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ظهير شريف رقم 1.18.19

صادر في 5 جمادى ال�آخرة 1439 )22 فبراير 2018(

بتنفيذ القانون رقم 103.13
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلــم مــن ظهيرنــا �لشــريف هــذ�، �أســماه �للــه و�أعــز �أمــره �أننــا، بنــاء علــى 
�لدســتور، ولا ســيما �لفصليــن 42 و50 منــه، �أصدرنــا �أمرنــا �لشــريف بمــا يلــي:

ــم  ــون رق ــذ�، �لقان ــا �لشــريف ه ــب ظهيرن ــدة �لرســمية، عق ــذ وينشــر بالجري ينف
ــس  ــه مجل ــق علي ــا و�ف ــف ضــد �لنســاء، كم ــة �لعن ــق بمحارب 103.13 �لمتعل

�لنــو�ب ومجلــس �لمستشــارين.

وحرر بالرباط في 5 جمادى �لاآخرة 1439 )22 فبر�ير 2018(

وقعه بالعطف: رئيس �لحكومة
مضاء: سعد �لدين �لعثماني. �لاإ
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مســار المصادقة

07 نونبر 2013
�لتقديم بالمجلس �لحكومي

 17 مارس 2016 
مصادقة �لحكومة

20 يوليوز 2016
مصادقة مجلس �لنو�ب

30 يناير 2018
مصادقة مجلس �لمستشارين

14 فبراير 2018 
جماع �لمصادقة �لنهائية بالاإ

12 شتنبر 2018
�لدخول حيز �لتنفيذ

02 غشت 2016
�لتقديم بمجلس �لمستشارين

03 ماي 2016
�لتقديم بمجلس �لنو�ب

7 فبراير 2018
قر�ءة ثانية بمجلس �لنو�ب

12 مارس 2018
�لنشر بالجريدة �لرسمية 

عدد 6655 
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قانون رقم 103.13 يتعلق
بمحاربة العنف ضد النساء

الباب ال�أول: تعريف

المادة ال�أولى

من �أجل تطبيق �أحكام هذ� �لقانون، ير�د بما يلي:
العنــف ضــد المــراأة: كل فعــل مــادي �أو معنــوي �أو �متنــاع �أساســه �لتمييــز  ▪

بســبب �لجنــس، يترتــب عليــه ضــرر جســدي �أو نفســي �أو جنســي �أو 
�قتصــادي للمــر�أة؛

العنــف الجســدي: كل فعــل �أو �متنــاع يمــس، �أو مــن شــاأنه �لمســاس،  ▪
بالســلامة �لجســدية للمــر�أة، �أيــا كان مرتكبــه �أو وســيلته �أو مــكان �رتكابــه؛

العنــف الجنســي: كل قــول �أو فعــل �أو �ســتغلال مــن شــاأنه �لمســاس  ▪
بحرمــة جســد �لمــر�أة لاأغــر�ض جنســية �أو تجاريــة، �أيــا كانــت �لوســيلة 

�لمســتعملة فــي ذلــك؛
العنــف النفســي: كل �عتــد�ء لفظــي �أو �إكــر�ه �أو تهديــد �أو �إهمــال �أو  ▪

حرمــان، ســو�ء كان بغــرض �لمــس بكر�مــة �لمــر�أة وحريتهــا وطماأنينتهــا، �أو 
ــا؛ ــا �أو ترهيبه ــرض تخويفه بغ

العنــف ال�قتصــادي: كل فعــل �أو �متنــاع عــن فعل ذي طبيعــة �قتصادية �أو  ▪
مالية يضر، �أو من شاأنه �أن يضر، بالحقوق �لاجتماعية �أو �لاقتصادية للمر�أة.
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الباب الثاني: اأحكام زجرية

المادة 2

تغيــر وتتمــم علــى �لنحــو �لتالــي �أحــكام �لفصــول 404 و431 و446 و481 و-1
ــر �لشــريف رقــم  503 مــن مجموعــة �لقانــون �لجنائــي �لمصــادق عليهــا بالظهي
1.59.413 بتاريــخ 28 مــن جمــادى �لاآخــرة 1382 )26 نوفمبــر 1962( كمــا 

وقــع تغييــره وتتميمــه؛

»�لفصــل 404: - يعاقــب كل ..............................�لعنــف 
ــذ�ء ضــد �مــر�أة بســبب جنســها �أو ضــد �مــر�أة حامــل، �إذ� كان حملهــا  ي �أو �لاإ
بيننــا �أو معلومــا لــدى �لفاعــل، �أو فــي وضعيــة �إعاقــة �أو معروفــة بضعــف قو�هــا 
�لعقليــة، �أو ضــد �أحــد �لاأصــول �أو ضــد كافــل �أو ضــد زوج �أو خاطــب، �أو ضــد 
شــخص لــه ولايــة �أو ســلطة عليــه �أو مكلــف برعايتــه �أو ضــد طليــق �أو بحضــور 

�أحــد �لاأبنــاء �أو �أحــد �لو�لديــن كمــا يلــي: 

1. في �لحالات ...............

)�لباقي بدون تغيير(

»�لفصــل 431: – مــن �أمســك عمــد�........................  لاأي 
خطــر، يعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة �أشــهر �إلــى ســنتين وغر�مــة مــن 2.000 �إلــى 

10.000 درهــم.

تضاعــف �لعقوبــة، �إذ� كان مرتكــب �لجريمــة زوجــا �أو خاطبــا �أو طليقــا �أو �أحــد 
�لاأصــول �أو �أحــد �لفــروع �أو �أحــد �لاأخــوة �أو كافــلا �أو شــخصا لــه ولايــة �أو 
ســلطة علــى �لضحيــة �أو مكلفــا برعايتــه، �أو �إذ� كان ضحيــة �لجريمــة قاصــر �أو 
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فــي وضعيــة �إعاقــة �أو معروفــة بضعــف قو�هــا �لعقليــة، وكــذ� فــي حالــة �لعــود«.

»�لفصــل446: – �لاأطبــاء و�لجر�حــون ...............................
..........................................  عشــرون �ألــف درهــم.

غير �أن �لاأشخاص..............................في �لفقرة �لسابقة:

2. �إذ� بلغو� عن �إجهاض..............................بهذ� �لتبليغ؛

3. �إذ� بلغو� �لسلطات �لقضائية....................... �أو وظيفتهم.

�إذ� �ســتدعي...........................................في �لفقــرة 
دلاء بشــهاد�تهم، ويجــوز لهــم، عنــد  بــالاإ فاإنهــم يكونــون ملزميــن  �أعــلاه، 

دلاء بهــا كتابــة«. �لاقتضــاء، �لاإ

 ....................... �لمحاكــم  جانــب  �إلــى   –  :481 »�لفصــل 
�لمســتحق للنفقــة �أو �لمطــرود مــن بيــت �لزوجيــة، تختــص هــي �أيضــا بالنظــر 
ــات �لفصــول 479 و480 و1 - 480. ــذ� لمقتضي ــي �لدعــاوى �لمرفوعــة تنفي ف

لا يجــوز رفــع هــذه �لدعــاوى، �إلا بنــاء علــى شــكاية مــن �لشــخص �لمطــرود مــن 
بيــت �لزوجيــة �أو �لشــخص �لمهمــل �أو �لمســتحق..................من 

طــرف �لنيابــة �لعامــة عندمــا يكــون �لنائــب �لشــرعي........للجريمة.

يجــب �أن يســبق �لمتابعــة، �إعــذ�ر �لمحكــوم عليــه بالنفقــة بــاأن يقــوم بمــا عليــه 
فــي ظــرف ثلاثيــن يومــا.

ويتــم هذ�.................................وذلــك بنــاء علــى تعليمــات 
مــن �لنيابــة �لعامــة.
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�إذ� كان �لمحكوم عليه هاربا �أو ......................�لاستجو�ب«.

ــلاث ســنو�ت  وبالغر�مــة  ــى ث »�لفصــل 503-1: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة �إل
مــن ...................جنســية«.

المادة 3

يغيــر علــى �لنحــو �لتالــي عنــو�ن �لفــرع �لســابع مــن �لبــاب �لثامــن مــن �لكتــاب 
�لثالــث مــن مجموعــة �لقانــون �لجنائــي �لمشــار �إليهــا �أعــلاه:

�لفرع 7: »في �لاستغلال �لجنسي وفي �إفساد �لشباب«

المادة 4

ــون  ــن 61 و407 مــن مجموعــة �لقان ــي �أحــكام �لفصلي ــى �لنحــو �لتال تتمــم عل
�لجنائــي �لمشــار �إليهــا �أعــلاه:

»�لفصل 61: – �لتد�بير �لوقائية �لشخصية هي:

قصاء؛ 1. �لاإ

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

9. سقوط �لحق في �لولاية �لشرعية على �لاأبناء؛

10. منع �لمحكوم عليه من �لاتصال بالضحية؛

11. �إخضاع �لمحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم«.

»�لفصل 407: - من ساعد........................... �إلى خمس.
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تضاعــف �لعقوبــة �إذ� �رتكبــت �لجريمــة ضــد قاصــر �أو ضــد �مــر�أة بســبب 
جنســها، �أو مــن طــرف �أحــد �لزوجيــن فــي حــق �لــزوج �لاآخــر، �أو �إذ� �رتكبــت 
مــن طــرف �أحــد �لفــروع �أو �أحــد �لاأصــول �أو �لكافــل �أو �لطليــق �أو �لخاطــب �أو 

ــة �أو مكلــف برعايتهــا«. ــة �أو ســلطة علــى �لضحي ــه ولاي شــخص ل

المادة 5

تتمم على �لنحو �لتالي �أحكام مجموعة �لقانون �لجنائي �لمشار �إليها �أعلاه بالفصول 1 
- 88 و2 - 88 و3 - 88 و1 - 323 و2 - 323 و1 - 429 و1 - 436 و1 - 444 و2 - 444 و1 - 447 
و2 - 447 و3 - 447 و1 - 480 و1 - 481 و1 - 1 - 503 و2 - 1 - 503 و1 - 2 - 503 و1 - 526:

د�نــة مــن �أجــل جر�ئــم �لتحــرش �أو �لاعتــد�ء �أو  »�لفصــل 88-1: - فــي حالــة �لاإ
�لاســتغلال �لجنســي �أو ســوء �لمعاملــة �أو �لعنــف ضــد �لمــر�أة �أو �لقاصريــن، �أيــا 

كانــت طبيعــة �لفعــل �أو مرتكبــه، يمكــن للمحكمــة �لحكــم بمــا يلــي:

1. منــع �لمحكــوم عليــه مــن �لاتصــال بالضحيــة �أو �لاقتــر�ب مــن مــكان 
تو�جدهــا، �أو �لتو�صــل معهــا بــاأي وســيلة، لمــدة لا تتجــاوز خمــس ســنو�ت 
�بتــد�ء مــن تاريــخ �نتهــاء �لعقوبــة �لمحكــوم بهــا عليــه �أو مــن تاريــخ صــدور 
�لمقــرر �لقضائــي، �إذ� كانــت �لعقوبــة �لســالبة للحريــة �لمحكــوم بهــا موقوفــة 

ــة. ــة بديل ــذ �أو غر�مــة فقــط �أو عقوب �لتنفي

يضع �لصلح �لمبرم بين �لزوجين حد� لتنفيذ �لمنع من �لاتصال بالضحية؛

2. خضــوع �لمحكــوم عليــه، خــلال �لمــدة �لمشــار �إليهــا فــي �لبنــد )1( �أعــلاه 
�أو �أثنــاء تنفيــذ �لعقوبــة �لســالبة للحريــة، لعــلاج نفســي ملائــم.
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يمكــن �أن يتضمــن �لمقــرر �لقضائــي بالمؤ�خــذة �لاأمــر بتنفيــذ هــذ� �لتدبيــر 
مؤقتــا، بالرغــم مــن �ســتعمال �أي طريــق مــن طــرق �لطعــن.

يجــوز للمحكمــة �أن تحكــم بمنــع �لمحكــوم عليــه مــن �لاتصــال بالضحيــة �أو 
�لاقتــر�ب مــن مــكان تو�جدهــا �أو �لتو�صــل معهــا بصفــة نهائيــة، علــى �أن تعلــل 

قر�رهــا بهــذ� �لشــاأن«.

ــة �لمحكــوم  ــر� عــن تطــور حال ــج تقري »�لفصــل 2 - 88: - يعــد �لطبيــب �لمعال
ــى قاضــي  ــل ويوجهــه �إل ــى �لاأق ــة �أشــهر عل ــه بالخضــوع للعــلاج، كل ثلاث علي
تطبيــق �لعقوبــات، للتاأكــد مــن تحســن ســلوكه وتفــادي عودتــه �إلــى نفــس 

ــا. ــن �أجله ــن م ــي �أدي ــال �لت �لاأفع

�إذ� �ســتقر ر�أي �لطبيــب �لمعالــج علــى �إنهــاء هــذ� �لتدبيــر قبــل �لوقــت �لمحــدد 
لــه، فاإنــه يخطــر قاضــي تطبيــق �لعقوبــات بو�ســطة تقريــر منفصــل يبــرر ذلــك.

يجــب �إشــعار �لضحيــة بنتيجــة تقريــر �لطبيــب �لمعالــج بقــر�ر �لقاضــي �لمكلــف 
بتطبيــق �لعقوبــة«.

ــق �أو للمحكمــة،  ــة �أو لقاضــي �لتحقي ــة �لعام »�لفصــل 3 - 88: - يجــوز للنياب
عنــد �لاقتضــاء �أو بطلــب مــن �لضحيــة فــي حالــة �لمتابعــة مــن �أجــل �لجر�ئــم 
�لمشــار �إليهــا فــي �لفصــل 1 - 88 �أعــلاه، �لاأمــر بمنــع �لشــخص �لمتابــع مــن 
�لاتصــال بالضحيــة �أو �لاقتــر�ب مــن مــكان تو�جدهــا، �أو �لتو�صــل معهــا بــاأي 

وســيلة، ويبقــى هــذ� �لاأمــر ســاريا �إلــى حيــن بــت �لمحكمــة فــي �لقضيــة«.

»�لفصــل 1 - 323: - يعاقــب بالحبــس مــن ســتة �أشــهر �إلــى ســنتين وغر�مــة مــن 
ــر  ــن، مــن خــرق تدبي ــن �لعقوبتي ــى 20.000 درهــم �أو باإحــدى هاتي 2.000 �إل
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�لمنــع مــن �لاتصــال بالضحيــة �أو �لاقتــر�ب منها �أو �لتو�صل معها باأي وســيلة، �أو 
رفــض �لخضــوع لعــلاج نفســي ملائــم تطبيقــا للفصــول 1 - 88 و3 - 88 �أعــلاه«.

»�لفصــل 2 - 323: - يعاقــب بالحبــس مــن شــهر �إلــى ثلاثــة �أشــهر وغر�مــة مــن 
5000 �إلى 20.000 درهم �أو باإحدى هاتين �لعقوبتين فقط على مخالفة تد�بير 
�لحمايــة �لمشــار �إليهــا فــي �لمــادة 2 - 5 - 82 مــن قانــون �لمســطرة �لجنائيــة«.

ــة �لمنصــوص عليهــا فــي �لفصــول 425  »�لفصــل 1 - 429: - تضاعــف �لعقوب
و426 و427 و429 مــن هــذ� �لقانــون، �إذ� كان مرتكــب �لجريمــة �أحــد �لزوجيــن 
ضــد �لــزوج �لاآخــر �أو �لطليــق �أو �لخاطــب، �أو �أحــد �لاأصــول �أو �أحــد �لفــروع �أو 
خــوة �أو كافــلا �أو شــخصا لــه ولايــة �أو ســلطة علــى �لضحيــة �أو مكلفــا  �أحــد �لاإ
برعايتــه، وكــذ� فــي حالــة �لعــود، �أو �إذ� كان ضحيــة �لجريمــة قاصــر� �أو فــي 

وضعيــة �إعاقــة �أو معروفــة بضعــف قو�هــا �لعقليــة«.

ــن طــرف �أحــد  »�لفصــل 1 - 436: - �إذ� �رتكــب �لاختطــاف �أو �لاحتجــاز م
�لزوجيــن �أو �لطليــق �أو �لخاطــب �أو �أحــد �لاأصــول �أو �أحــد �لفــروع �أو �أحــد 
ــف  ــة �أو مكل ــى �لضحي ــة �أو ســلطة عل ــه ولاي ــل �أو شــخص ل خــوة �أو �لكاف �لاإ
برعايتــه �أو �إذ� تعــرض �لضحيــة لعنــف �آخــر كيفمــا كان نوعــه ترفــع �لعقوبــة 

ــى: ــة �إل �لســالبة للحري

1. �لســجن مــن عشــر �إلــى عشــرين ســنة، فــي �لحالــة �لمنصــوص عليهــا فــي 
�لفقــرة �لاأولــى مــن �لفصــل 436 مــن هــذ� �لقانــون؛

2. �لســجن مــن عشــرين �إلــى ثلاثيــن ســنة، فــي �لحالــة �لمنصــوص عليهــا فــي 

�لفقــرة �لثانيــة مــن �لفصــل 436 مــن هــذ� �لقانــون«.



قانون محاربة العنف ضد النساء12

»�لفصــل 1 - 444: - يعاقــب علــى �لســب �لمرتكــب ضــد �لمــر�أة بســبب 
جنســها بغر�مــة ماليــة مــن 12.000 �إلــى 60.000 درهــم«.

»�لفصــل 2 - 444: - يعاقــب علــى �لقــذف �لمرتكــب ضــد �لمــر�أة بســبب 
جنســها بغر�مــة مــن 12.000 �إلــى 120.000 درهــم«.

ــنو�ت  ــلاث س ــى ث ــتة �أشــهر �إل ــن س ــس م ــب بالحب »�لفصــل 1 - 447: - يعاق
وغر�مــة مــن 2.000 �إلــى 20.000 درهــم، كل مــن قــام عمــد�، وبــاأي وســيلة 
بمــا فــي ذلــك �لاأنظمــة �لمعلوماتيــة، بالتقــاط �أو تســجيل �أو بــث �أو توزيــع �أقــو�ل 

�أو معلومــات صــادرة بشــكل خــاص �أو ســري، دون مو�فقــة �أصحابهــا.

ــاأي وســيلة، بتثبيــت �أو تســجيل �أو  ــام عمــد� وب ــة، مــن ق يعاقــب بنفــس �لعقوب
بــث �أو توزيــع صــورة شــخص �أثنــاء تو�جــده فــي مــكان خــاص، دون مو�فقتــه«.

ــلاث ســنو�ت  ــى ث »�لفصــل 2 - 447: - يعاقــب بالحبــس مــن ســنة و�حــدة �إل
وغر�مــة مــن 2.000 �إلــى 20.000 درهــم، كل مــن قــام بــاأي وســيلة بمــا فــي 
ذلــك �لاأنظمــة �لمعلوماتيــة، ببــث �أو توزيــع تركيبــة مكونــة مــن �أقــو�ل شــخص �أو 
صورتــه، دون مو�فقتــه، �أو قــام ببــث �أو توزيــع �دعــاء�ت �أو وقائــع كاذبــة، بقصــد 

�لمــس بالحيــاة �لخاصــة للاأشــخاص �أو �لتشــهير بهــم«.

»�لفصــل 3 - 447: - يعاقــب بالحبــس مــن ســنة و�حــدة �إلــى خمــس ســنو�ت 
وغر�مــة مــن 5.000 �إلــى 50.000 درهــم، �إذ� �رتكبــت �لاأفعــال �لمنصــوص 
ــة �رتــكاب  ــة �لعــود وفــي حال عليهــا فــي �لفصليــن 1 - 447 و2 - 447 فــي حال
ــروع �أو �أحــد  ــد �لف ــق �أو �لخاطــب �أو �أح ــزوج �أو �لطلي ــرف �ل ــن ط ــة م �لجريم
ــة �أو مكلــف  ــة �أو ســلطة علــى �لضحي ــه ولاي �لاأصــول �أو �لكافــل �أو شــخص ل

ــر�أة بســبب جنســها �أو ضــد قاصــر«. برعايتهــا �أو ضــد �م
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»�لفصــل 1 - 480: - يعاقــب بالحبــس مــن شــهر و�حــد �إلــى ثلاثــة �أشــهر وغر�مــة 
ــاع  ــة �أو �لامتن ــى 5.000 درهــم، عــن �لطــرد مــن بيــت �لزوجي مــن 2.000 �إل
عــن �إرجــاع �لــزوج �لمطــرود مــن بيــت �لزوجيــة، وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه 

فــي �لمــادة 53 مــن مدونــة �لاأســرة، وتضاعــف �لعقوبــة فــي حالــة �لعــود«.

»�لفصــل 1 - 481: - فــي �لحــالات �لمنصــوص عليهــا فــي �لفصــول 479 و480 
و1 - 480 من هذ� �لقانون، فاإن تنازل �لمشتكي عن �لشكاية يضع حد� للمتابعة 
ولاآثار �لمقرر �لقضائي �لمكتســب لقوة �لشــيء �لمقضي به في حالة صدوره«.

