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ظهير شريف رقم 1.18.19
صادر في  5جمادى ال�آخرة  22( 1439فبراير )2018
بتنفيذ القانون رقم 103.13
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله
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يعلــم مــن ظهيرنــا الشــريف هــذا� ،أســماه اللــه و�أعــز �أمــره �أننــا ،بنــاء علــى
الدســتور ،ولا ســيما الفصليــن  42و 50منــه� ،أصدرنــا �أمرنــا الشــريف بمــا يلــي:
ينفــذ وينشــر بالجريــدة الرســمية ،عقــب ظهيرنــا الشــريف هــذا ،القانــون رقــم
 103.13المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء ،كمــا وافــق عليــه مجلــس
النــواب ومجلــس المستشــارين.
وحرر بالرباط في  5جمادى ال�آخرة  22( 1439فبراير )2018
وقعه بالعطف :رئيس الحكومة
ال�إ مضاء :سعد الدين العثماني.
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 02غشت 2016
التقديم بمجلس المستشارين
 20يوليوز 2016
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مصادقة الحكومة
 07نونبر 2013
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قانون رقم  103.13يتعلق
بمحاربة العنف ضد النساء
الباب ال�أول :تعريف
المادة ال�أولى
من �أجل تطبيق �أحكام هذا القانون ،يراد بما يلي:
▪▪العنــف ضــد المــر�أة :كل فعــل مــادي �أو معنــوي �أو امتنــاع �أساســه التمييــز
بســبب الجنــس ،يترتــب عليــه ضــرر جســدي �أو نفســي �أو جنســي �أو
اقتصــادي للم ـر�أة؛
▪▪العنــف الجســدي :كل فعــل �أو امتنــاع يمــس� ،أو مــن شـ�أنه المســاس،
بالســلامة الجســدية للم ـر�أة� ،أيــا كان مرتكبــه �أو وســيلته �أو مــكان ارتكابــه؛
▪▪العنــف الجنســي :كل قــول �أو فعــل �أو اســتغلال مــن شــ�أنه المســاس
بحرمــة جســد المــر�أة ل�أغــراض جنســية �أو تجاريــة� ،أيــا كانــت الوســيلة
المســتعملة فــي ذلــك؛
▪▪العنــف النفســي :كل اعتــداء لفظــي �أو �إكــراه �أو تهديــد �أو �إهمــال �أو
حرمــان ،س ـواء كان بغــرض المــس بكرامــة الم ـر�أة وحريتهــا وطم�أنينتهــا� ،أو
بغــرض تخويفهــا �أو ترهيبهــا؛
▪▪العنــف الاقتصــادي :كل فعــل �أو امتنــاع عــن فعل ذي طبيعــة اقتصادية �أو
مالية يضر� ،أو من ش�أنه �أن يضر ،بالحقوق الاجتماعية �أو الاقتصادية للمر�أة.
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الباب الثاني :أ�حكام زجرية
المادة 2
تغيــر وتتمــم علــى النحــو التالــي �أحــكام الفصــول  404و 431و 446و 481و1-
 503مــن مجموعــة القانــون الجنائــي المصــادق عليهــا بالظهيــر الشــريف رقــم
 1.59.413بتاريــخ  28مــن جمــادى ال�آخــرة  26( 1382نوفمبــر  )1962كمــا
وقــع تغييــره وتتميمــه؛
«الفصــل  - :404يعاقــب كل ..............................العنــف
�أو ال�إ يــذاء ضــد ام ـر�أة بســبب جنســها �أو ضــد ام ـر�أة حامــل� ،إذا كان حملهــا
بيننــا �أو معلومــا لــدى الفاعــل� ،أو فــي وضعيــة �إعاقــة �أو معروفــة بضعــف قواهــا
العقليــة� ،أو ضــد �أحــد ال�أصــول �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 ال�أبنــاء �أو �أحــد الوالديــن كمــا يلــي:
 .1في الحالات ...............
(الباقي بدون تغيير)
«الفصــل  – :431مــن �أمســك عمــدا ........................ل�أي
خطــر ،يعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة �أشــهر �إلــى ســنتين وغرامــة مــن � 2.000إلــى
 10.000درهــم.
تضاعــف العقوبــة� ،إذا كان مرتكــب الجريمــة زوجــا �أو خاطبــا �أو طليقــا �أو �أحــد
ال�أصــول �أو �أحــد الفــروع �أو �أحــد ال�أخــوة �أو كافــلا �أو شــخصا لــه ولايــة �أو
ســلطة علــى الضحيــة �أو مكلفــا برعايتــه� ،أو �إذا كان ضحيــة الجريمــة قاصــر �أو
6

قانون محاربة العنف ضد النساء

فــي وضعيــة �إعاقــة �أو معروفــة بضعــف قواهــا العقليــة ،وكــذا فــي حالــة العــود».
«الفصــل – :446ال�أطبــاء والجراحــون ...............................
 ..........................................عشــرون �ألــف درهــم.
غير �أن ال�أشخاص..............................في الفقرة السابقة:
� .2إذا بلغوا عن �إجهاض..............................بهذا التبليغ؛
� .3إذا بلغوا السلطات القضائية� .......................أو وظيفتهم.
�إذا اســتدعي...........................................في الفقــرة
�أعــلاه ،ف�إنهــم يكونــون ملزميــن بــال�إ دلاء بشــهاداتهم ،ويجــوز لهــم ،عنــد
الاقتضــاء ،ال�إ دلاء بهــا كتابــة».
«الفصــل � – :481إلــى جانــب المحاكــم .......................
المســتحق للنفقــة �أو المطــرود مــن بيــت الزوجيــة ،تختــص هــي �أيضــا بالنظــر
فــي الدعــاوى المرفوعــة تنفيــذا لمقتضيــات الفصــول  479و 480و.480 - 1
لا يجــوز رفــع هــذه الدعــاوى� ،إلا بنــاء علــى شــكاية مــن الشــخص المطــرود مــن
بيــت الزوجيــة �أو الشــخص المهمــل �أو المســتحق..................من
طــرف النيابــة العامــة عندمــا يكــون النائــب الشــرعي........للجريمة.
يجــب �أن يســبق المتابعــة� ،إعــذار المحكــوم عليــه بالنفقــة بـ�أن يقــوم بمــا عليــه
فــي ظــرف ثلاثيــن يومــا.
ويتــم هذا.................................وذلــك بنــاء علــى تعليمــات
مــن النيابــة العامــة.
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�إذا كان المحكوم عليه هاربا �أو ......................الاستجواب».
«الفصــل  :1-503يعاقــب بالحبــس مــن ســنة �إلــى ثــلاث ســنوات وبالغرامــة
مــن ...................جنســية».

المادة 3
يغيــر علــى النحــو التالــي عنـوان الفــرع الســابع مــن البــاب الثامــن مــن الكتــاب
الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنائــي المشــار �إليهــا �أعــلاه:
الفرع « :7في الاستغلال الجنسي وفي �إفساد الشباب»

المادة 4
تتمــم علــى النحــو التالــي �أحــكام الفصليــن  61و 407مــن مجموعــة القانــون
الجنائــي المشــار �إليهــا �أعــلاه:
«الفصل  – :61التدابير الوقائية الشخصية هي:
 .1ال�إ قصاء؛
......................................
 .9سقوط الحق في الولاية الشرعية على ال�أبناء؛
 .10منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛
� .11إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم».
«الفصل  - :407من ساعد� ...........................إلى خمس.
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تضاعــف العقوبــة �إذا ارتكبــت الجريمــة ضــد قاصــر �أو ضــد امــر�أة بســبب
جنســها� ،أو مــن طــرف �أحــد الزوجيــن فــي حــق الــزوج ال�آخــر� ،أو �إذا ارتكبــت
مــن طــرف �أحــد الفــروع �أو �أحــد ال�أصــول �أو الكافــل �أو الطليــق �أو الخاطــب �أو
شــخص لــه ولايــة �أو ســلطة علــى الضحيــة �أو مكلــف برعايتهــا».

المادة 5
تتمم على النحو التالي �أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار �إليها �أعلاه بالفصول 1
 88و 88- 2و 88- 3و 323- 1و 323- 2و 429- 1و 436- 1و 444- 1و 444- 2و447- 1و 447- 2و 447- 3و 480- 1و 481- 1و 503- 1- 1و 503- 1- 2و 503- 2- 1و:526- 1
«الفصــل  - :1-88فــي حالــة ال�إ دانــة مــن �أجــل جرائــم التحــرش �أو الاعتــداء �أو
الاســتغلال الجنســي �أو ســوء المعاملــة �أو العنــف ضــد المـر�أة �أو القاصريــن� ،أيــا
كانــت طبيعــة الفعــل �أو مرتكبــه ،يمكــن للمحكمــة الحكــم بمــا يلــي:
 .1منــع المحكــوم عليــه مــن الاتصــال بالضحيــة �أو الاقتــراب مــن مــكان
تواجدهــا� ،أو التواصــل معهــا بـ�أي وســيلة ،لمــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات
ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه �أو مــن تاريــخ صــدور
المقــرر القضائــي� ،إذا كانــت العقوبــة الســالبة للحريــة المحكــوم بهــا موقوفــة
التنفيــذ �أو غرامــة فقــط �أو عقوبــة بديلــة.
يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا لتنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛
 .2خضــوع المحكــوم عليــه ،خــلال المــدة المشــار �إليهــا فــي البنــد (� )1أعــلاه
�أو �أثنــاء تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة ،لعــلاج نفســي ملائــم.
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يمكــن �أن يتضمــن المقــرر القضائــي بالمؤاخــذة ال�أمــر بتنفيــذ هــذا التدبيــر
مؤقتــا ،بالرغــم مــن اســتعمال �أي طريــق مــن طــرق الطعــن.
يجــوز للمحكمــة �أن تحكــم بمنــع المحكــوم عليــه مــن الاتصــال بالضحيــة �أو
الاقتـراب مــن مــكان تواجدهــا �أو التواصــل معهــا بصفــة نهائيــة ،علــى �أن تعلــل
قرارهــا بهــذا الشـ�أن».
«الفصــل  - :88 - 2يعــد الطبيــب المعالــج تقري ـرا عــن تطــور حالــة المحكــوم
عليــه بالخضــوع للعــلاج ،كل ثلاثــة �أشــهر علــى ال�أقــل ويوجهــه �إلــى قاضــي
تطبيــق العقوبــات ،للت�أكــد مــن تحســن ســلوكه وتفــادي عودتــه �إلــى نفــس
ال�أفعــال التــي �أديــن مــن �أجلهــا.
�إذا اســتقر ر�أي الطبيــب المعالــج علــى �إنهــاء هــذا التدبيــر قبــل الوقــت المحــدد
لــه ،ف�إنــه يخطــر قاضــي تطبيــق العقوبــات بواســطة تقريــر منفصــل يبــرر ذلــك.
يجــب �إشــعار الضحيــة بنتيجــة تقريــر الطبيــب المعالــج بقـرار القاضــي المكلــف
بتطبيــق العقوبــة».
«الفصــل  - :88 - 3يجــوز للنيابــة العامــة �أو لقاضــي التحقيــق �أو للمحكمــة،
عنــد الاقتضــاء �أو بطلــب مــن الضحيــة فــي حالــة المتابعــة مــن �أجــل الجرائــم
المشــار �إليهــا فــي الفصــل � 88 - 1أعــلاه ،ال�أمــر بمنــع الشــخص المتابــع مــن
الاتصــال بالضحيــة �أو الاقت ـراب مــن مــكان تواجدهــا� ،أو التواصــل معهــا ب ـ�أي
وســيلة ،ويبقــى هــذا ال�أمــر ســاريا �إلــى حيــن بــت المحكمــة فــي القضيــة».
«الفصــل  - :323 - 1يعاقــب بالحبــس مــن ســتة �أشــهر �إلــى ســنتين وغرامــة مــن
� 2.000إلــى  20.000درهــم �أو ب�إحــدى هاتيــن العقوبتيــن ،مــن خــرق تدبيــر
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المنــع مــن الاتصــال بالضحيــة �أو الاقتـراب منها �أو التواصل معها ب�أي وســيلة� ،أو
رفــض الخضــوع لعــلاج نفســي ملائــم تطبيقــا للفصــول  88- 1و� 88- 3أعــلاه».
«الفصــل  - :323 - 2يعاقــب بالحبــس مــن شــهر �إلــى ثلاثــة �أشــهر وغرامــة مــن
� 5000إلى  20.000درهم �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير
الحمايــة المشــار �إليهــا فــي المــادة  82 - 5 - 2مــن قانــون المســطرة الجنائيــة».
«الفصــل  - :429 - 1تضاعــف العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــول 425
و 426و 427و 429مــن هــذا القانــون� ،إذا كان مرتكــب الجريمــة �أحــد الزوجيــن
ضــد الــزوج ال�آخــر �أو الطليــق �أو الخاطــب� ،أو �أحــد ال�أصــول �أو �أحــد الفــروع �أو
�أحــد ال�إ خــوة �أو كافــلا �أو شــخصا لــه ولايــة �أو ســلطة علــى الضحيــة �أو مكلفــا
برعايتــه ،وكــذا فــي حالــة العــود� ،أو �إذا كان ضحيــة الجريمــة قاصــرا �أو فــي
وضعيــة �إعاقــة �أو معروفــة بضعــف قواهــا العقليــة».
«الفصــل � - :436 - 1إذا ارتكــب الاختطــاف �أو الاحتجــاز مــن طــرف �أحــد
الزوجيــن �أو الطليــق �أو الخاطــب �أو �أحــد ال�أصــول �أو �أحــد الفــروع �أو �أحــد
ال�إ خــوة �أو الكافــل �أو شــخص لــه ولايــة �أو ســلطة علــى الضحيــة �أو مكلــف
برعايتــه �أو �إذا تعــرض الضحيــة لعنــف �آخــر كيفمــا كان نوعــه ترفــع العقوبــة
الســالبة للحريــة �إلــى:
 .1الســجن مــن عشــر �إلــى عشــرين ســنة ،فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي
الفقــرة ال�أولــى مــن الفصــل  436مــن هــذا القانــون؛
 .2الســجن مــن عشــرين �إلــى ثلاثيــن ســنة ،فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي
الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  436مــن هــذا القانــون».
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«الفصــل  - :444 - 1يعاقــب علــى الســب المرتكــب ضــد المــر�أة بســبب
جنســها بغرامــة ماليــة مــن � 12.000إلــى  60.000درهــم».
«الفصــل  - :444 - 2يعاقــب علــى القــذف المرتكــب ضــد المــر�أة بســبب
جنســها بغرامــة مــن � 12.000إلــى  120.000درهــم».
«الفصــل  - :447 - 1يعاقــب بالحبــس مــن ســتة �أشــهر �إلــى ثــلاث ســنوات
وغرامــة مــن � 2.000إلــى  20.000درهــم ،كل مــن قــام عمــدا ،وب ـ�أي وســيلة
بمــا فــي ذلــك ال�أنظمــة المعلوماتيــة ،بالتقــاط �أو تســجيل �أو بــث �أو توزيــع �أقـوال
�أو معلومــات صــادرة بشــكل خــاص �أو ســري ،دون موافقــة �أصحابهــا.
يعاقــب بنفــس العقوبــة ،مــن قــام عمــدا وب ـ�أي وســيلة ،بتثبيــت �أو تســجيل �أو
بــث �أو توزيــع صــورة شــخص �أثنــاء تواجــده فــي مــكان خــاص ،دون موافقتــه».
«الفصــل  - :447 - 2يعاقــب بالحبــس مــن ســنة واحــدة �إلــى ثــلاث ســنوات
وغرامــة مــن � 2.000إلــى  20.000درهــم ،كل مــن قــام ب ـ�أي وســيلة بمــا فــي
ذلــك ال�أنظمــة المعلوماتيــة ،ببــث �أو توزيــع تركيبــة مكونــة مــن �أقـوال شــخص �أو
صورتــه ،دون موافقتــه� ،أو قــام ببــث �أو توزيــع ادعــاءات �أو وقائــع كاذبــة ،بقصــد
المــس بالحيــاة الخاصــة لل�أشــخاص �أو التشــهير بهــم».
«الفصــل  - :447 - 3يعاقــب بالحبــس مــن ســنة واحــدة �إلــى خمــس ســنوات
وغرامــة مــن � 5.000إلــى  50.000درهــم� ،إذا ارتكبــت ال�أفعــال المنصــوص
عليهــا فــي الفصليــن  447 - 1و 447 - 2فــي حالــة العــود وفــي حالــة ارتــكاب
الجريمــة مــن طــرف الــزوج �أو الطليــق �أو الخاطــب �أو �أحــد الفــروع �أو �أحــد
ال�أصــول �أو الكافــل �أو شــخص لــه ولايــة �أو ســلطة علــى الضحيــة �أو مكلــف
برعايتهــا �أو ضــد ام ـر�أة بســبب جنســها �أو ضــد قاصــر».
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«الفصــل  - :480- 1يعاقــب بالحبــس مــن شــهر واحــد �إلــى ثلاثــة �أشــهر وغرامــة
مــن � 2.000إلــى  5.000درهــم ،عــن الطــرد مــن بيــت الزوجيــة �أو الامتنــاع
عــن �إرجــاع الــزوج المطــرود مــن بيــت الزوجيــة ،وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه
فــي المــادة  53مــن مدونــة ال�أســرة ،وتضاعــف العقوبــة فــي حالــة العــود».
«الفصــل  - :481- 1فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي الفصــول  479و480
و 480- 1من هذا القانون ،ف�إن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة
ول�آثار المقرر القضائي المكتســب لقوة الشــيء المقضي به في حالة صدوره».
«الفصل  - :503- 1- 1يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس
مــن شــهر واحــد �إلــى ســتة �أشــهر وغرامــة مــن � 2.000إلــى  10.000درهــم �أو
ب�إحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن �أمعــن فــي مضايقة الغير في الحــالات التالية:
 .1فــي الفضــاءات العموميــة �أو غيرهــا ،ب�أفعــال �أو �أقـوال �أو �إشــارات ذات طبيعــة
جنســية �أو ل�أغراض جنســية؛
 .2بواســطة رســائل مكتوبــة �أو هاتفيــة �أو �إلكترونيــة �أو تســجيلات �أو صــور ذات
طبيعــة جنســية �أو ل�أغـراض جنســية.
تضاعــف العقوبــة �إذا كان مرتكــب الفعــل زميــلا فــي العمــل �أو مــن ال�أشــخاص
المكلفيــن بحفــظ النظــام وال�أمــن فــي الفضــاءات العموميــة �أو غيرهــا».
«الفصــل  - :503 - 1- 2يعاقــب بالحبــس مــن ثــلاث �إلــى خمــس ســنوات
وغرامــة مــن � 5.000إلــى  50.000درهــم� ،إذا ارتكــب التحــرش الجنســي مــن
طــرف �أحــد ال�أصــول �أو المحــارم �أو مــن لــه ولايــة �أو ســلطة علــى الضحيــة �أو
مكلفــا برعايتــه �أو كافــلا لــه� ،أو �إذا كان الضحيــة قاص ـرا».
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«الفصــل  - :503 - 2 - 1دون ال�إ خــلال بالمقتضيــات الجنائيــة ال�أشــد ،يعاقــب
بالحبــس مــن ســتة �أشــهر �إلــى ســنة وغرامــة مــن � 10.000إلــى  30.000درهــم
�أو ب�إحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط ،مــن �أكــره شــخصا علــى الــزواج باســتعمال
العنــف �أو التهديــد.
تضاعــف العقوبــة� ،إذا ارتكــب ال�إ كــراه علــى الــزواج باســتعمال العنــف �أو
التهديــد ،ضــد امـر�أة بســبب جنســها �أو قاصــر �أو فــي وضعيــة �إعاقــة �أو معروفــة
بضعــف قواهــا العقليــة.
لا تجوز المتابعة �إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
يضــع التنــازل عــن الشــكاية حــدا للمتابعــة ول�آثــار المقــرر القضائــي المكتســب
لقــوة الشــيء المقضــي بــه فــي حالــة صــدوره».
«الفصــل  - :526 - 1يعاقــب بالحبــس مــن شــهر واحــد �إلــى ســتة �أشــهر وغرامــة
مــن � 2.000إلــى  10.000درهــم �أو ب�إحــدى هاتيــن العقوبتيــن� ،أحــد الزوجيــن
فــي حالــة تبديــد �أو تفويــت �أموالــه ،بســوء نيــة وبقصــد ال�إ ضـرار بالــزوج ال�آخــر �أو
ال�أبنــاء �أو التحايــل علــى مقتضيــات مدونــة ال�أســرة المتعلقــة بالنفقــة �أو الســكن
وبالمســتحقات المترتبــة عــن �إنهــاء العلاقــة الزوجيــة �أو باقتســام الممتلــكات.
لا تجوز المتابعة �إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.
يضــع التنــازل عــن الشــكاية حــدا للمتابعــة ول�آثــار المقــرر القضائــي المكتســب
لقــوة الشــيء المقضــي بــه فــي حالــة صــدوره».
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الباب الثالث :أ�حكام مسطرية
المادة 6
تغير وتتمم على النحو التالي �أحكام المادة  302من القانون رقم 22.01
المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 1.02.255
بتاريـــخ  25من رجـب � 3( 1423أكتوبر  )2002كما وقع تغييره وتتميمه:
«المادة � :302إذا اعتبرت المحكمة �أن  ................الجلسة سرية.
�إذا تعلــق ال�أمــر بقضيــة عنــف �أو اعتــداء جنســي ضــد المـر�أة �أو القاصــر يمكــن
للمحكمــة� ،أن تعقــد جلســة ســرية بطلــب مــن الضحيــة.
�إذا تقــررت ســرية ................المذكــورة فــي الفقرتيــن �أعــلاه ،ف�إنهــا
تشــمل �أيضــا ...................المناقشــات».

