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  أحكام عامة

  

  : 1املادة 
ة حتدد املقتضيات املتعلقة بالعنف األسري القائم على اجلندر، مبوجب املعاهدات واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان التي متت املصادق

  .ا القانونذ وتم نشرها ومبقتضى هعليها وتوقيعها

 
  : 2املادة 

 ال يف وضعية الجعلهنباعتبار العنف األسري القائم على اجلندر شكال من أشكال التمييز ضد النساء و خرقا حلقوقهن اإلنسانية و 

  :مساواة مع الرجال فإن القانون اخلاص بهذا العنف يسعى إلى

o مارس ضدهن؛منع كافة أشكال العنف امل  

o ضمان التحري و متابعة كافة أفعال العنف؛  

o ضمان معاقبة و تأهيل اجلاني بكافة الوسائل مبا فيها العقوبات البديلة؛  

o ضمان حماية و دعم و تعويض النساء و األبناء إن وجدوا؛  

o ات اخلاصة و العموميةطبيق القانون بشكل فوري و فعال من طرف املؤسسد املادية و البشرية للسهر على تضمان املوار. 
  

  : 3املادة 
 أو أو إساءة،و امتناع عن القيام بفعل، أأو حماولة  كل فعل : هذا القانونموادوفق  األسري القائم على اجلندرالعنف يعد جرمية 

ة أو نفسية أو  من شأنه إحلاق أضرار جسدية أو جنسيا القانون،ذ من ه5األشخاص املذكورين يف املادة حد أمن طرف ارتكب  ،تهديد

  .أبنائها إن وجدواللمرأة أو  مالية

  :كلتبعا لذلك و يعد عنفا أسريا 

o ؛املقربني إن وجدواأو واألبناء أية للمرأة سالمة اجلسدال وكرامةال ورمةاحلتهديد أو اعتداء من شأنه املساس ب  

o ؛حترش جنسي يتم سواء بألفاظ أو إمياءات أو أفعال ذات إحياءات جنسية  

o  ؛ على ممارسة اجلنس دون رغبتها أو يف حال مرضها أو يف حال إصابة الزوج مبرض معديرأةاملإجبار  

o  ؛ على اإلجناب أو عدم اإلجناب أو اإلجهاضاملرأةإجبار  

o   ؛الفردية و املدنية و الدستورية حرمان املرأة من احلقوق و احلريات 
o ؛ التي من شأنها التحقري أو اإلهانة أو املساس بكرامة املرأةالسب و الشتم و القذف بكل أنواعه وكذا جميع أشكال املعاملة  

o  ؛الدعارة أو الوساطة فيهاأي شكل من أشكال إجبار املرأة على تعاطي  

o  ؛قانوني موجباستغالل األطفال من أجل ابتزاز املرأة أو حرمانها من رؤيتهم بدون  

o قيمتهاالنقص منإلى لك ذ فيها يؤدي س الذيشكلالبكة  املمتلكات املشرتوأ املمتلكات الشخصية للمرأة كل فعل يستهدف  

   أو احلرمان من استعمالها؛أو إتالفهاو كيفا أكما 

o  على تركه؛حملهامن املنزل أو إن وجدوا طرد املرأة أو األطفال   

  

  : 4املادة 
على أساس و تفضيل مبني أيز دون متي ،مبقتضى هذا القانوناألسري القائم على اجلندر  جميع النساء ضحايا العنفتضمن حقوق 

و الوضع أ  أو اإلنتماء الوطني أو اإلجتماعيو النقابيأو اإلنتماء السياسي أ  اآلراء السياسيةون أيد الالعرق أو اللون أو اللغة أو

  .أو املببني على الوضعية اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو السن أو إإلصابة مبرض أو إعاقة معينةالعائلي 

بالنسبة للقضايا اجلنائية األخرى أو أي  ،اجلنائيقانون الساس بأحكام املام هذا القانون على قضايا العنف األسري دون تطبق أحك و

موقوفة  ي إجراءات أخرى غريالواردة فيه مكملة لألحكام الواردة يف قانون آخر وموازية أل قانون آخر وتعترب اإلجراءات والتدابري

  .عليها

  



 ئم على اجلندراقرتاح جمعيات غري حكومية لقانون خاص بالعنف األسري القا
  2010املغرب مارس 
  

2 

 األشخاصمن حيث  وننطاق تطبيق القان
  

   : 5 املادة
  : و هم كالتالي3من ارتكب فعل من أفعال العنف الواردة يف املادة كل  ،يف هذا القانون ) النونبكسر( "املعنف" مبصطلح يقصد

o اخلطيب، الزوج السابق، الشريك؛الزوج ، 
o ؛األب  

o ؛األخ  

o ؛األصول  

o ؛الفروع  

o ؛األقرباء إلى الدرجة الرابعة مع إدخال الغاية  

o ؛كل من له الوالية القانونية على القاصرة  

o  مؤقتمتقطع أو و أمع املعنفة داخل مكان واحد سواء بشكل دائم حاليا أو سابقا وكل شخص يعيش أو يقيم.  

  

  : 6املادة 
  :  ضدهذا القانون، إذا مورسيف  )بفتح النون( "املعنفة" مبصطلح يقصد

o لزوجة السابقة، اخلطيبة، الشريكة؛، االزوجة 
o ؛مالت يف البيوتالعا  

o ؛األخت  

o ؛البنت  

o ؛األم  

o ؛األصول  

o ؛الفروع  

o ؛دخال الغايةإقرباء الى الدرجة الرابعة مع األ  

o ؛كل من هي حتت الوالية القانونية  

o ؛املحضونة  

o  مؤقتأو متقطع أومع املعنف داخل مكان واحد سواء بشكل دائم حاليا أو سابقا كل امراة تعيش او تقيم . 
  

  : األوامر احلمائيةيف 
  الفرع األول 

  املؤقتةاألوامر احلمائية االستعجالية
  

   : 7 املادة
 يف ميع األشخاص املذكورينالفورية جلماية احلإلى  يرمي مؤقت قضائي تدبري  أوكل إجراءاملؤقتة  االستعجاليةيقصد باألوامر احلمائية 

  .مع أطفالهم إن وجدوا و كافة املقربني لهم 6 املادة

  

  : 8املادة 
كلما ظهرت معامل تؤشر الى  و من ينوب عنها الى السلطة القضائية املعنية،أو املشتكية أ بطلب من الضحية ،األمر باحلمايةدار يتم استص

و يتطلب تدخال  ،ا القانونذاألولى من هاملادة املرأة لفعل من أفعال العنف الواردة يف عرض ي قد ،و خطرأتهديد احتمال وقوع 

  .و كافة املعنيني باألمر احلمائيأبنائها و حقوق انة حقوقها حلمايتها و صياستعجاليا 
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  : 9 املادة
  .بقوة القانونمعفاة من الرسوم   املؤقتةإلستعجاليةاجميع األوامر احلمائية 

  

  : 10املادة 
  : التالية اإلستعجالية املؤقتة يةئاحلمااألوامر ميكن للمحكمة ان تأمر بواحد او أكثر من 

o و أطفالها و املقربني منها إن و جدوا؛عدم التعرض للضحية و األمر باإلبعاد  
o  ؛هاعملاستمرار الضحية او املشتكية يف مزاولة األمر بضمان 
o ؛األمر باملنع من االتصال 
o ؛األمر بتنظيم زيارة األبناء 
o  ؛ النفقة وأداءبتحديداألمر 
o ؛ التصرف يف املمتلكاتاستغالل أو األمر مبنع 
o  ؛الطبي أو النفسيباخلضوع للتأهيل األمر 
o  اؤهان هي أو ابلعنف  لالتي حيتمل ان تتعرضضروريا من أجل حماية املرأة املعنفة أو تراه السلطة القضائية وكل أمر أ. 

