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Projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à
l'égard des femmes

43 articles 31 amendements 3 propositions d'ajout d'article

1 . Dispositions Générales

العنف ضد بالقضاء على كل أشكال  الكفیلة  التدابیر  إلى وضع  القانون  يھدف ھذا 
المساواة تحقیق  أجل  من  الجنسین  بین  التمییز  أساس  على  القائم  المرأة 
واحترام الكرامة اإلنسانیة، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف
.أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبیه ومعاقبتھم وحماية الضحايا والتعھد بھم

Accepté

1

القائم على المرأة  المسلط على  والعنف  التمییز  القانون كل أشكال  يشمل ھذا 
.أساس التمییز بین الجنسین مھما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله

Accepté

2

: يقصد بالمصطلحات التالیة على معنى ھذا القانون

 المرأة : تشمل سائر اإلناث بمختلف أعمارھن
 الطفل: كل شخص ذكر كان او انثى على معنى مجلة حماية الطفل
ضد اقتصادي  أو  جنسي  او  معنوي  و  مادي  اعتداء  كل   : المرأة  ضد  العنف 
او ضرر الم  أو  إيذاء  يتسبب في  والذي  الجنس  التمییز بسبب  المرأة أساسه 
بھذا التھديد  ايضا  ويشمل  للمرأة  اقتصادي  أو  جنسي  أو  نفسي  أو  جسدي 
االعتداء او الضغط او الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحیاة العامة أو
.الخاصة
العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيء يمس بالحرمة أو السالمة الجسدية
للمرأة أو بحیاتھا كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق و أو بتر أجزاء
. من الجسم واالحتجاز والتعذيب والقتل
أو التھديد  أو  اإلكراه  أو  والشتم  كالقذف  لفظي  اعتداء  كل  المعنوي:  العنف 
والسخرية والتجاھل  واإلھانة  والحريات  الحقوق  من  الحرمان  أو  اإلھمال 
والتحقیر وغیرھا من األفعال أو األقوال التي تنال من الكرامة اإلنسانیة للمرأة
.أو ترمي إلى إخافتھا أو التحكم فیھا
العنف الجنسي : كل فعل أو قول يھدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو
رغبات غیره الجنسیة باستخدام اإلكراه أو التغرير أو الضغط وغیرھا من وسائل
.إضعاف وسلب اإلرادة وذلك بغض النظر عن عالقة الفاعل بالضحیة
من فعل  عن  امتناع  أو  فعل  كل  االقتصادي:  العنف  االستغالل 
مصدرھا كان  مھما  االقتصادية  الموارد  من  حرمانھا  أو  المرأة  استغالل  شأنه 
المداخیل أو  األجور  في  والتحكم  األجر  أو  األموال  المال  من  كالحرمان 
.وحظر العمل أو اإلجبار علیه
حرمان إلى  مرتكبه  يھدف  ممارسة  أو  عنف  كل  السیاسي:  العنف 
أو سیاسي  أو  حزبي  نشاط  أي  ممارسة  من  إعاقتھا  أو  المرأة 
جمعیّاتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريّات األساسیّة ويكون
.قائما على أساس التمییز بین الجنسین
التمییز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقیید يكون من آثارھا أو أغراضھا
أساس على  والحريات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعتراف  من  النیل 
واالقتصادية والسیاسیة  المدنیة  المیادين  في  والفعلیة  التامة  المساواة 
بھا تمتعھا  أو  الحقوق  بھذه  للمرأة  االعتراف  إبطال  أو  والثقافیة،  واالجتماعیة 
أو الفكر  أو  الجنس  أو  الّدين  أو  العرق  أو  اللون  عن  النظر  بغض  وممارستھا 
أو المدنیة  الحالة  أو  واالجتماعیة  االقتصادية  الظروف  أو  الجنسیة  أو  السن 
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أو المدنیة  الحالة  أو  واالجتماعیة  االقتصادية  الظروف  أو  الجنسیة  أو  السن 
 .الصحیة أو اللغة أو اإلعاقة
وال تعتبر تمییزا اإلجراءات والتدابیر اإليجابیة الرامیة إلى التعجیل بالمساواة بین
 .الجنسین
حالة استضعاف: حالة الھشاشة المرتبطة الوضع الذي تعتقد فیه المرأة أنھا
السن تقدم  أو  بصغر  عن  خاصة  الناجم  والعنف  لالستغالل  للخضوع  مضطرة 
أو حالة المرض الخطیر أو حالة الحمل أو حالة القصور الذھني أو البدني التي
.ُتضعف قدرتھا على تعوقھا عن التصدي للجاني للمعتدي
الضحیّة: المرأة األطفال المقیمین معھا الذين أصیبوا بضرر بدني أو معنوي أو
طريق عن  وحقوقھم،  بحرياتھم  التمتع  تم  أو  اقتصادي،  أو  نفسي  أو  عقلي 
.أفعال أو أقوال أو حاالت إھمال تشكل انتھاكا للقوانین الجاري بھا العمل

1 amendement  Accepté

وفق وذلك  معھا،  المقیمن  واألطفال  العنف  ضحیة  بالمرأة  باإلحاطة  الدولة  تتعھد 
:المبادئ العامة التالیة

 ،اعتبار العنف ضد المرأة شكال من أشكال التمییز وانتھاكاً لحقوق اإلنسان
،االعتراف بصفة الضحیة للمرأة وأطفالھا المسلط علیھم  عنف
 ،احترام إرادة الضحیة في اتخاذ القرار المناسب لھا
احترام وضمان سرية الحیاة الخاصة والمعطیات الشخصیة
،للضحیة
إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جمیع المناطق والجھات
توفیر اإلرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكینھم من اإلعانة العدلیة
توفیر أجل  من  المختصة  المصالح  مع  بالتنسیق  العنف  ضحايا  بمرافقة  التعھد 
المساعدة االجتماعیة والصحیة والنفسیة الضرورية وتیســیر إدماجھم وإيوائھم
 فیحدود اإلمكانیات المتاحة