»�لفصل 1 - 1 - 503: - يعتبر مرتكبا لجريمة �لتحرش �لجنسي ويعاقب بالحبس 
مــن شــهر و�حــد �إلــى ســتة �أشــهر وغر�مــة مــن 2.000 �إلــى 10.000 درهــم �أو 
باإحــدى هاتيــن �لعقوبتيــن كل مــن �أمعــن فــي مضايقة �لغير في �لحــالات �لتالية:

1. فــي �لفضــاء�ت �لعموميــة �أو غيرهــا، باأفعــال �أو �أقــو�ل �أو �إشــار�ت ذ�ت طبيعــة 
جنســية �أو لاأغر�ض جنســية؛

2. بو�ســطة رســائل مكتوبــة �أو هاتفيــة �أو �إلكترونيــة �أو تســجيلات �أو صــور ذ�ت 
طبيعــة جنســية �أو لاأغــر�ض جنســية.

تضاعــف �لعقوبــة �إذ� كان مرتكــب �لفعــل زميــلا فــي �لعمــل �أو مــن �لاأشــخاص 
�لمكلفيــن بحفــظ �لنظــام و�لاأمــن فــي �لفضــاء�ت �لعموميــة �أو غيرهــا«.

»�لفصــل 2 - 1 - 503: - يعاقــب بالحبــس مــن ثــلاث �إلــى خمــس ســنو�ت 
وغر�مــة مــن 5.000 �إلــى 50.000 درهــم، �إذ� �رتكــب �لتحــرش �لجنســي مــن 
طــرف �أحــد �لاأصــول �أو �لمحــارم �أو مــن لــه ولايــة �أو ســلطة علــى �لضحيــة �أو 

ــة قاصــر�«. ــه، �أو �إذ� كان �لضحي ــلا ل ــه �أو كاف مكلفــا برعايت
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خــلال بالمقتضيــات �لجنائيــة �لاأشــد، يعاقــب  »�لفصــل 1 - 2 - 503: - دون �لاإ
بالحبــس مــن ســتة �أشــهر �إلــى ســنة وغر�مــة مــن 10.000 �إلــى 30.000 درهــم 
�أو باإحــدى هاتيــن �لعقوبتيــن فقــط، مــن �أكــره شــخصا علــى �لــزو�ج باســتعمال 

�لعنــف �أو �لتهديــد.

كــر�ه علــى �لــزو�ج باســتعمال �لعنــف �أو  تضاعــف �لعقوبــة، �إذ� �رتكــب �لاإ
�لتهديــد، ضــد �مــر�أة بســبب جنســها �أو قاصــر �أو فــي وضعيــة �إعاقــة �أو معروفــة 

ــة. ــا �لعقلي بضعــف قو�ه

لا تجوز �لمتابعة �إلا بناء على شكاية �لشخص �لمتضرر من �لجريمة.

يضــع �لتنــازل عــن �لشــكاية حــد� للمتابعــة ولاآثــار �لمقــرر �لقضائــي �لمكتســب 
لقــوة �لشــيء �لمقضــي بــه فــي حالــة صــدوره«.

»�لفصــل 1 - 526: - يعاقــب بالحبــس مــن شــهر و�حــد �إلــى ســتة �أشــهر وغر�مــة 
مــن 2.000 �إلــى 10.000 درهــم �أو باإحــدى هاتيــن �لعقوبتيــن، �أحــد �لزوجيــن 
ضــر�ر بالــزوج �لاآخــر �أو  فــي حالــة تبديــد �أو تفويــت �أمو�لــه، بســوء نيــة وبقصــد �لاإ
�لاأبنــاء �أو �لتحايــل علــى مقتضيــات مدونــة �لاأســرة �لمتعلقــة بالنفقــة �أو �لســكن 
ــة �أو باقتســام �لممتلــكات. ــة �لزوجي ــة عــن �إنهــاء �لعلاق وبالمســتحقات �لمترتب

لا تجوز �لمتابعة �إلا بناء على شكاية �لزوج �لمتضرر من �لجريمة.

يضــع �لتنــازل عــن �لشــكاية حــد� للمتابعــة ولاآثــار �لمقــرر �لقضائــي �لمكتســب 
لقــوة �لشــيء �لمقضــي بــه فــي حالــة صــدوره«.
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الباب الثالث: اأحكام مسطرية

المادة 6

 22.01 رقم  �لقانون  من   302 �لمادة  �أحكام  �لتالي  �لنحو  على  وتتمم  تغير 
�لمتعلق بالمسطرة �لجنائية �لصــادر بتنفيذه �لظهير �لشريــف رقم 1.02.255 

بتاريـــخ 25 من رجـب 1423 )3 �أكتوبر 2002( كما وقع تغييره وتتميمه:

»�لمادة 302: �إذ� �عتبرت �لمحكمة �أن ................ �لجلسة سرية.

�إذ� تعلــق �لاأمــر بقضيــة عنــف �أو �عتــد�ء جنســي ضــد �لمــر�أة �أو �لقاصــر يمكــن 
للمحكمــة، �أن تعقــد جلســة ســرية بطلــب مــن �لضحيــة.

�إذ� تقــررت ســرية................ �لمذكــورة فــي �لفقرتيــن �أعــلاه، فاإنهــا 
�لمناقشــات«. �أيضــا...................  تشــمل 

المادة 7

تتمــم علــى �لنحــو �لتالــي �أحــكام �لمــادة 7 مــن �لقانــون رقــم 22.01 �لمتعلــق 
بالمســطرة �لجنائيــة �لمشــار �إليــه �أعــلاه:

»�لمادة 7: يرجع �لحق في �إقامة.................... �لجريمة مباشرة.

يمكن للجمعيات �لمعلن...................... في قانونها �لاأساسي.

غيــر �أنــه، بالنســبة للجمعيــات �لمذكــورة و�لتــي تعنــى بقضايــا مناهضــة �لعنــف 
ضــد �لنســاء، حســب قانونهــا �لاأساســي، فاإنــه لا يمكنهــا �أن تنتصــب طرفــا �إلا 

بعــد حصولهــا علــى �إذن كتابــي مــن �لضحيــة.
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يمكن للدولة و�لجماعات �لتر�بية...................�لجاري به �لعمل«.

المادة 8

تتمــم علــى �لنحــو �لتالــي �أحــكام �لقانــون رقــم 22.01 �لمتعلــق بالمســطرة 
�لجنائيــة �لمشــار �إليــه �أعــلاه بالمــادة 2 - 5 - 82:

ــن  ــي �لمادتي ــا ف ــر �لمنصــوص عليه ــى �لتد�بي »�لمــادة 2 - 5 - 82: - عــلاوة عل
ــر  ــور�، تد�بي ــاء، ف ــف ضــد �لنس ــا �لعن ــي قضاي ــلاه، تتخــذ ف 4-82 و5-82 �أع

ــة: ــة �لتالي �لحماي
قبــل  ▪ مــن  لــه  �لمعيــن  �لســكن  �إلــى  مــع حاضنتــه  �لمحضــون  �إرجــاع 

؛ لمحكمــة �
�إنــذ�ر �لمعتــدي بعــدم �لاعتــد�ء، فــي حــال �لتهديــد بارتــكاب �لعنــف، مــع  ▪

تعهــده بعــدم �لاعتــد�ء؛
�إشعار �لمعتدي باأنه يمنع عليه �لتصرف في �لاأمو�ل �لمشتركة للزوجين؛ ▪
�إحالة �لضحية على مر�كز �لاستشفاء قصد �لعلاج؛ ▪
يــو�ء �أو مؤسســات �لرعايــة �لاجتماعيــة للمــر�أة  ▪ يــد�ع بمؤسســات �لاإ �لاأمــر بالاإ

�لمعنفــة �لتــي تحتــاج وترغــب فــي ذلــك«.
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الباب الرابع: اآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

المادة 9

بيــن  �لعنــف، خلايــا ولجــان مشــتركة  بالنســاء ضحايــا  للتكفــل  تحــدث، 
�لقطاعــات وفقــا للمنصــوص عليــه فــي هــذ� �لبــاب.

المادة 10

تحــدث خلايــا �لتكفــل بالنســاء ضحايــا �لعنــف بالمحاكــم �لابتد�ئيــة ومحاكــم 
�لاســتئناف وبالمصالــح �لمركزيــة و�للاممركــزة للقطاعــات �لمكلفــة بالعــدل 
ــادة  ــة �لعامــة للاأمــن �لوطنــي و�لقي وبالصحــة وبالشــباب وبالمــر�أة، وكــذ� للمديري

ــدرك �لملكــي. ــا لل �لعلي

ــة  ــه و�لمر�فق ــا مهــام �لاســتقبال و�لاســتماع و�لدعــم و�لتوجي ــى هــذه �لخلاي تتول
ــا �لعنــف. ــدة �لنســاء ضحاي لفائ

ومحاكــم  �لابتد�ئيــة  �لمحاكــم  مســتوى  علــى  �لمحدثــة  �لخلايــا  تتكــون 
د�رة، مــن نائــب وكيــل �لملــك وقاضــي  ضافــة لممثلــي �لاإ �لاســتئناف، بالاإ

�لاجتماعيــة. �لمســاعدة  �أو  و�لمســاعد  �لاأحــد�ث 

يحــدد بنــص تنظيمــي تاأليــف �لخلايــا �لمحدثــة علــى مســتوى �لمصالــح 
وبالشــباب  وبالصحــة  بالعــدل  �لمكلفــة  للقطاعــات  و�للاممركــزة  �لمركزيــة 
وبالمــر�أة، وكــذ� للمديريــة �لعامــة للاأمــن �لوطنــي و�لقيــادة �لعليــا للــدرك �لملكــي، 
د�رة بالخلايــا �لمحدثــة علــى مســتوى �لمحاكــم �لابتد�ئيــة  وكــذ� ممثلــي �لاإ

�لاســتئناف. ومحاكــم 
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ير�عى في تكوين هذه �لخلايا مبد�أ �لتخصص ومبد�أ �لمناصفة.

المادة 11: اللجنة الوطنية

تحــدث لجنــة وطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا �لعنــف تتولــى ممارســة �لمهــام 
و�لاختصاصــات �لمنصــوص عليهــا فــي �لمــادة �لثانيــة عشــر بعــده.

ــة  ــر�ح مــن �لســلطة �لحكومي ــة باقت ــة �لوطني يعيــن رئيــس �لحكومــة رئيــس �للجن
�لمكلفــة بالمــر�أة.

يمكــن �أن يحضــر �أشــغال �للجنــة �لوطنيــة شــخصيات وممثلــون عــن �لهيئــات 
�لوطنيــة و�لمنظمــات �لمعنيــة بقضايــا �لمــر�أة �إذ� ر�أت �للجنــة فائــدة فــي ذلــك.

تعقــد �للجنــة �لوطنيــة �جتماعاتهــا مــرة فــي �لســنة علــى �لاأقــل، وكلمــا دعــت 
�لضــرورة �إلــى ذلــك، بدعــوة مــن رئيســها �أو �أغلبيــة �أعضائهــا.

يتولى �لقطاع �لمكلف بالمر�أة كتابة هذه �للجنة.

يحدد نص تنظيمي تاأليف وكيفيات سير عمل �للجنة �لوطنية.

المادة 12

تناط باللجنة �لوطنية �لمهام �لتالية:
ضمــان �لتو�صــل و�لتنســيق وطنيــا بيــن تدخــلات �لقطاعــات �لحكوميــة  ▪

د�ر�ت �لمركزيــة �لمعنيــة بموضــوع �لعنــف ضــد �لنســاء؛ و�لاإ
�إبــد�ء �لــر�أي فــي مخططــات عمــل �للجــن �لجهويــة و�لمحليــة، �لمشــار �إليهــا  ▪

فــي �لمــو�د 13 و15 بعــده، وتتبــع تنفيذهــا؛
تلقي تقارير �للجن �لجهوية و�لمحلية وفحصها؛ ▪
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رصد و�قتر�ح �إمكانات تطوير عمل �للجن �لمحلية و�لجهوية؛ ▪
�لمســاهمة فــي وضــع �آليــات لتحســين تدبيــر عمــل �لخلايــا، �لمشــار �إليهــا  ▪

فــي �لمــادة 10 �أعــلاه، و�للجــن �لجهويــة و�لمحليــة ومو�كبــة عملهــا مركزيــا؛
تقويــة وتفعيــل �آليــات �لشــر�كة و�لتعــاون بيــن �للجــن �لجهويــة و�للجــن  ▪

�لمتدخليــن؛ وباقــي  �لمدنــي  �لمجتمــع  وجمعيــات  �لمحليــة 
�إصد�ر تقرير سنوي عن حصيلة �لعمل. ▪

المادة 13: اللجان الجهوية

ــا �لعنــف علــى مســتوى �لد�ئــرة  تحــدث لجنــة جهويــة للتكفــل بالنســاء ضحاي
ــة لــكل محكمــة �ســتئناف، وتتاألــف مــن: �لقضائي

�لوكيل �لعام للملك �أو نائبه رئيسا؛ ▪
قــاض للتحقيــق ومستشــار للحكــم ومستشــار مكلــف بالاأحــد�ث، يعينهــم  ▪

�لرئيــس �لاأول لمحكمــة �لاســتئناف؛
رئيس كتابة �لنيابة �لعامة �أو من يمثله؛ ▪
رئيس كتابة �لضبط �أو من يمثله؛ ▪
�لمساعد �أو �لمساعدة �لاجتماعية بالمحكمة �لمذكورة؛ ▪
د�رة؛ ▪ ممثلي �لاإ
ممثل مجلس �لجهة؛ ▪
محام، يعينه نقيب هيئة �لمحامين بالد�ئرة �لقضائية �لاستئنافية؛ ▪
مفوض قضائي، يعينه رئيس �لمجلس �لجهوي للمفوضين �لقضائيين. ▪
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كمــا يمكــن �أن يحضــر �أشــغال �للجنــة كل شــخصية معروفــة باهتمامهــا وخبرتهــا 
بقضايــا �لمــر�أة، وكــذ� ممثلــو �لهيئــات و�لمؤسســات و�لجمعيــات �لتــي تــرى 

�للجنــة فائــدة فــي دعوتهــا.

المادة 14

تناط باللجان �لجهوية للتكفل بالنساء ضحايا �لعنف �لمهام �لتالية:
�إعد�د خطط عمل جهوية في �إطار �لاختصاصات �لموكولة لها؛ ▪
�لقطاعــات  ▪ وباقــي  �لقضائيــة  �لســلطة  بيــن  و�لتنســيق  �لتو�صــل  ضمــان 

د�ر�ت �لمعنيــة بقضايــا �لتكفــل بالنســاء ضحايــا �لعنــف علــى �لمســتوى  و�لاإ
�لجهــوي؛

�لتو�صــل و�لتنســيق مــع جمعيــات �لمجتمــع �لمدنــي �لعاملــة فــي هــذ�  ▪
�لمجــال؛

�لعمــل علــى توحيــد كيفيــات �شــتغال �لخلايــا و�للجــن �لمحليــة، بمــا يكفل  ▪
تجانــس وتكامــل �لخدمــات علــى مســتوى �لدو�ئــر �لقضائيــة �لتابعــة لنفــوذ 

د�ر�ت �لمعنيــة؛ محكمــة �لاســتئناف وباقــي �لقطاعــات و�لاإ
كر�هــات و�لمعيقــات �لمرتبطــة بعمليــات �لتكفــل بالنســاء ضحايــا  ▪ رصــد �لاإ

�لعنــف، و�قتــر�ح �لحلــول �لمناســبة لهــا بشــكل تشــاركي، وفــي حــدود 
صلاحيــات و�إمكانيــات كل قطــاع؛

كر�هــات و�لمعيقــات �لمرتبطــة بعمليــات �لتكفــل بالنســاء ضحايــا  ▪ رصــد �لاإ
�لعنــف، �لتــي تقتضــي تدخــلا علــى �لصعيــد �لمركــزي؛

ــف  ▪ ــى مختل ــا عل ــر�ت و�لتجــارب �لناجحــة وتعميمه ــف �لخب ــد مختل ترصي
ــة؛ ــات �لمحلي �لاآلي
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�إعــد�د تقاريــر دوريــة وتقريــر ســنوي حــول ســير وحصيلــة عملهــا وعمــل  ▪
�للجــان �لمحليــة، وكــذ� خلايــا �لتكفــل بالنســاء ضحايــا �لعنــف.

ــة  ــى �للجن ــك تقريرهــا �لســنوي، �إل ــي ذل ــة، بمــا ف ــر �للجــان �لجهوي ــع تقاري ترف
ــف. ــا �لعن ــل بالنســاء ضحاي ــة للتكف �لوطني

تعقــد �للجــان �لجهويــة �جتماعاتهــا مرتيــن فــي �لســنة علــى �لاأقــل، وكلمــا دعــت 
�لضــرورة لذلــك، بدعــوة من رئيســها.

ــا �لعنــف �جتماعاتهــا بحضــور  ــة للتكفــل بالنســاء ضحاي تعقــد �للجــان �لجهوي
نصــف �أعضائهــا، علــى �لاأقــل، وتتخــذ قر�ر�تهــا باأغلبيــة �لاأعضــاء �لحاضريــن.

تتولى كتابة �لنيابة �لعامة بمحكمة �لاستئناف مهام كتابة �للجنة �لجهوية.

المادة 15: اللجان المحلية

ــرة  ــا �لعنــف علــى مســتوى �لد�ئ ــة للتكفــل بالنســاء ضحاي تحــدث لجنــة محلي
ــة، وتتاألــف مــن: ــة لــكل محكمــة �بتد�ئي �لقضائي

وكيل للملك �أو نائبه رئيسا؛ ▪
قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض �لاأحد�ث، يعينهم رئيس �لمحكمة؛ ▪
رئيس كتابة �لنيابة �لعامة �أو من يمثله؛ ▪
رئيس كتابة �لضبط �أو من يمثله؛ ▪
�لمساعد �أو �لمساعدة �لاجتماعية بالمحكمة �لمذكورة؛ ▪
د�رة؛ ▪ ممثلي �لاإ
قليمي؛ ▪ ممثل �لمجلس �لاإ



قانون محاربة العنف ضد النساء22

محام، يعينه نقيب هيئة �لمحامين بالد�ئرة �لقضائية �لاستئنافية؛ ▪
مفوض قضائي، يعينه رئيس �لمجلس �لجهوي للمفوضين �لقضائيين؛ ▪

كمــا يمكــن �أن يحضــر �أشــغال �للجنــة كل شــخصية معروفــة باهتمامهــا بقضايــا 
�لمــر�أة، وكــذ� ممثلــو �لهيئــات و�لمؤسســات و�لجمعيــات �لتــي تــرى �للجنــة 

فائــدة فــي دعوتهــا.

المادة 16: اختصاصات اللجان المحلية

تناط باللجان �لمحلية للتكفل بالنساء ضحايا �لعنف �لمهام �لتالية:
�إعد�د خطط عمل محلية في �إطار �لاختصاصات �لموكولة لها؛ ▪
�لقطاعــات  ▪ وباقــي  �لقضائيــة  �لســلطة  بيــن  و�لتنســيق  �لتو�صــل  ضمــان 

د�ر�ت �لمعنيــة بقضايــا �لتكفــل بالنســاء ضحايــا �لعنــف وجمعيــات  و�لاإ
�لمجتمــع �لعاملــة فــي �لمجــال؛

كر�هــات و�لمعيقــات �لمرتبطــة بعمليــات �لتكفــل بالنســاء ضحايــا  ▪ رصــد �لاإ
�لعنــف، و�قتــر�ح �لحلــول �لمناســبة لهــا بشــكل تشــاركي، وفــي حــدود 

صلاحيــات و�إمكانيــات كل قطــاع؛
كر�هــات و�لمعيقــات �لمرتبطــة بعمليــات �لتكفــل بالنســاء ضحايــا  ▪ رصــد �لاإ

�لعنــف، �لتــي تقتضــي تدخــلا علــى �لصعيــد �لجهــوي �أو �لمركــزي؛
�إعد�د تقارير دورية. ▪
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ترفــع �للجــان �لمحليــة تقاريرهــا �لدوريــة �إلــى �للجــان �لجهويــة حــول ســير 
عملهــا. وحصيلــة 

تعقــد �للجــان �لمحليــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا �لعنــف �جتماعاتهــا �أربــع مــر�ت 
فــي �لســنة علــى �لاأقــل، وكلمــا دعــت �لضــرورة ذلــك، بدعــوة مــن رئيســها.

ــا �لعنــف �جتماعاتهــا بحضــور  تعقــد �للجــان �لمحليــة للتكفــل بالنســاء ضحاي
نصــف �أعضائهــا، علــى �لاأقــل، وتتخــذ قر�ر�تهــا باأغلبيــة �لاأعضــاء �لحاضريــن.

