
 

 

 

 

 م�خص

  يتعلق بمحار�ة العنف ضد النساء103.13 رأي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  بخصوص مشروع القانون رقم 

 

، أصدر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان 2016 أبر�ل 21  بتار�خالنواب إبداء الرأي املوجھ من طرف السيد رئيس مجلس بناء ع�� طلب 

.   يتعلق بمحار�ة العنف ضد النساء103.13بخصوص مشروع القانون رقم  رأيھ 2016 ماي 23يوم إلاثن�ن 

اتفاقية القضاء ع�� و قد ارتكز  رأي املجلس ع�� عدد من املرجعيات الدستور�ة و مرجعيات القانون الدو�� �حقوق إلا�سان ال سيما 

  املعنونة " �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة  ل19جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة كما تم تفس��ها ع�� ا�خصوص  التوصية العامة رقم 

، و كذا اتفاقية حقوق الطفل.  العنف ضد املرأة"

 املعتمد من قبل ا�جمعية العامة لألمم ،إلاعالن �شأن القضاء ع�� العنف ضد املرأةكما استحضر املجلس عددا من الوثائق إلاعالنية ك

، إعالن و م��اج عمل بيج�ن الصادر عن املؤتمر العال�ي الرا�ع املع�ي باملرأة و كذا قرارات ا�جمعية العامة  و مجلس حقوق املتحدة

إلا�سان التا�ع�ن لألمم املتحدة ذات العالقة بمختلف قضايا و أش�ال و أولو�ات م�افحة العنف ضد النساء.  

و ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا باملالحظات و التعليقات ا�ختامية و التوصيات ذات العالقة بم�افحة العنف ضد النساء 

 ، �جنة مناهضة التعذيب،ال�جنة املعنية بحقوق إلا�سان، ال�جنة املعنية بالقضاء ع�� التمي�� ضد املرأةاملوجهة إ�� بالدنا من طرف 

 مجموعة العمل حول التمي�� ضد املرأة �� التشريع و ،ال�جنة املعنية با�حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، �جنة حقوق الطفل

.  إطار الاستعراض الدوري الشامل، و  كذا التوصيات ذات الصلة بم�افحة العنف ضد النساء املوجهة إ�� بالدنا �� املمارسة

فاقية مجلس أور�ا للوقاية من العنف ضد النساء و العنف اتكما استحضر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان عددا من العناصر ألاخرى ك

  �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة اتاج��اد ال�ي أو�ىى املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان باالنضمام إل��ا و كذا املن��� و م�افح��ما

 ا�خاصة  املعنية ةاملقرر ، و  تقار�ر بمناسبة نظرها �� البالغات الفردية املتعلقة بادعاءات ان��اك اتفاقية القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة

 ، �� مجال م�افحة العنف ضد النساء.  املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�ساناج��اد ، إضافة إ�� بالعنف ضد املرأة و أسبابھ و عواقبھ

و قام املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بدراسة عدد من التجارب املقارنة للتشريعات و السياسات العمومية املتعلقة بم�افحة العنف 

ضد النساء ل�ل من إسبانيا، فر�سا، ب�جي�ا، ال���غال، فنلندا، السو�د، ناميبيا، كينيا، جنوب إفر�قيا، الدانمرك، النمسا، و أملانيا.   

 يتعلق بمحار�ة 103.13 باعتبارها �� إعداد مشروع القانون أو�ىىال�ي و قد ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �عدد من النقط 

  العنف ضد النساء. 

و تتمثل هذه النقط باألساس �� اعتبار العنف القائم ع�� أساس ا�جنس بوصفھ شكال من أش�ال التمي�� ، و إ�� ضرورة استحضار 

إطار قانو�ي مل�افحة مفهوم "العناية الواجبة " كمفهوم مهي�ل لألطر القانونية  املتعلقة  بم�افحة العنف ضد النساء، باعتبار أن أي 

العنف ضد النساء مطابق للمتطلبات الدستور�ة و  لالل��امات الاتفاقية للمغرب يتع�ن أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالوقاية من 

  العنف، و التحقيق �� مختلف حاالتھ، و زجر هذه ا�حاالت و ج�� أضرار �حايا العنف.

