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إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الداخلية قوامها األساسي من الشرطة النسائية

عسكر يقدم تعدياًل على قانون محكمة األسرة: إنشاء مراكز إيواء 
لضحايا العنف األسري تكون مكملة ملراكز حماية الطفولة

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون في شأن مكافحة 
العنف األسري وتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١6 لســنة 
١96٠ بإصــدار قانــون اجلزاء 
والقانون رقم ١٢ لســنة ٢٠١5 
بإصدار قانون محكمة األسرة.
ونص االقتراح بقانون على:

المادة )1(
يكون للكلمات والعبارات 
اآلتيــة حيثمــا وردت في هذا 
القانــون املعاني املبينة قرين 
كل منها ما لم يدل سياق النص 

على غير ذلك:
األسرة: لغايات هذا القانون 

يقصد بأفراد األسرة:
أ - الــزوج والزوجة بعقد 
قانونــي  أو  شــرعي  زواج 

وأبناؤهم وأحفادهم.
ب - أبناء أحد الزوجني من 
زواج آخر شرعي أو قانوني.

ج - والــد ووالــدة أي من 
الزوجني.

د - اإلخــوة واألخوات ألي 
من الزوجني.

هـ- زوج األم أو زوج األب.
و - الشــخص املشــمول 
بحضانــة أســرة بديلــة ومن 
جتمع بينهم رابطة التبني أو 
الوصايــة أو الوالية أو تكفل 

اليتيم أو املصاهرة.
٢- العنف األسري: أي فعل 
أو امتناع عن فعل أو التهديد 
بهمــا يرتكب مــن أحد أعضاء 
األسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد 
األسرة وفق املفهوم املبني في 
تعريف األسرة، يتناول إحدى 
اجلرائم املنصوص عليها في 
هذا القانون ويترتب عنه قتل 
أو إيذاء جســدي أو نفسي أو 

جنسي أو اقتصادي.
3- جرائم العنف األسري: 
تعد األفعال التالية وفقا ألحكام 
هذا القانون، جرائم عنف أسري:

أ - فعل اإليذاء اجلسدي: أي 
اعتداء بأي وسيلة على جسم 
املعتدى عليه ويشمل استخدام 
القوة البدنية كالضرب أو القوة 
املادية بأي وسيلة كانت بقصد 

اإليذاء.
ب - فعل اإليذاء النفسي: كل 
فعل يؤدي إلى أضرار نفسية 
للمعتــدى عليه، مبــا في ذلك 
القــذف والســب والســيطرة 
علــى املرأة أو حجــز حريتها 
أو حتقيرهــا أو إكراههــا على 

الزواج.
ج - فعل اإليذاء اجلنســي: 
تعد من أفعال اإليذاء اجلنسي، 
وفقــا ألحــكام هــذا القانــون 
االعتــداء اجلنســي أو دفع أو 
اســتغالل املعتــدى عليه بأي 
وسيلة إلشباع رغبات املعتدي 
اجلنسية أو بهدف حتقيق ذلك 
لدى الغير، ويشمل االغتصاب 
أو التحرش باإلناث أو اجلماع 
القسري مع أحد أفراد األسرة 
املريض أو املعاق أو حتت تأثير 
الكحــول أو املخدرات بشــكل 
يفقده إرادته أو إكراه أحد أفراد 

األسرة على ممارسة البغاء.
د - فعل اإليذاء االقتصادي: 
كل فعــل يــؤدي إلــى حرمان 
املعتــدى عليــه مــن حقــه أو 
حريته في التصرف في أمواله 

إضرارا له.
املختصــة:  احملكمــة   -٤

محكمة األسرة.
5- جهة التحقيق املختصة: 

نيابة شؤون األسرة.
أمــر احلمايــة: األمــر   -6
الصــادر مــن جهــة التحقيق 
املختصة أو احملكمة املختصة 
حلمايــة املعتــدى عليه طبقا 
لألوضــاع التي ينــص عليها 

هذا القانون.