تتولى كتابة �لنيابة �لعامة بالمحكمة مهام كتابة �للجنة.
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الباب الخامس: التدابير والمبادرات للوقاية من العنف

المادة 17

مــن  للوقايــة  �للازمــة  جــر�ء�ت  و�لاإ �لتد�بيــر  �لعموميــة كل  �لســلطات  تتخــذ 
�لعنــف ضــد �لنســاء، ومــن �أجــل ذلــك تســهر �لســلطات �لعموميــة علــى �إعــد�د 
وتنفيــذ سياســات وبر�مــج تهــدف �إلــى �لتحســيس بمخاطــر �لعنــف ضــد �لمــر�أة 

ــا. ــى �إذكاء �لوعــي بحقوقه ــي �لمجتمــع، و�لعمــل عل ــا ف ــح صورته وتصحي

الباب السادس: دخول حيز التنفيذ

المادة 18

يدخــل هــذ� �لقانــون حيــز �لتنفيــذ بعــد ســتة �أشــهر مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة 
�لرســمية.
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قانون اإطار رقم 97.13 يتعلق
بحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية اإعاقة والنهوض بها

الباب ال�أول: ال�أهداف والمبادئ

المادة ال�أولى

�لاتفاقيــات  و�أحــكام  �لدســتور،  مــن  و71   34 �لفصليــن  لاأحــكام  تطبيقــا 
نســان، ولا ســيما منهــا �لاتفاقيــة �لدوليــة لحقــوق  �لدوليــة �لمتعلقــة بحقــوق �لاإ
عاقــة و�لبروتوكــول �لاختيــاري �لمرفــق بهــا �للــذ�ن صادقــت  �لاأشــخاص ذوي �لاإ
طــار �لاأهــد�ف �لاأساســية  ــون �لاإ ــة، يحــدد هــذ� �لقان عليهمــا �لمملكــة �لمغربي
�لتــي تســعى �لدولــة لتحقيقهــا فــي مجــال حمايــة حقــوق �لاأشــخاص فــي 

ــا. ــوض به ــة و�لنه ــة �إعاق وضعي

وتتمثل هذه �لاأهد�ف في:
ضمــان حمايــة فعالــة لحقــوق وحريــات �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ▪▪

و�لنهــوض بهــا؛
�تخــاذ ▪▪ بضــرورة  و�لتحســيس  وتشــخيصها  عاقــة  �لاإ �أســباب  مــن  �لوقايــة 

بهــا؛ صابــة  �لاإ لتجنــب  �للازمــة  �لاحتياطــات 
تاأهيل �لاأشخاص في وضعية �إعاقة و�إعادة تاأهيلهم، من �أجل تمكينهم من ▪▪

بلوغ �أكبر قدر ممكن من �لاستقلالية في حياتهم و�لاستفادة من مؤهلاتهم، 
مــن خــلال تعزيــز قدر�تهــم و�إمكاناتهــم، وتحقيــق مشــاركتهم �لاجتماعيــة؛

تيســير �إدماجهــم �لاجتماعــي ومشــاركتهم فــي جميــع مناحــي �لحيــاة بكيفيــة ▪▪
طبيعيــة علــى قــدم �لمســاو�ة مــع غيرهــم مــن �لاأشــخاص دون تمييــز.
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يعتبــر تحقيــق هــذه �لاأهــد�ف مســؤولية وطنيــة تقــع علــى عاتــق �لدولــة و�لمجتمع 
ــة، وفــي نطــاق  ــام بهــا فــي �إطــار �لسياســة �لعامــة للدول ــن �لقي و�لمو�طــن، يتعي

�لقو�نيــن و�لاأنظمــة �لجــاري بهــا �لعمــل.

كمــا تســاهم �لجماعــات �لتر�بيــة و�لمؤسســات �لعمومية في �إطــار �لاختصاصات 
�إليهــا بموجــب �لتشــريع �لجــاري بهــا �لعمــل، وكــذ� �لجمعيــات  �لموكولــة 
�لمهتمــة بقضايــا �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة، فــي تحقيــق �لاأهــد�ف �لمشــار 

�إليهــا فــي هــذه �لمــادة.

المادة 2

طار بـ: يقصد في مدلول هذ� �لقانون �لاإ
الشــخص فــي وضعيــة اإعاقــة: كل شــخص لديــه قصــور �أو �نحصــار ▪▪

فــي قدر�تــه �لبدنيــة �أو �لعقليــة �أو �لنفســية �أو �لحســية، بصــورة د�ئمــة، 
ســو�ء كانــت مســتقرة �أو متطــورة، قــد يمنعــه، عنــد �لتعامــل مــع مختلــف 
ــة فــي �لمجتمــع علــى قــدم  ــة وفعال �لحو�جــز، مــن �لمشــاركة بصــورة كامل

ــن؛ ــع �لاآخري �لمســاو�ة م
ــاع �أو تصــرف �أو ▪▪ ــل �أو �متن ــة: هــو كل فع عاق ــى اأســاس ال�إ ــز عل التميي

�إجــر�ء، يقــوم بــه شــخص ذ�تــي �أو �عتبــاري، يترتــب عنــه حرمــان شــخص 
فــي وضعيــة �إعاقــة، بســبب �إعاقتــه، مــن �لحصــول علــى حــق �أو ممارســته 

�أو حرمانــه مــن خدمــة تقــدم للعمــوم؛

نصــاف  جــر�ء�ت �لتشــجيعية �لهادفــة �إلــى �لاإ غيــر �أنــه لا تعتبــر تمييــز� �لتد�بيــر و�لاإ
وضمــان تكافــؤ �لفــرص لفائــدة �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة.
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الترتيبــات التيســيرية المعقولــة: هــي �لتعديــلات و�لترتيبــات �للازمــة ▪▪
و�لمناســبة �لتــي لا تفــرض عبئــا غيــر متناســب �أو غيــر ضــروري، و�لتــي 
تكــون هنــاك حاجــة �إليهــا فــي حالــة محــددة، لكفالــة تمتــع �لاأشــخاص فــي 
نســان  وضعيــة �إعاقــة، علــى �أســاس �لمســاو�ة مــع �لاآخريــن بجميــع حقــوق �لاإ

ــات �لاأساســية وممارســتها. و�لحري

المادة 3

يتعيــن علــى كل ســلطة مــن �لســلطات �لعموميــة عنــد �إعد�دهــا وتنفيذهــا 
ــادئ  ــن �لقطاعــات مر�عــاة �لمب ــة �أو �لمشــتركة بي ــة �لقطاعي للسياســات �لعمومي
ــع �لاأخــذ  ــة، م ــة �إعاق ــي وضعي ــوق �لاأشــخاص ف ــة حق ــة بحماي ــة �لمتعلق �لتالي

ــذه �لسياســات: ــي له ــد �لتر�ب ــار �لبع ــن �لاعتب بعي
�حتر�م كر�مة �لاأشخاص في وضعية �إعاقة وضمان �ستقلالهم �لذ�تي؛▪▪
عاقة بمختلف �أشكاله؛▪▪ عدم �لتمييز على �أساس �لاإ
�إعاقــة فــي جميــع �لاأنشــطة ▪▪ ضمــان مشــاركة �لاأشــخاص فــي وضعيــة 

فيهــا بصــورة كاملــة وفعالــة؛ و�إشــر�كهم 
تكافؤ �لفرص؛▪▪
تيسير �لولوج �إلى مختلف �لفضاء�ت و�لخدمات �لعمومية؛▪▪
ناث �لموجودين في وضعية �إعاقة؛▪▪ �لمساو�ة بين �لذكور و�لاإ
�حتــر�م �لقــدر�ت �لمتطــورة للاأطفــال فــي وضعيــة �إعاقــة وحقهــم فــي �لحفــاظ ▪▪

علــى هويتهم.



طار لحماية حقوق �ل�أشخاص في وضعية �إعاقة30 �لقانون �ل�إ

الباب الثاني: الحماية ال�جتماعية والتغطية الصحية

المادة 4

ــن �أجــل  ــة م ــن شــرط �لســن �لمطلوب ــة م ــة �إعاق ــي وضعي ــى �لاأشــخاص ف يعف
�لاســتفادة مــن �لرو�تــب و�لتعويضــات �لتــي تمنحهــا �أنظمــة وصناديــق �لتغطيــة 
�لاجتماعيــة للو�لديــن عــن �لابــن �أو �لابنــة فــي وضعيــة �إعاقــة �أو للشــخص 
�لمكلــف بحضانتــه �أو بكفالتــه، �لعامليــن بالقطــاع �لعــام �أو �لقطــاع �لخــاص، 

ــا �لعمــل. ــة �لجــاري به ــات �لتشــريعية و�لتنظيمي ــا للمقتضي طبق

وتطبــق نفــس �لمقتضيــات علــى �لاأبنــاء �ليتامــى �لمســتحقين و�لموجوديــن فــي 
ــة �إعاقــة، مــن �أجــل �لاســتفادة مــن �لمعاشــات و�لرو�تــب �لتــي تمنحهــا  وضعي

�لاأنظمــة و�لصناديــق �لمذكــورة.

المادة 5

يســتفيد �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة مــن خدمــات �أنظمــة �لتاأميــن علــى قــدم 
�لمســاو�ة مــع غيرهــم.

المادة 6

بقضايــا  �لمهتمــة  و�لجمعيــات  �لمؤسســات  مــع  بشــر�كة  �لدولــة،  تضــع 
�لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة وغيرهــا مــن �أشــخاص �لقانــون �لعــام �أو �لقانــون 
�لخــاص، نظامــا للدعــم �لاجتماعــي و�لتشــجيع و�لمســاندة لفائــدة �لاأشــخاص 
�لدعــم  �أنــو�ع  مختلــف  تقديــم  منــه  �لهــدف  يكــون  �إعاقــة،  وضعيــة  فــي 

و�لمســاعدة �لاجتماعيــة علــى وجــه �لخصــوص �إلــى كل مــن:
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�لاأشخاص �لموجودين في وضعية �إعاقة، كلما كانو� في حاجة لذلك؛▪▪
�أرباب �لاأسر في وضعية فقر �لذين لهم �أبناء في وضعية �إعاقة؛▪▪
ــة ▪▪ ــي وضعي ــة �أشــخاص ف ــن بحضان ــر �لمكلفي ــة فق ــي وضعي �لاأشــخاص ف

ــة؛ �إعاق
�لاأشــخاص فــي وضعيــة فقــر �لذيــن يوجــد تحــت كفالتهــم �أشــخاص فــي ▪▪

وضعيــة �إعاقــة؛
مؤسسات �لرعاية �لاجتماعية �لتي تتكفل بالاأشخاص في وضعية �إعاقة.▪▪

يحــدد نظــام �لدعــم �لاجتماعــي �لمذكــور و�أشــكاله ومصــادر تمويلــه وكيفيــات 
تدبيــره وشــروط �لاســتفادة منــه بنــص تشــريعي.

المادة 7

يســتفيد �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة، ولا ســيما �لذيــن هــم فــي وضعيــة فقــر، 
مــن بر�مــج �لســكن �لمخصصــة للفئــات �لاجتماعيــة �لاأقــل دخــلا، وذلــك 

ــة و�لقطــاع �لخــاص. ــة تحــدد فــي �إطــار تعاقــدي بيــن �لدول بشــروط تفضيلي

المادة 8

تحــدد ضمــن قو�عــد �لحمايــة �لعامــة للصحــة �لتد�بيــر �للازمــة للوقايــة مــن 
عاقــات وتشــخيصها و�لعــلاج منهــا. جميــع �أنــو�ع �لاإ

ــج  ــر بر�م ــى تطوي ــة �لمختصــة عل ــك، تعمــل �لســلطات �لعمومي ــن �أجــل ذل وم
ــدف  ــا به ــة، و�لتشــخيص �لمبكــر له عاق ــة للاإ ــن �لاأســباب �لمؤدي �لكشــف ع

ــا. ــا وتطوره ــن مضاعفاته �لحــد م
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المادة 9

يستفيد �لاأشخاص في وضعية �إعاقة من �لحق في �لحصول على:
�إعــادة ▪▪ خدمــات �لتشــخيص و�لتطبيــب و�لعــلاج، وخدمــات �لترويــض و

�لتاأهيــل، و�لخدمــات �لمر�فقــة عنــد �لاقتضــاء؛
�لمعينــات �لتقنيــة و�لاأجهــزة �لتعويضيــة و�لبديلــة، كلمــا �قتضــت وضعيتهــم ▪▪

ذلــك.

و�لاأجهــزة  و�لمعينــات  �لخدمــات  مــن  �لاســتفادة  وكيفيــات  شــروط  تحــدد 
تنظيمــي. بنــص  �لمذكــورة 

المادة 10

تحــدث، طبقــا للنصــوص �لتشــريعية و�لتنظيميــة �لجــاري بهــا �لعمــل بمؤسســات 
ــة فــي مجــال در�ســة  ــة وشــبه طبي ــن، شــعب وتخصصــات طبي ــم و�لتكوي �لتعلي
عاقــة وتشــخيصها و�لوقايــة منهــا وعلاجهــا، وفــي مجــال �لترويــض  �أنــو�ع �لاإ

ــة. ــة �إعاق ــي وضعي ــل �لوظيفــي للاأشــخاص ف �إعــادة �لتاأهي ــي و �لطب

كمــا تحــدث، طبقــا للنصــوص �لمذكــورة، شــعب متخصصــة بمؤسســات 
�لتكويــن �لمهنــي لاكتســاب �لمهــار�ت �للازمــة لصنــع وتركيــب �لمعينــات 

�لتقنيــة و�لاأجهــزة �لتعويضيــة و�لبديلــة.

نتاجها. تتخذ �لتد�بير �لتحفيزية �للازمة من �أجل �لتشجيع على �إحد�ث مقاولات لاإ
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الباب الثالث: التربية والتعليم والتكوين

المادة 11

يســتفيد �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة مــن حقهــم فــي �لتربيــة و�لتعليــم و�لتكويــن 
ــار �لتخصصــات �لتــي تناســبهم،  ــة �ختي بجميــع �أســلاكه، بمــا فــي ذلــك حري
عاقــة مانعــا  و�لتــي يرغبــون فــي متابعــة در�ســتهم بهــا. ولا يمكــن �أن تشــكل �لاإ

مــن �لاســتفادة مــن هــذ� �لحــق �أو ســببا للحــد مــن ممارســته.

ولاأجل ذلك يستفيدون من:
حقهــم فــي �لتســجيل بمؤسســات �لتربيــة و�لتعليــم وبمؤسســات �لتكويــن ▪▪

ــم؛ ــرب لمحــل �إقامته ــا �لاأق ــيما منه ــي، ولا س �لمهن
�ستعمال �لوسائل �لتعليمية �لملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة �إعاقتهم.▪▪

كما تلتزم �لدولة �لقيام بالترتيبات �لتيسيرية �لمعقولة حسب حاجيات كل متعلم.

المادة 12

تتخــذ �لدولــة �لتد�بيــر �لتحفيزيــة �لملائمــة، فــي �إطــار تعاقــدي، مــن �أجــل 
�لتشــجيع علــى �إحــد�ث مؤسســات متخصصــة فــي مجــال تربيــة �لاأشــخاص فــي 
ــارون �أو يتعــذر عليهــم متابعــة  ــن يخت ــة وتعليمهــم وتكوينهــم، �لذي ــة �إعاق وضعي

در�ســتهم وتكوينهــم بمؤسســات �أخــرى.

وتعتبــر �لمؤسســات �لمتخصصــة �لمذكــورة جــزء� مــن �لمنظومــة �لوطنيــة للتربيــة 
و�لتكويــن.
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وتتخــذ �لدولــة نفــس �لتد�بيــر �لمذكــورة مــن �أجــل تمكيــن �لاأشــخاص فــي 
وضعيــة �إعاقــة مــن �لاســتفادة مــن بر�مــج �لتربيــة غيــر �لنظاميــة وتعليــم �لكبــار، 

ــي �لمجــال. ــة ف ــات �لعامل ــا �لجمعي ــى تنفيذه ــا وتســهر عل ــي تعده �لت

المادة 13

تحــدث لجــان جهويــة لــدى �لاأكاديميــات �لجهويــة للتربيــة و�لتكويــن �لمحدثــة 
بالقانــون رقــم 07.00، تكلــف بدر�ســة ملفــات �لاأطفــال فــي وضعيــة �إعاقــة فــي 
ــم  ــادة توجيهه ــم �أو �إع ــن وتوجيهه ــم و�لتكوي ــدرس بمؤسســات �لتعلي ــن �لتم س

عنــد �لاقتضــاء، وتتبــع مســار تمدرســهم وتكوينهــم.

يحدد تاأليف هذه �للجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
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اإعادة التاأهيل المهني الباب الرابع: التشغيل و

المادة 14

ــي �لشــغل، �إذ�  ــه ف ــن حق ــة م ــة �إعاق ــي وضعي ــان �أي شــخص ف لا يجــوز حرم
ــذ� �لحــق. ــن ه ــة للاســتفادة م ــلات �للازم ــه �لمؤه ــرت في تو�ف

عاقــة ســببا يحــول دون تولــي �لشــخص فــي وضعيــة �إعاقــة  ولا يمكــن �عتبــار �لاإ
مهــام �لمســؤولية، كلمــا تو�فــرت فيــه �لشــروط �للازمــة لذلــك، علــى قــدم 

ــام. ــي هــذه �لمه ــي �لمترشــحين لتول ــع باق �لمســاو�ة م

المادة 15

تحــدد بنــص تنظيمــي �لنســبة �لمئويــة مــن مناصــب �لشــغل �لتــي يمكــن 
تخصيصهــا ســنويا لفائــدة �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة بالقطــاع �لعــام.

كمــا تحــدد، فــي �إطــار تعاقــدي بيــن �لدولــة ومقــاولات �لقطــاع �لخــاص، 
�لنســبة �لمئويــة مــن مناصــب �لشــغل بهــذ� �لقطــاع.

المادة 16

يتعيــن علــى كل جهــة مشــغلة لشــخص �أصيــب باإعاقــة، تمنعــه مــن �لاســتمر�ر 
فــي مز�ولــة عملــه �لمعتــاد، تكليفــه بعمــل �آخــر يناســب وضعيتــه �إذ� رغــب فــي 
ذلــك، �إلا �إذ� تعــذر ذلــك، دون �أن يؤثــر هــذ� �لتكليــف علــى وضعيتــه �لنظاميــة.

عــادة تاأهيــل  ويتعيــن علــى �لجهــة �لمشــغلة �تخــاذ مــا تــر�ه مناســبا مــن تد�بيــر لاإ
�لمعنــي بالاأمــر مهنيــا قصــد تمكينــه مــن ممارســة عملــه �لجديــد.
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تحــدد بنــص تنظيمــي، مــع مر�عــاة �أحــكام �لفقــرة �لاأولــى مــن �لمــادة 14 
�أعــلاه، قائمــة مناصــب �لشــغل �لتــي يتعــذر �إســنادها �إلــى �لاأشــخاص فــي 
وضعيــة �إعاقــة، وتلــك �لتــي يمنــع تكليفهــم بهــا، �إمــا بســبب �لاأضــر�ر �لتــي قــد 

ــم. ــن حــدة �إعاقته ــد م ــل �أن تزي ــن �لمحتم ــم، �أو م ــا به تلحقه
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البــاب الخامــس: المشــاركة فــي ال�أنشــطة الثقافيــة والرياضيــة 
واأنشــطة الترفيــه

المادة 17

يتمتــع �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة، علــى قــدم �لمســاو�ة مــع غيرهــم، بالحــق 
في:
�لترفيــه، ▪▪ و�أنشــطة  �لثقافيــة و�لرياضيــة  �لاأنشــطة  فــي مختلــف  �لمشــاركة 

ســهام فــي تنظيمهــا؛ وتمكينهــم مــن �لاإ
بد�عية و�لفنية و�لفكرية و�لعمل على تنميتها؛▪▪ دعم قدر�تهم �لاإ
�لاســتفادة مــن بر�مــج �لتثقيــف و�لتدريــب و�لتكويــن مــن �أجــل �لتاأهيــل ▪▪

�لمذكــورة؛ �لاأنشــطة  لممارســة 
�لاعتــر�ف بالخصوصيــة �لثقافيــة و�للغويــة �لخاصــة بهــم و�لعمــل علــى دعمهــا ▪▪

شارة وثقافة �لصم وطريقة بر�يل؛ بكل �لوسائل �لمتاحة، بما في ذلك لغة �لاإ
�لاأولويــة فــي �لولــوج �إلــى �لمر�فــق و�لمنشــاآت و�لمؤسســات �لثقافيــة و�لرياضيــة ▪▪

و�لترفيهيــة، وفــي �لاســتفادة مــن �لخدمــات �لتــي تقدمهــا.

تتخــذ �لســلطات �لعموميــة �لمعنيــة �لتد�بيــر �لتحفيزيــة �لملائمــة لدعــم رياضــة 
�لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة، ولا ســيما توفيــر �لتجهيــز�ت �للازمــة لممارســتها.

ومــن �أجــل ذلــك، تســهر �لســلطات �لمذكــورة، فــي �إطــار تعاقــدي، علــى 
تشــجيع ودعــم �إنشــاء مر�كــز للتكويــن و�لتدريــب �لرياضــي �لخاصــة بالاأشــخاص 

ــى دعمهــا. ــة، و�لعمــل عل ــة �إعاق فــي وضعي
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الباب السادس: المشاركة في الحياة المدنية والسياسية

المادة 18

يتمتــع �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة بالاأهليــة �لكاملــة لممارســة حرياتهــم 
وحقوقهــم �لمدنيــة و�لسياســية، طبقــا لاأحــكام �لدســتور، ولا ســيما �لبــاب �لثانــي 

منــه، ووفــق �لشــروط �لتــي يحددهــا �لقانــون.

ومــن �أجــل ذلــك، تتخــذ �لســلطات �لعموميــة �لمختصــة �لتد�بيــر �لمناســبة 
لتمكينهــم مــن ممارســة هــذه �لحريــات و�لحقــوق بصــورة كاملــة وفعالــة.

وتعمــل �لدولــة علــى �تخــاذ كافــة �لتد�بيــر �لتنظيميــة لضمــان حــق �لشــخص فــي 
وضعية �إعاقة من ولوج حقه في �لمشــاركة �لسياســية �لكاملة كباقي �لمو�طنين.