1 amendement  Accepté

4

تلتزم الدولة بوضع السیاسات الوطنیة والخطط االستراتیجیة والبرامج المشتركة أو
القطاعیة بھدف القضاء على جمیع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال
والصحي والمھني  والتكويني  التربوي  والوسط  االجتماعي  والمحیط  األسري 
والثقافي والرياضي واإلعالمي، واتخاذ التراتیب والتدابیر الالزمة لتنفیذھا

Accepté

5

2 . De La Protection de La Femme et De La Prévention De
La Violence

2 . 1 . De La Prévention De La Violence A L’Égard des Femmes

التدابیر الالزمة للقضاء على كل الممارسات التمییزية ضد المرأة تتخذ الدولة كل 
ومنع القطاعات  جمیع  في  االجتماعیة  والتغطیة  األجر  مستوى  على  خاصة 
مضرة أو  مھینة  أو  قاسیة  ظروف  في  وتشغیلھا  للمرأة  االقتصادي  االستغالل 
 بصحتھا وسالمتھا وكرامتھا

Accepté

6

على الوزارات المكلفة بالتربیة والتعلیم العالي والتكوين المھني والثقافة والصحة
الكفیلة التدابیر  كل  اتخاذ  الدينیة  والشؤون  والمرأة  والطفولة  والرياضة  والشباب 
بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إلیھا بالنظر وذلك من
: خالل

والتمییز العنف  ومكافحة  نبذ  إلى  تھدف  وتربوية وثقافیة  تعلیمیة  برامج  وضع 
المرأة وترسیخ مبادئ حقوق اإلنسان والمساواة بین الجنسین والتثقیف ضد 
 الصحي والجنسي
التمییز المساواة وعدم  التربوي حول  المجال  المربین والساھرين على  تكوين 
ومكافحة العنف لمساعدتھم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي

7
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ومكافحة العنف لمساعدتھم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي
المرأة وحقوق  اإلنسان  حقوق  مجاالت  في  خاصة  تدريبیة  دورات  تنظیم 
وحمايتھا من العنف ومكافحته لفائدة الموظفین العاملین في ھذه المجاالت
لدى خاصة  المبكر  المدرسي  االنقطاع  لمكافحة  الالزمة  التدابیر  كل  اتخاذ 
الفتیات في جمیع المناطق
إحداث خاليا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحیة بالتعاون مع االطراف
 المعنیة
 نشر ثقافة التربیة على حقوق اإلنسان وترسیخھا لدى الناشئة

1 amendement  Accepté

المرأة العنف ضد  مقاومة  متكاملة قصد  برامج  بالصحة وضع  المكلفة  الوزارة  على 
في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملین في المجال الصحي
منه والوقاية  المرأة  ضد  العنف  أشكال  كل  وتقییم  لكشف  المستويات  جمیع  في 
ضحايا معھا  المقیمین  واألطفال  بالمرأة  التعھد  بغرض  والمتابعة  والعالج  والفحص 
 .العنف

الصحیة الخدمات  وتقديم  العنف  باستقبال ضحايا  فضاءات خاصة  توفیر  تتولى  كما 
 .والنفسیة لھم

Accepté

8

لمختلف المناسب  التدريب  ضمان  االجتماعیة  بالشؤون  المكلفة  الوزارة  على 
تمكینھم بغاية  االجتماعیین  االخصائیین  منھم  وخاصة  االجتماعیین  المتدخلین 
.من أدوات التدخل والتعھد بالمرأة ضحیة العنف

وتلتزم الھیاكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات االجتماعیة والجمعیات المختصة
المیداني التدخل  برامج  ضمن  المرأة  ضد  العنف  مقاومة  بإدماج  معھا  المتعاقدة 
وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل  وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق
للمرأة ضحیة المرافقة  او  التدخل  او  االشعار  او  المبكر  الكشف  او  بالتوعیة  االمر   
.العنف واالطفال المقیمین معھا

Accepté

9

في المرأة  ضد  العنف  مكافحة  حول  متكاملة  برامج  والداخلیة  العدل  وزارتا  تضع 
طرق لتطوير  وذلك  بالنظر،  إلیھما  الراجعة  المؤسسات  في  والتكوين  التدريس 
.التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة

العنف ضد تأھیل مرتكب جريمة  الالزمة إلعادة  التدابیر  العدل كل  تتخذ وزارة  كما 
.المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي واالجتماعي

Accepté

10

المرأة ضد  العنف  بمخاطر  التوعیة  والخاصة  العمومیة  اإلعالم  وسائل  تتولى 
وأسالیب مناھضته والوقاية منھو تحرص على تكوين العاملین والطلبة في المجال
اإلعالمي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخالقیات
.المھنة وحقوق اإلنسان والمساواة

أو أو مشاھد  نمطیة  تحتوي على صور  التي  اإلعالمیة  المواد  وبث  ويمنعاإلشھار 
المقلة أو  المسلط علیھا  للعنف  المكّرسة  أو  المرأة  أفعال مسیئة لصورة  أو  أقوال 
.من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط اإلعالمیة

وعلى ھیئة االتصال السمعي البصري اتخاذ التدابیر والعقوبات المستوجبة حسب
بالفقرة السابقة من ھذا القانون المنظم لھا للتصدي للتجاوزات المنصوص علیھا 
.الفصل

