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 بسم اهلل الرحمان الرحيم
 

 

 ؛حترمالسيد الرئيس امل

 ؛سيدات والسادة الوزراء املحترمون ال

 ؛ات والسادة املستشارون املحترمون السيد

ته املوقر نص التقرير الذي أعد ي أن أعرض على أنظار املجلسيشرفن 

رقم شرو  قانون مل تهادراس بمناسبة ،ننسالجنة العدل والتشريع وحقوق إلا

 3يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 011301

 2 بتاريخ ةاملنعقد عاتهافي اجتمااملشرو  قانون نة هذا تدارست اللج 

 مل سلا دبع ديسلا ةسائر ب، 2102يناير  21و 01و 2102 أكتوبر 10و 2102غشت 

ألاسرة ضور السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة بحو  ،ةنجللا سيئر  ر و شقلب

لله ألقت عرضا أبرزت من خ التي والتضامن واملساواة والتنمية الاجتماعية

يأتي في سياق دينامية حقوقية مستمرة تعززت بدستور شرو  املأن هذا 

تضمن ميثاقا حقيقيا و الذي أسس لجيل جديد من إلاصلحات،  2100

لحريات ألاساسية، وأحدث هيئات لحماية حقوق إلانسان للحقوق وا

رسخ مبادئ وقيم ومقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز  والنهوض بها، ثم

وحماية حقوق املرأة والنهوض بها وصيانة كرامتها، ضمانا ملشاركتها الفعالية 

  تتجلى هذه الديناميةو لسل التنموي الذي تشهده البلد، والفعلية في املس

في املنظومة ألاممية لحقوق  في انخراط اململكة املغربية اضيأ تطورةامل

إلانسان التي تعتبر مسألة حماية حقوق املرأة والنهوض بها إحدى أهم 

في إلاصلحات التشريعية والقانونية  زربت امكالقضايا الحقوقية املركزية، 
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قتصادية والاجتماعية مكنت املرأة من جملة من الحقوق الا التي

ة، علوة على ذلك فمقتضيات هذا مشرو  القانون تجد أساسها والسياسي

في التزامات الحكومة املعبر عنها في البرنامج الحكومي، والخطة الحكومية 

أشكال العنف ضد النساء، على كل  ءاضقلا، بهدف "إكرام"للمساواة 

 3ذلكووضع التدابير املؤسساتية والقانونية واملالية اللزمة ل

املرأة املغربية ما زالت تعاني التمييز  وأكدت السيدة الوزيرة على أن

دم الحاصل على رغم التقواللتكافؤ، وعدم استحضار العدالة وإلانصاف، 

املستوى الحقوقي، وهذا يتمظهر أساسا في توسع ظاهرة العنف ضد النساء 

واملرأة، وضربا  شكل من أشكال العلقات غير املتكافئة بين الرجل املعتبرة

من ضروب الانتهاك لحقوق إلانسان، والتي يزداد حجمها وانتشارها، وتتعدد 

الدينامية على الرغم من إلاستراتيجيات الحكومية املعتمدة، و  أشكالها،

املتنامية للمجتمع املدني، مما أصبح معه استصدار نص قانوني خاص 

يا مستعجل لكل يحمي ويضمن التكفل بضحايا العنف مطلبا مجتمع

 3الفاعلين

قامت الوزارة بإعداده بشراكة مع  وأوضحت أن هذا مشرو  القانون 

وزارة العدل والحريات، وتتجلى أهم أهدافه ومرتكزاته ومضامينه في تمكين 

بلدنا من نص قانوني معياري متماسك وواضح يضمن الحدود الدنيا من 

إحداث  يفالعنف، و شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا

آليات للتكفل بالنساء وألاطفال ضحايا العنف، وتجريم بعض ألافعال 

مع  ،باعتبارها عنفا يلحق ضررا باملرأة وصورا من صور التحرش الجنس ي

واعتماد  ،في ظروف محددةتشديد العقوبات على بعض ألافعال إذا ارتكبت 

مع  اهالتنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ ثم ،ة جديدةتدابير حمائي
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 ةضير علا طو طخلا ماتخلا يف تضر عتسا امك ،تقرير عقوبات على خرقها

  3ن و ناقلا اذه  و ر شم نيماضمل

 ؛املحترمالسيد الرئيس 

 ؛سيدات والسادة الوزراء املحترمون ال

 ؛ات والسادة املستشارون املحترمون السيد

أدلى السيدات والسادة املستشارون في إطار املناقشة العامة بجملة 

صينة إزاء هذا تعكس مواقفهم الر لحظات البناءة، التي وامل آلاراءهامة من 

مثل إحدى آلاليات واملداخل املعتمدة للتصدي يطار القانوني الذي إلا 

 3لظاهرة العنف ضد املرأة

 اشهدت تطورا بنيوي وأجمعت املداخلت أن أوضا  املرأة مجتمعيا

الفتا، بفعل انخراط جميع املؤسسات في صلب الدينامية الحقوقية 

الهادفة إلى الرقي باملرأة وتعزيز مكانتها املجتمعية، وتمتيعها بجميع الحقوق 

د أن يهي متعارف عليها دوليا، ب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما

والتمييز وعدم املساواة،  ئاللتكافمظاهر  رأة املغربية مازالت تعاني منامل

على أن وضع قانون خاص  م التأكيدتالعنف أبرز تجلياتها، و  يعتبر والتي 

ت جميع مكونات ، وخاضالظاهرة شكل دوما مطلبا مجتمعيا ملحابهذه 

بغية  أنوا  النضال والترافع،شتى  الفعاليات املدينة من أجل إخراجه

ة بكون التصدي للعنف املسلط على املرأة ئالتحسيس والتوعية والتعب

م هذه الظواهر يحتاج إلى مقاربة قانونية تؤسس ملبدأ التناسب مع حج

 3السلوكية املجتمعية التي أضحت تتنامى كما ونوعا

واعتبر بعض السيدات والسادة املستشارون أن هذا مشرو  القانون 

ن صفات إلاطار القانوني الخاص، إذ إتنتفي فيه كثير من مقومات وموا



7 
 

أغلب مقتضياته تأتي في جوهرها لتعديل بعض قواعد القانون واملسطرة 

مما يتطلب فتح مزيد من النقاش العمومي إلخراج نص قانوني الجنائية، 

على مقاربة حقوقية معيارية وفق فلسفة  ينبنيخاص متوافق حوله 

حمائية شمولية تتصدى بفعالية للسلوكات ذات الحموالت املشكلة 

 3لظاهرة العنف ضد النساء

القانوني الفعال في الدينامية الحقوقية  الانخراطوفي خضم 

تمت املطالبة  ،اتية الرامية إلى رفع كل أشكال العنف ضد املرأةواملؤسس

باملراجعة البرملانية لهذا مشرو  القانون على أساس التماهي التام مع 

الاتفاقيات واملعايير الدولية والتجارب القانونية الفضلى، ومن جهة أخرى 

أكدت إحدى املداخلت على ضرورة استحضار ومراعاة الخصوصيات 

 3بت الوطنية املكرسة دستورياوالثوا

واعتبرت املداخلت أن تنزيل هذا مشرو  القانون يحتاج إلى مواكبة 

فعالة ضمانا لحسن تطبيقه على مستوى العمل القضائي، وأن التصدي 

ستراتيجية حمائية متكاملة إماد لظاهرة العنف ضد النساء تتطلب اعت

فيها الجوانب  قاربات ومداخل وقائية وحمائية سليمة، تتداخلمب

املؤسساتية والتربوية، من أجل القطع مع الصورة النمطية املختزلة في 

 3يأذهان جزء كبير من مكونات املجتمع املغرب

ة املستشارون بامللحظات دتقدم السيدات والسا ،وفي سياق آخر

 3والاقتراحات التالية

 ضرورة التعاطي القضائي الصارم مع ظاهرة العنف ضد النساء؛ -
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الحماية القانونية بالنسبة لبعض الفئات الهشة املتمثلة  تعزيز  -

والنساء ذوي إلاعاقة ضحايا  ،وألامهات العازبات ،الفتيات: أساسا في

 العنف؛

ضرورة اعتماد ديباجة للقانون وتجريم الاغتصاب الزوجي والعنف  -

   3السياس ي

 ؛السيد الرئيس املحترم

 ؛سيدات والسادة الوزراء املحترمون ال

 ؛والسادة املستشارون املحترمون  اتالسيد

إشادتها القوية بمداخلت  نععبرت السيدة الوزيرة في مستهل جوابها 

السيدات والسادة املستشارين، الدالة في عمقها على رغبتهم ألاكيدة في 

التصدي الفعال لظاهرة العنف ضد النساء من خلل اعتماد مقاربة 

 3قانونية متماسكة شكل مضمونا

دة الوزيرة أن هذا مشرو  القانون يقوم على فلسفة وأوضحت السي

قانونية تتخذ من الزجر أساسا ومن الوقاية والحماية هدفا، وقد كان 

ونقاش وتداول معمق، ومر من جميع قنوات التشاور، وذلك  ر يكفتمحل 

بهدف إخراج إطار قانوني تتماش ى مع املرجعية الدستورية والاتفاقيات 

، واعتبرت أنه يتصف باملعيارية الشتماله على الدولية املصادق عليها

تماشيا ملا هو متعارف عليه  ،تحديد دقيق للمفاهيم ألاساسية التأطيرية

كونيا، كما أنه يندرج في إطار املكتسبات الحقوقية للمرأة الهادفة إلى 

 3النهوض بأوضاعها وترسيخ مكانتها املجتمعية اللئقة بها



9 
 

لوزيرة على أن هذا مشرو  القانون ومن جانب آخر، أكدت السيدة ا

البناء املعتمد في املرجعية القانونية  ساسأ ىلعيتصف بكونه قانون خاص 

املغربية، بحكم أنه يحيط تشريعيا بظاهرة العنف سواء من الجوانب 

م العنف الزوجي الزجرية أو الوقائية أو الحمائية، وأفادت أن مدى تجري

 ن و ك ىلعسودة ألاولى، وتم الاتفاق عند صياغة امل قاشكان محط ن

الصيغة القانونية الحالية تجرم جميع أنوا  العنف سواء أكان حاصل 

وإن كان  ،داخل أو خارج بيت الزوجية، وأضافت أن الاغتصاب الزوجي

ي إطار العنف الجنس ي، أما فيما يصعب إثباته قضائيا، فهو فعل يندرج ف

ونية عت آليات قانسق بالعنف السياس ي، فصرحت بأن الدولة وضتي

أن الحل يكمن في قيام املرأة بتعديل منظومة للتمييز إلايجابي للمرأة، بيد 

 3 عمل املؤسسات الحزبية من أجل تعزيز تموقعها داخل الحقل السياس ي
 

 ؛السيد الرئيس املحترم

 ؛سيدات والسادة الوزراء املحترمون ال

 ؛ات والسادة املستشارون املحترمون السيد

ق التعديل البرملاني، تقدمت الفرق واملجموعات البرملانية بما إعماال لح

 :تعديل، وتتوز  بحسب مصدرها كاآلتي 21مجموعه 

والاتحاد املغربي للشغل ومجموعة  ألاصالة واملعاصرة فريق 

 تعديل؛ 72: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 تعديلت؛ 7: الفريق الاستقللي للوحدة والتعادلية 

 تعديل؛ 02: فريق العدالة والتنمية 

 تعديلت؛ 01: فريق الاتحاد العام ملقاوالت املغرب 
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 3تعديلت 2: مجموعة العمل التقدمي 

مشرو  على وافقت اللجنة  2102يناير  21وفي الاجتما  املنعقد بتاريخ 

 ةجيتن قفو  هليدعت مت امك ءاسنلا دض فنعلا ةبر احمب قلعتي 011301 مقر قانون 

 :ةيلاتلا تيو صتلا

 ؛1 :ن و قفاو ملا 

 ؛2 :ن و ضر اعملا 

 3دحأ ال :ن و عنتمملا 
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 العنوان

 املناقشة

يحتوي على حمولة " املحاربة"أن مصطلح  نياملستشار  ةداسلاأفاد أحد 

ل قوإيحاءات نفسية قوية، لذا يستحسن استعمال إحدى املصطلحات ألا

حدة على مستوى الوقع الداللي، وتتحقق بواسطته نفس الغاية املفاهمية، 

 "3للمناهضة"أن بالنسبة هو الش كما

 الجواب

 ،ى تقديراتأوضحت السيدة الوزيرة أن انتقاد املصطلح ألانسب يبني عل

وبالرجو  إلى الدستور نجده  ،قي أساسه من املرجعيات املعتمدةتويس

 "3املحاربة"و" املناهضة"وتارة أخرى " املكافحة"استعمل تارة 

 تعريف: الباب ألاول 

 املادة الاولى 

 3بدون مناقشة

 أحكام زجرية: الباب الثاني

 :2املادة 

ص للعنف ضد أكدت إحدى املداخلت على ضرورة اعتماد قانون خا

إضافات على عوض الاكتفاء باإلتيان بتعديلت وتغييرات و  ،النساء

م الاستفسار من جهة عن ماهية العنف ضد املرأة تاملنظومة الجنائية، و 

املبني على الجنس، وكيفية تمييزه عن العنف العام ضد املرأة، وعن 

لذي خرج منه بفعل ل ةبسنلابداد حكم املطرود من بيت الزوجية امت

 3مارسات والسلوكات العنيفة واملضايقات النفسيةبعض امل
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 الجواب

يسمح بتعديل  أوضحت السيدة الوزيرة أن النظام القانوني الوطني ال

القواعد الزجرية إال في إطار املنظومة الجنائية، وهي منهجية سارت على  

عديد من القوانين الخاصة كقانون الاتجار بالبشر، وقانون إلارهاب، هديها 

قانون الجنائي الجديد سيكون محكوما نصيا بما يتضمنه القوانين وأن ال

الخاصة من قواعد وأحكام، وأفادت أن تقدير طبيعة الطرد من بيت 

 3الزوجية هو اختصاص قضائي محض

 3املادة 

 3بدون مناقشة

 4املادة 

 :املناقشة

أشار بعض السيدات والسادة املستشارون أن إخضا  املحكوم عليه لعلج 

يصعب تفعيله عمليا لوجود  ،ملئم باعتباره تدبير وقائي شخص ي نفس ي

خصاص مهول في منظومة الصحة النفسية، علوة على أن منع املحكوم 

عليه من الاتصال بالضحية ورد على سبيل العموم وغير مقرون بأي جزاء 

 3جنائي

 :الجواب

 صرحت السيدة الوزيرة بأن تفعيل التدبير الوقائي الشخص ي املتعلق

يستلزم توفير إلامكانات  ،بإخضا  املحكوم عليه لعلج نفس ي ملئم

ألن الدرسات العلمية  ،الصحية الضرورية الستقبال هذا النو  من الجناة
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أثبتت أن من يمارس العنف يكون في كثير من ألاحيان في وضعية نفسية 