المادة 19

يتمتــع �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة، علــى قــدم �لمســاو�ة مــع غيرهــم، بالحــق 
فــي �لحمايــة مــن كافــة �أشــكال �لاســتغلال و�لعنــف و�لاعتــد�ء و�لتمييــز بكافــة 

�أشــكاله طبقــا للنصــوص �لتشــريعية �لجــاري بهــا �لعمــل.

ويمنــع كل نشــر، بــاأي وســيلة كانــت، للمعطيــات ذ�ت �لطابــع �لشــخصي 
�لمتعلقــة بحالتهــم �لصحيــة وباإعــادة تاأهيلهــم، دون مو�فقــة مســبقة مــن قبلهــم.

كمــا يحظــر بــث �أو �إذ�عــة �أو نشــر �أي مــادة �إعلاميــة قــد تتضمــن مساســا 
�أو تنتهــك خصوصيتهــم. بكر�متهــم 

وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها �لقانون.
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الباب السابع: حقوق ال�أولوية وتكافؤ الفرص

المادة 20

يستفيد �لاأشخاص في وضعية �إعاقة من حق �لاأولوية في:
د�ر�ت و�لمر�فق �لتي تستقبل �لعموم؛▪▪ ولوج مكاتب وشبابيك �لاإ
ــذ ▪▪ ــة �لمخصصــة للتلامي ــاء �لجامعي ــات و�لاأحي قام ــات و�لاإ ــة بالد�خلي قام �لاإ

و�لطلبــة �لذيــن يتابعــون در�ســتهم بمؤسســات �لتربيــة و�لتكويــن و�لتعليــم 
�لمدرســي و�لجامعــي �لعمومــي.

كما يستفيد �لاأشخاص في وضعية فقر منهم من حق �لاأولوية في:
قامة بمؤسسات �لرعاية �لاجتماعية؛▪▪ �لاإ
�لحصول على �لمنح �لدر�سية.▪▪

وعــلاوة علــى ذلــك، يســتفيد �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة مــن �لتســهيلات 
ــات �لمنظمــة، ســو�ء  ــات و�لمباري ــاز �لامتحان ــن �جتي ــي تمكنهــم م ــة �لت �للازم
بمؤسســات �لتعليــم و�لتكويــن �أو قصــد ولــوج �لمناصــب �لعموميــة �أو مناصــب 
�لشــغل بالقطــاع �لخــاص، مــع مر�عــاة مبــد�أ �لمســاو�ة مــع �لمترشــحين �لاآخرين.

وتحدد هذه �لتسهيلات بنص تنظيمي.
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الباب الثامن: الولوجيات

المادة 21

تســهر �لســلطات �لعموميــة �لمعنيــة، طبقــا للتشــريع �لجــاري بــه �لعمــل، علــى 
�تخــاذ جميــع �لتد�بيــر �للازمــة لجعــل �لمنشــاآت �لعمر�نيــة و�لمعماريــة ووســائل 
�لنقــل و�لاتصــال مــزودة بالولوجيــات �لضروريــة �لخاصــة بالاأشــخاص فــي وضعيــة 

�إعاقــة.

لتزويــد  �لمناســبة  �لتد�بيــر  �تخــاذ  �لمذكــورة  �لســلطات  علــى  يتعيــن  كمــا 
�لفضــاء�ت و�لبنايــات �لمفتوحــة فــي وجــه �لعمــوم، �لقائمــة فــي تاريــخ دخــول 

طــار حيــز �لتنفيــذ، بالولوجيــات �لضروريــة. هــذ� �لقانــون �لاإ
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الباب التاسع: اأحكام ختامية

المادة 22

ــوق  ــوض بحق ــم �لنه ــج ته ــتر�تيجيات وبر�م ــد�د �س ــن �أجــل �إع د�رة، م ــوم �لاإ تق
�لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة، باإنجــاز در�ســات و�أبحــاث و�إحصائيــات حــول 
عاقــة، بشــر�كة مــع جميــع �لهيئــات �لمعنيــة، وتعمــل علــى تحليلهــا وتحيينهــا  �لاإ
ووضعهــا رهــن �إشــارة �لعمــوم، مــع �لعمــل علــى �لتحســيس و�إذكاء �لوعــي لــدى 

كافــة مكونــات �لمجتمــع بحقــوق �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة.

المادة 23

ــذ�  ــن ه ــة م ــادة �لثاني ــا لاأحــكام �لم ــه، طبق ــت �إعاقت ــكل شــخص تبث ــح ل تمن
طــار، بطاقــة خاصــة. �لقانــون �لاإ

يحــدد شــكل �لبطاقــة و�لبيانــات �لتــي تتضمنهــا ومــدة صلاحيتهــا وشــروط 
ومســطرة �لحصــول عليهــا، و�لجهــة �لمؤهلــة لتســليمها بنــص تنظيمــي.

تخــول �لبطاقــة �لاســتفادة مــن �لحقــوق و�لامتيــاز�ت �لمنصــوص عليهــا فــي هــذ� 
طــار و�لنصــوص �لمتخــذة لتطبيقــه. �لقانــون �لاإ

المادة 24

تحــدد �لتد�بيــر �لتحفيزيــة ذ�ت �لطابــع �لمالــي و�لجبائــي �لمنصــوص عليهــا فــي 
طــار وشــروط �لاســتفادة منهــا بموجــب قانــون للماليــة. هــذ� �لقانــون �لاإ
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المادة 25

�لاســتر�تيجيات  مختلــف  تنفيــذ  بتتبــع  �إليهــا  يعهــد  وطنيــة  لجنــة  تحــدث 
و�لبر�مــج �لمتعلقــة بالنهــوض بحقــوق �لاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة �لتــي تعدهــا 

ــنوي. ــر س ــد�د تقري �إع ــة، و �لحكوم

يحدد تاأليف هذه �للجنة ومهامها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 26

ــر �لنصــوص  ــخ نش ــن تاري ــد�ء م ــذ �بت ــز �لتنفي ــار حي ط ــون �لاإ ــذ� �لقان ــل ه يدخ
�لتشــريعية و�لتنظيميــة �للازمــة لتطبيقــه بالجريــدة �لرســمية.

ــع  ــخ جمي ــد�ء مــن نفــس �لتاري مــع مر�عــاة �أحــكام �لفقــرة �لســابعة، تنســخ �بت
ــة، ولا ســيما �أحــكام: �لاأحــكام �لمنافي

ــاف ▪▪ ــن وضع ــة للمكفوفي ــة �لاجتماعي ــق بالرعاي ــم 05.81 �لمتعل ــون رق �لقان
ــة للاأشــخاص  ــة �لاجتماعي ــق بالرعاي ــم 07.92 �لمتعل ــون رق �لبصــر، و�لقان

ــة؛ ــا �لتطبيقي ــن ونصوصهم �لمعاقي
�لمادة 29 من �لقانون 10.03 �لمتعلق بالولوجيات.▪▪
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بتنفيذ القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل 
اأشكال التمييز

الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلــم مــن ظهيرنــا �لشــريف هــذ�، �أســماه �للــه و�أعــز �أمــره �أننــا، بنــاء علــى 
�لدســتور، ولا ســيما �لفصليــن 42 و50 و132 و133منــه، وبعــد �لاطــلاع علــى 
قــر�ر �لمحكمــة �لدســتورية رقــم 17/40 �لصــادر فــي 29 مــن ذي �لحجــة 1438 
)20 ســبتمبر 2017( �لــذي صــرح بمقتضــاه »بــاأن �أحــكام �لمــو�د 1 و2 و3 و4 
مــن �لقانــون رقــم 79.14 ليــس فيهــا مــا يخالــف �لدســتور مــع مر�عــاة �لملاحظــة 
د�ر�ت �لعموميــة  �لــو�ردة بشــاأن �لبنــد �لمتعلــق بتعييــن رئيــس �لحكومــة لممثلــي �لاإ
ذ�ت �لصلــة باختصاصــات �لهيئــة، �لــو�ردة فــي �لمــادة �لر�بعــة مــن �لقانــون 

�لمذكــور«، �أصدرنــا �أمرنــا �لشــريف بمــا يلــي:

ــم  ــون رق ــذ�، �لقان ــا �لشــريف ه ــب ظهيرن ــدة �لرســمية، عق ــذ وينشــر بالجري ينف
79.14 �لمتعلــق بهيئــة �لمناصفــة ومكافحــة كل �أشــكال �لتمييــز، كمــا و�فــق 

ــس �لمستشــارين. ــو�ب ومجل ــس �لن ــه مجل علي

وحرر بالرباط في 30 من ذي �لحجة 1438 )21 سبتمبر 2017( 
وقعه بالعطف: رئيس �لحكومة

مضاء: سعد �لدين �لعثماني. �لاإ
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19 مارس 2015
�لتقديم و�لمصادقة بالمجلس �لحكومي

10 ماي 2016
مصادقة مجلس �لنو�ب

02 غشت 2017
مصادقة مجلس �لمستشارين

08 غشت 2017
�لمصادقة �لنهائية

12 اأكتوبر 2017
�لنشر بالجريدة �لرسمية 
عدد 6612 

26 يوليوز 2016
�لتقديم بمجلس �لمستشارين

24 نونبر 2015
�لتقديم بمجلس �لنو�ب

7 غشت 2017
قر�ءة ثانية بمجلس �لنو�ب

20 غشت 2017

تاأكيد �لمحكمة �لدستورية على دستورية 
�لمقتضيات �لقانونية لهذ� �لقانون

قر�ر عدد 17.40

مســار المصادقة
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قانون رقم 79.14 يتعلق
بهيئة المناصفة ومكافحة كل اأشكال التمييز

الـبـاب ال�أول: اأحـكـام عـامـة

المادة ال�أولى

تطبيقــا لاأحــكام �لفصليــن 164 و171 مــن �لدســتور، يحــدد هــذ� �لقانــون 
صلاحيــات هيئــة �لمناصفــة ومكافحــة كل �أشــكال �لتمييــز، �لمحدثــة بموجــب 

ــات تنظيمهــا وقو�عــد ســيرها. �لفصــل 19 مــن �لدســتور، وتاأليفهــا وكيفي

ــة و�لاســتقلال  ــة مســتقلةتتمتع بالشــخصية �لاعتباري ــة مؤسســة وطني ــر �لهيئ تعتب
�لمالــي.

ــا  ــة كلم ــة للهيئ ــروع جهوي ــاط، وتحــدث ف ــة بالرب ــر �لرئيســي للهيئ يوجــد �لمق
د�ريــة و�لماليــة. تو�فــرت �لشــروط �لاإ

ويشار �إليها بعده باسم �لهيئة.
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الـبـاب الثـانـي: مهام وصلاحيات الهيئة

المادة 2

تمــارس �لهيئــة، مــع مر�عــاة �لاختصاصــات �لموكولــة للســلطات �لعموميــة 
و�لتنظيميــة  �لتشــريعية  �لنصــوص  بموجــب  �لاأخــرى  و�لمؤسســات  و�لهيئــات 

�لجــاري بهــا �لعمــل، �لصلاحيــات �لتاليــة:

1. �إبــد�ء �لــر�أي، بمبــادرة منهــا �أو بطلــب مــن �لملــك �أو بطلــب مــن �لحكومــة 
�أو �أحــد مجلســي �لبرلمــان، حســب �لحالــة، بشــاأن مشــاريع ومقترحــات 

ــة؛ �لقو�نيــن ومشــاريع �لنصــوص �لتنظيمي

2. تقديــم كل �قتــر�ح �أو توصيــة �إلــى �لحكومــة، �أو �إلــى �أحد مجلســي �لبرلمان، 
بهــدف تعزيــز قيــم �لمســاو�ة و�لمناصفة وعدم �لتمييز وتكريســها و�إشــاعتها؛

3. تلقــي �لشــكايات بشــاأن حــالات �لتمييــز �لتــي يرفعهــا �إلــى �لهيئــة كل 
شــخص يعتبــر نفســه ضحيــة حالــة مــن هــذه �لحــالات، و�لنظــر فيهــا و�إصد�ر 
توصيــات بشــاأنها �إلــى �لجهــات �لمعنيــة، و�لعمــل علــى تتبــع ماآلهــا بتنســيق 

مــع �لجهــات �لمذكــورة؛

4. �لتشــجيع و�لحــث علــى �إعمــال مبــادئ �لمســاو�ة و�لمناصفــة وعــدم �لتمييــز 
فــي مختلــف مناحــي �لحيــاة �لعامــة، و�لعمــل علــى رصــد كل �إخــلال بهــا، 

و�قتــر�ح جميــع �لتد�بيــر �لتــي تر�هــا مناســبة للســهر علــى �حتر�مهــا؛

5. �لمســاهمة فــي �إدمــاج وترســيخ ثقافــة �لمســاو�ة و�لمناصفــة وعــدم �لتمييــز فــي 
علاميــة و�لثقافيــة، وذلــك بتنســيق  بر�مــج �لتربيــة و�لتكويــن و�لتعليــم و�لبر�مــج �لاإ

مــع �لســلطات و�لهيئــات �لمعنية؛
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6. تقديــم كل توصيــة تر�هــا مناســبة �إلــى �لحكومــة مــن �أجــل ملاءمــة �لمنظومــة 
�لدوليــة ذ�ت �لصلــة بمجــال  �لاتفاقيــات  �أحــكام  �لوطنيــة مــع  �لقانونيــة 

ــة؛ ــدن �لمملكــة �لمغربي ــن ل ــا م ــة، و�لمصــادق عليه �ختصــاص �لهيئ

7. رصــد وتتبــع �أشــكال �لتمييــز �لتــي تعتــرض �لنســاء، و�إصــد�ر كل توصيــة تر�ها 
مناســبة، و�قتــر�ح كل تدبيــر ناجــع مــن �أجــل تصحيــح �لاأوضــاع �لناتجــة عــن 
ــزي �أو يتضمــن �إخــلالا  ــع تميي كل ســلوك �أو ممارســة �أو عــرف يتســم بطاب

بمبــد�أ �لمســاو�ة بيــن �لرجــل و�لمــر�أة، بمــا لا يتعــارض مــع ثو�بــت �لاأمــة؛

8. �لعمــل علــى نشــر و�إشــاعة �لقيــم و�لممارســات �لفضلــى �لمرتبطــة بالمســاو�ة 
و�لمناصفــة فــي مجــال مكافحــة كل �أشــكال �لتمييــز، و�لتشــجيع علــى �لعمل 

بهــا فــي �إطــار �حتــر�م مكونــات �لهويــة �لوطنيــة؛

ــة  ــة للســلطات �لعمومي ــة �للازم ــف �أشــكال �لمســاعدة �لتقني ــم مختل 9. تقدي
ومختلــف �لفاعليــن فــي �لقطاعيــن �لعــام و�لخــاص، مــن �أجــل �لتحقيــق 

�لفعلــي لمبــد�أي �لمســاو�ة و�لمناصفــة ومكافحــة كل �أشــكال �لتمييــز؛

10. �لمســاهمة فــي تنميــة قــدر�ت مختلــف �لفاعليــن �لمؤسســاتيين و�لمدنييــن 
ــات  ــال �آلي ــى �إعم ــن �أجــل تشــجيعهم عل ــام و�لخــاص م ــن �لع ــي �لقطاعي ف

تحقيــق �لمســاو�ة و�لمناصفــة وعــدم �لتمييــز، ولا ســيما مــن خــلال:
تنظيم دور�ت تكوينية وتحسيسية لفائدتهم؛ ▪
�إعد�د دلائل �سترشادية توضع رهن �إشارة �لعموم؛ ▪
تنظيم �أيام در�سية وندو�ت من �أجل �لتعريف بالاآليات �لمذكورة؛ ▪
عــلام و�لتو�صــل �لمتاحــة مــن  ▪ �إثــر�ء �لنقــاش �لعمومــي عبــر مختلــف وســائل �لاإ

�أجــل �لتحســيس بمبــادئ �لمســاو�ة و�لمناصفــة وعــدم �لتمييز.
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ــة حــول �لمســاو�ة و�لمناصفــة  ــة و�لكمي ــات �لنوعي 11. جمــع ومعالجــة �لمعطي
�إعــد�د ونشــر �لدر�ســات و�لاأبحــاث ذ�ت �لصلــة بمجال  ومكافحــة �لتمييــز، و
ــدم  ــة وع ــادئ �لمســاو�ة و�لمناصف ــز�م بمب ــاس درجــة �لالت ــا، وقي �ختصاصه
�لتمييــز فــي مختلــف مجــالات �لحيــاة �لعامــة و�لعمــل علــى نشــر نتائجهــا؛

12. تقييــم �لسياســات �لعموميــة و�لمجهــود�ت �لتــي تعتمدهــا �لدولــة ومختلــف 
�لهيئــات و�لمؤسســات بالقطاعيــن �لعــام و�لخــاص فــي مجــال تحقيــق 

ــز؛ ــة وعــدم �لتميي ــادئ �لمســاو�ة و�لمناصف مب

قليمــي  13. �إقامــة علاقــات �لتعــاون و�لشــر�كة علــى �لمســتوى �لوطنــي و�لاإ
و�لدولــي مــع �لهيئــات و�لمنظمــات ذ�ت �لاأهــد�ف �لمماثلــة.

المادة 3

تبــدي �لهيئــة ر�أيهــا وجوبــا فــي �لمشــاريع و�لمقترحــات �لمحالــة عليهــا مــن لــدن 
�لحكومــة �أو �أحــد مجلســي �لبرلمــان، خــلال مــدة لا تتجــاوز شــهرين، تســري 

�بتــد�ء مــن تاريــخ توصلهــا بهــا.

يمكن للهيئة طلب تمديد �لاأجل �لمذكور، عند �لاقتضاء، لمدة لا تتجاوز شهر�.

دلاء بر�أيهــا فــي �لاآجــال �لمشــار �إليهــا �أعــلاه، تعتبــر  وفــي حالــة عــدم �لاإ
�لمشــاريع و�لمقترحــات �لمحالــة عليهــا غيــر مثيــرة لاأي ملاحظــات لديهــا.

وفــي حالــة �إبــد�ء �لهيئــة لر�أيهــا بمبــادرة منهــا فــي �لمشــاريع �لمشــار �إليهــا فــي 
ــد�ءه قبــل �عتمــاد هــذه �لمشــاريع مــن قبــل  �لمــادة 2 �أعــلاه، يتعيــن عليهــا �إب

ــة.  �لحكوم
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الباب الثالث: تاأليف الهيئة

المادة 4

تتاألــف �لهيئــة، عــلاوة علــى �لرئيــس)ة( �لــذي يعيــن بظهيــر شــريف، مــن �أربعــة 
وعشــرون )24( عضــو� ير�عــى فــي تعيينهــم �لنز�هــة و�لمــروءة و�لتجربــة و�لكفــاءة، 

ويتوزعــون كمــا يلــي:
عضــو قــاض )1( يعينــه جلالــة �لملــك باقتــر�ح مــن �لمجلــس �لاأعلــى  ▪

�لقضائيــة؛ للســلطة 
ــك  ▪ ــة �لمل ــه جلال ــى يعين ــي �لاأعل ــس �لعلم ــن �أعضــاء �لمجل عضــو )1( م

ــس؛ ــام للمجل ــن �لع ــن �لاأمي ــر�ح م باقت
ثلاثــة )03( خبــر�ء يعينهــم جلالــة �لملــك مــن بيــن �لشــخصيات �لمشــهود  ▪

لهــا بالخبــرة و�لكفــاءة فــي مجــالات �ختصــاص �لهيئــة؛
عضو�ن )2( يعينهما جلالة �لملك يمثلان �لجالية �لمغربية بالخارج؛ ▪
�أربعــة �أعضــاء )4( يعينهــم رئيــس �لحكومــة باقتــر�ح مــن �لمركزيــات �لنقابيــة  ▪

�لاأكثــر تمثيــلا؛
عضــو و�حــد )1( مــن �لمنظمــات �لمهنيــة �لاأكثــر تمثيــلا للمقــاولات يعينــه  ▪

رئيــس �لحكومــة باقتــر�ح مــن هــذه �لمنظمــات؛
ــع  ▪ ــات �لمجتم ــون جمعي ــة يمثل ــس �لحكوم ــم رئي ــة �أعضــاء )4( يعينه �أربع

ــي  ــل مــن �لعمــل ف ــى �لاأق ــى عشــر )10( ســنو�ت عل ــرة عل ــي �لمتوف �لمدن
�لمجــالات ذ�ت �لصلــة باختصاصــات �لهيئــة
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ــة �لمختصــة فــي مجــال �لمناصفــة  ▪ د�ر�ت �لعمومي ــلان �لاإ عضــو�ن )2( يمث
ومكافحــة كل �أشــكال �لتمييــز، يعينهمــا رئيــس �لحكومــة باقتــر�ح مــن 

د�ر�ت ذ�ت �لصلــة باختصاصــات �لهيئــة �لاإ
�أربعــة )04( �أعضــاء مــن بيــن �أعضــاء �لبرلمــان، �ثنــان )2( يعينهمــا رئيــس  ▪

ــد  ــس �لمستشــارين، بع ــس مجل ــا رئي ــان )2( يعينهم ــو�ب، و�ثن ــس �لن مجل
ــة؛ �ستشــارة �لفــرق و�لمجموعــات �لبرلماني

عضــو�ن )2( يمثــلان جمعيــات �لمجتمــع �لمدنــي �لمتوفــرة علــى عشــر  ▪
�لصلــة  ذ�ت  �لمجــالات  فــي  �لعمــل  مــن  �لاأقــل  علــى  ســنو�ت   )10(
باختصاصــات �لهيئــة، و�حــد )1( يعينــه رئيــس مجلــس �لنــو�ب وو�حــد )1( 
يعينــه رئيــس مجلــس �لمستشــارين، بعــد �ستشــارة �لفــرق و�لمجموعــات 

�لبرلمانيــة.

