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جمادى اآلخرة  5صادر في  1.18.19ظھیر شریف رقم 

 103.13) بتنفیذ القانون رقم 2018فبرایر  22( 1439

 1ضد النساءالمتعلق بمحاربة العنف 

 الحمد & وحده،
 بداخلھ : -الطابع الشریف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف هللا ولیھ)
 
 

 ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه هللا و أعزه أمره أننا:یعلم من 
 منھ، 50و 42بناء على الدستور وال سیما الفصلین 

 أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي:
 103.13ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 

 لس المستشارین.المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما وافق علیھ مجلس النواب ومج
 

 ). 2018فبرایر  22( 1439جمادى  5وحرر بالرباط في 
 

 وقعھ بالعطف:
 رئیس الحكومة،

 اإلمضاء: سعد الدین العثماني. 
 
 
 

  

                                                
 .1449)، ص 2018مارس  12( 1439جمادى اآلخرة  23بتاریخ  6655الجریدة الرسمیة عدد  -1
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 یتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13قانون رقم 

 تعریف: الباب األول

 المادة األولى
 من أجل تطبیق أحكام ھذا القانون، یراد بما یلي:

: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسھ التمییز بسبب الجنس، العنف ضد المرأة
 یترتب علیھ ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛

: كل فعل أو امتناع یمس، أو من شأنھ المساس، بالسالمة الجسدیة العنف الجسدي
 للمرأة، أیا كان مرتكبھ أو وسیلتھ أو مكان ارتكابھ؛

: كل قول أو فعل أو استغالل من شأنھ المساس بحرمة جسد المرأة الجنسي العنف
 ألغراض جنسیة أو تجاریة، أیا كانت الوسیلة المستعملة في ذلك.

: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تھدید أو إھمال أو حرمان، سواء كان العنف النفسي
 ھا أو ترھیبھا.، أو بغرض تخویفبغض المس بكرامة المرأة وحریتھا وطمأنینتھا

: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبیعة اقتصادیة أو مالیة یضر، أو العنف االقتصادي
 من شأنھ أن یضر، بالحقوق االجتماعیة أو االقتصادیة للمرأة.

 أحكام زجریة: الباب الثاني

 2المادة 
من  503-1و 481و 446و 431و 404تغیر وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

من  28بتاریخ  1.59.413وعة القانون الجنائي المصادق علیھ بالظھیر الشریف رقم مجم
 :2) كما وقع تغییره وتتمیمھ1962نوفمبر  26( 1382جمادى اآلخرة 

ضد امرأة  یعاقب كل......................................العنف أو اإلیذاء -. 404الفصل 
حملھا بینا أو معلوما لدى الفاعل،  أو في وضعیة بسبب جنسھا أو ضد امرأة حامل، إذا كان 

إعاقة أو معروفة بضعف قواھا العقلیة، أو ضد أحد األصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو 
خاطب، أو ضد شخص لھ والیة أو سلطة علیھ أو مكلف برعایتھ أو ضد طلیق أو بحضور 

 :أحد األبناء أو أحد الوالدین كما یلي
 ن تغییر)في الحاالت (الباقي بدو .1

                                                
) بالمصادقة على 1962نونبر  26( 1382جمادى الثانیة  28صادر في  1.59.413ظھیر شریف رقم -2

)، ص 1963یونیو  5( 1383محرم  12مكرر بتاریخ  2640الجریدة الرسمیة عدد ،مجموعة القانون الجنائي
 ، كما تم تغییره وتتمیمھ.1253
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من أمسك عمدا...........................ألي خطر، یعاقب بالحبس من  - 431"الفصل 
 درھم. 10.000إلى  2.000ثالثة أشھر إلى سنتین وغرامة من 

تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجریمة زوجا أو خاطبا أو طلیقا أو أحد األصول أو 
شخصا لھ والیة أو سلطة على الضحیة أو مكلفا أحد الفروع أو أحد اإلخوة أو كافال أو 

برعایتھ، أو إذا كان ضحیة الجریمة قاصر أو في وضعیة إعاقة أو معروفة بضعف قواھا 
 ."العقلیة، وكذا في حالة العود

 األطباء والجراحون................................عشرین ألف درھم. – 446"الفصل 
 األشخاص..............................................في الفقرة السابقة:غیر أن 

............بھذا ...................إذا بلغوا عن إجھاض.................................. .1
 التبلیغ؛

......................أو ....................إذا بلغوا السلطات القضائیة............... .2
 ظیفتھم.و

................................... في الفقرة أعاله، فإنھم یكونون ملزمین إذا استدعي
 باإلدالء بشھاداتھم، ویجوز لھم، عند االقتضاء، اإلدالء بھا كتابة."