غير سوية، وأفادت أن القانون يمكن أن يتخذ كأداة محفزة وملزمة لتوفير 

 3البنيات التحتية امللئمة لضمان التفعيل ألامثل لفلسفة القانون 

 5املادة 

 :املناقشة

الحظ أحد السادة املستشارون أن العقوبات املالية املنصوص عليها ال 

الفعل الجرمي املرتكب، كما هو الشأن  ةر و طختتلئم في بعض املواد مع 

موال بسوء نية، د ألا مات املسطرة عند ارتكاب جريمة تبديبالنسبة للغرا

والتشويه  ر يهشتلاإلى كون فعل  702-2كما تمت إلاشارة بخصوص الفصل 

قد يحصل على الرغم من إلاشارة إلى أن تركيبة أقوال الشخص أو صورته 

 3ير حقيقيةغتعتبر 

 :الجواب

أبرزت السيدة الوزيرة أن قضايا الاسرة تختلف من حيث التدبير القضائي 

الحدين  نيبباقي الدعاوي، وأن أمر تحديد العقوبة الحبسية أو املالية عن 

 3ألادنى وألاقص ى متروك للسلطة التقديرية للقاض ي الجنائي

 8إلى  6املواد من 

 3بدون مناقشة

 آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف : الباب الرابع

 :55إلى  9املواد من 
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لجنة الوطنية في صلب هذا أوضحت املداخلت أنه يتعين تحديد تركيبة ال

مشرو  القانون على غرار النهج املعتمد بالنسبة للجان الجهوية واملحلية، 

 :التالية الاقتراحاتكما تم طرح 

 ةيلحملاو  ةيو هجلاو  ةينطو لا ناجللا نم ةز جنملاضرورة صياغة التقارير  -

 وتفادي طرح حيثيات القضايا والدعاوى؛ ،بشكل عام وشمولي

مثل إعادة النظر في تركيبة اللجان املحلية باستبدال ممثل الجهة بم -

 3عن مجلس العمالة أو إلاقليم

 :الجواب

ي ف أبرزت السيدة الوزيرة أن الاختيار الذي اعتمده هذا املشرو  يسير

سناد مهمة تبيان تركيبة وكيفيات عمل اللجنة الوطنية لنص إاتجاه 

ن التقارير املنجزة من قبل هذه اللجان ستتسم معطياتها أتنظيمي، و 

ا واللجان هي أدوات مؤسساتية لتدعيم بالعموم، وأفادت أن الخلي

      3منظومة التكفل والرعاية التي تعرف اليوم خصاصا الفتا
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 وزيرةال ةعرض السيد 
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مشروع القـانون كما أحيل على  
 اللجنة  
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تعديالت الواردة على  ال 
  مشروع القـانون



 تعديالت الحكومة
 القانون من مشروع 05و  01و  01و  8و 5 وادمشروع تعديل الم

 3النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق 011301  رقم

 المادة نص المشروع التعديل

    بالفصول  أعالهاملشار إليها جمموعة القانون اجلنائي تتمم على النحو التايل أحكام 
     934-1و  924- 1و  323-2و 323-1و  88-3و  88-2و  1-88
          984-1و  442-3و  442-5و   442-0  و 999-2و  999-1و 
 :  324-1و  343-2-1و  343-1-2و  343-1-1و  981-1 و
 

 

 ......................................... باحلبس يعاقب -.323  - 2 الفصل"
 ."اجلنائية املسطرة قانون من 25-2-5 املادة يف إليها املشار احلماية...............

 

بالفصول  املشار إليها أعالهجمموعة القانون اجلنائي لنحو التايل أحكام تتمم على ا
 934-1و  924- 1و  323-2و 323-1و  88-3و  88-2و  1-88
    984-1و  998-3و  998-2و  998-1و  999-2و  999-1و 
 :  324-1و  343-2-1و  343-1-2و  343-1-1و  981-1 و

 

 .................................. باحلبس يعاقب -.323  - 2 الفصل"
 ."اجلنائية املسطرة قانون من 82-3-1 املادة يف إليها املشار احلماية.........
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 ............................ باحلبس يعاقب -3 442-0 الفصل"

 ،أصحاهبا.........................................................

 . "موافقته ...................................... العقوبة، بنفس يعاقب"

 

 ................. سنة من باحلبس يعاقب -. 442-5 الفصل"

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

.هبم التشهري .......................................................  
 

  

 ............................................... يعاقب -. 442-3 الفصل"
      عليها املنصوص األفعال ارتكبت" إذا درهم، 340444 إىل 30444 من وغرامة

 .............................العود حالة يف 442-5و   442-0 الفصلني يف
 . " قاصر......................................................................

 

 

 ............................ باحلبس يعاقب -.998 – 1 الفصل"

 ،أصحاهبا.........................................................

 . "موافقته .................................... العقوبة، بنفس يعاقب" 

 

 ................. سنة من باحلبس يعاقب -.998 – 2 الفصل"

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

 . "هبم التشهري .......................................................

 

 ......................................... قبيعا -.998 – 3 الفصل"
 عليها املنصوص األفعال ارتكبت" إذا درهم، 340444 إىل 30444 من وغرامة

 ....................... العود حالة يف 998-2 و 998-1 الفصلني يف

 . "قاصر ...................................................................

 

 

املشار إليه املتعلق باملسطرة اجلنائية  22041القانون رقم  تتمم  على النحو التايل أحكام

 

املشار املتعلق باملسطرة اجلنائية  22041القانون رقم  تتمم  على النحو التايل أحكام
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 : 25-2-5المادة بأعاله  
 

       و 82-9عالوة على التدابري املنصوص عليها يف املادتني  -253-2-5المادة "
 :ية،  تدابري احلماية التالفورا ،العنف ضد النساء"يف قضايا  ، تتخذأعاله 3-82

 ؛ ....................................................إرجاع احملضون  -"

 ؛.................................................................. -"

 ".اليت حتتاج إىل ذلك ......................................األمر باإليداع  -"
 

 : 82-3-1باملادة إليه أعاله  
 

و  82-9عالوة على التدابري املنصوص عليها يف املادتني  -.82-3-1املادة "
 :،  تدابري احلماية التاليةفورا ،العنف ضد النساء"يف قضايا  ، تتخذأعاله 3-82

 ؛......................................................إرجاع احملضون  -"

 ؛.................................................................... -"

 ".اليت حتتاج إىل ذلك...................................األمر باإليداع  -"

 
 

كم االستئناف االبتدائية وحما باحملاكم التكفل بالنساء ضحايا العنف حتدث خاليا 
كذا املرأة و بالشباب و بالصحة و ببالعدل املكلفة  املركزية و الالممركزة للقطاعاتوباملصاحل 

 .امللكي مديرية العامة لألمن الوطين والقيادة العليا للدركلل

تتوىل هذه اخلاليا مهام االستقبال و االستماع و الدعم والتوجيه واملرافقة، لفائدة     
 .عنفالنساء ضحايا ال

    

تتكون اخلاليا احملدثة على مستوى احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف، باإلضافة ملمثلي  
 .االدارة، من نائب وكيل امللك و قاضي األحداث واملساعد أو املساعدة االجتماعية

 

االبتدائية وحماكم االستئناف باحملاكم التكفل بالنساء ضحايا العنف حتدث خاليا 
كذا املرأة و بالشباب و بالصحة و ب املكلفة املركزية و الالممركزة للقطاعاتوباملصاحل 

 .امللكي مديرية العامة لألمن الوطين والقيادة العليا للدركلل

ستماع و الدعم والتوجيه واملرافقة، لفائدة تتوىل هذه اخلاليا مهام االستقبال و اال    
 .النساء ضحايا العنف

 

تتكون اخلاليا احملدثة على مستوى احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف، باإلضافة  
ملمثلي االدارة، من نائب وكيل امللك و قاضي األحداث واملساعد أو املساعدة 

 .االجتماعية
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حيدد بنص تنظيمي تأليف اخلاليا احملدثة على مستوى املصاحل املركزية  والالممركزة      
مديرية العامة لألمن للكذا املرأة و  بالشباب و بالصحة و ب بالعدلاملكلفة  لقطاعاتل

امللكي، وكذا ممثلي االدارة باخلاليا احملدثة على مستوى احملاكم  الوطين والقيادة العليا للدرك
 .االبتدائية وحماكم االستئناف

 . يراعى يف تكوين هذه اخلاليا مبدأ التخصص و مبدأ املناصفة   

 

يا احملدثة على مستوى املصاحل املركزية  والالممركزة  حيدد بنص تنظيمي تأليف اخلال    
مديرية العامة لألمن الوطين للكذا املرأة و  بالشباب و بالصحة و املكلفة ب للقطاعات

امللكي، وكذا ممثلي االدارة باخلاليا احملدثة على مستوى احملاكم  والقيادة العليا للدرك
 .االبتدائية وحماكم االستئناف

 . كوين هذه اخلاليا مبدأ التخصص و مبدأ املناصفةيراعى يف ت   

 

القضائية لكل على مستوى الدائرة  للتكفل بالنساء ضحايا العنف حتدث جلنة جهوية
 :من  تتألف و حمكمة استئناف

 ؛الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا -

 

، يعينهم ومستشار مكلف باألحداث مستشار للحكمو  قاض للتحقيق  -
 ؛ول حملكمة االستئنافالرئيس األ

 ميثله؛رئيس كتابة النيابة العامة  أو من   -

 رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛ -
 باحملكمة املذكورة؛ املساعدة االجتماعية املساعد أو  -

 ممثلي اإلدارة؛ -

 ممثل جملس اجلهة؛ -

 

 حمام، يعينه نقيب هيئة احملامني بالدائرة القضائية االستئنافية ؛ -

 رئيس اجمللس اجلهوي للمفوضني القضائيني؛  مفوض قضائي، يعينه -

القضائية ئرة على مستوى الدا للتكفل بالنساء ضحايا العنف حتدث جلنة جهوية
 :من  تتألف و حمكمة استئنافلكل 

 ؛الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا -

 

، ومستشار مكلف باألحداث مستشار للحكمو  قاض للتحقيق  -
 ؛يعينهم الرئيس األول حملكمة االستئناف

 ميثله؛رئيس كتابة النيابة العامة  أو من   -

 ة؛باحملكمة املذكور  املساعدة االجتماعية املساعد أو -

 ممثلي اإلدارة؛ -

 ممثل جملس اجلهة؛ -

 

 

 حمام، يعينه نقيب هيئة احملامني بالدائرة القضائية االستئنافية ؛ -
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بقضايا وخربهتا  باهتمامهاحيضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة  كما ميكن أن     
 .دعوهتااليت ترى اللجنة فائدة يف  واجلمعيات واملؤسسات وكذا ممثلو اهليئات، املرأة

 

 مفوض قضائي، يعينه رئيس اجمللس اجلهوي للمفوضني القضائيني؛  -

وخربهتا  باهتمامهاحيضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة  كما ميكن أن     
اليت ترى اللجنة فائدة يف  واجلمعيات واملؤسسات يئاتوكذا ممثلو اهل، املرأةبقضايا 
 .دعوهتا

 

 

 

 

 المحلية اللجان 

القضائية لكل على مستوى الدائرة  للتكفل بالنساء ضحايا العنف حتدث جلنة حملية
 :تتألف منو  حمكمة ابتدائية

 ؛وكيل للملك أو نائبه رئيسا -

 ئيس احملكمة؛ر ، يعينهم وقاض األحداث للحكم وقاض قاض للتحقيق  -

 

 ميثله؛رئيس كتابة النيابة العامة  أو من   -

 رئيس كتابة الضبط أو من يمثله -
 باحملكمة املذكورة؛ املساعدة االجتماعية املساعد أو -

 ممثلي اإلدارة؛ -

 المحلية اللجان 

القضائية لكل ائرة على مستوى الد للتكفل بالنساء ضحايا العنف حتدث جلنة حملية
 :تتألف منو  حمكمة ابتدائية

 ؛وكيل للملك أو نائبه رئيسا -

رئيس ، يعينهم وقاض األحداث للحكم وقاض قاض للتحقيق  -
 احملكمة؛

 ميثله؛رئيس كتابة النيابة العامة  أو من   -

 باحملكمة املذكورة؛ املساعدة االجتماعية املساعد أو -

 ممثلي اإلدارة؛ -

 

 ممثل جملس اجلهة؛ -

13 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ممثل جملس اجلهة؛ -

 
 حمام، يعينه نقيب هيئة احملامني بالدائرة القضائية االستئنافية ؛ -

 لس اجلهوي للمفوضني القضائيني؛ مفوض قضائي، يعينه رئيس اجمل -

، املرأةباهتمامها بقضايا حيضر أشغال اللجنة، كل شخصية  معروفة كما ميكن أن       
 دعوهتااليت ترى اللجنة فائدة يف  واجلمعيات اهليئات واملؤسساتوكذا ممثلو 

 

 ام، يعينه نقيب هيئة احملامني بالدائرة القضائية االستئنافية ؛حم -

 مفوض قضائي، يعينه رئيس اجمللس اجلهوي للمفوضني القضائيني؛  -

باهتمامها بقضايا حيضر أشغال اللجنة، كل شخصية  معروفة كما ميكن أن       
 دعوهتادة يف اليت ترى اللجنة فائ واجلمعيات اهليئات واملؤسساتوكذا ممثلو ، املرأة
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تعديالت فريق األصالة والمعاصرة وفريق االتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول 

 مشروع قانون رقم 011301 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

املشرو  يعدل ويتمم 

القانون الجنائي  مجموعة

وليس بقانون خاص 

بمحاربة العنف ضد 

 3النساء

 العنوان

يعدل ويتمم مجموعة 011301مشرو  قانون رقم 

العنف ضّد القانون الجنائي يتعلق بالقضاء على 

 .النساء

 العنوان

يتعلق بمحاربة العنف  011301مشرو  قانون رقم 

 5 3 ضّد النساء

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

ل توسيع الحماية لتشم 

وسائر  القاصراتالفتيات 

البنات بمختلف اعمارهن 

 3من العنف املمارس عليهن

ألن مصطلح املرآة يحيلنا 

 للسيدة الراشد

 املادة ألاولى

 :من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي

كل فعل مادي أو معنوي أو : أو الفتاةالعنف ضد املرأة

أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر امتنا  

 جسدي أو نفس ي أو جنس ي أو اقتصادي للمرأة؛

 املادة ألاولى

 :من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي

عنوي أو كل فعل مادي أو م: العنف ضد املرأة

أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه امتنا  

 ي أو اقتصادي للمرأة؛ضرر جسدي أو نفس ي أو جنس 

3333333333333333333333333333333 
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

إدراج العنف ألاسري والقانون ضمن 

تعاريف التهديدات بارتكاب العنف ضد 

 3النساء

إشكالية حرمان املرأة من التمثيلية 

على مستوى مناصب القرار سواء على 

 3لحكومي أو الحزبي أو النقابياملستوى ا

 

 

 املادةألاولى

يراد بما من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، 

أو نفس ي أوجنس ي أو 333333العنف ضد املرأة:يلي

 .أو سياس ي أو قانوني؛للمرأةأو أسري اقتصادي 
............................................................... 