يعين �أعضاء �لهيئة لمدة خمس سنو�ت، قابلة للتجديد مرة و�حدة.

ينشر ملخص �لظهائر ومر�سيم وقر�ر�ت تعيين �لاأعضاء في �لجريدة �لرسمية.

المادة 5

يشترط في �أعضاء �لهيئة �أن يكونو� متمتعين بكامل �لحقوق �لمدنية و�لسياسية.

تتنافــى �لعضويــة بالهيئــة مــع �لعضويــة باإحــدى �لهيئــات و�لمؤسســات �لدســتورية 
�لمنصــوص عليهــا فــي �لفصــول 161 �إلــى 170 مــن �لبــاب �لثانــي عشــر مــن 

�لدســتور.
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يلتــزم �أعضــاء �لهيئــة بالامتنــاع عــن �تخــاذ �أي موقــف �أو �لقيــام بــاأي تصــرف �أو 
عمــل مــن شــاأنه �أن ينــال مــن �ســتقلاليته، مــع �لالتــز�م بو�جــب �لحيــاد و�لتحفــظ 

بخصــوص فحــوى مــد�ولات �لهيئــة وســائر �أجهزتهــا ووثائقهــا �لد�خليــة.

المادة 6

يفقــد كل عضــو عضويتــه فــي �لهيئــة فــي حالة �لوفــاة، �أو �لاســتقالة �أو فقد�ن �لصفة 
�لتــي عيــن علــى �أساســها بالهيئــة. وفــي هــذه �لحالــة، يحيــط �لرئيــس)ة( مجلــس 
�لهيئــة علمــا بذلــك، ويتــم تعييــن خلف له خــلال �أجل �أقصاه ســتون )60( يوما وفق 
�لكيفية �لتي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة �لمتبقية من مدة عضوية هذ� �لاأخير.



قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل اأشكال التمييز52

الباب الرابع: اأجهزة الهيئة واختصاصاتها

المادة 7

تتكون �لهيئة من �لاأجهزة �لتالية:
مجلس �لهيئة؛ ▪
رئيس)ة( �لهيئة؛ ▪
�للجان �لد�ئمة للهيئة. ▪

الفرع ال�أول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره

المادة 8

يتاألــف مجلــس �لهيئــة مــن �لاأعضــاء �لمشــار �إليهــم فــي �لمــادة 4 �أعــلاه، 
�لتاليــة: �لاختصاصــات  ويمــارس 

ــة �لمعروضــة  ▪ ــا ومشــاريع �لنصــوص �لقانوني ــع �لقضاي ــي جمي ــر�أي ف ــد�ء �ل �إب
ــة �أو �لبرلمــان؛ ــة مــن طــرف �لحكوم ــى �لهيئ عل

�لتــد�ول فــي شــاأن �لاقتر�حــات و�لتوصيــات �لتــي ترفعهــا �لهيئــة �إلــى �لحكومة  ▪
�أو �أحــد مجلســي �لبرلمان؛

�لتــد�ول فــي شــاأن مشــاريع �لدر�ســات و�لاأبحــاث ومشــروع �لتقريــر �لســنوي  ▪
ومشــاريع �لتقاريــر �لموضوعاتيــة �لتــي تعدهــا �أجهــزة �لهيئــة؛

�لبــت فــي مــاآل نتائــج وخلاصــات �أشــغال �للجــان �لد�ئمــة و�للجــان �لمؤقتــة  ▪
�لمشــار �إليهــا بعــده؛

�لمصادقة على �لنظام �لد�خلي للهيئة؛  ▪
�لمصادقة على �لتوجهات �لاستر�تيجية �لكبرى للهيئة؛ ▪
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�لمصادقة على مشروع برنامج �لعمل �لسنوي للهيئة؛  ▪
�لمصادقة على �لميز�نية �لسنوية للهيئة؛ ▪
�لمصادقــة علــى �لتقريــر �لــذي يعــده رئيــس)ة( �لهيئــة حــول حصيلــة �أشــغالها  ▪

�لسنوية.

يمكــن لمجلــس �لهيئــة، باقتــر�ح مــن �لرئيــس)ة(، �إحــد�ث لجــان مؤقتــة، 
يكلفهــا بدر�ســة موضــوع معيــن يدخــل ضمــن صلاحيــات �لهيئــة.

المادة 9

يعقــد مجلــس �لهيئــة دورتيــن عاديتيــن علــى �لاأقــل فــي �لســنة، وفــق �لكيفيــات 
�لمحــددة فــي �لنظــام �لد�خلــي للهيئــة.

كمــا يمكــن لمجلــس �لهيئــة عقــد دور�ت �ســتثنائية كلمــا دعــت �لحاجــة �إلــى 
ذلــك، بمبــادرة مــن رئيــس)ة( �لهيئــة �أو بنــاء علــى طلــب مــن �أغلبيــة �أعضائهــا.

المادة 10

ينعقــد مجلــس �لهيئــة بصفــة قانونيــة بحضــور ثلثــي �أعضائــه علــى �لاأقــل. وفــي 
حالــة عــدم �كتمــال �لنصــاب �لقانونــي، يوجــه رئيــس)ة( �لهيئــة دعــوة ثانيــة لعقــد 
ــاع  ــذ� �لاجتم ــد ه ــل. ويع ــى �لاأق ــا عل ــد خمســة عشــر يوم ــو�ل بع ــاع م �جتم

قانونيــا مهمــا كان عــدد �لاأعضــاء �لحاضريــن.

يتخــذ مجلــس �لهيئــة قر�ر�تــه باإجمــاع �أعضائــه. وفــي حالــة تعــذر ذلــك، تتخــذ 
�لقــر�ر�ت باأغلبيــة ثلثــي �أعضائــه �لحاضريــن.

يجــوز لرئيــس)ة( �لهيئــة �أن يدعــو لاجتماعــات مجلــس �لهيئة، بصفة �ستشــارية، 
كل شــخص �أو هيئــة يــرى فائــدة فــي حضورها.
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الفرع الثاني: اختصاصات رئيس الهيئة

المادة 11

يتمتــع رئيــس)ة( �لهيئــة، عــلاوة علــى �لمهــام �لمســندة �إليــه بموجــب مــو�د 
�أخــرى مــن هــذ� �لقانــون، بجميــع �لســلط و�لصلاحيــات �لضرورية لتســيير شــؤون 
�لهيئــة وضمــان حســن ســيرها. ولهــذ� �لغــرض يمــارس �لاختصاصــات �لتاليــة:

يضــع جــدول �أعمــال مجلــس �لهيئــة ويــر�أس �جتماعاتــه ويســهر علــى تنفيــذ  ▪
قر�ر�ته؛

يقترح �لتوجهات �لاستر�تيجية �لكبرى للهيئة؛ ▪
يعد برنامج عمل �لهيئة �لسنوي ويعرضه على مجلس �لهيئة للمصادقة عليه؛ ▪
يقتــرح مشــروع �لميز�نيــة �لســنوية للهيئــة ويعرضــه علــى مجلــس �لهيئــة  ▪

عليــه؛  للمصادقــة 
يوظــف ويعيــن �لمــو�رد �لبشــرية �للازمــة لقيــام �لهيئــة بمهامهــا طبقــا لاأحــكام  ▪

�لمــادة 19 مــن هــذ� �لقانــون؛
يوقــع �تفاقيــات �لتعــاون و�لشــر�كة، �لمشــار �إليهــا فــي �لمــادة 2 �أعــلاه،  ▪

ــة؛  ــل مجلــس �لهيئ ــا مــن قب ــة عليه ــد �لمصادق ــا بع ــى تنفيذه ــهر عل ويس
يســهر علــى تنســيق �أشــغال �للجــان �لد�ئمــة و�لمؤقتــة �لمحدثــة لــدى  ▪

�لهيئــة؛ مجلــس 
يعــد �لتقريــر �لســنوي حــول حصيلــة �أنشــطة �لهيئــة و�آفــاق عملهــا، ويعرضــه  ▪

علــى مجلــس �لهيئــة للمصادقــة تمهيــد� لتقديمــه �أمــام �لبرلمــان طبقــا 
ــون؛ ــذ� �لقان ــن ه ــادة 12 م لاأحــكام �لم

يقوم باسم �لهيئة بجميع �لاأعمال �لتحفظية �لمتعلقة بممتلكات �لهيئة.  ▪
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�إلــى  �لاقتضــاء، بعــض مهامــه  �أن يفــوض، عنــد  �لهيئــة  يمكــن لرئيــس)ة( 
�إمرتــه.  تحــت  �لعامليــن  �لمســؤولين  �أحــد  �إلــى  �أو  �لعــام)ة(  �لاأميــن)ة( 

يعتبــر �لرئيــس)ة( �لناطــق �لرســمي باســم �لهيئــة وممثلهــا �لقانونــي �إز�ء �لدولــة وكل 
�إز�ء �لغير. �إد�رة �أو هيئة عامة �أو خاصة �أو منظمة وطنية �أو دولية و�أمام �لقضاء و

المادة 12

طبقــا لاأحــكام �لفصــل 160 مــن �لدســتور، يقــدم رئيــس)ة( �لهيئــة تقريــر� عــن 
�أعمــال �لهيئــة مــرة و�حــدة فــي �لســنة علــى �لاأقــل، ويكــون هــذ� �لتقريــر موضــوع 

مناقشــة مــن قبــل �لبرلمــان.

ينشر هذ� �لتقرير بالجريدة �لرسمية.

الفرع الثالث: اختصاصات اللجان الدائمة

المادة 13

تحدث لدى �لهيئة ثلاث لجان د�ئمة، وهي:

1. لجنة �لدر�سات و�لتقييم؛
2. لجنة �لرصد و�لشكايات؛

3. لجنة �لتو�صل و�لتحسيس.

تتولى �للجان �لد�ئمة �لاختصاصات �لاآتية:
ــة، بطلــب مــن مجلــس  ▪ ــر �لموضوعاتي �إعــد�د �لدر�ســات و�لاأبحــاث و�لتقاري

ــة  ــز، و�لســبل �لكفيل ــة، حــول و�قــع �لمســاو�ة و�لمناصفــة وعــدم �لتميي �لهيئ
بالنهــوض بــه؛ 
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رصــد جميــع حــالات �لتمييــز فــي مناحــي �لحيــاة �لعامــة، و�لتد�بيــر �لمتخذة  ▪
مــن قبــل �لســلطات و�لهيئــات �لمعنيــة مــن �أجــل مكافحتها؛

�إعــد�د قو�عــد معطيــات وطنيــة حــول �لمجهــود�ت �لمبذولــة فــي مجــال  ▪
تحقيــق �لمناصفــة ومكافحــة مختلــف �أشــكال �لتمييــز وتحليلهــا وتحيينهــا 

ــة مســتمرة؛ بكيفي
�أشــكال �لتمييــز  ▪ تقييــم �لسياســات �لعموميــة فــي مجــال مكافحــة كل 

�إعــد�د تقاريــر بشــاأنها. و

يحدد �لنظام �لد�خلي تاأليف هذه �للجان وقو�عد سير عملها.
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داري والمالي للهيئة الباب الخامس: التنظيم ال�إ

المادة 14
يساعد �لرئيس)ة( في مهامه �أمين)ة( عام)ة( يعين بظهير شريف. 

شــر�ف علــى �لتســيير  يتولــى �لاأميــن)ة( �لعــام)ة(، تحــت ســلطة �لرئيــس)ة(، �لاإ
د�ري و�لمالــي لشــؤون �لهيئــة، و�لســهر علــى ضمــان حســن ســير مصالحهــا. �لاإ

وعــلاوة علــى ذلــك، يقــوم باإعــد�د �لوثائــق و�لمســتند�ت �لمتعلقــة باجتماعــات 
مجلــس �لهيئــة و�للجــان �لد�ئمــة و�لمؤقتــة �لمتفرعــة عنــه، ومســك محاضرهــا. 

كمــا يتولــى مســك وحفــظ بيانــات وتقاريــر وملفــات ومحفوظــات �لهيئــة.

يقوم �لاأمين)ة( �لعام)ة( بمهام كتابة مجلس �لهيئة.

المادة 15
د�ريــة و�لتقنيــة للهيئــة بموجــب �لنظــام  يحــدد تنظيــم و�ختصاصــات �لمصالــح �لاإ

�لد�خلــي للهيئــة.

المادة 16
تعتبــر �لعضويــة فــي �لهيئــة تطوعيــة. غيــر �أنــه يمكــن منــح تعويضــات عــن �لمهــام 
�لموكولــة للاأعضــاء مــن طــرف �لهيئــة، تحــدد مقاديرهــا وشــروط منحهــا وكيفيــة 

صرفهــا بموجــب مرســوم.



قانون محاربة العنف ضد النساء58

المادة 17
ترصــد �لدولــة لفائــدة �لهيئــة �لاعتمــاد�ت �لماليــة �للازمــة لتمكينهــا مــن �لقيــام 

بمهامهــا، وتســجل هــذه �لاعتمــاد�ت فــي �لميز�نيــة �لعامــة للدولــة.

المادة 18

ــة  ــر�ر للســلطة �لحكومي ــة بموجــب ق ــي و�لمحاســبي للهيئ ــم �لمال يحــدد �لتنظي
ــة.  ــة بالمالي �لمكلف

جر�ء�ت  يعتبــر رئيــس)ة( �لهيئــة هــو �لاآمــر بصــرف ميز�نيــة �لهيئــة وفــق �لقو�عــد و�لاإ
ــن  ــه �أن يعي ــي و�لمحاســبي �لمذكــور، ول ــم �لمال ــي �لتنظي ــا ف �لمنصــوص عليه

�لاأميــن)ة( �لعــام)ة( للهيئــة �آمــر� مســاعد� بالصــرف.

�لســلطة �لحكوميــة  بالهيئــة بقــر�ر مــن  ويتولــى محاســب عمومــي، ملحــق 
�لمكلفــة بالماليــة، �لقيــام لــدى �لهيئــة بجميــع �لصلاحيــات �لمســندة �إلــى 

�لقو�نيــن و�لاأنظمــة �لمعمــول بهــا. �لمحاســبين �لعمومييــن، بمقتضــى 

يخضع تنفيذ ميز�نية �لهيئة لمر�قبة �لمجلس �لاأعلى للحسابات.

المادة 19

تســتعين �لهيئــة، مــن �أجــل ممارســة �لصلاحيــات �لمخولــة لهــا، بموظفيــن 
يلحقــون لديهــا طبقــا للنصــوص �لتشــريعية و�لتنظيميــة �لجــاري بهــا �لعمــل، 
�أو باأعــو�ن يتــم توظيفهــم بموجــب عقــود طبقــا لنفــس �لشــروط �لمطبقــة علــى 

�لموظفيــن �لعامليــن بــاإد�ر�ت �لدولــة.
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ويمكــن للهيئــة �لاســتعانة، عنــد �لاقتضــاء، بمستشــارين وخبــر�ء خارجييــن مــن 
�أجــل �لقيــام بمهــام محــددة ولفتــرة معينــة، وذلــك علــى �أســاس دفاتــر تحمــلات 

تحــدد شــروط �لتعاقــد معهــم. 

الباب السادس: اأحكام ختامية وانتقالية 

المادة 20

ــة  ــس)ة( �لهيئ ــن رئي ــخ تعيي ــن تاري ــد�ء م ــذ �بت ــز �لتنفي ــون حي ــذ� �لقان يدخــل ه
وتنصيــب �أعضائهــا.





ظهير شريف رقم 1.16.102
صادر في 15 من شوال 1437 )20 يوليو 2016(

بتنفيذ القانون رقم 78.14
المتعلق بالمجلس ال�ستشاري للاأسرة والطفولة

الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلــم مــن ظهيرنــا �لشــريف هــذ�، �أســماه �للــه و�أعــز �أمــره �أننــا، بنــاء علــى 
�لدســتور، ولا ســيما �لفصليــن 42 و50 منــه، �أصدرنــا �أمرنــا �لشــريف بمــا يلــي:

ــم  ــون رق ــذ�، �لقان ــا �لشــريف ه ــب ظهيرن ــدة �لرســمية، عق ــذ وينشــر بالجري ينف
ــه  ــق علي ــا و�ف ــة، كم ــس �لاستشــاري للاأســرة و�لطفول ــق بالمجل 78.14 �لمتعل

ــارين. ــس �لمستش ــو�ب ومجل ــس �لن مجل

وحرر بتطو�ن في 15 من شو�ل 1437 )20 يوليو 2016( 
وقعه بالعطف: رئيس �لحكومة

له �بن كير�ن. مضاء: عبد �لاإ �لاإ
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23 شتنبر 2015
�لتقديم و�لمصادقة بالمجلس �لحكومي

20 اأبريل 2016
مصادقة مجلس �لنو�ب

31 ماي 2016
مصادقة مجلس �لمستشارين

21 يونيو 2016
�لمصادقة �لنهائية

11 ماي 2016
�لتقديم بمجلس �لمستشارين

13 اأبريل 2016
�لتقديم بمجلس �لنو�ب

7 يونيو 2016
قر�ءة ثانية بمجلس �لنو�ب

15 غشت 2016

�لنشر بالجريدة �لرسمية عدد 6491 

مســار المصادقة
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قانون رقم 78.14  يتعلق
بالمجلس ال�ستشاري للاأسرة والطفولة

الباب ال�أول: اأحكام عامة

المادة ال�أولى

تطبيقــا لاأحــكام �لفصــل 171 مــن �لدســتور، يحــدد هــذ� �لقانــون صلاحيــات 
�لمجلــس �لاستشــاري للاأســرة و�لطفولــة، �لمحــدث بموجــب �لفصــل 32 مــن 
�لدســتور، وكيفيــات تاأليفــه وتنظيمــه وقو�عــد ســيره، وكــذ� حــالات �لتنافــي، 

ــه بعــده بالمجلــس. ويشــار �إلي

يتمتع �لمجلس بالشخصية �لاعتبارية و�لاستقلال �لمالي.

يوجد مقر �لمجلس بالرباط.
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الباب الثاني: مهام وصلاحيات المجلس

المادة 2

ــة  ــة للســلطات �لعمومي ــع مر�عــاة �لاختصاصــات �لموكول ــس، م يمــارس �لمجل
و�لتنظيميــة  �لتشــريعية  �لنصــوص  بموجــب  �لاأخــرى  و�لمؤسســات  و�لهيئــات 

�لجــاري بهــا �لعمــل، �لصلاحيــات �لتاليــة:
رصــد وتتبــع وضعيــة �لاأســرة و�لطفولــة فــي �لمجــالات �لحقوقيــة و�لاجتماعيــة ▪▪

و�لاقتصادية؛
تتبــع مــدى ملاءمــة �لتشــريعات و�لبر�مــج �لوطنيــة �لتــي تهــم �لاأســرة و�لطفولــة ▪▪

لالتز�مــات �لمغــرب �لدوليــة كمــا صــادق عليهــا؛
�إبد�ء �لر�أي في كل �لقضايا �لمحالة �إليه من طرف جلالة �لملك؛▪▪
�إبــد�ء �لــر�أي بطلــب مــن �لحكومــة �أو �أحــد مجلســي �لبرلمــان، حســب ▪▪

ــة، فــي مشــاريع ومقترحــات �لنصــوص �لتشــريعية ومشــاريع �لنصــوص  �لحال
بمجــال  �لصلــة  ذ�ت  �لدوليــة  و�لمو�ثيــق  �لاتفاقيــات  وكــذ�  �لتنظيميــة، 

�ختصاصــه؛
تقديــم �قتر�حــات �إلــى �لحكومــة �أو �أحــد مجلســي �لبرلمــان، بهــدف �لنهــوض ▪▪

بوضعيــة �لاأســرة و�لطفولــة؛
�لحمايــة ▪▪ �لعموميــة، بهــدف ضمــان  �لســلطات  �إلــى  �إصــد�ر توصيــات 

�لقانونيــة و�لاجتماعيــة و�لاقتصاديــة للاأســرة، وكــذ� توفيــر حمايــة قانونيــة 
متســاوية و�عتبــار �جتماعــي ومعنــوي متســاو لجميــع �لاأطفــال بصــرف �لنظــر 

ــة؛ ــم �لعائلي ــن وضعيته ع
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�لعموميــة و�لممارســات ذ�ت �لصلــة ▪▪ �لسياســات  تقييــم  فــي  �لمســاهمة 
�لاأســرة و�لطفولــة؛ بوضعيــة 

�إعد�د �لدر�سات و�لاأبحاث ذ�ت �لصلة بمجال �ختصاصه؛▪▪
ــة فــي ▪▪ �لتنشــيط و�لمســاهمة فــي �لنقــاش �لعمومــي حــول �لسياســة �لعمومي

ــة؛ مجــال �لاأســرة و�لطفول
�إقامــة علاقــات �لتعــاون و�لشــر�كة مــع �لهيــاآت و�لمنظمــات �لوطنيــة و�لدوليــة ▪▪

تبــادل  وكــذ�  و�لطفولــة،  �لاأســرة  مجــال  فــي  �لمماثلــة  �لاأهــد�ف  ذ�ت 
ــذ� �لمجــال؛ ــي ه ــر�ت ف �لخب

�لمســاهمة فــي تنميــة قــدر�ت �لمصالــح �لعموميــة و�لجمعيــات �لمعنيــة فــي ▪▪
مجــال �لاأســرة و�لطفولــة.