المادة 7
تتمــم علــى النحــو التالــي �أحــكام المــادة  7مــن القانــون رقــم  22.01المتعلــق
بالمســطرة الجنائيــة المشــار �إليــه �أعــلاه:
«المادة  :7يرجع الحق في �إقامة ....................الجريمة مباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن ......................في قانونها ال�أساسي.
غيــر �أنــه ،بالنســبة للجمعيــات المذكــورة والتــي تعنــى بقضايــا مناهضــة العنــف
ضــد النســاء ،حســب قانونهــا ال�أساســي ،ف�إنــه لا يمكنهــا �أن تنتصــب طرفــا �إلا
بعــد حصولهــا علــى �إذن كتابــي مــن الضحيــة.
قانون محاربة العنف ضد النساء

15

يمكن للدولة والجماعات الترابية...................الجاري به العمل».

المادة 8
تتمــم علــى النحــو التالــي �أحــكام القانــون رقــم  22.01المتعلــق بالمســطرة
الجنائيــة المشــار �إليــه �أعــلاه بالمــادة :82 - 5 - 2
«المــادة  - :82 - 5 - 2عــلاوة علــى التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن
 82-4و� 82-5أعــلاه ،تتخــذ فــي قضايــا العنــف ضــد النســاء ،فــورا ،تدابيــر
الحمايــة التاليــة:
▪▪�إرجــاع المحضــون مــع حاضنتــه �إلــى الســكن المعيــن لــه مــن قبــل
ا لمحكمــة ؛
▪▪�إنــذار المعتــدي بعــدم الاعتــداء ،فــي حــال التهديــد بارتــكاب العنــف ،مــع
تعهــده بعــدم الاعتــداء؛
أ
▪▪�إشعار المعتدي ب�أنه يمنع عليه التصرف في ال�موال المشتركة للزوجين؛
▪▪�إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛
▪▪ال�أمــر بال�إ يــداع بمؤسســات ال�إ يـواء �أو مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة للمـر�أة
المعنفــة التــي تحتــاج وترغــب فــي ذلــك».
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الباب الرابع� :آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
المادة 9
تحــدث ،للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،خلايــا ولجــان مشــتركة بيــن
القطاعــات وفقــا للمنصــوص عليــه فــي هــذا البــاب.

المادة 10
تحــدث خلايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف بالمحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم
الاســتئناف وبالمصالــح المركزيــة واللاممركــزة للقطاعــات المكلفــة بالعــدل
وبالصحــة وبالشــباب وبالم ـر�أة ،وكــذا للمديريــة العامــة لل�أمــن الوطنــي والقيــادة
العليــا للــدرك الملكــي.
تتولــى هــذه الخلايــا مهــام الاســتقبال والاســتماع والدعــم والتوجيــه والمرافقــة
لفائــدة النســاء ضحايــا العنــف.
تتكــون الخلايــا المحدثــة علــى مســتوى المحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم
الاســتئناف ،بال�إ ضافــة لممثلــي ال�إ دارة ،مــن نائــب وكيــل الملــك وقاضــي
ال�أحــداث والمســاعد �أو المســاعدة الاجتماعيــة.
يحــدد بنــص تنظيمــي ت�أليــف الخلايــا المحدثــة علــى مســتوى المصالــح
المركزيــة واللاممركــزة للقطاعــات المكلفــة بالعــدل وبالصحــة وبالشــباب
وبالمـر�أة ،وكــذا للمديريــة العامــة لل�أمــن الوطنــي والقيــادة العليــا للــدرك الملكــي،
وكــذا ممثلــي ال�إ دارة بالخلايــا المحدثــة علــى مســتوى المحاكــم الابتدائيــة
ومحاكــم الاســتئناف.
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يراعى في تكوين هذه الخلايا مبد�أ التخصص ومبد�أ المناصفة.

المادة  :11اللجنة الوطنية
تحــدث لجنــة وطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف تتولــى ممارســة المهــام
والاختصاصــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة عشــر بعــده.
يعيــن رئيــس الحكومــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة باقت ـراح مــن الســلطة الحكوميــة
المكلفــة بالم ـر�أة.
يمكــن �أن يحضــر �أشــغال اللجنــة الوطنيــة شــخصيات وممثلــون عــن الهيئــات
الوطنيــة والمنظمــات المعنيــة بقضايــا المـر�أة �إذا ر�أت اللجنــة فائــدة فــي ذلــك.
تعقــد اللجنــة الوطنيــة اجتماعاتهــا مــرة فــي الســنة علــى ال�أقــل ،وكلمــا دعــت
الضــرورة �إلــى ذلــك ،بدعــوة مــن رئيســها �أو �أغلبيــة �أعضائهــا.
يتولى القطاع المكلف بالمر�أة كتابة هذه اللجنة.
يحدد نص تنظيمي ت�أليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية.

المادة 12
تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق وطنيــا بيــن تدخــلات القطاعــات الحكوميــة
وال�إ دارات المركزيــة المعنيــة بموضــوع العنــف ضــد النســاء؛
▪▪�إبــداء الـر�أي فــي مخططــات عمــل اللجــن الجهويــة والمحليــة ،المشــار �إليهــا
فــي المـواد  13و 15بعــده ،وتتبــع تنفيذهــا؛
▪▪تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها؛
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▪▪رصد واقتراح �إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛
▪▪المســاهمة فــي وضــع �آليــات لتحســين تدبيــر عمــل الخلايــا ،المشــار �إليهــا
فــي المــادة � 10أعــلاه ،واللجــن الجهويــة والمحليــة ومواكبــة عملهــا مركزيــا؛
▪▪تقويــة وتفعيــل �آليــات الشــراكة والتعــاون بيــن اللجــن الجهويــة واللجــن
المحليــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي وباقــي المتدخليــن؛
▪▪�إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.

المادة  :13اللجان الجهوية
تحــدث لجنــة جهويــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف علــى مســتوى الدائــرة
القضائيــة لــكل محكمــة اســتئناف ،وتت�ألــف مــن:
▪▪الوكيل العام للملك �أو نائبه رئيسا؛
أ
▪▪قــاض للتحقيــق ومستشــار للحكــم ومستشــار مكلــف بال�حــداث ،يعينهــم
الرئيــس ال�أول لمحكمــة الاســتئناف؛
▪▪رئيس كتابة النيابة العامة �أو من يمثله؛
▪▪رئيس كتابة الضبط �أو من يمثله؛
▪▪المساعد �أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
▪▪ممثلي ال�إ دارة؛
▪▪ممثل مجلس الجهة؛
▪▪محام ،يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
▪▪مفوض قضائي ،يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
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كمــا يمكــن �أن يحضــر �أشــغال اللجنــة كل شــخصية معروفــة باهتمامهــا وخبرتهــا
بقضايــا المــر�أة ،وكــذا ممثلــو الهيئــات والمؤسســات والجمعيــات التــي تــرى
اللجنــة فائــدة فــي دعوتهــا.

المادة 14
تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
▪▪�إعداد خطط عمل جهوية في �إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق بيــن الســلطة القضائيــة وباقــي القطاعــات
وال�إ دارات المعنيــة بقضايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف علــى المســتوى
الجهــوي؛
▪▪التواصــل والتنســيق مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي هــذا
المجــال؛
▪▪العمــل علــى توحيــد كيفيــات اشــتغال الخلايــا واللجــن المحليــة ،بمــا يكفل
تجانــس وتكامــل الخدمــات علــى مســتوى الدوائــر القضائيــة التابعــة لنفــوذ
محكمــة الاســتئناف وباقــي القطاعــات وال�إ دارات المعنيــة؛
▪▪رصــد ال�إ كراهــات والمعيقــات المرتبطــة بعمليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا
العنــف ،واقتــراح الحلــول المناســبة لهــا بشــكل تشــاركي ،وفــي حــدود
صلاحيــات و �إمكانيــات كل قطــاع؛
▪▪رصــد ال�إ كراهــات والمعيقــات المرتبطــة بعمليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا
العنــف ،التــي تقتضــي تدخــلا علــى الصعيــد المركــزي؛
▪▪ترصيــد مختلــف الخب ـرات والتجــارب الناجحــة وتعميمهــا علــى مختلــف
ال�آليــات المحليــة؛
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▪▪�إعــداد تقاريــر دوريــة وتقريــر ســنوي حــول ســير وحصيلــة عملهــا وعمــل
اللجــان المحليــة ،وكــذا خلايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف.
ترفــع تقاريــر اللجــان الجهويــة ،بمــا فــي ذلــك تقريرهــا الســنوي� ،إلــى اللجنــة
الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف.
تعقــد اللجــان الجهويــة اجتماعاتهــا مرتيــن فــي الســنة علــى ال�أقــل ،وكلمــا دعــت
الضــرورة لذلــك ،بدعــوة من رئيســها.
تعقــد اللجــان الجهويــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف اجتماعاتهــا بحضــور
نصــف �أعضائهــا ،علــى ال�أقــل ،وتتخــذ قراراتهــا ب�أغلبيــة ال�أعضــاء الحاضريــن.
تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية.

المادة  :15اللجان المحلية
تحــدث لجنــة محليــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف علــى مســتوى الدائــرة
القضائيــة لــكل محكمــة ابتدائيــة ،وتت�ألــف مــن:
▪▪وكيل للملك �أو نائبه رئيسا؛
▪▪قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض ال�أحداث ،يعينهم رئيس المحكمة؛
▪▪رئيس كتابة النيابة العامة �أو من يمثله؛
▪▪رئيس كتابة الضبط �أو من يمثله؛
▪▪المساعد �أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
▪▪ممثلي ال�إ دارة؛
▪▪ممثل المجلس ال�إ قليمي؛
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▪▪محام ،يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
▪▪مفوض قضائي ،يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛
كمــا يمكــن �أن يحضــر �أشــغال اللجنــة كل شــخصية معروفــة باهتمامهــا بقضايــا
المــر�أة ،وكــذا ممثلــو الهيئــات والمؤسســات والجمعيــات التــي تــرى اللجنــة
فائــدة فــي دعوتهــا.

المادة  :16اختصاصات اللجان المحلية
تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
▪▪�إعداد خطط عمل محلية في �إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
▪▪ضمــان التواصــل والتنســيق بيــن الســلطة القضائيــة وباقــي القطاعــات
وال�إ دارات المعنيــة بقضايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف وجمعيــات
المجتمــع العاملــة فــي المجــال؛
▪▪رصــد ال�إ كراهــات والمعيقــات المرتبطــة بعمليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا
العنــف ،واقتــراح الحلــول المناســبة لهــا بشــكل تشــاركي ،وفــي حــدود
صلاحيــات و �إمكانيــات كل قطــاع؛
▪▪رصــد ال�إ كراهــات والمعيقــات المرتبطــة بعمليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا
العنــف ،التــي تقتضــي تدخــلا علــى الصعيــد الجهــوي �أو المركــزي؛
▪▪�إعداد تقارير دورية.
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ترفــع اللجــان المحليــة تقاريرهــا الدوريــة �إلــى اللجــان الجهويــة حــول ســير
وحصيلــة عملهــا.
تعقــد اللجــان المحليــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف اجتماعاتهــا �أربــع مـرات
فــي الســنة علــى ال�أقــل ،وكلمــا دعــت الضــرورة ذلــك ،بدعــوة مــن رئيســها.
تعقــد اللجــان المحليــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف اجتماعاتهــا بحضــور
نصــف �أعضائهــا ،علــى ال�أقــل ،وتتخــذ قراراتهــا ب�أغلبيــة ال�أعضــاء الحاضريــن.
تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.
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الباب الخامس :التدابير والمبادرات للوقاية من العنف
المادة 17
تتخــذ الســلطات العموميــة كل التدابيــر وال�إ جــراءات اللازمــة للوقايــة مــن
العنــف ضــد النســاء ،ومــن �أجــل ذلــك تســهر الســلطات العموميــة علــى �إعــداد
وتنفيــذ سياســات وبرامــج تهــدف �إلــى التحســيس بمخاطــر العنــف ضــد المـر�أة
وتصحيــح صورتهــا فــي المجتمــع ،والعمــل علــى �إذكاء الوعــي بحقوقهــا.

الباب السادس :دخول حيز التنفيذ
المادة 18
يدخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ بعــد ســتة �أشــهر مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة
الرســمية.
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ظهير شريف رقم 1.16.52
صادر في  19من رجب  27( 1437أ�بريل )2016
بتنفيذ القانون ال�إ طار رقم  97.13المتعلق بحماية حقوق
ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة والنهوض بها
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلــم مــن ظهيرنــا الشــريف هــذا� ،أســماه اللــه و�أعــز �أمــره �أننــا بنــاء علــى الدســتور،
ولا ســيما الفصليــن  42و 50منــه� ،أصدرنــا �أمرنــا الشــريف بمــا يلــي:
ينفــذ وينشــر بالجريــدة الرســمية عقــب ظهيرنــا الشــريف هــذا ،القانــون ال�إ طــار
رقــم  97.13المتعلــق بحمايــة حقــوق ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة والنهــوض
بهــا ،كمــا وافــق عليــه مجلــس النـواب ومجلــس المستشــارين.
وحرر بالرباط في  19من رجب � 27( 1437أبريل )2016
وقعه بالعطف :رئيس الحكومة
ال�إ مضاء :سعد الدين العثماني.