(العناية الواجبة ع�� مستوى ألافراد والعناية الواجبة ع�� و ضمن نفس إلاطار ذكر املجلس بمستو�ات إعمال مفهوم العناية الواجبة 

ضرورات ا��جام إلاطار القانو�ي  و السياسات العمومية املتعلقة بم�افحة العنف ضد و بضرورات   )السلطات العموميةمستوى 

املتطلبات املتعلقة بالولوج إ�� العدالة ل�حايا العنف ضد النساء بما �� ذلك ال��تيبات املسطر�ة املالئمة لتسهيل ولوج النساء، و كذا 

النساء إ�� سبل الانتصاف إضافة إ�� املتطلبات املتعلقة بم�افحة العنف ضد النساء �� سياقات محددة 

و قد توخت مق��حات و توصيات املجلس تحقيق ألاهداف التالية :  

حظر املس بالسالمة ا�جسدية و ، و كذا  (تصدير الدستور )حظر و م�افحة �ل أش�ال التمي�� �سبب ا�جنس الفع�� لعمال إلا •

  من الدستور )22املعنو�ة ألي �خص (الفصل
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 و  كذا املالحظات و التعليقات ا�ختامية و إعمال الال��امات امل��تبة عن اتفاقية القضاء عل  جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة  •

 التوصيات املوجهة إ��  بالدنا من طرف ألاجهزة و الهيئات ألاممية �� مجال م�افحة العنف ضد النساء ؛

إلاعمال القانو�ي ملفهوم "العناية الواجبة" �� مجال م�افحة العنف ضد النساء؛   •

 تقو�ة املقتضيات املتعلقة بالتعر�فات �� مجال م�افحة العنف ضد النساء؛  •

تدقيق �عض �عر�فات املشروع و مقتضياتھ بما يحقق الا��جام مع موضوع  و غاية مشروع القانون املتمثل �� م�افحة  •

 العنف ضد النساء؛  

تقديم مق��حات بمراجعة �عض مقتضيات القانون ا�جنائي و املسطرة ذات الصلة املباشرة بم�افحة العنف ضد النساء.  •

 باعتبار  الطا�ع املركب و املتعدد ألاش�ال �حاالت و أنماط العنف ضد النساء بوصفها ان��ا�ات �حقوق إلا�سان.  

تقديم مق��حات تتعلق بتقر�ب مشروع القانون  من املتطلبات الواردة �� "دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة"   •

 و كذا من . 2010الصادر عن شعبة ال��وض باملرأة التا�عة إلدارة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية لألمم املتحدة، �� 

 املعنون "تداب�� منع ا�جر�مة و 1998 ف��اير 2 الصادر بتار�خ 86/52العناصر ألاساسية لقرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم

العدالة ا�جنائية الرامية إ�� القضاء ع�� العنف ضد املرأة"  و كذا وثيقة "الاس��اتيجيات النموذجية و التداب�� العملية للقضاء 

 ع�� العنف ضد املرأة �� مجال ا�جر�مة و العدالة ا�جنائية" امل�حقة بالقرار املذ�ور 

 

  املذ�ور : 103.13و فيما ي�� أهم توصيات املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  الواردة �� رأيھ بخصوص مشروع القانون 

�عر�ف العنف ضد املرأة بوصفھ شكال من أش�ال التمي��  �سبب ا�جنس، و أن �شمل �عر�ف العنف ضد املرأة �افة أعمال  .1

العنف القائمة ع�� النوع، و ال�ي �سبب، أو  ال�ي من شأ��ا أن �سبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، 

 أو إلاكراه أو ا�حرمان التعسفي من ا�حر�ة سواء أ�ان ذلك  أو الامتناع عن الفعلبما ف��ا ال��ديد بالقيام بمثل هذه ألاعمال،

 �� ا�حياة العامة أو ا�خاصة.  

زجر مختلف أش�ال العنف ضد النساء سواء �انت "عمال  معزوال" أو "نمطا من السلوك".         .2

  و إدراج عبارة " و الفتيات" �� عنوان مشروع إدراج مقت�ىى بموجبھ �شمل مصط�ح "امرأة" الفتيات دون سن الثامنة عشر .3

القانون 

إدراج مقت�ىى يحدد  نطاق تطبيق هذا القانون الذي �شمل ال�حايا (النساء و الفتيات)، و مرتك�ي أعمال العنف و  .4

 املؤسسات املختلفة خاصة القضائية و إلادار�ة م��ا ال�ي �شملها الال��ام بالعناية الواجبة. 