المادة )2(
فيمــا عــدا اجلرائــم التي 
تختص بهــا الدائرة اجلزائية 
تعتبر اجلرائــم الواقعة على 
األشــخاص الطبيعيــني عنفا 
أســريا إذا ارتكبهــا أحد أفراد 
األسرة جتاه أي فرد آخر منها.

المادة )3(
تنشأ مراكز إيواء لضحايا 
العنف األســري تكون مكملة 
الطفولــة  حمايــة  ملراكــز 

املنصوص عليها في املادة ٧٧ 
من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١5 
في شــأن حقوق الطفل تتبع 
املجلس األعلى لشؤون األسرة 

وتختص باآلتي:
١- تقدمي املــأوى لضحايا 

العنف األسري.
األســري  اإلرشــاد   -٢
والنفسي واالجتماعي والصحي 
وخدمات إعادة تأهيل املعتدى 
عليه واملعتدي بالتنسيق مع 

وزارة الصحة.
القانونيــة  3- املســاعدة 

للمعتدى عليه عند احلاجة.
٤- خــط ســاخن لتلقــي 
البالغات والشكاوى عن حاالت 

العنف األسري.
5- توعيــة الــرأي العــام 
مبخاطر آثار العنف األســري 
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 

ذات الصلة.
6- وضــع خطــة لتدريب 
املوظفني املكلفني بتطبيق أحكام 
هذا القانون والقضاة وأعضاء 
النيابــة العامــة واإلعالميــني 
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 

ذات الصلة.
٧- نشر البيانات املتعلقة 
بالعنف األسري والوقاية منها 
ووضع مؤشرات وطنية للحد 
من العنف األسري بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية ذات الصلة 

السيما مجلس األسرة.

المادة )4(
تعمــل وزارة التربية على 
تطويــر املناهــج التعليميــة 
للمســاهمة في تعزيز ونشر 
ثقافــة نبــذ العنف األســري 

وتوطيد الروابط األسرية.

المادة )5(
تتمتــع جميع اإلجــراءات 
واملعلومــات املتعلقة بقضايا 
العنف األسري التي تنظر أمام 
أي جهة ذات عالقة مبا في ذلك 

احملاكم بالسرية التامة.
ويتم االستماع إلى األطراف 
والشهود مبا في ذلك األطفال 
في غرف منفصلــة ومالئمة، 
وتتاح الفرصة لكل منهم لإلدالء 

بأقوالهم بحرية وسرية.
وتتم حماية املبلغ عن واقعة 
العنف األســري وذلــك بعدم 
اإلفصاح عن اسمه وهويته إال 
إذا تطلبت اإلجراءات القضائية 

غير ذلك.

المادة )6(
ينشــأ في وزارة الداخلية 
إدارة متخصصة بجرائم العنف 
األســري قوامها األساسي من 
النســائية تتولــى  الشــرطة 
مهــام الضبطية القضائية في 
الشكاوى املقدمة واحملالة إليها 

وفق أحكام هذا القانون.
اإلدارة  أفــراد  ويجــري 
حترياتهم بحضور مساعدين 
اجتماعيني من بينهم نساء، على 
معرفة بالشؤون األسرية وبحل 
النزاعات، يتــم اختيارهم من 
قائمة تضعها اجلهات املسؤولة 
في وزارتي الداخلية والعدل.

المادة )7(
للمجني عليــه اخليار في 
تقــدمي الشــكوى إلــى اإلدارة 
املنصــوص عليهــا فــي املادة 
السابقة، أو االدعاء املباشر أمام 
جهة التحقيق املختصة، على 
أن ينعقد االختصاص املكاني 

ألحد املراجع اآلتية:
أ - محــل إقامــة الضحيــة 
الدائم أو املؤقت، في حال كانت 

غادرت املنزل.
ب - محل إقامة املدعى عليه.

ج- محل وقوع العنف.