 19ماي 2016
النشر بالجريدة الرسمية عدد 6466
� 8أبريل 2016
المصادقة النهائية بال�إ جماع
 2مارس 2016
قراءة ثانية بمجلس المستشارين
 10فبراير 2016
مصادقة مجلس النواب
 30يونيو 2015
التقديم بمجلس النواب
 23يونيو 2015
مصادقة مجلس المستشارين
� 27أبريل 2015
التقديم بمجلس المستشارين
� 14أكتوبر 2014
مصادقة المجلس الوزاري
 19يونيو 2014
التقديم والمصادقة بالمجلس الحكومي

مســار المصادقة
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قانون إ�طار رقم  97.13يتعلق
بحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية إ�عاقة والنهوض بها
الباب ال�أول :ال�أهداف والمبادئ
المادة ال�أولى

تطبيقــا ل�أحــكام الفصليــن  34و 71مــن الدســتور ،و�أحــكام الاتفاقيــات
الدوليــة المتعلقــة بحقــوق ال�إ نســان ،ولا ســيما منهــا الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق
ال�أشــخاص ذوي ال�إ عاقــة والبروتوكــول الاختيــاري المرفــق بهــا اللــذان صادقــت
عليهمــا المملكــة المغربيــة ،يحــدد هــذا القانــون ال�إ طــار ال�أهــداف ال�أساســية
التــي تســعى الدولــة لتحقيقهــا فــي مجــال حمايــة حقــوق ال�أشــخاص فــي
وضعيــة �إعاقــة والنهــوض بهــا.
وتتمثل هذه ال�أهداف في:
▪ضمــان حمايــة فعالــة لحقــوق وحريــات ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة
والنهــوض بهــا؛
▪الوقايــة مــن �أســباب ال�إ عاقــة وتشــخيصها والتحســيس بضــرورة اتخــاذ
الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب ال�إ صابــة بهــا؛
▪ت�أهيل ال�أشخاص في وضعية �إعاقة و �إعادة ت�أهيلهم ،من �أجل تمكينهم من
بلوغ �أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم،
مــن خــلال تعزيــز قدراتهــم و �إمكاناتهــم ،وتحقيــق مشــاركتهم الاجتماعيــة؛
▪تيســير �إدماجهــم الاجتماعــي ومشــاركتهم فــي جميــع مناحــي الحيــاة بكيفيــة
طبيعيــة علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم مــن ال�أشــخاص دون تمييــز.
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يعتبــر تحقيــق هــذه ال�أهــداف مســؤولية وطنيــة تقــع علــى عاتــق الدولــة والمجتمع
والمواطــن ،يتعيــن القيــام بهــا فــي �إطــار السياســة العامــة للدولــة ،وفــي نطــاق
القوانيــن وال�أنظمــة الجــاري بهــا العمــل.
كمــا تســاهم الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العمومية في �إطــار الاختصاصات
الموكولــة �إليهــا بموجــب التشــريع الجــاري بهــا العمــل ،وكــذا الجمعيــات
المهتمــة بقضايــا ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ،فــي تحقيــق ال�أهــداف المشــار
�إليهــا فــي هــذه المــادة.

المادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون ال�إ طار بـ:
▪الشــخص فــي وضعيــة إ�عاقــة :كل شــخص لديــه قصــور �أو انحصــار
فــي قدراتــه البدنيــة �أو العقليــة �أو النفســية �أو الحســية ،بصــورة دائمــة،
س ـواء كانــت مســتقرة �أو متطــورة ،قــد يمنعــه ،عنــد التعامــل مــع مختلــف
الحواجــز ،مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم
المســاواة مــع ال�آخريــن؛
▪التمييــز علــى �أســاس ال�إ عاقــة :هــو كل فعــل �أو امتنــاع �أو تصــرف �أو
�إج ـراء ،يقــوم بــه شــخص ذاتــي �أو اعتبــاري ،يترتــب عنــه حرمــان شــخص
فــي وضعيــة �إعاقــة ،بســبب �إعاقتــه ،مــن الحصــول علــى حــق �أو ممارســته
�أو حرمانــه مــن خدمــة تقــدم للعمــوم؛
غيــر �أنــه لا تعتبــر تمييـزا التدابيــر وال�إ جـراءات التشــجيعية الهادفــة �إلــى ال�إ نصــاف
وضمــان تكافــؤ الفــرص لفائــدة ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة.
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▪الترتيبــات التيســيرية المعقولــة :هــي التعديــلات والترتيبــات اللازمــة
والمناســبة التــي لا تفــرض عبئــا غيــر متناســب �أو غيــر ضــروري ،والتــي
تكــون هنــاك حاجــة �إليهــا فــي حالــة محــددة ،لكفالــة تمتــع ال�أشــخاص فــي
وضعيــة �إعاقــة ،علــى �أســاس المســاواة مــع ال�آخريــن بجميــع حقــوق ال�إ نســان
والحريــات ال�أساســية وممارســتها.

المادة 3
يتعيــن علــى كل ســلطة مــن الســلطات العموميــة عنــد �إعدادهــا وتنفيذهــا
للسياســات العموميــة القطاعيــة �أو المشــتركة بيــن القطاعــات مراعــاة المبــادئ
التاليــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ،مــع ال�أخــذ
بعيــن الاعتبــار البعــد الترابــي لهــذه السياســات:
▪احترام كرامة ال�أشخاص في وضعية �إعاقة وضمان استقلالهم الذاتي؛
▪عدم التمييز على �أساس ال�إ عاقة بمختلف �أشكاله؛
▪ضمــان مشــاركة ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة فــي جميــع ال�أنشــطة
و �إشــراكهم فيهــا بصــورة كاملــة وفعالــة؛
▪تكافؤ الفرص؛
▪تيسير الولوج �إلى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية؛
▪المساواة بين الذكور وال�إ ناث الموجودين في وضعية �إعاقة؛
▪احتـرام القــدرات المتطــورة لل�أطفــال فــي وضعيــة �إعاقــة وحقهــم فــي الحفــاظ
علــى هويتهم.
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الباب الثاني :الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
المادة 4
يعفــى ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة مــن شــرط الســن المطلوبــة مــن �أجــل
الاســتفادة مــن الرواتــب والتعويضــات التــي تمنحهــا �أنظمــة وصناديــق التغطيــة
الاجتماعيــة للوالديــن عــن الابــن �أو الابنــة فــي وضعيــة �إعاقــة �أو للشــخص
المكلــف بحضانتــه �أو بكفالتــه ،العامليــن بالقطــاع العــام �أو القطــاع الخــاص،
طبقــا للمقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.
وتطبــق نفــس المقتضيــات علــى ال�أبنــاء اليتامــى المســتحقين والموجوديــن فــي
وضعيــة �إعاقــة ،مــن �أجــل الاســتفادة مــن المعاشــات والرواتــب التــي تمنحهــا
ال�أنظمــة والصناديــق المذكــورة.

المادة 5
يســتفيد ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة مــن خدمــات �أنظمــة الت�أميــن علــى قــدم
المســاواة مــع غيرهــم.

المادة 6
تضــع الدولــة ،بشــراكة مــع المؤسســات والجمعيــات المهتمــة بقضايــا
ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة وغيرهــا مــن �أشــخاص القانــون العــام �أو القانــون
الخــاص ،نظامــا للدعــم الاجتماعــي والتشــجيع والمســاندة لفائــدة ال�أشــخاص
فــي وضعيــة �إعاقــة ،يكــون الهــدف منــه تقديــم مختلــف �أنــواع الدعــم
والمســاعدة الاجتماعيــة علــى وجــه الخصــوص �إلــى كل مــن:
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▪ال�أشخاص الموجودين في وضعية �إعاقة ،كلما كانوا في حاجة لذلك؛
▪�أرباب ال�أسر في وضعية فقر الذين لهم �أبناء في وضعية �إعاقة؛
▪ال�أشــخاص فــي وضعيــة فقــر المكلفيــن بحضانــة �أشــخاص فــي وضعيــة
�إعاقــة؛
▪ال�أشــخاص فــي وضعيــة فقــر الذيــن يوجــد تحــت كفالتهــم �أشــخاص فــي
وضعيــة �إعاقــة؛
▪مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بال�أشخاص في وضعية �إعاقة.
يحــدد نظــام الدعــم الاجتماعــي المذكــور و�أشــكاله ومصــادر تمويلــه وكيفيــات
تدبيــره وشــروط الاســتفادة منــه بنــص تشــريعي.

المادة 7
يســتفيد ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ،ولا ســيما الذيــن هــم فــي وضعيــة فقــر،
مــن برامــج الســكن المخصصــة للفئــات الاجتماعيــة ال�أقــل دخــلا ،وذلــك
بشــروط تفضيليــة تحــدد فــي �إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص.

المادة 8
تحــدد ضمــن قواعــد الحمايــة العامــة للصحــة التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن
جميــع �أنــواع ال�إ عاقــات وتشــخيصها والعــلاج منهــا.
ومــن �أجــل ذلــك ،تعمــل الســلطات العموميــة المختصــة علــى تطويــر برامــج
الكشــف عــن ال�أســباب المؤديــة لل�إ عاقــة ،والتشــخيص المبكــر لهــا بهــدف
الحــد مــن مضاعفاتهــا وتطورهــا.
القانون ال�إ طار لحماية حقوق ال�أشخاص في وضعية �إعاقة

31

المادة 9
يستفيد ال�أشخاص في وضعية �إعاقة من الحق في الحصول على:
▪خدمــات التشــخيص والتطبيــب والعــلاج ،وخدمــات الترويــض و �إعــادة
الت�أهيــل ،والخدمــات المرافقــة عنــد الاقتضــاء؛
▪المعينــات التقنيــة وال�أجهــزة التعويضيــة والبديلــة ،كلمــا اقتضــت وضعيتهــم
ذلــك.
تحــدد شــروط وكيفيــات الاســتفادة مــن الخدمــات والمعينــات وال�أجهــزة
المذكــورة بنــص تنظيمــي.

المادة 10
تحــدث ،طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل بمؤسســات
التعليــم والتكويــن ،شــعب وتخصصــات طبيــة وشــبه طبيــة فــي مجــال دراســة
�أنــواع ال�إ عاقــة وتشــخيصها والوقايــة منهــا وعلاجهــا ،وفــي مجــال الترويــض
الطبــي و �إعــادة الت�أهيــل الوظيفــي لل�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة.
كمــا تحــدث ،طبقــا للنصــوص المذكــورة ،شــعب متخصصــة بمؤسســات
التكويــن المهنــي لاكتســاب المهــارات اللازمــة لصنــع وتركيــب المعينــات
التقنيــة وال�أجهــزة التعويضيــة والبديلــة.
تتخذ التدابير التحفيزية اللازمة من �أجل التشجيع على �إحداث مقاولات ل�إ نتاجها.
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الباب الثالث :التربية والتعليم والتكوين
المادة 11
يســتفيد ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة مــن حقهــم فــي التربيــة والتعليــم والتكويــن
بجميــع �أســلاكه ،بمــا فــي ذلــك حريــة اختيــار التخصصــات التــي تناســبهم،
والتــي يرغبــون فــي متابعــة دراســتهم بهــا .ولا يمكــن �أن تشــكل ال�إ عاقــة مانعــا
مــن الاســتفادة مــن هــذا الحــق �أو ســببا للحــد مــن ممارســته.
ول�أجل ذلك يستفيدون من:
▪حقهــم فــي التســجيل بمؤسســات التربيــة والتعليــم وبمؤسســات التكويــن
المهنــي ،ولا ســيما منهــا ال�أقــرب لمحــل �إقامتهــم؛
▪استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة �إعاقتهم.
كما تلتزم الدولة القيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم.

المادة 12
تتخــذ الدولــة التدابيــر التحفيزيــة الملائمــة ،فــي �إطــار تعاقــدي ،مــن �أجــل
التشــجيع علــى �إحــداث مؤسســات متخصصــة فــي مجــال تربيــة ال�أشــخاص فــي
وضعيــة �إعاقــة وتعليمهــم وتكوينهــم ،الذيــن يختــارون �أو يتعــذر عليهــم متابعــة
دراســتهم وتكوينهــم بمؤسســات �أخــرى.
وتعتبــر المؤسســات المتخصصــة المذكــورة جــزءا مــن المنظومــة الوطنيــة للتربيــة
والتكويــن.
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وتتخــذ الدولــة نفــس التدابيــر المذكــورة مــن �أجــل تمكيــن ال�أشــخاص فــي
وضعيــة �إعاقــة مــن الاســتفادة مــن برامــج التربيــة غيــر النظاميــة وتعليــم الكبــار،
التــي تعدهــا وتســهر علــى تنفيذهــا الجمعيــات العاملــة فــي المجــال.

المادة 13
تحــدث لجــان جهويــة لــدى ال�أكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن المحدثــة
بالقانــون رقــم  ،07.00تكلــف بدراســة ملفــات ال�أطفــال فــي وضعيــة �إعاقــة فــي
ســن التمــدرس بمؤسســات التعليــم والتكويــن وتوجيههــم �أو �إعــادة توجيههــم
عنــد الاقتضــاء ،وتتبــع مســار تمدرســهم وتكوينهــم.
يحدد ت�أليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
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الباب الرابع :التشغيل و إ�عادة الت أ�هيل المهني
المادة 14
لا يجــوز حرمــان �أي شــخص فــي وضعيــة �إعاقــة مــن حقــه فــي الشــغل� ،إذا
توافــرت فيــه المؤهــلات اللازمــة للاســتفادة مــن هــذا الحــق.
ولا يمكــن اعتبــار ال�إ عاقــة ســببا يحــول دون تولــي الشــخص فــي وضعيــة �إعاقــة
مهــام المســؤولية ،كلمــا توافــرت فيــه الشــروط اللازمــة لذلــك ،علــى قــدم
المســاواة مــع باقــي المترشــحين لتولــي هــذه المهــام.

المادة 15
تحــدد بنــص تنظيمــي النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل التــي يمكــن
تخصيصهــا ســنويا لفائــدة ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة بالقطــاع العــام.
كمــا تحــدد ،فــي �إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة ومقــاولات القطــاع الخــاص،
النســبة المئويــة مــن مناصــب الشــغل بهــذا القطــاع.

المادة 16
يتعيــن علــى كل جهــة مشــغلة لشــخص �أصيــب ب�إعاقــة ،تمنعــه مــن الاســتمرار
فــي مزاولــة عملــه المعتــاد ،تكليفــه بعمــل �آخــر يناســب وضعيتــه �إذا رغــب فــي
ذلــك� ،إلا �إذا تعــذر ذلــك ،دون �أن يؤثــر هــذا التكليــف علــى وضعيتــه النظاميــة.
ويتعيــن علــى الجهــة المشــغلة اتخــاذ مــا تـراه مناســبا مــن تدابيــر ل�إ عــادة ت�أهيــل
المعنــي بال�أمــر مهنيــا قصــد تمكينــه مــن ممارســة عملــه الجديــد.
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تحــدد بنــص تنظيمــي ،مــع مراعــاة �أحــكام الفقــرة ال�أولــى مــن المــادة 14
�أعــلاه ،قائمــة مناصــب الشــغل التــي يتعــذر �إســنادها �إلــى ال�أشــخاص فــي
وضعيــة �إعاقــة ،وتلــك التــي يمنــع تكليفهــم بهــا� ،إمــا بســبب ال�أضـرار التــي قــد
تلحقهــا بهــم� ،أو مــن المحتمــل �أن تزيــد مــن حــدة �إعاقتهــم.
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البــاب الخامــس :المشــاركة فــي ال�أنشــطة الثقافيــة والرياضيــة
و أ�نشــطة الترفيــه
المادة 17
يتمتــع ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ،علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم ،بالحــق
في :
▪المشــاركة فــي مختلــف ال�أنشــطة الثقافيــة والرياضيــة و�أنشــطة الترفيــه،
وتمكينهــم مــن ال�إ ســهام فــي تنظيمهــا؛
▪دعم قدراتهم ال�إ بداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها؛
▪الاســتفادة مــن برامــج التثقيــف والتدريــب والتكويــن مــن �أجــل الت�أهيــل
لممارســة ال�أنشــطة المذكــورة؛
▪الاعتـراف بالخصوصيــة الثقافيــة واللغويــة الخاصــة بهــم والعمــل علــى دعمهــا
بكل الوسائل المتاحة ،بما في ذلك لغة ال�إ شارة وثقافة الصم وطريقة برايل؛
▪ال�أولويــة فــي الولــوج �إلــى المرافــق والمنشـ�آت والمؤسســات الثقافيــة والرياضيــة
والترفيهيــة ،وفــي الاســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا.
تتخــذ الســلطات العموميــة المعنيــة التدابيــر التحفيزيــة الملائمــة لدعــم رياضــة
ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ،ولا ســيما توفيــر التجهيـزات اللازمــة لممارســتها.
ومــن �أجــل ذلــك ،تســهر الســلطات المذكــورة ،فــي �إطــار تعاقــدي ،علــى
تشــجيع ودعــم �إنشــاء مراكــز للتكويــن والتدريــب الرياضــي الخاصــة بال�أشــخاص
فــي وضعيــة �إعاقــة ،والعمــل علــى دعمهــا.
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الباب السادس :المشاركة في الحياة المدنية والسياسية
المادة 18
يتمتــع ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة بال�أهليــة الكاملــة لممارســة حرياتهــم
وحقوقهــم المدنيــة والسياســية ،طبقــا ل�أحــكام الدســتور ،ولا ســيما البــاب الثانــي
منــه ،ووفــق الشــروط التــي يحددهــا القانــون.
ومــن �أجــل ذلــك ،تتخــذ الســلطات العموميــة المختصــة التدابيــر المناســبة
لتمكينهــم مــن ممارســة هــذه الحريــات والحقــوق بصــورة كاملــة وفعالــة.
وتعمــل الدولــة علــى اتخــاذ كافــة التدابيــر التنظيميــة لضمــان حــق الشــخص فــي
وضعية �إعاقة من ولوج حقه في المشــاركة السياســية الكاملة كباقي المواطنين.

