و3Uان مشoxكة بbن   

  .القطاعات وفقا للمنصوص عليھ .- :ذا الباب
  9املادة 

للمجالس العلمية دور مXم .- 

 YZاالت العنف الTU التوجيھ والدعم

 ترد عل�Vا

اكم �Tايا العنف باTs والفتياتتحدث خاليا التكفل بال�ساء 

Mبتدائية ومحاكم Mست£ناف و�املصاµU املركزBة وا�Uارجية للقطاعات 

�ومية امل�لفة بالTÚة والشباب و�املرأة وكذا للمديرBة العامة لألمن TUا

   واemالس العلميةالوط®Y والقيادة العليا للدرك املل�ي 

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

  

  

  

 

يا اTsدثة عNO مستوى املصاµU املركزBة تنظيYw تأليف ا�Uال  يحدد بنص

�ومية امل�لفة بالTÚة والشباب و�املرأة وكذا TUارجية للقطاعات ا�Uوا

واemالس للمديرBة العامة لألمن الوط®Y والقيادة العليا للدرك املل�ي 

، وكذا ممثF -Oدارة با�Uاليا اTsدثة عNO مستوى اTsاكم العلمية

تحدث خاليا التكفل بال�ساء �Tايا العنف باTsاكم Mبتدائية 

�ومية TUارجية للقطاعات ا�Uة واBاملركز µUاملصا�ومحاكم Mست£ناف و

Y امل�لفة بالTÚة والشباب و�املرأة وكذا للمديرBة العامة لألمن الوط®

  .ادة العليا للدرك املل�يوالقي

تتو�N :ذه ا�Uاليا مXام Mستقبال وMستماع والدعم والتوجيھ 

  .واملرافقة، لفائدة ال�ساء �Tايا العنف

تت�ون ا�Uاليا اTsدثة عNO مستوى اTsاكم Mبتدائية ومحاكم 

 YuÐدارة، من نائب وكيل امللك وقاF -Oست£ناف، باإلضافة ملمثM

  .د أو املساعدة Mجتماعية?حداث واملساع

تنظيYw تأليف ا�Uاليا اTsدثة عNO مستوى املصاµU يحدد بنص 

�ومية امل�لفة بالTÚة والشباب TUارجية للقطاعات ا�Uة واBاملركز

و�املرأة وكذا للمديرBة العامة لألمن الوط®Y والقيادة العليا للدرك 

ستوى اTsاكم املل�ي، وكذا ممثF -Oدارة با�Uاليا اTsدثة عNO م

  10املادة 
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  .ت£نافMبتدائية ومحاكم Mس

 .يرا¦N .- ت�وBن :ذه ا�Uاليا مبدأ التخصص ومبدأ املناصفة،

  .Mبتدائية ومحاكم Mست£ناف

  .يرا¦N .- ت�وBن :ذه ا�Uاليا مبدأ التخصص ومبدأ املناصفة

ضرورة تمثيل ا3sتمع املد5ي 

 ا�sتص .- عضوBة ال3Áنة الوطنية

�Tايا العنف تتو�N  والفتياتتحدث 3Uنة وطنية للتكفل بال�ساء 

ص عل�Vا .- املادة الثانية عشر ممارسة املXام وMختصاصات املنصو 

  .�عده

�ومة رئPس ال3Áنة الوطنية باقoxاح من السلطة TUس اPن رئbع�

�ومية امل�لفة باملرأةTUا.  

ممثلون عن �Ëصيات و يحضر أشغال ال3Áنة الوطنية  يمكن أن

بصفVjم أعضاء  املرأةالXيئات الوطنية واملنظمات املعنية بقضايا 

b3نة فائ ندائمÁدة .- ذلكإذا رأت ال.  

وممثلون عن حضر أشغال ال3Áنة الوطنية �Ëصيات ي وBمكن أن

إذا رأت املرأة  .- قضايا ذوو خopة الXيئات الوطنية واملنظمات املعنية

  <لما دعت اTUاجة لذلك. ال3Áنة فائدة .- ذلك

  

{عقد ال3Áنة الوطنية اجتماعاVªا مرة .- السنة عNO ?قل، و<لما دعت 

  .بدعوة من رئPسXاالضرورة إ�N ذلك، 

  .يتو�N القطاع امل�لف باملرأة كتابة :ذه ال3Áنة

 .يحدد نص تنظيYw تأليف وكيفيات سob عمل ال3Áنة الوطنية

تحدث 3Uنة وطنية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف تتو�N ممارسة املXام 

  .وMختصاصات املنصوص عل�Vا .- املادة الثانية عشر �عده

�ومة رئPس TUس اPن رئbاح من السلطة �عox3نة الوطنية باقÁال

�ومية امل�لفة باملرأةTUا.  