  

  : 11 املادة
  طرف قضاء منمستمرأمر حمائي صدور  تاريخ إلى امن تاريخ صدورهاحلمائية اإلستعجالية املؤقتة األوامر  جميعميتد سريان 

  .ضوعاملو

  

  : 12املادة 
الشخصية وطلب  باحلقوقالتقاضي للمطالبة حق او املشتكية  دون إعطاء الضحية ، الصادرة اإلستعجالية املؤقتةال حتول أوامر احلماية

 التطليق أو النفقة أو احلضانة أو غريها من طلب بو دون حق إقامة الدعاوي املتعلقة أ او الدعوى العموميةاملصاريف والتعويض ،
 .كما ال تلزمها بتاريخ معني لتحريكها أو تقدميها .الدعاوي

  

 : 13 املادة
و األبناء و كافة  ها وتواجدعن أماكن تواجد املعتدييف إبعاد  و املشتكيةأللضحية  و عدم التعرضيتمثل األمر القاضي باإلبعاد 

 .املقربني لها
  . و حقوق املبعد يف احلماية،حق الضحيةع مراعاة حيدد نطاق تطبيق هذا األمر وفقا للسلطة التقديرية للقاضي م

  

 : 14 املادة
 يف  كل إجراء حيفظ لها احلق يف الشغل،تهاعدم عرقلو هاعملاستمرار الضحية او املشتكية يف مزاولة بضمان يتضمن األمر القاضي 

 . ومناسبةظروف سليمة
  

 : 15 املادة
مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو بأي شكل و املشتكية أ بالضحيةمن االتصال  دياملعت على منع ،األمر القاضي باملنع من االتصال ينص

 احلكمإلى حني صدور و  طيلة املدة املقررة باألمر احلمائي املؤقتو املكتوبة أو غريهاأ البصرية و السمعيةأ،  السمعيةتصالمن أشكال اإل

  . من طرف حمكمة املوضوعالدائم أو املستمراحلمائي 

  .لكذما مل يقرر األمر احلمائي خالف وجدوا ن إاملقتضيات على االتصال باألبناء و تسري نفس 
  

 : 16 املادة
ن أحماية املرأة املعنفة أو املحتمل و أمنألبنائه مبا يكفل سالمة و املعتديزيارات ة تنظيم يكيف ان حيدد ألمر احلمائي املؤقتل ميكن

  .تكون عرضة للعنف
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 : 17 املادة
قة وسبل ا كان األمر يتعلق بعنف زوجي واجبات النفذإن حتدد وهي تبث يف األوامر احلمائية املؤقتة ويف حالة ما على املحكمة أ

   .استخالصها من قبل الضحية

 مع مراعاة ما يكفل استمرار نفس ات الضحية مستحقافةكاملسكن، و و بالعالج الطبي، كما تتولى املحكمة حتديد واجبات التكفل

  . الضررجرب ورفعو جميع املصاريف الالزمة من أجل مستوى العيش 

  . من مدونة األسرة202تضيات الفصل  مقن تسلك إجراءاتأميكن للضحية  عن األداء االمتناعيف حالة 

 .ا القانونذ من ه91  من املادةالتانيةويف حالة ثبوت العسر تطبق مقتضيات الفقرة 
  

 : 18 املادة
ستغالل اال منع املعتدي من القيام بأي وجه من أوجه الىالقاضي باملنع من التصرف يف املمتلكات ؤقت احلمائي املاألمر يشار لزوما يف 

 سواء جميع املمتلكات املشرتكة بني الزوجني وأواملمتلكات اخلاصة بالزوجة ببيت الزوجية  أو كل ما من شأنه إحلاق الضررالتصرف أو 

  .كانت عقارية أو منقولة

 .اؤهانهي أو ابلعنف التي حيتمل ان تتعرض ل وأ  من طبيعة األموال مبا يكفل حماية املرأة املعنفةه احلالة التحققذهتتولى املحكمة يف 
  

 : 19 املادة
إخضاع املعتدي للتأهيل الطبي ، طبية و تقرير املساعدة االجتماعيةالربة وفق ما ستسفر عنه اخل يتضمن األمر القاضي باخلضوع للتأهيل

 .د الضرورةعن أو النفسي
   

 : 20 املادة
تتقدم بطلب أحد أو عدة أوامر  أنا العنف ذن تكون ضحايا هأو املحتمل أالقائم على اجلندر سري حيق لكل ضحايا العنف األ

 :   لزوما ما يلييتضمن شريطة تقديم طلب 10حمائية استعجالية مؤقتة حسب مقتضيات املادة 
o ؛ها/و عنوان مقر عملهأ وطناملو أعنوان مع ال ؛الطلب ة/هوية مقدم  

o ؛ا كانت ليست هي مقدمة الطلبذ أو املشتكية إهوية الضحية  

o ؛و عنوان مقر عملهأو موطنه أأو املشتكى به وعنوانه ) بكسر النون (هوية املعنف  

o  ى الضحية؛ علوقوعهالذي مورس أو املحتمل التهديد و اخلطر باختصار إلى وقائع اإلشارة  

o  ؛من هذا القانون 9 ادةاملأحكام مع مراعاة مؤقت طلب أمر حمائي استعجالي  

o الطلبة/توقيع مقدم .  

  

  : 21 املادة
بصفته قاضيا أو ملن ينوب عنه يف الدائرة الرتابية للمحكمة تقديم طلب إلى رئيس املحكمة أو املحتمل تعنيفها حيق للمرأة املعنفة 

 .مؤقت  استعجالياستصدار أمر حمائي إلىيرمي للمستعجالت 
  . بانتداب مكتوب من الضحية تقديم نفس الطلب،ن لكل من بلغ إلى علمه وقوع أو احتمال وقوع عنفميك

  

 : 22 املادة
  .حسب مكان إقامة الضحيةاملقيم  مركز القاضيأو  أمام أية حمكمة ابتدائية  مؤقتميكن تقديم الطلب باستصدار أمر حمائي استعجالي

 24ال يتجاوز أجل و يف  من قانون املسطرة املدنية 150وفق مقتضيات الفصل   يف حينهؤقت احلمائي امليصدر قاضي املستعجالت أمره

  .ساعة

لك ذو أيام 10 و داخل أجل ال يتعدى ، بعد استصدار األمر احلمائي املؤقت، على النيابة العامة ورئيس املحكمةإحالة امللفيتعني 

   .حكام احلمائيةاألب يف امللف كما هو وارد يف اإلجراءات اخلاصة للبث
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 : 23 املادة
 مع احلمائي اإلستعجالي املؤقتسهر فورا على تبليغ و تنفيذ األمر والضحية عند الضرورة أو هما معا إجراءات ال النيابة العامة تتولى

   .نوناا القذ من ه24 ملادةمراعات أحكام ا

  

 : 24 املادة
 :  كل منإلى  املؤقت أيضا عرب تبليغهاإلستعجالي احلمائي ينفد األمر

o ؛ أو املشتكى بهاملعتدي  

o  دراساتهم؛،إن وجدوااألبناء،  التي يتابع بهااملؤسسات التعليمية   

o كل جهة أو سلطة معنية بتنفيذ هدا القرار .  