 ح�� 103.13مادة جديدة ب�ن ، تتضمن مقت�ىى بموجبھ تقوم ا�ح�ومة �� غضون سنة واحدة من دخول القانون إدراج  .5

التنفيذ بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن ع�� ا�خصوص، التداب�� و إلاجراءات ال�ي ستتخذها 

مختلف السلطات العمومية، �ل �� نطاق اختصاصها �� مجال م�افحة الصور النمطية و ألاف�ار املسبقة ذات الصلة بالنوع 

.  و سواء تم اختيار تقو�ة الاجتما�� و كذا مختلف املمارسات القائمة ع�� فكرة دونية املرأة أو ع�� دور نمطي للنساء و الرجال

 اي املجال املتعلق بم�افحة �ل أش�ال العنف و التمي�� ضد النساء، 2016-2012املجال الثا�ي من ا�خطة ا�ح�ومية للمساواة 

ت�و�نية و�عليمية وإعالمية  تتضمن ع�� ا�خصوص برامج للوقاية من العنف ضد النساءأو تم وضع خطة وطنية خاصة   

، فإن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يو�ىي باعتبار الطا�ع املندمج لهذه ا�خطة من جهة و بق��ح خاصة بمناهضة العنف

 . 103.13تقو�ة وضعها القانو�ي من خالل التنصيص عل��ا �� مشروع القانون 

 من القانون ا�جنائي بحذف شرط 404 التغي�� و التتميم املق��ح �� مشروع القانون ع�� الفصل املجلس بخصوصأو�ىى  .6

كظرف مضاعف للعقو�ة و حذف حا�� أو سابق «ظهور ا�حمل و العلم بھ لدى الفاعل"  و إضافة ارت�اب العنف ضد خطيب 

شرط ارت�اب العنف بحضور أحد  الوالدين كظرف مضاعف للعقو�ة مع إلابقاء ع�� الظرف املضاعف للعقو�ة املتعلق 

 بارت�اب العنف بحضور  أحد ألابناء. 

  من القانون ا�جنائي بأن يدرج ا�خطيب431 التغي�� و التتميم املق��ح �� مشروع القانون ع�� الفصل املجلس بخصوصأو�ىى  .7

إ�� قائمة ألا�خاص الذين يتعرضون ملضاعفة العقو�ة �� حالة إلامساك عمدا عن تقديم مساعدة ل�خص ا�حا�� أو السابق 

 �� خطر   �� الوضعيات املنصوص عل��ا �� الفقرة ألاو�� من الفصل املذ�ور 

 من القانون ا�جنائي، مع إلابقاء ع�� وصفھ كجناية، و نقل 486 الفصل �عر�ف جديد لالغتصاب املنصوص عليھ �� وضع  .8

الفصل املذ�ور �عد إعادة ترقيمھ إ�� الباب السا�ع من القانون ا�جنائي  املعنون " �� ا�جنايات و ا�جنح ضد ألا�خاص"  و  

2 
 



 املجلس أن �عرف الاغتصاب كما ي�� : "�عت�� اغتصابا �ل إيالج جن�ىي مهما �انت طبيعتھ و بأية وسيلة �انت، يرتكب اق��ح

 و ذلك �غض النظر  عن الصلة ب�ن ال�حية و مرتكب ع�� �خص آخر عن طر�ق العنف، و إلاكراه، أو ال��ديد أو املفاجأة

 . "  ، و �سمح هذا التعر�ف املق��ح بإدراج الاغتصاب الزو��الفعل

  من القانون ا�جنائي490حذف  الفصل   من القانون ا�جنائي.  و 488حذف "الافتضاض" كظرف �شديد و حذف املادة  .9

 �ش�ل عائقا موضوعيا أمام تقدم عدد من ال�حايا بالش�ايات من أجل الاغتصاب. املذ�ور 490باعتبار أن الفصل 

إعادة تحديد �عض عناصر التحرش ا�جن�ىي ع�� استبدال مصط�حات " أوامر، أو ��ديدات أو و سائل لإلكراه" ب مصط�حات"   .10