  

يمكن أن يحضر أشغال ال3Áنة الوطنية �Ëصيات وممثلون عن 

الXيئات الوطنية واملنظمات املعنية بقضايا املرأة إذا رأت ال3Áنة فائدة 

  ..- ذلك

  

  

  

  

ت {عقد ال3Áنة الوطنية اجتماعاVªا مرة .- السنة عNO ?قل، و<لما دع

  .الضرورة إ�N ذلك، بدعوة من رئPسXا

  .يتو�N القطاع امل�لف باملرأة كتابة :ذه ال3Áنة

  .يحدد نص تنظيYw تأليف وكيفيات سob عمل ال3Áنة الوطنية

  11املادة 

ال�eنة 

  الوطنية

  :تناط بال3Áنة الوطنية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف املXام التالية تدقيق .- الصياغة 

�ومية ضمان التواصل  -TUن تدخالت القطاعات اbوالت�سيق وطنيا ب

وFدارات املركزBة املعنية بموضوع العنف ضد 

  ............................................................ال�ساء

  :تناط بال3Áنة الوطنية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف املXام التالية

�ومية  -TUن تدخالت القطاعات اbضمان التواصل والت�سيق وطنيا ب

 .وFدارات املركزBة املعنية بموضوع العنف ضد ال�ساء

الرأي .- مخططات عمل ال3Áن اX3UوBة واTsلية، املشار إل�Vا إبداء  -

  12املادة 
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...........................................  

  

  

  

 

وال3Áن تقوBة وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بbن ال3Áن اX3UوBة 

ا3Uمعيات العاملة .- مجال املرأة  اTsلية و�اÊ- املتدخلbن وخاصة

  .والفتاة

 �عده، وتhبع تنفيذ:ا؛ 15و 13.- املادتbن 

 تلقي تقارBر ال3Áن اX3UوBة واTsلية وفحصXا؛ -

 رصد واقoxاح إم�انات تطوBر عمل ال3Áن اTsلية واX3UوBة؛ -

 املسا:مة .- وضع آليات لتحسbن تدبob عمل ا�Uاليا املشار إل�Vا .- -

 أعاله، وال3Áن اX3UوBة واTsلية ومواكبة عملXا مركزBا؛ 10املادة 

تقوBة وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بbن ال3Áن اX3UوBة وال3Áن  -

  .اTsلية و�اÊ- املتدخلbن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلعب ا3sالس العلمية دورا مXما -