إلى جانب المحاكم.......................................المستحق للنفقة أو  - 481"الفصل 
الزوجیة، تختص ھي أیضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفیذا لمقتضیات  المطرود من بیت

 ،480-1و  480و 479الفصول 
ال یجوز رفع ھذه الدعاوى، إال بناء على شكایة من الشخص المطرود من بیت 

العامة عندما یكون و الشخص المھمل أو المستحق ........... من طرف النیابة أالزوجیة 
 .............. للجریمة،....النائب الشرعي

یجب أن یسبق المتابعة، إعذار المحكوم علیھ بالنفقة بأن یقوم بما علیھ في ظرف ثالثین 
 یوما،

 ویتم ھذا ............................ وذلك بناء على تعلیمات من النیابة العامة،
 االستجواب". .....................................إذا كان المحكوم علیھ ھاربا أو

وبالغرامة من قب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات یعا -.503-1"الفصل 
 ..................................جنسیة."

 3المادة 
یغیر على النحو التالي عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث من 

 مجموعة القانون الجنائي المشار إلیھا أعاله:
 :7الفرع 

 في االستغالل الجنسي وفي إفساد الشباب.
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 4المادة 
من مجموعة القانون الجنائي المشار  407و  61تتمم على النحو التالي أحكام الفصلین 

 إلیھا أعاله:
 التدابیر الوقائیة الشخصیة ھي: -.61"الفصل 

 قصاء؛اال -1

........... 

 سقوط الحق في الوالیة الشرعیة على األبناء؛ -9

 تصال بالضحیة؛المحكوم علیھ من االمنع  -10

 إخضاع المحكوم علیھ لعالج نفسي مالئم." -11

 من ساعد........................................................إلى خمس. -. 407" الفصل 
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجریمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسھا، أو من 

لزوج اآلخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد طرف أحد الزوجین في حق ا
 األصول أو الكافل أو الطلیق أو الخاطب أو شخص لھ والیة أو سلطة على الضحیة أو مكلف

 برعایتھا."

 5المادة 
-1تتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار إلیھا أعاله بالفصول 

 447-1و 444-2و 444-1و 436-1و 429-1و 323-2و 323-1و 88-3و 88-2و 88
 :526-1و 503-2-1و 503-1-2و 503-1-1و 481-1و 480-1و 447-3و 447-2و

في حالة اإلدانة من أجل جرائم التحرش أو االعتداء أو االستغالل  -.88-1"الفصل 
أو الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرین، أیا كانت طبیعة الفعل 

 مرتكبھ، یمكن للمحكمة الحكم بما یلي:
منع المحكوم علیھ من االتصال بالضحیة أو االقتراب من مكان تواجدھا، أو  .1

التواصل معھا بأي وسیلة، لمدة ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاریخ انتھاء 
العقوبة المحكوم بھا علیھ أو من تاریخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت 

سالبة للحریة المحكوم بھا موقوفة التنفیذ أو غرامة فقط أو عقوبة العقوبة ال
 بدیلة؛

 یضع الصلح المبرم بین الزوجین حدا التنفیذ المنع من االتصال بالضحیة؛ .2
) أعاله أو أثناء 1خضوع المحكوم علیھ، خالل المدة المشار إلیھا في البند ( .3

 تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، لعالج نفسي مالئم.
مكن أن یتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة األمر بتنفیذ ھذا التدبیر مؤقتا، بالرغم من ی

 استعمال أي طریق من طرق الطعن.
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یجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم علیھ من االتصال بالضحیة أو االقتراب من 
 مكان تواجدھا أو التواصل معھا بصفة نھائیة، على أن تعلل قرارھا بھذا الشأن.