1 amendement  Accepté
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تتولى الوزارة المكلفة بشوؤن المرأة التنسیق بین مختلف المتدخلین المذكورين
بالفصول من 6 الى 11من ھذا القانون وإرساء آلیات الشراكة والتنسیق والدعم
.مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغیة متابعة تنفیذ ما تم إقراره

يحال الغرض  في   تقرير سنوي  بإعداد   المرأة  بشؤون  المكلفة  الوزارة  تقوم  كما 
.الى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة  الحكومة

1 amendement  Accepté

12

2 . 2 . De La Protection Des Femmes

: تتمتع المرأة ضحیة العنف وأطفالھا بالحقوق التالیة

أمنھا يكفل  بما  ضدھا  الممارس  العنف  لطبیعة  المناسبة  القانونیة  الحماية 
وما خصوصیاتھا  احترام  مع  وكرامتھا  والنفسیة  الجسدية  وحرمتھا  وسالمتھا 
.تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنیة وقضائیة
إلجراءات المنظمة  األحكام  حول  القانوني  واإلرشاد  المعلومة  الى  النفاذ 
، التقاضي والخدمات المتاحة
، التمتع وجوبا باإلعانة العدلیة
التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفیذ على المسؤول عنه
،وتحل الدولة محل الضحايا في استخالص المبالغ التي وقع صرفھا
بالتعھد والتمتع  المناسبة  االجتماعیة  والمرافقة  والنفسیة  الصحیة  المتابعة 
،العمومي والجمعیاتي عند االقتضاء بما في ذلك اإلنصات
 اإليواء الفوري في حدود االمكانیات المتاحة

Accepté

13

 

الجھات إشعار  واجب  المھني  للسر  الخاضع  ذلك  في  بمن  شخص  كل  على 
القانون مسلط على معنى ھذا  أو مشاھدته حالة عنف  المختصة حال علمه 
 .على طفل أو معاينة آثارھا على معنى ھذا القانون

نیّة حسن  عن  قیامه  أجل  من  قضائیا  شخص  أي  مؤاخذة  يمكن  ال 
.باإلشعار على معنى أحكام ھذا القانون

إال اإلشعار  بواجب  قام  من  ھويّة  عن  اإلفصاح  شخص  أّي  على  ُيمنع 
.برضاه أو إذا تطلبت اإلجراءات القانونیّة ذلك

2 amendements  Accepté

14

3 . Des Infractions de Violence A L’Égard Des Femmes

و229 والفقرة الثانیة من ثالثا و227 و227 مكرر  208 و226  الفصول  أحكام  ُتلغى 
الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانیة من الفصل 222 والفقرة
 :الثانیة من الفصل 228 من المجلة الجزائیة وتّعوض باألحكام التالیة

:(الفصل 208 (جديد

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد
.القتل والذي نتج عنه الموت

:ويكون العقاب بالسجن بقیة العمر

،إذا كانت الضحیة طفال
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة
،إذا كانت للفاعل سلطة على الضحیّة أو استغل نفوذ وظیفه
أحد أو  الخطیبین  أحد  أو  المفارقین  أحد  أو  الزوجین  أحد  الفاعل  كان  إذا 

15
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أحد أو  الخطیبین  أحد  أو  المفارقین  أحد  أو  الزوجین  أحد  الفاعل  كان  إذا 
 ،الخطیبین السابقین
إذا كانت الضحیة في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقّدم السن أو
ُتضعف التي  البدني  أو  الذھني  بالقصور  أو  بالحمل  أو  خطیر  بمرض 
قدرتھا على التصدي للمعتدي
من المعلومة  أو  الظاھرة  الضحیة  استضعاف  حالة  الجريمة  ارتكاب  سھل  إذا 
الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطیر أو القصور الذھني أو البدني
 ،أو الحمل
الشخصي وذلك بالحق  قائما  أو  أو متضررا  الضحیة شاھدا  كانت  إذا 
أو تقديم القیام باإلعالم عن جريمة  أو من  لمنعھا من اإلدالء بشھادة 
،شكاية أو بسبب إعالمھا أو تقديمھا لشكاية أو لإلدالء بشھادة
،إذا سبق النیة بالضرب والجرح
،إذا سبق أو صاحب االعتداء استعمال السالح أو التھديد به 
،إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلین أصلیّین أو مشاركین
.إذا كان االعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط

 :(الفصل 218 (فقرة ثانیة جديدة 

:ويكون العقاب بالسجن مدة عامین وبخطیة قدرھا ألفا دينار

إذا كانت الضحیة طفال
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة
 ،إذا كانت للفاعل سلطة على الضحیّة أو استغل نفوذ وظیفه
أحد أو  الخطیبین  أحد  أو  المفارقین  أحد  أو  الزوجین  أحد  الفاعل  كان  إذا 
 ،الخطیبین السابقین
من المعلومة  أو  الظاھرة  الضحیة  استضعاف  حالة  الجريمة  ارتكاب  سھل  إذا 
،الفاعل
إذا كانت الضحیة شاھدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعھا من
بسبب أو  تقديم شكاية  أو  جريمة  عن  باإلعالم  القیام  من  أو  بشھادة  اإلدالء 
إعالمھا أو تقديمھا لشكاية أو اإلدالء بشھادة