  

  : 25املادة 
ملؤقت ا األمر اذهيستأنف ه أو تبليغة باألمر احلمائي املؤقت، وداخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل، أن  بعد إشعاربهلمشتكى ل حيق

  . من مدونة األسرة396 وتطبق على جميع اآلجال الواردة بهدا القانون مقتضيات املادة تعديله أو إلغاءهب ةمطالبلل

  

  : 26املادة 
  .املؤقتةاإلستعجالية ال يوقف االستئناف إجراءات التنفيذ اجلارية يف مساطر تنفيذ األوامر احلمائية 

  

 : 27 املادة
 هذا اخلرق بأفعال ميكن أن توصف يرافقية من خمسمائة إلى خمس آالف درهم كل من خرق قرار االبعاد بدون أن يعاقب بغرامة مال

 ذا القانون؛ من ه3 بأفعال عنف وفقا للمادة
 خرق يرافقبدون أن حالة عود، كل من هذا القانون،  77الواردة يف املادة و بإحدى العقوبات البديلة عف هده الغرامة ضأيضا بيعاقب 

  .ا القانونذ من ه3 بأفعال ميكن أن توصف بأفعال عنف وفقا للمادةاإلبعاد 

 من القانون 266 و 263مقتضيات الفصول و الفقرة األولى من هذا املادة يعاقب اجلاني وفق ما تقتضيه عود للمرة الثالثة ال حالة و يف

  ؛ املتعلق بالعقوبات احلبسيةه يف شقاجلنائي

املقررة العقوبات إحدى ب ،ا القانونذ من ه3 رار اإلبعاد مع وجود أفعال ميكن أن توصف بالعنف وفقا للمادةيعاقب كل من خرق ق

  .هذا القانونالقسم اخلاص بالعقوبات من ب

  . على الضحيةاملادةمقتضيات هذه جميع ال تطبق 

  

  : األوامر احلمائيةيف 
  الفرع الثاني

  احلمائية األحكام

  

 :28املادة 
   .ا القانونذ من ه6 جميع األشخاص الواردة صفاتهم باملادة حماية وصيانة حقوقإلى  كام احلمائيةاألحتهذف 

  

  : 29املادة 
 .هوقوع عنف أو احتمال و قوع يف حالة األحكام احلمائيةيتم استصدار 

  

  : 30 املادة
  .القضائية الرسوماملصاريف و  احلمائية معفاة منلى استصدار األحكامإجراءات الرامية اإلجميع 
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  : 31املادة 
من  املشتكية او  أوتتقدم به الضحية الذي طلبالحسب لك ذو التالية األحكام احلمائية بواحد أو أكثر من حتكمميكن للمحكمة أن 

  : ينوب عنها

o ؛ و عدم التعرض للضحية باإلبعاداحلكم 
o ها؛عمل استمرار الضحية او املشتكية يف مزاولة  بضماناحلكم 
o ؛من االتصالباملنع  احلكم 
o ؛بتنظيم زيارة األبناء احلكم 
o ؛النفقةو أداء بتحديد  احلكم 
o ؛التصرف يف املمتلكاتاستغالل أو مبنع  احلكم 
o ؛باخلضوع للتأهيل الطبي أو النفسي احلكم 
o  اؤهانهي أو ابلعنف التي حيتمل ان تتعرض لماية املرأة املعنفة أو حل يراه القاضي ضروريا ماوكل. 

  

  : 32 املادة
بتعديله أو إلغائه أو تأكيد جزء منه  يقضي كتابي و استصدار سندأحني صدور إلى  صدوره من تاريخ األحكام احلمائيةتد سريان مي

  .أو جميعه

  

  : 33املادة 
تلزمها كما ال  التابعة أو املستقلة، الدعوى العمومية أو الدعوى املدنيةمباشرة إجراءات  حق الضحية يف حتول دونال  األحكام احلمائية

 .ا أو تقدميهابتاريخ معني لتحريكه
  

 : 34املادة 
 ؛املقربون إليها و األبناء و يف إبعاد املعتدي عن أماكن تواجد املعتدى عليها ،و عدم التعرض القاضي باإلبعاد يتمثل احلكم

  .اية الضحية و حقوق املبعدحمراعي ضمانات ت أن ا عليهالتي للمحكمةللسلطة التقديرية فصل الهذا مقتضيات  نطاق تطبيق عضخي

  

 : 35املادة 
 و يف كل إجراء حيفظ لها احلق يف الشغل، تهعدم عرقلو  هاعملو املشتكية يف مزاولة أ استمرار الضحية بضمان القاضي احلكميتضمن 

 .سليمةمناسبة و شروط 
  

 : 36املادة 
مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو و املشتكية أ بالضحيةتصال إل من ااملعتدي منع لىإ ، القاضي باملنع من االتصاليشار لزوما يف احلكم

و أأو إلى حني صدور .و السمعية البصرية و املكتوبة أو غريها طيلة املدة املقررة باحلكم السمعية، أبأي شكل من أشكال االتصال

  ؛.ا احلكمذاستصدار سند ينهي مفعول ه

 من هدا 37لك مع مراعاة مقتضيات املادة ذما مل يقرر احلكم احلمائي خالف وا ن وجدإتصال باألبناء و تسري نفس املقتضيات على اإل

 .القانون
  

  : 37املادة 
ن أحماية املرأة املعنفة أو املحتمل و أمن ألبنائه مبا يكفل سالمة واملعتديزيارات ة تنظيم يكيف احلمائي ن يتضمن منطوق احلكمأيتعني 

  .تكون عرضة للعنف
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  : 38املادة 
واجبات النفقة وسبل ، ا كان األمر يتعلق بعنف زوجيإذ ويف حالة ما األحكام احلمائيةحكمة أن حتدد وهي تبث يف على امل

  ؛استخالصها من قبل الضحية

 مع مراعاة ما يكفل استمرار نفس ات الضحية مستحقافةككما تتولى املحكمة حتديد واجبات التكفل بالعالج الطبي، واملسكن، و 

  ؛ الضررجرب ورفعجميع املصاريف الالزمة من أجل مستوى العيش و 

  ؛ من مدونة األسرة202ن تسلك إجراءات مقتضيات الفصل أمتناع عن األداء ميكن للضحية يف حالة اإل

 .ا القانونمن هذ 91 من املادة التانيةويف حالة ثبوت العسر تطبق مقتضيات الفقرة 
  

  : 39املادة 
أو كل ما من شأنه إحلاق الضرر التصرف استغالل أو  منع املعتدي من القيام بأي وجه من أوجه لى إاألحكام احلمائيةيشار لزوما يف 

 تتولى املحكمة يف . سواء كانت عقارية أو منقولةجميع املمتلكات املشرتكة بني الزوجني وأواملمتلكات اخلاصة بالزوجة ببيت الزوجية 

 .اؤهانهي أو ابلعنف ن تتعرض لأالتي حيتمل  وأ ا يكفل حماية املرأة املعنفة مب وقيمتها من طبيعة األمواله احلالة التحققذه
  

  : 40املادة 
إخضاع املعتدي للتأهيل الطبي ، طبية و تقرير املساعدة االجتماعيةالربة ، وفق ما ستسفر عنه اخل القاضي باخلضوع للتأهيلاحلكميتضمن 

 . عند الضرورةأو النفسي
  

 : 41املادة 
تتقدم بطلب أحد أو عدة أوامر ا العنف أن ذن تكون ضحايا هأو املحتمل أ العنف األسري القائم على اجلندر، حيق لكل ضحايا

 : لزوما ما يلي شريطة تقديم طلب يتضمن31حمائية دائمة أو مستمرة حسب مقتضيات املادة 
o ؛ها/و عنوان مقر عملهأو املوطن أ مع العنوان ، الطلبة/هوية مقدم  

o املشتكية إدا كانت ليست هي مقدمة الطلب؛ أوهوية الضحية   

o أو املشتكى به وعنوانه او موطنه او عنوان مقر عمله؛) بكسر النون (هوية املعنف  

o  وقوعه على الضحية؛الذي مورس أو املحتمل التهديد و اخلطر باختصار إلى وقائع اإلشارة  

o  من هذا القانون؛ 30 ادةمع مراعاة أحكام امل حمائي حكمطلب 
o ؛ آخر إن وجددائمق نسخة من األمر اإلستعجالي أو أي أمر حمائي إرفا 
o  وثيقة إضافية، إن وجدت، لتعزيز الطلب؛إرفاق الطلب بأية 
o ؛توقيع مقدم الطلب  

