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 -Iتذكري بالنقط التي يو�صى املجل�س باعتبارها يف �إعداد
م�شروع القانون  103.13يتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ساء
العنف القائم على �أ�سا�س اجلن�س بو�صفه �شكال من �أ�شكال التمييز

يرتتب على اعتبار العنف القائم على �أ�سا�س اجلن�س �شكال من �أ�شكال التمييز �رضورة تعريفه ب�شكل عام
لي�شمل جميع �أ�شكال العنف  .وهو االجتاه الذي �أكدته جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف الفقرة ال�ساد�سة
من تو�صيتها رقم .19
و�ضمن نف�س املنطق عرفت الفقرة  113من منهج عمل بيجني العنف �ضد املر�أة بو�صفه “ �أي عمل من
�أعمال العنف القائم على نوع اجلن�س يرتتب �أو يحتمل �أن يرتتب عليه �أذى بدين �أو جن�سي �أو نف�سي �أو
معاناة للمر�أة ،مبا يف ذلك التهديد بالقيام ب�أعمال من هذا القبيل �أو الإكراه �أو احلرمان التع�سفي من احلرية
�سواء حدث ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة”
ويف نف�س ال�سياق ف�إن التعريف ال�شمويل للعنف �ضد الن�ساء ،ينبغي �أن يت�ضمن من منظور القانون الدويل
حلقوق الإن�سان التن�صي�ص على التهديد بارتكاب �أعمال العنف بو�صفه مكونا لهذا التعريف من جهة و كذا
مفهوم الأ�رضار مبختلف �أ�شكالها الناجتة عن ارتكاب العنف �ضد الن�ساء �أو التهديد بارتكابه.

مفهوم “العناية الواجبة “ كمفهوم مهيكل للأطر القانونية املتعلقة مبكافحة العنف �ضد الن�ساء

يعترب مفهوم “العناية الواجبة” مفهوما مركزيا يتعني ،من منظور املجل�س ،االرتكاز عليه يف �أي م�سار
لإعداد الإطار القانوين املتعلقة مبكافحة العنف �ضد الن�ساء� .إذ يتعني �أن يت�ضمن مقت�ضيات تتعلق بالوقاية من
العنف ،والتحقيق يف خمتلف حاالته ،وزجر هذه احلاالت وجرب �أ�رضار �ضحايا العنف.
�إن �إحدى ال�صيغ الأكرث �شموال لرتجمة مفهوم العناية الواجبة يف �سياق مكافحة العنف �ضد الن�ساء ،هي
التي وردت يف املادة  5من اتفاقية جمل�س �أوربا للوقاية من العنف �ضد الن�ساء والعنف املنزيل ومكافحتهما.

م�ستويات �إعمال مفهوم العناية الواجبة

�أكدت املقررة اخلا�صة ال�سابقة املعنية بالعنف �ضد املر�أة و�أ�سبابه وعواقبه ال�سيدة ر�شيدة ماجنو “احلاجة �إىل
و�ضع �إطار ملناق�شة م�س�ؤولية الدول يف بذل العناية الواجبة ،من خالل تق�سيم معيار بذل العناية الواجبة �إىل
فئتني هما  :العناية الواجبة على م�ستوى الأفراد والعناية الواجبة على م�ستوى الأنظمة” .كما عرفت املقررة
اخلا�صة ال�سابقة معيار “ بذل العناية الواجبة على م�ستوى الأفراد” بو�صفه يحيل �إىل “ التزامات الدول �إزاء
�أفراد معينني� ،أو جمموعات معينة من الأفراد ،مبنع العنف واحلماية منه واملعاقبة عليه وتقدمي ُ�سبل االنت�صاف
ق�صت يف �أداء واجبها يف الت�صدي لالنتهاك كذلك”.
الفعالة منه على �أ�سا�س حمدد .ومعاقبة اجلهات التي رّ
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�أما امل�ستوى الثاين من مفهوم العناية الواجبة على م�ستوى الأنظمة فيحيل على “ االلتزامات التي يتعينّ على
الدول �أن تتعهد بها ل�ضمان اتباع منوذج �شامل ودائم املنع عن �أفعال العنف �ضد املر�أة واحلماية منها واملعاقبة
عليها وجرب ال�رضر الناجم عنها”
�إن مفهوم العناية الواجبة هو الأ�سا�س الذي بني عليه اجتهاد جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة مبنا�سبة نظرها
يف البالغات الفردية املتعلقة بادعاءات انتهاك اتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة،
يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بامل�ستويني اللذين يت�ضمنهما التزام الدولة مبكافحة العنف �ضد الن�ساء
كما حددهما القانون الدويل حلقوق الإن�سان
يو�صي املجل�س باعتماد املنظور ال�شمويل ملكافحة العنف �ضد الن�ساء ،املبني على املفهوم املهيكل للعناية
الواجبة ،يف �صياغة الإطار القانوين ملكافحة العنف �ضد الن�ساء .كما يذكر بالتو�صية العامة رقم  19للجنة
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة التي حددت العنا�رص الأ�سا�سية للقوانني وال�سيا�سات العمومية املتعلقة مبكافحة
العنف �ضد الن�ساء.
ويف نف�س الإطار� ،أكدت املُقررة اخلا�صة املعنية بالعنف �ضد املر�أة� ،أ�سبابه وعواقبه ،بتاريخ  1غ�شت ،2011
�أنه “ ينبغي �أن ي�شمل �أي �إطار للمنع يعالج العنف �ضد املر�أة ،عدة �أمور منها ،التدابري الت�رشيعية والتدابري
امل�ؤ�س�سية وال�سيا�ساتية و�أن�شطة بناء القدرات.