 ألاولىاملادة 

 :يراد بما يليطبيق أحكام هذا القانون، من أجل ت

أو نفس ي أوجنس ي أو اقتصادي 333333العنف ضد املرأة

 للمرأة؛

333333333333333333333333333 

 

3 

 

 ر ت ألاصلي النص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

 3التعريف بالعنف ألاسري 

 

 املادة ألاولى

 :يلييراد بما أجل تطبيق أحكام هذا القانون، من 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333كل فعل أو امتنا  : العنف الاقتصادي

 3ة للمرأةأو الاقتصادي33333333333333333333333333333333333 

 :العنف ألاسري -

كل فعل أو امتناع من شأنه أن يهدد سالمة وأمن 

 .ألاسرة

 ألاولىاملادة 

 :يراد بما يليمن أجل تطبيق أحكام هذا القانون، 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333كل فعل أو امتنا  : العنف الاقتصادي

 3أو الاقتصادية للمرأة33333333333333333333333333333333333 
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 ر ت صليالنص ألا  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

 3التعريف بالعنف القانوني

 

 

 املادة ألاولى

 :يراد بما يليهذا القانون،  من أجل تطبيق أحكام

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333كل فعل أو امتنا  : العنف الاقتصادي

 3أو الاقتصادية للمرأة3333333333 3333333333333333333333333

 :العنف القانوني-

التمييز ضد النساء على أساس النوع 

 .الاجتماعي

 ألاولىاملادة 

 :يراد بما يليمن أجل تطبيق أحكام هذا القانون، 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333كل فعل أو امتنا  : العنف الاقتصادي

 3أو الاقتصادية للمرأة33333333333333333333333333333333333 

 

5 

 

 ر ت صليالنص ألا  التعديل املقترح تبرير التعديل
 

 

 

 3التعريف بالعنف القانوني

 

 

 املادة ألاولى

 :يراد بما يلين أجل تطبيق أحكام هذا القانون، م

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333كل فعل أو امتنا  : العنف الاقتصادي

 3أو الاقتصادية للمرأة333333333333333333333333333 33333333

 :لسياس يالعنف ا-

التمييز ضد املرأة وحرمانها من تولي مناصب 

 .املسؤولية

 ألاولىاملادة 

 :يراد بما يليمن أجل تطبيق أحكام هذا القانون، 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333كل فعل أو امتنا  : العنف الاقتصادي

 3أو الاقتصادية للمرأة33333333333333333333333333333333333 

 

6 

 



44 
 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

 

 

 

 3داخل أماكن العملالتعريف بالعنف 

 املادة ألاولى

 :يراد بما يليمن أجل تطبيق أحكام هذا القانون، 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333نا  كل فعل أو امت: العنف الاقتصادي

 3أو الاقتصادية للمرأة33333333333333333333333333333333333 

 : العملالعنف داخل أماكن -

الضغط  يهدف إلىكل فعل أو تصرف غير مقبول 

في  ، يتعرض بموجبه شخصواملضايقةأوإلاكراه أ

ما إطار الشغل، العتداء أو لتهديد أو حرمان، م

واقتصادية  ونفسيةيسبب له أضرارا جسدية 

واجتماعية، تؤثر على صحته وسالمته واستقراره 

 .في العمل

 ألاولىاملادة 

 :يراد بما يليمن أجل تطبيق أحكام هذا القانون، 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333كل فعل أو امتنا  : العنف الاقتصادي

 3أو الاقتصادية للمرأة33333333333333333333333333333333333 

 7 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

التنصيص في هذه املادة املقترحة على 

مقتض ى يحدد مجاالت الخطة الوطنية 

للوقاية من العنف ضد النساء على 

سبيل ألاولوية وليس الحصر في 

ألاولىاملادة   

 :يراد بما يليمن أجل تطبيق أحكام هذا القانون، 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333كل فعل أو امتنا  : العنف الاقتصادي

 3أو الاقتصادية للمرأة33333333333333333333333333333333333 

 ألاولىاملادة 

 :يراد بما يليمن أجل تطبيق أحكام هذا القانون، 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333كل فعل أو امتنا  : العنف الاقتصادي

 3أو الاقتصادية للمرأة33333333333333333333333333333333333 

8 
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منظومات التربية والتكوين، والاتصال 

السمعي البصري والتكوين املستمر 

ملوظفي الهيئات املكلفة بإنفاذ القانون 

 3وباقي مهنيي العدالة

 

 

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

تقوم الحكومة في غضون سنة واحدة من دخول 

حيز التنفيذ بإعداد خطة وطنية  513.53القانون 

للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن على 

الخصوص، التدابير وإلاجراءات التي ستتخذها 

ية، كل في نطاق مختلف السلطات العموم

اختصاصها في مجال مكافحة الصور النمطية 

وألافكار املسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي 

وكذا مختلف املمارسات القائمة على فكرة دونية 

 .املرأة أو دور نمطي للنساء والرجال

 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح ديلتبرير التع

لمرأة لتشمل لتوسيع الحماية 

الحرمان من الحقوق املدنية 

والسياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية، وكذا تمييز 

بسبب اللون أو العرق أو الدين أو 

 3الفكر أو إلاعاقة

 املادة ألاولى

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 ((جديدة إضافة فقرة))

كل تمييز أو تقييد يكون من : التمييز ضد املرأة

من الحقوق املدنية  املرأة أثره حرمان

والثقافية، أوالاقتصاديةأوالاجتماعيةأوالسياسيةأ

وكل تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الفكر 

 .أو إلاعاقة

 ولىاملادة ألا 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

9 

 



46 
 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

نفس تبربر املادة ألاولى فيما يتعلق 

 القاصر بتوسيع الحماية لتشمل الفتاة

 

 2 املادة

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333 

333333333333333333333333333333333333333333333 يعاقب كل  -717الفصل 

بسبب جنسها أو ضد أو فتاةالعنف أو إلايذاء ضد امرأة 

امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، 

3333333333333333333333333333333333333 

 2املادة 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333 

العنف أو 333333 3333333333333333يعاقب كل  -3 717الفصل 

إلايذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، 

عل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفا

33333333333333333333333333333 

 

51 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل
 

 

ممكن للخاطب السابق أن يهدد ويعنف 

املرأة بغرض الانتقام، وهو غير مشار إليه 

 في النص

 

 

 

 أحكام زجرية

 2املادة 

 3333333333333333333333333333333333333تغير وتتمم على النحو التالي 

 :كما وقع تغييره وتتميمه333333333333333333333 

العنف أو إلايذاء ضد 33333333333333333333 يعاقب كل  – 717الفصل 

امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا 

أو معلوما لدى الفاعل، أو ضد أحد ألاصول أو ضد كافل أو 

له والية  أو ضد شخص حالي أو سابقضد زوج أو خاطب 

 3333333333333أو سلطة عليه 

 :كما يلي33333333333333333333333333333333333333 

 

 أحكام زجرية

 2املادة 

 3333333333333333333333333333333333333تغير وتتمم على النحو التالي 

 :كما وقع تغييره وتتميمه333333333333333333333 

العنف أو إلايذاء ضد 3333 3333333333333333يعاقب كل  – 717الفصل 

امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا 

أو معلوما لدى الفاعل، أو ضد أحد ألاصول أو ضد كافل أو 

ضد زوج أو خاطب أو ضد شخص له والية أو سلطة عليه 

33333333333333333333333333333333333333 

 :كما يلي 33333333333333333333333333333333333333
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

يجب حماية املرأة الحامل دون -

 3تحديد شروط ظهور أو بيان الحمل

 

حذف هذه املقتضيات ألن مباشرة -

العنف على الطليق فعل مدان في 

حد داته، مما يستدعي إعمال 

النص في زجره للفعل دون حاجة 

ألابناء أو  إلى شرطي حضور 

 3 الوالدين

ألابناء أو  وحذف التنصيص على

ستؤول ال  ألن شهادتهم الوالدين

 3محالة ضد من هو من ألاغيار

 

 أحكام زجرية

 2املادة 

تغير وتتمم على النحو التالي 

3333333333333333333333333333333333333 

 :كما وقع تغييره وتتميمه333333333333333333333 

العنف أو 3333333333333333333 3اقب كل يع – 717الفصل 

إلايذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، 

، أو إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ضد أحد ألاصول 

أو بحضور عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق 

 : كما يليحد الوالدينأحد ألابناء أو أ

 

 أحكام زجرية

 2املادة 

تغير وتتمم على النحو التالي 

3333333333333333333333333333333333333 

 :كما وقع تغييره وتتميمه333333333333333333333 

العنف أو 3333333333333333333 3يعاقب كل  – 717الفصل 

إلايذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، 

كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو ضد إذا 

أحد ألاصول 

عليه أو 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد ألابناء أو 

 : أحد الوالدين كما يلي

 

 

 

 

52 

 

تر  ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل  

 

 

 

 

 أحكام زجرية

 2املادة 

 333333333333333333333333333333تغير وتتمم على النحو التالي 

 :كما وقع تغييره وتتميمه333333333333333333333 

 أحكام زجرية

 2املادة 

تغير وتتمم على النحو التالي 

3333333333333333333333333333333333333 
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ممكن للخاطب السابق أن يهدد 

ويعنف املرأة بغرض الانتقام، وهو 

 غير مشار إليه في النص

 

 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو 

أو طليقا أو أحد ألاصول أو حاليا أو سابقاخاطبا 

والية أو سلطة على  أحد الفرو  أو كافل أو شخصا له

الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة 

 3قاصر، وكذا في حالة العود

 

 :كما وقع تغييره وتتميمه333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو 

خاطبا أو طليقا أو أحد ألاصول أو أحد الفرو  أو 

الية أو سلطة على الضحية أو كافل أو شخصا له و 

مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر، 

 3وكذا في خالة العود

 

 

 

53 

 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل
 

إقران إلالزام املنصوص عليه 

في هذه القاعدة القانونية 

بالجزاء، من اجل السهر على 

 3حسن تطبيق القانون 

 2املادة 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

في الفقرة أعله، فإنهم 33333333333333333333333333333333333333333 إذا استدعي 

يكونون ملزمين باإلدالء بشهاداتهم، و يجوز لهم، عند الاقتضاء، 

تابعة الجنائية في حالة ائلة املتحت ط3إلادالء بها كتابة

 ".و الامتناعالتماطل أ

 2املادة 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

في الفقرة أعله، 33333333333333333333333333333333333333333 إذا استدعي 

يجوز لهم، عند  فإنهم يكونون ملزمين باإلدالء بشهاداتهم، و 

 «3الاقتضاء، إلادالء بها كتابة

 

54 
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

تعزيز منع الاتصال بالضحية بالعلج 

 3النفس ي امللئم في حالة العود

 2ملادة 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 "جديدة إضافة فقرة"

عالوة على ذلك، ينبغي في حالة العود أو متى 

كان العنف متكررا جسيما، أن يحكم على 

مرتكب الجريمة باملنع من الاتصال بالضحية 

 .والخضوع  لعالج نفس ي مالئم

 2املادة 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

55 

 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

إضافة الشباب للقاصرين لتشملهم 

 3الحماية القانونية

 1املادة 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 .قاصرينوالفي الاستغلل الجنس ي وفي إفساد الشباب

 

 1املادة 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 56 3في الاستغلل الجنس ي وفي إفساد الشباب

 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

تحديد مسافة معينة للقتراب من 

 3الضحية، حماية لنفسيتها

 4املادة 

 712و  20كام الفصلين ى النحو التالي أحمم علتت

 :شار إليها أعلهمن مجموعة القانون الجنائي امل

 4املادة 

من مجموعة  712و  20كام الفصلين ى النحو التالي أحتتمم عل

 :شار إليها أعلهالقانون الجنائي امل
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 :التدابير الوقائية الشخصية هي – 20الفصل 

 الاقصاء؛ -0

3333333333333333333333333333333333333333 

 سقوط الحق في الوالية الشرعية على ألابناء؛ -1

، بالضحيةاملحكوم عليه من الاتصال منع -01

مع تحديد مسافة الاقتراب منها، بضوابط 

 .قانونية وتقنية

 3إخضا  املحكوم عليه لعلج نفس ي ملئم -00

 :التدابير الوقائية الشخصية هي – 20الفصل 

 الاقصاء؛ -2

3333333333333333333333333333333333333333 

 سقوط الحق في الوالية الشرعية على ألابناء؛ -1

 منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ -01

 3إخضا  املحكوم عليه لعلج نفس ي ملئم -00

 

57 

 

 

 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

ن اعتماد املرونة في حالة النزا  بي

ألازواج من أجل تفعيل مسطرة 

الصلح املنصوص عليها في مدونة 

الاسرة، خصوصا في حالة وجود 

 3ألاطفال بين الازواج

 7املادة 

 :التدابير الوقائية الشخصية هي -203الفصل 

 الاقصاء؛- 0

333333333 

منع املحكوم عليه من الاتصال  - 01

 ؛باستثناء الزوج وبحضور عائلة الضحيةبالضحية

 7ادة امل

 :التدابير الوقائية الشخصية هي -203الفصل »

 الاقصاء؛- 0

333333333 

 منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ - 01

 

58 
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

في حالة رغبة الضحية اللجوء الى 

مسطرة الصلح يمكن ان يتم الاتصال 

يه،مع ضمان بالضحية واملحكوم عل

 3شروط وسلمة وامن الضحية

 4املادة 

 712و  20كام الفصلين ى النحو التالي أحتتمم عل

 :شار إليها أعلهمن مجموعة القانون الجنائي امل

 :التدابير الوقائية الشخصية هي – 20الفصل 

 الاقصاء؛ -1

3333333333333333333333333333333333333333 

 ية على ألابناء؛سقوط الحق في الوالية الشرع -1

 منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ -01

سمحله إال في حالة الرغبة في الصلح،ي

في إطار  بحضور عائلتها،الضحيةالاتصالب

، مع الضمانات حمايةالسالمة و اليضمن 

 3لضحيةالقانونية ل

 3إخضا  املحكوم عليه لعلج نفس ي ملئم -00

 4املادة 

من  712و  20كام الفصلين ى النحو التالي أحتتمم عل

 :شار إليها أعلهمجموعة القانون الجنائي امل

 :التدابير الوقائية الشخصية هي – 20الفصل 

 الاقصاء؛ -7

3333333333333333333333333333333333333333 

 سقوط الحق في الوالية الشرعية على ألابناء؛ -1

 منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ -01

 3حكوم عليه لعلج نفس ي ملئمإخضا  امل -00

 

 

 

59 

 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل
 

للتدقيق وتيسير امر السادة القضاة 

 3في تحديد املؤسسة املختصة بالعلج

 7املادة 

باملراكز إخضا  املحكوم عليه لعلج نفس ي ملئم- 00

 «. الاستشفائية العمومية املختصة

 7املادة 

 21 «3إخضا  املحكوم عليه لعلج نفس ي ملئم - 00
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

نفس التبرير املدلى بها سابقا من اجل 

تيسير عملية الصلح بين ألازواج 

 وبحضور عائلة الضحية

 5املادة 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب  -0

من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، ملدة ال 

تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة املحكوم 

بها عليه أو من تاريخ صدور املقرر القضائي، إذا كانت 

ة للحرية املحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة العقوبة السالب

باستثناء الزوج وبحضور عائلة ، فقط أو عقوبة بديلة

 ؛الضحية

 5املادة 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو  -0

تواجدها، أو التواصل معها بأي الاقتراب من مكان 

وسيلة، ملدة ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ 

انتهاء العقوبة املحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور 

املقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية 

املحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة 

 بديلة؛

 