المادة 3

يبــدي �لمجلــس ر�أيــه فــي �لمشــاريع و�لمقترحــات �لمحالــة عليــه مــن لــدن 
�لحكومــة �أو �أحــد مجلســي �لبرلمــان، خــلال مــدة لا تتجــاوز شــهرين، تســري 

ــه بهــا. ــد�ء مــن تاريــخ توصل �بت

ــد �لاقتضــاء، لمــدة لا  ــد �لاأجــل �لمذكــور، عن ــب تمدي ــس طل يمكــن للمجل
تتجــاوز شــهر�ً.

دلاء بر�أيــه فــي �لاآجــال �لمشــار �إليهــا �أعــلاه، تعتبــر �لمشــاريع  وفــي حالــة عــدم �لاإ
و�لمقترحــات �لمحالــة عليــه غيــر مثيــرة لاأي ملاحظــات لديه. 
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الباب الثالث: تاأليف المجلس

المادة 4

ــر شــريف، مــن  ــن بظهي ــذي يعي ــس)ة( �ل ــى �لرئي ــس، عــلاوة عل ــف �لمجل يتاأل
ســتة وعشــرين عضــو� )26( ير�عــى فــي تعيينهــم �لنز�هــة و�لمــروءة و�لتجربــة 

و�لكفــاءة، ويتوزعــون كمــا يلــي:
عضــو قاضــي )1( يعينــه جلالــة �لملــك باقتــر�ح مــن �لمجلــس �لاأعلــى ▪▪

للســلطة �لقضائيــة؛
ــك ▪▪ ــة �لمل ــه جلال ــى يعين ــي �لاأعل ــس �لعلم ــن �أعضــاء �لمجل عضــو )1( م

ــس؛ ــام للمجل ــن �لع ــن �لاأمي ــر�ح م باقت
خمســة )5( خبــر�ء يعينهــم جلالــة �لملــك، مــن بين �لشــخصيات �لمشــهود ▪▪

لهــا بالخبــرة و�لكفــاءة فــي مجــالات �ختصــاص �لمجلس؛
عضو�ن )2( يعينهما جلالة �لملك يمثلان �لجالية �لمغربية بالخارج؛▪▪
عضــو�ن )2( يعينهمــا رئيــس �لحكومــة باقتــر�ح مــن �لمركزيــات �لنقابيــة ▪▪

�لاأكثــر تمثيــلا؛
عضــو�ن )2( يعينهمــا رئيــس �لحكومــة باقتــر�ح مــن �لمنظمــات �لمهنيــة ▪▪

ــل؛ ــاب �لعم ــلا لاأرب ــر تمثي �لاأكث
عضــو�ن )2( يعينهمــا رئيــس �لحكومــة يمثــلان جمعيــات �لمجتمــع �لمدنــي ▪▪

�لمتوفــرة علــى عشــر )10( ســنو�ت علــى �لاأقــل مــن �لعمــل فــي مجــالات 
ذ�ت �لصلــة باختصاصــات �لمجلــس؛

د�ر�ت �لعموميــة �لمختصــة فــي مجــال �لاأســرة ▪▪ عضــو�ن )2( يمثــلان �لاإ
د�رة �لمعنيــة؛ و�لطفولــة، يعينهمــا رئيــس �لحكومــة باقتــر�ح مــن �لاإ
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عضــو )1( يمثــل �لمندوبيــة �لســامية للتخطيــط، يعينــه رئيــس �لحكومــة ▪▪
باقتــر�ح مــن �لمنــدوب �لســامي للتخطيــط؛

ــس ▪▪ ــا رئي ــان )2( يعينهم ــن �أعضــاء �لبرلمــان، �ثن ــن بي ــة )4( �أعضــاء م �أربع
ــد  ــس �لمستشــارين، بع ــس مجل ــا رئي ــان )2( يعينهم ــو�ب، و�ثن ــس �لن مجل

ــة؛ ــات �لبرلماني ــرق و�لمجموع ــارة �لف �ستش
 �أربعــة )4( �أعضــاء يمثلــون جمعيــات �لمجتمــع �لمدنــي �لمتوفــرة علــى ▪▪

عشــر )10( ســنو�ت علــى �لاأقــل مــن �لعمــل فــي �لمجــالات ذ�ت �لصلــة 
باختصاصــات �لمجلــس، يعينهــم بالتســاوي رئيســا مجلســي �لبرلمــان بعــد 

ــة. �ستشــارة �لفــرق و�لمجموعــات �لبرلماني

يعين �أعضاء �لمجلس لمدة خمس سنو�ت قابلة للتجديد مرة و�حدة.
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المادة 5

يشترط في �أعضاء �لمجلس �أن يكونو� متمتعين بالحقوق �لمدنية و�لسياسية.

و�لمؤسســات  �لهيــاآت  باإحــدى  �لعضويــة  مــع  بالمجلــس  �لعضويــة  تتنافــى 
�لدســتورية �لمنصــوص عليهــا فــي �لفصــول مــن 161 �إلــى 170 مــن �لبــاب 

�لثانــي عشــر مــن �لدســتور.

المادة 6

يفقــد كل عضــو عضويتــه بالمجلــس فــي حالــة �لوفــاة، �أو �لاســتقالة �أو فقــد�ن 
يحيــط  �لحالــة  هــذه  وفــي  بالمجلــس،  �أساســها  علــى  عيّــن  �لتــي  �لصفــة 
ــه  ــف ل ــن خل ــم تعيي ــك، ويت ــا بذل ــس علم ــة للمجل ــة �لعام ــس)ة( �لجمعي �لرئي
ــا ســلفه،  ــن به ــي عي ــة �لت ــق �لكيفي ــا وف خــلال �أجــل �أقصــاه ســتون )60( يوم

ــر. ــذ� �لاأخي ــة ه ــدة عضوي ــن م ــة م ــرة �لمتبقي ــك للفت وذل
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الباب الرابع: اأجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرها 

المادة 7

يتكون �لمجلس من �لاأجهزة �لتالية:
�لجمعية �لعامة؛▪▪
مكتب �لمجلس؛▪▪
رئيس �لمجلس؛▪▪
�للجان �لد�ئمة للمجلس.▪▪

الفرع 1: الجمعية العامة

المادة 8

ــادة 4  ــي �لم ــم ف ــس �لمشــار �إليه ــن �أعضــاء �لمجل ــة م ــة �لعام ــف �لجمعي تتاأل
�أعــلاه، وتمــارس �لاختصاصــات �لتاليــة:

ــة �لمعروضــة ▪▪ ــا ومشــاريع �لنصــوص �لقانوني ــع �لقضاي ــي جمي ــر�أي ف ــد�ء �ل �إب
ــة �أو �لبرلمــان؛ ــن طــرف �لحكوم ــس م ــى �لمجل عل

�لتــد�ول فــي �لاقتر�حــات و�لتوصيــات �لتــي يرفعهــا �لمجلــس �إلــى �لحكومــة ▪▪
�أو �أحــد مجلســي �لبرلمــان؛

و�لتقاريــر ▪▪ �لدر�ســات  ومشــاريع  �لســنوي  �لتقريــر  مشــروع  فــي  �لتــد�ول 
�لمجلــس؛ �أجهــزة  تعدهــا  �لتــي  �لموضوعاتيــة 

�لبــت فــي مــاآل نتائــج وخلاصــات �أشــغال �للجــان �لد�ئمــة و�للجــان �لمؤقتــة ▪▪
�لمحدثــة لــدى �لجمعيــة �لعامــة �لمشــار �إليهــا بعــده؛

�لمصادقة على �لنظام �لد�خلي للمجلس؛▪▪
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�لمصادقة على مشروع برنامج �لعمل �لسنوي للمجلس؛▪▪
�لمصادقة على �لميز�نية �لسنوية للمجلس؛▪▪
ــس ▪▪ ــس)ة( �لمجل ــد�ده رئي ــى �إع ــذي يشــرف عل ــر �ل ــى �لتقري ــة عل �لمصادق

ــة �أشــغاله �لســنوية. حــول حصيل

يمكــن للجمعيــة �لعامــة، باقتــر�ح مــن �لرئيــس)ة(، �إحــد�ث لجــان مؤقتــة، 
تكلفهــا بدر�ســة موضــوع معيــن يدخــل ضمــن صلاحيــات �لمجلــس.

المادة 9

تنعقــد دور�ت �لجمعيــة �لعامــة �لعاديــة مرتيــن فــي �لســنة علــى �لاأقــل وفــق 
�لكيفيــات �لمحــددة فــي �لنظــام �لد�خلــي للمجلــس.

ــس)ة(  ــادرة مــن رئي ــة عقــد دور�ت �ســتثنائية، بمب ــة �لعام كمــا يمكــن للجمعي
ــه. ــة �أعضائ ــاء علــى طلــب مــن �أغلبي �لمجلــس �أو بن

المادة 10

تنعقــد �لجمعيــة �لعامــة، بصفــة قانونيــة، بحضــور ثلثــي �أعضائهــا، وفــي حالــة 
عــدم �كتمــال �لنصــاب �لقانونــي، يوجــه رئيــس)ة( �لمجلــس دعــوة ثانيــة لعقــد 
�جتمــاع مــو�ل بعــد خمســة عشــر يومــا علــى �لاأقــل. ويصبــح هــذ� �لاجتمــاع 

قانونيــا مهمــا كان عــدد �لاأعضــاء �لحاضريــن.

ــة  ــك، باأغلبي ــة تعــذر ذل ــي حال جمــاع، وف ــة قر�ر�تهــا بالاإ ــة �لعام تتخــذ �لجمعي
ــن. ــا �لحاضري ــي �أعضائه ثلث
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يجــوز لرئيــس)ة( �لمجلــس �أن يدعــو لاجتماعــات �لجمعيــة �لعامــة، بصفــة 
�ستشــارية، كل شــخص �أو هيئــة يــرى فائــدة فــي حضورهــا.

الفرع 2: مكتب المجلس

المادة 11

يتكــون مكتــب �لمجلــس مــن �لرئيــس)ة( ونائبــه، و�لاأميــن)ة( �لعــام وســتة )6( 
�أعضــاء �آخريــن ينتخبــون مــن قبــل �لجمعيــة �لعامــة.

تحــدد طريقــة �لانتخــاب وقو�عــد تنظيــم عمــل مكتــب �لمجلــس بموجــب 
�لنظــام �لد�خلــي.

ويمارس �لمكتب �لمهام �لتالية:
يضع جدول �أعمال �لجمعية �لعامة؛▪▪
يعــد برنامــج عمــل �لمجلــس �لســنوي ويعرضــه علــى �لجمعيــة �لعامــة ▪▪

عليــه؛ للمصادقــة 
يقتــرح مشــروع �لميز�نيــة �لســنوية للمجلــس ويعرضــه علــى �لجمعيــة �لعامــة ▪▪

للمصادقــة عليــه؛
�لمؤقتــة ▪▪ �للجــان  وكــذ�  �لد�ئمــة،  �للجــان  �أشــغال  تنســيق  علــى  يســهر 

�لعامــة. �لجمعيــة  لــدى  �لمحدثــة 
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الفرع 3: رئيس المجلس

المادة 12

يتمتــع رئيــس)ة( �لمجلــس، عــلاوة علــى �لمهــام �لمســندة �إليــه بموجــب مــو�د 
�أخــرى مــن هــذ� �لقانــون، بجميــع �لســلط و�لصلاحيــات �لضرورية لتســيير شــؤون 
�لمجلــس وضمــان حســن ســيره. ولهــذ� �لغــرض يمــارس �لاختصاصــات �لتاليــة:

ير�أس �جتماعات �لجمعية �لعامة ويسهر على تنفيذ قر�ر�تها؛▪▪
يوظــف ويعيــن �لمــو�رد �لبشــرية �للازمــة لقيــام �لمجلــس بمهامــه طبقــا ▪▪

لاأحــكام �لمــادة 20 مــن هــذ� �لقانــون؛
يوقــع �تفاقيــات �لتعــاون، �لمشــار �إليهــا فــي �لمــادة 2 �أعــلاه، ويســهر علــى ▪▪

تنفيذهــا بعــد �لمصادقــة عليهــا مــن قبــل �لجمعيــة �لعامــة؛
يشــرف علــى �إعــد�د �لتقريــر �لســنوي حــول حصيلــة �أنشــطة �لمجلــس و�آفــاق ▪▪

ــام  ــه �أم ــد� لتقديم ــة تمهي ــة للمصادق ــة �لعام ــى �لجمعي ــه، ويعرضــه عل عمل
�لبرلمــان طبقــا لاأحــكام �لمــادة 13 مــن هــذ� �لقانــون؛

ــكات ▪▪ ــة بممتل ــة �لمتعلق ــال �لتحفظي ــع �لاأعم ــس بجمي ــم �لمجل ــوم باس يق
�لمجلــس.

يعتبــر �لرئيــس)ة( �لناطــق �لرســمي باســم �لمجلــس وممثلــه �لقانونــي �إز�ء �لدولــة 
�إز�ء �لغيــر. وكل �إد�رة �أو هيئــة عامــة �أو خاصــة و�أمــام �لقضــاء و
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المادة 13

يعــد �لمجلــس، مــرة و�حــدة فــي �لســنة علــى �لاأقــل، تقريــر� عــن �أعمالــه، ويرفــع 
رئيــس)ة( �لمجلــس هــذ� �لتقريــر �إلــى جلالــة �لملك وينشــر في �لجريدة �لرســمية.

ــور موضــوع  ــر �لمذك ــن �لدســتور، يكــون �لتقري ــا لاأحــكام �لفصــل 160 م طبق
ــل �لبرلمــان. مناقشــة مــن قب

يعمــل �لمجلــس علــى نشــر �لاآر�ء �لتــي يدلــي بهــا، و�لتقاريــر و�لدر�ســات �لتــي 
تدخــل فــي �إطــار صلاحياتــه، بــكل وســائل �لتو�صــل �لممكنــة.

الفرع 4: اللجان الدائمة 

المادة 14

تحدث لدى �لمجلس ثلاث لجان د�ئمة، وهي:
لجنة �لسياسات و�لبر�مج؛▪▪
لجنة حماية �لحقوق و�لنهوض بها؛▪▪
لجنة �لدر�سات و�لرصد و�لتتبع.▪▪

تتولى �للجان �لد�ئمة �لاختصاصات �لاآتية:
ــة ▪▪ ــة بطلــب مــن �لجمعي ــر �لموضوعاتي �إعــد�د �لدر�ســات و�لاأبحــاث و�لتقاري

ــة بالنهــوض  ــة و�لســبل �لكفيل ــع �لاأســرة و�لطفول ــة للمجلــس حــول و�ق �لعام
بــه؛ 

ــل ▪▪ ــف �لمجــالات و�لعم ــي مختل ــة ف ــة �لاأســرة و�لطفول ــع ودر�ســة وضعي تتب
ــا؛ ــى تقييمه عل
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�إعــد�د قو�عــد معطيــات وطنيــة حــول وضعيــة �لاأســرة و�لطفولــة و�لعمــل علــى ▪▪
تحليلهــا وتحيينهــا بكيفيــة مســتمرة؛

ــة ▪▪ ــة �لاأســرة و�لطفول ــة فــي مجــال �لنهــوض بوضعي ــع �لسياســات �لعمومي تتب
ــى تقييمهــا. و�لعمــل عل

تحــدد قو�عــد تنظيــم �للجــان �لد�ئمــة وكيفيــات تســييرها بموجــب �لنظــام 
للمجلــس. �لد�خلــي 
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داري والمالي للمجلس الباب الخامس: التنظيم ال�إ

المادة 15

يساعد �لرئيس)ة( في مهامه �أمين)ة( عام يعين بظهير شريف.

شــر�ف علــى �لتســيير  ــام، تحــت ســلطة �لرئيــس)ة(، �لاإ ــى �لاأميــن)ة( �لع يتول
د�ري و�لمالي لشــؤون �لمجلس، و�لســهر على ضمان حســن ســير مصالحه. �لاإ

يقــوم باإعــد�د �لوثائــق و�لمســتند�ت �لمتعلقــة باجتماعــات �لجمعيــة �لعامــة 
ــظ  ــى مســك وحف ــا يتول ــا. كم ــة، ومســك محاضره ــة و�لمؤقت ــان �لد�ئم و�للج

بيانــات وتقاريــر وملفــات ومحفوظــات �لمجلــس.

يقوم �لاأمين)ة( �لعام بمهام كتابة �لجمعية �لعامة.

المادة 16

ــس بموجــب  ــة للمجل ــة و�لتقني د�ري ــح �لاإ ــم و�ختصاصــات �لمصال يحــدد تنظي
ــس. ــي للمجل ــام �لد�خل �لنظ

المادة 17

ــح تعويضــات عــن  ــه يمكــن من ــر �أن ــة، غي ــس طوعي ــي �لمجل ــة ف ــر �لعضوي تعتب
�لمهــام �لموكولــة للاأعضــاء مــن طــرف �لمجلــس، تحــدد مقاديرهــا وشــروط 

ــوم. ــا بموجــب مرس ــة صرفه ــا وكيفي منحه
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المادة 18

تتاألف ميز�نية �لمجلس:

في الموارد: 
عانات �لمالية �لمخصصة من �لميز�نية �لعامة للدولة؛▪▪ �لاإ
مد�خيل �لاأمو�ل �لعقارية و�لمنقولة �لتي يملكها �لمجلس؛▪▪
ــة، ▪▪ ــة عمومي ــة �أو دولي ــة وطني ــدن �أي هيئ ــن ل ــة م ــة �لمقدم ــات �لمالي عان �لاإ

ــت �أو خاصــة؛ كان
�لمد�خيل �لمختلفة؛▪▪
�لهبات و�لوصايا.▪▪

في النفقات:
نفقات �لتسيير؛▪▪
نفقات �لتجهيز.▪▪

المادة 19

يحــدد �لتنظيــم �لمالــي و�لمحاســبي للمجلــس بموجــب قــر�ر للســلطة �لحكوميــة 
ــة بالمالية. �لمكلف

ــد  ــق �لقو�ع ــس وف ــة �لمجل ــر بصــرف ميز�ني ــو �لاآم ــس ه ــس)ة( �لمجل ــر رئي يعتب
جــر�ء�ت �لمنصــوص عليهــا فــي �لتنظيــم �لمالــي و�لمحاســبي �لمذكــور، ولــه  و�لاإ

�أن يعيــن �لاأميــن)ة( �لعــام للمجلــس �آمــر� مســاعد� بالصــرف.
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ــة  ــن �لســلطة �لحكومي ــر�ر م ــس، بق ــي ملحــق بالمجل ــى محاســب عموم ويتول
�لمكلفــة بالماليــة، �لقيــام لــدى �لمجلــس بجميــع �لصلاحيــات �لمســندة �إلــى 

ــن و�لاأنظمــة �لمعمــول بهــا. ــن، بمقتضــى �لقو�ني �لمحاســبين �لعموميي

يخضع تنفيذ ميز�نية �لمجلس لمر�قبة �لمجلس �لاأعلى للحسابات.

المادة 20

ــن  ــه، بموظفي ــة ل ــات �لمخول يســتعين �لمجلــس، مــن �أجــل ممارســة �لصلاحي
ــا �لعمــل، �أو  ــة �لجــاري به ــا للنصــوص �لتشــريعية و�لتنظيمي ــه طبق ــون لدي يلحق
باأعــو�ن يتــم توظيفهــم بموجــب عقــود طبقــا لنفــس �لشــروط �لمطبقــة علــى 

ــة. ــاإد�ر�ت �لدول ــن ب ــن �لعاملي �لموظفي

ويمكــن للمجلــس �لاســتعانة، عنــد �لاقتضــاء، بمستشــارين وخبــر�ء خارجييــن 
مــن �أجــل �لقيــام بمهــام محــددة ولفتــرة معينــة، وذلــك علــى �أســاس دفاتــر 

تحمــلات تحــدد شــروط �لتعاقــد معهــم. 
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الباب السادس: اأحكام ختامية

المادة 21

يدخــل هــذ� �لقانــون حيــز �لتنفيــذ د�خــل �أجــل لا يتعــدى ســنة �بتــد�ء مــن تاريــخ 
نشــره فــي �لجريــدة �لرســمية.

غيــر �أنــه، فــي �نتظــار تنصيــب �لمجلــس �لاأعلــى للســلطة �لقضائيــة، يعيــن 
�لعضــو �لقاضــي �لمشــار �إليــه فــي �لمــادة 4 �أعــلاه مــن قبــل �لمجلــس �لاأعلــى 

ــا. ــم حالي للقضــاء �لقائ



ظهير شريف رقم 1.18.25 صادر في 25 من رجب 1439 )12 
اأبريل 2018( بتنفيذ القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات 

الرعاية ال�جتماعية

الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلــم مــن ظهيرنــا �لشــريف هــذ�، �أســماه �للــه و�أعــز �أمــره �أننــا، بنــاء علــى 
�لدســتور، ولا ســيما �لفصليــن 42 و50 منــه، �أصدرنــا �أمرنــا �لشــريف بمــا يلــي:

ــم  ــون رق ــذ�، �لقان ــا �لشــريف ه ــب ظهيرن ــدة �لرســمية، عق ــذ وينشــر بالجري ينف
ــس  ــه مجل ــق علي ــا و�ف ــة، كم ــة �لاجتماعي ــق بمؤسســات �لرعاي 65.15 �لمتعل

�لمستشــارين ومجلــس �لنــو�ب.

