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ض الترظاهة اللاهىهية الىظىية،  ش وجعٍض  خاصة في مجال حماًة حلىق املشأةبزل املغشب مجهىدات هبيرة في ظبيل ثعٍى

 ومحاسبة العىف املماسط ضذها، وحعلها ثشظاهة كاهىهية محالبمة وميسجمة مع الاثفاكيات الذولية وأحكام الذظحىس.

ذة الشظمية 012.02وفي هزا الصذد، ثم إعذاد اللاهىن سكم   املحعلم بمحاسبة العىف ضذ اليعاء الزي صذس في الجٍش

خ  9  ، والزي ٌعحمذ على املبادا ألاظاظية املعحمذة في 1102ؼخىبر  02ودخل حيز الحىفيز في  1102ماسط  01بحاٍس

 الحصذي لظاهشة العىف ضذ اليعاء، وهي: صحش مشثكبي العىف، والىكاًة مً العىف، وحماًة ضحاًا العىف، والحكفل

 بطحاًا العىف.

 النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق 011301 القانون مضامين أهم
 

 ًحضمً كاهىن محاسبة العىف ضذ اليعاء مجمىعة مً امللحضيات اللاهىهية التي مً ؼأنها حماًة اليعاء الطحاًا

 :وصحش مشثكبي العىف فضال عً ثىفير آليات ثكفلية ووكابية، ومً أهم هزه امللحضيات

 ألافعال والعلىهيات املذسحة فيثحذًذ إظاس مفاهيمي محذد ودكيم مً ؼأهه معاعذة املحذخلين لحمييز وحصش  

 مجال العىف ضذ اليعاء، مً خالل ثحذًذ مفهىم العىف ومخحلف أؼكاله؛

م بعض ألافعال باعحباسها عىفا ًلحم ضشسا باملشأة؛   ثجٍش

م الححشػ الجيس ي، مع جؽذًذ العلىبات عليه في حالة اسثكاب الفعل في ظشوف معيىة ومً ظشف أشخاص   ثجٍش

 محذدًً؛

  » وعاء في وضعية خاصة ؛»ىبات على بعض ألافعال املىحهة ضذ جؽذًذ العل 

العىف  عحماد ثذابير حمابية حذًذة، هئبعاد الضوج املعحذي، وإهزاس املعحذي بعذم الاعحذاء، في حال التهذًذ باسثكابا 

ظكنها،  مع جعهذه بعذم الاعحذاء، وإسحاع املحضىن مع حاضيحه إلى العكً، ومىع الاكتراب مً الطحية أو مً

 وإؼعاس املعحذي بمىعه مً الحصشف في ألامىال املؽترهة للضوحين... الخ؛

ش علىبات على خشكها؛   الحىصيص على عىصش الفىسٍة في اثخار الحذابير الحمابية، مع ثلٍش

 اعحماد آليات مؤظعاثية للحيعيم بين مخحلف املحذخلين في مجال مىاهضة العىف ضذ اليعاء وحماًتهً، مثل 

 اللضابية، وألامً الىظني، والذسن امللكي، واللعاعات الحكىمية املعىية... الخالعلعة 

 إحذاذ مىظىمة آليات للحكفل باليعاء ضحاًا العىف؛ 

املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13القاهون رقم   

 وسكة ثلىية
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 ثخصيص باب للىكاًة، حيث أصبحد العلعات العمىمية ملضمة بحكم اللاهىن باثخار الحذابير وإلاحشاءات الالصمة 

 .للىكاًة مً العىف ضذ اليعاء

 

 :النساء ضد العنف بمحاربة املتعلق 103.13 القاهون  بتطبيق 2.18.856 رقم التطبيقي املرسوم اعتماد

خ كاهىن محاسبة العىف ضذ اليعاءفي إظاس مىاهبة ثفعيل  ماسط  12، صادق املجلغ الحكىمي املىعلذ بحاٍس

ذة الشظمية عذد  1102 ، وهى  1102ماي  1الصادسة في  4773على املشظىم الحعبيلي لهزا اللاهىن وؽش في الجٍش

مشظىم ٌعالج مجمىعة مً الىضعيات الحىظيمية التي ثىصشف باألظاط على آليات الحكفل باليعاء ضحاًا العىف، 

 وبالخصىص:

 

 ثأليف اللجىة الىظىية للحكفل باليعاء ضحاًا العىف وؼشوط اؼحغالها؛ 

ة والالممشهضة للحكفل باليعاء ضحاً  ا العىف على معحىي املحاهم وهزا ثأليف الخالًا املشهٍض

ة العامة لألمً الىظني والليادة العليا  اللعاعات املكلفة بالعذل والصحة والؽباب واملشأة واملذًٍش

 للذسن امللكي؛

ة للحكفل باليعاء ضحاًا العىف واللجً املحلية للحكفل باليعاء   اظحكمال ثأليف اللجً الجهٍى

 .ضحاًا العىف

 

 