  

 : 42املادة 
قيم وأقسام اإلبتدائية التابع لها مكان سكناها أو من ينوب عنه مبراكز القاضي املاملحكمة رئيس حيق للمرأة املعنفة تقديم طلب إلى 

 ؛ حمائيحكممن أجل استصدار اإلبتدائية املحكمة باألسري  العنف
لك ومتوفرا ذ لن يكون مؤهالأشريطة ،  بإسم الضحية تقديم نفس الطلبلى علمه وقوع أو احتمال وقوع عنفكل من بلغ إيتعني على 

  .على انتداب عريف مكتوب

 430 أسري ما حتت طائلة معاقبته وفق ما هو مقرر بالفصول أو احتمال وقوع عنفوقوع لك عليه أن يبلغ النيابة العامة ذوعالوة على 

  . من القانون اجلنائي431 و

  

 : 43املادة 
 البات ، احلمائية يف أجل أقصاه شهر من تاريخ إحالة امللف عليها من قبل القضاء اإلستعجاليباألحكاميتعني البت يف القضايا املتعلقة 

  ؛ؤقتةيف األوامر احلمائية امل
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 15أقصاه أجل داخل   حمائيحكم استصدارطلب يف حالة عدم سلوك الضحية ملسطرة األوامر احلمائية املؤقتة، فإنه يتعني البت يف 

   ؛ من تاريخ تقديم الطلب.يوما

ا ذ من ه10ميكن للمحكمة عند الضرورة وتلقائيا أو بناءا على طلب الضحية ان تأمر فورا وبشكل مؤقت بتطبيق مقتضيات املادة 

  ؛القانون

  . حمائي يف جلسة سريةحكمبطلب من الضحية ميكن أن ينظر يف طلب إستصدار 

  .لكذا رأت فائدة من إذ للطرفني كل على حدة، بناءا على طلب من الضحية أو االستماعميكن للمحكمة أن تقرر 

  

  : 44املادة 
  .  على األصلتنفيذها ميكن ه املادة مشمولة بالتنفيذ املعجل وذتكون األحكام الصادرة يف ه

  . يوم من تاريخ التبليغ15 داخل أجل ،نافئللطعن باإلست األحكام احلمائيةختضع 
  

 : 45املادة 
 .املحكمةالصادر عن احلكم احلمائي  تبليغ و تنفيذ  مهام السهر على،فورا ومباشرة بعد صدوره وعلى األصل ، النيابة العامةتتولى

 مادية للمرأة أو اا كان منطوق احلكم يتضمن حقوقإذأو من ينوب عنها أن تباشر إجراءات التبليغ والتنفيذ ملدعية اكما ميكن للمرأة 

  .ألبنائها

  

  : 46املادة 
 :   كل منإلى أيضا عرب تبليغه احلمائيينفد احلكم 

o ؛ أو املشتكى بهاملعتدي  

o دراساتهم؛- وجدوا-املؤسسات التعليمية التي يتابع بها باألبناء إن   

o  كل جهة أو سلطة معنية بتنفيذ هدا القرار.  

 
  : 47املادة 

 هذا اخلرق بأفعال ميكن أن يرافقبدون أن مل ميتثل حلكم اإلبعاد، من  آالف درهم كل ةائة إلى خمسيعاقب بغرامة مالية من خمسم

 ؛ا القانونذ من ه3 توصف بأفعال عنف وفقا للمادة
 خرق يرافقبدون أن حالة عود، كل  من هذا القانون، 77الواردة يف املادة بات البديلة و بإحدى العقوه الغرامة ذأيضا بضعف هيعاقب 

  ؛ا القانونذ من ه3 بأفعال ميكن أن توصف بأفعال عنف وفقا للمادةاإلبعاد 

 من القانون 266  و263 املادة و مقتضيات الفصول هيعاقب اجلاني وفق ما تقتضيه الفقرة األولى من هذعود للمرة الثالثة ال حالة و يف

  ؛ املتعلق بالعقوبات احلبسيةهاجلنائي يف شق

املقررة العقوبات إحدى ب ، من هدا القانون3 اإلبعاد مع وجود أفعال ميكن أن توصف بالعنف وفقا للمادةحلكم  مل ميتثليعاقب كل من 

  .هذا القانونبالقسم اخلاص بالعقوبات من 

  . على الضحيةاملادة تطبق مقتضيات هذه ال

  

 : 48املادة 
أو تأكيد جزء منه أو  ه أو إلغائهتعديلا احلكم واملطالبة بذالطعن باإلستيناف يف ه مائيححكم كل من صدر يف حقه للضحية أو  حيق

  .جميعه

 .أقصاه شهر من تاريخ توصلها مبلف الطعن أجل يف حمكمة االستئناف بقرار معلل بقبول الطعن أو رفضه تتب
  

 : 49 املادة
 .ا القانونذ من ه47 الى 28موضوع املواد من  احلمائية األحكام املوضوع بإصدار خيتص قضاء

  .القانونا ذمن ه 40 إلى 31هي واردة باملواد من  احلقوق وااللتزامات كما هذه األحكامتتضمن جيب أن 
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 : 50املادة 
حامني وممثلي الهيئات املعنية بتقديم أن حضور امل للمحكمة أن تقرر عقد جلسات سرية للحفاظ على خصوصيات الطرفني، على

 .اخلرباء الذين تستعني بهم املحكمة ال يعترب إنتهاكًا لسرية اجللسة خدمات إجتماعية أو صحية للضحية أو
  

  الشكايات والوشايات

  

 : 51املادة 
 عرب شكاية أسريوع جرمية عنف احتمال وقب أوبوقوع  النيابة العامة أو الشرطة القضائية  تبليغذكرهم اآلتي جيب على األشخاص

 :وشايةو أو تصريح أمكتوبة 
 ؛املعنفة •
 ؛األقارب •
 ؛اجلريان •
 ؛األطباء •
 ؛ستشفائية و املراكز اإلعستماجمعيات املجتمع املدني ومراكز اإل •
 ؛سرةفراد األأكل فرد من  •
 ؛هثمكانية حدوإلى علمه إو بلغ أو سمع بوقوع عنف أأي شخص عاين  •
 ؛يو هيئة منظمة مبوجب قانونأوظف عمومي و مأية سلطة منتصبة أو •

  

  : 52املادة 
ضباط الشرطة القضائية ومن لهم الصفة  ،ا القانونذ كما يعرفه هاملرأة املتعلقة بالعنف ضد  والتصاريحوالوشاياتيتلقى الشكايات 

 .من قانون املسطرة اجلنائية 24 الى 16الضبطية كما هو منصوص عليه يف املواد من 
  

  : 53املادة 
  : والتصاريحالوشايةو أتقدم الشكاية 

  ؛كتابة •

  ؛بالتصريح الشفوي •

  ؛نرتنيتوباألأ ،باملراسلة ،بالفاكس ،بالهاتف •

  .يفهمها ويتواصل بها  باللغة التي املمكنة ووبكل الوسائل  •

  

   : 54 املادة
 من 23 إلى 21 واملواد من 18عليه باملواد ، وباإلضافة إلى ما هو منصوص  الشرطة القضائية تبعا ملا هو مقرر بهدا القانونإلىيعهد 

 : القيام مبا يلي قانون املسطرة اجلنائية،
 ا القانون؛ذات الصلة بهذالتصاريح تلقي الشكايات أو الوشايات و •
  ؛ا الغرض مبجرد تلقيهاذيف دفرت خاص مرقم ومعد له والتصاريح الوشاية أو الشكاية لبتسجي •

  ؛املعاينة التثبت وضراجناز حمإب •

  تفهمها وتتواصل بها؛ باللغة التيا القانون وذحبقوقها كاملة وفقا ملقتضيات ه  املعنفةبإخبار •