وحرر بالرباط في 25 رجب 1439 )12 �أبريل 2018(
وقعه بالعطف: رئيس �لحكومة

مضاء: سعد �لدين �لعثماني. �لاإ
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21 يوليوز 2016
�لتقديم و�لمصادقة بالمجلس �لحكومي

02 غشت 2017
مصادقة مجلس �لمستشارين

27 مارس 2018
مصادقة مجلس �لنو�ب

05 اأبريل 2018
جماع �لمصادقة �لنهائية بالاإ

09 يناير 2018
�لتقديم بمجلس �لنو�ب

14 يونيو 2017
�لتقديم بمجلس �لمستشارين

03 اأبريل 2018
قر�ءة ثانية بمجلس �لمستشارين

23 اأبريل 2018
�لنشر بالجريدة �لرسمية عدد 6667

مســار المصادقة
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قانون رقم 65.15 يتعلق
بمؤسسات الرعاية ال�جتماعية

الباب ال�أول: اأحكام عامة

المادة ال�أولى

ــى  ــي تتول ــة �لت ــة �لاجتماعي ــى مؤسســات �لرعاي ــون عل ــق �أحــكام هــذ� �لقان تطب
ــون  ــذ� �لقان ــه �أحــكام ه ــص علي ــا تن ــر�د� �أو جماعــات، كم ــر، �أف ــل بالغي �لتكف

ــه. و�لنصــوص �لمتخــذة لتطبيق

المادة 2

يقصد في مدلول هذ� �لقانون بما يلي:
ــى ▪▪ ــي تهــدف �إل ــج �لت ــر �أو �لاأنشــطة �أو �لبر�م ــر: كل �لتد�بي ــل بالغي التكف

�أو �لجماعــات فــي بيئتهــم �لاجتماعيــة، ودعــم وتنميــة  �إدمــاج �لاأفــر�د 
قدر�تهــم وتمكينهــم مــن تلبيــة حاجياتهــم، وكــذ� ضمــان �ســتقلاليتهم 

�لاجتماعيــة؛ ومشــاركتهم 
�لاأطفــال ▪▪ ولا ســيما  فــي وضعيــة صعبــة،  يوجــد  الفــرد: كل شــخص 

�لمهمليــن حســب مدلــول �لقانــون رقــم 15.01 �لمتعلــق بكفالــة �لاأطفــال 
هشاشــة،  وضعيــة  فــي  و�لنســاء  �لمتمدرســين،  و�لاأطفــال  �لمهمليــن، 

�إعاقــة؛ و�لاأشــخاص �لمســنين، و�لاأشــخاص فــي وضعيــة 
فــي وضعيــات ▪▪ يوجــدون  �لاأشــخاص  مــن  الجماعــات: كل مجموعــة 

متشــابهة بســبب ظــروف خاصــة ولهــم نفس �لاحتياجــات �لمطلوب تلبيتها.
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المادة 3

ــى  ــادة �لاأول ــي �لم ــا ف ــة �لمنصــوص عليه ــة �لاجتماعي تشــمل مؤسســات �لرعاي
�أعــلاه، مهمــا كانــت تســميتها، �لمؤسســات �لتــي يتمثــل غرضهــا فــي �لتكفــل 

بالغيــر وفــق �أحــكام هــذ� �لقانــون و�لنصــوص �لمتخــذة لتطبيقــه، ولا ســيما:
�لمؤسسات �لتي تتولى كفالة �لاأطفال �لمهملين؛▪▪
مؤسسات �ستقبال وحماية �لاأطفال؛▪▪
�لمؤسسات �لتي تتكفل بالاأطفال �لمتمدرسين؛▪▪
�لمؤسسات �لتي تتكفل بالاأشخاص في وضعية �إعاقة؛▪▪
�لمؤسسات �لتي تتكفل بالاأشخاص في وضعية تشرد �أو �لمتسولين؛▪▪
�لمؤسسات متعددة �لوظائف للنساء؛▪▪
�لمؤسسات �لتي تتكفل بالاأشخاص �لمسنين؛▪▪
سعاف �لاجتماعي �لمتنقل.▪▪ مؤسسات �لاإ

فــي  �لتخصــص  مبــد�أ  ير�عــى  �أن  يجــب  بالجماعــات،  �لتكفــل  باســتثناء 
�لمؤسســات �لمذكــورة حســب فئــات �لاأشــخاص �لتــي تتكفــل بهــا ونوعيــة 

�لخدمــات �لتــي تقدمهــا لهــا.

كمــا يجــب �أن ير�عــى مبــد�أ �لتخصــص، وكــذ� �لطاقــة �لاســتيعابية لمؤسســات 
يــد�ع بهــذه  �لرعايــة �لاجتماعيــة، عنــد �إصــد�ر �لمقــرر�ت �لقضائيــة �لمتعلقــة بالاإ

�لمؤسســات.
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الباب الثاني: اأحكام تتعلق بالتكفل بالغير

المادة 4

يجب �أن يتم �لتكفل بالاأفر�د �أو �لجماعات وفق �لمبادئ �لتالية:
صيانة كر�مة �لاأشخاص �لمتكفل بهم؛▪▪
�حتر�م �لسلامة �لجسدية و�لنفسية للاأشخاص �لمتكفل بهم؛▪▪
عدم �لتمييز؛▪▪
حماية حقوق �لاأشخاص �لمتكفل بهم ومصالحهم �لمادية و�لمعنوية؛▪▪
�لمحافظــة علــى ســرية �لمعلومــات و�لوثائــق �لمتعلقــة بالاأشــخاص �لمتكفــل ▪▪

بهــم و�حتــر�م خصوصياتهــم؛
�إخبــار �لاأشــخاص �لمتكفــل بهــم بجميــع �لحقــوق و�لو�جبــات و�لمعلومــات ▪▪

�لمتعلقــة بالخدمــات �لمتاحــة لهــم.

المادة 5

يشمل �لتكفل بالغير �لخدمات �لتالية على �لخصوص:
�لاستقبال؛▪▪
يو�ء؛▪▪ �لاإ
طعام؛▪▪ �لاإ
�لتوجيه؛▪▪
سعاف �لاجتماعي؛▪▪ �لاإ
�لمساعدة �لاجتماعية و�لقانونية؛▪▪
�لوساطة �لاجتماعية؛▪▪
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�لتتبع �لتربوي؛▪▪
تقوية �لقدر�ت و�لتكوين و�لتاأهيل؛▪▪
�لتتبع و�لمو�كبة �لاجتماعية؛▪▪
تاأمين �لعلاجات �لصحية �لاأولية؛▪▪
�لدعم و�لمو�كبة �لطبية و�لنفسية؛▪▪
تاأمين �لترويض و�لتاأهيل و�إعادة �لتاأهيل �لوظيفي؛▪▪
منح �لمعينات �لتقنية و�لاأجهزة �لتعويضية و�لبديلة؛▪▪
�لتنشيط �لثقافي و�لرياضي و�لترفيهي.▪▪

ــر مــن �لخدمــات �لمشــار  ــة و�حــدة �أو �أكث ــة �لاجتماعي تقــدم مؤسســات �لرعاي
ــة د�ئمــة �أو  ــك بصف ــف �لمؤسســة، وذل ــرة �أعــلاه، حســب صن ــي �لفق �إليهــا ف

ــة. ــة �أو جزئي ــة، كلي مؤقت

المادة 6

يجــب علــى مؤسســات �لرعايــة �لاجتماعيــة تقديــم خدماتهــا بــدون عــوض 
لفائــدة �لاأشــخاص �لمتكفــل بهــم.

ــا �لاأشــخاص  ــي يحدثه ــة، �لت ــة �لاجتماعي ــه يمكــن لمؤسســات �لرعاي ــر �أن غي
ــا  ــن غرضه ــي يكم ــون �لخــاص، و�لت ــون للقان ــون �لخاضع ــون �أو �لاعتباري �لذ�تي
فــي �لتكفــل بالاأشــخاص �لمســنين �أو بالاأشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة، �أن تقــدم 

خدماتهــا بعــوض وفــق �لشــروط و�لكيفيــات �لمحــددة بنــص تنظيمــي.
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المادة 7

يجب �أن يتم �لتكفل بالغير د�خل فضاء مؤسسات �لرعاية �لاجتماعية.

ــر �أنــه يمكــن لهــذه �لمؤسســات �أن تقــوم بالتكفــل بالغيــر خــارج فضاء�تهــا  غي
ــات �لمحــددة بنــص تنظيمــي. وفــق �لكيفي

المادة 8

�لتكفــل  �لتــي تتولــى  �لرعايــة �لاجتماعيــة،  يمنــع علــى مديــري مؤسســات 
باأشــخاص قاصريــن �أو �أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ذهنيــة، تســليمهم لاأي 

شــخص �آخــر ذ�تــي �أو �عتبــاري.

كمــا يمنــع عليهــم تنقيــل �لاأشــخاص، �لســالف ذكرهــم، �إلــى �أي فــرع �آخــر مــن 
فــروع �لمؤسســة �إلا بمو�فقــة نائبهــم �لشــرعي �أو �لســلطة �لحكوميــة �لمختصــة.
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الباب الثالث: اأحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية ال�جتماعية

الفرع ال�أول: اإحداث مؤسسات الرعاية ال�جتماعية

المادة 9

ــام �أو �لخــاص،  ــون �لع ــاري، خاضــع للقان ــي �أو �عتب ــكل شــخص ذ�ت يمكــن ل
�إحــد�ث مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي �لمــادة 3 

�أعــلاه، ويشــار �إليــه فــي هــذ� �لقانــون بالمؤســس.

تتمتع مؤسسات �لرعاية �لاجتماعية �لسالف ذكرها بالشخصية �لاعتبارية.

المادة 10

يســتوجب �إحــد�ث كل مؤسســة للرعايــة �لاجتماعيــة �لحصــول علــى ترخيــص 
مــن �لســلطة �لحكوميــة �لمختصــة، كمــا يخضــع تدبيرهــا لمو�كبــة ومر�قبــة هــذه 

�لاأخيــرة، وذلــك وفقــا لاأحــكام هــذ� �لقانــون و�لنصــوص �لمتخــذة لتطبيقــه.

المادة 11

يجــب �إيــد�ع كل طلــب للحصــول علــى �لترخيــص، مقابــل وصــل مختــوم 
ومــؤرخ، مــن لــدن �لشــخص �لمعنــي، لــدى �لســلطة �لمحليــة �لتــي توجــد 
ــة  ــى �لخصــوص هوي ــن عل ــي تبي ــق �لت ــا بالوثائ ــا �لمؤسســة، مرفق ــرة نفوذه بد�ئ
�لمؤســس و�لوســائل �لماليــة �لمزمــع تســخيرها لديمومــة ســير �لمؤسســة. تحــدد 

ــي. ــص تنظيم ــا بن ــق �لســالف ذكره ــة �لوثائ قائم
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يجب كذلك �أن يرفق �لطلب �لسالف �لذكر بالوثائق �لتالية:
ملــف تقنــي يثبــت �حتــر�م �لمؤسســة �لمــر�د �إحد�ثهــا لبنــود دفتــر �لتحمــلات ▪▪

ــر �لتحمــلات �لمتعلــق بالشــروط �لخاصــة  �لمتعلــق بالشــروط �لعامــة، ودفت
حســب صنــف �لمؤسســة �لمعنيــة، �لمنصــوص عليهمــا علــى �لتو�لــي فــي 

�لمادتيــن 12 و13 �أدنــاه؛
د�رة �لمختصــة مــن ▪▪ ــذي تتحقــق �لاإ ــي للمؤسســة �ل مشــروع �لنظــام �لد�خل

ــون و�لنصــوص �لمتخــذة لتطبيقــه. �حتر�مــه لاأحــكام هــذ� �لقان

المادة 12

يحدد دفتر �لتحملات �لمتعلق بالشروط �لعامة على �لخصوص:
�لاســتيعابية ▪▪ �لطاقــة  �حتر�مهــا حســب  �لو�جــب  �لدنيــا  �لتقنيــة  �لمعاييــر 

للمؤسســة؛
معايير تجهيز �لمؤسسة؛▪▪
و�لتربــوي، ▪▪ �لاجتماعــي  �لتاأطيــر  وخاصــة  بالمؤسســة،  �لتاأطيــر  معاييــر 

�لمســتخدمين؛ فــي  توفرهــا  �لمطلــوب  و�لمؤهــلات 
شروط �لنظافة و�لوقاية و�لسلامة؛▪▪
د�ري و�لمالي.▪▪ �لقو�عد �لو�جب �حتر�مها في مجال �لتدبير �لاإ

يحدد دفتر �لتحملات �لمتعلق بالشروط �لعامة بنص تنظيمي.

المادة 13

عــلاوة علــى �لمعاييــر �لمحــددة فــي دفتــر �لتحمــلات �لمتعلــق بالشــروط �لعامــة، 
تحــدد دفاتــر �لتحمــلات بالشــروط �لخاصــة، حســب كل صنــف مــن �أصنــاف 
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مؤسســات �لرعايــة �لاجتماعيــة ومــع مر�عــاة �لخصوصيــات �لمجاليــة، �لمعاييــر 
�لخاصــة �لمطلــوب توفرهــا فــي مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة وشــروط وكيفيــات 
تقديــم �لخدمــات بهــا، وكــذ� �لكلفــة �ليوميــة �لدنيــا للحاجيــات �لاأساســية لــكل 

مســتفيد.

تحدد بنص تنظيمي دفاتر �لتحملات �لمتعلقة بالشروط �لخاصة.

المادة 14

د�ر�ت  تقــوم لجنــة، يتر�أســها �لعامــل �أو مــن يمثلــه، وتتكــون مــن ممثلــي �لاإ
�لمعنيــة �لمحــددة قائمتهــا بنــص تنظيمــي وممثــل �لتعــاون �لوطنــي، باإجــر�ء 
بحــث �إد�ري مســبق حــول مشــروع �إحــد�ث مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة د�خــل 

ــد�ع طلــب �لرخصــة. ــخ �إي ــد�ء مــن تاري ــا �بت ــون يوم �أجــل �أقصــاه ثلاث

ويمكــن لهــذه �للجنــة �أن تطلــب، �أثنــاء �لبحــث �لمذكــور، �إدخــال �أيــة تغييــر�ت 
علــى �لمشــروع مــن �أجــل جعلــه مطابقــا لاأحــكام هــذ� �لقانــون و�لنصــوص 
ــق  ــلات �لمتعل ــر �لتحم ــة بدفت ــه، ولا ســيما �لاحــكام �لمتعلق �لمتخــذة لتطبيق
ــن 12 و13  ــي �لمادتي ــي ف ــى �لتو�ل ــا عل بالشــروط �لخاصــة �لمنصــوص عليهم

�أعــلاه.

د�رة �لمختصــة مرفقــا بنتائــج �لبحــث  يوجــه �لعامــل ملــف طلــب �لرخصــة �إلــى �لاإ
�لســالف �لذكــر، وكــذ� بــر�أي �للجنــة �لمذكــورة.

ــة  ــب �إحــد�ث مؤسســة �لرعاي ــي طل ــت ف د�رة �لمختصــة �أن تب ــى �لاإ يجــب عل
�لاجتماعيــة د�خــل �أجــل �أقصــاه ســتون يومــا �بتــد�ء مــن تاريــخ توصلهــا بالملــف 

�لســالف �لذكــر.
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د�رة �لمختصــة قر�رهــا بمنــح �لرخصــة �أو رفضــه �إلــى �لعامــل �لمعنــي،  توجــه �لاإ
�لــذي يقــوم فــور� بتبليــغ صاحــب �لطلــب بذلــك. يجــب �أن يكــون كل رفــض 

معلــلا.

المادة 15

عنــد منــح رخصــة �إحــد�ث مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة، يجــب علــى �لمؤســس 
�أن يلتــزم باحتــر�م �لشــروط �لــو�ردة فــي كل مــن دفتر �لتحملات �لمحدد للشــروط 
�لعامــة ودفتــر �لتحمــلات �لمحــدد للشــروط �لخاصــة بصنــف �لمؤسســة �لمعنية.

المادة 16

ــة  ــة �أن تضيــف �إلــى تســميتها �لمكتوب ــة �لاجتماعي يجــب علــى مؤسســة �لرعاي
ــات علــى  علــى و�جهتهــا رقــم وتاريــخ �لرخصــة، و�أن تضــع كذلــك هــذه �لبيان
ــة باأنشــطتها.  ــات �لمتعلق علان ــى �لاإ ــة، وعل ــة �أو �لرقمي ــع وثائقهــا �لمكتوب جمي

المادة 17

ــم  ــي ت ــى �أحــد �لعناصــر، �لت ــر يطــر�أ عل ــاأي تغيي يجــب �أن يصــرح �لمؤســس ب
د�رة  علــى �أساســها منــح رخصــة �إحــد�ث مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة، لــدى �لاإ
�لمختصة، وذلك د�خل �أجل �أقصاه ثمانية �أيام �بتد�ء من تاريخ حصول �لتغيير، 
د�رة �لمذكــورة مــن �لتاأكــد مــن �أن �لتغييــر�ت �لطارئــة مطابقــة  لاأجــل تمكــن �لاإ
لاأحــكام هــذ� �لقانــون و�لنصــوص �لمتخــذة لتطبيقــه، ولاســيما لدفتــر �لتحمــلات 
�لمتعلــق بالشــروط �لعامــة ودفتــر �لتحمــلات �لمتعلــق بالشــروط �لخاصــة.
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د�رة �لمختصــة، بــاأي تغييــر  غيــر �أنــه يمنــع �لقيــام، دون مو�فقــة مســبقة مــن �لاإ
علــى �لمعاييــر �لتقنيــة �لدنيــا �لو�جــب �حتر�مهــا حســب �لطاقــة �لاســتيعابية 

ــة و�لســلامة. ــة و�لوقاي ــر �أو شــروط �لنظاف ــر �لتاأطي للمؤسســة �أو معايي

الفرع الثاني: اأجهزة مؤسسات الرعاية ال�جتماعية

المادة 18

تتكون مؤسسات �لرعاية �لاجتماعية من �لاأجهزة �لتالية:
�لمؤسس؛▪▪
�لمدير؛▪▪
لجنة �لتتبع و�لرقابة.▪▪

المادة 19

يعهد �إلى �لمؤسس �لقيام بالمهام �لتالية:
�لمصادقة على مشروع برنامج �لعمل �لسنوي للمؤسسة؛▪▪
�لمصادقة على مشروع �لميز�نية �لسنوية �لتوقعية للمؤسسة؛▪▪
تعبئــة �لمــو�رد �لضروريــة لســير �لمؤسســة وفــق �لاأحــكام �لتشــريعية و�لتنظيميــة ▪▪

�لجــاري بهــا �لعمــل؛
�لمصادقة على تقرير �لتدبير �لمنصوص عليه في �لمادة 22 �أدناه؛ ▪▪
�لمصادقــة علــى �لتقريــر �لمالــي �لســنوي �لمنصــوص عليــه فــي �لمــادة 22 ▪▪

�أدنــاه.
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المادة 20

ــه  ــر في ــر يجــب �أن تتو�ف ــة مدي ــة �لاجتماعي ــر مؤسســة �لرعاي ــى تدبي يشــرف عل
ــة: �لشــروط �لتالي

�أن يكون متمتعا بحقوقه �لمدنية؛▪▪
د�نــة مكتســب لقــوة �لشــيء ▪▪ �ألا يكــون قــد صــدر فــي حقــه حكــم بالاإ

�لمقضــي بــه مــن �أجــل جنايــة �أو جنحــة؛
�أن يكون حاصلا على شهادة �أو دبلوم كما هو محدد بنص تنظيمي؛ ▪▪
�أن يتوفــر علــى تجربــة فــي مجــال �لرعايــة �لاجتماعيــة �أو فــي مجــال �لتدبيــر ▪▪

د�رة  د�ري و�لمالــي كمــا هــي محــددة بنــص تنظيمــي، مــا لــم تقــض �لاإ �لاإ
�لمختصــة صر�حــة بخــلاف ذلــك. 

ــيرة �لســلطة  ــن لتاأش ــذ� �لتعيي ــن طــرف �لمؤســس، ويخضــع ه ــر م ــن �لمدي يعي
ــلاه،  ــى �أع ــرة �لاأول ــي �لفق ــو�ردة ف ــى �لشــروط �ل ــاء عل ــة �لمختصــة بن �لحكومي

د�رة �لمختصــة. وعنــد �لاقتضــاء مــن طــرف �لاإ

المادة 21

د�ري و�لمالــي للمؤسســة، ويتمتــع بكافــة �لصلاحيــات  يقــوم �لمديــر بالتدبيــر �لاإ
�للازمــة لهــذ� �لغــرض.