 :(الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة

:ويرفع العقاب إلى إثني عشر عاما مھما كانت درجة السقوط

،إذا كانت الضحیة طفال
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة
،إذا كانت للفاعل سلطة على الضحیة أو استغل نفوذ وظیفه
أحد أو  الخطیبین  أحد  أو  المفارقین  أحد  أو  الزوجین  أحد  الفاعل  كان  إذا 
،الخطیبین السابقین
من المعلومة  أو  الظاھرة  الضحیة  استضعاف  حالة  الجريمة  ارتكاب  سھل  إذا 
،الفاعل
إذا كانت الضحیة شاھدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعھا من
بسبب أو  تقديم شكاية  أو  جريمة  عن  باإلعالم  القیام  من  أو  بشھادة  اإلدالء 
،إعالمھا أو تقديمھا لشكاية أو اإلدالء بشھادة
،إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلین أصلیین أو مشاركین
،إذا سبق أو صاحب االعتداء استعمال السالح أو التھديد به
إذا كان االعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط

 :(الفصل 222 (فقرة ثانیة جديدة

:ويكون العقاب مضاعفا

 ،إذا كانت الضحیة طفال
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة
 ،إذا كانت للفاعل سلطة على الضحیة أو استغل نفوذ وظیفه
أحد أو  الخطیبین  أحد  أو  المفارقین  أحد  أو  الزوجین  أحد  الفاعل  كان  إذا 
،الخطیبین السابقین
من المعلومة  أو  الظاھرة  الضحیة  استضعاف  حالة  الجريمة  ارتكاب  سھل  إذا 
،الفاعل
إذا كانت الضحیة شاھدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعھا من
بسبب أو  تقديم شكاية  أو  جريمة  عن  باإلعالم  القیام  من  أو  بشھادة  اإلدالء 
،إعالمھا أو تقديمھا لشكاية أو اإلدالء بشھادة
،إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلین أو مشاركین
إذا كان التھديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان ھذا التھديد
.بالقول فقط

 :(الفصل 226 ثالثا (جديد

التحرش مرتكب  دينار  آالف  خمسة  قدرھا  وبخطیة  عامین  مدة  بالسجن  يعاقب 
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التحرش مرتكب  دينار  آالف  خمسة  قدرھا  وبخطیة  عامین  مدة  بالسجن  يعاقب 
 .الجنسي

ويعتبر تحرشا جنسیا كل اعتداء على الغیر باألفعال أو اإلشارات أو األقوال
بغاية وذلك  حیاءه  تخدش  أو  كرامته  من  تنال  جنسیّة  إيحاءات  تتضمن 
أو الجنسیة  غیره  رغبات  أو  المعتدي  لرغبات  االستجابة  على  حمله 
بممارسة ضغط خطیر علیه من شأنھا إضعاف قدرته على التصدي لتلك
.الضغوط

كل اعتداء على الغیر باألفعال أو اإلشارات أو األقوال ذات طبیعة جنسیة من شأنھا
أن تنال من كرامته أو تخدش حیاءه وذلك بغاية حمله على االستجابة لرغباته أو
على إرادته  إضعاف  شأنھا  من  علیه  ضغوط  بممارسة  أو  الجنسیة  غیره  رغبات 
 .التصدي لتلك األفعال

 :ويكون العقاب مضاعفا

،إذا كانت الضحیة طفال
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة
،إذا كانت للفاعل سلطة على الضحیّة أو استغل نفوذ وظیفه
من المعلومة  او  الظاھرة  الضحیة  استضعاف  حالة  الجريمة  ارتكاب  سھل  إذا 
  الفاعل

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومیة بخصوص جريمة التحرش الجنسي 
.المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد

 :(الفصل 227 (جديد

والوسیلة طبیعته  كانت  مھما  جنسي  إيالج  إلى  يؤدي  فعل  كل  اغتصابا  ُيعد 
.المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه

.ويعاقب مرتكب جريمة االغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحیة دون الثالثة عشر عاما السادسة عشر
.عاما كاملة. وكان سن الجاني يفوق سن الضحیة بـ3 سنوات

.يعاقب بالسجن بقیة العمر مرتكب جريمة االغتصاب الواقعة

باستعمال العنف أو السالح أو التھديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية
،مخّدرة أو مخّدرات
ضّد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام السادسة عشرة عاما
،كاملة
:سفاح الُقربى باغتصاب طفل الُمرتكب من

األصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا .1
،اإلخوة واألخوات .2
،ابن أحد إخوته أو إخوتھا أو مع أحد فروعه .3
،األم أو األب وزوج البت أو وزجة االبن أو أحد فروعه .4
،والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة األب أو فروع الزوج اآلخر .5
،أشخاص يكون أحدھم زوجا ألخ أو ألخت .6

،ممن كانت له سلطة على الضحیة أو استغل نفوذ وظیفه
،من مجموعة أشخاص بصفة فاعلین أصلیین أو مشاركین
بمرض أو  السن  تقدم  أو  بصغر  مرتبطة  استضعاف  الضحیة في حالة  كانت  إذا 
خطیر أو بالحمل أو بالقصور الذھني التي تضعف قدرتھا على التصّدي للمعتدي

.وال ينطبق الفصل 53 من المجلة الجزائیة على الجرائم المقررة بھذا الفصل

ضد االغتصاب  جريمة  بخصوص  العمومیة  الدعوى  انقضاء  آجال  وتجري 
.طفل بداية من بلوغه سن الرشد

:الفصل 227 مكرّر جديد

16 دون  برضاھا سنّھا  أنثى  واقع  من  كّل  أعوام   6 مّدة  بالّسجن  ُيعاقب 
.عاما كاملة

ُيعاقب بالسجن مّدة 5 أعوام كل من تعّمد االتصال جنسیا بطفل ذكر كان
أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر
.عاما كاملة
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الثامنة عشرة أنثى برضاھا سنّھا فوق الستة عشرة كاملة ودون  واقع 
كاملة