استشفائيا، تنقل ضحايا العنف 
إلى املستشــفى على أن يتكفل 

اجلاني بنفقات العالج.
وإذا امتنع اجلاني عن دفع 
النفقات املبينة في البندين )٤ 
و5( من هذه املادة، تطبق بحقه 
األصول املتبعة لتنفيذ أحكام 

النفقة.

المادة )15(
أمر احلمايــة تدبير مؤقت 
يصدر عن احملكمــة املختصة 
وفق أحكام هذا القانون بالنظر 

في قضايا العنف األسري.
ويهــدف أمر احلمايــة إلى 
حماية املجني عليه، وللمحكمة 
الســلطة التقديرية في تقرير 
امتــداد أمر احلمايــة إلى أفراد 
إذا كانــوا معرضــني  األســرة 
للخطــر، وكذلــك املســاعدين 
االجتماعيــني والشــهود وأي 
شــخص آخر يقدم املســاعدة 
للمجنــي عليــه، وذلــك ملنــع 
اســتمرار العنــف أو التهديــد 

بتكراره.

المادة )16(
يقدم طلب احلماية احملكمة 
املختصة ويجري النظر فيه في 
غرفة املذاكــرة، وفي احلالتني 
يجــب أن يبــت بــه خــالل ٤8 
ساعة من تاريخ تقدميه. أما في 
احلاالت االستثنائية العاجلة، 
فيصــدر أمر احلماية خالل ٢٤ 

ساعة من تاريخ تقدميه.

المادة )17(
يتضمــن أمر احلماية إلزام 
اجلانــي بواحــد أو أكثــر مــن 

التدابير اآلتية:
١- منــع التعرض للمجني 
عليه ولســائر أفراد األســرة ـ 
إذا اقتضى األمرـ  أو التحريض 

على التعرض لهم.
٢- عدم التعرض الستمرار 
املجني عليه واألشخاص املقيمني 
معه املشمولني باحلماية باإلقامة 

في منزل األسرة.
3- إخراج مرتكب العنف من 
املنزل مؤقتــا ولفترة يحددها 
أمر احلماية، لدى استشعار أي 

خطر على املجني عليه.
٤- عدم االقتراب من مكان 
اإلقامة البديلة سواء كان مكانا 
آمنا أو دار رعاية أو مركز إيواء 
أو أي مكان يذكر في أمر احلماية.
5- إخــراج املجنــي عليــه 
واملقيمــني معــه املشــمولني 
باحلمايــة لدى استشــعار أي 
خطر فعلي عليهم قد ينتج عن 
اســتمرارهم في اإلقامة مبنزل 
األســرة، إلى مراكــز اإليواء أو 
إلى ســكن مؤقت آمن ومالئم، 
وعلى اجلاني وفق قدرته، تأمني 

نفقات السكن.
6- تأمــني مبلغ وفق قدرة 
اجلاني للمأكل وامللبس والتعليم 

ملن هو ملزم بهم.
٧- تأمــني مبلغ وفق قدرة 
النفقات  اجلاني على حســاب 
الطبــي أو  الالزمــة للعــالج 
االستشــفائي للمجنــي عليــه 
إذا نتج عن العنف املرتكب ما 

يوجب هذا العالج.
8- االمتناع عن إحلاق الضرر 
بــأي مــن املمتلــكات اخلاصة 
باملجنــي عليه وباألشــخاص 

املشمولني بأمر احلماية.
9- االمتنــاع عــن إحلــاق 
الضرر باألثاث املنزلي وباألموال 
ومنــع  املنقولــة  املشــتركة 

التصرف بهما.
١٠- متكــني املجنــي عليه 
أو مــن يفوضه فــي حال ترك 
املنزل من دخوله ألخذ ممتلكاته 
الشــخصية مبوجــب محضر 

تسلم.
وفــي كل تأمــني منصوص 
عليــه فــي هذه املــادة لكل من 
اجلانــي واملجنــي عليه احلق 
في مراجعــة احملاكم املختصة 
للحصول على احلكم املناسب 
وفق القواعد املعمول بها لديها.
كما أن تنفيــذ حكم النفقة 
الصادر عــن احملاكم املختصة 
يوقف تأمني املبالغ املالية املقررة 

في أمر احلماية.