.- التوجيھ والتوعية والوقاية من 

�االتFشالعنف وكذا مواكبة  

وخاصة العنف املمارس ضد  ?سرBة

  ال�ساء والفتيات

تحدث 3Uنة جXوBة للتكفل بال�ساء �Tايا العنف عNO مستوى  -

  :تتألف منالدائرة القضائية ل�ل محكمة است£ناف و 

 الوكيل العام للملك أو نائبھ رئPس؛ -

قاض للتحقيق ومسhشار لTÁكم ومسhشار م�لف باألحداث، �عي�Vم  -

 الرئPس ?ول Tsكمة Mست£ناف؛

 رئPس كتابة النيابة العامة أو من يمثلھ؛ -

 املساعد أو املساعدة Mجتماعية باTsكمة املذ<ورة؛ -

 ؛ممثF -Oدارة -

 ممثل مجلس اX3Uة؛ -

 ا+Keة؛العلمية باemالس ون عن ممثل -

 محام؛ -

 مفوض قضا¿ي، -

عن �يئات اemتمع املد&ي العاملة �� مجال منا�ضة  ممثلون  -

 .العنف ضد ال�ساء 

ل�ساء �Tايا العنف عNO مستوى الدائرة تحدث 3Uنة جXوBة للتكفل با

  :القضائية ل�ل محكمة است£ناف وتتألف من

 الوكيل العام للملك أو نائبھ رئPس؛ -

قاض للتحقيق ومسhشار لTÁكم ومسhشار م�لف باألحداث، �عي�Vم  -

 الرئPس ?ول Tsكمة Mست£ناف؛

 رئPس كتابة النيابة العامة أو من يمثلھ؛ -

-  M كمة املذ<ورة؛املساعد أو املساعدةTsجتماعية با 

 ؛ممثF -Oدارة -

 ممثل مجلس اX3Uة؛ -

 محام؛ -

 مفوض قضا¿ي؛ -

كما يمكن أن يحضر أشغال ال3Áنة، <ل �Ëصية معروفة با:تمامXا 

بقضايا املرأة، وكذا ممثلو الXيئات واملؤسسات وا3Uمعيات الYZ ترى 

  .3نة فائدة .- دعوVªاÁال

  13املادة 

ال�eان 

  ا+Keو0ة
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- -Oح ضرورة ضمان تمثيلية ممثoxنق

.- تركيبة  ا�sتص ا3sتمع املد5ي

ال3Áن بحكم خopتھ امليدانية .- 

 .منا:ضة ظا:رة العنف

كما يمكن أن يحضر أشغال ال3Áنة، <ل �Ëصية معروفة با:تمامXا 

وكذا ممثلو الXيئات واملؤسسات وا3Uمعيات بقضايا املرأة،  وخ��Sxا

  ئدة .- دعوVªاالYZ ترى ا3Uنة فا

 اemالس العلمية با+Keة وممثلوايحدد بنص تنظيYw ممثلو Fدارة 

�يئات اemتمع املد&ي العاملة �� مجال منا�ضة العنف   وممثلوا 

ال3Áنة وكذا كيفيات {عيbن اTsامي واملفوض القضا¿ي ب ضد ال�ساء

 .اX3UوBة للتكفل بال�ساء �Tايا العنف

  

  

  

كذا كيفيات {عيbن اTsامي واملفوض يحدد بنص تنظيYw ممثلو Fدارة و 

  .القضا¿ي بال3Áنة اX3UوBة للتكفل بال�ساء �Tايا العنف

الشراكة مع ا3sتمع املد5ي العامل 

 .- ا3sال

  :تناط بال3Áان اX3UوBة للتكفل بال�ساء �Tايا العنف املXام التالية

 ؛ااملو<ولة لX إعداد خطط عمل جXوBة .- إطار Mختصاصات -

ضمان التواصل والت�سيق بbن السلطة القضائية و�اÊ- القطاعات  -

وFدارات املعنية بقضايا التكفل بال�ساء �Tايا العنف عNO املستوى 

 ؛وكذا ا3Uمعيات ال�سائية العاملة .- ا3sالاX3Uوي 

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

 الباÊ- دون {عديل

  :X3UوBة للتكفل بال�ساء �Tايا العنف املXام التاليةتناط بال3Áان ا

 إعداد خطط عمل جXوBة .- إطار Mختصاصات املو<ولة لھ؛ -

ضمان التواصل والت�سيق بbن السلطة القضائية و�اÊ- القطاعات  -

وFدارات املعنية بقضايا التكفل بال�ساء �Tايا العنف عNO املستوى 

 اX3Uوي؛

تغال ا�Uاليا وال3Áن اTsلية، بما يكفل العمل عNO توحيد كيفيات اش -

تجا5س وت�امل ا�Uدمات عNO مستوى الدوائر القضائية التا�عة 

 لنفوذ محكمة Mست£ناف و�اÊ- القطاعات وFدارات املعنية؛

رصد Fكرا:ات واملعيقات املرتبطة �عمليات التكفل بال�ساء �Tايا  -

ي و.- حدود العنف واقoxاح اTUلول املناسبة لXا �ش�ل {شار<

 صالحيات وإم�انيات <ل قطاع؛

رصد Fكرا:ات واملعيقات املرتبطة �عمليات التكفل بال�ساء �Tايا  -

 العنف الYZ تقت¥Yu تدخال عNO الصعيد املركزي؛

ترصيد مختلف اop�Uات والتجارب الناTÛة و{عميمXا عNO مختلف  -

 ليات اTsلية؛

  14املادة 
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حصيلة عملXا وعمل إعداد تقارBر دورBة وتقرBر سنوي حول سob و  -