25 

 

 

 ر ت ألاصليالنص  يل املقترحالتعد تبرير التعديل
 

 

 

 

 

4مة مع املادة ءمال  

 

 

 املادة 5

 33333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 3333333333333333333333333333333333333333333333333منع املحكوم عليه – 0

 3أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة333333333333333333333333333333333333333333333 

مسطرة ويمكن أن يرفع هذا املنع في حالة رغبة الضحية اللجوء الى 

 .الصلح

 املادة 5

 33333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 3333333333333333333333333333333333333333منع املحكوم عليه – 0

 3أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة333333333333333333333333333333333333333333333 
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

إلزام النيابة العامة أو قاض ي 

صوص في التحقيق باعتماد التدابير املن

الفصل، بدل اعتماد لفظ يجوز الذي 

 3يحيل على مبدأ الاختيار

 5املادة 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

لنيابة العامة يجب على ا -3 22 –1الفصل »

عند الاقتضاء أو ملحكمة اأوقاض ي التحقيق، أو 

حية في حالة املتابعة من أجل الجرائم بطلب من الض

أعله، ألامر بمنع الشخص  22 – 0املشار إليها في الفصل 

املتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان 

تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا ألامر 

 3ساريا إلى حين بت املحكمة في القضية

 5املادة 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

قاض ي يجوز للنيابة العامة أو  -3 22 –1الفصل »

التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من 

الضحية في حالة املتابعة من أجل الجرائم املشار إليها 

من أعله، ألامر بمنع الشخص املتابع  22 – 0في الفصل 

الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو 

التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا ألامر ساريا إلى 

 3حين بت املحكمة في القضية

23 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

 

حذف هذه الفقرة الن نشر وبث صور 

مات عن شخص دون و معلو أ

مس روتتلحق به الضر  موافقته

شارة الشخصية ولو تمت إلا  تهبحري

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

من سنة  ؛يعاقب بالحبس772-2الفصل 

إلى  23111واحدة إلى ثلث سنوات وغرامة من 

في درهم، كل من قام بأي وسيلة بما  213111

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

من سنة واحدة إلى  ؛يعاقب بالحبس772-2الفصل 

درهم، كل  213111إلى  23111ثلث سنوات وغرامة من 

في ذلك ألانظمة املعلوماتية،ببث من قام بأي وسيلة بما 
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تركيبة ذلك ألانظمة املعلوماتية،ببث أو توزيع  .إلى أنها صور وأقوال مركبة

دون مكونة من أقوال شخص أو صورته، 

أو دون إلاشارة إلى كون هذه التركيبة موافقته 

أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو  ،غير حقيقية

وقائع كاذبة، بقصد املس بالحياة الخاصة 

 3لألشخاص أو التشهير بهم

تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، و توزيع أ

تركيبة غير دون موافقته أو دون إلاشارة إلى كون هذه ال

أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة،  حقيقية،

 3بقصد املس بالحياة الخاصة لألشخاص أو التشهير بهم

 

 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 
على تشديد العقوبة في  صيصالتن

حالة العود سواء بتكرار الطرد من 
بيت الزوجية أو عند رفض إرجاع 
الزوج المطرود إلى بيت الزوجية 

 .الفعل فمقتر فمن طر
 

 

 املادة 5

 3333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

يعاقب بالحبس من شهر واحد  –721 -0الفصل 

درهم،  53111إلى  23111إلى ثلثة أشهر وغرامة من 

عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتنا  عن إرجا  

الزوج املطرود من بيت الزوجية، وفقا ملا هو 

من مدونة ألاسرة،  51منصوص عليه في املادة 

 .وتضاعف العقوبة في حالة العود

 

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

يعاقب بالحبس من شهر واحد  –721 -0الفصل 

درهم،  53111إلى  23111إلى ثلثة أشهر وغرامة من 

عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتنا  عن إرجا  

ية، وفقا ملا هو الزوج املطرود من بيت الزوج

 3من مدونة ألاسرة 51منصوص عليه في املادة 
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

ال يجب تنازل المشتكي عن شكايته 
ناء بألالحقوق القائمة لأن يشمل 

يجب على المشتكى به ،والقاصرين
أن يدلي أمام النيابة العامة أو 

برئة الملزم تالمحكمة بما يفيد 
 .بالنفقة لذمته منها

 

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

في الحاالت املنصوص عليها في  –720 -0الفصل 

من هذا القانون،  721-0و 721و 721الفصول 

فإن تنازل املشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة 

وألثار املقرر القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي 

دون املساس بالحقوق به في حالة صدوره، 

 .القائمة لألبناء القاصرين

 

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

في الحاالت املنصوص عليها في  –720 -0الفصل 

من هذا القانون،  721-0و 721و 721الفصول 

فإن تنازل املشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة 

وألثار املقرر القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي 

 3به في حالة صدوره
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

معان نظرا صعوبة إثبات إلا 

وطبيعته في املضايقة، واستبداله 

بمصطلح أكثر دقة وهو القيام 

باملضايقة باعتباره فعل، بما 

 5املادة 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3 

يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش  -5113 – 0 – 0الفصل »

 5املادة 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

يعتبر مرتكبا لجريمة  -5113 – 0 – 0الفصل »

التحرش الجنس ي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 
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ينسجم والتعريف املنصوص 

فعل  عليه حول العنف لكونه

 3مادي أو معنوي أو امتنا 

الجنس ي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر 

درهم أو بإحدى هاتين  013111إلى  23111وغرامة من 

مضايقة الغير في الحاالت بقامأمعن فيالعقوبتين كل من 

 :التالية

درهم أو  013111إلى  23111ستة أشهر وغرامة من 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة 

 :الغير في الحاالت التالية

 
 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح لتعديلتبرير ا

 

 

تجريم ألاشخاص الذي 

يشتغلون كوسطاء في تشجيع 

 .التحرش الجنس ي

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 3333333333333333333333333333333333333333يعتبر مرتكبا  -511-0-0الفصل 

 :في مضايقة الغير في الحاالت التالية33333333333333333333333 

 33333333333333333333333عمومية أو غيرها، في الفضاءات ال03

 أو ألغراض جنسية؛33333333333333333333333333333 

بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو 23

تسجيلت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض 

 3جنسية

للوصول ( الوسيط)الاتصال عبر شخص ثالث .

 .إلى أغراض جنسية

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333النحو التاليتتم على 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 3333333333333333333333333333333333333333يعتبر مرتكبا  -511-0-0الفصل 

 :في مضايقة الغير في الحاالت التالية33333333333333333333333 

 33333333333333333333333في الفضاءات العمومية أو غيرها، 03

 أو ألغراض جنسية؛33333333333333333333333333333 

أو إلكترونية أو  بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية23

تسجيلت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض 

 3جنسية
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

تجريم ألاشخاص الذين 

يشتغلون كوسطاء في تشجيع 

 .التحرش الجنس ي

 

مع تجريم الاغتصاب الزوجي، 

بناء على الحاالت املتعددة 

من قبل  التي يتم التصريح بها

 .النساء املعنفات

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 3333333333333333333333333333333333333333يعتبر مرتكبا  -511-0-0الفصل 

 :في مضايقة الغير في الحاالت التالية33333333333333333333333 

 33333333333333333333333في الفضاءات العمومية أو غيرها، 03

 راض جنسية؛أو ألغ33333333333333333333333333333 

بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو 23

تسجيلت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض 

 3جنسية

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 .الاغتصاب املثبت بين الزوجين.

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 3333333333333333333333333333333333333333مرتكبا  يعتبر  -511-0-0الفصل 

 :في مضايقة الغير في الحاالت التالية33333333333333333333333 

 33333333333333333333333في الفضاءات العمومية أو غيرها، 03

 أو ألغراض جنسية؛33333333333333333333333333333 

ة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكتروني23

تسجيلت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض 

 3جنسية
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

 

تجريم فعل التحرش ال يقتصر 

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
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فقط على الزملء في العمل، 

بل يجب أن يسري على 

 3املشغل

ولزجر العنف الاقتصادي 

والجسدي والجنس ي والنفس ي 

ماكن الذي يرتكب داخل أ

 العمل

 3333333333333333333333333333333333333333يعتبر مرتكبا  -511-0-0الفصل 

 :في مضايقة الغير في الحاالت التالية33333333333333333333333 

 33333333333333333333333في الفضاءات العمومية أو غيرها، 03

 أو ألغراض جنسية؛33333333333333333333333333333 

واسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو ب23

تسجيلت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض 

 3جنسية

مشغال تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل 

زميل في العمل أو من ألاشخاص املكلفين بحفظ أو

 3النظام وألامن في الفضاءات العمومية أو غيرها

 3333333333333333333333333333333333333333كبا يعتبر مرت -511-0-0الفصل 

 :في مضايقة الغير في الحاالت التالية33333333333333333333333 

 33333333333333333333333في الفضاءات العمومية أو غيرها، 03

 أو ألغراض جنسية؛33333333333333333333333333333 

 بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو 23

تسجيلت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض 

 3جنسية

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميل في العمل 

أو من ألاشخاص املكلفين بحفظ النظام وألامن في 

 3الفضاءات العمومية أو غيرها

 

31 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

 

تحرش التحديد الدقيق ملفهوم ال

 3الجنس ي

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

يعاقب بالحبس من ثلث إلى خمس  – 511-0-2الفصل 

درهم، إذا  513111إلى  53111سنوات وغرامة من 

ارتكب التحرش الجنس ي من طرف أحد ألاصول أو 

املحارم أو من له والية أو سلطة على الضحية أو مكلفا 

 3برعايته أو كافل له، أو إذا كان الضحية قاصرا

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

يعاقب بالحبس من ثلث إلى خمس  – 511-0-2الفصل 

درهم، إذا  513111إلى  53111سنوات وغرامة من 

ارتكب التحرش الجنس ي من طرف أحد ألاصول أو 

أو سلطة على الضحية أو مكلفا  املحارم أو من له والية

 3برعايته أو كافل له، أو إذا كان الضحية قاصرا
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استعمال أي سلوك لفظي أو غير عن طريق 

ذي طبيعة جنسية سواء في  يلفظي أو إيحائ

 .ألاماكن العامة أو مكان العمل
 

 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

 

الحفاظ على املتابعة في إطار الحق 

العام، وعدم السماح للمعتدي 

من إلافلت من العقاب بمجرد 

تنازل الضحية الذي قد يكون 

 3غوط خارجيةتحت ض

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

يعاقب بالحبس من ثلث إلى خمس  – 511-0-2الفصل 

 33333333333333درهم،  513111إلى  53111سنوات وغرامة من 

أو مكلفا برعايته أو كافل له، أو إذا 333333333333333333333333333333 

 3كان الضحية قاصرا

 333333333333333333333333333333تضاعف العقوبة، إذا ارتكب إلاكراه 

 3بسبب جنسها أو قاصر333333333333333333333333333 

املتضرر من 33333333333333333 ناء ال تجوز املتابعة إال ب

 3الجريمة

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وألثار املقرر  ال

القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي به في حالة 

بل يبقى املعتدي متابعا في إطار الحق صدوره، 

 .العام

 

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

يعاقب بالحبس من ثلث إلى خمس  – 511-0-2الفصل 

 33333333333333درهم،  513111إلى  53111سنوات وغرامة من 

رعايته أو كافل له، أو إذا أو مكلفا ب333333333333333333333333333333 

 3كان الضحية قاصرا

 333333333333333333333333333333تضاعف العقوبة، إذا ارتكب إلاكراه 

 3بسبب جنسها أو قاصر333333333333333333333333333 

املتضرر من 33333333333333333 ال تجوز املتابعة إال بناء 

 3الجريمة

وألثار املقرر  يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة

القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي به في حالة 

 صدوره
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 ر ت ألاصليالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

ال تنازل المشتكي عن شكايته 
الحقوق القائمة يجب أن يشمل 

يجب على ،وناء القاصرينبألل
المشتكى به أن يدلي أمام 

بما النيابة العامة أو المحكمة 
برئة الملزم بالنفقة لذمته يفيد ت
 .منها

 

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 33333333333333333333333333333333يعاقب بالحبس  –522 -0الفصل 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 3متلكاتعن إنهاء العلقة الزوجية أو باقتسام امل33333333333 

ال تجوز املتابعة إال بناء على شكاية الزوج املتضرر من 

 3الجريمة

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وألثار املقرر 

القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي به في حالة 

دون املساس بالحقوق القائمة لألبناء صدوره، 

 .القاصرين

 املادة 5

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تتم على النحو التالي

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 33333333333333333333333333333333يعاقب بالحبس  –522 -0الفصل 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 3عن إنهاء العلقة الزوجية أو باقتسام املمتلكات33333333333 

ال تجوز املتابعة إال بناء على شكاية الزوج املتضرر من 

 3الجريمة

ل عن الشكاية حدا للمتابعة وألثار املقرر يضع التناز 

القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي به في حالة 

 3صدوره
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 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 
طراف أأحدأحيانا يقوم 

الدعوة رغم التنصيص على 

 املادة 6

من  112املادة تغير وتتمم على النحو التالي أحكام 

املتعلق باملسطرة الجنائية  22310القانون رقم 

333333333333333 

 كما وقع تغييره وتتميمه؛33333333333333333333 

 املادة 6

من  112املادة تغير وتتمم على النحو التالي أحكام 

املتعلق باملسطرة الجنائية  22310القانون رقم 

333333333333333 

 كما وقع تغييره وتتميمه؛33333333333333333333 
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سرية الجلسة بتسريب بعض 

الوقائع واملعطيات التي قد 

تؤثر على السير العادي 

 .للمحاكمة

الجلسة 333333333333333 33إذا اعتبرت املحكمة أن  :112املادة 

 3سرية

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

املذكورة في الفقرتين أعله، 33333333333333333 إذا تقررت سرية 

 3املناقشات33333333333333333333333333 فإنها تشمل أيضا 

وة في حالة تقرر سرية ال يسمح ألطراف الدع

الجلسة أن يعطي أي تصريح عن وقائع 

الجلسة لوسائل إلاعالم أو مواقع التواصل 

الاجتماعي،قد يؤدي إلى إلاخالل بشروط 

 .املحاكمة العادلة

الجلسة 33333333333333333 إذا اعتبرت املحكمة أن  :112املادة 

 3سرية

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

الفقرتين أعله، املذكورة في 33333333333333333 إذا تقررت سرية 

 3املناقشات33333333333333333333333333 فإنها تشمل أيضا 

 

34 

 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل
 

 