المادة )18(
يصدر أمــر احلماية ملدة ال 

مدة ال جتاوز 3 سنوات والغرامة 
التــي ال جتــاوز )5٠٠٠( آالف 

دينار«.
٭ مادة )202(: »كل من يعتمد في 
حياته رجال كان أو امرأة بصفة 
كلية أو جزئية على ما يكسبه 
شــخص من ممارســة الفجور 
والدعارة وذلك بتأثيره فيه أو 
بسيطرته عليه أو بإغرائه على 
ممارســة الفجور وسواء أكان 
يحصل على ماله برضائه وبدون 
مقابــل أم كان يحصــل عليــه 
بصفته إتاوة مقابل حمايته أو 
مقابل عدم التعرض له، يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز سنتني 
وبغرامة ال جتاوز )١5٠٠( دينار 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.
إذا كان املجنــي عليــه أحد 
أفراد األسرة - وفق التعريف 
الوارد في قانون مكافحة العنف 
األسري كانت العقوبة احلبس 
مدة ال جتاوز خمس ســنوات 
والغرامة التي ال جتاوز )5٠٠٠( 

دينار«.

المادة )24(
يســتبدل بنص املادتني )٧ 
و١٧( من القانون رقم )١٢( لسنة 
٢٠١5 بإصــدار قانــون محكمة 

األسرة النصني التاليني:
٭ مادة )7(: »تنشأ مبقر محكمة 
األســرة في كل محافظة نيابة 
متخصصة لشــؤون األســرة 
تتولــى املهام املوكلــة للنيابة 
العامــة فــي قضايــا األحــوال 
املواد  الشخصية وفقا ألحكام 
من )33٧( إلى )3٤١( من قانون 
األحوال الشخصية كما تتلقى 
املتعلقــة بحوادث  الشــكاوى 
العنف األسري ومتابعتها، وذلك 
إضافــة إلى حــق النائب العام 
في الطعن بالتمييز في األحكام 
االستئنافية الصادرة من محكمة 
األسرة، في األحوال املنصوص 
عليها في الفقرة األولى من املادة 
الثالثة عشرة من هذا القانون«.
٭ املادة )17(: »ينشأ )صندوق 
تأمني األسرة( يتبع وزارة العدل 

وتتكون موارده مما يأتي:
أ - مبلغ تخصصه الدولة في 

ميزانية وزارة العدل.
ب - التبرعات والهبات غير 

املشروطة.
وتخصص هذه املوارد لتنفيذ 
األحكام والقرارات الصادرة من 
محكمــة األســرة بتقرير نفقة 
للزوجــة أو املطلقــة أو األوالد 
أو األقربــاء، والتــي يتعــذر 
تنفيذها وفقا لإلجراءات املقررة 
لتنفيــذ األحكام، كما تخصص 
هــذه املوارد ملســاعدة ضحايا 
العنف األسري وتأمني الرعاية 
لهم، وتوفير السبل اآليلة إلى 
احلد من جرائم العنف األسري 
والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها 
ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي 
حتددها الالئحة التي تصدرها 
الوزارة بالتنســيق مع وزارة 
الشــؤون االجتماعية والعمل 
واملجلس األعلى للقضاء والتي 
تنظم إدارة الصندوق وكيفية 
الصــرف منه والرجــوع على 
احملكوم عليهم مبا يتم صرفه 
مع األعباء والتكاليف الالزمة«.

المادة )25(
تضاف فقــرة جديــدة إلى 
املادة ٢ من قانون رقم ١٢ لسنة 
٢٠١5 بإصــدار قانــون محكمة 
األســرة نصها اآلتــي: »تتألف 
دائرة العنف األسري مبحكمة 
األسرة الكلية من قاض منفرد، 
ينظر في املخالفــات واجلنح، 
ومن 3 مستشارين من محكمة 
فــي  ينظــرون  االســتئناف 

اجلنايات«.