یعد الطبیب المعالج تقریرا عن تطور حالة المحكوم علیھ بالخضوع  -. 88-2الفصل 
للعالج، كل ثالثة أشھر على األقل ویوجھھ إلى قاضي تطبیق العقوبات، للتأكد من تحسن 

 سلوكھ وتفادي عودتھ إلى نفس األفعال التي أدین من أجلھا.
یر قبل الوقت المحدد لھ فإنھ، یخطر إذا استقر رأي الطبیب المعالج على إنھاء ھذا التدب

 قاضي تطبیق العقوبات بواسطة تقریر منفصل یبرر ذلك.
یجب إشعار الضحیة بنتیجة تقریر الطبیب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبیق 

 العقوبة.
یجوز للنیابة العامة أو لقاضي التحقیق، أو للمحكمة عند االقتضاء أو  -. 88-3"الفصل 
أعاله،  88-1یة في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إلیھا في الفصل بطلب من الضح

األمر بمنع الشخص المتابع من االتصال بالضحیة أو االقتراب من مكان تواجدھا، أو 
 التواصل معھا بأي وسیلة، ویبقى ھذا األمر ساریا إلى حین بت المحكمة في القضیة.

إلى  2.000شھر إلى سنتین وغرامة من یعاقب بالحبس من ستة أ - 323-1الفصل 
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین، من خرق تدبیر المنع من االتصال بالضحیة أو  20.000

االقتراب منھا أو التواصل معھا بأي وسیلة، أو رفض الخضوع لعالج نفسي مالئم تطبیقا 
 أعاله. 88-3و 88-1للفصول 

إلى  5000یعاقب بالحبس من شھر إلى ثالثة أشھر وغرامة من  -.323-2"الفصل 
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على مخالفة تدابیر الحمایة المشار إلیھا في  20.000

 من قانون المسطرة الجنائیة." 82-5-2المادة 
 427و 426و 425تضاعف العقوبة المنصوص علیھا في الفصول  -.429-1"الفصل 

من ھذا القانون، إذا كان مرتكب الجریمة أحد الزوجین ضد الزوج اآلخر أو الطلیق  429و
أو الخاطب، أو أحد األصول أو أحد الفروع أو أحد اإلخوة أو كافال أو شخصا لھ والیة أو 
سلطة على الضحیة أو مكلفا برعایتھ، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحیة الجریمة 

 وضعیة إعاقة أو معروفة بضعف قواھا العقلیة. قاصرا أو في
إذا ارتكب االختطاف أو االحتجاز من طرف أحد الزوجین أو  -.436-1"الفصل 

الطلیق أو الخاطب أو أحد األصول أو أحد الفروع أو أحد اإلخوة أو الكافل أو شخص لھ 
خر كیفما كان والیة أو سلطة على الضحیة أو مكلف برعایتھ أو إذا تعرض الضحیة لعنف آ

 نوعھ ترفع العقوبة السالبة للحریة إلى:
السجن من عشر إلى عشرین سنة، في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة  .1

 من ھذا القانون؛ 436األولى من الفصل 
السجن من عشرین إلى ثالثین سنة، في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة  .2

 من ھذا القانون. 436الثانیة من الفصل 
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مرأة بسبب جنسھا بغرامة مالیة الیعاقب على السب المرتكب ضد  -.444-1ل "الفص
 درھم" 60.000إلى  12.000من 

القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسھا بغرامة من على یعاقب  -.444-2"الفصل 
 درھم" 120.000إلى  12.000

 2.000یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثالث سنوات وغرامة من  -.447-1"الفصل 
درھم، كل من قام عمدا، وبأي وسیلة بما في ذلك األنظمة المعلوماتیة، بالتقاط  20.000إلى 

أو تسجیل أو بث أو توزیع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة 
 .أصحابھا

أي وسیلة، بتثبیت أو تسجیل أو بث أو توزیع یعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وب
 أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقتھ.صورة شخص 
یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثالث سنوات وغرامة من  -.447-2"الفصل 

درھم، كل من قام بأي وسیلة بما في ذلك األنظمة المعلوماتیة، ببث أو  20.000إلى  2.000
توزیع  ، أو قام ببث أوتوزیع تركیبة مكونة من أقوال شخص  أو صورتھ، دون موافقتھ

 ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحیاة الخاصة لألشخاص أو التشھیر بھم."
یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من  -.447-3"الفصل 