يتعين على �لمدير �أن يســهر على �حتر�م �لاأحكام �لتشــريعية و�لتنظيمية �لمطبقة 
علــى وضعيــة �لمســتفيدين مــن خدمــات �لمؤسســة، ولاســيما �أحــكام �لقانــون 
ــة  ــة �إعاق ــي وضعي ــوق �لاأشــخاص ف ــة حق ــق بحماي ــم 97.13 �لمتعل طــار رق �لاإ
و�لنهوض بها، و�أحكام �لقانون رقم 15.01 �لمتعلق بكفالة �لاأطفال �لمهملين.
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المادة 22

يعهد �إلى مدير مؤسسة �لرعاية �لاجتماعية �لقيام بالمهام �لتالية:
�إعد�د مشروع برنامج �لعمل �لسنوي للمؤسسة؛▪▪
�إعد�د مشروع �لميز�نية �لسنوية �لمتوقعة للمؤسسة؛▪▪
�لسهر على تنفيذ برنامج �لعمل �لسنوي للمؤسسة؛▪▪
تنفيذ ميز�نية �لمؤسسة و�لاأمر بصرفها؛▪▪
�لتدبير �ليومي لاأنشطة وبر�مج وخدمات �لمؤسسة؛▪▪
تدبير �لتاأطير �لتربوي عند �لاقتضاء؛▪▪
�إعــد�د تقريــر ســنوي عــن تدبيــر و�أنشــطة �لمؤسســة، وتوجيهــه �إلــى �لســلطة ▪▪

�لحكوميــة �لمختصــة بعــد �لمصادقــة عليــه مــن قبــل �لمؤســس؛
�إعــد�د تقريــر مالــي ســنوي حــول �لمــو�رد �لماليــة �لمعبئــة لفائــدة �لمؤسســة ▪▪

وطــرق صرفهــا، مشــهود علــى صحتــه مــن لــدن خبيــر محاســب مقيــد فــي 
جــدول هيئــة �لخبــر�ء �لمحاســبين؛

ــام �لقضــاء ▪▪ ــة �أخــرى و�أم د�ر�ت و�أي هيئ ــة و�لاإ ــدى �لدول ــل �لمؤسســة ل تمثي
ــار.  و�لاأغي

المادة 23

ــة،  ــة �لاجتماعي ــة �لرعاي ــبة خاصــة بمؤسس ــر مســك محاس ــى �لمدي ــن عل يتعي
ــي. ــص تنظيم ــا بن يحــدد نظامه

�لوثائــق و�لمســتند�ت �لمحاســباتية لمــدة عشــر  �لاحتفــاظ بجميــع  يجــب 
ســنو�ت تبتــدئ مــن �لتاريــخ �لــذي تحملــه.
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المادة 24

ــع  ــة �لتتب ــى لجن ــة �إل ــة �لاجتماعي ــر مؤسســات �لرعاي ــع تدبي ــة وتتب ــد بمر�قب يعه
ــة: ــام �لتالي ــة �لمه ــذه �لغاي ــى له ــة، تتول و�لرقاب

تتبع تنفيذ برنامج �لعمل �لسنوي للمؤسسة؛▪▪
تتبع تنفيذ �لميز�نية �لسنوية للمؤسسة؛ ▪▪
مر�قبة تدبير �أنشطة وخدمات �لمؤسسة؛ ▪▪
رصــد �لاختــلالات �لمرتبطــة بتدبيــر �لمؤسســة ورفــع توصيــات بشــاأنها �إلــى ▪▪

�لمديــر؛ 
�لمساهمة في تعبئة �لمو�رد �لمالية؛▪▪
تو�جههــا ▪▪ �لتــي  للصعوبــات  �لمناســبة  �لحلــول  �إيجــاد  فــي  �لمســاهمة 

�لاقتضــاء. عنــد  �لمؤسســة، 

المادة 25

تتاألف لجنة �لتتبع و�لرقابة من:
�لمؤسس �أو ممثله، رئيسا؛ ▪▪
ممثل عن �لجماعة �لتر�بية �لتي توجد بد�ئرة نفوذها �لمؤسسة؛ ▪▪
ممثليــن �ثنيــن عــن هيئــة �لتاأطيــر �لتربــوي �أو �لاجتماعــي، ينتخبــان مــن قبــل ▪▪

�أعضــاء هــذه �لهيئــة؛
ممثلين �ثنين عن �لمستفيدين بالمؤسسة؛▪▪
ممثلين �ثنين عن �لاأسر �إن وجدت؛▪▪
طبيب �لمؤسسة.▪▪
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يحضــر بصفــة �ستشــارية �أشــغال هــذه �للجنــة مديــر �لمؤسســة وكل شــخص �أو 
هيئــة يــرى �لرئيــس فائــدة فــي حضورهــا. 

تحدد كيفيات سير عمل لجنة �لتتبع و�لرقابة في �لنظام �لد�خلي للمؤسسة.

وتحــدد بنــص تنظيمــي نمــاذج للنظــام �لد�خلــي حســب نــوع مؤسســة �لرعايــة 
�لاجتماعيــة.

الفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية ال�جتماعية

المادة 26

تخضــع مؤسســات �لرعايــة �لاجتماعيــة لمر�قبــة دوريــة، تهــدف �إلــى �لتاأكــد مــن 
ــه، وكــذ�  ــون و�لنصــوص �لمتخــذة لتطبيق ــر�م �لمؤسســة لاأحــكام هــذ� �لقان �حت

للمعاييــر �لمطبقــة عليهــا �لمنصــوص عليهــا فــي دفتــري �لتحمــلات. 

لا تحــل �لمر�قبــة �لمنصــوص عليهــا فــي هــذ� �لفــرع محــل �لمر�قبــة �لمنصــوص 
ــى  ــة عل ــل مطبق ــي تظ ــة خاصــة، و�لت ــريعية �أو تنظيمي ــي نصــوص تش ــا ف عليه

ــة. �لمؤسســة �لمعني

المادة 27

�أعــلاه، لجنــة لمر�قبــة  تقــوم بالمر�قبــة، �لمنصــوص عليهــا فــي �لمــادة 26 
يمثلــه. مــن  �أو  �لعامــل  يتولــى رئاســتها  �لاجتماعيــة  �لرعايــة  مؤسســات 

د�ر�ت �لمعنيــة  تضــم هــذه �للجنــة، عــلاوة علــى رئيســها، ممثليــن عــن �لاإ
�لمحــددة قائمتهــا بنــص تنظيمــي، وضابطــا للشــرطة �لقضائيــة يعينــه وكيــل 
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�لملــك �لمختــص، وخبيــر فــي �لمجــال �لمعنــي حســب صنــف مؤسســة �لرعايــة 
ــة. ــس �للجن ــه رئي ــة يعين �لاجتماعي

يجــب علــى �أعضــاء �للجنــة، باســتثناء مــن لهــم صفة ضابــط �لشــرطة �لقضائية، 
ــون  ــا، ويلزم ــا للنصــوص �لتشــريعية �لمعمــول به ــة طبق ــن �لقانوني ــؤدو� �ليمي �أن ي
بكتمــان �لســر �لمهنــي تحــت طائلــة �لعقوبــات �لمنصــوص عليهــا فــي �لفصــل 

446 مــن مجموعــة �لقانــون �لجنائــي.

تحــدد بنــص تنظيمــي كيفيــات ســير عمــل لجنــة مر�قبــة مؤسســات �لرعايــة 
�لاجتماعيــة. 

ــة �لمذكــورة �أن تقــوم مــرة و�حــدة فــي �لســنة علــى �لاأقــل،  يجــب علــى �للجن
�أو كلمــا دعــت �لضــرورة لذلــك، بتفتيــش �لمؤسســات �لمعنيــة، و�أن ترفــع �إلــى 
�لســلطة �لحكوميــة �لمختصــة، وعنــد �لاقتضــاء �إلــى وكيــل �لملــك �لمختــص، 

تقريــر� عــن ســير �لمؤسســات �لتــي تمــت مر�قبتهــا.

المادة 28

لاأجــل �أعمــال �لمر�قبــة �لمنصــوص عليهــا فــي هــذ� �لفــرع، يجــب �أن يمســك 
ــم  ــر، ســجل يرق ــة، تحــت مســؤولية �لمدي ــة �لاجتماعي فــي كل مؤسســة للرعاي
ويوقــع عليــه مــن قبــل رئيــس �لمحكمــة �لابتد�ئيــة �لمختصــة تر�بيــا، تــدون فيــه 
جميــع �لبيانــات �لمتعلقــة بالاأشــخاص �لمســتفيدين مــن خدمــات �لمؤسســة، 
ولا ســيما تلــك �لمتعلقــة بهويتهــم وتاريــخ �لتحاقهــم بالمؤسســة وتاريــخ مغادرتهــم 

لهــا. 

يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون �لسجل �لسالف �لذكر. 



قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية96

ــة  ــة و�لقضائي د�ري ــم رهــن �إشــارة �لســلطات �لاإ يوضــع هــذ� �لســجل بشــكل د�ئ
�لمختصــة.

ــه  ــى �لســجل �لمذكــور بحكــم وظيفت ــع عل ــد يطل ــى كل شــخص ق يجــب عل
�أن يلتــزم بكتمــان �لســر �لمهنــي تحــت طائلــة �لعقوبــات �لمنصــوص عليهــا فــي 

�لفصــل 446 مــن مجموعــة �لقانــون �لجنائــي.

المادة 29

ــة �لاجتماعيــة  لاأجــل ممارســة مهامهــا، يمكــن للجنــة مر�قبــة مؤسســات �لرعاي
�لولــوج، بحضــور مديــر �لمؤسســة �لمعنيــة �أو مــن ينــوب عنــه، �إلــى جميــع مر�فــق 
�لمؤسســة، باســتثناء �لاأماكــن �لمعــدة للســكن، و�لتــي لا يمكــن �لولــوج �إليها �إلا 
طبقــا للاأحــكام �لمنصــوص عليهــا فــي هــذ� �لشــاأن فــي قانون �لمســطرة �لجنائية.

 كمــا يمكــن للجنــة �لمذكــورة �لحصــول علــى كل وثيقــة و�أخــذ نســخة منهــا 
و�لاســتماع لــكل شــخص مســتفيد، وكــذ� طلــب جميــع �لمعلومــات �لمفيــدة، 
ولا ســيما تلــك �لتــي تــم علــى �أساســها منــح رخصــة �إحــد�ث �لمؤسســة وهويــة 

�لاأشــخاص �لمســتفيدين مــن خدماتهــا.

الفرع الرابع: معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية ال�جتماعية

المادة 30

عندمــا تو�جــه مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة صعوبــات مــن شــاأنها �أن تهــدد 
�ســتمر�رية خدماتهــا، ســو�ء كانــت هــذه �لصعوبــات تتصــل بتدبيــر �لمؤسســة �أو 
ــدى  ــدى �لمؤســس ول ــور� ل ــر �أن يصــرح بذلــك ف بتمويلهــا، يجــب علــى �لمدي
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�لعامــل ولــدى �لســلطة �لحكوميــة �لمختصــة، �لتــي يتعيــن عليهــا �تخــاذ جميــع 
ــة �لمؤسســة. ــة لتســوية وضعي جــر�ء�ت �لضروري �لاإ

المادة 31

ــي تو�جههــا �لمؤسســة مــن شــاأنها �أن تشــكل خطــر�  ــات �لت �إذ� كانــت �لصعوب
�لحكوميــة  �لســلطة  علــى  يجــب  صحتهــم،  �أو  �لمســتفيدين  حيــاة  علــى 
�لفــوري  غــلاق  بالاإ تاأمــر  �أن  �لمحليــة،  �لســلطة  �ستشــارة  بعــد  �لمختصــة، 
للمؤسســة، و�أن تقــوم بســحب رخصــة �إحد�ثهــا، بصفــة مؤقتــة �أو نهائيــة، مــع 
مر�عــاة مصلحــة �لمســتفيدين مــن خدمــات �لمؤسســة، ولاســيما بوضعهــم فــي 

مؤسســات مماثلــة.

المادة 32

يتعيــن علــى �لمؤســس، �إذ� قــرر �إغــلاق مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة، �أن يصــرح 
غــلاق،  د�رة �لمختصــة، ســتة �أشــهر علــى �لاأقــل قبــل �لاإ مســبقا بذلــك لــدى �لاإ

جــر�ء�ت �لتــي تر�هــا مناســبة. وذلــك قصــد �تخــاذ �لاإ

يترتب بقوة �لقانون على �إغلاق مؤسسة �لرعاية �لاجتماعية سحب رخصة �إحد�ثها.
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الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 33

عــلاوة علــى ضبــاط �لشــرطة �لقضائيــة، يؤهــل للبحــث عــن �لمخالفــات لهــذ� 
�لقانــون و�لنصــوص �لمتخــذة لتطبيقــه ومعاينتهــا �أعضــاء �للجنــة �لمنصــوص 
د�رة �لمختصــة و�لتعــاون �لوطنــي  عليهــا فــي �لمــادة 27 �أعــلاه، وكــذ� �أعــو�ن �لاإ

ــون خصيصــا لهــذ� �لغــرض. �لمحلفــون و�لمنتدب

لاأجــل ممارســة مهامهــم، يتمتــع �لاأعــو�ن �لســالف ذكرهــم بالصلاحيــات 
�لمخولــة لاأعضــاء �للجنــة و�لمشــار �إليهــا فــي �لمــادة 29 �أعــلاه. 

المادة 34

خــلال بالعقوبــات �لجنائيــة �لمنصــوص عليهــا فــي هــذ� �لقانــون �أو فــي  دون �لاإ
�لتشــريع �لجنائــي �لمعمــول بــه، يترتــب علــى كل مخالفــة لاأحــكام هــذ� �لقانــون 
د�ريتيــن �لتاليتيــن، مــع تحديــد �أجــل لاتخــاذ  �إصــد�ر �إحــدى �لعقوبتيــن �لاإ

ــة: �إجــر�ء�ت �لتســوية �لمطلوب
نذ�ر؛▪▪ �لاإ
�لتوبيخ.▪▪

د�رة �لمختصــة  �لاإ �لتوبيــخ، تقــوم  �أو  نــذ�ر  �لاإ �إذ� �ســتمرت �لمخالفــة، رغــم 
بســحب رخصــة �إحــد�ث مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة، بصفــة مؤقتــة �أو نهائيــة.

فــي حالــة �لســحب �لنهائــي لرخصــة �إحــد�ث مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة 
طبقــا لهــذ� �لقانــون، يجــب علــى �لســلطة �لحكوميــة �لمختصــة �أن تطلــب مــن 

ــاري. �لقضــاء �لحكــم بحــل �لشــخص �لاعتب
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ــوم  ــاري، �أن تق ــد �لحكــم بحــل �لشــخص �لاعتب ــى �لمحكمــة، عن يجــب عل
بتعييــن خبيــر يكلــف بتصفيــة �أمــو�ل مؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة �لمعنية. وتمنح 
�لاأصــول �لصافيــة �إلــى مؤسســة �أو عــدة مؤسســات �أخــرى للرعايــة �لاجتماعيــة.

المادة 35

يعاقــب بغر�مــة مــن 30.000 �إلــى 50.000 درهــم كل مــن يقــوم بفتــح مؤسســة 
ــا  ــا �لمنصــوص عليه ــى رخصــة �إحد�ثه ــة دون �لحصــول عل ــة �لاجتماعي للرعاي
فــي �لمــادة 10 �أعــلاه، �أو يشــير بشــكل كاذب �إلــى رخصــة �إحــد�ث �لمؤسســة 

خلافــا لاأحــكام �لمــادة 16 مــن هــذ� �لقانــون.

المادة 36

خــلال بالعقوبــات �لاأشــد �لمنصــوص عليهــا فــي �لتشــريع �لجنائــي  دون �لاإ
�لجــاري بــه �لعمــل، يعاقــب كل مديــر مؤسســة للرعايــة �لاجتماعيــة:

قــام بتســليم �أشــخاص قاصريــن �أو فــي وضعيــة �إعاقــة ذهنيــة، خلافــا لاأحــكام ▪▪
�لفقــرة �لاأولــى مــن �لمــادة 8 مــن هــذ� �لقانــون، بالحبــس مــن ســتة �أشــهر 
�إلــى ســنتين وبغر�مــة مــن 30.000 �إلــى 50.000 درهــم �أو باإحــدى هاتيــن 

�لعقوبتيــن فقــط؛
قــام بتنقيــل �أشــخاص قاصريــن �أو فــي وضعيــة �إعاقــة ذهنيــة، خلافــا لاأحــكام ▪▪

�لفقــرة �لثانيــة مــن �لمــادة 8 مــن هــذ� �لقانــون، بالحبــس مــن شــهر و�حــد 
�إلــى ســتة �أشــهر وبغر�مــة مــن 5.000 �إلــى 20.000 درهــم �أو باإحــدى 

هاتيــن �لعقوبتيــن فقــط.
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المادة 37

ــر�  ــى 20.000 درهــم كل مؤســس �أدخــل تغيي يعاقــب بغر�مــة مــن 10.000 �إل
علــى �أحــد �لعناصــر �لتــي ســلمت علــى �أساســها رخصــة �إحــد�ث �لمؤسســة دون 
د�رة �لمختصــة �أو �لحصــول علــى مو�فقتهــا �لمســبقة،  �لتصريــح بذلــك لــدى �لاإ

وفقــا لاأحــكام �لمــادة 17 �أعــلاه.

المادة 38

يعاقــب بغر�مــة مــن 15.000 �إلــى 30.000 درهــم كل مؤســس �أقــدم علــى 
د�رة  �إغــلاق مؤسســة للرعايــة �لاجتماعيــة، دون �لتصريــح بذلــك مســبقا لــدى �لاإ

�لمختصــة وفقــا لاأحــكام �لمــادة 32 �أعــلاه.

المادة 39

ــر �إحــدى  ــم مؤســس �أو مدي ــى 20.000 دره ــن 10.000 �إل ــة م ــب بغر�م يعاق
ــذي: �لمؤسســات �ل

لا يتقيد ببنود دفتر �لتحملات �لمحدد للشروط �لعامة ودفتر �لتحملات �لمحدد ▪▪
للشــروط �لخاصــة �لمنصــوص عليهمــا فــي �لمادتيــن 12 و13 مــن هــذ� �لقانون؛

لا يقــوم بمســك �لمحاســبة �لخاصــة بمؤسســة �لرعايــة �لاجتماعيــة وفــق ▪▪
�أحــكام �لمــادة 23 �أعــلاه؛

لا يقوم بمسك �لسجل �لمنصوص عليه في �لمادة 28 من هذ� �لقانون؛▪▪
لا يصــرح بالصعوبــات �لتــي تو�جههــا �لمؤسســة، طبقــا لاأحــكام �لمادتيــن ▪▪

30 و31 �أعــلاه. 
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المادة 40

فــي حالــة �لعــود، ترفــع �لعقوبــات �لمنصــوص عليهــا فــي هــذ� �لبــاب �إلــى 
�لضعــف. ويمكــن كذلــك �أن يحكــم علــى مرتكــب �لمخالفــة بمنعــه مــن 
�إحــد�ث �أو تدبيــر مؤسســة للرعايــة �لاجتماعيــة لمــدة لا تتجــاوز عشــر ســنو�ت. 

يعتبر في حالة عود، كل شخص سبق �لحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة 
مــن �أجــل �إحــدى �لمخالفــات �لمنصــوص عليهــا فــي هــذ� �لبــاب، ثــم �رتكــب 
مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنو�ت من تمام تنفيذ تلك �لعقوبة �أو تقادمها. 

ــات �لمنصــوص  ــع �لمخالف ــة جمي ــات مماثل ــد مخالف ــود، تع ــر �لع ولاأجــل تقري
عليهــا فــي هــذ� �لبــاب.
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الباب الخامس: اأحكام انتقالية وختامية

المادة 41

�ســتثناء مــن �أحــكام �لمــادة �لاأولــى �أعــلاه، لا تســري �أحــكام هــذ� �لقانــون 
ــة �لمكلفــة بالاأوقــاف  ــة �لتابعــة للســلطة �لحكومي علــى �لمؤسســات �لاجتماعي

ســلامية �أو �لموضوعــة تحــت وصايتهــا.  و�لشــؤون �لاإ

المادة 42

تتوفــر مؤسســات �لرعايــة �لاجتماعيــة �لموجــودة عنــد تاريــخ نشــر هــذ� �لقانــون 
بالجريــدة �لرســمية علــى �أجــل ســنة �بتــد�ء مــن تاريــخ دخــول هــذ� �لقانــون حيــز 

�لتنفيــذ، لاأجــل �لامتثــال لاأحكامــه ولاأحــكام �لنصــوص �لمتخــذة لتطبيقــه.

وتر�عــى عنــد تطبيــق �أحــكام �لفقــرة �لســابقة وضعيــة �لمؤسســات �لســالفة 
د�ري و�لمالــي تفــوق مــا  �لذكــر، �لتــي تتوفــر علــى منظومــة متكاملــة للتدبيــر �لاإ

ــون. ــي هــذ� �لقان ــه ف هــو منصــوص علي

المادة 43

تنســخ، �بتــد�ء مــن تاريــخ دخــول �أحــكام هــذ� �لقانــون حيــز �لتنفيــذ، �أحــكام 
�لقانــون رقــم 14.05 �لمتعلــق بشــروط فتــح مؤسســات �لرعايــة �لاجتماعيــة 
وتدبيرهــا، �لصــادر بتنفيــذه �لظهيــر �لشــريف رقــم 1.06.154 بتاريــخ 30 مــن 

شــو�ل 1427 )22 نوفمبــر 2006(.

المادة 44

يدخــل هــذ� �لقانــون حيــز �لتنفيــذ �بتــد�ء مــن تاريــخ نشــر �لنصــوص �لتنظيميــة 
ــدة �لرســمية. �لمتخــذة لتطبيقــه بالجري