المادة )26(
الــوزراء  يصــدر مجلــس 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
خالل 6 أشهر من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

المادة )27(
على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القانــون، ومع عدم 
اإلخالل بأحكام املادة الســابقة 
يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.

د- محل إلقاء القبض على 
املدعى عليه.

المادة )8(
ال حترك الدعوى في جرائم 
العنــف األســري إال بناء على 
شكوى املجني عليه أو من يقوم 

مقامه قانونا.

المادة )9(
يتوجــب علــى كل من علم 
بواقعة عنف أسري بحكم عمله 
أو مهنته الطبية أو التعليمية 
أو غيرهــا فــي القطاعني العام 

واخلاص التبليغ عنها.
وعلى من يتلقى البالغ اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة 
املتضرر من أفراد األسرة حال 
علمهم بأي مــن جرائم العنف 

األسري.

المادة )10(
على اإلدارة املنصوص عليها 
في املادة 6 من هذا القانون أو 
أي مركــز شــرطة إخطار جهة 
التحقيق املختصــة بكل حالة 
يشــتبه بأنها من قبيل العنف 
األســري تظهــر أمامهــم أثناء 
قيامهم بأعمالهم، وعليهم إيداع 
نسخة عن املستندات املتوافرة 
لديهم الدالة على العنف األسري.

المادة )11(
يعاقب احملقــق الذي يقدم 
على محاولة إكراه املجني عليه 
في جرمية مــن جرائم العنف 
األســري أو ممارســة الضغط 
عليه بهدف رجوع هذا األخير 
عن شكواه، باحلبس من أسبوع 
إلى 6 أشهر وبالغرامة من مئة 
دينار إلى ألف دينار أو بإحدى 

هاتني العقوبتني.
وتعتبر محاولة أحد عناصر 
الشرطة إكراه املجني عليه، أو 
ممارســة الضغط عليه بهدف 
الرجــوع عــن الشــكوى خطأ 
جســيما فــي اخلدمــة وضــد 

االنضباط.

المادة )12(
تعطى أفضلية حتويل كل 
مــن اجلاني واملجني عليه إلى 
مراكز تسوية املنازعات األسرية 
امللحقة مبحكمة األسرة وذلك 
قبل اتخاذ أي من تدابير احلماية 
املنصوص عليها في هذا القانون 
على أن تراعى في ذلك مصلحة 

األسرة.
وإذا لم تتم تسوية املنازعة 
بــني الطرفني وفقا ألحكام هذه 
املادة يحال األمر إلى احملكمة.

المادة )13(
على عناصر الشرطة وجهة 
التحقيــق املختصة التصريح 
للمجني عليه بحقه في احلصول 
على أمر باحلماية وفقا ألحكام 
هذا القانون، وباالستعانة مبحام 
إذا رغب بذلك، إضافة إلى سائر 
احلقــوق املنصوص عليها في 
قانون اإلجــراءات واحملاكمات 

اجلزائية.

المادة )14(
جلهــة التحقيــق املختصة 
بجرائم العنف األسري إذا أرتأت 
أن اجلاني يشــكل خطرا يهدد 
حياة أو ســالمة املجني عليه، 
وقبل صدور أمر احلماية منها، 
تكليف عناصر الشرطة وحتت 
إشــرافها باتخاذ تدبير أو أكثر 

من التدابير اآلتية:
١- احلصول على تعهد من 
اجلاني مبنع التعرض للمجني 
عليه وسائر أفراد األسرة ـ إذا 
اقتضــى األمــر ـ أو التحريض 

على التعرض لهم.
٢- منع املشــتكى عليه من 
دخول البيت األســري ملدة ٤8 
ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، 
إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى 
لتأمــني احلماية للمجني عليه 

وسائر أفراد األسرة.
3- احتجاز اجلاني.