 .ال3Áان اTsلية وكذا خاليا التكفل بال�ساء �Tايا العنف

ترفع تقارBر ال3Áان اX3UوBة، بما .- ذلك تقرBر:ا السنوي، إ�N ال3Áنة 

  .الوطنية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف

{عقد ال3Áان اX3UوBة اجتماعاVªا مرتbن .- السنة عNO ?قل، و<لما 

  .ة من رئPسXادعت الضرورة ذلك بدعو 

{عقد ال3Áان اX3UوBة للتكفل بال�ساء �Tايا العنف اجتماعاVªا 

بحضور نصف أعضاVWا عNO ?قل، وتتخذ قراراVªا بأغلبية ?عضاء 

  .اTUاضرBن

تتو�N كتابة النيابة العامة بمحكمة Mست£ناف مXام كتابة ال3Áنة 

  .اX3UوBة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نفس التعليل السابق 

3Uنة محلية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف عNO مستوى الدائرة  تحدث

  :القضائية ل�ل محكمة ابتدائية وتتألف من

 وكيل للملك أو نائبھ رئPسا؛ -

قاض للتحقيق وقاض لTÁكم وقاض ?حداث، �عي�Vم رئPس  -

 اTsكمة؛

 رئPس كتابة النيابة العامة أو من يمثلھ؛ -

- Tsجتماعية باM كمة املذ<ورة؛املساعد أو املساعدة 

 ممثF -Oدارة؛ -

 ممثل مجلس العمالة أو Fقليم؛ -

- ��*mلس العل¶� اemممثل عن ا، 

 محام؛ -

تحدث 3Uنة محلية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف عNO مستوى الدائرة 

  :القضائية ل�ل محكمة ابتدائية وتتألف من

 وكيل للملك أو نائبھ رئPسا؛ -

قاض للتحقيق وقاض لTÁكم وقاض ?حداث، �عي�Vم رئPس  -

 اTsكمة؛

 رئPس كتابة النيابة العامة أو من يمثلھ؛ -

 عد أو املساعدة Mجتماعية باTsكمة املذ<ورة؛املسا -

 ممثF -Oدارة؛ -

 ممثل مجلس العمالة أو Fقليم؛ -

 محام؛ -

 .مفوض قضا¿ي -

  15املادة 

ال�eان 

  اm*لية



 

26 

 2016     یونی��������ھ                                                              يتعلق بمحار�ة العنف  ضد ال�ساء 103.13مشروع قانون رقم عدیل تل اقتراحیة   م��ذكرة

 .مفوض قضا¿ي -

عن �يئات اemتمع املد&ي العاملة �� مجال منا�ضة  ممثلون  -

 العنف ضد ال�ساء

كما يمكن أن يحضر أشغال ال3Áنة، <ل �Ëصية معروفة با:تمامXا 

الYZ  كذا ممثلو الXيئات واملؤسسات وا3Uمعياتو  بقضايا املرأة، وخ��Sxا

  .ترى ال3Áنة فائدة .- دعوVªا

يحدد بنص تنظيYw ممثلو Fدارة وكذا كيفيات {عيbن اTsامي واملفوض 

:يئات ا3sتمع املد5ي  لYw اOTs- وممثلواا3sلس العوممثل القضا¿ي 

للتكفل بال3Áنة اTsلية  العاملة .- مجال منا:ضة العنف ضد ال�ساء

 بال�ساء �Tايا العنف

  

  

  

كما يمكن أن يحضر أشغال ال3Áنة، <ل �Ëصية معروفة با:تمامXا 

بقضايا املرأة، وكذا ممثلو الXيئات واملؤسسات وا3Uمعيات الYZ ترى 

  .ا3Uنة فائدة .- دعوVªا

دد بنص تنظيYw ممثلو Fدارة وكذا كيفيات {عيbن اTsامي واملفوض يح

  .القضا¿ي بال3Áنة اTsلية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف

الشراكة مع ا3sتمع املد5ي العامل 

 .- ا3sال

  :تناط بال3Áان اTsلية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف املXام التالية

 ؛اعمل محلية .- إطار Mختصاصات املو<ولة لX إعداد خطط -

ضمان التواصل والت�سيق بbن السلطة القضائية و�اÊ- القطاعات  -

وكذا  وFدارات املعنية بقضايا التكفل بال�ساء �Tايا العنف

 ؛ا3Uمعيات ال�سائية العاملة .- ا3sال

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

 الباÊ- دون {عديل

3Áام التاليةتناط بالXايا العنف املT� لية للتكفل بال�ساءTsان ا:  