-2و447-1درھم، إذا ارتكبت األفعال المنصوص علیھا في الفصلین  50.000إلى  5.000
في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجریمة من طرف الزوج أو الطلیق أو الخاطب أو  447
حد األصول أو الكافل أو شخص لھ والیة أو سلطة على الضحیة أو مكلف برعایتھا أو ضد أ

 امرأة بسبب جنسھا أو ضد قاصر.
 2.000یعاقب بالحبس من شھر واحد إلى ثالثة أشھر وغرامة من  -.480-1"الفصل 

اع الزوج المطرود من درھم، عن الطرد من بیت الزوجیة أو االمتناع عن إرج 5.000ى إل
، وتضاعف من مدونة األسرة 53بیت الزوجیة، وفقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 

 العقوبة في حالة العود.
 480-1و 480و 479في الحاالت المنصوص علیھا في الفصول  -.481-1"الفصل 

ن تنازل المشتكي عن الشكایة یضع حدا للمتابعة وآلثار المقرر القضائي من ھذا القانون، فإ
 المكتسب لقوة الشيء المقضي بھ في حالة صدوره."

یعتبر مرتكبا لجریمة التحرش الجنسي ویعاقب بالحبس من شھر  -.503-1-1"الفصل 
كل  بإحدى ھاتین العقوبتینأو درھم 10.000إلى  2.000واحد إلى ستة أشھر وغرامة من 

 من أمعن في مضایقة الغیر في الحاالت التالیة:
في الفضاءات العمومیة أو غیرھا، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبیعة  .1

 جنسیة أو ألغراض جنسیة؛
بواسطة رسائل مكتوبة أو ھاتفیة أو إلكترونیة أو تسجیالت أو صور ذات  .2

 جنسیة أو ألغراض جنسیة.طبیعة 
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تكب الفعل زمیال في العمل أو من األشخاص المكلفین تضاعف العقوبة إذا كان مر
 بحفظ النظام واألمن في الفضاءات العمومیة أو غیرھا.

 5.000یعاقب بالحبس من ثالث إلى خمس سنوات وغرامة من  -.503-1-2"الفصل 
درھم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد األصول أو المحارم أو من  50.000إلى 

 طة على الضحیة أو مكلفا برعایتھ أو كافال لھ، أو إذا كان الضحیة قاصرا.لھ والیة أو سل
دون اإلخالل بالمقتضیات الجنائیة األشد، یعاقب بالحبس من ستة  -.503-2-1"الفصل 

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، من  30.000إلى  10.000أشھر إلى سنة وغرامة من 
 و التھدید.أعنف أكره شخصا على الزواج باستعمال ال

إذا ارتكب اإلكراه على الزواج باستعمال العنف أو التھدید، ضد تضاعف العقوبة، 
 أو في وضعیة إعاقة أو معروفة بضعف قواھا العقلیة. امرأة بسبب جنسھا أو قاصر

 ال تجوز المتابعة إال بناء على شكایة الشخص المتضرر من الجریمة.
ابعة وآلثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء یضع التنازل عن الشكایة حدا للمت

 المقضي بھ في حالة صدوره.
 2.000یعاقب بالحبس من شھر واحد إلى ستة أشھر وغرامة من  -.526-1"الفصل 

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین، أحد الزوجین في حالة تبدید أو تفویت أموالھ،  10.000إلى 
ج اآلخر أو األبناء أو التحایل على مقتضیات مدونة بسوء نیة وبقصد اإلضرار أو بالزو

األسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنھاء العالقة الزوجیة أو باقتسام 
 الممتلكات.

 ال تجوز المتابعة إال بناء على شكایة الزوج المتضرر من الجریمة.
مقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء یضع التنازل عن الشكایة حدا للمتابعة وألثار ال

 المقضي بھ في حالة صدوره.

 أحكام مسطریة: الباب الثالث

 6المادة 
المتعلق  22.01من القانون رقم  302تغیر وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 

من  25خ ـــبتاری 1.02.255ف رقم ــادر بتنفیذه الظھیر الشریــالصبالمسطرة الجنائیة 
 :3) كما وقع تغییره وتتمیمھ2002أكتوبر  3( 1423ب ــــرج

 : إذا اعتبرت المحكمة أن ........................................ الجلسة سریة.302"المادة 

                                                
بتاریـــخ  1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائیة الصــادر بتنفیذه الظھیر الشریــف رقم  22.01القانون رقم  -3

 30( 1423قعدة ذي ال 27بتاریخ  5078الجریدة الرسمیة عدد ) ، 2002أكتوبر  3( 1423من رجــــب  25
 وتتمیمھ.، كما وقع تغییره 315)، ص 2003ینایر
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إذا تعلق األمر بقضیة عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر یمكن للمحكمة، أن 
 تعقد جلسة سریة بطلب من الضحیة.