�رضورات ان�سجام الإطار القانوين وال�سيا�سات العمومية املتعلقة مبكافحة العنف �ضد الن�ساء

لقد �أكد جمل�س حقوق الإن�سان على تكامل الإطار القانوين و �إطار ال�سيا�سات العمومية يف جمال مكافحة
العنف �ضد الن�ساء من جهة  ،وعلى �رضورة ارتكاز القوانني و ال�سيا�سات على مفهوم العناية الواجبة من
جهة �أخرى .
كما حث جمل�س حقوق الإن�سان الدول على “القيام على جميع امل�ستويات بتعزيز البيئات واملجتمعات
الآمنة للن�ساء والفتيات ،وعلى دعم ما يبذله املجتمع املدين وغريه من اجلهات �صاحبة امل�صلحة من جهود
حتقيق ًا لهذه الغاية.
وقد ذكرت املقررة اخلا�صة املعنية بالعنف �ضد املر�أة و�أ�سبابه وعواقبه� ،سابقا ،ر�شيدة ماجنو ،يف تقريرها
ال�صادر يف  14ماي ، 2013ب�إحدى متطلبات �إعمال مفهوم العناية الواجبة و املتمثلة يف �إن�شاء نظام ق�ضائي
م�ستقل و فعال .كما ربطت بني جبـر ال�رضر الناجت عن العنف و بني تغيري �أو�ضاع الن�ساء امل�ؤدية �إىل حدوث
حاالت العنف �ضدهن.

املتطلبات املتعلقة بالولوج �إىل العدالة ل�ضحايا العنف �ضد الن�ساء

يرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن �سبل االنت�صاف ينبغي �أن تت�سم بالفعالية و�سهولة الولوج �إليها.
يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�رضورة ات�سام منظومة العدالة يف جمال مكافحة العنف �ضد الن�ساء ،
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على امل�ستويني املدين و اجلنائي ،برتتيبات م�سطرية مالئمة من �ش�أنها �أن ت�ضمن ولوجا فعاال للن�ساء �ضحايا
العنف �إىل �سبل االنت�صاف الق�ضائية وغري الق�ضائية .وت�شمل هذه الرتتيبات امل�سطرية على وجه اخل�صو�ص
اعتبار خ�صو�صية الإثبات يف حاالت العنف �ضد الن�ساء.
املتطلبات املتعلقة مبكافحة العنف �ضد الن�ساء يف �سياقات حمددة
يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أنه ال ميكن التذرع ب�أية حجج ذات طابع اجتماعي �أو ثقايف لتربير
احلد من احلماية القانونية و العملية للن�ساء من العنف .وهو ما �أكدته جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف
تو�صيتها العامة .19
ويف نف�س الإطار حث جمل�س حقوق الإن�سان حث الدول يف قراره رقم  ،29/14املعتمد بتاريخ  2يوليوز
 ،2015املعنون “ التعجيل باجلهود الرامية �إىل الق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة :الق�ضاء على
العنف املنزيل” على “�إدانة جميع �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء والفتيات بقوة ،واالمتناع عن التذرع ب�أية
اعتبارات عرفية �أو تقليدية �أو دينية لتجنب الوفاء بالتزاماتها بخ�صو�ص الق�ضاء على �أ�شكال العنف هذه.

تذكري ب�أهم املالحظات والتعليقات اخلتامية و التو�صيات املوجهة �إىل بالدنا من طرف الأجهزة و الهيئات الأممية
يف جمال مكافحة العنف �ضد الن�ساء

�أكدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف مالحظاتها اخلتامية بتاريخ  1دي�سمرب  2004املغرب “ على
“قلقها �أي�ض ًا لكرثة حاالت العنف املنزيل �ضد الن�ساء” .و “ينبغي للدولة الطرف �أن تتخذ تدابري عملية
مالئمة ملكافحة هذه الظاهرة (املادتان  3و 7من العهد)”.
كما حثت اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف تعليقها اخلتامي بتاريخ � 8أبريل  ،2008املغرب،
ب�إ�صدار ت�رشيع ب�ش�أن العنف �ضد الن�ساء والفتيات ،مبا يف ذلك العنف الأ�رسي ،بحيث يكفل هذا الت�رشيع
جترمي جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة ،وح�صول الن�ساء والفتيات من �ضحايا العنف على �سبل احلماية الفورية،
كما دعت املغرب �إىل �إدخال تعديل على قانون العقوبات ل�ضمان جترمي االغت�صاب الزوجي و�أو�صت ب�أن
جتري الدولة الطرف درا�سات عن �أ�سباب العنف املوجه �ضد الن�ساء والفتيات ونطاقه ،وجمع بيانات م�صنفة
عن جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة ،وت�ضمني تقريرها املقبل معلومات عن القوانني وال�سيا�سات املعمول
بها للت�صدي لهذا النوع من العنف وعن �أثر التدابري املتخذة يف هذا ال�صدد .واتخاذ خطوات نحو توفري
احلماية لعامالت املنازل.
كما حثت جلنة مناه�ضة التعذيب يف مالحظاتها اخلتامية املوجهة �إىل املغرب ،بتاريخ  21دي�سمرب ،2011
“�سن قانون يف �أ�رسع وقت ب�ش�أن العنف املرتكب يف حق الن�ساء والفتيات ،ب�صفة جترم جميع
املغرب على ّ
�أ�شكال العنف �ضد الن�ساء مع تعديل قانونه اجلنائي ب�صفة جترم االغت�صاب يف �إطار الزواج و ت�ضمن عدم
�إفالت املغت�صبني من املالحقة اجلنائية يف حالة زواجهم من ال�ضحية .و�إجراء درا�سات ب�ش�أن �أ�سباب ومدى
انت�شار العنف املرتكب يف حق الن�ساء والفتيات ،وت�ضمني تقريرها املقبل �إىل اللجنة ،معلومات عن القوانني
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وال�سيا�سات ال�سارية ملكافحة �أعمال العنف املرتكبة يف حق املر�أة ،ومعلومات عن �آثار التدابري املتخذة”.
�أو�صت جمموعة العمل حول التمييز �ضد املر�أة يف الت�رشيع و املمار�سة يف تقريرها ال�صادر بتاريخ  19يونيو
 ،2012املغرب مبراجعة م�رشوع القانون املتعلق مبكافحة العنف �ضد الن�ساء على �ضوء املالحظات اخلتامية
ذات ال�صلة التي قدمتها جلنة مناه�ضة التعذيب”.
وقد �أ�شارت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاتها اخلتامية املوجهة للمغرب  ،بتاريخ � 19سبتمرب � ،2014إىل
ارتفاع ن�سبة الزواج املبكر يف املغرب ب�سبب كرثة جلوء ق�ضاة الأ�رسة �إىل اال�ستثناءات من القانون رغم �أن
احلد الأدنى ل�سن الزواج املن�صو�ص عليه يف مدونة الأ�رسة لعام  2004هو  18عام ًا  ،وانت�شار ممار�سة الزواج
بالإكراه وانتحار الفتيات نتيجة هذا الزواج.
كما نبهت اللجنة �إىل العواقب الوخيمة الكثرية النا�شئة عن الزواج املبكر ،وحثت املغرب على االمتناع عن
خف�ض احلد الأدنى ل�سن الزواج �إىل  16عام ًا وعلى اتخاذ تدابري فعالة من �أجل و�ضع حد للزواج املبكر
والزواج بالإكراه.
و قد قدمت اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،يف مالحظاتها اخلتامية ،ال�صادرة
يف � 8أكتوبر  2015املوجهة �إىل املغرب عددا من التو�صيات تتعلق بالتحر�ش اجلن�سي ،وبالعنف �ضد املر�أة
ب�شكل عام ،وزواج الأطفال والزواج الق�رسي.
ففيما يتعلق بالتحر�ش اجلن�سي� ،أو�صت اللجنة املغرب بالإ�رساع يف اعتماد م�رشوع القانون ب�ش�أن التحر�ش
اجلن�سي يت�ضمن عقوبات تتنا�سب مع خطورة اجلرمية مع اتخاذ جميع التدابري التـي متكن ال�ضحايا من تقدمي
�شكاوى دون خوف من االنتقام ،ومن الو�صول �إىل �سبل االنت�صاف واحل�صول على اجلرب املنا�سب”.
ويف جمال العنف �ضد املر�أة� ،أو�صت اللجنة الدولة الطرف باعتماد ت�رشيعات �شاملة ب�ش�أن العنف �ضد املر�أة
مبا يتما�شى مع املعايري الدولية يف هذا املجال ،واحلر�ص على تطبيق هذه الت�رشيعات بغية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة مبا يف ذلك االغت�صاب الزوجي .و�إلغاء جترمي العالقات اجلن�سية غري ال�رشعية واتخاذ
التدابري الالزمة للتحقيق يف �أعمال العنف املنزيل ومالحقة مرتكبيه ومتكني �ضحاياه من الو�صول �إىل �سبل
االنت�صاف الفعالة واحل�صول على حماية فورية.
وفيما يخ�ص زواج الأطفال والزواج الق�رسي دعت اللجنة املغرب �إىل تعديل م�رشوع القانون لتحديد
الثامنة ع�رشة �سن ًا ُدنيا للزواج ،و�إلغاء املادة  20من قانون الأ�رسة التي جتيـز للقا�ضي �إعطاء الإذن بالزواج قبل
ال�سن القانونية املحددة ،وهي �سن  18عام ًا ،واحلر�ص على �أن يعقد الزواج بر�ضا الطرفني ر�ضا ال �إكراه
فيه”.
 .33ولقد قدمت �إىل املغرب ،يف �إطار اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ( )2012عدد من التو�صيات تتعلق
بالإطار القانوين ملكافحة العنف �ضد الن�ساء .ان�صبت باخل�صو�ص على ت�رسيع �إ�صدار الإطار القانوين
ملكافحة العنف �ضد الن�ساء ،وت�ضمني الإطار القانوين ملكافحة العنف �ضد الن�ساء مقت�ضيات جنائية ومدنية،