٤- نقل املجني عليه وسائر 
أفراد األسرة إذا رغبوا إلى مراكز 
اإليواء أو إلى مــكان آمن على 

نفقة اجلاني وفق قدرته.
5- إذا نتــج عــن العنــف 
ما يســتوجب عالجــا طبيا أو 

تزيد على شــهر، وهــي قابلة 
للتجديــد أمــام دائــرة العنف 
األسري مبحكمة األسرة، على 
أال جتــاوز مدة احلماية ســتة 
أشهر أو إلى حني صدور حكم 
نهائي في القضية أو إلى حني 
االتفــاق على الصلــح، أيا كان 

األقرب.
وفي حال الطعن على القرار 
الصادر بأمر احلماية ال يوقف 
ذلــك نفاده ما لم تقرر احملكمة 

املختصة خالف ذلك.
ولكل من املجني عليه وسائر 
املستفيدين من أمر احلماية أثناء 
نفاذ أمر احلماية طلب إلغائه أو 
تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة.

المادة )19(
إن تقدمي طلــب احلماية ال 
يحول دون حق كل من اجلاني 
أو املجني عليه في إقامة الدعوى 
أو متابعتهــا أمام احملاكم على 
اختالف أنواعها واختصاصاتها.

المادة )20(
يقــدم طلــب احلماية دون 
احلاجــة لالســتعانة مبحــام 
ويعفى من الرســوم والنفقات 

القضائية.

المادة )21(
إذا مت خــرق أمــر احلمايــة 
أو أي مــن شــروطه مــن قبل 
اجلاني متعمــدا فيعاقب على 

النحو اآلتي:
١- بغرامــة ال تقل عن ١٠٠ 
دينار أو باحلبس مدة ال تزيد 
علــى شــهر أو بكلتــا هاتــني 

العقوبتني.
٢- بغرامة ال تقل عن ٢٠٠ 
دينار أو باحلبس مدة ال تزيد 
علــى 3 أشــهر أو بكلتا هاتني 
العقوبتني إذا اقترن خرق أمر 
احلماية باستخدام العنف جتاه 

أي من املشمولني به.
3- احلبس مدة ال تقل عن 
3 أيــام وال تزيد على 6 أشــهر 
وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار 
في حال تكرار خرق أمر احلماية.

المادة )22(
باإلضافــة إلــى العقوبــات 
املقررة وفق أحكام هذا القانون، 
للمحكمة أن تلزم مرتكب جرم 
العنــف األســري باخلضــوع 
لدورات تأهيل ضد العنف في 
مراكز اإليواء أو أي مركز آخر 
متخصص ومعتمد وفق ضوابط 
وشروط تنص عليها الالئحة 

التنفيذية.

المادة )23(
يســتبدل بنصــوص املواد 
مــن   )٢٠٢  ،٢٠٠  ،١8٢  ،١53(
القانون رقم )١6( لســنة ١96٠ 

املشار إليه النصوص اآلتية:
٭ مادة )153(: »من فاجأ زوجته 
حال تلبسها بالزنا، وقتلها في 
احلــال أو قتل من يزني بها أو 
قتلهما معا يعاقب باحلبس مدة 
ال تقل عن ١5 سنة، وبغرامة ال 
تقل عن ١٠ آالف دينار، أو بإحدى 

هاتني العقوبتني«.
مــادة )182(: »إذا تــزوج  ٭ 
اخلاطــف مبن خطفهــا زواجا 
شــرعيا، حتفظ النيابة العامة 
الدعوى العمومية بناء على طلب 
املعتدى عليها. وتستعيد النيابة 
العامة حقها في مالحقة الدعوى 
العمومية وفي تنفيذ العقوبة إذا 
مت الطالق دون سبب مشروع 

قبل 5 سنوات على الزواج«.
٭ مادة )200(: »كل من حرض 
ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال 
الفجور والدعارة، أو ســاعده 
على ذلــك بأي طريقــة كانت، 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز 
٢٠٠٠ دينــار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني.
فإذا كانت سن املجني عليه 
تقل عن الثامنة عشــرة، كانت 
العقوبة احلبس مدة ال جتاوز 
سنتني والغرامة التي ال جتاوز 
)35٠٠( دينار أو إحدى هاتني 