  ؛الصحيةوحاجياتها قرب مركز استشفائي وفقا حلالتها أمتكني املعنفة من وسائل ولوج اقرتاح  •

  ؛56ملادة  ما هو مقرر باستماع وفقإضر اجناز حمإب •

 البحث وسيساعد يف إمتامخر تراه ضروريا آو أي مكان أ مكان تواجد املشتكى به أو ةاجلرمي ارتكاب مكان إلى فورانتقال باإل •

  .لكذو حترير حمضر ب
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  : 55 املادة
 : بها ما يليالتثبت واملعاينة أن يضمنو اإلنتقال ليتعني على ضباط الشرطة القضائية عند حتريرهم ملحاضر

  ؛للمعنفةالهوية الكاملة  •

 واالوضعية التي وجدو واألبناء واألقرباء إن وجدوا،  للمعنفةالنفسية و اجلسدية حالة للو كامل دقيق موضوعي، وصف  •

  ؛ وآثار اجلروح إن وجدتعليها

  ؛املعنفةوقوع عنف على  أو يساهم يف إثبات كن أن يثبتلكل ما مي  فوتوغرافية صورأخد •

   وجدوا؛هوية وتصرحيات الشهود إنأخد  •

  ؛توقيع الضابط •

 ؛ أو من ينوب عنهان يرافقهاو مأ املعنفةتوقيع  •
  ؛نتقالتاريخ وساعة اإل  •

  ؛الوسيلة التي تم استعمالها لالنتقال •

  ؛و الضباطأ االشخاص املرافقني للضابط •

  ؛ساعة الوصول ملكان وقوع الفعل •

  ؛جرد دقيق للمحجوزات •

  ؛كر هوياتهم الكاملةذشخاص املتواجدين بعني املكان مع ألفادة اإ •

 ؛شتكى به بعني املكانو عدم وجود املأكر وجود ذ •
 ؛لكذسباب التي حالت دون و األأكر ايقاف املشتكى به ذ •
  .و من يرافقهاأ للمعنفةا املحضر ذتسلم نسخة من ه •

  

  : 56 املادة
 : البيانات التالية ستماعيتضمن حمضر اإل

  ؛ أو التصريحالوشايةو أتاريخ و ساعة تلقي الشكاية  •

  للمعنفة؛الهوية الكاملة  •

  ؛ أو املشتكى بهم والشركاء يف اجلرمية إن وجدوالة للمشتكى بهالهوية الكام •

 ؛ بني الطرفنيالرايطةالعالقة  •
  .ملعنفةا جلرمية العنف املمارس ضدوصف دقيق •

   جيب تسليم الضحية 

  هاعقوباتيف اجلرائم و

  

   : 57املادة 
 أو كان مصحوبا بأمر و عالمة،أو رمز أسطة صورة  أو بواو شفهياأحياء وقع كتابة إشارة أو إيعد جرمية تهديد كل فعل أو قول أو 

أو  كراه أو املساس بأمن وسالمة األموالأو معلق على شرط أو بالسالح أوبأية وسيلة أخرى من شأنها التخويف أو الرتهيب أو اإل

 .هذا القانوناملشار إليهم باملادة اخلامسة من األشخاص 
  

 : 58املادة 
 درهم إلى 5000و بغرامة مالية من تني  أشهر إلى سنثالثةباحلبس من  57مادة للديد وفقا يعاقب كل شخص ارتكب جرمية الته

  ؛بإحدى هاتني العقوبتنيدرهم أو  20000

  . خمس سنوات يف حدها األقصى إلىو يف حال العود ترفع العقوبة

ا مل يكن هناك أمر أو حكم ، إذز ثالثة أشهر مرتكب الفعل عن بيت األسرة ملدة ال تتجاوأن حتكم بإبعاد عند االقتضاء جيوز للمحكمة

   .حمائي سابق قضى باإلبعاد
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 : 59املادة 
باألمن الشخصي أو انتهاكا أو أحلق أو من شأنه أن يلحق ضررا ، خملفاته أو مهما كانت درجته  أو إيذاءكل فعل اعتداءيعد جرمية 

  .ونا القانذ من ه6السالمة البدنية لألشخاص املشار إليهم باملادة 

  

 : 60املادة 
  : كما يلي59 وفقا للمادة اإلعتداءيعاقب كل شخص ارتكب جرمية 

مؤقت ال كلي  درهم إذا نتج عنها عجز 25000 درهم إلى 6000 سنتني و بغرامة مالية من إلى أشهر ثالثةباحلبس من  •

  ؛ أيام10تتجاوز مدته 

مؤقت كلي إذا نتج عنها عجز   درهم25000درهم إلى  6000لية من  و بغرامة ماسنتني و نصفلى إ شهرأستة باحلبس من  •

  ؛ أيام21ال تتجاوز مدته 

مؤقت يتجاوز كلي  درهم إذا نتج عنها عجز 30000 درهم إلى 7000باحلبس من سنة إلى ثالثة سنوات و بغرامة مالية من  •

  ؛تشوهاتو أن ينتج عنه عجز دائم أ يوما بدون 21

 كلي مؤقت ذا نتج عنها عجزإدرهم  35000 درهم إلى 8000مة مالية من باحلبس من سنتني إلى خمس سنوات وبغرا •

  ؛ بتشوهاتمصحوباو 5% يوما، وعجز جزئي دائم ال يتجاوز 30يتجاوز 

 درهم إذا كان االعتداء مع سبق 40000 درهم إلى 10000باحلبس من ثالث سنوات إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من  •

  ؛السالحار أو الرتصد أو باستعمال اإلصر

درهم اذا ترتب عن اجلرمية عجز  45000درهم إلى  15000بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من  •

  ؛5%جزئي دائم يتجاوز 
درهم إذا ارتكب الفعل عمدا مع سبق  60000درهم إلى  20000 سنة و بغرامة مالية من 25 سنوات إلى 10بالسجن من  •

  ؛نه املوت دون نية إحداثه و الرتصد و نتج عاإلصرار

و أسبق اإلصرار مقرونة بجرمية القتل ت  درهم إذا ارتكب70000إلى درهم  30000مالية من بالسجن املؤبد و بغرامة  •

  .الرتصد

  

   : 61املادة 
و بهذف يه غري مرغوب فطبيعة جنسية ألغراض ذات  أو ملس أو إمياء أو إحياء إشارةيعد جرمية التحرش اجلنسي كل فعل أو قول أو 

سواء وقع بشكل مباشر أو غري مباشر أو  ا القانون من هذ6از الفئات املذكورة باملادة ستفزاو أ إهانةو أ إحراجو أ كرامة انتهاك إلى

 .بأية وسيلة أخرى
  

 : 62املادة 
  ؛درهم 30000درهم إلى  3000 و بغرامة مالية من ،سنةباحلبس من ثالث أشهر إلى  61على األفعال املنصوص عليها باملادة يعاقب 

  ا القانون؛ذ من ه60املادة فتطبق مقتضيات إذا اقرتن فعل التحرش باإلكراه أو العنف 

  .و ضد حاملي اإلعاقةأ ا وقع فعل التحرش ضد قاصر دون سن الثامنة عشرةإذتضاعف العقوبات املنصوص عليها بهذه املادة، 

  

  : 63 املادة
  :هذا القانونبغتصاب ا جرمية يعد

  ؛رغبتها املعرب عنهاعلى املمارسة اجلنسية دون  ا القانونذ من ه6الفئات املذكورة باملادة ل فعل أو حماولة إلجبار ك -1

  .غري مقبولة منها املمارسة اجلنسية بطريقة الفئات املذكورة علىكل فعل أو حماولة إلجبار  -2

   .بغض النظر عن افتضاض البكر ه جنسي مقرتن بالعنف أو اإلكراويقصد باملحاولة، كل فعل أو سلوك
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  : 64املادة 
 8000بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من يعاقب أعاله  63 باملادةاملذكورة  من األفعال فعالكل شخص ارتكب 