المادة 19
يتمتــع ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ،علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم ،بالحــق
فــي الحمايــة مــن كافــة �أشــكال الاســتغلال والعنــف والاعتــداء والتمييــز بكافــة
�أشــكاله طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل.
ويمنــع كل نشــر ،بــ�أي وســيلة كانــت ،للمعطيــات ذات الطابــع الشــخصي
المتعلقــة بحالتهــم الصحيــة وب�إعــادة ت�أهيلهــم ،دون موافقــة مســبقة مــن قبلهــم.
كمــا يحظــر بــث �أو �إذاعــة �أو نشــر �أي مــادة �إعلاميــة قــد تتضمــن مساســا
بكرامتهــم �أو تنتهــك خصوصيتهــم.
وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها القانون.
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الباب السابع :حقوق ال�أولوية وتكافؤ الفرص
المادة 20
يستفيد ال�أشخاص في وضعية �إعاقة من حق ال�أولوية في:
▪ولوج مكاتب وشبابيك ال�إ دارات والمرافق التي تستقبل العموم؛
▪ال�إ قامــة بالداخليــات وال�إ قامــات وال�أحيــاء الجامعيــة المخصصــة للتلاميــذ
والطلبــة الذيــن يتابعــون دراســتهم بمؤسســات التربيــة والتكويــن والتعليــم
المدرســي والجامعــي العمومــي.
كما يستفيد ال�أشخاص في وضعية فقر منهم من حق ال�أولوية في:
▪ال�إ قامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
▪الحصول على المنح الدراسية.
وعــلاوة علــى ذلــك ،يســتفيد ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة مــن التســهيلات
اللازمــة التــي تمكنهــم مــن اجتيــاز الامتحانــات والمباريــات المنظمــة ،س ـواء
بمؤسســات التعليــم والتكويــن �أو قصــد ولــوج المناصــب العموميــة �أو مناصــب
الشــغل بالقطــاع الخــاص ،مــع مراعــاة مبــد�أ المســاواة مــع المترشــحين ال�آخرين.
وتحدد هذه التسهيلات بنص تنظيمي.
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الباب الثامن :الولوجيات
المادة 21
تســهر الســلطات العموميــة المعنيــة ،طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل ،علــى
اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لجعــل المنش ـ�آت العمرانيــة والمعماريــة ووســائل
النقــل والاتصــال مــزودة بالولوجيــات الضروريــة الخاصــة بال�أشــخاص فــي وضعيــة
�إعاقــة.
كمــا يتعيــن علــى الســلطات المذكــورة اتخــاذ التدابيــر المناســبة لتزويــد
الفضــاءات والبنايــات المفتوحــة فــي وجــه العمــوم ،القائمــة فــي تاريــخ دخــول
هــذا القانــون ال�إ طــار حيــز التنفيــذ ،بالولوجيــات الضروريــة.
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الباب التاسع :أ�حكام ختامية
المادة 22
تقــوم ال�إ دارة ،مــن �أجــل �إعــداد اســتراتيجيات وبرامــج تهــم النهــوض بحقــوق
ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ،ب�إنجــاز دراســات و�أبحــاث و �إحصائيــات حــول
ال�إ عاقــة ،بشـراكة مــع جميــع الهيئــات المعنيــة ،وتعمــل علــى تحليلهــا وتحيينهــا
ووضعهــا رهــن �إشــارة العمــوم ،مــع العمــل علــى التحســيس و �إذكاء الوعــي لــدى
كافــة مكونــات المجتمــع بحقــوق ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة.

المادة 23
تمنــح لــكل شــخص تبثــت �إعاقتــه ،طبقــا ل�أحــكام المــادة الثانيــة مــن هــذا
القانــون ال�إ طــار ،بطاقــة خاصــة.
يحــدد شــكل البطاقــة والبيانــات التــي تتضمنهــا ومــدة صلاحيتهــا وشــروط
ومســطرة الحصــول عليهــا ،والجهــة المؤهلــة لتســليمها بنــص تنظيمــي.
تخــول البطاقــة الاســتفادة مــن الحقــوق والامتيــازات المنصــوص عليهــا فــي هــذا
القانــون ال�إ طــار والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه.

المادة 24
تحــدد التدابيــر التحفيزيــة ذات الطابــع المالــي والجبائــي المنصــوص عليهــا فــي
هــذا القانــون ال�إ طــار وشــروط الاســتفادة منهــا بموجــب قانــون للماليــة.
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المادة 25
تحــدث لجنــة وطنيــة يعهــد �إليهــا بتتبــع تنفيــذ مختلــف الاســتراتيجيات
والبرامــج المتعلقــة بالنهــوض بحقــوق ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة التــي تعدهــا
الحكومــة ،و �إعــداد تقريــر ســنوي.
يحدد ت�أليف هذه اللجنة ومهامها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 26
يدخــل هــذا القانــون ال�إ طــار حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن تاريــخ نشــر النصــوص
التشــريعية والتنظيميــة اللازمــة لتطبيقــه بالجريــدة الرســمية.
مــع مراعــاة �أحــكام الفقــرة الســابعة ،تنســخ ابتــداء مــن نفــس التاريــخ جميــع
ال�أحــكام المنافيــة ،ولا ســيما �أحــكام:
▪القانــون رقــم  05.81المتعلــق بالرعايــة الاجتماعيــة للمكفوفيــن وضعــاف
البصــر ،والقانــون رقــم  07.92المتعلــق بالرعايــة الاجتماعيــة لل�أشــخاص
المعاقيــن ونصوصهمــا التطبيقيــة؛
▪المادة  29من القانون  10.03المتعلق بالولوجيات.
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ظهير شريف رقم 1.17.47
صادر في  30من ذي الحجة  21( 1438سبتمبر )2017
بتنفيذ القانون رقم  79.14المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل
أ�شكال التمييز
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلــم مــن ظهيرنــا الشــريف هــذا� ،أســماه اللــه و�أعــز �أمــره �أننــا ،بنــاء علــى
الدســتور ،ولا ســيما الفصليــن  42و 50و 132و133منــه ،وبعــد الاطــلاع علــى
قـرار المحكمــة الدســتورية رقــم  17/40الصــادر فــي  29مــن ذي الحجــة 1438
( 20ســبتمبر  )2017الــذي صــرح بمقتضــاه «بـ�أن �أحــكام المـواد  1و 2و 3و4
مــن القانــون رقــم  79.14ليــس فيهــا مــا يخالــف الدســتور مــع مراعــاة الملاحظــة
الـواردة بشـ�أن البنــد المتعلــق بتعييــن رئيــس الحكومــة لممثلــي ال�إ دارات العموميــة
ذات الصلــة باختصاصــات الهيئــة ،الــواردة فــي المــادة الرابعــة مــن القانــون
المذكــور»� ،أصدرنــا �أمرنــا الشــريف بمــا يلــي:
ينفــذ وينشــر بالجريــدة الرســمية ،عقــب ظهيرنــا الشــريف هــذا ،القانــون رقــم
 79.14المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل �أشــكال التمييــز ،كمــا وافــق
عليــه مجلــس الن ـواب ومجلــس المستشــارين.
وحرر بالرباط في  30من ذي الحجة  21( 1438سبتمبر )2017
وقعه بالعطف :رئيس الحكومة
ال�إ مضاء :سعد الدين العثماني.
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� 12أكتوبر 2017
النشر بالجريدة الرسمية
عدد 6612

 20غشت 2017
ت�أكيد المحكمة الدستورية على دستورية
المقتضيات القانونية لهذا القانون
قرار عدد 17.40

 08غشت 2017
المصادقة النهائية

 7غشت 2017
قراءة ثانية بمجلس النواب
 02غشت 2017
مصادقة مجلس المستشارين
 26يوليوز 2016
التقديم بمجلس المستشارين
 10ماي 2016
مصادقة مجلس النواب
 24نونبر 2015
التقديم بمجلس النواب
 19مارس 2015
التقديم والمصادقة بالمجلس الحكومي

مســار المصادقة
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قانون رقم  79.14يتعلق
بهيئة المناصفة ومكافحة كل أ�شكال التمييز
الـبـاب ال�أول :أ�حـكـام عـامـة

المادة ال�أولى

تطبيقــا ل�أحــكام الفصليــن  164و 171مــن الدســتور ،يحــدد هــذا القانــون
صلاحيــات هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل �أشــكال التمييــز ،المحدثــة بموجــب
الفصــل  19مــن الدســتور ،وت�أليفهــا وكيفيــات تنظيمهــا وقواعــد ســيرها.
تعتبــر الهيئــة مؤسســة وطنيــة مســتقلةتتمتع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال
المالــي.
يوجــد المقــر الرئيســي للهيئــة بالربــاط ،وتحــدث فــروع جهويــة للهيئــة كلمــا
توافــرت الشــروط ال�إ داريــة والماليــة.
ويشار �إليها بعده باسم الهيئة.
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الـبـاب الثـانـي :مهام وصلاحيات الهيئة
المادة 2
تمــارس الهيئــة ،مــع مراعــاة الاختصاصــات الموكولــة للســلطات العموميــة
والهيئــات والمؤسســات ال�أخــرى بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيميــة
الجــاري بهــا العمــل ،الصلاحيــات التاليــة:
� .1إبــداء الـر�أي ،بمبــادرة منهــا �أو بطلــب مــن الملــك �أو بطلــب مــن الحكومــة
�أو �أحــد مجلســي البرلمــان ،حســب الحالــة ،بشــ�أن مشــاريع ومقترحــات
القوانيــن ومشــاريع النصــوص التنظيميــة؛
 .2تقديــم كل اقتـراح �أو توصيــة �إلــى الحكومــة� ،أو �إلــى �أحد مجلســي البرلمان،
بهــدف تعزيــز قيــم المســاواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريســها و �إشــاعتها؛
 .3تلقــي الشــكايات بشــ�أن حــالات التمييــز التــي يرفعهــا �إلــى الهيئــة كل
شــخص يعتبــر نفســه ضحيــة حالــة مــن هــذه الحــالات ،والنظــر فيهــا و �إصدار
توصيــات بشـ�أنها �إلــى الجهــات المعنيــة ،والعمــل علــى تتبــع م�آلهــا بتنســيق
مــع الجهــات المذكــورة؛
 .4التشــجيع والحــث علــى �إعمــال مبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز
فــي مختلــف مناحــي الحيــاة العامــة ،والعمــل علــى رصــد كل �إخــلال بهــا،
واقتـراح جميــع التدابيــر التــي تراهــا مناســبة للســهر علــى احترامهــا؛
 .5المســاهمة فــي �إدمــاج وترســيخ ثقافــة المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز فــي
برامــج التربيــة والتكويــن والتعليــم والبرامــج ال�إ علاميــة والثقافيــة ،وذلــك بتنســيق
مــع الســلطات والهيئــات المعنية؛
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 .6تقديــم كل توصيــة تراهــا مناســبة �إلــى الحكومــة مــن �أجــل ملاءمــة المنظومــة
القانونيــة الوطنيــة مــع �أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمجــال
اختصــاص الهيئــة ،والمصــادق عليهــا مــن لــدن المملكــة المغربيــة؛
 .7رصــد وتتبــع �أشــكال التمييــز التــي تعتــرض النســاء ،و �إصــدار كل توصيــة تراها
مناســبة ،واقتـراح كل تدبيــر ناجــع مــن �أجــل تصحيــح ال�أوضــاع الناتجــة عــن
كل ســلوك �أو ممارســة �أو عــرف يتســم بطابــع تمييــزي �أو يتضمــن �إخــلالا
بمبــد�أ المســاواة بيــن الرجــل والمـر�أة ،بمــا لا يتعــارض مــع ثوابــت ال�أمــة؛
 .8العمــل علــى نشــر و �إشــاعة القيــم والممارســات الفضلــى المرتبطــة بالمســاواة
والمناصفــة فــي مجــال مكافحــة كل �أشــكال التمييــز ،والتشــجيع علــى العمل
بهــا فــي �إطــار احتـرام مكونــات الهويــة الوطنيــة؛
 .9تقديــم مختلــف �أشــكال المســاعدة التقنيــة اللازمــة للســلطات العموميــة
ومختلــف الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،مــن �أجــل التحقيــق
الفعلــي لمبــد�أي المســاواة والمناصفــة ومكافحــة كل �أشــكال التمييــز؛
 .10المســاهمة فــي تنميــة قــدرات مختلــف الفاعليــن المؤسســاتيين والمدنييــن
فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن �أجــل تشــجيعهم علــى �إعمــال �آليــات
تحقيــق المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز ،ولا ســيما مــن خــلال:
▪▪تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدتهم؛
▪▪�إعداد دلائل استرشادية توضع رهن �إشارة العموم؛
▪▪تنظيم �أيام دراسية وندوات من �أجل التعريف بال�آليات المذكورة؛
▪▪�إثـراء النقــاش العمومــي عبــر مختلــف وســائل ال�إ عــلام والتواصــل المتاحــة مــن
�أجــل التحســيس بمبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييز.
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 .11جمــع ومعالجــة المعطيــات النوعيــة والكميــة حــول المســاواة والمناصفــة
ومكافحــة التمييــز ،و �إعــداد ونشــر الدراســات وال�أبحــاث ذات الصلــة بمجال
اختصاصهــا ،وقيــاس درجــة الالت ـزام بمبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم
التمييــز فــي مختلــف مجــالات الحيــاة العامــة والعمــل علــى نشــر نتائجهــا؛
 .12تقييــم السياســات العموميــة والمجهــودات التــي تعتمدهــا الدولــة ومختلــف
الهيئــات والمؤسســات بالقطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال تحقيــق
مبــادئ المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز؛
� .13إقامــة علاقــات التعــاون والشــراكة علــى المســتوى الوطنــي وال�إ قليمــي
والدولــي مــع الهيئــات والمنظمــات ذات ال�أهــداف المماثلــة.

المادة 3
تبــدي الهيئــة ر�أيهــا وجوبــا فــي المشــاريع والمقترحــات المحالــة عليهــا مــن لــدن
الحكومــة �أو �أحــد مجلســي البرلمــان ،خــلال مــدة لا تتجــاوز شــهرين ،تســري
ابتــداء مــن تاريــخ توصلهــا بهــا.
يمكن للهيئة طلب تمديد ال�أجل المذكور ،عند الاقتضاء ،لمدة لا تتجاوز شهرا.
وفــي حالــة عــدم ال�إ دلاء بر�أيهــا فــي ال�آجــال المشــار �إليهــا �أعــلاه ،تعتبــر
المشــاريع والمقترحــات المحالــة عليهــا غيــر مثيــرة ل�أي ملاحظــات لديهــا.
وفــي حالــة �إبــداء الهيئــة لر�أيهــا بمبــادرة منهــا فــي المشــاريع المشــار �إليهــا فــي
المــادة � 2أعــلاه ،يتعيــن عليهــا �إبــداءه قبــل اعتمــاد هــذه المشــاريع مــن قبــل
الحكومــة.
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الباب الثالث :ت أ�ليف الهيئة
المادة 4
تت�ألــف الهيئــة ،عــلاوة علــى الرئيــس(ة) الــذي يعيــن بظهيــر شــريف ،مــن �أربعــة
وعشــرون ( )24عضـوا يراعــى فــي تعيينهــم النزاهــة والمــروءة والتجربــة والكفــاءة،
ويتوزعــون كمــا يلــي:
▪▪عضــو قــاض ( )1يعينــه جلالــة الملــك باقتــراح مــن المجلــس ال�أعلــى
للســلطة القضائيــة؛
▪▪عضــو ( )1مــن �أعضــاء المجلــس العلمــي ال�أعلــى يعينــه جلالــة الملــك
باقت ـراح مــن ال�أميــن العــام للمجلــس؛
▪▪ثلاثــة ( )03خبـراء يعينهــم جلالــة الملــك مــن بيــن الشــخصيات المشــهود
لهــا بالخبــرة والكفــاءة فــي مجــالات اختصــاص الهيئــة؛
▪▪عضوان ( )2يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛
▪▪�أربعــة �أعضــاء ( )4يعينهــم رئيــس الحكومــة باقتـراح مــن المركزيــات النقابيــة
ال�أكثــر تمثيــلا؛
أ
▪▪عضــو واحــد ( )1مــن المنظمــات المهنيــة ال�كثــر تمثيــلا للمقــاولات يعينــه
رئيــس الحكومــة باقتـراح مــن هــذه المنظمــات؛
▪▪�أربعــة �أعضــاء ( )4يعينهــم رئيــس الحكومــة يمثلــون جمعيــات المجتمــع
المدنــي المتوفــرة علــى عشــر ( )10ســنوات علــى ال�أقــل مــن العمــل فــي
المجــالات ذات الصلــة باختصاصــات الهيئــة

قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل �أشكال التمييز

49

▪▪عض ـوان ( )2يمثــلان ال�إ دارات العموميــة المختصــة فــي مجــال المناصفــة
ومكافحــة كل �أشــكال التمييــز ،يعينهمــا رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن
ال�إ دارات ذات الصلــة باختصاصــات الهيئــة
▪▪�أربعــة (� )04أعضــاء مــن بيــن �أعضــاء البرلمــان ،اثنــان ( )2يعينهمــا رئيــس
مجلــس الن ـواب ،واثنــان ( )2يعينهمــا رئيــس مجلــس المستشــارين ،بعــد
استشــارة الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة؛
▪▪عضــوان ( )2يمثــلان جمعيــات المجتمــع المدنــي المتوفــرة علــى عشــر
( )10ســنوات علــى ال�أقــل مــن العمــل فــي المجــالات ذات الصلــة
باختصاصــات الهيئــة ،واحــد ( )1يعينــه رئيــس مجلــس النـواب وواحــد ()1
يعينــه رئيــس مجلــس المستشــارين ،بعــد استشــارة الفــرق والمجموعــات
البرلمانيــة.
يعين �أعضاء الهيئة لمدة خمس سنوات ،قابلة للتجديد مرة واحدة.
ينشر ملخص الظهائر ومراسيم وقرارات تعيين ال�أعضاء في الجريدة الرسمية.