:ويكون العقاب مضاعفا في الحاالت التالیة الصورتین المذكورتین

،إذا كان الفاعل معلما للضحیّة أو من خدمتھا أو من أطبائھا
أو معلّمھا  كان  أو  طبقة  أي  من  الضحیّة  أصول  من  الفاعل  كان  إذا 
،خدمتھا أو أطبائھا
،إذا كان للفاعل سلطة على الضحیة أو استغل نفوذ وظیفه
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة من األشخاص بصفة فاعلین أصلیین
،أو مشاركین
إذا كانت الضحیة في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو
ُتضعف الّتي  البدني  أو  الذھني  بالقصور  أو  بالحمل  أو  خطیر  بمرض 
قدرتھا على التصدي للمعتدي والمحاولة موجبة للعقاب

تطبّق طفل  قبل  من  المذكورتین  الصورتین  في  الجريمة  ارتكاب  عند 
 .المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل

ضد المواقعة  جريمة  بخصوص  العمومیة  الدعوى  انقضاء  آجال  تجري 
.الطفل برضاه بداية من بلوغ سن الرشد

 :(الفصل 228( فقرة ثانیة جديدة

 :ويكون العقاب مضاعفا

،إذا كانت الضحیة طفال
:إذا كان الفاعل من

األصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا .1
،اإلخوة واألخوات .2
،ابن أحد إخوته أو إخوتھا أو مع أحد فروعه .3
،زوج البنت أو وزجة االبن أو أحد فروعه .4
،والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة األب أو فروع الزوج اآلخر .5
أشخاص يكون أحدھم زوجا ألخ أو ألخت، أصول أو فروع الضحیة من أي .6

،طبقة أو معلمھا أو خادمھا أو طبیبھا

،إذا كان للفاعل سلطة على الضحیة أو استغل نفوذ وظیفه
من المعلومة  أو  الظاھرة  الضحیة  استضعاف  حالة  الجريمة  ارتكاب  سھل  إذا 
،الفاعل
.إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من األشخاص بصفة فاعلین أصلیین أو مشاركین

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومیة بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد
طفل بداية من بلوغه سن الرشد

:(الفصل 229 (جديد

إلیھا المشار  للجرائم  الفاعلون  كان  إذا  المستوجب  المقدار  ضعف  العقاب  يكون 
السلطة لھم  كانت  أو  طبقة  أي  من  علیه  المجني  أصول  من  مكرر   228 بالفصل 
كان أو  لألسنان  أطبائه  أو  جراحیه  أو  أطبائه  أو  خدمته  أو  معلّمیه  كاوا  أو  علیه 
.االعتداء بإعانة عدة أشخاص

16 amendements  Accepté

تضاف للمجلة الجزائیة فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانیة للفصل 223 وفقرة ثانیة
 :للفصل 224 والفصل 224 مكّرر و227 ثالثا كما يلي

 :(الفصل 221 (فقرة ثالثة

ويسلط نفس العقاب على مرتكب االعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي
 .للعضو التناسلي للمرأة

 :(الفصل 223 (فقرة ثانیة

:ويكون العقاب مضاعفا

 ،إذا كانت الضحیة طفال
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 ،إذا كانت الضحیة طفال
سلطة له  كانت  أو  طبقة  أي  من  الضحیة  فروع  أو  أصول  من  الفاعل  كان  إذا 
،علیھا أو استغل نفوذ وظیفه
أحد أو  الخطیبین  أحد  أو  المفارقین  أحد  أو  الزوجین  أحد  الفاعل  كان  إذا 
 ،الخطیبین السابقین
من المعلومة  أو  الظاھرة  الضحیة  استضعاف  حالة  الجريمة  ارتكاب  سھل  إذا 
الفاعل
إذا كانت الضحیة شاھدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعھا من
بسبب أو  شكاية  تقديم  أو  جريمة  عن  بإعالم  القیام  من  أو  بشھادة  اإلدالء 
.إعالمھا أو تقديمھا لشكاية أو اإلدالء بشھادة

 :(الفصل 224 (فقرة ثانیة

معاملة سوء  اعتاد  من  كل  على  المتقدمة  بالفقرة  المذكور  العقاب  نفس  يسلط 
له كانت  أو  الفاعل   معلومةمن  أو  ظاھرة  استضعاف  حالة  في  شخص  أو  قرينه 
 .سلطة على الضحیة

 :الفصل 224 مكرر

يعاقب بالسجن من ستة أشھر إلى عام وبخطیة قدرھا ألف دينار كل من يرتكب
ضد قرينه أي شكل من أشكال االعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من
أو البدنیة  سالمتھا  على  تؤثر  أو  اعتبارھا  أو  الضحیة  كرامة  من  تنال  أن  شأنھا 
النفسیة.  اعتداء مكرر على القرين بالقول أو اإلشارة أو الفعل من شأنه
أن ينال أن من  كرامة الضحیة واعتبارھا أو تؤثر على سالمتھا النفسیة
. أو البدنیة

ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت األفعال على أحد المفارقین أو أحد
الخطیبین أو أحد الخطیبین السابقین وكانت العالقة القائمة بین الفاعل
.والضحیة ھو الدافع الوحید لالعتداء

:الفصل 227 ثالثا

المحارم زنا  القربى  اغتصاب  جريمة  مرتكب  أعوام  عشرة  مدة  بالسجن  يعاقب 
 :سفاح القربى وتعد جريمة زنا المحارم العالقات الجنسیة المرتكبة بین