  .درهم 35000درهم إلى 

، أو  مبرض معداملعنف أو يف حال إصابة ، مرضةيف حالغتصاب واملعنفة ا وقع فعل اإلإذتضاعف العقوبات املنصوص عليها بهذه املادة، 

  . لإلعاقةة أو حاملا كان الضحية قاصر دون سن الثامنة عشرةذإ
  

 : 65املادة 
يف رية احلبعد جرمية االجبار على اإلجناب أو عدمه كل فعل مقرتن باإلكراه أو بالتدليس أو بأية وسيلة أخرى من شأنها املساس ت

  .اإلجناب أو عدمه

  

  : 66 املادة
من ثالثة أشهر إلى  بالسجنيعاقب  ،أعاله 65للمادة عدمه و فقا اإلجبار على أو جبار على اإلجناب كل شخص ارتكب جرمية اإل

 .درهم 10000درهم إلى  3000سنتني و بغرامة مالية من 
  

  : 67 املادة
  :يعد جرمية اإلجبار على اإلجهاض

  ؛حماولة تؤدي أو قد ِتؤدي لإلجهاضكل فعل أو 

  ؛ حماولة من شأنها دفع املرأة احلامل على القيام باإلجهاض دون رضاهاكل فعل أو

 .يف خطراألم ارتأى الطبيب أن حياة ا إذ  من القانون اجلنائي453مقتضيات الفقرة الثانية من املادة تطبق 
  

  : 68 املادة
  .درهم 10000 إلىدرهم  3000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من بالسجن جرمية اإلجبار على اإلجهاض يعاقب على 

 إلى 1000املحاولة دون أن حيدث فعل اإلجبار على اإلجهاض، بالسجن من ستة أشهر إلى سنتني وبغرامة من يعاقب على جرمية 

  . درهم6000
  

 : 69 املادة
احلريات واحلقوق من .نونا القاذ من ه6أو حرمان الفئات املحددة باملادة املساس احلد أو  أو منع من شأنه إجباريعد جرمية كل فعل أو 

  .و الدستورية االقتصاديةو  و املدنية واالجتماعية و الثقافية  واجلماعيةالفردية
  

 : 70املادة 
 10000 درهم إلى 1000و بغرامة من أشهر إلى ثالث سنوات  ثالثةبالسجن من  69 األفعال املنصوص عليها يف املادة ىيعاقب عل

   .همااحدإبأو 

  .اعف العقوبةضيف حالة العود ت

  .ملدة ال تزيد عن خمس سنواتجزئيا أو كليا  حقوقه الوطنية املحكوم عليه من تجريدلك أن حتكم بذميكن للمحكمة عالوة على 

  

 : 71املادة 
عن طريق  بكرامة املرأة و املساسأهانة و اإلأو التحقري أ تم بأية وسيلة من شأنه التشهري إمياءو أشارة إو أو قول أيعد جرمية كل فعل 

  .السب و الشتم و القذف

  

 : 72املادة 
  . درهم 10000لىإ درهم  3000لى سنتني و بغرامة مالية منإ باحلبس من شهرين 71املادة ب املذكورة األفعاليعاقب على 
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   .واسطة الصحافةا ارتكبت اجلرمية بذإ  املعترب مبثابة قانون الصحافة00;77القانون رقم ا املجال باملقررة يف هذتضاعف العقوبات 

  

 : 73املادة 
على تعاطي   ملقتضيات هذا القانون،اتاخلاضعإحدى النساء  إجبار  حتريض أوشأنهو حتريض من أو سلوك أيعترب جرمية كل فعل 

 .و بواسطة الغريأسواء اتم ذلك بشكل مباشر روف تدفعها للدعارة ظ لتعريضهاأو و التحريض عليها أو الوساطة فيها أالدعارة 
  

 : 74ملادة ا
 10000درهم الى  3000و بغرامة مالية من   خمس سنواتإلى أشهرمن ستة  أعاله 73املادة ب املنصوص عليها األفعاليعاقب على 

  .درهم

  : تضاعف العقوبة يف احلاالت التالية

  ؛حتجازو اإلأذا ارتكبت اجلرمية بواسطة التعذيب إ •

  .احتياجات خاصةأو ذات قاصر دون سن الثامنة عشرة ذا كانت الضحية إ •

  

 : 75املادة 
 . من شأنها ابتزاز املرأة،و غري مباشرة وبأية وسيلة كانتأو عمل تم بطريقة مباشرة أيعترب جرمية كل فعل 

  .قانونيةهداف غري أجل أو قانوني من أو فعل سواء اتم بشكل غري قانوني أبتزاز كل عمل ويقصد باإل

  

  : 76املادة 
 20000 درهم إلى5000باحلبس من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من  75املادة ب عليهااملنصوص فعال األيعاقب على 

  .درهم

 

  أحكام مشرتكة

  

  : 77املادة 
 و العقوبات البديلة األوامر جميع شار إليها أعاله بأحد أو بعض أو العقوبات املن تقرنأو بناءا على طلب أ تلقائيا لمحكمةل ميكن

  :اآلتية

 ؛ثالث اشهر تقل عنسرة ملدة ال  عن بيت األبعاداإل •
  ؛ذاعات الوطنيةسبوعية و بإحدى اإلنشر احلكم بأحد اجلرائد األ •

  ؛و النسائيةأو االجتماعية أتقديم خدمات ذات مصلحة عامة ألحد املراكز االستشفائية  •

 .و االجتماعيأو الرتبوي أحالة املحكوم عليه على مراكز التأهيل النفسي إ •
  

  : 78املادة 
 .من القانون اجلنائي 156 و 154تطبق احكام املادة لك فإنه ذا القانون على خالف ذا مل ينص هذوإ ،يف حالة العود

 
  : 79املادة 

و بإحدى هاتني العقوبتني كل من أدرهم  10000 لىإدرهم  3000لى خمس سنوات و بغرامة مالية من إشهر أ ستةمن يعاقب باحلبس 

ن يقدم هذه املساعدة عن طريق أنه كان يستطيع أرغم  ،ديم مساعدة لألشخاص املشمولني بهذا القانونو امتنع عمدا عن تقأمسك أ

  .غاثةو عن طريق طلب اإلأتدخله املباشر 
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 : 80املادة 
 لكذ، و حكم قضائي، أو حمل أي متابعة قضائيةأيةحمل ومل تكن  إجراميةألفعال سابقة تكتسي صبغة  املعنفذا تبث للمحكمة ارتكاب إ

 . للعقوبةاألقصى احلكم باحلد عليها يف هذا القانون فانه يتعني البث يف أي من اجلرائم املنصوص أثناء
  

  : 81املادة 
   .املسطرة اجلنائية على هذا القانون من قانون 6 و5املواد ال تسري مقتضيات 

  

 الوظيفيالنوعي و  املكانياالختصاص 

 
 : 82املادة 

  ذا القانون التي ينظمها هقضايا ال ابتدائيا، مدنيا وجنائيا، يف  البتبتدائية يفاإلكم اختتص املح

  .العنف األسري القائم على اجلندر متخصص يف قضاياقسم واستئنافية  حمكمة ابتدائية لدىحيدث ه الغاية ذله

ني  متخصصقاضية بالنيابة العامة وأقاضي ة م، ويتولى دور النيابة العا للحكموقاضيةأ على األقل قاضي ،العنف ضايايتولى البث يف ق

  .العنف األسري القائم على اجلندريف قضايا 

  .حسب الكثافة السكانية و حسب عدد القضايا املعروضةاملتخصصني  عدد القضاة يرتفع

  

  : 83املادة 
ما  باستثناء . أشهر3 أجل العنف داخل قضايا بالبت ابتدائيا يف بتدائيةاإلباملحاكم  األسري القائم على اجلندرخيتص قضاء العنف 