الغرض من هذا التعديل 

مساندة الضحايا قانونيا 

 .ونفسيا وصحيا

 املادة 8

ة املتعلق باملسطر  22310تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

 : 22-5-0الجنائية املشار إليه أعله باملادة 

 7-22علوة على التدابير املنصوص عليها في املادتين  -22-5-0املادة 

أعله، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير  5-22و 

 :الحماية التالية

إرجا  املحضون مع حاضنته إلى السكن املعين له من قبل -

 املحكمة؛

 .ضحية نحو خلية استقبال نساء ضحايا العنفتوجيه ال-

إنذار املعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع -

 تعهده بعدم الاعتداء؛

 املادة 8

املتعلق  22310تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

 :22-5-0باملسطرة الجنائية املشار إليه أعله باملادة 

وة على التدابير املنصوص عليها في املادتين عل  -22-5-0املادة 

أعله، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا،  5-22و  22-7

 :تدابير الحماية التالية

إرجا  املحضون مع حاضنته إلى السكن املعين له من قبل -

 املحكمة؛

إنذار املعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، -

 م الاعتداء؛مع تعهده بعد

-333333333333333333333333333333 
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 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 
تمكين الضحية من لوائح 

ألاشخاص أو الهيآت أو 

 .املنظمات املؤهلةملساعدتها

 املادة 8

املتعلق  22310تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

 : 22-5-0ار إليه أعله باملادة باملسطرة الجنائية املش

علوة على التدابير املنصوص عليها في  -22-5-0املادة 

أعله، تتخذ في قضايا العنف ضد  5-22و  7-22املادتين 

 :النساء، فورا، تدابير الحماية التالية

إرجا  املحضون مع حاضنته إلى السكن املعين له من -

 قبل املحكمة؛

شخاص الذاتيين تمكين الضحية من قائمة ألا-

 .واملعنويين املؤهلين القابلين ملواكبته

إنذار املعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب -

 العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛

-333333333333333333333333333333 

 

 املادة 8

 22310تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

-5-0شار إليه أعله باملادة املتعلق باملسطرة الجنائية امل

22 : 

علوة على التدابير املنصوص عليها في  -22-5-0املادة 

أعله، تتخذ في قضايا العنف  5-22و  7-22املادتين 

 :ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية

إرجا  املحضون مع حاضنته إلى السكن املعين له من -

 قبل املحكمة؛

عتداء، في حال التهديد بارتكاب إنذار املعتدي بعدم الا -

 العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛

-333333333333333333333333333333 
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 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 املادة 8

املتعلق  22310تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

 : 22-5-0طرة الجنائية املشار إليه أعله باملادة باملس

 املادة 8

 22310ى النحو التالي أحكام القانون رقم تتمم عل

-5-0املتعلق باملسطرة الجنائية املشار إليه أعله باملادة 
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ضرورة التأكيد على عنصر  

 .رغبة الضحية

علوة على التدابير املنصوص عليها في  -22-5-0املادة 

أعله، تتخذ في قضايا العنف ضد  5-22و  7-22املادتين 

 :النساء، فورا، تدابير الحماية التالية

إرجا  املحضون مع حاضنته إلى السكن املعين له من -

 قبل املحكمة؛

ملعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب إنذار ا

 العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛

-333333333333333333333333333333 

-333333333333333333333333333333 

بمؤسسات إلايواء أو مؤسسات الرعاية ألامر باإليدا  -

 3ذلكوترغب فيالاجتماعية للمرأة املعنفة التي تحتاج 

22 : 

علوة على التدابير املنصوص عليها في  -22-5-0املادة 

أعله، تتخذ في قضايا العنف  5-22و  7-22املادتين 

 :ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية

ع حاضنته إلى السكن املعين له من إرجا  املحضون م-

 قبل املحكمة؛

إنذار املعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب 

 العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛

-333333333333333333333333333333 

-333333333333333333333333333333 

بمؤسسات إلايواء أو مؤسسات الرعاية ألامر باإليدا  -

 3رأة املعنفة التي تحتاج إلى ذلكالاجتماعية للم

37 

 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 
 

 

التنصيص على املقتضيات 

الخاصة باإلجهاض، لحماية 

الضحية وفق مع ينص عليه 

 املادة 8

املتعلق  22310تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

 : 22-5-0جنائية املشار إليه أعله باملادة باملسطرة ال

علوة على التدابير املنصوص عليها في  -22-5-0املادة 

أعله، تتخذ في قضايا العنف ضد  5-22و  7-22املادتين 

 :النساء، فورا، تدابير الحماية التالية

إرجا  املحضون مع حاضنته إلى السكن املعين له من -

 قبل املحكمة؛

 املادة 8

 22310تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

-5-0الجنائية املشار إليه أعله باملادة  املتعلق باملسطرة

22 : 

علوة على التدابير املنصوص عليها في  -22-5-0املادة 

أعله، تتخذ في قضايا العنف  5-22و  7-22املادتين 

 :ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية

إرجا  املحضون مع حاضنته إلى السكن املعين له من -
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 بعدم الاعتداء؛33333333333333333333333333333ي بعدم إنذار املعتد- . القانون في هذا الباب

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333إشعار -

 3إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلج

مراجعة املقتضيات الخاصة باإلجهاض من -

خالل إباحته في أحوال معينة من بينها زنا 

القاصرات، أو جرائم  املحارم، اغتصاب

 .الاغتصاب املتبوعة بحمل

بمؤسسات إلايواء أو مؤسسات الرعاية ألامر باإليدا  -

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 قبل املحكمة؛

 بعدم الاعتداء؛333333333333333333333333333عتدي بعدم إنذار امل-

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333إشعار -

 3إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلج

بمؤسسات إلايواء أو مؤسسات الرعاية ألامر باإليدا  -

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

تماشيا مع مقتضيات التوزيع 

الجهوي وإلاقليمي للقطاعات 

 3الحكومية

 املادة 51

تحدث خليا التكفل بالنساء ضحايا العنف باملحاكم 

صالح املركزية الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبامل

للقطاعات املكلفة والجهوية وإلاقليميةواللمركزة

بالصحة وبالشباب وباملرأة وكذا للمديرية العامة 

 3لألمن الوطني والقيادة العليا للدرك امللكي

 

 املادة 51

تحدث خليا التكفل بالنساء ضحايا العنف باملحاكم 

الابتدائية ومحاكم الاستئناف وباملصالح املركزية 

اللمركزة للقطاعات املكلفة بالصحة وبالشباب و 

وباملرأة وكذا للمديرية العامة لألمن الوطني والقيادة 

 3العليا للدرك امللكي
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 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

تماشيا مع تطبيق مبدأ املناصفة 

من   01الذي ينص عليه الفصل 

 3الدستور 

 املادة 55

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ة وطنيةتحدث لجن

يراعى في املادة الثانية عشر بعده،  333333333333333333333333333

 .فيها مبدأ املناصفة

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 املادة 55

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333جنة وطنيةتحدث ل

 3في املادة الثانية عشر بعده 333333333333333333333333333

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 

 

41 

 

 

 ر ت ألاصلي لنصا التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

التأكيد على أن دور الشخصيات 

كورة هو دور استشاري ال املذ

 3طار اتخاذ القراراتإيدخل في 

 املادة 55

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تحدث لجنة وطنية

333333333333333333333333333 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

أشغال اللجنة الوطنية شخصيات  يمكن أن يحضر 

وممثلون عن الهيئات الوطنية واملنظمات املعنية 

إذا رأت بصفة استشارية أو مالحظينبقضايا املرأة

 3اللجنة فائدة في ذلك

 

 

 املادة 55

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تحدث لجنة وطنية

333333333333333333333333333 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

أشغال اللجنة الوطنية شخصيات  يمكن أن يحضر 

وممثلون عن الهيئات الوطنية واملنظمات املعنية 

 3رأت اللجنة فائدة في ذلكبقضايا املرأة إذا 
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 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

عدم حصر الدعوة لعقد اللجنة 

الوطنية في رئيس اللجنة، وفتح 

املجال إلمكانية عقد الاجتما  

 3بطلب من أغلبية أعضاء اللجنة

 املادة 55

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تحدث لجنة وطنية

333333333333333333333 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 33333333333333333333333333333333333أشغال اللجنة  يمكن أن يحضر 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 3فائدة في ذلك 333333333333333333333333333

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على 

ألاقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من 

 .أو أغلبية أعضائهارئيسها، 

 

 املادة 55

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333تحدث لجنة وطنية

333333333333333333333333333 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

أشغال اللجنة  يمكن أن يحضر 

33333333333333333333333333333333333333333 

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 3فائدة في ذلك 333333333333333333333333333

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على 

 3ألاقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها

 

 

42 

 

 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

راكة التنصيص على الش

مع الجمعيات  العاملة 

في مجال املرأة والفتاة  

باعتبارها ذات 

والاهتمامـ  صالاختصا

ومراكمتها للتجربة 

 3 في املجال ةالضروري

 02املادة 

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

راكة والتعاون بين اللجن الجهوية تقوية وتفعيل آليات الش -

العاملة في مجال املحلية وجمعيات املجتمع املدني واللجن

 3وباقي املتدخليناملرأة والفتاة 

 02املادة 

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين  -

للجن الجهوية واللجن املحلية وجمعيات املجتمع ا

 3املدني وباقي املتدخلين
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 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 

 

مراعاة سرية وخصوصيات 

امللفات التي تتداول فيها اللجنة 

 3الوطنية

 املادة 52

 :الوطنية املهام التالية تناط باللجنة

 333333333333333333333333333333333333333333ق ضمان التواصل والتنسي -

-3333333333333333333333333333333 

-3333333333333333333333333333333 

-3333333333333333333333333333333 

-3333333333333333333333333333333 

-3333333333333333333333333333333 

يراعي 3إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل-

الحاالت التي تم التداول فيها باللجنة  خصوصيات

 .الوطنية

 املادة 52

 :الوطنية املهام التالية تناط باللجنة

 333333333333333333333333333333333333333333ضمان التواصل والتنسيق  -

-3333333333333333333333333333333 

-3333333333333333333333333333333 

-3333333333333333333333333333333 

-3333333333333333333333333333333 

-3333333333333333333333333333333 

 3إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل-
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 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

تماشيا مع تطبيق مبدأ املناصفة 

 3الذي ينص عليه الدستور 

 املادة 53

حايا العنف تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ض

على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف 

 :وتتألف منيراعى فيها مبدأ املناصفة

 الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛-

-3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

 املادة 53

تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على 

مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف 

 :وتتألف من

 الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛-

-33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
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 ر ت ألاصلي النص ديل املقترحالتع تبرير التعديل

نقترح تمثلية املجلس 

املحلية   ةإلاقليمي في  اللجن

بدل ممثل  مجلس الجهة، 

 :نظرا  ألن

ممثل مجلس الجهة ممثل  -

 3في اللجنة الجهوية

باإلضافة لتواجد ممثل -

املجلس إلاقليمي  باملجال 

الترابي  للدائرة القضائية 

 املختصة

 05املادة 

 يةاللجان املحل

تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف 

على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية 

 :وتتألف من

333333333333333333 

عن املجلس  ممثل -.مجلس الجهةعن  ممثل -

 .إلاقليمي

 05املادة 

 اللجان املحلية

تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا 

القضائية لكل محكمة العنف على مستوى الدائرة 

 :ابتدائية وتتألف من

333333333333333333 

 3مجلس الجهةعن ممثل  -

46 

 

 

 ر ت ألاصلي النص التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 

 
55مة مع املادة ءللمال  

 املادة 55

للتكفل بالنساء ضحايا  تحدث لجنة محلية

العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل 

 : وتتألف من محكمة ابتدائية

 وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛-

-3333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 

 املادة 55

للتكفل بالنساء ضحايا العنف على  تحدث لجنة محلية

دائية وتتألف مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابت

 : من

 وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛-

-3333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 
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-33333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 

 333333333333333333333333333333333333333333كما يمكن أن يحضر

كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا املرأة، 

 333333333333333333بصفة استشارية أو مالحظ

-33333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 

-33333333333333333333333333333333 

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333كما يمكن أن يحضر

كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا 

 333333333333333333املرأة
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ساءيتعلق بمحاربة العنف ضد الن 513.53مشروع قانون رقم تعديالت فريق العدالة والتنمية على   
 

 .ت.ر املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل

تحيل على استثمار مختلف " املناهضة"عبارة 

آلاليات القانونية والتوعية والتربوية، أما 

 3فتحيل على الزجر والعقاب" املحاربة"عبارة 

 بمحاربة يتعلق 011301مشروع قانون رقم  

 3العنف ضد النساء ناهضةبم

ضد  يتعلق بمحاربة العنف 011301رقم  ون مشرو  قان

 النساء
  .5 العنوان   

 

 

وضعف  اعتبار وضعية إلاعاقةمن الضروري 

من الحاالت التي تستحق  القوى العقلية

 .تشديد العقوبة

 710و 717تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

من مجموعة القانون الجنائي  0-511و 720و 772و

بتاريخ  030513701لظهير الشريف رقم املصادق عليها با

كما ( 0122نوفمبر  22) 0122من جمادى آلاخرة  22

 :وقع تغييره وتتميمه

العنف أو إلايذاء ضد 333333333 يعاقب كل : 414الفصل "

أو ضد امرأة حامل، إذا كان  ،بسبب جنسهاامرأة 

أو في وضعية إعاقة ، حملها بينا ومعلوما لدى الفاعل

، أو ضد أحد ف قواها العقليةمعروفة بضعأو 

أو ضد  خاطبألاصول  أو ضد كافل أو ضد زوج أو 

شخص له والية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد 

 :كما يلي أو أحد الوالدينطليق بحضور أحد ألابناء 

 33333333333333333333333333333333333333333333333333الحاالت -0

 (الباقي بدون تغيير)

 710و 717لى النحو التالي أحكام الفصول تغير وتتمم ع

من مجموعة القانون الجنائي  0-511و 720و 772و

بتاريخ  030513701املصادق عليها بالظهير الشريف رقم 

كما ( 0122نوفمبر  22) 0122من جمادى آلاخرة  22

 :وقع تغييره وتتميمه

العنف أو إلايذاء ضد 333333333 يعاقب كل : 414الفصل "

أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها  ب جنسهابسبامرأة 

بينا ومعلوما لدى الفاعل، أو ضد أحد ألاصول  أو ضد 

أو ضد شخص له والية أو  خاطبكافل أو ضد زوج أو 

سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق بحضور 

 :أحد ألابناء أو أحد الوالدين كما يلي

 33333333333333333333333333333333333333333333333333الحاالت -0

 (الباقي بدون تغيير)

 2املادة 

الفصل 

414. 

2.  
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 .ت.ر املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل

علقة ألاخوة بين مرتكب العنف والضحية 

 3تقتض ي تشديد العقوبة

ألي 3333333333333333333333333 من أمسك عمدا: 710الفصل "

خطر، يعاقب بالحبس من ثلثة أشهر إلى سنتين 

 3"درهم 013111إلى  2111وغرامة من 

أو بة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا تضاعف العقو 

أو أو أحد ألاصول أو أحد الفرو  خاطبا أو طليقا 

أو كافل أو شخصا له والية أو سلطة على  أحد إلاخوة

الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة 

معروفة بضعف قواها أو في وضعية إعاقة أو قاصر 

 "3العود"، وكذا في حالة العقلية

ألي 3333333333333333333333333 من أمسك عمدا: 710فصل ال"

خطر، يعاقب بالحبس من ثلثة أشهر إلى سنتين 

 3"درهم 013111إلى  2111وغرامة من 

أو تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا 

أو أحد ألاصول أو أحد الفرو  أو خاطبا أو طليقا 

ية أو كافل أو شخصا له والية أو سلطة على الضح

مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر، 

 "3العود"وكذا في حالة 

 2املادة 

الفصل 

435 

3.  