.............................. المذكورة في الفقرتین أعاله، فإنھا تشمل ةإذا تقررت سری
 أیضا.... ........................المناقشات.

 7المادة 
المتعلق بالمسطرة  22.01من القانون رقم  7تتمم على النحو التالي أحكام المادة 

 الجنائیة المشار إلیھ أعاله:
 ..........................................الجریمة مباشرة.الحق في إقامة: یرجع 7"المادة 

 ................................................ في قانونھا األساسي.یمكن للجمعیات المعلن
غیر أنھ، بالنسبة للجمعیات المذكورة والتي تعنى بقضایا مناھضة العنف ضد النساء، 

یمكنھا أن تنتصب طرفا إال بعد حصولھا على إذن كتابي من حسب قانونھا األساسي، فإنھ ال 
 الضحیة.

 یمكن للدولة والجماعات الترابیة........................... الجاري بھ العمل.

 8المادة 
المتعلق بالمسطرة الجنائیة المشار إلیھ  22.01تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

 :82-5-2أعالھبالمادة 
 5-82و 4-82عالوة على التدابیر المنصوص علیھا في المادتین  -.82-5-2ة "الماد

 أعاله، تتخذ في قضایا العنف ضد النساء، فورا، تدابیر الحمایة التالیة:
 إرجاع المحضون مع حاضنتھ إلى السكن المعین لھ من قبل المحكمة؛ -
تعھده بعدم  إنذار المعتدي بعدم االعتداء، في حال التھدید بارتكاب العنف، مع -

 االعتداء؛
 إشعار المعتدي بأنھ یمنع علیھ التصرف في األموال المشتركة للزوجین؛ -
 إحالة الضحیة على مراكز االستشفاء قصد العالج؛ -
األمر باإلیداع بمؤسسات اإلیواء أو مؤسسات الرعایة االجتماعیة للمرأة المعنفة التي  -

 ذلك. وترغب فيتحتاج 

 فل بالنساء ضحایا العنفآلیات التك: الباب الرابع

 9المادة 
تحدث، للتكفل بالنساء ضحایا العنف، خالیا ولجان مشتركة بین القطاعات وفقا 

 للمنصوص علیھ في ھذا الباب.
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 10المادة 
تحدث خالیا التكفل بالنساء ضحایا العنف بالمحاكم االبتدائیة ومحاكم االستئناف 

الشباب وبالمرأة وكذا بالمكلفة بالصحة ووبالمصالح المركزیة والالممركزة للقطاعات 
 للمدیریة العامة لألمن الوطني والقیادة العلیا للدرك الملكي.

تتولى ھذه الخالیا مھام االستقبال واالستماع والدعم والتوجیھ والمرافقة، لفائدة النساء 
 ضحایا العنف.

تئناف، باإلضافة ومحاكم االستتكون الخالیا المحدثة على مستوى المحاكم االبتدائیة 
 ممثلي اإلدارة، من نائب وكیل الملك وقاضي األحداث والمساعد أو المساعدة االجتماعیة.ل

یحدد بنص تنظیمي تألیف الخالیا المحدثة على مستوى المصالح المركزیة 
بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمدیریة العامة بالعدل ووالالممركزة للقطاعات المكلفة 

دارة بالخالیا المحدثة على مستوى للدرك الملكي، وكذا ممثلي اإلني والقیادة العلیا لألمن الوط
 المحاكم االبتدائیة ومحاكم االستئناف.

 یراعى في تكوین ھذه الخالیا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.

 11المادة 

 اللجنة الوطنیة

ام واالختصاصات تحدث لجنة وطنیة للتكفل بالنساء ضحایا العنف تتولى ممارسة المھ
 المنصوص علیھا في المادة الثانیة عشر بعده.

یعین رئیس الحكومة رئیس اللجنة الوطنیة باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة 
 بالمرأة.