 إعداد خطط عمل محلية .- إطار Mختصاصات املو<ولة لھ؛ -

ضمان التواصل والت�سيق بbن السلطة القضائية و�اÊ- القطاعات  -

 وFدارات املعنية بقضايا التكفل بال�ساء �Tايا العنف

التكفل بال�ساء �Tايا رصد Fكرا:ات واملعيقات املرتبطة �عمليات  -

العنف واقoxاح اTUلول املناسبة لXا �ش�ل {شار<ي و.- حدود 

 صالحيات وإم�انيات <ل قطاع؛

رصد Fكرا:ات واملعيقات املرتبطة �عمليات التكفل بال�ساء �Tايا  -

 العنف الYZ تقت¥Yu تدخال عNO الصعيد اX3Uوي واملركزي؛

 .إعداد تقارBر دورBة -

تقارBر:ا الدورBة، إ�N ال3Áان اX3UوBة حول سob ترفع ال3Áان اTsلية 

  .وحصيلة عملXا

  16املادة 

اختصاصات 

ال�eان 

  اm*لية
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{عقد ال3Áان اTsلية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف اجتماعاVªا أرJع 

مرات .- السنة عNO ?قل، و<لما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من 

  .رئPسXا

{عقد ال3Áان اTsلية للتكفل بال�ساء �Tايا العنف اجتماعاVªا بحضور 

  .عضاVWا عNO ?قل، وتتخذ قراراVªا بأغلبية ?عضاء اTUاضرBننصف أ

  .تتو�N كتابة النيابة العامة باTsكمة مXام كتابة ال3Áنة

  دخول ح?6 التنفيذ: الباب ا+8امس

يدخل :ذا القانون ح�b التنفيذ �عد ثالثة أشXر من تارBخ 5شره  بدون {عديل 

  .Bدة الرسميةبا3Uر 

  17املادة 
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  الئحة ا3Uمعيات املوقعة عNO املذكرة

  
  جمعيات شبكة منتدى الز�راء للمرأة املغر�ية

  اسم الرئPسة  املدينة  اسم ا3Uمعية  

 وفاء بن عبد القادر  طنجة  جمعية كرامة لتنمية املرأة  1

  خديجة دادي الhسو�-  طنجة  جمعية رسالة لتنمية مXارات املرأة  2

 لطيفة بوسعيد  العرا¿ش  عية مودة لتنمية املرأة ورعاية ?سرةجم  3

 أمينة بنعبد الو:اب  تطوان  جمعية ?مل ال�سائية  4

 جميلة الد<ا�-  القصر الكبob  جمعية البلسم لتأ:يل املرأة ورعاية الطفولة  5

 سعاد برحمة  القصر الكبob  جمعية أمومة Tsار�ة داء سرطان الثدي والرحم  6

  عواطف التمسما5ي  القصر الكبob  ة املش�اة للتنميةجمعي  7

 فائزة الشبO-  الشاون   جمعية ز�Bب للتنمية والت�افل Mجتما¦-  8

 أمينة اسقO-  وزان  جمعية التضامن للoxبية و التنمية  9

 كرBمة الXس�وري  أصيلة  جمعية اTUياة للتنمية Mجتماعية  10

طمة ابنPنوفا  وزان  جمعية إكرام للمرأة والطفولة  11  

 م®² أفتا{ي  وجدة  جمعية التطوع والتنمية  12

Vة معارBج  وجدة  جمعية حوار ال�سائية  13  ن̧ز

 خديجة ميمو5ي  الناضور   جمعية جنان اob�U لألعمال Mجتماعية  14

 سعاد شيÜ-  اTUسيمة  لتنمية ?سرة  الصفاءجمعية   15

 فاطمة اTUمداوي   الر�اط  ا3Uمعية املغر�ية للoxبية ورعاية ?سرة  16

 فاطمة البو¢سفي  الر�اط  مركز الصفاء إلرشاد ودعم ?سرة والشباب  17

ال  مركز الوئام لإلرشاد ?سري   18  جميلة املصO-  س

ال  جمعية 5ساء العيايدة للتنمية املستدامة  19  ثورBة طرBف  س

ال  جمعية املر¢سة للتنمية  20 الش  س ال�- ع   مرBم الفي

الذ ?سرة  21 ال  جمعية م   مراد العلM Ywدر¢YuÄ  س

 منال الزل�امي  تمارة  جمعية صناع ?مل للتنمية ال�شرBة  22

 خديجة الطوBل  تمارة  جمعية السكينة لإلرشاد ?سري   23

 رضوان بوسنPنة  تمارة  جمعية تمارة للتنمية اTsلية  24

 5عيمة بو¢غروم®Y  القنيطرة  جمعية أطياف للoxبية والثقافة والتنمية  25

 :دى ال�وش  القنيطرة  جمعية الشروق لتنمية املXارات ال�سائية  26

 فرBدة طجيو  القنيطرة  جمعية مودة للت�افل ورعاية ?سرة  27

 سعاد الياقو{ي  موالي بوسلXام  جمعية ?مل للمرأة القروBة  28
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 ثرBة خباش  جمعة لالميمونة  جمعية ال«oيا  29