العقوبتني.
وإذا كان املجنــي عليه أحد 
أفراد األسرة - وفق التعريف 
الوارد في قانون مكافحة العنف 
األسري - كانت العقوبة احلبس 

 العنف األسري: أي فعل عسكر العنزي
أو امتناع عن فعل أو التهديد 

بهما يرتكب من أحد أعضاء 
األسرة ضد فرد أو أكثر 

من أفراد األسرة

تطوير املناهج التعليمية 
للمساهمة في تعزيز 

ونشر ثقافة نبذ العنف األسري 
وتوطيد الروابط األسرية

يعاقب احملقق الذي يقدم 
على محاولة إكراه املجني 
عليه في جرمية من جرائم 
العنف األسري أو ممارسة 
الضغط عليه بهدف رجوع 

هذا األخير عن شكواه
باحلبس من أسبوع 

إلى 6 أشهر

يلزم مرتكب جرم العنف األسري 
باخلضوع لدورات تأهيل 

ضد العنف في مراكز اإليواء 
أو أي مركز آخر متخصص 

ومعتمد وفق ضوابط 
وشروط

غرامة ال تقل عن 100 دينار 
أو باحلبس مدة ال تزيد 

على شهر أو بكلتا هاتني 
العقوبتني لكل من خرق

أمر احلماية  ألحد 
أفراد األسرة

على عناصر الشرطة وجهة 
التحقيق املختصة التصريح 

للمجني عليه بحقه في احلصول 
على أمر باحلماية وباالستعانة 

مبحام إذا رغب في ذلك

املذكرة 
االيضاحية 

أصبح من الضروري مكافحة ظاهرة العنف األسري أمام 
تزايد حاالتها وذلك عن طريق حتديد مفهوم العنف األسري 
وحماية ضحاياه، وغالبا ما تكون من النساء الالتي لم مييز 
الدستور الكويتي بينهن وبني الرجال في احلقوق والواجبات 
كما نصت عليه املادة )29( من دســتور الكويت حيث جاء 
فيها: »الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية وهم متساوون 
لدى القانون في احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم 

بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين«.
ومبا أن الكويت قد صادقت على اتفاقية القضاء على أشكال 
التمييز ضد املرأة كافة )سيداو( سنة 1994 فقد جاء في املادة 
األولى من هذه االتفاقية مــا يلي: )ألغراض هذه االتفاقية 

يعني مصطلح »التمييز ضد املرأة« املنصوص عليه في املادة 
4 أي تفرقة أو اســتعباد أو تقييد يتم على أساس اجلنس 
ويكون من أغراضه أو آثاره توهني أو إحباط االعتراف للمرأة 
بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية في امليادين السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو في أي ميدان 
آخر أو توهني أو إحباط متتعها بهذه احلقوق أو ممارستها 
لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة 
بينها وبني الرجل(. ومبا أن الكويت التزمت كدولة طرف في 
االتفاقية املذكورة أعاله ووفق املادة الثانية منها باآلتي: »تشجب 
الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة وتتفق على 
أن تنتهج بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف 

القضاء على التمييز ضد املرأة. وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام 
مبا يأتي: إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة في دساتيرها 
الوطنية أو تشريعاتها املناسبة األخرى إذا لم يكن هذا املبدأ 
قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملي لهذا املبدأ من 
خالل التشريع وغيره من الوسائل املناسبة. اتخاذ املناسب 
من التدابير تشريعية وغير تشريعية مبا في ذلك ما يناسب 

من جزاءات حلظر كل متييز ضد املرأة«.
ومبا أن الفقرة »أ« من املادة اخلامسة من االتفاقية املذكورة 
أعاله قد نصت على ضرورة أن تتخذ الدول األطراف فيها 
كل ما يلزم لتغيير الصــورة النمطية للمرأة في املجتمع، 

وألجل كل هذه االعتبارات أعد هذا القانون.