المادة 5
يشترط في �أعضاء الهيئة �أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية.
تتنافــى العضويــة بالهيئــة مــع العضويــة ب�إحــدى الهيئــات والمؤسســات الدســتورية
المنصــوص عليهــا فــي الفصــول � 161إلــى  170مــن البــاب الثانــي عشــر مــن
الدســتور.
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يلتــزم �أعضــاء الهيئــة بالامتنــاع عــن اتخــاذ �أي موقــف �أو القيــام بـ�أي تصــرف �أو
عمــل مــن شـ�أنه �أن ينــال مــن اســتقلاليته ،مــع الالتـزام بواجــب الحيــاد والتحفــظ
بخصــوص فحــوى مــداولات الهيئــة وســائر �أجهزتهــا ووثائقهــا الداخليــة.

المادة 6
يفقــد كل عضــو عضويتــه فــي الهيئــة فــي حالة الوفــاة� ،أو الاســتقالة �أو فقدان الصفة
التــي عيــن علــى �أساســها بالهيئــة .وفــي هــذه الحالــة ،يحيــط الرئيــس(ة) مجلــس
الهيئــة علمــا بذلــك ،ويتــم تعييــن خلف له خــلال �أجل �أقصاه ســتون ( )60يوما وفق
الكيفية التي عين وفقها سلفه ،وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا ال�أخير.
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الباب الرابع :أ�جهزة الهيئة واختصاصاتها
المادة 7
تتكون الهيئة من ال�أجهزة التالية:
▪▪مجلس الهيئة؛
▪▪رئيس(ة) الهيئة؛
▪▪اللجان الدائمة للهيئة.

الفرع ال�أول :اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره
المادة 8
يت�ألــف مجلــس الهيئــة مــن ال�أعضــاء المشــار �إليهــم فــي المــادة � 4أعــلاه،
ويمــارس الاختصاصــات التاليــة:
▪▪�إبــداء ال ـر�أي فــي جميــع القضايــا ومشــاريع النصــوص القانونيــة المعروضــة
علــى الهيئــة مــن طــرف الحكومــة �أو البرلمــان؛
▪▪التــداول فــي شـ�أن الاقتراحــات والتوصيــات التــي ترفعهــا الهيئــة �إلــى الحكومة
�أو �أحــد مجلســي البرلمان؛
▪▪التــداول فــي شـ�أن مشــاريع الدراســات وال�أبحــاث ومشــروع التقريــر الســنوي
ومشــاريع التقاريــر الموضوعاتيــة التــي تعدهــا �أجهــزة الهيئــة؛
▪▪البــت فــي مـ�آل نتائــج وخلاصــات �أشــغال اللجــان الدائمــة واللجــان المؤقتــة
المشــار �إليهــا بعــده؛
▪▪المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛
▪▪المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛
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▪▪المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة؛
▪▪المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة؛
▪▪المصادقــة علــى التقريــر الــذي يعــده رئيــس(ة) الهيئــة حــول حصيلــة �أشــغالها
السنوية.
يمكــن لمجلــس الهيئــة ،باقتــراح مــن الرئيــس(ة)� ،إحــداث لجــان مؤقتــة،
يكلفهــا بدراســة موضــوع معيــن يدخــل ضمــن صلاحيــات الهيئــة.

المادة 9
يعقــد مجلــس الهيئــة دورتيــن عاديتيــن علــى ال�أقــل فــي الســنة ،وفــق الكيفيــات
المحــددة فــي النظــام الداخلــي للهيئــة.
كمــا يمكــن لمجلــس الهيئــة عقــد دورات اســتثنائية كلمــا دعــت الحاجــة �إلــى
ذلــك ،بمبــادرة مــن رئيــس(ة) الهيئــة �أو بنــاء علــى طلــب مــن �أغلبيــة �أعضائهــا.

المادة 10
ينعقــد مجلــس الهيئــة بصفــة قانونيــة بحضــور ثلثــي �أعضائــه علــى ال�أقــل .وفــي
حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي ،يوجــه رئيــس(ة) الهيئــة دعــوة ثانيــة لعقــد
اجتمــاع م ـوال بعــد خمســة عشــر يومــا علــى ال�أقــل .ويعــد هــذا الاجتمــاع
قانونيــا مهمــا كان عــدد ال�أعضــاء الحاضريــن.
يتخــذ مجلــس الهيئــة قراراتــه ب�إجمــاع �أعضائــه .وفــي حالــة تعــذر ذلــك ،تتخــذ
القـرارات ب�أغلبيــة ثلثــي �أعضائــه الحاضريــن.
يجــوز لرئيــس(ة) الهيئــة �أن يدعــو لاجتماعــات مجلــس الهيئة ،بصفة استشــارية،
كل شــخص �أو هيئــة يــرى فائــدة فــي حضورها.
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الفرع الثاني :اختصاصات رئيس الهيئة
المادة 11
يتمتــع رئيــس(ة) الهيئــة ،عــلاوة علــى المهــام المســندة �إليــه بموجــب مــواد
�أخــرى مــن هــذا القانــون ،بجميــع الســلط والصلاحيــات الضرورية لتســيير شــؤون
الهيئــة وضمــان حســن ســيرها .ولهــذا الغــرض يمــارس الاختصاصــات التاليــة:
▪▪يضــع جــدول �أعمــال مجلــس الهيئــة ويـر�أس اجتماعاتــه ويســهر علــى تنفيــذ
قراراته؛
▪▪يقترح التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛
▪▪يعد برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
▪▪يقتــرح مشــروع الميزانيــة الســنوية للهيئــة ويعرضــه علــى مجلــس الهيئــة
للمصادقــة عليــه؛
أ
▪▪يوظــف ويعيــن المـوارد البشــرية اللازمــة لقيــام الهيئــة بمهامهــا طبقــا ل�حــكام
المــادة  19مــن هــذا القانــون؛
▪▪يوقــع اتفاقيــات التعــاون والشــراكة ،المشــار �إليهــا فــي المــادة � 2أعــلاه،
ويســهر علــى تنفيذهــا بعــد المصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس الهيئــة؛
▪▪يســهر علــى تنســيق �أشــغال اللجــان الدائمــة والمؤقتــة المحدثــة لــدى
مجلــس الهيئــة؛
▪▪يعــد التقريــر الســنوي حــول حصيلــة �أنشــطة الهيئــة و�آفــاق عملهــا ،ويعرضــه
علــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة تمهيــدا لتقديمــه �أمــام البرلمــان طبقــا
ل�أحــكام المــادة  12مــن هــذا القانــون؛
▪▪يقوم باسم الهيئة بجميع ال�أعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات الهيئة.
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يمكــن لرئيــس(ة) الهيئــة �أن يفــوض ،عنــد الاقتضــاء ،بعــض مهامــه �إلــى
ال�أميــن(ة) العــام(ة) �أو �إلــى �أحــد المســؤولين العامليــن تحــت �إمرتــه.
يعتبــر الرئيــس(ة) الناطــق الرســمي باســم الهيئــة وممثلهــا القانونــي �إزاء الدولــة وكل
�إدارة �أو هيئة عامة �أو خاصة �أو منظمة وطنية �أو دولية و�أمام القضاء و �إزاء الغير.

المادة 12
طبقــا ل�أحــكام الفصــل  160مــن الدســتور ،يقــدم رئيــس(ة) الهيئــة تقري ـرا عــن
�أعمــال الهيئــة مــرة واحــدة فــي الســنة علــى ال�أقــل ،ويكــون هــذا التقريــر موضــوع
مناقشــة مــن قبــل البرلمــان.
ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

الفرع الثالث :اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 13
تحدث لدى الهيئة ثلاث لجان دائمة ،وهي:
 .1لجنة الدراسات والتقييم؛
 .2لجنة الرصد والشكايات؛
 .3لجنة التواصل والتحسيس.
تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات ال�آتية:
▪▪�إعــداد الدراســات وال�أبحــاث والتقاريــر الموضوعاتيــة ،بطلــب مــن مجلــس
الهيئــة ،حــول واقــع المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييــز ،والســبل الكفيلــة
بالنهــوض بــه؛
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▪▪رصــد جميــع حــالات التمييــز فــي مناحــي الحيــاة العامــة ،والتدابيــر المتخذة
مــن قبــل الســلطات والهيئــات المعنيــة مــن �أجــل مكافحتها؛
▪▪�إعــداد قواعــد معطيــات وطنيــة حــول المجهــودات المبذولــة فــي مجــال
تحقيــق المناصفــة ومكافحــة مختلــف �أشــكال التمييــز وتحليلهــا وتحيينهــا
بكيفيــة مســتمرة؛
▪▪تقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال مكافحــة كل �أشــكال التمييــز
و �إعــداد تقاريــر بشــ�أنها.
يحدد النظام الداخلي ت�أليف هذه اللجان وقواعد سير عملها.
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الباب الخامس :التنظيم ال�إ داري والمالي للهيئة
المادة 14

يساعد الرئيس(ة) في مهامه �أمين(ة) عام(ة) يعين بظهير شريف.
يتولــى ال�أميــن(ة) العــام(ة) ،تحــت ســلطة الرئيــس(ة) ،ال�إ شـراف علــى التســيير
ال�إ داري والمالــي لشــؤون الهيئــة ،والســهر علــى ضمــان حســن ســير مصالحهــا.
وعــلاوة علــى ذلــك ،يقــوم ب�إعــداد الوثائــق والمســتندات المتعلقــة باجتماعــات
مجلــس الهيئــة واللجــان الدائمــة والمؤقتــة المتفرعــة عنــه ،ومســك محاضرهــا.
كمــا يتولــى مســك وحفــظ بيانــات وتقاريــر وملفــات ومحفوظــات الهيئــة.
يقوم ال�أمين(ة) العام(ة) بمهام كتابة مجلس الهيئة.

المادة 15

يحــدد تنظيــم واختصاصــات المصالــح ال�إ داريــة والتقنيــة للهيئــة بموجــب النظــام
الداخلــي للهيئــة.

المادة 16

تعتبــر العضويــة فــي الهيئــة تطوعيــة .غيــر �أنــه يمكــن منــح تعويضــات عــن المهــام
الموكولــة لل�أعضــاء مــن طــرف الهيئــة ،تحــدد مقاديرهــا وشــروط منحهــا وكيفيــة
صرفهــا بموجــب مرســوم.
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المادة 17

ترصــد الدولــة لفائــدة الهيئــة الاعتمــادات الماليــة اللازمــة لتمكينهــا مــن القيــام
بمهامهــا ،وتســجل هــذه الاعتمــادات فــي الميزانيــة العامــة للدولــة.

المادة 18
يحــدد التنظيــم المالــي والمحاســبي للهيئــة بموجــب ق ـرار للســلطة الحكوميــة
المكلفــة بالماليــة.
يعتبــر رئيــس(ة) الهيئــة هــو ال�آمــر بصــرف ميزانيــة الهيئــة وفــق القواعــد وال�إ جراءات
المنصــوص عليهــا فــي التنظيــم المالــي والمحاســبي المذكــور ،ولــه �أن يعيــن
ال�أميــن(ة) العــام(ة) للهيئــة �آمـرا مســاعدا بالصــرف.
ويتولــى محاســب عمومــي ،ملحــق بالهيئــة بقــرار مــن الســلطة الحكوميــة
المكلفــة بالماليــة ،القيــام لــدى الهيئــة بجميــع الصلاحيــات المســندة �إلــى
المحاســبين العمومييــن ،بمقتضــى القوانيــن وال�أنظمــة المعمــول بهــا.
يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس ال�أعلى للحسابات.

المادة 19
تســتعين الهيئــة ،مــن �أجــل ممارســة الصلاحيــات المخولــة لهــا ،بموظفيــن
يلحقــون لديهــا طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل،
�أو ب�أع ـوان يتــم توظيفهــم بموجــب عقــود طبقــا لنفــس الشــروط المطبقــة علــى
الموظفيــن العامليــن بــ�إدارات الدولــة.
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ويمكــن للهيئــة الاســتعانة ،عنــد الاقتضــاء ،بمستشــارين وخبـراء خارجييــن مــن
�أجــل القيــام بمهــام محــددة ولفتــرة معينــة ،وذلــك علــى �أســاس دفاتــر تحمــلات
تحــدد شــروط التعاقــد معهــم.

الباب السادس :أ�حكام ختامية وانتقالية
المادة 20
يدخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن تاريــخ تعييــن رئيــس(ة) الهيئــة
وتنصيــب �أعضائهــا.
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ظهير شريف رقم 1.16.102
صادر في  15من شوال  20( 1437يوليو )2016
بتنفيذ القانون رقم 78.14
المتعلق بالمجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلــم مــن ظهيرنــا الشــريف هــذا� ،أســماه اللــه و�أعــز �أمــره �أننــا ،بنــاء علــى
الدســتور ،ولا ســيما الفصليــن  42و 50منــه� ،أصدرنــا �أمرنــا الشــريف بمــا يلــي:
ينفــذ وينشــر بالجريــدة الرســمية ،عقــب ظهيرنــا الشــريف هــذا ،القانــون رقــم
 78.14المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري لل�أســرة والطفولــة ،كمــا وافــق عليــه
مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين.
وحرر بتطوان في  15من شوال  20( 1437يوليو )2016
وقعه بالعطف :رئيس الحكومة
ال�إ مضاء :عبد ال�إ له ابن كيران.

 15غشت 2016
النشر بالجريدة الرسمية عدد 6491
 21يونيو 2016
المصادقة النهائية
 7يونيو 2016
قراءة ثانية بمجلس النواب
 31ماي 2016
مصادقة مجلس المستشارين
 11ماي 2016
التقديم بمجلس المستشارين
� 20أبريل 2016
مصادقة مجلس النواب
� 13أبريل 2016
التقديم بمجلس النواب
 23شتنبر 2015
التقديم والمصادقة بالمجلس الحكومي

مســار المصادقة
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قانون رقم  78.14يتعلق
بالمجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة
الباب ال�أول :أ�حكام عامة

المادة ال�أولى

تطبيقــا ل�أحــكام الفصــل  171مــن الدســتور ،يحــدد هــذا القانــون صلاحيــات
المجلــس الاستشــاري لل�أســرة والطفولــة ،المحــدث بموجــب الفصــل  32مــن
الدســتور ،وكيفيــات ت�أليفــه وتنظيمــه وقواعــد ســيره ،وكــذا حــالات التنافــي،
ويشــار �إليــه بعــده بالمجلــس.
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يوجد مقر المجلس بالرباط.
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الباب الثاني :مهام وصلاحيات المجلس
المادة 2
يمــارس المجلــس ،مــع مراعــاة الاختصاصــات الموكولــة للســلطات العموميــة
والهيئــات والمؤسســات ال�أخــرى بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيميــة
الجــاري بهــا العمــل ،الصلاحيــات التاليــة:
▪رصــد وتتبــع وضعيــة ال�أســرة والطفولــة فــي المجــالات الحقوقيــة والاجتماعيــة
والاقتصادية؛
▪تتبــع مــدى ملاءمــة التشــريعات والبرامــج الوطنيــة التــي تهــم ال�أســرة والطفولــة
لالتزامــات المغــرب الدوليــة كمــا صــادق عليهــا؛
▪�إبداء الر�أي في كل القضايا المحالة �إليه من طرف جلالة الملك؛
▪�إبــداء الــر�أي بطلــب مــن الحكومــة �أو �أحــد مجلســي البرلمــان ،حســب
الحالــة ،فــي مشــاريع ومقترحــات النصــوص التشــريعية ومشــاريع النصــوص
التنظيميــة ،وكــذا الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بمجــال
اختصاصــه؛
▪تقديــم اقتراحــات �إلــى الحكومــة �أو �أحــد مجلســي البرلمــان ،بهــدف النهــوض
بوضعيــة ال�أســرة والطفولــة؛
▪�إصــدار توصيــات �إلــى الســلطات العموميــة ،بهــدف ضمــان الحمايــة
القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لل�أســرة ،وكــذا توفيــر حمايــة قانونيــة
متســاوية واعتبــار اجتماعــي ومعنــوي متســاو لجميــع ال�أطفــال بصــرف النظــر
عــن وضعيتهــم العائليــة؛
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▪المســاهمة فــي تقييــم السياســات العموميــة والممارســات ذات الصلــة
بوضعيــة ال�أســرة والطفولــة؛
▪�إعداد الدراسات وال�أبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصه؛
▪التنشــيط والمســاهمة فــي النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة فــي
مجــال ال�أســرة والطفولــة؛
▪�إقامــة علاقــات التعــاون والشـراكة مــع الهيـ�آت والمنظمــات الوطنيــة والدوليــة
ذات ال�أهــداف المماثلــة فــي مجــال ال�أســرة والطفولــة ،وكــذا تبــادل
الخب ـرات فــي هــذا المجــال؛
▪المســاهمة فــي تنميــة قــدرات المصالــح العموميــة والجمعيــات المعنيــة فــي
مجــال ال�أســرة والطفولــة.