 أي سلوك لفظي أو غ�� لفظي أو جسما�ي ذي طبيعة جنسية"

تقو�ة �عر�ف التحرش ا�جن�ىي ع��  التنصيص ع�� إحداث هذا السلوك لدى ال�حية "وضعية موضوعية و   تخو�فية،  .11

 معادية أو مهينة"

 تجر�م املشاركة و املساهمة �� جميع ا�جرائم املتعلقة بالعنف ضد النساء  .12

بتدقيق التدب�� الوقائي    من القانون ا�جنائي 61 املجلس بخصوص التتميم املق��ح �� مشروع القانون ع�� الفصل ىوصأ .13

العاشر املق��ح و املتمثل �� "منع املح�وم عليھ من الاتصال بال�حية"  و ذلك بأن �شمل �عر�ف هذا التدب�� منع  دخول 

مرتكب العنف إ�� من�ل ال�حية، أو منع إقامة مرتكب العنف �� محيط مع�ن حول من�ل ال�حية أو ال��دد ع�� أماكن 

    ترتادها ال�حية بصفة معتادة أو  �عمد اختالق لقاء مع ال�حية

  ب��م �� حال قيامهم باألفعال املجرمة بمقت�ىى الفصلو إ�� ألا�خاص الذين تضاعف عق ا�حا�� أو السابقإضافة ا�خطيب .14

 من القانون ا�جنائي  407

ا�خضوع لدورة إدراج تداب�� إضافية �عد  قضاء العقو�ات املح�وم ��ا �� إطار  ا�جرائم املتعلقة بالعنف ضد النساء م��ا  .15

تدر�بية أو ت�و�ن داخل مص�حة أو  مرفق ص��، أو اجتما�� أو م�ي أو جمعية متخصصة �� م�افحة العنف ضد النساء  ملدة 

ال تتجاوز ثالثة أشهر �� أجل ال يتجاوز ثمانية عشر شهرا، ابتداء من تار�خ ان��اء العقو�ة املح�وم ��ا عليھ أو من تار�خ صدور 

، غ�� أن املجلس الوط�ي �حقوق املقرر القضائي، إذا �انت العقو�ة السالبة ل�حر�ة املح�وم ��ا موقوفة التنفيذ أو غرامة

إلا�سان يو�ىي، �� إطار تصور واق��، مواكبة ذلك بوضع  �افة ال��تيبات التنظيمية و املؤسساتية الضرور�ة �جعل هذا 

 التدب�� إلاضا�� ممكنا؛ 

و الطليق إ�� قائمة ألا�خاص الذين تضاعف عل��م العقو�ة  �� حال ارت�ا��م ا�حا�� أو السابق إضافة �ل من ا�خطيب  .16

  من القانون ا�جنائي أو �شدد عل��م العقو�ة �� حال ارت�ا��م ا�جرائم 429، و 427، 426، 425ل�جرائم املنصوص عل��ا �� 

   من القانون ا�جنائي.436املنصوص عل��ا �� الفصل 

 و 1-448 الطليق إ�� قائمة ألا�خاص الذين تضاعف عقو���م �� حال ارت�ا��م ل�جرائم املنصوص عل��ا �� الفصل�ن إضافة  .17

 .  103.13 �� مشروع القانون  ا�جديدين املق��ح�ن448-2

جر�مة التعقب و املضايقة (أي ما  �ل فعل لو ليس شكال من أش�ال التحرش ا�جن�ىي جر�مة قائمة الذات بوصفها  اعتبار، .18

إضافة الاتصال ع�� �خص ثالث إ�� أش�ال إلامعان �� مضايقة  �اإلمعان �� املضايقة ،) stalkingيم�ىى باللغة إلانجل��ية 

أعمال مضايقة مماثلة من لل�حية أو أي إضافة استعمال املعطيات ال�خصية لل�حية  لتقديم سلع أو خدمات ، الغ�� 

شأ��ا أن تن��ك أسلوب حياة ال�حية بصفة جدية كعنصر أسا�ىي �� �عر�ف جر�مة املضايقة، مما سيمكن من عدم اخ��ال 

هذه ا�جر�مة �� "ألاغراض ا�جنسية" و يوسع نطاق حماية النساء �حايا العنف، ع�� اعتماد معيار "ان��اك أسلوب حياة 