حمـــــــاربـــــــة العنـــــــف �ضد الن�ســـــــاء
ر�أي الـــــــمجلـــــ�س بخ�صو�ص م�شروع قانون رقم 13-103
و�إدراج ترتيبات م�سطرية مالئمة يف الإطار القانوين ملكافحة العنف �ضد الن�ساء ،و�ضمان �سبل االنت�صاف
الفعال و�إعمال مقت�ضيات الد�ستور املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني على م�ستوى القوانني ،ومكافحة التمييز
على �أ�سا�س اجلن�س وتطوير ال�سيا�سات العمومية املتعلقة مبكافحة العنف �ضد الن�ساء.

 -IIتو�صيات ب�ش�أن بع�ض مقت�ضيات م�شروع القانون رقم
 103.13يتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ساء
 .34ت�ستهدف التو�صيات املقرتحة الإجابة على التحديات التالية :
�إعمال مقت�ضيات ت�صدير الد�ستور فيما يتعلق بحظر و مكافحة كل �أ�شكال التمييز ب�سبب اجلن�س ،وكذا
مقت�ضيات الف�صول  22 ،21 ،19و الف�صول  126 ،123 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117من الد�ستور؛
�إعمال االلتزامات املرتتبة عن اتفاقية الق�ضاء عل جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وال�سيما املادتان الأوىل
والثانية منها ؛
والهيئات
�إعمال املالحظات والتعليقات اخلتامية والتو�صيات املوجهة �إىل بالدنا من طرف الأجهزة
الأممية يف جمال مكافحة العنف �ضد الن�ساء ؛
الإعمال القانوين ملفهوم “العناية الواجبة” يف جمال مكافحة العنف �ضد الن�ساء ؛
تقوية املقت�ضيات املتعلقة بالتعريفات ال�رضورية يف جمال مكافحة العنف �ضد الن�ساء ؛
تدقيق بع�ض تعريفات امل�رشوع ومقت�ضياته مبا يحقق االن�سجام مع مو�ضوع وغاية م�رشوع القانون املتمثل
يف مكافحة العنف �ضد الن�ساء ؛
تقدمي مقرتحات مبراجعة بع�ض مقت�ضيات القانون اجلنائي وامل�سطرة ذات ال�صلة املبا�رشة مبكافحة العنف
�ضد الن�ساء.
تقدمي مقرتحات تتعلق بتقريب م�رشوع القانون من املتطلبات الواردة يف “دليل الت�رشيعات املتعلقة بالعنف
�ضد املر�أة” ال�صادر عن �شعبة النهو�ض باملر�أة التابعة لإدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية و االجتماعية للأمم املتحدة،
يف  .2010وكذا من العنا�رص الأ�سا�سية لقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 86/52ال�صادر بتاريخ 2
فرباير  1998املعنون “تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الرامية �إىل الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة” وكذا
وثيقة “اال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يف جمال اجلرمية والعدالة
اجلنائية” امللحقة بالقرار املذكور.
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تو�صيات تتعلق باملادة الأوىل :