  .األحكام احلمائيةخيص 

  

 : 84املادة 
 كما هي حمددة بالفقرة األولى العنف األسري القائم على اجلندرقضايا ص يف صختمجميع مراكز القاضي املقيم قسم قضائي حيدث يف 

  .82من الفصل 

  

 : 85املادة 
سطرة اجلنائية بقانون امل، فضال عن اختصاصاتها العامة املخولة لها اجلندراألسري القائم على  النيابة العامة لدى قضاء العنف تتولى

، من كافة الضمانات املنصوص عليها يف هذا وباللغة التي تفهمها وتتواصل بها بتمكني املعنفة بااللتزامات الصلة، والقوانني اخلاصة ذ

   : القانون، مبا فيها

  ؛ جبميع احلقوق املخولة لها قانوناإشعارها •

  ؛فاصيل اإلجراءات القانونية املتعلقة بالدعوىت •

  .اخلدمات و آليات الدعم و املساعدة و التدابري احلمائية متكينها من السهر على •

  

 : 86املادة 
  .العنف األسري القائم على اجلندر م قابليتها للتجزئة إلى قسم قضاءبسبب عد ىأخريرجع النظر يف حالة ارتباط العنف بأفعال جرمية 

  

 : 87ادة امل
 باستثناء ما . يوما من تاريخ صدور احلكم15تستأنف أحكام قضايا العنف ضد املرأة بعريضة استئناف تودع بكتابة الضبط داخل أجل 

  .  احلمائيةباألحكاميتعلق 
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  : 88املادة 
حسب عدد هم عدد، ويرتفع  متخصصنيقضاة 3  منعلى األقلناف ئمبحاكم اإلست األسري القائم على اجلندر  قضايا العنف غرفةتتشكل

  . و عدد القضايا املعروضة عليهاحكمة اإلستئنافاملحاكم اإلبتدائية املرتبطة مب

 اجلنحية املستأنفة لديها، كما تتولى البث ابتدائيا يف القضايا املوصوفة يف كافة القضاياتتولى هذه الغرفة البث استئنافيا وانتهائيا 

   .أفعالها جبناية

  

 : 89 املادة
ا القانون الى املحكمة التي يوجد بدائرتها ذ املنظم مبقتضى هالقائم على اجلندراألسري يف قضايا العنف ختصاص املكاني عقد اإلين

  .مكان وقوع الفعلمكان إقامة املعنفة او 

  

  : 90املادة 
  . التحكيموأو الصلح أالتي ينظمها هدا القانون، موضوع إجراءات نظام الوساطة القضايا ال جيوز أن تكون 

  

  دةعخدمات الدعم و املسا

  القائم على اجلندرللنساء ضحايا العنف األسري

  

  : 91املادة 
 واملهن والتعليميةوالرتبوية االستشفائية مبا فيها  ،ا القانونذات الصلة بهذ  أو احلرةواملؤسسات اخلاصة الدولة مرافق  كافةيتعني على

واجلمعيات  بهاللنساء ضحايا العنف و كذا مصالح الشرطة القضائية وخاليا االستماع و خاليا االستقبال و االستماع القانونية 

 .املنصوص عليها يف املواد الالحقة جميع خدمات الدعم و املساعدة ،جمانا ،توفري ،املدنية
  

  : 92املادة 
 خدمات ،زمةال و طيلة الفرتة ال جمانا تقدمنأ  إعمال مقاربة النوع اإلجتماعي، و أعالهاليها املشارو املؤسسات املرافق يتعني على 

  : ومنهادة عالدعم و املسا

 ؛القائم على اجلندر من داخل األسرةخدمات التحسيس و التوعية ذات الصلة بالعنف  •
 ؛خدمات االستقبال و االستماع •
 ؛ من استماع و فحص و متابعةوما يتطلبهخدمات الدعم النفسي  •
 ؛ استماع و فحص سريري وتتبع و توجيه منوما يتطلبهخدمات الدعم الطبي  •
 ؛ من استماع و استشارة و توجيه وما يتطلبهخدمات التوجيه القانوني •
 .وما يتطلبه من مناصرة ومرافقة قضائيةخدمات املساعدة القضائية  •

  

   : 93املادة 
 خدمات الدعم و املساعدةقديم  ت89، تتولى املرافق واملؤسسات املذكورة باملادة 90عالوة على ما هو منصوص عليه باملادة  .1

 : التالية
من طرف الشرطة القضائية و خمتلف مصالح وزارة الصحة و مصالح اإلغاثة، االستجابة العاجلة و الفورية لنداء املساعدة و  •

 ؛وقاية املدنيةال
 ؛خدمات النقل الطبي و اإلسعافات األولية •
 ؛الدعم النفسيالفورية مع الوقائية و العالجية املطلوبة و خدمات الرعاية الطبية  •
 ؛ والشواهد ذات الصلة حبالتهاتقارير الطبيةمتكني املعنفة من ال •
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 يف شروط تضمن صحتها و  إلى بيت األسرةاملعنفةاملؤسسة لهذا الغرض يف حال تعذر إرجاع  خدمات اإليواء باملراكز •

 سالمتها؛
  ؛و أسرهم وممتلكاتهم اخلاصة و املشرتكةلحماية الكاملة واألمن لضحايا العنف لتوفري النيابة العامة  •
 .لشهود و ذلك طيلة مراحل التقاضيزمة لالالماية احلتوفري  •
  

 ؛ أو عند ثبوت عسر يف األداء حكم النفقة و توابعهاصدورباإلنفاق إلى حني  يناط بصندوق التكافل االجتماعي مسؤولية التكفل .2
 :ون ما يلي خدمات املساعدة القضائية ويقصد بها يف هذا القان

الداخلي  يف التنقل ن من قبل النيابة العامة و كافة مصالح الشرطة القضائية وضمان حقوقهاملعنفاتالدعم و توجيه   - أ

  ؛واخلارجي

  . يف إطار املساعدة القضائية الضحية طيلة مراحل التقاضي من طرف هيأة الدفاعضمان مرافقة  - ب

  

  : 94 املادة
 .التابعة لها القيام مبراقبة و تتبع و معاجلة األثار النفسية و اجلسدية املرتتبة عن العنف و املندوبيات اكز االستشفائية و املرباملصالحناط ي
  

   : 95املادة 
ضمان استمرارية استفادة أبناء الضحايا من التمدرس و التتبع النفسي و مسؤولية  التعليمية و مصالح الرعاية االجتماعية باملرافقتناط 

  . الرتبوي الدعم
  

  : 96املادة 
بدون   يف الشغلاملعنفةحق حماية و زمة لضمان الاختاد كافة التدابري الى العامالت للعنف األسري دعند تعرض إحاملشغل جيب على 

  . متييزأي 

  . قانونااملقررة لهااإلمتيازات احلقوق و حرمان من للمعنفة ك  وضعيتهاتؤديأن ال ميكن يف أي حال من األحوال 

  

  عموميةالدعوى ال

 : 97 املادة
املسطرة اجلنائية  قانون مقتضياتوفق ما تقرره الدعوى العمومية ا القانون إقامة وحتريك ذيرتتب عن كل جرمية من اجلرائم التي ينظمها ه

 .قانونالا ذهواملقتضيات الواردة يف 
  

 : 98 املادة
ن تأمر بإجناز حبث ذا القانون، أمر احلمائية املستعجلة املشار اليها بهعالوة على ما عليها القيام به يف إطار األوا ،النيابة العامةتتولى 

 من تاريخ داخل أجل ال يتجاوز ثالثة أيام حتريك الدعوى العموميةوبوشاية أو شكاية،  فيها توصلت متهيدي فوري يف اللحظة التي

 . البحثاذمرها بهأ
  .هذه املادةاملذكور بالفقرة األولى من م احرتام األجل لعدو أحلفظ امللف عدم كفاية األدلة وسيلة عنصر ال يشكل 