 إضافة �ل من الزوج و الطليق و ا�خطيب إ�� قائمة ألا�خاص الذين يتعرضون ملضاعفة عقو�ة املضايقة.و ال�حية" 

الف�ى  بمثابة مدونة ألاسرة (كما تم �عديلھ و تتميمھ) و اللذان ينظمان زواج 70.03رقم  من القانون  21 و 20حذف املادت�ن  .19

  من قانون ألاسرة ال�ي تنص 19والفتاة دون سن ألاهلية، و سيمكن هذا ا�حذف، من  إلغاء أي استثناء ع�� مقتضيات املادة 

 . ع�� أنھ " تكتمل أهلية الزواج بإتمام الف�ى والفتاة املتمتع�ن بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية"

  قاعدة املتا�عة �� حالة الزواج القسري ليس فقط بناء ع�� ش�اية ال�خص املتضرر من ا�جر�مة و إنما  أيضا إقرارإقرار  .20

   سنة)  ع�� الزواج18تحر�ك الدعوى العمومية تلقائيا �� حالة إكراه �خص قاصر (أي �خص يقل سنھ عن 

يتوفر عذر مخفض للعقو�ة �� جرائم القتل أو ا�جرح أو  من القانون ا�جنائي الذي ينص ع�� أنھ " 418حذف الفصل  .21

  "الضرب، إذا ارتك��ا أحد الزوج�ن ضد الزوج آلاخر وشر�كھ عند مفاجأ��ما متلبس�ن بجر�مة ا�خيانة الزوجية
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 من القانون ا�جنائي، ع�� متا�عة  ا�جرح أو الضرب العمدي�ن �� حاالت العنف ضد النساء �غض 400التنصيص ��  الفصل  .22

 . ال تتجاوز مدتھ عشر�ن يوماالنظر  عما إذا نتج عنھ أو لم ينتج  �جز 

  �غض النظر عن طبيعة العالقة ب�ن ال�حية والفاعل. من مشروع القانون 5 و 3تجر�م ألافعال املنصوص عل��ا �� املادت�ن  .23

 ا�حا�� ) الزوج ا�حا�� أو السابق، أو ا�خطيب1�شديد العقو�ة بصفة ممن�جة �� حاالت العنف التالية: عندما ي�ون الفاعل ( .24

) حالة 5) �خصا أساء استعمال سلطتھ، أو (4) �خصا يقيم مع ال�حية، أو (3) أحد أفراد ألاسرة، أو (2 أو (أو السابق

) عندما 9) عند �عدد ا�جناة، أو (8) ضد طفل أو بحضوره، أو (7) ارتك��ا ضد �خص �� وضعية هشاشة ، أو (6العود، أو (

) 11) عند ارت�اب ا�جر�مة باستعمال السالح أو ال��ديد بھ، أو (10ت�ون ا�جر�مة مسبوقة أو مق��نة �عنف بالغ ا�خطورة، أو (

  . عندما تتسبب ا�جر�مة �� ضرر جسدي أو نف�ىي بالغ لل�حية

  جديدة �� قانون املسطرة ا�جنائية بمقتضاها يبلغ ضباط و أعوان الشرطة القضائية والنيابة العامة، 1-9- 82إدراج مادة  .25

 املتعلق بمحار�ة العنف ضد النساء   أن لهم ا�حق �� : 103.13بجميع الوسائل املتاحة، ال�حايا املتمتع�ن بحماية القانون 

أوال، ج�� الضرر الذي أصا��م؛ ثانيا، أن ي�ونوا طرفا مدنيا إذا ما تم تحر�ك الدعوى من طرف النيابة العامة، أو إلابالغ 

؛ ثالثا، أن ي�ونوا، إذا ما رغبوا �� أن ي�ونوا طرفا مدنيا، مؤازر�ن 103.13مباشرة  عن وقائع العنف  املشمولة بالقانون 

بمحام أو مستفيدين من املساعدة القضائية؛ را�عا، أن تتم مساعد��م من طرف  آليات التكفل بالنساء �حايا العنف و با�� 

 ؛ خامسا، أن يلتمسوا أمرا  املصا�ح العمومية املختصة و من جمعية مختصة �� تقديم الدعم للنساء �حايا العنف

با�حماية، كما يتم إخبار ال�حايا بالعقو�ات املنصوص عل��ا �� حق مرتكب أو مرتك�ي العنف وشروط تنفيذ العقو�ات ال�ي 

 قد تصدر �� حقهم.