 

طبيعة الوقائية التي تميز هذا التدبير تقتض ي 

تطبيقه على املتهم بممارسة العنف بمجرد 

 تحريك مسطرة املتابعة

 

 

 

 

من  712و 20تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 

 :لقانون الجنائي املشار إليها أعلهمجموعة ا

 :التدابير الوقائية الشخصية هي: 20الفصل 

 :إلاقصاء -0

3333333333333333333333333333 

 سقوط الحق في الوالية الشرعية على ألابناء؛ -1

من  املحكوم عليهأو  املتابع بممارسة العنفمنع  -01

 الاتصال بالضحية، 

من  712و 20تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 

 :أعله مجموعة القانون الجنائي املشار إليها

 :التدابير الوقائية الشخصية هي: 20الفصل 

 :إلاقصاء -0

3333333333333333333333333333 

 سقوط الحق في الوالية الشرعية على ألابناء؛ -1

 منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ -01

 3إخضا  املحكوم عليه لعلج نفس ي ملئم -00

  .4 4املادة 
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 .ت.ر املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل

  3نفس ي ملئم إخضا  املحكوم عليه لعلج -00

أو أحد الفروع أو أحد ........ تضاعف إذا ارتكبت الجريمة 

أو أو الطليق أو الخاطب أو الكافل   أحد إلاخوةأو األصول 

 .شخص له والية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها

الفرو   أو  أو أحد33333333 تضاعف إذا ارتكبت الجريمة 

أو أو الطليق أو الخاطب أو الكافل أحد ألاصول 

شخص له والية أو سلطة على الضحية أو مكلف 

 3برعايتها

 3تم إدراج تعديل هذه املادة بعده

وتتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون  تغير

 22-1و 22-2و 22-0الجنائي املشار إليها أعله بالفصول 

 777-2و  777-0و  712-0و  721-0و  121-2و  121-0و 

 720-0و 721-0و  721-0و  772-1و  772-2و  772-0و 

 :522-0و  511-2-0و  511-0و  487و 

تتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي 

-0و  22-1و 22-2و 22-0املشار إليها أعله بالفصول 

-0و  777-2و  777-0و  712-0و  721-0و  121-2و  121

-0و  720-0و 721-0و  721-0و  772-1و  772-2و  772

 :522-0و  511-2-0و  511

 5املادة 

الفقرة 

 ألاولى

5.  

 

 

في هذا الفصل الاعتداء  االعتداءاملقصود ب

 3الجنس ي وبالتالي وجب توضيحه
 

 

 

 

 

ضرورة ارتكاز الحكم بمنع االتصال على طلب 

 .الضحية

 : 0-522و  0-2-33333333333333333333333511 تتمم 

في حالة إلادانة من أجل جرائم التحرش  22-0الفصل 

أو الاستغلل الجنس ي أو سوء  الجنس ي أو الاعتداء

أيا كانت و العنف ضد املرأة أو القاصرين، املعاملة أ

، يمكن للمحكمة الحكم بما طبيعة الفعل أو مرتكبيه

 :يلي

منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب  -0

من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة كانت، 

، ملدة ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء  بناء على طلب منها

هاء العقوبة املحكوم بها عليه أو من تاريخ من تاريخ انت

 : 0-522و  0-2-33333333333333333333333511 تتمم 

في حالة إلادانة من أجل جرائم التحرش  22-0الفصل 

أو الاعتداء أو الاستغلل الجنس ي أو سوء املعاملة أو 

أيا كانت طبيعة الفعل العنف ضد املرأة أو القاصرين، 

 :حكمة الحكم بما يلي، يمكن للمأو مرتكبيه

منع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب  -0

من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، ملدة 

ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة 

املحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور املقرر القضائي، 

حكوم بها موقوفة إذا كانت العقوبة السالبة للحرية امل

 5املادة 

الفصل 

5-88 

6.  
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 .ت.ر املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتصال بالضحية أو الاقتراب الحكم بمنع 

من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة 

 .على طلب الضحية يقتض ي أن يتم بناء نهائية

صدور املقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة 

للحرية املحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو 

 عقوبة بديلة؛

خضو  املحكوم عليه، خلل املدة املشار إليها في  -2

أعله أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،  0البند 

 3ج نفس ي ملئملعل 

يمكن أن يتضمن املقرر القضائي باملؤاخذة ألامر بتنفيذ 

هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أي طريق من 

 3 طرق الطعن

أن تحكم  بناء على طلب من الضحية، ،للمحكمةيجوز 

بمنع املحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب 

، على نهائيةة من مكان تواجدها أو التواصل معها بصف

 3أن تعلل قرارها بهذا الشأن

 التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة؛

خضو  املحكوم عليه، خلل املدة املشار إليها في  -2

أعله أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،  0البند 

 3لعلج نفس ي ملئم

يمكن أن يتضمن املقرر القضائي باملؤاخذة ألامر بتنفيذ 

تعمال أي طريق من هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من اس

 3طرق الطعن

يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع املحكوم عليه من 

الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو 

، على أن تعلل قرارها بهذا نهائيةالتواصل معها بصفة 

 3"الشأن

 

ضرورة منع التواصل مع الضحية باعتباره قد 

التهديد أو التخويف أو  يكون وسيلة ملمارسة

 3التعنيف

يعاقب بالحبس من ستة شهر إلى  121-0الفصل «

درهم أو بإحدى  21111إلى  5111سنتين وغرامة من 

هاتين العقوبتين من خرق تدبير املنع من الاتصال 

يعاقب بالحبس من ستة شهر إلى  121-0الفصل «

درهم أو بإحدى  21111إلى  5111سنتين وغرامة من 

هاتين العقوبتين من خرق تدبير املنع من الاتصال 

 5املادة 

الفصل 

5-323 

7.  
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 .ت.ر املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل

أو التواصل معها بأي  أو الاقتراب منهابالضحية 

، أو رفض الخضو  لعلج نفس ي ملئم تطبيقا وسيلة

 3أعله 22-1و 22-0فصول لل

، أو رفض الخضو  لعلج أو الاقتراب منهابالضحية 

  »  3أعله 22-1و 22-0نفس ي ملئم تطبيقا للفصول 

 

 

علقة ألاخوة مع من الضروري اعتبار 

 و أوضعية إلاعاقة الضحية وجودها في 

العقلية من الحاالت  قواهاضعف معروفة ب

 3التي تستحق تشديد العقوبة

تضاعف العقوبة املنصوص عليها في  721-0الفصل 

من هذا القانون، إذا  721و 722و 722و 725الفصول 

أو حد الزوجين ضد الزوج آلاخر كان مرتكب الجريمة أ

أو أو أحد ألاصول أو أحد الفرو   الطليق أو الخاطب

أو كافل أو شخصا له والية أو سلطة على  أحد إلاخوة

الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا 

أو في وضعية إعاقة أو كان ضحية الجريمة قاصرا 

 .معروفة بضعف قواها العقلية

تضاعف العقوبة املنصوص عليها في  721-0الفصل "

من هذا القانون، إذا  721و 722و 722و 725الفصول 

أو كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج آلاخر 

أو أحد ألاصول أو أحد الفرو  أو  الطليق أو الخاطب

كافل أو شخصا له والية أو سلطة على الضحية أو 

د، أو إذا كان ضحية مكلفا برعايته، وكذا في حالة العو 

 "الجريمة قاصرا

 

 5املادة 

الفصل 

5-429 

8.  

علقة ألاخوة بين مرتكب العنف والضحية 

 3تقتض ي تشديد العقوبة

أو أحد 333333333إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف 

 : للحرية إلى333333 أو أحد إلاخوةألاصول أو أحد الفرو  

 الباقي دون تغيير)السجن 

أو أحد 333333333 ب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف إذا ارتك

 : للحرية إلى3333333333333 ألاصول أو أحد الفرو 

 (الباقي دون تغيير)السجن  -0

 5املادة 

الفصل 

5-436 

9.  

يمكن أن يؤدي نشر التركيبية غير الحقيقية 

إلى إلاساءة إلى الشخص املعني بالرغم من 

 3إلاشارة إلى كون التركيبة غير حقيقية

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلث  772-2الفصل 

دهم، كل من قام  21111إلى  2111سنوات وغرامة من 

بأي وسيلة بما في ذلك ألانظمة املعلوماتية، ببث أو 

دون توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، 

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلث  772-2الفصل 

دهم، كل من قام  21111إلى  2111سنوات وغرامة من 

بأي وسيلة بما في ذلك ألانظمة املعلوماتية، ببث أو 

ص أو صورته، دون توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخ

 5املادة 

الفصل 

2-448 

51.  
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 .ت.ر املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل

أو دون إلاشارة إلى كون هذه التركيبة غير  موافقته

أو توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة،  ، أو قام ببثحقيقية

 3بقصد املس بالحياة الخاصة لألشخاص أو التشهير بهم

 

موافقته أو دون إلاشارة إلى كون هذه التركيبة غير 

حقيقية، أو قام ببث أو توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة، 

 3بقصد املس بالحياة الخاصة لألشخاص أو التشهير بهم

 

مع الفئة التي  إلاخوة والفروع ضرورة إدراج

عال املنصوص تشدد عليها العقوبة في ألاف

 :486، 485،  484ل و الفصعليها في 

 

 3حالة صدوره33333333 في الحاالت :  720-0الفصل 

أصول الضحية  أحد منإذا كان الفاعل : 722لفصل ا

ممن لهم سلطة عليها أو أو أحد الفروع أو أحد إلاخوة 

أو وصيا عليها أو خادما باألجرة عندها أو عند أحد من 

م، أو كان موظفا دينيا أو ألاشخاص السالف ذكره

رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه 

 :بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي

السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة املشار  -

 ؛727إليها في الفصل 

 (الباقي دون تغيير333  ) -

 3حالة صدوره33333333 في الحاالت :  720-0الفصل 

ذا كان الفاعل من أصول الضحية أو إ: 722لفصل ا 

ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما باألجرة 

عندها أو عند أحد من ألاشخاص السالف ذكرهم، أو 

كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص 

استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن 

 :العقوبة هي

ي الحالة املشار السجن من خمس إلى عشر سنوات، ف -

 ؛727إليها في الفصل 

 (الباقي دون تغيير333  ) -

 5املادة 

فقرة 

 جديدة

55.  

 

 

 

 

 

 

 

دون إلاخلل باملقتضيات الجنائية  511-2-0الفصل 

مة ألاشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرا

درهم أو بإحدى هاتين  11111إلى  01111من 

العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج 

 3باستعمال العنف أو التهديد

تضاعف العقوبة إذا ارتكب إلاكراه على الزواج 

دون إلاخلل باملقتضيات الجنائية  511-2-0الفصل 

شد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة ألا 

درهم أو بإحدى هاتين  11111إلى  01111من 

العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج 

 3باستعمال العنف أو التهديد

تضاعف العقوبة إذا ارتكب إلاكراه على الزواج 

 5املادة 

 الفصل

5-2-513 

52.  
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 .ت.ر املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل

 

 

 

في بعض الحاالت، يتعذر على الضحية تقديم 

 333الشكاية ألسباب صحية أو غيرها 

باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها 

معروفة بضعف أو أو  في وضعية إعاقة أو ضد قاصر 

 .قواها العقلية

ال تجوز املتابعة إال بناء على شكاية الشخص املتضرر 

أو من له والية عليه أو من طرف ذوي من الجريمة 

 .الحقوق 

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وآلثار املقرر 

القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي به في حالة 

 3صدوره

باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها 

 3أو ضد قاصر

وز املتابعة إال بناء على شكاية الشخص املتضرر ال تج

 3من الجريمة

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وآلثار املقرر 

القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي به في حالة 

 3صدوره
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 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء513.53ــــون رقم  بشأن  مشروع قانــــــ تعديالت  الفريق الاستقاللي للوحدة والتعادلية

 النص األصلي  التعديل  التعليل  

  

 اإلبقاء على خمس سنوات 

كحد أقصى للعقوبة كما 

كان في صيغة القانون 

الحالي ساري المفعول 

لمعاقبة الممتنعين عن تقديم 

 .المساعدة في هذه الحاالت 

تشديد العقوبة من أجل ردع 

 .المخالفين 

 

 :الفقرة األولى   430الفصل  

ألي خطر،يعاقب بالحبس من ........من أمسك عمدا 

إلى 2444من  خمس سنواتثالثة أشهر إلى 

 .بإحدى هاتين العقوبتين فقطدرهم أو 140444

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

 

 

 : الفقرة األولى  430الفصل  

ألي خطر،يعاقب بالحبس من ........من أمسك عمدا 

إلى 2444لى سنتين وغرامة منثالثة أشهر إ

 .درهم  140444

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

حذف هذه العبارة الن  

هنا يفرض أداء األمر 

اليمين القانونية واإلدالء 

 .بشهادته أمام المحكمة 

  444الفصل 

عشرين الف ..................والجراحون  األطباء 

 .درهم 

1-....................................... 

 .......................إذا بلغوا السلطات -2

وفي الفقرة أعاله ، فإنهم ................إذا استدعى  

  (الحذف .) يكونون ملزمين باإلدالء بشهادتهم 

  444الفصل 

عشرين الف ..................والجراحون  األطباء 

 .درهم 

1-....................................... 