المادة 3
يبــدي المجلــس ر�أيــه فــي المشــاريع والمقترحــات المحالــة عليــه مــن لــدن
الحكومــة �أو �أحــد مجلســي البرلمــان ،خــلال مــدة لا تتجــاوز شــهرين ،تســري
ابتــداء مــن تاريــخ توصلــه بهــا.
يمكــن للمجلــس طلــب تمديــد ال�أجــل المذكــور ،عنــد الاقتضــاء ،لمــدة لا
تتجــاوز شــهراً.
وفــي حالــة عــدم ال�إ دلاء بر�أيــه فــي ال�آجــال المشــار �إليهــا �أعــلاه ،تعتبــر المشــاريع
والمقترحــات المحالــة عليــه غيــر مثيــرة ل�أي ملاحظــات لديه.
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الباب الثالث :ت أ�ليف المجلس
المادة 4
يت�ألــف المجلــس ،عــلاوة علــى الرئيــس(ة) الــذي يعيــن بظهيــر شــريف ،مــن
ســتة وعشــرين عضــوا ( )26يراعــى فــي تعيينهــم النزاهــة والمــروءة والتجربــة
والكفــاءة ،ويتوزعــون كمــا يلــي:
▪عضــو قاضــي ( )1يعينــه جلالــة الملــك باقتــراح مــن المجلــس ال�أعلــى
للســلطة القضائيــة؛
▪عضــو ( )1مــن �أعضــاء المجلــس العلمــي ال�أعلــى يعينــه جلالــة الملــك
باقت ـراح مــن ال�أميــن العــام للمجلــس؛
▪خمســة ( )5خبـراء يعينهــم جلالــة الملــك ،مــن بين الشــخصيات المشــهود
لهــا بالخبــرة والكفــاءة فــي مجــالات اختصــاص المجلس؛
▪عضوان ( )2يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛
▪عضــوان ( )2يعينهمــا رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن المركزيــات النقابيــة
ال�أكثــر تمثيــلا؛
▪عضــوان ( )2يعينهمــا رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن المنظمــات المهنيــة
ال�أكثــر تمثيــلا ل�أربــاب العمــل؛
▪عضـوان ( )2يعينهمــا رئيــس الحكومــة يمثــلان جمعيــات المجتمــع المدنــي
المتوفــرة علــى عشــر ( )10ســنوات علــى ال�أقــل مــن العمــل فــي مجــالات
ذات الصلــة باختصاصــات المجلــس؛
أ
▪عضــوان ( )2يمثــلان ال�إ دارات العموميــة المختصــة فــي مجــال ال�ســرة
والطفولــة ،يعينهمــا رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن ال�إ دارة المعنيــة؛
66

قانون المجلس الاستشاري لل�أسرة والطفولة

▪عضــو ( )1يمثــل المندوبيــة الســامية للتخطيــط ،يعينــه رئيــس الحكومــة
باقتــراح مــن المنــدوب الســامي للتخطيــط؛
▪�أربعــة (� )4أعضــاء مــن بيــن �أعضــاء البرلمــان ،اثنــان ( )2يعينهمــا رئيــس
مجلــس الن ـواب ،واثنــان ( )2يعينهمــا رئيــس مجلــس المستشــارين ،بعــد
استشــارة الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة؛
▪ �أربعــة (� )4أعضــاء يمثلــون جمعيــات المجتمــع المدنــي المتوفــرة علــى
عشــر ( )10ســنوات علــى ال�أقــل مــن العمــل فــي المجــالات ذات الصلــة
باختصاصــات المجلــس ،يعينهــم بالتســاوي رئيســا مجلســي البرلمــان بعــد
استشــارة الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة.
يعين �أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
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المادة 5
يشترط في �أعضاء المجلس �أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
تتنافــى العضويــة بالمجلــس مــع العضويــة ب�إحــدى الهيــ�آت والمؤسســات
الدســتورية المنصــوص عليهــا فــي الفصــول مــن � 161إلــى  170مــن البــاب
الثانــي عشــر مــن الدســتور.

المادة 6
يفقــد كل عضــو عضويتــه بالمجلــس فــي حالــة الوفــاة� ،أو الاســتقالة �أو فقــدان
الصفــة التــي ع ّيــن علــى �أساســها بالمجلــس ،وفــي هــذه الحالــة يحيــط
الرئيــس(ة) الجمعيــة العامــة للمجلــس علمــا بذلــك ،ويتــم تعييــن خلــف لــه
خــلال �أجــل �أقصــاه ســتون ( )60يومــا وفــق الكيفيــة التــي عيــن بهــا ســلفه،
وذلــك للفتــرة المتبقيــة مــن مــدة عضويــة هــذا ال�أخيــر.
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الباب الرابع :أ�جهزة المجلس :اختصاصاتها وكيفية تسييرها
المادة 7
يتكون المجلس من ال�أجهزة التالية:
▪الجمعية العامة؛
▪مكتب المجلس؛
▪رئيس المجلس؛
▪اللجان الدائمة للمجلس.

الفرع  :1الجمعية العامة
المادة 8
تت�ألــف الجمعيــة العامــة مــن �أعضــاء المجلــس المشــار �إليهــم فــي المــادة 4
�أعــلاه ،وتمــارس الاختصاصــات التاليــة:
▪�إبــداء ال ـر�أي فــي جميــع القضايــا ومشــاريع النصــوص القانونيــة المعروضــة
علــى المجلــس مــن طــرف الحكومــة �أو البرلمــان؛
▪التــداول فــي الاقتراحــات والتوصيــات التــي يرفعهــا المجلــس �إلــى الحكومــة
�أو �أحــد مجلســي البرلمــان؛
▪التــداول فــي مشــروع التقريــر الســنوي ومشــاريع الدراســات والتقاريــر
الموضوعاتيــة التــي تعدهــا �أجهــزة المجلــس؛
▪البــت فــي مـ�آل نتائــج وخلاصــات �أشــغال اللجــان الدائمــة واللجــان المؤقتــة
المحدثــة لــدى الجمعيــة العامــة المشــار �إليهــا بعــده؛
▪المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؛
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▪المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس؛
▪المصادقة على الميزانية السنوية للمجلس؛
▪المصادقــة علــى التقريــر الــذي يشــرف علــى �إعــداده رئيــس(ة) المجلــس
حــول حصيلــة �أشــغاله الســنوية.
يمكــن للجمعيــة العامــة ،باقتــراح مــن الرئيــس(ة)� ،إحــداث لجــان مؤقتــة،
تكلفهــا بدراســة موضــوع معيــن يدخــل ضمــن صلاحيــات المجلــس.

المادة 9

تنعقــد دورات الجمعيــة العامــة العاديــة مرتيــن فــي الســنة علــى ال�أقــل وفــق
الكيفيــات المحــددة فــي النظــام الداخلــي للمجلــس.
كمــا يمكــن للجمعيــة العامــة عقــد دورات اســتثنائية ،بمبــادرة مــن رئيــس(ة)
المجلــس �أو بنــاء علــى طلــب مــن �أغلبيــة �أعضائــه.

المادة 10
تنعقــد الجمعيــة العامــة ،بصفــة قانونيــة ،بحضــور ثلثــي �أعضائهــا ،وفــي حالــة
عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي ،يوجــه رئيــس(ة) المجلــس دعــوة ثانيــة لعقــد
اجتمــاع م ـوال بعــد خمســة عشــر يومــا علــى ال�أقــل .ويصبــح هــذا الاجتمــاع
قانونيــا مهمــا كان عــدد ال�أعضــاء الحاضريــن.
تتخــذ الجمعيــة العامــة قراراتهــا بال�إ جمــاع ،وفــي حالــة تعــذر ذلــك ،ب�أغلبيــة
ثلثــي �أعضائهــا الحاضريــن.
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يجــوز لرئيــس(ة) المجلــس �أن يدعــو لاجتماعــات الجمعيــة العامــة ،بصفــة
استشــارية ،كل شــخص �أو هيئــة يــرى فائــدة فــي حضورهــا.

الفرع  :2مكتب المجلس
المادة 11
يتكــون مكتــب المجلــس مــن الرئيــس(ة) ونائبــه ،وال�أميــن(ة) العــام وســتة ()6
�أعضــاء �آخريــن ينتخبــون مــن قبــل الجمعيــة العامــة.
تحــدد طريقــة الانتخــاب وقواعــد تنظيــم عمــل مكتــب المجلــس بموجــب
النظــام الداخلــي.
ويمارس المكتب المهام التالية:
▪يضع جدول �أعمال الجمعية العامة؛
▪يعــد برنامــج عمــل المجلــس الســنوي ويعرضــه علــى الجمعيــة العامــة
للمصادقــة عليــه؛
▪يقتــرح مشــروع الميزانيــة الســنوية للمجلــس ويعرضــه علــى الجمعيــة العامــة
للمصادقــة عليــه؛
▪يســهر علــى تنســيق �أشــغال اللجــان الدائمــة ،وكــذا اللجــان المؤقتــة
المحدثــة لــدى الجمعيــة العامــة.
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الفرع  :3رئيس المجلس
المادة 12
يتمتــع رئيــس(ة) المجلــس ،عــلاوة علــى المهــام المســندة �إليــه بموجــب مـواد
�أخــرى مــن هــذا القانــون ،بجميــع الســلط والصلاحيــات الضرورية لتســيير شــؤون
المجلــس وضمــان حســن ســيره .ولهــذا الغــرض يمــارس الاختصاصــات التاليــة:
▪ير�أس اجتماعات الجمعية العامة ويسهر على تنفيذ قراراتها؛
▪يوظــف ويعيــن المــوارد البشــرية اللازمــة لقيــام المجلــس بمهامــه طبقــا
ل�أحــكام المــادة  20مــن هــذا القانــون؛
▪يوقــع اتفاقيــات التعــاون ،المشــار �إليهــا فــي المــادة � 2أعــلاه ،ويســهر علــى
تنفيذهــا بعــد المصادقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة؛
▪يشــرف علــى �إعــداد التقريــر الســنوي حــول حصيلــة �أنشــطة المجلــس و�آفــاق
عملــه ،ويعرضــه علــى الجمعيــة العامــة للمصادقــة تمهيــدا لتقديمــه �أمــام
البرلمــان طبقــا ل�أحــكام المــادة  13مــن هــذا القانــون؛
▪يقــوم باســم المجلــس بجميــع ال�أعمــال التحفظيــة المتعلقــة بممتلــكات
المجلــس.
يعتبــر الرئيــس(ة) الناطــق الرســمي باســم المجلــس وممثلــه القانونــي �إزاء الدولــة
وكل �إدارة �أو هيئــة عامــة �أو خاصــة و�أمــام القضــاء و �إزاء الغيــر.
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المادة 13
يعــد المجلــس ،مــرة واحــدة فــي الســنة علــى ال�أقــل ،تقريـرا عــن �أعمالــه ،ويرفــع
رئيــس(ة) المجلــس هــذا التقريــر �إلــى جلالــة الملك وينشــر في الجريدة الرســمية.
طبقــا ل�أحــكام الفصــل  160مــن الدســتور ،يكــون التقريــر المذكــور موضــوع
مناقشــة مــن قبــل البرلمــان.
آ
يعمــل المجلــس علــى نشــر ال�راء التــي يدلــي بهــا ،والتقاريــر والدراســات التــي
تدخــل فــي �إطــار صلاحياتــه ،بــكل وســائل التواصــل الممكنــة.

الفرع  :4اللجان الدائمة
المادة 14
تحدث لدى المجلس ثلاث لجان دائمة ،وهي:
▪لجنة السياسات والبرامج؛
▪لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛
▪لجنة الدراسات والرصد والتتبع.
تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات ال�آتية:
▪�إعــداد الدراســات وال�أبحــاث والتقاريــر الموضوعاتيــة بطلــب مــن الجمعيــة
العامــة للمجلــس حــول واقــع ال�أســرة والطفولــة والســبل الكفيلــة بالنهــوض
بــه؛
أ
▪تتبــع ودراســة وضعيــة ال�ســرة والطفولــة فــي مختلــف المجــالات والعمــل
علــى تقييمهــا؛
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▪�إعــداد قواعــد معطيــات وطنيــة حــول وضعيــة ال�أســرة والطفولــة والعمــل علــى
تحليلهــا وتحيينهــا بكيفيــة مســتمرة؛
▪تتبــع السياســات العموميــة فــي مجــال النهــوض بوضعيــة ال�أســرة والطفولــة
والعمــل علــى تقييمهــا.
تحــدد قواعــد تنظيــم اللجــان الدائمــة وكيفيــات تســييرها بموجــب النظــام
الداخلــي للمجلــس.
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الباب الخامس :التنظيم ال�إ داري والمالي للمجلس
المادة 15
يساعد الرئيس(ة) في مهامه �أمين(ة) عام يعين بظهير شريف.
يتولــى ال�أميــن(ة) العــام ،تحــت ســلطة الرئيــس(ة) ،ال�إ شــراف علــى التســيير
ال�إ داري والمالي لشــؤون المجلس ،والســهر على ضمان حســن ســير مصالحه.
يقــوم ب�إعــداد الوثائــق والمســتندات المتعلقــة باجتماعــات الجمعيــة العامــة
واللجــان الدائمــة والمؤقتــة ،ومســك محاضرهــا .كمــا يتولــى مســك وحفــظ
بيانــات وتقاريــر وملفــات ومحفوظــات المجلــس.
يقوم ال�أمين(ة) العام بمهام كتابة الجمعية العامة.

المادة 16
يحــدد تنظيــم واختصاصــات المصالــح ال�إ داريــة والتقنيــة للمجلــس بموجــب
النظــام الداخلــي للمجلــس.

المادة 17
تعتبــر العضويــة فــي المجلــس طوعيــة ،غيــر �أنــه يمكــن منــح تعويضــات عــن
المهــام الموكولــة لل�أعضــاء مــن طــرف المجلــس ،تحــدد مقاديرهــا وشــروط
منحهــا وكيفيــة صرفهــا بموجــب مرســوم.
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المادة 18
تت�ألف ميزانية المجلس:
في الموارد:
▪ال�إ عانات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة؛
▪مداخيل ال�أموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛
▪ال�إ عانــات الماليــة المقدمــة مــن لــدن �أي هيئــة وطنيــة �أو دوليــة عموميــة،
كانــت �أو خاصــة؛
▪المداخيل المختلفة؛
▪الهبات والوصايا.
في النفقات:
▪نفقات التسيير؛
▪نفقات التجهيز.

المادة 19
يحــدد التنظيــم المالــي والمحاســبي للمجلــس بموجــب قـرار للســلطة الحكوميــة
المكلفــة بالمالية.
يعتبــر رئيــس(ة) المجلــس هــو ال�آمــر بصــرف ميزانيــة المجلــس وفــق القواعــد
وال�إ جـراءات المنصــوص عليهــا فــي التنظيــم المالــي والمحاســبي المذكــور ،ولــه
�أن يعيــن ال�أميــن(ة) العــام للمجلــس �آم ـرا مســاعدا بالصــرف.
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ويتولــى محاســب عمومــي ملحــق بالمجلــس ،بق ـرار مــن الســلطة الحكوميــة
المكلفــة بالماليــة ،القيــام لــدى المجلــس بجميــع الصلاحيــات المســندة �إلــى
المحاســبين العمومييــن ،بمقتضــى القوانيــن وال�أنظمــة المعمــول بهــا.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس ال�أعلى للحسابات.