یمكن أن یحضر أشغال اللجنة الوطنیة شخصیات وممثلون عن الھیئات الوطنیة 
 ئدة في ذلك.ت اللجنة فاأوالمنظمات المعنیة بقضایا المرأة إذا ر

تعقد اللجنة الوطنیة اجتماعاتھا مرة في السنة على األقل، وكلما دعت الضرورة إلى 
 .أو أغلبیة أعضائھا ذلك، بدعوة من رئیسھا

 یتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة ھذه اللجنة.
 یحدد نص تنظیمي تألیف وكیفیات سیر عمل اللجنة الوطنیة.

 

 12المادة 
 الوطنیة المھام التالیة:تناط باللجنة 

ضمان التواصل والتنسیق وطنیا بین تدخالت القطاعات الحكومیة واإلدارات  -
 المركزیة المعنیة بموضوع العنف ضد النساء؛
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 13والمحلیة، المشار إلیھا في المواد إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجھویة  -
 بعده، وتتبع تنفیذھا؛ 15و

 یة والمحلیة وفحصھا؛تلقي تقاریر اللجن الجھو -
 رصد واقتراح إمكانات تطویر عمل اللجن المحلیة والجھویة؛ -
 10المساھمة في وضع آلیات لتحسین تدبیر عمل الخالیا المشار إلیھا في المادة  -

 أعاله، واللجن الجھویة والمحلیة ومواكبة عملھا مركزیا؛
واللجن المحلیة وجمعیات تقویة وتفعیل آلیات الشراكة والتعاون بین اللجن الجھویة  -

 المجتمع المدني وباقي المتدخلین.
 إصدار تقریر سنوي عن حصیلة العمل. -

 13المادة 

 اللجان الجھویة

تحدث لجنة جھویة للتكفل بالنساء ضحایا العنف على مستوى الدائرة القضائیة لكل 
 محكمة استئناف وتتألف من:

 الوكیل العام للملك أو نائبھ رئیسا؛ -
ول یق ومستشار للحكم ومستشار مكلف باألحداث، یعینھم الرئیس األقاض للتحق -

 ؛لمحكمة االستئناف
 رئیس كتابة النیابة العامة أو من یمثلھ؛ -
 رئیس كتابة الضبط أو من یمثلھ؛ -
 المساعد أو المساعدة االجتماعیة بالمحكمة المذكورة؛ -
 ممثلي اإلدارة؛ -
 ممثل مجلس الجھة؛ -
 ؛المحامین بالدائرة القضائیة االستئنافیةمحام؛ یعینھ نقیب ھیئة  -
 .یعینھ رئیس المجلس الجھوي للمفوضین القضائیین ،مفوض قضائي -

كما یمكن أن یحضر أشغال اللجنة، كل شخصیة معروفة باھتمامھا وخبرتھا بقضایا 
 المرأة، وكذا ممثلو الھیئات والمؤسسات والجمعیات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتھا.

 14المادة 
 تناط باللجان الجھویة للتكفل بالنساء ضحایا العنف المھام التالیة:

 إعداد خطط عمل جھویة في إطار االختصاصات الموكولة لھا؛ -
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ضمان التواصل والتنسیق بین السلطة القضائیة وباقي القطاعات واإلدارات المعنیة  -
 بقضایا التكفل بالنساء ضحایا العنف على المستوى الجھوي؛

 ؛والتنسیق مع جمعیات المجتمع المدني العاملة في ھذا المجال التواصل -
العمل على توحید كیفیات اشتغال الخالیا واللجن المحلیة، بما یكفل تجانس وتكامل  -

الخدمات على مستوى الدوائر القضائیة التابعة لنفوذ محكمة االستئناف وباقي 
 القطاعات واإلدارات المعنیة؛

المرتبطة بعملیات التكفل بالنساء ضحایا العنف واقتراح  رصد اإلكراھات والمعیقات -
 الحلول المناسبة لھا بشكل تشاركي وفي حدود صالحیات وإمكانیات كل قطاع؛

رصد اإلكراھات والمعیقات المرتبطة بعملیات التكفل بالنساء ضحایا العنف التي  -
 تقتضي تدخال على الصعید المركزي؛

 الناجحة وتعمیمھا على مختلف اآللیات المحلیة؛ترصید مختلف الخبرات والتجارب  -
عملھا وعمل اللجان المحلیة إعداد تقاریر دوریة وتقریر سنوي حول سیر وحصیلة  -