يو�صي املجل�س امل�رشع بتقوية مقت�ضيات املادة الأوىل و ذلك باعتماد تعريف عام و�شامل للعنف �ضد املر�أة
بو�صفه �شكال من �أ�شكال التمييز ب�سبب اجلن�س ،و يقرتح املجل�س �أن ي�شمل هذا التعريف كافة �أعمال العنف
القائمة على النوع ،والتي ت�سبب� ،أو ميكن �أن ت�سبب للمر�أة �أ�رضارا بدنية �أو جن�سية �أو نف�سية �أو اقت�صادية.
ينبغي �أن ي�شمل تعريف العنف �ضد الن�ساء� ،أعمال العنف بو�صفها �أعماال فردية وكذا الأمناط املتكررة من
�أ�شكال العنف �ضد الن�ساء.
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن يتم �إدراج مقت�ضى مبوجبه ي�شمل م�صطلح “امر�أة” الفتيات دون
�سن الثامنة ع�رش ،مع �إ�ضافة عبارة “ والفتيات” �إىل عنوان م�رشوع القانون ،و�إدراج مقت�ضى يحدد نطاق
تطبيق هذا القانون الذي ي�شمل ال�ضحايا (الن�ساء والفتيات) ،ومرتكبي �أعمال العنف وامل�ؤ�س�سات املختلفة.

تو�صيات تتعلق ب�إدراج مقت�ضيات خا�صة بالوقاية من العنف �ضد الن�ساء
12

�إدراج مادة جديدة بني املادة الأوىل والثانية ،تت�ضمن مقت�ضى مبوجبه تقوم احلكومة يف غ�ضون �سنة واحدة
من دخول القانون  103.13حيز التنفيذ ب�إعداد خطة وطنية للوقاية من العنف �ضد الن�ساء تت�ضمن على
اخل�صو�ص،التدابري والإجراءات التي �ستتخذها خمتلف ال�سلطات العمومية ،كل يف نطاق اخت�صا�صها يف
جمال مكافحة ال�صور النمطية والأفكار امل�سبقة ذات ال�صلة بالنوع االجتماعي و كذا خمتلف املمار�سات
القائمة على فكرة دونية املر�أة �أو على دور منطي للن�ساء والرجال.
التن�صي�ص يف هذه املادة املقرتحة على مقت�ضى يحدد جماالت اخلطة الوطنية للوقاية من العنف �ضد الن�ساء
على �سبيل الأولوية و لي�س احل�رص يف منظومات الرتبية والتكوين ،واالت�صال ال�سمعي الب�رصي والتكوين
امل�ستمر ملوظفي الهيئات املكلفة ب�إنفاذ القانون وباقي مهنيي العدالة.
ينبغي �أن متكن اخلطة من جتميع واحل�صول على املعطيات املتعلقة مبدى انت�شار �أعمال العنف القائم على
اجلن�س و�أ�سبابه وعواقبه وت�ضمن ن�رشها .ويتعني �إعداد هذه املعطيات وفقا لتعريف العنف القائم على النوع
وت�صنيفها ح�سب اجلن�س وال�سن والعالقة بني الفاعل وال�ضحية.
يقرتح املجل�س �أن تت�ضمن اخلطة تقييم دوري لل�سيا�سات العمومية املتعلقة مبحاربة العنف وعلى تقدمي
احلكومة لتقرير �سنوي �إىل الربملان بهذا اخل�صو�ص والتن�صي�ص �ضمن نف�س املادة اجلديدة املقرتحة على �ضمان
التمويل امل�ستدمي لهذه اال�سرتاتيجية .كما يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باعتبار الطابع املندمج
لهذه اخلطة من جهة وبقرتح تقوية و�ضعها القانوين من خالل التن�صي�ص عليها يف م�رشوع القانون .103.13

تو�صيات تتعلق باملادة 2

يو�صي املجل�س بخ�صو�ص التغيري و التتميم املقرتح يف م�رشوع القانون على الف�صل  404من القانون
اجلنائي بحذف �رشط «ظهور احلمل والعلم به لدى الفاعل” و�إ�ضافة ارتكاب العنف �ضد خطيب حايل
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�أو �سابق كظرف م�ضاعف للعقوبة وحذف �رشط ارتكاب العنف بح�ضور �أحد الوالدين كظرف م�ضاعف
للعقوبة مع الإبقاء على الظرف امل�ضاعف للعقوبة املتعلق بارتكاب العنف بح�ضور �أحد الأبناء.
يو�صي املجل�س بخ�صو�ص التغيري والتتميم املقرتح يف م�رشوع القانون على الف�صل  431من القانون
اجلنائي ب�أن يدرج اخلطيب احلايل �أو ال�سابق �إىل قائمة الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون مل�ضاعفة العقوبة يف حالة
الإم�ساك عمدا عن تقدمي م�ساعدة ل�شخ�ص يف خطر يف الو�ضعيات املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من
الف�صل املذكور ،وذلك للأ�سباب امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة من هذا الر�أي.
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن يدرج يف املادة  2من م�رشوع القانون ،تعريف جديد
لالغت�صاب املن�صو�ص عليه يف الف�صل  486من القانون اجلنائي ،مع الإبقاء على و�صفه كجناية ،ونقل
الف�صل املذكور بعد �إعادة ترقيمه �إىل الباب ال�سابع من القانون اجلنائي املعنون “ يف اجلنايات و اجلنح
�ضد الأ�شخا�ص” ويقرتح املجل�س �أن يعرف االغت�صاب كما يلي “ :يعترب اغت�صابا كل �إيالج جن�سي مهما
كانت طبيعته وب�أية و�سيلة كانت ،يرتكب على �شخ�ص �آخر عن طريق العنف ،والإكراه� ،أو التهديد �أو
املفاج�أة وذلك بغ�ض النظر عن ال�صلة بني ال�ضحية و مرتكب الفعل” ،وي�سمح هذا التعريف املقرتح ب�إدراج
االغت�صاب الزوجي .وتبعا لذلك ف�إنه يجب حذف “االفت�ضا�ض” كظرف ت�شديد ومن ثم حذف املادة
 488من القانون اجلنائي .كما يو�صي بحذف الف�صل  490من القانون اجلنائي وذلك باعتبار �أن هذا
الف�صل ي�شكل عائقا مو�ضوعيا �أمام تقدم عدد من ال�ضحايا بال�شكايات من �أجل االغت�صاب.
يقرتح املجل�س� ،إعادة حتديد بع�ض عنا�رص التحر�ش اجلن�سي الواردة يف الف�صل  503-1من القانون
اجلنائي عرب ا�ستبدال م�صطلحات “ �أوامر� ،أو تهديدات �أو و �سائل للإكراه” ب م�صطلحات” �أي �سلوك
لفظي �أو غري لفظي �أو ج�سماين ذي طبيعة جن�سية” ،كما يقرتح املجل�س �أن تتم تقوية تعريف التحر�ش
اجلن�سي عرب التن�صي�ص على �إحداث هذا ال�سلوك لدى ال�ضحية “و�ضعية مو�ضوعية وتخويفية ،معادية �أو
مهينة وبالتايل حذف م�صطلح “الأغرا�ض ذات الطبيعة اجلن�سية”.
يو�صي املجل�س بالتن�صي�ص �رصاحة على جترمي امل�شاركة وامل�ساهمة يف جميع اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
املادة  2من م�رشوع القانون.