 سعدية الد<ا�-  سيدي سليمان  سرةجمعية فاطمة الفXرBة لتنمية ورعاية ?   30

 مصطفى امشعر  تيفلت  جمعية النopاس  31

32  
  جمعية مودة لرعاية ?سرة

سوق ?رJعاء 

  الغرب
  سليمة بنغنو

 أمنة بن�شob  فاس  بيhنا حياتنا TUماية ?سرة والبPئة  33

 رجاء املقرئ   فاس  جمعية وصال لرعاية شؤون ?سرة  34

 فدوى توفيق  سفا  جمعية تحت العشرBن  35

 مرBم بوزBدي  فاس  جمعية الوفاق للتنمية ?سرBة  36

 رجاء املقرئ   فاس  Mئتالف املواطن TUماية اTUقوق الدستورBة للمرأة والطفل  37

 نز:ة شاكر  فاس  جمعية ارتقي لل�Vوض بحقوق املرأة و?سرة  38

 اري رشيدة ا�sت  صفرو   جمعية الوئام لتنمية املرأة ورعاية ?سرة  39

 ر�يعة بيھ  مكناس  جمعية البتول لرعاية الفتاة  40

 إيمان السالوي   مكناس  جمعية الشقائق  41

 املقرY®B نجية  أ<وراي  جمعية النور لتنمية ورعاية املرأة والطفل و?سرة  42

  نجاة أزروال  أزرو  جمعية عيون ?طلس لالرتقاء باألسرة  43

 رحمة ادرBوش  ةتاز   جمعية الرميصاء للتنمية ال�سوBة  44

45  ob�Uفتيحة زروق   تازة  جمعية منا:ل ا 

 أمال الXيلوش  تا:لة  جمعية ?مل للتنمية والبPئة  46

 اTUومة نادية  تا:لة  جمعية التواصل للمرأة والتنمية  47

 خديجة غورا  الزراردة  جمعية الفالح للتنمية والتواصل  48

 را:يYwعفيفة Mب  واد امليل  �سمة للoxبية والتنمية  49

 الشيÜ- لالشرBفة  تاونات  جمعية العطاء للمرأة والطفل  50

 فاطمة العبادي  بتPسة تاونات  جمعية ال�وثر ال�سائية  51

 فاطمة اكر¢ش  الدار البيضاء  نماء لألسرة والطفل جمعية  52

 نجاة الكص  الدار البيضاء  ا3Uمعية املغر�ية لتنمية أسرة ?لفية الثالثة  53

54  ��Uجتماعيةجمعية اM حليمة خليف  الدار البيضاء  ساء لألعمال 

 سناء ا�Uلطي الدار البيضاء  جمعية املستقبل لألسرة والشباب  55

 عزBزة الشبO- الدار البيضاء  جمعية نور ?سرة للتضامن Mجتما¦-  56

 خديجة حاجب الدار البيضاء  جمعية إنماء للتنمية ال�شرBة  57

 رحمة بنور  الدار البيضاء  فة والرBاضةجمعية فتاة الß- للثقا  58

 فاطنة مXبوت الدار البيضاء  جمعية ?سرة والتنمية  59
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 سمية الودغobي  الدار البيضاء  جمعية جسر الرحمة للتنمية ?سرBة  60

 ايمان العوBنة الدار البيضاء  فرع بوس�ورة –جمعية املستقبل لألسرة والشباب   61

 حنان الداودي الدار البيضاء  منظمة فتاة املغرب إكرام  62

 السعدية حبابة اقليم النواصر  جمعية أ5سام اob�U للتنمية ?سرBة  63

 جميلة أبوالغا�- اقليم النواصر  جمعية لقدادرة ال�سوBة للتنمية Mجتماعية  64

65  Y®جتما¦- و الثقا.- و الفM ورة  جمعية الفاروق للعمل� احالم حرBمل بوس
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