 وكذا خالیا التكفل بالنساء ضحایا العنف.
ترفع تقاریر اللجان الجھویة، بما في ذلك تقریرھا السنوي، إلى اللجنة الوطنیة للتكفل 

 بالنساء ضحایا العنف.
تعقد اللجان الجھویة اجتماعاتھا مرتین في السنة على األقل، وكلما دعت الضرورة 

 ذلك، بدعوة من رئیسھا.
تعقد اللجان الجھویة للتكفل بالنساء ضحایا العنف اجتماعاتھا بحضور نصف أعضائھا، 

 على األقل، وتتخذ قراراتھا بأغلبیة األعضاء الحاضرین.
 حكمة االستئناف مھام كتابة اللجنة الجھویة.تتولى كتابة النیابة العامة بم

 15المادة 

 اللجان المحلیة

تحدث لجنة محلیة للتكفل بالنساء ضحایا العنف على مستوى الدائرة القضائیة لكل 
 محكمة ابتدائیة وتتألف من:

 وكیل للملك أو نائبھ رئیسا؛ -
 ألحداث، یعینھم رئیس المحكمة؛اقاض للتحقیق وقاض للحكم وقاض  -
 كتابة النیابة العامة أو من یمثلھ؛ رئیس -
 أو المساعدة االجتماعیة بالمحكمة المذكورة؛المساعد -
 ممثلي اإلدارة؛ -
 ؛اإلقلیميمجلس لممثال -
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 ؛یعینھ نقیب ھیئة المحامین بالدائرة القضائیة االستئنافیة ،محام -
 ؛یعینھ رئیس المجلس الجھوي للمفوضین القضائیین ،مفوض قضائي -
أشغال اللجنة، كل شخصیة معروفة باھتمامھا بقضایا المرأة، كما یمكن أن یحضر  -

 وكذا ممثلو الھیئات والمؤسسات والجمعیات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتھا.

 16المادة 

 اختصاصات اللجان المحلیة

 تناط باللجان المحلیة للتكفل بالنساء ضحایا العنف المھام التالیة:
 االختصاصات الموكولة لھا؛إعداد خطط عمل محلیة في إطار  -
ضمان التواصل والتنسیق بین السلطة القضائیة وباقي القطاعات واإلدارات المعنیة  -

 بقضایا التكفل بالنساء ضحایا العنف وجمعیات المجتمع العاملة في المجال؛
رصد اإلكراھات والمعیقات المرتبطة بعملیات التكفل بالنساء ضحایا العنف واقتراح  -

 اسبة لھا بشكل تشاركي وفي حدود صالحیات وإمكانیات كل قطاع؛الحلول المن
رصد اإلكراھات والمعیقات المرتبطة بعملیات التكفل بالنساء ضحایا العنف التي  -

 تقتضي تدخال على الصعید الجھوي أو المركزي؛
 إعداد تقاریر دوریة. -

 وحصیلة عملھا.ترفع اللجان المحلیة تقاریرھا الدوریة إلى اللجان الجھویة حول سیر 
تعقد اللجان المحلیة للتكفل بالنساء ضحایا العنف اجتماعاتھا أربع مرات في السنة على 

 األقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئیسھا.
تعقد اللجان المحلیة للتكفل بالنساء ضحایا العنف اجتماعاتھا بحضور نصف أعضائھا، 

 عضاء الحاضرین.على األقل، وتتخذ قراراتھا بأغلبیة األ
 تتولى كتابة النیابة العامة بالمحكمة مھام كتابة اللجنة.

 الباب الخامس: التدابیر والمبادرات للوقایة من العنف

 17المادة 
تتخذ السلطات العمومیة كل التدابیر واإلجراءات الالزمة للوقایة من العنف ضد 

وتنفیذ سیاسات وبرامج تھدف النساء، ومن أجل ذلك تسھر السلطات العمومیة على إعداد 
إلى التحسیس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحیح صورتھا في المجتمع، و العمل على 

 إذكاء الوعي بحقوقھا.
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 دخول حیز التنفیذ: سادسالباب ال

 18المادة 
 أشھر من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة. ستةیدخل ھذا القانون حیز التنفیذ بعد 

1260318179 
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