 ،األصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا
،اإلخوة واألخوات األشقاء، أو من األب أو من األم
،شخص وابن أحد إخوته أو أخواتھا األشقاء أو من األب أو األم أومع أحد فروعه
األم أو األب وزوج البنت أو زوجة االبن أو مع أحد فروعه
 والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة
 ،األب وفروع الزوج اآلخر
أشخاص يكون أحدھم زوج األخ أو ألخت

ذكرا القربى ضد طفل  جريمة سفاح  ارتكبت  إذا  عاما  إلى عشرين  العقاب  ويرفع 
.كان أو أنثى سنه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانیة عشر عاما كاملة

ويكون العقاب بالسجن بقیة العمر اذا ارتكبت جريمة سفاح القربى ضد طفل ذكرا
.كان أو أنثى سنه دون الثالثة عشر عاما كاملة

2 amendements  Accepté

بالسجن مدة ثالثة أشھر و بخطیة قدرھا من خمسة مائة دينارا إلى يعاقب 
ألف دينار  أو بإحداھما كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان فضاء عمومي،
تخدش أو  اعتبارھا  أو  كرامتھا  من  تنال  أن  من شأنھا  إشارة  أو  قول  أو  فعل  بكل 
.حیاءھا

1 amendement  Accepté

17

متساوي عمل  عن  األجر  في  التمییز  يتعمد  من  كل  دينار  بألفي  بخطیة  يعاقب 
.القیمة على أساس الجنس

:مرتكب العنف أو التمییز االقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله

،حرمان المرأة من مواردھا االقتصادية أو التحكم فیھا

18
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،حرمان المرأة من مواردھا االقتصادية أو التحكم فیھا
،التمییز في األجر عن عمل متساوي القیمة
التمییز في المسار المھني بما في ذلك الترقیة والتدرج في
.الوظائف

.وتضاعف العقوبة في صورة العود

.والمحاولة موجبة للعقاب

1 amendement  Accepté

إلى دينار  ألفي  من  وبخطیة  أشھر  ستة  إلى  أشھر  ثالثة  من  بالسجن  يعاقب 
أو يتعمد تشغیل األطفال كعملة منازل بصفة مباشرة  خمسة آالف دينار كل من 
.غیر مباشرة

لتشغیل يتوسط  من  كل  على  المتقدمة  بالفقرة  المذكور  العقاب  نفس  يسلط 
 .األطفال كعملة منازل

.وتضاعف العقوبة في صورة العود

.والمحاولة موجبة للعقاب

Accepté

19

يعاقب بالسجن من شھر إلى عامین وبخطیة من ألف دينار إلى خمسة آالف دينار
 أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  من تعمد ارتكاب التمییز على معنى ھذا القانون
 :إذا ترتب عن فعله

منع الضحیة من الحصول على منفعة أو خدمة
أو منفعة  على  الحصول  أو  بحقوقھا  الضحیة  تمتع  تقیید  أو  حرمان 
.خدمة
منع الضحیة من ممارسة نشاطھا بصورة عادية
رفض تشغیل الضحیة أو فصلھا عن العمل أو معاقبتھا

1 amendement  Accepté

20

4 . Des Procédures, Des Services et Des Institutions

4 . 1 . Des Procédures

بالعنف ضّد المتعلقة  الشكاوى  بتلقي  أكثر  أو  له  الجمھورية مساعدا  يكلف وكیل 
.المرأة ومتابعة األبحاث فیھا

Accepté

21

تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم االبتدائیة تضم القضاة المختصین بقضايا
.العنف ضّد المرأة على مستوى النیابة العمومیة والتحقیق وقضاء األسرة

Accepté

22

مختصة وحدة  الواليات  كل  في  وطني  وحرس  وطني  أمن  منطقة  بكل  تحدث 
.بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا الحكام ھذا القانون

.ويجب أن تّضم من بین عناصرھا نساء

.يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجال مرقما خاصا بھذه الجرائم

23
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Accepté

التلبس بحالة  إشعار  أو  ببالغ  توصلھم  حال  المختصة  الوحدة  أعوان  على  يجب 
بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عین المكان لمباشرة األبحاث بعد إعالم
 .وكیل الجمھورية

بالبحث المختصة  للوحدة  التابع  العون  إلى ستة أشھر  بالسجن من شھر  يعاقب 
نوع أي  أو  الضحیة  يتعمد ممارسة ضغط على  الذي  المرأة  العنف ضد  في جرائم 
أو لتغییر مضمون شكواھا  أو  التنازل على حقوقھا  لحملھا على  اإلكراه  أنواع  من 
.الرجوع فیھا

Accepté

24

تقوم الوحدة المختصة بإعالم الضحیة وجوبا بجمیع حقوقھا المنصوص علیھا بھذا
.القانون بما في ذلك المطالبة بحقھا في الحماية لقاضي األسرة

يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكیل الجمھورية وقبل صدور قرار الحماية
:اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالیة

الھیاكل مع  بالتنسیق  آمنة  أماكن  إلى  الضرورة  عند  وأطفالھا  الضحیة  نقل 
 .المختصة ومندوب حماية الطفولة
.نقل الضحیة لتلقي اإلسعافات األولیة عند إصابتھا بأضرار بدنیة
التواجد أو  الضحیة  من  االقتراب  من  منعه  أو  المسكن  من  فیه  المضنون  إبعاد 
أو على الضحیة  ملم على  وجود خطر  عند  مقر عملھا  أو  قرب محل سكناھا 
أطفالھا المقیمین معھا