إ�� ال�حية �� قضايا عند الاقتضاء  من قانون املسطرة ا�جنائية بإدراج إم�انية الاستماع 302�عديل البند الثا�ي من املادة  .26

و استفادة ال�حية من  تقنيات تواصل مالئمة من أجل تفادي محاولة  تخو�ف  ال�حيةاستخدام العنف ضد النساء  ب

 مواكبة مختص�ن �� ال�حة و الدعم النفسي�ن  أثناء الاستماع إ�� ال�حية.

 من قانون املسطرة ا�جنائية إلتاحة إم�انية الاستماع إ�� الشهود �� قضايا 304إدراج مقت�ىى جديد ع�� مستوى املادة  .27

 .تقنيات تواصل مالئمة من أجل حماية لل�حيةاستخدام العنف ضد النساء ب

ع�� عدد من التداب�� الضرور�ة �حماية  من قانون املسطرة ا�جنائية  تنص 304إدراج مقت�ىى جديد ع�� مستوى املادة  .28

حقوق واحتياجات ألاطفال الشهود ع�� أي ش�ل من أش�ال العنف بما �� ذلك تحديد ا�حق �� ا�حضانة وا�حق �� الز�ارة، 

وا�حرمان من ا�حق �� الز�ارة إذا �ان مخالفا إلرادة الطفل، وتقديم الدعم النف�ىي والاجتما�� املتناسب مع سن الطفل 

 الشاهد.

جديدة من قانون املسطرة ا�جنائية بمقتضاها يقع عبء إلاثبات (أي إثبات عدم التحرش) �� حال التحرش 1-296إدراج مادة   .29

 من القانون ا�جنائي ع�� املد�� عليھ  �� حالة ما إذا �انت لھ سلطة ع�� ال�حية �� 1-503ا�جن�ىي املنصوص عليھ �� املادة 

 املجال�ن امل�ي أو الدرا�ىي.

، و ليس  و املختصة من قانون املسطرة ا�جنائية و ذلك لتمك�ن جميع ا�جمعيات املؤسسة بصفة قانونية7�عديل املادة ��  .30

فقط ا�جمعيات املعلن أ��ا ذات منفعة عامة، من أن تنتصب �� حدود مجال اهتمامها املنصوص عليھ �� قانو��ا ألاسا�ىي 

 طرفا مدنيا �� �ل دعوى مدنية للتعو�ض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة.  

�� قضايا العنف  من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة، حسب ا�حالة،  إضافة تداب�� ا�حماية التالية ال�ي تتخذ فورا .31

باختيار عنوان مخابرتھ  لدى  لل�حية  ال��خيص ؛العنف النساء �حايااستقبال  خلية نحو ضد النساء   : توجيھ ال�حية 

 من قائمة؛ تمك�ن ال�حية من  ا�حمايةب مرخالل ف��ة ألا يرافقھ مؤهل لدى �خص معنوي  أو يمثلھ الذي املحامي مكتب

 �عد ،و�مكن لھ.  (مثال جمعيات متخصصة)ا�حمايةب  ف��ة ألامر�امل خالل املؤهل�ن القابل�ن ملواكبتھ املعنو��ن ألا�خاص

 �غرض الاتصال بھ. ،�عنوان ال�حية الفع�� ال�خص املعنوي املؤهل تبليغ موافقتھ،

إضافة مادة جديدة �� املسطرة ا�جنائية، تتعلق بالتسو�ة ا�جنائية �� حالة جر�مة تبديد أو تقو�ت ألاموال ب�ن الزوج�ن أو ��  .32

حالة التحايل ع�� مقتضيات مدونة ألاسرة املتعلقة بالنفقة أو السكن أو املستحقات امل��تبة عن إ��اء العالقة الزوجية أو 

التسو�ة ا�جنائية �� عقو�ة بديلة و  ال �عت�� شكال من أش�ال و يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن باقتسام املمتل�ات. 