المادة 20
يســتعين المجلــس ،مــن �أجــل ممارســة الصلاحيــات المخولــة لــه ،بموظفيــن
يلحقــون لديــه طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل� ،أو
ب�أعــوان يتــم توظيفهــم بموجــب عقــود طبقــا لنفــس الشــروط المطبقــة علــى
الموظفيــن العامليــن ب ـ�إدارات الدولــة.
ويمكــن للمجلــس الاســتعانة ،عنــد الاقتضــاء ،بمستشــارين وخب ـراء خارجييــن
مــن �أجــل القيــام بمهــام محــددة ولفتــرة معينــة ،وذلــك علــى �أســاس دفاتــر
تحمــلات تحــدد شــروط التعاقــد معهــم.
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الباب السادس :أ�حكام ختامية
المادة 21
يدخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ داخــل �أجــل لا يتعــدى ســنة ابتــداء مــن تاريــخ
نشــره فــي الجريــدة الرســمية.
غيــر �أنــه ،فــي انتظــار تنصيــب المجلــس ال�أعلــى للســلطة القضائيــة ،يعيــن
العضــو القاضــي المشــار �إليــه فــي المــادة � 4أعــلاه مــن قبــل المجلــس ال�أعلــى
للقضــاء القائــم حاليــا.
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ظهير شريف رقم  1.18.25صادر في  25من رجب 12( 1439
أ�بريل  )2018بتنفيذ القانون رقم  65.15المتعلق بمؤسسات
الرعاية الاجتماعية
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلــم مــن ظهيرنــا الشــريف هــذا� ،أســماه اللــه و�أعــز �أمــره �أننــا ،بنــاء علــى
الدســتور ،ولا ســيما الفصليــن  42و 50منــه� ،أصدرنــا �أمرنــا الشــريف بمــا يلــي:
ينفــذ وينشــر بالجريــدة الرســمية ،عقــب ظهيرنــا الشــريف هــذا ،القانــون رقــم
 65.15المتعلــق بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة ،كمــا وافــق عليــه مجلــس
المستشــارين ومجلــس النــواب.
وحرر بالرباط في  25رجب � 12( 1439أبريل )2018
وقعه بالعطف :رئيس الحكومة
ال�إ مضاء :سعد الدين العثماني.

� 23أبريل 2018
النشر بالجريدة الرسمية عدد 6667
� 05أبريل 2018
المصادقة النهائية بال�إ جماع
� 03أبريل 2018
قراءة ثانية بمجلس المستشارين
 27مارس 2018
مصادقة مجلس النواب
 09يناير 2018
التقديم بمجلس النواب
 02غشت 2017
مصادقة مجلس المستشارين
 14يونيو 2017
التقديم بمجلس المستشارين
 21يوليوز 2016
التقديم والمصادقة بالمجلس الحكومي

مســار المصادقة
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قانون رقم  65.15يتعلق
بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
الباب ال�أول :أ�حكام عامة

المادة ال�أولى

تطبــق �أحــكام هــذا القانــون علــى مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة التــي تتولــى
التكفــل بالغيــر� ،أف ـرادا �أو جماعــات ،كمــا تنــص عليــه �أحــكام هــذا القانــون
والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه.

المادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
أ
▪التكفــل بالغيــر :كل التدابيــر �أو ال�نشــطة �أو البرامــج التــي تهــدف �إلــى
�إدمــاج ال�أفــراد �أو الجماعــات فــي بيئتهــم الاجتماعيــة ،ودعــم وتنميــة
قدراتهــم وتمكينهــم مــن تلبيــة حاجياتهــم ،وكــذا ضمــان اســتقلاليتهم
ومشــاركتهم الاجتماعيــة؛
▪الفــرد :كل شــخص يوجــد فــي وضعيــة صعبــة ،ولا ســيما ال�أطفــال
المهمليــن حســب مدلــول القانــون رقــم  15.01المتعلــق بكفالــة ال�أطفــال
المهمليــن ،وال�أطفــال المتمدرســين ،والنســاء فــي وضعيــة هشاشــة،
وال�أشــخاص المســنين ،وال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة؛
▪الجماعــات :كل مجموعــة مــن ال�أشــخاص يوجــدون فــي وضعيــات
متشــابهة بســبب ظــروف خاصــة ولهــم نفس الاحتياجــات المطلوب تلبيتها.
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المادة 3
تشــمل مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ال�أولــى
�أعــلاه ،مهمــا كانــت تســميتها ،المؤسســات التــي يتمثــل غرضهــا فــي التكفــل
بالغيــر وفــق �أحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه ،ولا ســيما:
▪المؤسسات التي تتولى كفالة ال�أطفال المهملين؛
▪مؤسسات استقبال وحماية ال�أطفال؛
▪المؤسسات التي تتكفل بال�أطفال المتمدرسين؛
▪المؤسسات التي تتكفل بال�أشخاص في وضعية �إعاقة؛
▪المؤسسات التي تتكفل بال�أشخاص في وضعية تشرد �أو المتسولين؛
▪المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛
▪المؤسسات التي تتكفل بال�أشخاص المسنين؛
▪مؤسسات ال�إ سعاف الاجتماعي المتنقل.
باســتثناء التكفــل بالجماعــات ،يجــب �أن يراعــى مبــد�أ التخصــص فــي
المؤسســات المذكــورة حســب فئــات ال�أشــخاص التــي تتكفــل بهــا ونوعيــة
الخدمــات التــي تقدمهــا لهــا.
كمــا يجــب �أن يراعــى مبــد�أ التخصــص ،وكــذا الطاقــة الاســتيعابية لمؤسســات
الرعايــة الاجتماعيــة ،عنــد �إصــدار المقــررات القضائيــة المتعلقــة بال�إ يــداع بهــذه
المؤسســات.
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الباب الثاني :أ�حكام تتعلق بالتكفل بالغير
المادة 4
يجب �أن يتم التكفل بال�أفراد �أو الجماعات وفق المبادئ التالية:
▪صيانة كرامة ال�أشخاص المتكفل بهم؛
▪احترام السلامة الجسدية والنفسية لل�أشخاص المتكفل بهم؛
▪عدم التمييز؛
أ
▪حماية حقوق ال�شخاص المتكفل بهم ومصالحهم المادية والمعنوية؛
▪المحافظــة علــى ســرية المعلومــات والوثائــق المتعلقــة بال�أشــخاص المتكفــل
بهــم واحتـرام خصوصياتهــم؛
▪�إخبــار ال�أشــخاص المتكفــل بهــم بجميــع الحقــوق والواجبــات والمعلومــات
المتعلقــة بالخدمــات المتاحــة لهــم.

المادة 5
يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص:
▪الاستقبال؛
▪ال�إ يواء؛
▪ال�إ طعام؛
▪التوجيه؛
▪ال�إ سعاف الاجتماعي؛
▪المساعدة الاجتماعية والقانونية؛
▪الوساطة الاجتماعية؛
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▪التتبع التربوي؛
▪تقوية القدرات والتكوين والت�أهيل؛
▪التتبع والمواكبة الاجتماعية؛
أ
▪ت�أمين العلاجات الصحية ال�ولية؛
▪الدعم والمواكبة الطبية والنفسية؛
▪ت�أمين الترويض والت�أهيل و �إعادة الت�أهيل الوظيفي؛
▪منح المعينات التقنية وال�أجهزة التعويضية والبديلة؛
▪التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي.
تقــدم مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة واحــدة �أو �أكثــر مــن الخدمــات المشــار
�إليهــا فــي الفقــرة �أعــلاه ،حســب صنــف المؤسســة ،وذلــك بصفــة دائمــة �أو
مؤقتــة ،كليــة �أو جزئيــة.

المادة 6
يجــب علــى مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة تقديــم خدماتهــا بــدون عــوض
لفائــدة ال�أشــخاص المتكفــل بهــم.
غيــر �أنــه يمكــن لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة ،التــي يحدثهــا ال�أشــخاص
الذاتيــون �أو الاعتباريــون الخاضعــون للقانــون الخــاص ،والتــي يكمــن غرضهــا
فــي التكفــل بال�أشــخاص المســنين �أو بال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة� ،أن تقــدم
خدماتهــا بعــوض وفــق الشــروط والكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي.
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المادة 7
يجب �أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
غيــر �أنــه يمكــن لهــذه المؤسســات �أن تقــوم بالتكفــل بالغيــر خــارج فضاءاتهــا
وفــق الكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي.

المادة 8
يمنــع علــى مديــري مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة ،التــي تتولــى التكفــل
ب�أشــخاص قاصريــن �أو �أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة ذهنيــة ،تســليمهم ل�أي
شــخص �آخــر ذاتــي �أو اعتبــاري.
كمــا يمنــع عليهــم تنقيــل ال�أشــخاص ،الســالف ذكرهــم� ،إلــى �أي فــرع �آخــر مــن
فــروع المؤسســة �إلا بموافقــة نائبهــم الشــرعي �أو الســلطة الحكوميــة المختصــة.
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الباب الثالث :أ�حكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
الفرع ال�أول :إ�حداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 9
يمكــن لــكل شــخص ذاتــي �أو اعتبــاري ،خاضــع للقانــون العــام �أو الخــاص،
�إحــداث مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي المــادة 3
�أعــلاه ،ويشــار �إليــه فــي هــذا القانــون بالمؤســس.
تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية.

المادة 10
يســتوجب �إحــداث كل مؤسســة للرعايــة الاجتماعيــة الحصــول علــى ترخيــص
مــن الســلطة الحكوميــة المختصــة ،كمــا يخضــع تدبيرهــا لمواكبــة ومراقبــة هــذه
ال�أخيــرة ،وذلــك وفقــا ل�أحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه.

المادة 11
يجــب �إيــداع كل طلــب للحصــول علــى الترخيــص ،مقابــل وصــل مختــوم
ومــؤرخ ،مــن لــدن الشــخص المعنــي ،لــدى الســلطة المحليــة التــي توجــد
بدائــرة نفوذهــا المؤسســة ،مرفقــا بالوثائــق التــي تبيــن علــى الخصــوص هويــة
المؤســس والوســائل الماليــة المزمــع تســخيرها لديمومــة ســير المؤسســة .تحــدد
قائمــة الوثائــق الســالف ذكرهــا بنــص تنظيمــي.
86

قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية

يجب كذلك �أن يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية:
▪ملــف تقنــي يثبــت احتـرام المؤسســة المـراد �إحداثهــا لبنــود دفتــر التحمــلات
المتعلــق بالشــروط العامــة ،ودفتــر التحمــلات المتعلــق بالشــروط الخاصــة
حســب صنــف المؤسســة المعنيــة ،المنصــوص عليهمــا علــى التوالــي فــي
المادتيــن  12و� 13أدنــاه؛
▪مشــروع النظــام الداخلــي للمؤسســة الــذي تتحقــق ال�إ دارة المختصــة مــن
احترامــه ل�أحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه.

المادة 12
يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص:
▪المعاييــر التقنيــة الدنيــا الواجــب احترامهــا حســب الطاقــة الاســتيعابية
للمؤسســة؛
▪معايير تجهيز المؤسسة؛
▪معاييــر الت�أطيــر بالمؤسســة ،وخاصــة الت�أطيــر الاجتماعــي والتربــوي،
والمؤهــلات المطلــوب توفرهــا فــي المســتخدمين؛
▪شروط النظافة والوقاية والسلامة؛
▪القواعد الواجب احترامها في مجال التدبير ال�إ داري والمالي.
يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة بنص تنظيمي.

المادة 13
عــلاوة علــى المعاييــر المحــددة فــي دفتــر التحمــلات المتعلــق بالشــروط العامــة،
تحــدد دفاتــر التحمــلات بالشــروط الخاصــة ،حســب كل صنــف مــن �أصنــاف
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مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة ومــع مراعــاة الخصوصيــات المجاليــة ،المعاييــر
الخاصــة المطلــوب توفرهــا فــي مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة وشــروط وكيفيــات
تقديــم الخدمــات بهــا ،وكــذا الكلفــة اليوميــة الدنيــا للحاجيــات ال�أساســية لــكل
مســتفيد.
تحدد بنص تنظيمي دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة.

المادة 14
تقــوم لجنــة ،يتر�أســها العامــل �أو مــن يمثلــه ،وتتكــون مــن ممثلــي ال�إ دارات
المعنيــة المحــددة قائمتهــا بنــص تنظيمــي وممثــل التعــاون الوطنــي ،ب�إجــراء
بحــث �إداري مســبق حــول مشــروع �إحــداث مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة داخــل
�أجــل �أقصــاه ثلاثــون يومــا ابتــداء مــن تاريــخ �إيــداع طلــب الرخصــة.
ويمكــن لهــذه اللجنــة �أن تطلــب� ،أثنــاء البحــث المذكــور� ،إدخــال �أيــة تغييـرات
علــى المشــروع مــن �أجــل جعلــه مطابقــا ل�أحــكام هــذا القانــون والنصــوص
المتخــذة لتطبيقــه ،ولا ســيما الاحــكام المتعلقــة بدفتــر التحمــلات المتعلــق
بالشــروط الخاصــة المنصــوص عليهمــا علــى التوالــي فــي المادتيــن  12و13
�أعــلاه.
يوجــه العامــل ملــف طلــب الرخصــة �إلــى ال�إ دارة المختصــة مرفقــا بنتائــج البحــث
الســالف الذكــر ،وكــذا بـر�أي اللجنــة المذكــورة.
يجــب علــى ال�إ دارة المختصــة �أن تبــت فــي طلــب �إحــداث مؤسســة الرعايــة
الاجتماعيــة داخــل �أجــل �أقصــاه ســتون يومــا ابتــداء مــن تاريــخ توصلهــا بالملــف
الســالف الذكــر.
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توجــه ال�إ دارة المختصــة قرارهــا بمنــح الرخصــة �أو رفضــه �إلــى العامــل المعنــي،
الــذي يقــوم فــورا بتبليــغ صاحــب الطلــب بذلــك .يجــب �أن يكــون كل رفــض
معلــلا.

المادة 15
عنــد منــح رخصــة �إحــداث مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة ،يجــب علــى المؤســس
�أن يلتــزم باحتـرام الشــروط الـواردة فــي كل مــن دفتر التحملات المحدد للشــروط
العامــة ودفتــر التحمــلات المحــدد للشــروط الخاصــة بصنــف المؤسســة المعنية.

المادة 16
يجــب علــى مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة �أن تضيــف �إلــى تســميتها المكتوبــة
علــى واجهتهــا رقــم وتاريــخ الرخصــة ،و�أن تضــع كذلــك هــذه البيانــات علــى
جميــع وثائقهــا المكتوبــة �أو الرقميــة ،وعلــى ال�إ علانــات المتعلقــة ب�أنشــطتها.

المادة 17
يجــب �أن يصــرح المؤســس ب ـ�أي تغييــر يط ـر�أ علــى �أحــد العناصــر ،التــي تــم
علــى �أساســها منــح رخصــة �إحــداث مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة ،لــدى ال�إ دارة
المختصة ،وذلك داخل �أجل �أقصاه ثمانية �أيام ابتداء من تاريخ حصول التغيير،
ل�أجــل تمكــن ال�إ دارة المذكــورة مــن الت�أكــد مــن �أن التغييـرات الطارئــة مطابقــة
ل�أحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه ،ولاســيما لدفتــر التحمــلات
المتعلــق بالشــروط العامــة ودفتــر التحمــلات المتعلــق بالشــروط الخاصــة.
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غيــر �أنــه يمنــع القيــام ،دون موافقــة مســبقة مــن ال�إ دارة المختصــة ،ب ـ�أي تغييــر
علــى المعاييــر التقنيــة الدنيــا الواجــب احترامهــا حســب الطاقــة الاســتيعابية
للمؤسســة �أو معاييــر الت�أطيــر �أو شــروط النظافــة والوقايــة والســلامة.

الفرع الثاني :أ�جهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 18
تتكون مؤسسات الرعاية الاجتماعية من ال�أجهزة التالية:
▪المؤسس؛
▪المدير؛
▪لجنة التتبع والرقابة.

المادة 19
يعهد �إلى المؤسس القيام بالمهام التالية:
▪المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
▪المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعية للمؤسسة؛
▪تعبئــة المـوارد الضروريــة لســير المؤسســة وفــق ال�أحــكام التشــريعية والتنظيميــة
الجــاري بهــا العمــل؛
▪المصادقة على تقرير التدبير المنصوص عليه في المادة � 22أدناه؛
▪المصادقــة علــى التقريــر المالــي الســنوي المنصــوص عليــه فــي المــادة 22
�أدنــاه.
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المادة 20
يشــرف علــى تدبيــر مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة مديــر يجــب �أن تتوافــر فيــه
الشــروط التاليــة:
▪�أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
▪�ألا يكــون قــد صــدر فــي حقــه حكــم بال�إ دانــة مكتســب لقــوة الشــيء
المقضــي بــه مــن �أجــل جنايــة �أو جنحــة؛
▪�أن يكون حاصلا على شهادة �أو دبلوم كما هو محدد بنص تنظيمي؛
▪�أن يتوفــر علــى تجربــة فــي مجــال الرعايــة الاجتماعيــة �أو فــي مجــال التدبيــر
ال�إ داري والمالــي كمــا هــي محــددة بنــص تنظيمــي ،مــا لــم تقــض ال�إ دارة
المختصــة صراحــة بخــلاف ذلــك.
يعيــن المديــر مــن طــرف المؤســس ،ويخضــع هــذا التعييــن لت�أشــيرة الســلطة
الحكوميــة المختصــة بنــاء علــى الشــروط ال ـواردة فــي الفقــرة ال�أولــى �أعــلاه،
وعنــد الاقتضــاء مــن طــرف ال�إ دارة المختصــة.