تو�صيات تتعلق باملادة 4

تدقيق التدبري الوقائي العا�رش املقرتح يف الف�صل  61مـــن القانون اجلنائي و املتمثل يف “منع املحكوم عليه
من االت�صال بال�ضحية” وذلك ب�أن ي�شمل تعريف هذا التدبري منع دخول مرتكب العنف �إىل منزل ال�ضحية،
�أو منع �إقامة مرتكب العنف يف حميط معني حول منزل ال�ضحية �أو الرتدد على �أماكن ترتادها ال�ضحية ب�صفة
معتادة �أو تعمد اختالق لقاء مع ال�ضحية و�إدماج �إحلاق تدبري منع �إقامة مرتكب العنف يف حميط معني حول
منزل ال�ضحية ك�إحدى التدابري الوقائية ال�شخ�صية املتفرعة عن التدبري الوقائي ال�شخ�صي الثالث يف املادة 61
و هو املنع من الإقامة ،مع ا�ستح�ضار مقت�ضيات الفقرة الثانية من املادة  72من القانون اجلنائي التي تن�ص

13

حمـــــــاربـــــــة العنـــــــف �ضد الن�ســـــــاء
ر�أي الـــــــمجلـــــ�س بخ�صو�ص م�شروع قانون رقم 13-103
على �أنه “ يف حالة �إ�صدار عقوبة باحلب�س من �أجل جنحة ،فال يجوز احلكم باملنع من الإقامة �إال �إذا كان
مقررا يف الن�ص الذي يعاقب على تلك اجلنحة” ،ومن ثم يعود للم�رشع حتديد جرائم العنف �ضد الن�ساء
التي ميكن �أن تكون حمل هذا التدبري ال�شخ�صي الوقائي وي�ستح�سن �أن يتم ذلك يف �إطار م�رشوع القانون
 103.13مو�ضوع هذا الر�أي.
�إ�ضافة اخلطيب احلايل �أو ال�سابق �إىل الأ�شخا�ص الذين ت�ضاعف عقوبتهم يف حال قيامهم بالأفعال املجرمة
مبقت�ضى الف�صل  407من القانون اجلنائي املذكور.

تو�صيات تتعلق باملادة 5
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جعل االغت�صاب من اجلرائم التي ميكن للمحكمة احلكم بالتدابري الإ�ضافية املقرتحة يف الف�صل  88-1من
القانون اجلنائي ب�ش�أنها.
�إ�ضافة التدابري التالية بني البندين الأول و الثاين من الف�صل  88-1اجلديد املقرتح :
• اخل�ضوع لدورة تدريبية �أو تكوين داخل م�صلحة �أو مرفق �صحي� ،أو اجتماعي �أو مهني �أو جمعية
متخ�ص�صة يف مكافحة العنف �ضد الن�ساء ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر يف �أجل ال يتجاوز ثمانية ع�رش
�شهرا ،ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة املحكوم بها عليه �أو من تاريخ �صدور املقرر الق�ضائي� ،إذا كانت
العقوبة ال�سالبة للحرية املحكوم بها موقوفة التنفيذ �أو غرامة ،وو�ضع كافة الرتتيبات التنظيمية وامل�ؤ�س�ساتية
ال�رضورية جلعل هذا التدبري الإ�ضايف ممكنا ؛
• عدم مغادرة الرتاب الوطني وت�سليم جواز ال�سفر ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة
املحكوم بها عليه �أو من تاريخ �صدور املقرر الق�ضائي� ،إذا كانت العقوبة ال�سالبة للحرية املحكوم بها
موقوفة التنفيذ �أو غرامة.
وفيما يتعلق بالف�صل  88-3اجلديد املقرتح �إدراجه يف القانون اجلنائي ،وفيما يخ�ص الإمكانية اجلديدة
املتمثلة يف �أمر النيابة العامة �أو قا�ضي التحقيق يف حال املتابعة من �أجل اجلرائم امل�شار �إليها يف الف�صل 88-1
اجلديد املقرتح مبنع ال�شخ�ص املتابع من االقرتاب من ال�ضحية ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �أن تتم
�إ�ضافة مقت�ضى يف�صل هذا التدبري مبوجبه ميكن �أن يت�ضمن التدبري املذكور ب�أن يقيم خارج مقر �سكن الزوجني.
وبخ�صو�ص الف�صلني  429-1و  436-1اجلديدين املقرتحني ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
يقرتح �إ�ضافة كل من اخلطيب احلايل �أو ال�سابق و الطليق �إىل قائمة الأ�شخا�ص الذين ت�ضاعف عليهم العقوبة
يف حال ارتكابهم للجرائم املن�صو�ص عليها يف  ،427 ،426 ،425و  429من القانون اجلنائي �أو ت�شدد
عليهم العقوبة يف حال ارتكابهم اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الف�صل  436من القانون اجلنائي .كما
يو�صي املجل�س بتعديل الف�صل  448-3اجلديد املقرتح من القانون اجلنائي وذلك ب�إ�ضافة الطليق �إىل قائمة
الأ�شخا�ص الذين ت�شدد عقوبتهم يف حال ارتكابهم للجرائم املن�صو�ص عليها يف الف�صلني  448-1و
 448-2اجلديدين املقرتحني.
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ر�أي الـــــــمجلـــــ�س بخ�صو�ص م�شروع قانون رقم 13-103
يو�صي املجل�س بتعديل الف�صل 503-1-1اجلديد املقرتح �إدراجه يف القانون اجلنائي على النحو التايل:
• اعتبار جرمية التعقب وامل�ضايقة جرمية قائمة الذات و لي�س �شكال من �أ�شكال التحر�ش اجلن�سي ؛
• �إ�ضافة االت�صال عرب �شخ�ص ثالث �إىل �أ�شكال الإمعان يف م�ضايقة الغري ؛
• �إ�ضافة ا�ستعمال املعطيات ال�شخ�صية لل�ضحية لتقدمي �سلع �أو خدمات له �أو الت�سبب يف ات�صال �شخ�ص
ثالث به ؛
• �إ�ضافة القيام ب�أعمال م�ضايقة مماثلة من �ش�أنها �أن تنتهك �أ�سلوب حياة ال�ضحية ب�صفة جدية كعن�رص �أ�سا�سي
يف تعريف جرمية امل�ضايقة؛
• �إ�ضافة كل من الزوج والطليق واخلطيب �إىل قائمة الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون مل�ضاعفة عقوبة امل�ضايقة.
حذف املادتني  20و 21من القانون رقم  70.03مبثابة مدونة الأ�رسة (كما مت تعديله وتتميمه) واللذان
ينظمان زواج الفتى والفتاة دون �سن الأهلية،
تعديل البند الثالث من الف�صل  503-2-1اجلديد املقرتح من القانون اجلنائي ،املتعلق بالزواج الق�رسي
وذلك ب�إ�ضافة �إمكانية حتريك الدعوى العمومية تلقائيا يف حالة �إكراه �شخ�ص قا�رص على الزواج
 ت�ضمني م�رشوع القانون  103.13مقت�ضى حتذف مبوجبه الف�صل  418من القانون اجلنائي الذي ين�صعلى �أنه “ يتوفر عذر خمف�ض للعقوبة يف جرائم القتل �أو اجلرح �أو ال�رضب� ،إذا ارتكبها �أحد الزوجني �ضد
الزوج الآخر و�رشيكه عند مفاج�أتهما متلب�سني بجرمية اخليانة الزوجية “
التن�صي�ص يف الف�صل  400من القانون اجلنائي ،على متابعة اجلرح �أو ال�رضب العمديني يف حاالت العنف
�ضد الن�ساء بغ�ض النظر عما �إذا نتج عنه �أو مل ينتج عجز ال تتجاوز مدته ع�رشين يوما.
التن�صي�ص �رصاحة على جترمي امل�شاركة و امل�ساهمة يف جميع اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة  5من
م�رشوع القانون.