.تبقى اجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية 

Accepté

25

المرأة العنف ضد  تقرير حول محاضر  رفع  المختصة كل ستة أشھر  الوحدة  تتولى 
الوطني والمرصد  والقضائیة  اإلدارية  اإلشراف  سلطة  إلى  ومآلھا  بھا  المتعھد 
.لمناھضة العنف ضد المرأة المنصوص علیه بالفصل 39 من ھذا القانون

Accepté

26

يتعذر لم  ما  العنف  الضحیة في جرائم  برضا  إال  فیه  المظنون  المكافحة مع  تتم  ال 
 .ضمان الحق في نفي التھمة بوسیلة أخرى

ويمكن للضحیة في الجرائم الجنسیة طلب سماعھا بحضور أخصائي نفساني أو
 .اجتماعي

Accepté

27

أو نفساني  أخصائي  بحضور  الجنسیة  الجرائم  ضحیة  الطفل  سماع  يجب 
.اجتماعي، ويقع تضمین ملحوظاته في تقرير يعد لھذا الغرض

وال يمكن سماع الطفل ضحیة الجرائم الجنسیة أكثر من مرة على أن يتم تسجیل
.سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة

ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فیه في الجرائم الجنسیة إذا كانت الضحیة طفال
.

Accepté

28
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4 . 2 . De La Demande De La Protection

:يتعھد قاضي األسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن

،الضحیة شخصیا أو من وكیلھا
،النیابة العمومیة بعد موافقة الضحیة
مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحیة طفال أو في حالة وجود طفل

.ويمكن لقاضي األسرة أن يتعھد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية

وال يحول تعھد قاضي األسرة بمطلب الحماية من حق الضحیة في القیام بقضیة
.أصلیة أمام المحاكم المدنیة والجزائیة المختصة

Accepté

29

وعند ومدتھا  اتخاذھا  المطلوب  والتدابیر  ألسبابه  شرح  الحماية  مطلب  يتضّمن 
االقتضاء تحديد معین النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات
.الالزمة

Accepté

30

محكمة لدى  المقررة  لإلجراءات  طبقا  الحماية  مطلب  في  األسرة  قاضي  يبت 
.الناحیة في القضاء المستعجل

في فائدة  يرى  من  لكل  واالستماع  األطراف  على  بالتحرير  األسرة  قاضي  ويقوم 
للعمل العمومیة  المصالح  بأعوان  أعماله  في  االستعانة  ويمكنه  سماعه 
.االجتماعي

Accepté

31

 :يمكن لقاضي األسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابیر التالیة

في أو  العائلي  المسكن  في  أطفالھا  أو  بالضحیة  االتصال  من  المطلوب  منع 
مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز اإليواء أو في أي مكان يمكن أن
.يتواجدوا فیه
على الملم  الخطر  حاالت  في  العائلي  المسكن  من  بالخروج  المطلوب  إلزام 
الضحیة او على أطفالھا المقیمین معھا مع تمكین  المطلوب منتسلم أغراضه
.الشخصیة بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفیذ على نفقته
االطفال أو  بالضحیة  الخاصة  بالممتلكات  االضرار  بعدم  المطلوب  إلزام 
.المشمولین بقرار الحماية أو األموال المشتركة أو التصرف فیھا
منحة بأداء  المطلوب  إلزام  االقتضاء  وعند  وأطفالھا  الضحیة  سكنى  تحديد 
في حكم  صدور  أو  بالنظر  المختصة  المحكمة  تعھد  يسبق  لم  ما  السكن 
.الغرض
تمكین الضحیة عند مغادرة المسكن العائلي شخصیا أو من تفوضه من استالم
أغراضھا الشخصیة وكّل مستلزماتاألطفال المقیمین معھا بموجب محضر يحرّر
.في الغرض من طرف عدل تنفیذ على نفقة المطلوب
مراعاة مع  الزيارة  إجراءات  وتحديد  المطلوب  عن  الوالية  أو  الحضانة  إسقاط 
.المصلحة الفضلى للطفل
من كل  مساھمة  االقتضاء  وعند  واألطفال  العنف  ضحیة  الزوجة  نفقة  تقرير 
الزوجین فیھا ما لم يسبق تعھد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور
 حكم فیھا

Accepté

32

تتجاوز في أن  التي ال يمكن  الحماية على مّدته  قرار  التنصیص في  يتم  أن  يجب 
.كل الحاالت ستة أشھر

33
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محكمة وعن  عنه  الصادر  الحماية  قرار  مدة  في  التمديد  األسرة  لقاضي  ويمكن 
اإلجراءات لنفس  يخضع  معلل  قرار  بمقتضى  المدة  لنفس  واحدة  مرة  االستئناف 
.المبیّنة بالفصول 29 و30 و31 من ھذا القانون

Accepté

.قرارات قاضي األسرة تقبل الطعن باالستئناف وال تقبل الطعن بالتعقیب

1 amendement  Accepté

34

.تتولى النیابة العمومیة تنفیذ قرارات الحمايـة وقرارات التمديد فیھا

Accepté

35

بكلتا أو  دينار  ألف  قدرھا  بخطیة  أو  أشھر  ستة  أقصاھا  مّدة  بالسجن  يعاقب 
.العقوبتین كل من يتصدى أو يحول دون تنفیذ قرارات ووسائل الحماية

.والمحاولة موجبة للعقاب

Accepté

36

خرق يتعمد  من  كل  دينار  آالف  خمس  قدرھا  وبخطیة  عام  مدة  بالسجن  يعاقب 
  .قرارات ووسائل الحماية بعد تنفیذھا