 .......................غوا السلطاتإذا بل -2

وفي الفقرة أعاله ، فإنهم ................إذا استدعى  

يكونون ملزمين باإلدالء بشهادتهم ، ويجوز لهم عند 

 .االقتضاء ، اإلدالء بها كتابة 
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 13كانت المدة سابقا 

يوما ولذلك وجب 

تخفيضها الن المحكوم 

عليه يفترض أنه تم 

ر إعذاره قبل تحري

المحضر ضده باالمتناع 

ألنه ليس هناك ضمانات 

لحضوره بعدها ، وألنه 

 .قد  يغير العنوان 

 :الفقرة الثالثة 420الفصل 

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

يجب أن يسبق المتابعة ، إعذار المحكوم عليه 

 . عشرة أيام بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف 

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

 :الفقرة الثالثة 420الفصل 

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

يجب أن يسبق المتابعة ، إعذار المحكوم عليه 

 .بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثالثين يوما 

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

 

مدة ستة أشهر معقولة 

إلعداد النصوص 

التنظيمية  المتعلقة بهذا 

 .النص 

 الباب الخامس

 دخول حيز التنفيذ

 02مادة ال

 

أشهر  ستةيدخل هذا القانون حيز التنفيذ  بعد  

 .من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 

 الباب الخامس

 دخول حيز التنفيذ

 02المادة 

 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ  بعد ثالثة أشهر  

 .من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 
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 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 513.53ل مشروع قانون رقم تعديالت فريق الاتحاد العام ملقاوالت املغرب حو 

 التعليل التعديل املقترح املادة كما جاءت في املشروع ت.ر

1 

بالقضاء على العنف يتعلق  513.53مشروع قانون رقم  يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 011301مشرو  قانون رقم 

 ضد النساء

حاربة تغيير كلمة ميهدف هذا التعديل إلى 

العنف الواردة بعنوان املشرو  بكلمة القضاء على 

العنف، وهو تعديل يحمل من الدالالت ما يساهم 

في تجنب تداول كلمات توحي بوجود صرا  وحرب 

 3بين النساء والرجال داخل املجتمع

2 

 الباب ألاول 

 تعريف

 املادة ألاولى

 :من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي

 ؛3333333333333333333333333333 -

 ؛3333333333333333333333333333333 -

- 333333333333333333333333333333333، 

كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو : العنف النفس ي

حرمان، سواء كان بغرض املس بكرامة املرأة و حريتها وطمأنينتها، أو 

 3بغرض تخويفها أو ترهيبها

 3333333333333كل : العنف الاقتصادي  -

 

 الباب ألاول 

 تعريف

 املادة ألاولى

 :من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي

 ؛3333333333333333333333333333 -

 ؛3333333333333333333333333333333 -

- 333333333333333333333333333333333، 

أو  أو ابتزاز كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد: العنف النفس ي

إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض املس بكرامة املرأة 

 3وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها

 3333333333333كل : العنف الاقتصادي -

 طبيعة اتذألغراض كل فعل أو قول  :التحرش الجنس ي

جنسية يمس بكرامة املرأة ويحط من قيمتها سواء أكان 

 .معنويا أو جسديا

 

 

 

 

 

لشق ألاول من التعديل إلى إضافة يهدف ا -

 إلى العناصر املكونة للعنف النفس ي" الابتزاز"

 

إضافة  التعديل إلىالشق الثاني من يهدف  -

من  2، خاصة وأن املادة "التحرش الجنس ي"تعريف 

هذا املشرو  التي تتضمن تغيير وتتميم مجموعة 

على جريمة  511القانون الجنائي تنص في الفصل 

نس ي، لذا نرى أن تعريف هذه الجريمة التحرش الج
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في املادة ألاول املخصصة للتعاريف أمر إيجابي ومهم 

 3دفعا لكل التباس أو غموض

3 

 5املادة 

في حالة إلادانة من أجل جرائم التحرش أو  -223 – 0الفصل »

الاعتداء أو الاستغلل الجنس ي أو سوء املعاملة أو العنف ضد املرأة أو 

كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم القاصرين، أيا 

 :بما يلي

333333 

 

إذا استقر رأي الطبيب املعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت 

املحدد له فإنه، يخطر قاض ي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير منفصل 

 يبرر ذلك

 

333333333 

أشهر  يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلثة -7213 – 0الفصل »

درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو  53111إلى  23111وغرامة من 

الامتنا  عن إرجا  الزوج املطرود من بيت الزوجية، وفقا ملا هو 

 3«من مدونة ألاسرة 51منصوص عليه في املادة 

333333 

دون إلاخلل باملقتضيات الجنائية ألاشد،  -5113 – 2 – 0الفصل »

إلى  013111هر إلى سنة وغرامة من يعاقب بالحبس من ستة أش

 5املادة 

في حالة إلادانة من أجل جرائم  -223 – 0الفصل »

أو الاجهاض رش أو الاعتداء أو الاستغلل الجنس ي التح

أو سوء املعاملة أو العنف ضد  و التعقيم القسري أالقسري 

، يمكن أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبهاملرأة أو القاصرين، 

 :للمحكمة الحكم بما يلي

3333333 

على إنهاء هذا التدبير  املحلفإذا استقر رأي الطبيب املعالج 

ملحدد له فإنه، يخطر قاض ي تطبيق العقوبات قبل الوقت ا

 3بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك

 

333333333 

يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر الى ستة  -.721 – 0الفصل »

عن الطرد من  درهم، 51.111إلى  5.111اشهر  وغرامة من 

بيت الزوجية أو الامتنا  عن إرجا  الزوج املطرود من بيت 

من مدونة  51و منصوص عليه في املادة الزوجية، وفقا ملا ه

 3«ألاسرة

3333333 

التعديل إلى توسيع  الشق ألاول من هذايهدف 

 حاالت تجريم العنف ضد النساء بإضافة إلاجهاض

 3ة دون رضاهااللذان يرتكبان في حق املرأو التعقيم أ

 

 

 

 

يهدف الشق الثاني من التعديل إلى ضمان 

 صدقية الرأي الطبي املقترح 

 

 

 

 

 

يهدف الشق الثالث من التعديل إلى تشديد 

 العقوبة والزيادة من مبلغ الغرامة الجنائية في حالة

الطرد من بيت الزوجية أو الامتنا  عن إرجا  الزوج 

 املطرود من بيت الزوجية

 

 

 

إضافة ق الرابع من التعديل إلى يهدف الش
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درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على  113111

 3الزواج باستعمال العنف أو التهديد

33333333 

 

 

 3ال تجوز املتابعة إال بناء على شكاية الزوج املتضرر من الجريمة

دون إلاخلل باملقتضيات  -5113 – 2 – 0الفصل »

الجنائية ألاشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة 

درهم أو بإحدى هاتين  113111إلى  013111وغرامة من 

العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال 

 .او الابتزازد العنف أو التهدي

........ 

ال تجوز املتابعة إال بناء على شكاية الزوج املتضرر من 

أيام من ارتكاب الفعل  51 أقصاهجل أداخل الجريمة، 

 .إلاجرامي

 3أساليب إلاكراه على الزواجإلى " الابتزاز"

 

 

يهدف الشق الخامس من التعديل إلى تحديد 

 3آجال تقديم الشكاية من طرف الزوج املتضرر 

4 

 8املادة 

 إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلج؛ -

لرعاية الاجتماعية ألامر باإليدا  بمؤسسات إلايواء أو مؤسسات ا -

 «3للمرأة املعنفة التي تحتاج إلى ذلك

 8املادة 

 إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلج؛ -

  .يتحمل الطرف املعتدي تكاليف العالج والاستشفاء -

ألامر باإليدا  بمؤسسات إلايواء أو مؤسسات الرعاية  -

 «3الاجتماعية للمرأة املعنفة التي تحتاج إلى ذلك

 

 

يهدف هذا التعديل إلى التنصيص صراحة على 

تحميل الطرف املعتدي بعد ثبوت الجريمة في حقه 

 3كافة تكاليف العلج والاستشفاء

5 

 55املادة 

تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة 

 3املهام والاختصاصات املنصوص عليها في املادة الثانية عشر بعده

 333333333333333333333333 يعين رئيس

 333333333333333333333يمكن أن 

 333333333333333333333333333333333تعقد

 333333333يتولى 

 3يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية

 55املادة 

تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى 

عليها في املادة ممارسة املهام والاختصاصات املنصوص 

 3الثانية عشر بعده

 333333333333333333333333يعين رئيس 

 333333333333333333333يمكن أن 

 333333333333333333333333333333333تعقد

 333333333يتولى 

يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنصيص على تمثيلية  يهدف هذا التعديل إلى
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 :على أن تضم هذه ألاخيرة الوطنية، 

كلفة بالعدل والشؤون ممثلي السلط الحكومية امل -

 3 إلاسالمية والثقافة والتعليم

 .املجتمع املدنيممثل أو ممثلة عن جمعيات  -

والشؤون القطاعات الحكومية املكلفة بالعدل 

عن  وكذا تمثيلية. إلاسالمية والثقافة والتعليم

 .املجتمع املدنيجمعيات 
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 .يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء513.53مشروع قانون رقم  تعديالت مجموعة العمل التقدمي حول 
 

المقترح التعديل التعليل التعديل طبيعة  األصلي النص   التعديل المادة 

 تيال ةالبالغ بالتحديد هي المرأة :التعديل األول

 في األنثوي، الجنس أو البشري الجنس إلى ينتمت

 مرحلة في البلوغ سن قبلو3 الرجل مقابل

 3فتاة تسمى هيف طفولة،ال

وعادة ما ينحصر تعريف المصطلح في النساء 

البالغات أو المرأة البالغة سن الرشد، بينما الفتيات 

 3سنة 18يقصد بهن المرأة بأقل من سن 

 

العنف ضد "حتى يكون تعريف  :التعديل الثاني

القصدية منها أو  شامال لكل الممارسات" المرأة

العمومية أو ذات الطابع النمطي أو السلوكات 

 3الحاطة بالمرأة، وعدم اعتبارها

 :من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي

 .مصطلح المرأة يشمل الفتيات :المــرأة

 كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع :العنف ضد المرأة 

عسفي من الحرية، أو اإلكراه أو الحرمان الت عن الفعل

أساسه  سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة  ّ

التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو 

 نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛

كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه  :العنف الجسدي

المساس، بالسالمة الجسدية للمرأة ، أيا كان مرتكبه أو 

 ابه؛وسيلته أو مكان ارتك

كل قول أو فعل أو استغالل من شأنه : العنف الجنسي

المساس بحرمة جسد المرأة ألغراض جنسية أو 

 3تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك

كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو  :العنف النفسي

إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة 

و بغرض تخويفها أو المرأة و حريتها وطمأنينتها، أ

 3ترهيبها

كل فعل أو امتناع عن فعل ذي : العنف االقتصادي

طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، 

 3بالحقوق االجتماعية أو االقتصادية للمرأة 

 إضافة

 تعريف

 

إضافة 

 تفاصيل

 

 :من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي

عل مادي أو معنوي أو امتناع  أساسه كل ف :العنف ضد المرأة 

التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو 

 جنسي أو اقتصادي للمرأة؛

كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه  :العنف الجسدي

المساس، بالسالمة الجسدية للمرأة ، أيا كان مرتكبه أو وسيلته 

 أو مكان ارتكابه؛

فعل أو استغالل من شأنه كل قول أو : العنف الجنسي

المساس بحرمة جسد المرأة ألغراض جنسية أو تجارية، أيا 

 3كانت الوسيلة المستعملة في ذلك

كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال  :العنف النفسي

أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة و حريتها 

 3وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها

كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة : عنف االقتصاديال

اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق 

 3االجتماعية أو االقتصادية للمرأة 

 الباب األول

 تعريف

 

المادة 

 األولى
 

 األول

 

 الثاني
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المقترح التعديل التعليل التعديل طبيعة  األصلي النص   التعديل المادة 

 

 

 

 

الحمل ال يغير من الموقع  أو المركز ألن 

االجتماعي للمرأة، سواء كان هذا الحمل 

ظاهرا أو تحقق العلم به لدى الغير أم ال، ألن 

 3المستهدف هو حماية المرأة من االعتداء

و  949تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

من مجموعة القانون  1-343و  981و  994و  931

دق عليه بالظهير الشريف رقم الجنائي المصا

 24)  1382من جمادى اآلخرة  28بتاريخ  10340913

 :كما وقع تغييره وتتميمه( 1442نوفمبر 

333333333333333333333333333333333 يعاقب كل  -. 414الفصل 

العنف أو اإليذاء ضد امرأة بسبب جنسها، أو ضد أحد 

ب، أو ضد طاألصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خا

شخص له والية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد 

 :ليق أو بحضور أحد األبناء أو أحد الوالدين كما يلي ط

 (الباقي بدون تغيير)في الحاالت  -1

 من أمسك عمدا -3 931الفصل »

ألي خطر، يعاقب بالحبس  3333333333333333333333333333333333

إلى  20444من ثالثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 

 3درهم 140444

تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو 

ليقا أو أحد األصول أو أحد الفروع أو كافال طبا أو طخا

أو شخصا له والية أو سلطة على الضحية أو مكلفا 

برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر، وكذا في 

 «3حالة العود

باء والجراحون طاأل–9943الفصل »

 3عشرين ألف درهم3333333333333333333333333333 33333

في  33333333333333333333333333333333333333غير أن األشخاص

 

 

 

 

 حذف عبارة

أو ضد "

امرأة 

  333"حامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباقي بدون 

 تغيير

و  931و  949تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

مجموعة القانون الجنائي من  1-343و  981و  994

 28بتاريخ  10340913المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 

كما وقع ( 1442نوفمبر  24)  1382من جمادى اآلخرة 

 :تغييره وتتميمه

العنف 333333333333333333333333333333333 يعاقب كل  -3 949الفصل 

أو ضد امرأة حامل، إذا أو اإليذاء ضد امرأة بسبب جنسها 

، أو ضد أحد األصول حملها بينا أو معلوما لدى الفاعلكان 

ب، أو ضد شخص له والية طأو ضد كافل أو ضد زوج أو خا

ليق أو بحضور طأو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد 

 :أحد األبناء أو أحد الوالدين كما يلي 

 (الباقي بدون تغيير)في الحاالت  -1

 3333333333333333333333333333333333 من أمسك عمدا -3 931الفصل »

ألي خطر، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وغرامة 

 3درهم 140444إلى  20444من 

با أو طتضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خا

ليقا أو أحد األصول أو أحد الفروع أو كافال أو شخصا له ط

أو إذا كان والية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، 

 «3ضحية الجريمة قاصر، وكذا في حالة العود

باء والجراحون طاأل–9943الفصل »

 3عشرين ألف درهم333333333333333333333333333333333 

في الفقرة  33333333333333333333333333333333333333غير أن األشخاص

 :السابقة

 الباب الثاني

 

أحكام 

 زجرية

 

 5المادة 
 

 

 الثالث
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 :الفقرة السابقة

 ليلالتع
 طبيعة المقترح التعديل

 التعديل

 األصلي النص
 التعديل المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتعلق األمر بلجنة محلية، حفاظا على النسق 

 3الترابي لتفعيل القرب وآلياته

 اللجان المحلية

تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على 

تتألف مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية و

 :من

 وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛ -

قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض األحداث، يعينهم  -

 رئيس المحكمة؛

 رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛  -

 المساعد أو المساعدة االجتماعية بالمحكمة المذكورة؛ -

 ممثلي اإلدارة؛ -

 ؛إلقليميمجلس الالممثل  -

ئة المحامين بالدائرة القضائية محام؛ يعينه نقيب هي -

 االستئنافية،

مفوض قضائي؛ يعينه رئيس المجلس الجهوي  -

 للمفوضين القضائيين،

كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة 

باهتمامها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات 

 لمحليةاللجان ا 

تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى 

 :الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من

 وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛ -

قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض األحداث، يعينهم رئيس  -

 المحكمة؛

 رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛  -

 عدة االجتماعية بالمحكمة المذكورة؛المساعد أو المسا -

 ممثلي اإلدارة؛ -

 ممثل مجلس الجهة؛ -

محام؛ يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية  -

 االستئنافية،

مفوض قضائي؛ يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين  -

 القضائيين،

كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة 

المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات  باهتمامها بقضايا

 02المادة 

 

 الرابع
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والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في 

 3دعوتها

 

 3والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها

 

 

المقترح التعديل التعليل التعديل طبيعة  األصلي النص   التعديل المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتعلق األمر بلجنة محلية، حفاظا على النسق 

 3الترابي لتفعيل القرب وآلياته

 

 

 