تو�صيات م�شرتكة بني املواد  4 ،3و 5

جترمي الأفعال املن�صو�ص عليها يف املادتني  3و  5من م�رشوع القانون بغ�ض النظر عن طبيعة العالقة بني
ال�ضحية والفاعل.
ت�شديد العقوبة ب�صفة ممنهجة يف حاالت العنف التالية  :عندما يكون الفاعل ( )1الزوج احلايل �أو ال�سابق،
�أو اخلطيب احلايل �أو ال�سابق �أو (� )2أحد �أفراد الأ�رسة� ،أو (� )3شخ�صا يقيم مع ال�ضحية� ،أو (� )4شخ�صا �أ�ساء
ا�ستعمال �سلطته� ،أو ( )5حالة العود� ،أو ( )6ارتكبها �ضد �شخ�ص �أ�صبح يف و�ضعية ه�شا�شة ب�سبب ظروف
خا�صة� ،أو (� )7ضد طفل �أو بح�ضوره� ،أو ( )8عند تعدد اجلناة� ،أو ( )9عندما تكون اجلرمية م�سبوقة �أو
مقرتنة بعنف بالغ اخلطورة� ،أو ( )10عند ارتكاب اجلرمية با�ستعمال ال�سالح �أو التهديد به� ،أو ( )11عندما
تت�سبب اجلرمية يف �رضر ج�سدي �أو نف�سي بالغ لل�ضحية� ،أو ( )12عندما يكون الفاعل قد �أدين �سابقا ب�سبب
�أفعال ذات طبيعة مماثلة.
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تقوية ال�ضمانات امل�سطرية حلماية الن�ساء �ضحايا العنف املن�صو�ص عليها يف املادة  6من م�رشوع عرب ما
يلي :
• �إدراج مادة  9-1 82-جديدة يف قانون امل�سطرة اجلنائية مبقت�ضاها يبلغ �ضباط و�أعوان ال�رشطة الق�ضائية
والنيابة العامة ،ال�ضحايا املتمتعني بحماية القانون  103.13املتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ساء �أن لهم احلق
يف � :أوال ،جرب ال�رضر الذي �أ�صابهم؛ ثانيا� ،أن يكونوا طرفا مدنيا �إذا ما مت حتريك الدعوى من طرف النيابة
العامة� ،أو الإبالغ مبا�رشة عن وقائع العنف امل�شمولة بالقانون 103.13؛ ثالثا� ،أن يكونوا� ،إذا ما رغبوا يف
�أن يكونوا طرفا مدنيا ،م�ؤازرين مبحام �أو م�ستفيدين من امل�ساعدة الق�ضائية؛ رابعا� ،أن تتم م�ساعدتهم من
طرف �آليات التكفل بالن�ساء �ضحايا العنف وباقي امل�صالح العمومية املخت�صة ومن جمعية خمت�صة يف تقدمي
الدعم للن�ساء �ضحايا العنف وبحقهم يف امل�ساعدة الق�ضائية ؛ خام�سا� ،أن يلتم�سوا �أمرا باحلماية ،كما يتم
�إخبار ال�ضحايا بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف حق مرتكب �أو مرتكبي العنف و�رشوط تنفيذ العقوبات التي
قد ت�صدر يف حقهم.
بناء على ما �سلف يتعني تعديل عنوان “الق�سم الثاين مكرر من الكتاب الأول من قانون امل�سطرة اجلنائية
واملعنون “حماية ال�ضحايا وال�شهود واخلرباء واملبلغني” لي�شمل �أي�ضا جرائم العنف �ضد الن�ساء املن�صو�ص
عليها يف القانون  103.13وباقي مقت�ضيات القانون اجلنائي ذات ال�صلة ؛
• تعديل البند الثاين من املادة  302من قانون امل�سطرة اجلنائية ب�إدراج �إمكانية اال�ستماع عند االقت�ضاء �إىل
ال�ضحية يف ق�ضايا العنف �ضد الن�ساء با�ستخدام تقنيات توا�صل مالئمة من �أجل حماية ال�ضحية و مواكبتها
من طرف خمت�صني يف ال�صحة والدعم النف�سيني �أثناء اال�ستماع �إليها
• �إدراج مقت�ضى جديد على م�ستوى املادة  304من قانون امل�سطرة اجلنائية لإتاحة �إمكانية اال�ستماع �إىل
ال�شهود يف ق�ضايا العنف �ضد الن�ساء با�ستخدام تقنيات توا�صل مالئمة من �أجل حماية لل�ضحية.
• �إدراج مقت�ضى جديد على م�ستوى املادة  304من قانون امل�سطرة اجلنائية تن�ص على عدد من التدابري
ال�رضورية حلماية حقوق واحتياجات الأطفال ال�شهود على �أي �شكل من �أ�شكال العنف.
• �إدراج مادة 296-1جديدة من قانون امل�سطرة اجلنائية مبقت�ضاها يقع عبء الإثبات (�أي �إثبات عدم
التحر�ش) يف حال التحر�ش اجلن�سي املن�صو�ص عليه يف املادة  503-1من القانون اجلنائي على املدعى عليه
يف حالة ما �إذا كانت له �سلطة على ال�ضحية يف املجالني املهني �أو الدرا�سي.