.والمحاولة موجبة للعقاب

Accepté

37

4 . 3 . Des Services et Des Institutions

الضابطة أعوان  ذلك  في  بما  العنف  من  المرأة  حماية  إلیه  عھدت  من  كّل  على 
المرأة واألسرة والشؤون الصحة وشؤون  الطفولة وأعوان  العدلیة ومندوبي حماية 
 :االجتماعیة والتربیة وغیرھم

من  14 الفصل  معنى  على  الحماية  أو  للمساعدة  طلب  لكل  فورا  االستجابة 
.ھذا القانون
الجسدية للسالمة  المھدد  العنف  ارتكاب  بشأن  لإلشعار  األولوية  إيالء 
،والجنسیة والنفسیة للمرأة وأطفالھا
اإلنصات والتشخیص عند تلقي الشكاوى بمقابلة األطراف والشھود بمن فیھم
،األطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتھم
 ،إعالم الشاكیة بكل حقوقھا
التدخل في حاالت فقدان السكن جراء العنف لتوفیر اإليواء بمراكز حماية المرأة
.ضحیة العنف في حدود اإلمكانیات المتوفرة

Accepté

38

المكلفة الوزارة  إلشراف  يخضع  المرأة  ضد  العنف  لمناھضة  وطني  مرصد  يحدث 
بالمرأة

: يتولى المرصد القیام خصوصا بالمھام التالیة

والتقارير من  لديه  تجمع  ما  ضوء  على  وذلك  المرأة،  ضد  العنف  حاالت  رصد 
 .ومعلومات، مع توثیق ھذا العنف وآثاره بقاعدة بیانات يحدث للغرض

39

À Propos Texte Votes Chroniques Documents

RechercheMARSAD.majlesعربي   

https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/article/33?v=2
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/article/34?v=2
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/article/35?v=2
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/article/36?v=2
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/article/37?v=2
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/article/38?v=2
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/article/39?v=2
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/texte
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/votes
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/chroniques
https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/documents
https://www.facebook.com/AlBawsala
https://twitter.com/AlBawsalaTN
https://majles.marsad.tn/2014/fr/contact
https://majles.marsad.tn/2014/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/texte
https://majles.marsad.tn/2014/fr/


11/8/2017 Projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes | Marsad Majles

https://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/57a1d468cf44126c17c5e19d/texte 13/14
Ajout d'articles et autres amendements

 .ومعلومات، مع توثیق ھذا العنف وآثاره بقاعدة بیانات يحدث للغرض
القضاء في  وفاعلیتھا  نجاعتھا  وتقییم  والسیاسات  التشريعات  تنفیذ  متابعة 
اإلصالحات اقتراح  مع  الغرض  في  تقارير  ونشر  المرأة،  ضد  العنف  على 
 .المستوجبة
لتقییم المرأة  ضد  العنف  حول  الالزمة  والمیدانیة  العلمیة  بالبحوث  القیام 
 .التدخالت المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بھذا القانون
المشتركة العملیة  والتدابیر  الوطنیة  االستراتیجیات  إعداد  في  المساھمة 
بشكل المرأة  ضد  العنف  على  للقضاء  التوجیھیة  المبادئ  ورسم  والقطاعیة 
. يتوافق مع ھذا القانون
وغیرھا الدستورية  والھیئات  المدني  المجتمع  منظمات  مع  والتنسیق  التعاون 
لتطوير اإلنسان  حقوق  احترام  ومراقبة  بمتابعة  المعنیّة  العمومیة  الھیاكل  من 
 .وتعزيز منظومة الحقوق والحريات
إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأھیل كل المتدخلین في مجال العنف
 .ضد المرأة واقتراح اآللیات الكفیلة بتطويرھا و حسن متابعتھا

ويّعد المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص اإلحصائیات حول العنف
ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائھم ومتابعتھم ومرافقتھم وإدماجھم
ومآل قرارات الحماية والدعاوى واألحكام ذات الصلة واالقتراحات والتوصیات لتطوير
 .اآللیات الوطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة

ورئیس الجمھورية  رئیس  إلى  سنة  كل  من  األولى  الثالثیة  خالل  التقرير  ويرفع 
 .مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومة، ويتم نشره للعموم

 .كما يمكن للمرصد إصدار بالغات حول نشاطاته وبرامجه

.ويضبط التنظیم اإلداري والمالي للمرصد وطرق سیره بمقتضى أمر حكومي

Accepté

كل من  المرأة  ضد  بالعنف  الخاصة  والبیانات  التقارير  تلقي  المرأة  وزارة  تتولى 
الوزارات والھیاكل العمومیة المعنیة كل حسب اختصاصھا وإحالتھا للمرصد الوطني
. لمناھضة العنـف ضد المرأة

Accepté

40

5 . Des Dispositions Finales

تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصول 218 و226 رابعا و228 مكرر  و229
 .و239 والفقرة الثانیة من الفصل 319 من المجلة الجزائیة

 

2 amendements  Accepté

41

1965 لسنة   25 عدد  القانون  من  و10  و9  و6  و5  و4  و3   2 الفصول  أحكام  تلغى 
المؤرخ في غرة جويلیة 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقیحه بالقانون
 .عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005

Accepté

42

تدخل أحكام ھذا القانون حیز النفاذ بعد سنة ستة أشھر من تاريخ نشره بالرائد
.الرسمي للجمھورية التونسیة

Accepté

43
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Ajout d'articles et autres amendements

3 amendements

Texte déposé en plénière

1 - 5Dispositions Générales

6 - 13De La Protection de La Femme et De La
Prévention De La Violence

15 - 20Des Infractions de Violence A L’Égard Des
Femmes

21 - 40Des Procédures, Des Services et Des
Institutions

41 - 43Des Dispositions Finales
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