  

 : 99 املادة
 .ماالدائمة عند وجودهاحلمائية األحكام وب  املؤقتة احلمائية االستعجاليةاألوامرما هو مقرر ب تأخد املحكمة بعني االعتبار
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  : 100 ةاملاد
للمدعية أو أبنائها إن ر على األمن الشخصي والسالمة البدنية ميكن للنيابة العامة يف أي مرحلة من مراحل التقاضي، وعند وجود خط

، ويكون أمرها خاضع لرقابة قضاء املوضوع عند بثه يف األفعال اجلرمية املنسوبة للمشتبه بعدم التعرضباإلبعاد و تصدر أمرا وجدوا أن 

  .فيه

  

  وسائل اإلثباتالقرائن ويف 
  

 : 101املادة 
  .ميع وسائل اإلثباتجبأسري عنف جرمية إثبات ميكن 

  : وسائل اإلثبات ما يلي عداديدخل يف  .1

  و املعرب عنه بدون إكراه؛أ التلقائي االعرتاف •

املنجزة يف مساطر سابقة بني الطرفني، ما مل تكن حمل طعن بالبطالن بسبب تضمنها نسخة حماضر الضابطة القضائية  •

  و العنف؛أو اإلكراه أ بأنها منتزعة بالتعذيب تثبتلبيانات 

  ات الصلة مبوضوع اإلتهام بارتكاب جرمية العنف؛ذ حماضر املفوضني القضائيني •
 و املشتبه فيه؛ أاملتهم  املحجوزة لدى  واألدواتالوثائق •
 اجلارية بني الطرفني والتي  وسائل االتصال الهاتفي، االنرتنيت، الرسائل الربيدية، التسجيالت السمعية البصريةحمتويات •

  بدأ سرية املراسالت؛مب يف إطار القانون ودون املساس تم اإلستماع اليها
   اإلنتهائية الصادرة يف حق املتهم أو املشتبه فيه؛األحكام القضائية •
   ؛شهادة الشهود •

  : ما يلي القرائن عدادويدخل يف  .2

  ؛تصرحيات املرأة املعنفة •

 ؛االلتزامات السابقة للمعنف بعدم التمادي يف استعمال العنف •
  ؛ت الصلة والصادرة يف نفس املوضوعاذ تعجاليةاألوامر االس •

  ؛حماضر اجللسات املتضمنة لتصرحيات املعنفة •

  ؛طبيةالربة اخل •

  ؛ني النفسانيني األخصائيشواهد •

  ؛صور فوتوغرافية •

 ؛ مراكز الرقم األخضرإفادات •
 بتدبري ملفات النساء ستشفاء، مراكز اإليواء، مراكز االستماع، املراكز الصحية ذات الصلةنسخ من سجالت مراكز اإل •

  ؛املعنفات

  .شهادة املشغل •

  

 : 102املادة 
األدلة أو إحدى تسليم أو اإلدالء أو تقديم  كل شخص امتنع عن  درهم5000 درهم و 2000بغرامة مالية ترتاوح مابني  يعاقب

  . بالرغم من توفره عليها99 املادةاملنصوص عليها يف القرائن 

  

  : 103املادة 
درهم دون املساس حبق املعنفة يف املطالبة  10000 درهم إلى 5000 ثالثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من  منبالسجن يعاقب

ناتج عن سوء نية أو تواطؤ مع  أعاله 99 املذكورة باملادة القرائناألدلة أو إحدى ت أن عدم تقديم أو عدم اإلدالء بإذا ثب .بالتعويض

   و املشتبه فيهأاملتهم الشخص 
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 حبجة سرية وسيلة اإلثبات أو بالسر املهني 99 يف املادة منصوص عليهمن املدليل أو قرينة االمتناع عن تقديم أو تسليم أي ال ميكن 

  .باستثناء القرائن ذات الصلة بوسائل اإلتصال
  

  الباب الثاني

 حجية وسائل اإلثبات

 
  : 104املادة 

   .بنفس احلجية و القوة الثبوتية 99 املادة لى من الفقرة األوعليها يفتتمتع كل وسائل اإلثبات املنصوص 

  فإنها ترقى لنفس احلجية و القوة الثبوتية لتلك الواردة يف الفقرة األولى99إذا تعددت وسائل اإلثبات الواردة يف الفقرة الثانية من املادة 

  .من نفس املادة

  

 : 105املادة 
 االثباث كافية وحدها الختاذ اإلجراءات احلمائية املنصوص عليها يف هذا القانون، تعترب تصرحيات املعنفة يف غياب أية وسيلة من وسائل

  .املطالبة باحلق املدني  احلق يفووحتريك الدعوى العمومية 

  

  الباب الثالث 

 عبء اإلثبات

 
 : 106املادة 

  . ملمارس ضدهاال ميكن بأي حال من األحوال حتميل املعنفة لوحدها عبء إثبات وقوع فعل من أفعال العنف ا

  

   عالباب الراب

 تكلفة وسائل اإلثبات

 
 : 107دة اامل

ن أو أ  إثبات من شأنه أو مستنداحلصول على أية وثيقةجميع الرسوم واملصاريف املقررة قانونا يف اإلعفاء من تستفيد املرأة املعنفة من 

  . فعل العنف املمارس ضدهاإثباتدليال أو قرينة يكون 

كانت إذا نية الشواهد الطبية وشواهد األخصائيني واخلربات وكل وسيلة يرتتب عن احلصول عليها كلفة مالية، ويدخل يف حكم املجا

   .عن مهنيني خواصتستفيد من املساعدة القضائية تلك الصادرة صادرة عن مؤسسة أو مصلحة تابعة للدولة، 

  

 : 108املادة 
أية وسيلة من وسائل اإلثبات املشار إليها يف املادة القرائن أو بة عن احلصول على  جميع الرسوم والتكاليف املرتتالعامةزينة اخلتتحمل 

  .أعاله 99
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   يف تدابري

 و التأهيلتكوين ال
  

  : 109املادة 
برامج تدريبية تنظيم القطاعات احلكومية وبتنسيق من وزارة العدل مهام  ا القانون، تتولىذضمانا للتطبيق السليم وجناعة مقتضيات ه

بهذف ربامج التدريبية األساسية و املستمرة املوجهة الضمن تدرج صة للتكوين والتأهيل لكافة املعنيني بتطبيق هذا القانون، متخص

  .ندر العنف األسري القائم على اجلإحاطتهم علما بقضايا

  :ه الربامج على سبيل املثال ما يليذمن هتتض

o ؛ بني اجلنسني و عدم التمييزاملساواة  

o ؛عنهو الكشف املسبق  طبيعته جتلياته الوقاية :م على اجلندرالعنف القائ  

o ؛كافة احلقوق املخول للنساء مبقتضى هذا القانون و القوانني املرتبطة به  

o ؛اخلدمات و املرافق التي توفرها الدولة مبقتضى هذا القانون  

o ؛احلاجيات اخلاصة للضحايا  

o ؛لعنفالزمة و املناسبة لوضعية ضحايا الأساليب التواصل ا  

o فعيل هذا القانونت جميع األطراف و مسؤولياتهم يف تواجبا.  

  

  : 110 املادة
  .قضايا العنفلتجميع املعلومات و املعطيات حول من داخل كافة القطاعات املعنية يتم إحداث قاعدة بيانات الكرتونية 

  .عية القانونية للنساء ضحايا العنفتطور الوض، لتقييم يقدم للربملان تقرير سنوي شامل املعطيات يفيتم جتميع كافة 

  

  : 111ملادة ا
 خمتلف مناطق علىو  كافة القطاعات  ما بنييمتساو بشكل توزع  السنويقانون املاليةاخل دمن خاصة بتطبيق هذا القانون حتدد ميزانية 

  .املغرب

  