تو�صيات تتعلق باملادة 7

متكني اجلمعيات املخت�صة وامل�ؤ�س�سة ب�صفة قانونية من �أن تنت�صب طرفا مدنيا يف كل دعوى مدنية للتعوي�ض
عن ال�رضر الناجت عن جناية �أو جنحة �أو خمالفة تتعلق مبكافحة العنف �ضد الن�ساء.
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تعديل املادة رقم  82-5-1اجلديدة املقرتحة من قانون امل�سطرة اجلنائية ،وذلك ب�إ�ضافة تدابري احلماية
التالية التي تتخذ فورا من طرف ال�رشطة الق�ضائية �أو النيابة العامة ،ح�سب احلالة ،يف ق�ضايا العنف �ضد
الن�ساء :
• توجيه ال�ضحية نحو خلية ا�ستقبال الن�ساء �ضحايا العنف ؛
• الرتخي�ص لل�ضحية باختيار عنوان خمابرته لدى مكتب املحامي الذي ميثله �أو لدى �شخ�ص معنوي م�ؤهل
يرافقه خالل فرتة الأمر باحلماية ؛
• متكني ال�ضحية من قائمة من الأ�شخا�ص املعنويني امل�ؤهلني القابلني ملواكبته خالل كامل فرتة الأمر باحلماية
�إ�ضافة مادة جديدة يف امل�سطرة اجلنائية ،تتعلق بالت�سوية اجلنائية يف حالة جرمية تبديد �أو تقويت الأموال
بني الزوجني �أو يف حالة التحايل على مقت�ضيات مدونة الأ�رسة املتعلقة بالنفقة �أو ال�سكن �أو امل�ستحقات
املرتتبة عن �إنهاء العالقة الزوجية �أو باقت�سام املمتلكات.
تكري�س امل�سار امل�سطري للت�سوية اجلنائية يف جرمية تبديد �أو تفويت الأموال بني الزوجني �أو يف حالة
التحايل على مقت�ضيات مدونة الأ�رسة املتعلقة بالنفقة �أو ال�سكن �أو امل�ستحقات املرتتبة عن �إنهاء العالقة
الزوجية �أو باقت�سام املمتلكات كما يلي :
ميكن لرئي�س املحكمة املخت�صة �أن يقرتح ،مبا�رشة �أو عن طريق �شخ�ص م�ؤهل لذلك ،ت�سوية جنائية على
ال�شخ�ص الذي يقر بارتكاب جرمية تبديد �أو تفويت الأموال بني الزوجني �أو يف حالة التحايل على مقت�ضيات
مدونة الأ�رسة املتعلقة بالنفقة �أو ال�سكن �أو امل�ستحقات املرتتبة عن �إنهاء العالقة الزوجية �أو باقت�سام املمتلكات
 ،وميكن لهذه الت�سوية �أن تت�ضمن الإجراءات التالية :
• �إرجاع املبالغ مو�ضوع التبديد �أو التفويت �أو مو�ضوع النفقة �أو ال�سكن �أو امل�ستحقات املرتتبة عن �إنهاء
العالقة الزوجية �أو اقت�سام املمتلكات ؛
• دفع غرامة الت�سوية للخزينة العامة .يتم حتديد مبلغ الغرامة وفقا خلطورة الأفعال ومداخيل ونفقات
ال�شخ�ص املعني .وميكن دفعها جمز�أة وفقا جلدول زمني يحدده رئي�س املحكمة املخت�صة يف غ�ضون فرتة ال
تتجاوز �سنة واحدة .وال يجب �أن يتجاوز مبلغ الغرامة احلد الأق�صى للغرامة املن�صو�ص عليها يف القانون ؛
• اخل�ضوع لربنامج للت�أهيل والتح�سي�س لفرتة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد عن ثالث �سنوات �أو القيام
بعمل بدون �أجر ،ملدة �ستني �ساعة يف �أجل ال يتجاوز �ستة �أ�شهر ،لفائدة املجتمع ،لدى هيئة عمومية �أو هيئة
خا�صة مكلفة مبهام املرفق العمومي �أو جمعية؛ �أو اخل�ضوع لدورة تدريبية �أو تكوين داخل م�ؤ�س�سة �صحية،
�أو اجتماعية �أو مهنية ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر يف �أجل ال يتجاوز ثمانية ع�رش �شهرا؛ �أو عدم مغادرة الرتاب
الوطني وت�سليم جواز ال�سفر ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر ؛
• وميكن تبليغ مقرتح الت�سوية اجلنائية ال�صادر عن رئي�س املحكمة املخت�صة �إىل مرتكب الأفعال عن
طريق �ضابط لل�رشطة الق�ضائية .ويف هذه احلالة يكون املقرتح مو�ضوع قرار كتابي موقع من طرف رئي�س
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املحكمة املخت�صة ،ويو�ضح طبيعة ونوعية التدابري املقرتحة ويتم �إرفاقه بامل�سطرة ؛
• يبلغ ال�شخ�ص الذي تقرتح عليه ت�سوية جنائية �أن ب�إمكانه �أن ي�ؤازر من طرف حمام قبل موافقته على
مقرتح رئي�س املحكمة املخت�صة .وت�سجل هذه املوافقة يف حم�رض ،ت�سلم �إليه ن�سخة منه ؛
• عندما يوافق مرتكب اجلنحة على التدابري املقرتحة ،يخرب رئي�س املحكمة املخت�صة ال�ضحية ؛
• ميكن لرئي�س املحكمة �أن يلج�أ �إىل م�سطرة اال�ستماع �إىل مرتكب الأفعال وال�ضحية ،م�ؤازرين ،عند
االقت�ضاء ،مبحاميهما� .إذا �صدر عن رئي�س املحكمة �أمر امل�صادقة على هذه الت�سوية ،يتم مبا�رشة ال�رشوع
يف تنفيذ الإجراءات املقررة ؛
• �إذا رف�ض ال�شخ�ص املعني الت�سوية اجلنائية� ،أو مل ينفذ كل الإجراءات املقررة فيها بعد موافقته عليها،
يحرك وكيل امللك الدعوى العمومية �إال �إذا جد عن�رص جديد .ويف حالة املتابعة والإدانة ،ي�ؤخذ بعني
االعتبار العمل الذي قام به ال�شخ�ص املعني من قبل� ،إذا ما مت فعال ،واملبالغ التي مت دفعها من طرفه.