المادة 21
يقــوم المديــر بالتدبيــر ال�إ داري والمالــي للمؤسســة ،ويتمتــع بكافــة الصلاحيــات
اللازمــة لهــذا الغــرض.
يتعين على المدير �أن يســهر على احترام ال�أحكام التشــريعية والتنظيمية المطبقة
علــى وضعيــة المســتفيدين مــن خدمــات المؤسســة ،ولاســيما �أحــكام القانــون
ال�إ طــار رقــم  97.13المتعلــق بحمايــة حقــوق ال�أشــخاص فــي وضعيــة �إعاقــة
والنهوض بها ،و�أحكام القانون رقم  15.01المتعلق بكفالة ال�أطفال المهملين.
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المادة 22
يعهد �إلى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية القيام بالمهام التالية:
▪�إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
▪�إعداد مشروع الميزانية السنوية المتوقعة للمؤسسة؛
▪السهر على تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
▪تنفيذ ميزانية المؤسسة وال�أمر بصرفها؛
▪التدبير اليومي ل�أنشطة وبرامج وخدمات المؤسسة؛
▪تدبير الت�أطير التربوي عند الاقتضاء؛
▪�إعــداد تقريــر ســنوي عــن تدبيــر و�أنشــطة المؤسســة ،وتوجيهــه �إلــى الســلطة
الحكوميــة المختصــة بعــد المصادقــة عليــه مــن قبــل المؤســس؛
▪�إعــداد تقريــر مالــي ســنوي حــول الم ـوارد الماليــة المعبئــة لفائــدة المؤسســة
وطــرق صرفهــا ،مشــهود علــى صحتــه مــن لــدن خبيــر محاســب مقيــد فــي
جــدول هيئــة الخبـراء المحاســبين؛
▪تمثيــل المؤسســة لــدى الدولــة وال�إ دارات و�أي هيئــة �أخــرى و�أمــام القضــاء
وال�أغيــار.

المادة 23
يتعيــن علــى المديــر مســك محاســبة خاصــة بمؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة،
يحــدد نظامهــا بنــص تنظيمــي.
يجــب الاحتفــاظ بجميــع الوثائــق والمســتندات المحاســباتية لمــدة عشــر
ســنوات تبتــدئ مــن التاريــخ الــذي تحملــه.
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المادة 24
يعهــد بمراقبــة وتتبــع تدبيــر مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة �إلــى لجنــة التتبــع
والرقابــة ،تتولــى لهــذه الغايــة المهــام التاليــة:
▪تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛
▪تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة؛
▪مراقبة تدبير �أنشطة وخدمات المؤسسة؛
▪رصــد الاختــلالات المرتبطــة بتدبيــر المؤسســة ورفــع توصيــات بشـ�أنها �إلــى
المديــر؛
▪المساهمة في تعبئة الموارد المالية؛
▪المســاهمة فــي �إيجــاد الحلــول المناســبة للصعوبــات التــي تواجههــا
المؤسســة ،عنــد الاقتضــاء.

المادة 25
تت�ألف لجنة التتبع والرقابة من:
▪المؤسس �أو ممثله ،رئيسا؛
▪ممثل عن الجماعة الترابية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛
▪ممثليــن اثنيــن عــن هيئــة الت�أطيــر التربــوي �أو الاجتماعــي ،ينتخبــان مــن قبــل
�أعضــاء هــذه الهيئــة؛
▪ممثلين اثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛
▪ممثلين اثنين عن ال�أسر �إن وجدت؛
▪طبيب المؤسسة.
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يحضــر بصفــة استشــارية �أشــغال هــذه اللجنــة مديــر المؤسســة وكل شــخص �أو
هيئــة يــرى الرئيــس فائــدة فــي حضورهــا.
تحدد كيفيات سير عمل لجنة التتبع والرقابة في النظام الداخلي للمؤسسة.
وتحــدد بنــص تنظيمــي نمــاذج للنظــام الداخلــي حســب نــوع مؤسســة الرعايــة
الاجتماعيــة.

الفرع الثالث :مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 26
تخضــع مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة لمراقبــة دوريــة ،تهــدف �إلــى الت�أكــد مــن
احت ـرام المؤسســة ل�أحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه ،وكــذا
للمعاييــر المطبقــة عليهــا المنصــوص عليهــا فــي دفتــري التحمــلات.
لا تحــل المراقبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع محــل المراقبــة المنصــوص
عليهــا فــي نصــوص تشــريعية �أو تنظيميــة خاصــة ،والتــي تظــل مطبقــة علــى
المؤسســة المعنيــة.

المادة 27
تقــوم بالمراقبــة ،المنصــوص عليهــا فــي المــادة � 26أعــلاه ،لجنــة لمراقبــة
مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة يتولــى رئاســتها العامــل �أو مــن يمثلــه.
تضــم هــذه اللجنــة ،عــلاوة علــى رئيســها ،ممثليــن عــن ال�إ دارات المعنيــة
المحــددة قائمتهــا بنــص تنظيمــي ،وضابطــا للشــرطة القضائيــة يعينــه وكيــل
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الملــك المختــص ،وخبيــر فــي المجــال المعنــي حســب صنــف مؤسســة الرعايــة
الاجتماعيــة يعينــه رئيــس اللجنــة.
يجــب علــى �أعضــاء اللجنــة ،باســتثناء مــن لهــم صفة ضابــط الشــرطة القضائية،
�أن يــؤدوا اليميــن القانونيــة طبقــا للنصــوص التشــريعية المعمــول بهــا ،ويلزمــون
بكتمــان الســر المهنــي تحــت طائلــة العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل
 446مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.
تحــدد بنــص تنظيمــي كيفيــات ســير عمــل لجنــة مراقبــة مؤسســات الرعايــة
الاجتماعيــة.
يجــب علــى اللجنــة المذكــورة �أن تقــوم مــرة واحــدة فــي الســنة علــى ال�أقــل،
�أو كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك ،بتفتيــش المؤسســات المعنيــة ،و�أن ترفــع �إلــى
الســلطة الحكوميــة المختصــة ،وعنــد الاقتضــاء �إلــى وكيــل الملــك المختــص،
تقري ـرا عــن ســير المؤسســات التــي تمــت مراقبتهــا.

المادة 28
ل�أجــل �أعمــال المراقبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع ،يجــب �أن يمســك
فــي كل مؤسســة للرعايــة الاجتماعيــة ،تحــت مســؤولية المديــر ،ســجل يرقــم
ويوقــع عليــه مــن قبــل رئيــس المحكمــة الابتدائيــة المختصــة ترابيــا ،تــدون فيــه
جميــع البيانــات المتعلقــة بال�أشــخاص المســتفيدين مــن خدمــات المؤسســة،
ولا ســيما تلــك المتعلقــة بهويتهــم وتاريــخ التحاقهــم بالمؤسســة وتاريــخ مغادرتهــم
لهــا.
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجل السالف الذكر.
قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية

95

يوضــع هــذا الســجل بشــكل دائــم رهــن �إشــارة الســلطات ال�إ داريــة والقضائيــة
المختصــة.
يجــب علــى كل شــخص قــد يطلــع علــى الســجل المذكــور بحكــم وظيفتــه
�أن يلتــزم بكتمــان الســر المهنــي تحــت طائلــة العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي
الفصــل  446مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.

المادة 29
ل�أجــل ممارســة مهامهــا ،يمكــن للجنــة مراقبــة مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة
الولــوج ،بحضــور مديــر المؤسســة المعنيــة �أو مــن ينــوب عنــه� ،إلــى جميــع مرافــق
المؤسســة ،باســتثناء ال�أماكــن المعــدة للســكن ،والتــي لا يمكــن الولــوج �إليها �إلا
طبقــا لل�أحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا الشـ�أن فــي قانون المســطرة الجنائية.
كمــا يمكــن للجنــة المذكــورة الحصــول علــى كل وثيقــة و�أخــذ نســخة منهــا
والاســتماع لــكل شــخص مســتفيد ،وكــذا طلــب جميــع المعلومــات المفيــدة،
ولا ســيما تلــك التــي تــم علــى �أساســها منــح رخصــة �إحــداث المؤسســة وهويــة
ال�أشــخاص المســتفيدين مــن خدماتهــا.

الفرع الرابع :معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 30
عندمــا تواجــه مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة صعوبــات مــن شــ�أنها �أن تهــدد
اســتمرارية خدماتهــا ،سـواء كانــت هــذه الصعوبــات تتصــل بتدبيــر المؤسســة �أو
بتمويلهــا ،يجــب علــى المديــر �أن يصــرح بذلــك فــورا لــدى المؤســس ولــدى
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العامــل ولــدى الســلطة الحكوميــة المختصــة ،التــي يتعيــن عليهــا اتخــاذ جميــع
ال�إ ج ـراءات الضروريــة لتســوية وضعيــة المؤسســة.

المادة 31
�إذا كانــت الصعوبــات التــي تواجههــا المؤسســة مــن ش ـ�أنها �أن تشــكل خط ـرا
علــى حيــاة المســتفيدين �أو صحتهــم ،يجــب علــى الســلطة الحكوميــة
المختصــة ،بعــد استشــارة الســلطة المحليــة� ،أن ت�أمــر بال�إ غــلاق الفــوري
للمؤسســة ،و�أن تقــوم بســحب رخصــة �إحداثهــا ،بصفــة مؤقتــة �أو نهائيــة ،مــع
مراعــاة مصلحــة المســتفيدين مــن خدمــات المؤسســة ،ولاســيما بوضعهــم فــي
مؤسســات مماثلــة.

المادة 32
يتعيــن علــى المؤســس� ،إذا قــرر �إغــلاق مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة� ،أن يصــرح
مســبقا بذلــك لــدى ال�إ دارة المختصــة ،ســتة �أشــهر علــى ال�أقــل قبــل ال�إ غــلاق،
وذلــك قصــد اتخــاذ ال�إ جـراءات التــي تراهــا مناســبة.
يترتب بقوة القانون على �إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة �إحداثها.
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الباب الرابع :معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 33
عــلاوة علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة ،يؤهــل للبحــث عــن المخالفــات لهــذا
القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه ومعاينتهــا �أعضــاء اللجنــة المنصــوص
عليهــا فــي المــادة � 27أعــلاه ،وكــذا �أعـوان ال�إ دارة المختصــة والتعــاون الوطنــي
المحلفــون والمنتدبــون خصيصــا لهــذا الغــرض.
ل�أجــل ممارســة مهامهــم ،يتمتــع ال�أعــوان الســالف ذكرهــم بالصلاحيــات
المخولــة ل�أعضــاء اللجنــة والمشــار �إليهــا فــي المــادة � 29أعــلاه.

المادة 34
دون ال�إ خــلال بالعقوبــات الجنائيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون �أو فــي
التشــريع الجنائــي المعمــول بــه ،يترتــب علــى كل مخالفــة ل�أحــكام هــذا القانــون
�إصــدار �إحــدى العقوبتيــن ال�إ داريتيــن التاليتيــن ،مــع تحديــد �أجــل لاتخــاذ
�إج ـراءات التســوية المطلوبــة:
▪ال�إ نذار؛
▪التوبيخ.
�إذا اســتمرت المخالفــة ،رغــم ال�إ نــذار �أو التوبيــخ ،تقــوم ال�إ دارة المختصــة
بســحب رخصــة �إحــداث مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة ،بصفــة مؤقتــة �أو نهائيــة.
فــي حالــة الســحب النهائــي لرخصــة �إحــداث مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة
طبقــا لهــذا القانــون ،يجــب علــى الســلطة الحكوميــة المختصــة �أن تطلــب مــن
القضــاء الحكــم بحــل الشــخص الاعتبــاري.
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يجــب علــى المحكمــة ،عنــد الحكــم بحــل الشــخص الاعتبــاري� ،أن تقــوم
بتعييــن خبيــر يكلــف بتصفيــة �أمـوال مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة المعنية .وتمنح
ال�أصــول الصافيــة �إلــى مؤسســة �أو عــدة مؤسســات �أخــرى للرعايــة الاجتماعيــة.

المادة 35
يعاقــب بغرامــة مــن � 30.000إلــى  50.000درهــم كل مــن يقــوم بفتــح مؤسســة
للرعايــة الاجتماعيــة دون الحصــول علــى رخصــة �إحداثهــا المنصــوص عليهــا
فــي المــادة � 10أعــلاه� ،أو يشــير بشــكل كاذب �إلــى رخصــة �إحــداث المؤسســة
خلافــا ل�أحــكام المــادة  16مــن هــذا القانــون.

المادة 36
دون ال�إ خــلال بالعقوبــات ال�أشــد المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الجنائــي
الجــاري بــه العمــل ،يعاقــب كل مديــر مؤسســة للرعايــة الاجتماعيــة:
▪قــام بتســليم �أشــخاص قاصريــن �أو فــي وضعيــة �إعاقــة ذهنيــة ،خلافــا ل�أحــكام
الفقــرة ال�أولــى مــن المــادة  8مــن هــذا القانــون ،بالحبــس مــن ســتة �أشــهر
�إلــى ســنتين وبغرامــة مــن � 30.000إلــى  50.000درهــم �أو ب�إحــدى هاتيــن
العقوبتيــن فقــط؛
▪قــام بتنقيــل �أشــخاص قاصريــن �أو فــي وضعيــة �إعاقــة ذهنيــة ،خلافــا ل�أحــكام
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  8مــن هــذا القانــون ،بالحبــس مــن شــهر واحــد
�إلــى ســتة �أشــهر وبغرامــة مــن � 5.000إلــى  20.000درهــم �أو ب�إحــدى
هاتيــن العقوبتيــن فقــط.
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المادة 37
يعاقــب بغرامــة مــن � 10.000إلــى  20.000درهــم كل مؤســس �أدخــل تغيي ـرا
علــى �أحــد العناصــر التــي ســلمت علــى �أساســها رخصــة �إحــداث المؤسســة دون
التصريــح بذلــك لــدى ال�إ دارة المختصــة �أو الحصــول علــى موافقتهــا المســبقة،
وفقــا ل�أحــكام المــادة � 17أعــلاه.

المادة 38
يعاقــب بغرامــة مــن � 15.000إلــى  30.000درهــم كل مؤســس �أقــدم علــى
�إغــلاق مؤسســة للرعايــة الاجتماعيــة ،دون التصريــح بذلــك مســبقا لــدى ال�إ دارة
المختصــة وفقــا ل�أحــكام المــادة � 32أعــلاه.

المادة 39
يعاقــب بغرامــة مــن � 10.000إلــى  20.000درهــم مؤســس �أو مديــر �إحــدى
المؤسســات الــذي:
▪لا يتقيد ببنود دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد
للشــروط الخاصــة المنصــوص عليهمــا فــي المادتيــن  12و 13مــن هــذا القانون؛
▪لا يقــوم بمســك المحاســبة الخاصــة بمؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة وفــق
�أحــكام المــادة � 23أعــلاه؛
▪لا يقوم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة  28من هذا القانون؛
▪لا يصــرح بالصعوبــات التــي تواجههــا المؤسســة ،طبقــا ل�أحــكام المادتيــن
 30و� 31أعــلاه.
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المادة 40
فــي حالــة العــود ،ترفــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب �إلــى
الضعــف .ويمكــن كذلــك �أن يحكــم علــى مرتكــب المخالفــة بمنعــه مــن
�إحــداث �أو تدبيــر مؤسســة للرعايــة الاجتماعيــة لمــدة لا تتجــاوز عشــر ســنوات.
يعتبر في حالة عود ،كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة
مــن �أجــل �إحــدى المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب ،ثــم ارتكــب
مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة �أو تقادمها.
ول�أجــل تقريــر العــود ،تعــد مخالفــات مماثلــة جميــع المخالفــات المنصــوص
عليهــا فــي هــذا البــاب.
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الباب الخامس :أ�حكام انتقالية وختامية
المادة 41

اســتثناء مــن �أحــكام المــادة ال�أولــى �أعــلاه ،لا تســري �أحــكام هــذا القانــون
علــى المؤسســات الاجتماعيــة التابعــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بال�أوقــاف
والشــؤون ال�إ ســلامية �أو الموضوعــة تحــت وصايتهــا.

المادة 42

تتوفــر مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الموجــودة عنــد تاريــخ نشــر هــذا القانــون
بالجريــدة الرســمية علــى �أجــل ســنة ابتــداء مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز
التنفيــذ ،ل�أجــل الامتثــال ل�أحكامــه ول�أحــكام النصــوص المتخــذة لتطبيقــه.
وتراعــى عنــد تطبيــق �أحــكام الفقــرة الســابقة وضعيــة المؤسســات الســالفة
الذكــر ،التــي تتوفــر علــى منظومــة متكاملــة للتدبيــر ال�إ داري والمالــي تفــوق مــا
هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون.

المادة 43
تنســخ ،ابتــداء مــن تاريــخ دخــول �أحــكام هــذا القانــون حيــز التنفيــذ� ،أحــكام
القانــون رقــم  14.05المتعلــق بشــروط فتــح مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة
وتدبيرهــا ،الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  1.06.154بتاريــخ  30مــن
شــوال  22( 1427نوفمبــر .)2006

المادة 44

يدخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن تاريــخ نشــر النصــوص التنظيميــة
المتخــذة لتطبيقــه بالجريــدة الرســمية.
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