 تصاصات اللجان المحليةاخ

تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام 

 :التالية

ار االختصاصات طإعداد خطط عمل محلية في إ -

 الموكولة لها؛

ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي  -

القطاعات واإلدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء 

 يات المجتمع العاملة في المجال؛ضحايا العنف وجمع

رصد اإلكراهات و المعيقات المرتبطة بعمليات التكفل  -

حلول المناسبة لها بالنساء ضحايا العنف واقتراح ال

في حدود صالحيات وإمكانيات كل بشكل تشاركي و

 قطاع ؛

المعيقات المرتبطة بعمليات التكفل رصد اإلكراهات و -

 تضي تدخال على الصعيدبالنساء ضحايا العنف التي تق

 الجهوي أو المركزي؛ أو المحلي

 3إعداد تقارير دورية -

ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان 

 3الجهوية حول سير وحصيلة عملها

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف 

اجتماعاتها أربع مرات في السنة على األقل، وكلما 

 3ذلك، بدعوة من رئيسها دعت الضرورة 

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف 

اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على األقل، وتتخذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصعيد المحلي

 بدل

 الصعيد الجهوي

 اصات اللجان المحليةاختص

تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام 

 :التالية

ار االختصاصات الموكولة طإعداد خطط عمل محلية في إ -

 لها؛

ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي  -

القطاعات واإلدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا 

 ت المجتمع العاملة في المجال؛العنف وجمعيا

رصد اإلكراهات و المعيقات المرتبطة بعمليات التكفل  -

بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل 

 تشاركي و في حدود صالحيات وإمكانيات كل قطاع ؛

رصد اإلكراهات و المعيقات المرتبطة بعمليات التكفل  -

تضي تدخال على الصعيد بالنساء ضحايا العنف التي تق

 الجهوي أو المركزي؛

 3إعداد تقارير دورية -

ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية 

 3حول سير وحصيلة عملها

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها 

أربع مرات في السنة على األقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، 

 3من رئيسها  بدعوة

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها 

بحضور نصف أعضائها، على األقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية 

 3األعضاء الحاضرين

 04المادة 
 

 الخامس
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 3قراراتها بأغلبية األعضاء الحاضرين

 3تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة 

 

 3تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة 

 

 

المقترح التعديل التعليل يلالتعد طبيعة  األصلي النص   التعديل المادة 

من أجل تعزيز نجاعة هذا القانون يتطلب 

األمر التأكيد على ضرورة وضع خطة 

نية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن طو

عددا من االجراءات والتدابير التي يتعين 

العمل بها تدريجيا بقصد التخفيف والحد من 

ظاهرة العنف ضد النساء على غرار عدد من 

ير العمل طنية  كآليات لتأطالخطط الو

 3 المشترك بين مختلف الفاعلين

 الباب الخامس

 نية للوقاية من العنف ضد النساءطوضع خطة و

 

نية للوقاية من العنف ضد طتتولى الحكومة إعداد خطة و

النساء تتضمن التدابير واإلجراءات التي ستتخذها 

تها مختلف السلطات العمومية كل في نطاق اختصاصا

في مجال مكافحة الصور النمطية واألفكار المسبقة ذات 

الصلة بالنوع االجتماعي وكذا مختلف الممارسات 

القائمة على دونية المرأة ، وذلك في غضون سنة من 

 3تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

 

إضافة الباب 

 الخامس

 

 

 

 

 

 02المادة  
 

 السادس

 

 

 سسادباب الال انسجاما مع إضافة باب خامس

 دخول حيز التنفيذ

 02المادة 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ 

 3نشره بالجريدة الرسمية

 

 سادسالباب ال تغيير رقم الباب

 دخول حيز التنفيذ

 02المادة 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره 

 3بالجريدة الرسمية

 

الباب 

 سادسال

 السابع

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول التصويت



موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل الفصل المادة
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل
 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

  العنوان

 تعديالت 3ورد بشأ نه 

تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة والاحتاد 

 املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 التشبث عدم القبول

 

2 
 
7 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
 تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية

 
    السحب عدم القبول

    السحب عدم القبول بتعديل مقدم من فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغر 

1   

 تعديال 12ورد بشأ هنا 

تعديالت مقدمة من فريق ال صاةل واملعارصة  8

والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 ادلميقراطية للشغل

  

    

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 أ حدال 

 ال احد 7 2 التشبث عدم القبول التعديل ال ول

 ال احد 7 2 التشبث عدم القبول التعديل الثاين

 ال احد 7 2 التشبث عدم القبول التعديل الثالث

 ال احد 7 2 التشبث عدم القبول التعديل الرابع 

 ال احد 7 2 التشبث عدم القبول التعديل اخلامس

 ال احد 7 2 التشبث عدم القبول التعديل السادس

 التعديل السابع 
دماجه يف مقبو  ل بصيغة اللجنة مع ا 

 .ابب مس تقل قبل الباب ال خري

   

 ال احد 7 2 التشبث عدم القبول التعديل الثامن 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل الفصل المادة
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل
 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 تعديالن مقدمان من الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 التعديل ال ول
 

 السحب عدم القبول
   

 التعديل الثاين
 

    السحب عدم القبول

 قدمان من مجموعة العمل التقديمتعديالن م

 التعديل ال ول
 التشبث عدم القبول

 ال أ حد 5 3

    السحب عدم القبول التعديل الثاين

 404الفصل  2

 تعديالت 5ورد بشأ نه 

تعديالت مقدمة من فريق ال صاةل واملعارصة  3

والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 ادلميقراطية للشغل

 تعديل ال ولال 

 

 

 

 عدم القبول

 

 

 

 التشبث

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 ال أ حد

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 ال أ حد

 التعديل الثاين 
 

 ال أ حد 7 1 التشبث عدم القبول

 التعديل الثالث
 

 ال أ حد 7 1 التشبث عدم القبول

 تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية
 

 اال جامع - مقبول

    السحب عدم القبول م من مجموعة العمل التقديمتعديل مقد

 431 

 تعديالت 3ورد بشأ نه 

مقدمة من فريق ال صاةل واملعارصة والاحتاد  تعديل

 املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 التعديل الاول

 

 

 

 عدم القبول 

 

 

 

 ثبالتش 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 ال أ حد
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل الفصل المادة
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل
 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 السحب - تعديل مقدم من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية
    

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال أ حد

 اال جامع مقبول - تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية

446 

 تعديالت 3ورد بشأ نه 

فريق ال صاةل واملعارصة والاحتاد تعديالن مقدمان من 

 ونفدرالية ادلميقراطية للشغلاملغريب للشغل ومجموعة الك

 التعديل ال ول

 

 

 عدم القبول 

 

 

 التشبث

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 ال أ حد

 ال أ حد 5 1 التشبث عدم القبول التعديل الثاين

    السحب -  من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية  تعديل مقدم

481 
س تقاليل من الفريق الا تعديل مقدمورد بشأ نه 

  للوحدة والتعادلية 
 السحب -

   

3  
ورد بشأ هنا تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة والاحتاد 

 املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل
 ثبالتش  عدم القبول 

 ال أ حد 2 6 ال احد 6 2

4 

61 

 

 

 

 

 

 

 تعديالت 6ورد بشأ نه 

واملعارصة والاحتاد تعديالت مقدمة من فريق ال صاةل  4

 املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 التعديل ال ول

 

 

 عدم القبول 

 

 

 التشبث

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 ال أ حد

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 ال أ حد

 التعديل الثاين 
 

    السحب -

    السحب - التعديل الثالث

 ال أ حد 5 2 التشبث عدم القبول التعديل الرابع
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل الفصل المادة
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل
 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 

 

407 

 بحسل ا لو بق ل ا مدع ةيمن ت ل او  ةلادعلا قير ف نم ليدعت هنأ  شب  درو 
- - - 

 - - - - لو بق م  ةيمن ت ل او  ةلادعلا قير ف نم ليدعت هنأ  شب  درو 

5 

 الفقرة ال وىل
  اال جامع مقبول تعديل احلكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال أ حد

    - - ورد بشأ هنا تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية

1-88 

 تعديالت 7بشأ نه  ورد

من فريق ال صاةل واملعارصة والاحتاد  انمقدم نتعديال

 املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 التعديل الاول

 

 

 عدم القبول

 

 

 السحب

   

 اال جامع مقبول بصيغة اللجنة التعديل الثاين

 تعديالت مقدمة من فريق العداةل والتمنية 3

 عديل ال ولالت

 

 عدم القبول

 

 السحب

   

    السحب عدم القبول التعديل الثاين

    السحب عدم القبول التعديل الثالث

 

 

 تعديالن مقدمان من فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 التعديل ال ول
 السحب عدم القبول

   

    السحب عدم القبول التعديل الثاين

3-88 

تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة ورد بشأ هنا 

ومجموعة الكونفدرالية  والاحتاد املغريب للشغل

 ادلميقراطية للشغل

 السحب عدم القبول

   



93 
 

موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل الفصل المادة
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل
 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 - - - - مقبول ورد بشأ نه تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية 1-323

 - - - - مقبول منيةورد بشأ نه تعديل مقدم من فريق العداةل والت  1-424

 - - - - مقبول ورد بشأ نه تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية 1-436

2- 448 

 ورد بشأ نه تعديالن

تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة والاحتاد  

 ومجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل املغريب للشغل

 التشبث عدم القبول

 

 

 اال جامع

 التشبث عدم القبول  .ديل مقدم من فريق العداةل والتمنيةتع

1-480 

 ورد بشأ نه تعديالن

تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة والاحتاد املغريب 

 للشغل ومجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 - مقبول
 

 اال جامع

    السحب قبولعدم ال  تعديل مقدم من الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

1-481 
ورد بشأ نه تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة والاحتاد 

 املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل
 التشبث عدم القبول

 ال أ حد 5 1

    السحب عدم القبول .ورد بشأ نه تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية  487

 1-1-503 

من فريق ال صاةل  ةمقدم تتعديال 4 بشأ نه ورد

واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 ادلميقراطية للشغل

 التعديل ال ول

 

 

 عدم القبول

 

 

 السحب

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

   

 ال أ حد 3 1 التشبث عدم القبول التعديل الثاين

 أ حد ال 3 1 التشبث عدم القبول التعديل الثالث
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل الفصل المادة
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل
 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 ال أ حد 3 1 التشبث عدم القبول التعديل الرابع

2-1-503 

من فريق ال صاةل  انمقدم نورد بشأ نه تعديال

واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 ادلميقراطية للشغل

 التعديل ال ول

 

 

 عدم القبول

 

 

 التشبث

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 ال أ حد

 ال أ حد 3 2 التشبث عدم القبول التعديل الثاين

1-2-503 

 تعديالت 3ورد بشأ هنا 

 .تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية

 ءز جلا) لو بق م 

 (لو ل  ا
- 

- 

 

- - 

 الاحتاد العام ملقاوالت املغربمن  انمقدم نتعديال

 التعديل ال ول
 السحب عدم القبول

- - - 

 - - - السحب عدم القبول التعديل الثاين

1-526 

ورد بشأ نه تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة 

والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 .ادلميقراطية للشغل

 السحب عدم القبول

- - -    

6 302 

ورد بشأ نه تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة 

والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 .راطية للشغلادلميق

 السحب عدم القبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

   اال جامع           

 اال جامع رد بشأ هنا أ ي أ ي تعديليمل  7

8 1-5-82 
 تعديالت 6ورد بشأ هنا 

 ةمو كحلا نم مدقم ليدعت

 

- 

  

- 

  عامجال  ا
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل الفصل المادة
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل
 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

تعديالت مقدمة من فريق ال صاةل واملعارصة  3

والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 ادلميقراطية للشغل 

 التعديل ال ول

 

 لقبولعدم ا

 

 السحب

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 ال أ حد

 - - - السحب عدم القبول التعديل الثاين

 عامجال  ا - لو بق م  التعديل الثالث

 ال أ حد 3 2 التشبث عدم القبول التعديل الرابع

 - - - السحب عدم القبول  تعديل مقدم من الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 اال جامع رد بشأ هنا أ ي أ ي تعديليمل  4

10  
 ناليدعت اهنأ  شب  درو 

 ةمو كحلا نم مدقم ليدعت
- - 

 

 عامجال  ا

 

 اال جامع

  

تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة  اورد بشأ هن

والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 .ادلميقراطية للشغل

 عدم القبول

 

 السحب

 

 

- 

 

- 

 

- 

11  

 تعديالت 5ورد بشأ هنا 

واملعارصة  من فريق ال صاةل ةمقدم تتعديال 4

والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 .ادلميقراطية للشغل

 التعديل ال ول

 

 

 

 عدم القبول

 

 

 

 التشبث

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 ال أ حد

 

 

 

 

 اال جامع

 - - - السحب عدم القبول التعديل الثاين
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل الفصل المادة
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل
 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 - - - - مقبول التعديل الثالث

 - - - السحب عدم القبول اوالت املغربتعديل مقدم من الاحتاد العام ملق

12 
 

ورد بشأ هنا تعديالن مقدمان من فريق ال صاةل 

واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 .ادلميقراطية للشغل

 التعديل ال ول

 

 

 عدم القبول

 

 

 السحب

      

    السحب عدم القبول  التعديل الثاين 

13 

  ال أ حد 2 3 - - من احلكومةتعديل مقدم  

 

3 

 

 

2 

 

 

  ال أ حد

ورد بشأ هنا تعديل مقدم من فريق ال صاةل واملعارصة 

والاحتاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية 

 .ادلميقراطية للشغل

 التشبث عدم القبول

 

2 

 

3 

 

 ال أ حد

 اال جامع رد بشأ هنا أ ي أ ي تعديليمل   14

15 

 
 تعديالت 4ورد بشأ هنا 

 تعديل مقدم من احلكومة
- - 

 

 اال جامع

 

 

 اال جامع

 

من فريق ال صاةل واملعارصة والاحتاد  انمقدمتعديالن 

 املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

 التعديل ال ول

 

 مقبول

 

- 

 

 

 اال جامع

 - - - السحب - التعديل الثاين

 اال جامع - مقبول تعديل مقدم من مجموعة العمل التقديم

 اال جامع - - - السحب عدم القبول ورد بشأ هنا تعديل مقدم من مجموعة العمل التقديم  16
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل الفصل المادة
 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل
 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 ورد بشأ هنا تعديل مقدم من مجموعة العمل التقديم   17
دماجه يف  مقبول بصيغة اللجنة مع ا 

 .ال خريالباب ابب مس تقل قبل 

   

- 

 

- 

 

- 

   

17  

 ورد بشأ هنا تعديالن

 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية تعديل مقدم من
 - مقبول

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 اال جامع

 - - - السحب - تعديل مقدم من مجموعة العمل التقديم

 
 

 : يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء برمته معدال 103.13رمق التصويت عىل مرشوع قانون 

 3 :املوافقون

 2 :املعارضون

ال أ حد :املمتنعون



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع القـانون كما عدلته  
  ووافقت عليه اللجنة
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101 
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103 
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 :الملحق
 أوراق إثبات الحضور
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