18

تو�صيات تتعلق ب�إدراج مادة جديدة يف م�رشوع القانون بني املادتني  8و : 9
تعديل املادة الأوىل من قانون رقم  04.00املتعلق ب�إلزامية التعليم الأ�سا�سي وذلك ب�إدراج مقت�ضى ي�ضمن
االلتحاق الفوري باملدار�س لأطفال الن�ساء �ضحايا العنف اللواتي غرين مكان �إقامتهن يف �إطار �أوامر احلماية
�أو التدابري الوقائية .
التن�صي�ص يف القانون  65.99املتعلق مبدونة ال�شغل على حق العاملة املعنفة يف اال�ستفادة ،مقابل الإدالء
بالأمر باحلماية ال�صادر لفائدتها ،بتخفي�ض �أو �إعادة تنظيم �ساعات عملها �أو نقلها �إىل مقر �آخر .ويف نف�س
ال�سياق ،يقرتح �أن تت�ضمن مدونة ال�شغل مقت�ضى ي�سمح باعتبار الغياب �أو الت�أخر عن العمل الناجم عن
حاالت العنف املن�صو�ص عليه يف القانون  103.13غيابا �أو ت�أخرا مربرا.

تو�صيات تتعلق باملادة 10

�إ�ضافة مقت�ضى �إىل الفقرة الأوىل من املادة  10من م�رشوع القانون  103.13حتدث مبوجبه خاليا التكفل
بالن�ساء �ضحايا العنف باملراكز االجتماعية للإيواء املحدثة باجلماعات وعند االقت�ضاء مب�ؤ�س�سات الرعاية
االجتماعية املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  14.05املتعلق ب�رشوط فتح م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية
وتدبريها.
تعديل الفقرة الثانية من املادة  10من م�رشوع القانون ب�إ�ضافة مهمة تقدمي خدمات خطة الأمان الواردة
عنا�رصها يف مقرتحات املجل�س اخلا�صة باملادة � 8ضمن مهام خاليا التكفل بالن�ساء �ضحايا العنف.
تعديل الفقرة الثالثة من املادة  10من م�رشوع القانون و ذلك ب�إ�ضافة مقت�ضى ميكن مبوجبه اال�ستعانة
ب�أع�ضاء من جمعيات عاملة يف جمال حماربة العنف �ضد الن�ساء لدعم خاليا التكفل بالن�ساء �ضحايا العنف
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تو�صيات تتعلق باملادة 11

تعديل الفقرة الثانية من املادة  11من م�رشوع القانون وذلك ب�إ�رشاك ال�سلطة احلكومية املكلفة بالعدل يف
م�سل�سل اقرتاح رئي�س-رئي�سة اللجنة الوطنية للتكفل بالن�ساء �ضحايا العنف ،وكذا التن�صي�ص على ع�ضوية
ممثل-ممثلة عن الهي�أة املكلفة باملنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز واملجل�س اال�ست�شاري للأ�رسة والطفولة
باقرتاح من ر�ؤ�ساء-رئي�سات الهيئتني املذكورتني ،وممثل عن الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�ض
باقرتاح من هذا الأخري و ثالث ممثلني عن جمال�س اجلهات وجمال�س العماالت والأقاليم وجمال�س اجلماعات،
تقرتحهم ال�سلطة املكلفة بالداخلية يف ع�ضوية اللجنة الوطنية املذكورة .و�ضمن نف�س املنطق يقرتح املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان �أن تن�ص املادة  11من م�رشوع القانون على ع�ضوية ممثلني عن اجلمعيات العاملة يف
جمال مكافحة العنف �ضد الن�ساء يف اللجنة الوطنية للتكفل بالن�ساء �ضحايا العنف وفقا ملعايري يحددها الن�ص
تنظيمي امل�شار �إليه يف البند الأخري من املادة  .11على �أن يكون له�ؤالء الأع�ضاء دور تقريري.
وبناء على ما �سبق ،ف�إن الن�ص التنظيمي امل�شار �إليه يف البند الأخري من املادة  ،11ميكن �أن يقت�رص على حتديد
كيفيات �سري عمل اللجنة الوطنية �إ�ضافة �إىل حتديد معايري اختيار اجلمعيات الع�ضو يف اللجنة الوطنية وكذا
يف اللجان اجلهوية واملحلية.

تو�صيات تتعلق باملواد 13 ، 12 ،و 15

تقوية البند الأول من مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالن�ساء �ضحايا العنف ب�إ�ضافة مقت�ضى يكر�س الطابع
اال�سرتاتيجي ملهام اللجنة الوطنية يف �إطار العمل اال�سرتاتيجي ملختلف ال�سلطات العمومية يف جمال مكافحة
العنف �ضد الن�ساء .
تعديل املادتني  13و 15من �أجل التن�صي�ص على ع�ضوية عن اجلمعيات العاملة يف جمال مكافحة العنف
�ضد الن�ساء يف اللجان اجلهوية واملحلية للتكفل بالن�ساء �ضحايا العنف.
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