 الوساطة أو الص�ح 

4 
 



 من جمادى آلاخرة 25الصادر ��  1.63.071  بتغي�� وتتميم الظه�� الشر�ف رقم 04.00قانون رقم �عديل  املادة ألاو�� من   .33

 و ذلك بإدراج مقت�ىى يضمن ألبناء النساء �حايا العنف اللوا�ي ) حول إلزامية التعليم ألاسا�ىي1963 نوفم�� 13 (1383

 غ��ن م�ان إقام��ن �� إطار أو امر ا�حماية أو التداب�� الوقائية  بااللتحاق فورا بأقرب مدرسة ملحل إقام��م ا�جديد. 

 املتعلق بمدونة الشغل  ع�� حق العاملة �حية حاالت العنف املنصوص عل��ا �� القانون 65.99التنصيص �� القانون  .34

ها إ�� مقر و نقل ساعات عملها أتخفيض أو إعادة تنظيم  �� الاستفادة، مقابل إلادالء باألمر با�حماية الصادر لفائد��ا، ب103.13

حاالت الناجم عن تتضمن مدونة الشغل مقت�ىى �سمح باعتبار الغياب أو التأخر عن العمل �� نفس السياق، يق��ح أن و. آخر

 .غيابا أو تأخرا م��را 103.13العنف املنصوص عليھ �� القانون 

حث املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ا�جماعات ع�� املساهمة �شراكة مع الدولة �� إحداث املراكز الاجتماعية إليواء النساء  .35

 �حايا العنف  مما سيمكن من ضمان مستوى هام من القرب �� مجال حماية النساء �حايا العنف.   

  تحدث بموجبھ  خاليا التكفل بالنساء �حايا  103.13 من مشروع القانون 10إضافة مقت�ىى إ�� الفقرة ألاو�� من املادة  .36

 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية  املنصوص عل��ا �� العنف باملراكز الاجتماعية لإليواء املحدثة با�جماعات و عند الاقتضاء

  املتعلق �شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدب��ها. 14.05القانون رقم 

 من مشروع القانون بإضافة مهمة تقديم خدمات خطة ألامان بما ف��ا السكن آلامن 10�عديل الفقرة الثانية من املادة   .37

 لل�حايا و أطفالهن ضمن مهام خاليا التكفل بالنساء �حايا العنف. 

إضافة مقت�ىى يمكن بموجبھ الاستعانة بأعضاء من جمعيات عاملة �� مجال محار�ة العنف ضد النساء لدعم خاليا التكفل  .38

بالنساء �حايا العنف و ذلك ع�� أساس شرا�ات متعددة السنوات و محددة ألاهداف ب�ن السلطة ا�ح�ومية امل�لفة بالعدل 

 و  ا�جمعيات العاملة �� مجال م�افحة العنف ضد النساء. 

بخصوص ال�جنة الوطنية للتكفل بالنساء �حايا العنف ، اق��ح املجلس إشراك السلطة ا�ح�ومية امل�لفة بالعدل ��   .39

مسلسل اق��اح رئيس-رئيسة  ال�جنة الوطنية للتكفل بالنساء �حايا العنف، و عضو�ة ممثل-ممثلة  عن الهيأة امل�لفة 

باملناصفة و م�افحة �ل أش�ال التمي�� و املجلس الاستشاري لألسرة و الطفولة باق��اح من رؤساء-رئيسات الهيأت�ن املذ�ورت�ن، 

و ممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باق��اح من هذا ألاخ�� و ثالث ممثل�ن عن مجالس  ا�جهات و مجالس 

 العماالت و  ألاقاليم  و  مجالس ا�جماعات،  تق��حهم السلطة امل�لفة بالداخلية �� عضو�ة ال�جنة الوطنية املذ�ورة. 

عضو�ة �املة ملمثل�ن عن ا�جمعيات العاملة �� مجال م�افحة العنف ضد النساء  �� ال�جنة الوطنية للتكفل بالنساء �حايا  .40

العنف  وفقا ملعاي�� يحددها نص تنظي�ي،  

 عضو�ة ا�جمعيات العاملة �� مجال م�افحة العنف ضد النساء   �� ال�جان ا�جهو�ة و املحلية للتكفل بالنساء �حايا العنف. .41

و تجدر إلاشارة أخ��ا إ�� أن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، �ان قد أصدر  مذكرة �شأن "محار�ة العنف ضد النساء"، �� سنة 

2013  
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