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  المغرب التفاقيات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة امتثال

  المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةللجنة  تقرير مواز

  

  )Advocates for Human Rights(حقوق اإلنسان  منظمة مناصريالمدلى به من طرف 

  منظمة غير حكومية ذات الوضع االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي

  و

  )Mobilising for Rights Associates(ة أمر منظمة ا

  منظمة غير حكومية مقرها بالرباط، المغرب

  1بتعاون مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية المغربية

  

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالثامنة عشرة للجنة  الدورةخالل 

  2017شتنبر  1 – 2017غشت  14

  

  .2017يوليوز  30 :تاريخ اإلدالء بالتقرير

  
I.  يرالمنظمات العاملة على التقر 

هي منظمة غير حكومية تعمل بشكل تطوعي على تعزيز وحماية معايير حقوق  مناصري حقوق اإلنسانمنظمة  .1
وهي تعمل على مجموعة من البرامج  1983منذ أن تأسست سنة . اإلنسان الدولية وسيادة القانون دون أي انحياز

ا تعمل على الرصد وتقصي الحقائق والتمثيل لتعزيز حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة وفي باقي دول العالم، كم
وتحرص المنظمة على ضمان حماية حقوق اإلنسان المتعلقة بالمرأة في . القانوني المباشر والتعليم والتكوين والنشر

تقريرا عن العنف الممارس  22برنامجها  الخاص بحقوق اإلنسان للمرأة بنشر قامت المنظمة في إطار . جميع أنحاء العالم
يمس حقوق اإلنسان، كما تقوم بتقديم استشارات حول مشاريع القوانين المتعلقة بالعنف المرأة باعتباره موضوعا  ضد

                                                 
1
جمعية النواة لحقوق المرأة والطفل بجماعة جمعية تفعيل المبادرات بتازة، : المنظمات الغير حكومية المساهمة في هذا التقرير تتضمن    

ية أمل للمرأة والطفل ، جمعية األمل من أجل التنمية بفكيك، وجمعسيدي محمد دليل، شيشاوة، جمعية صوت النساء المغربيات بأكادير
  . بالحاجب
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األسري والتعليق عليها، وتقدم تكوينات للمحامين والشرطة والنواب العامين والقضاة ليتمكنوا من تطبيق القوانين القائمة 
 . لوالجديدة المتعلقة بالعنف األسري بشكل أفض

. هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق المرأة ويوجد مقرها بالرباط "امرأة" الحقوقشركاء للتعبئة حول  منظمة .2
تعمل المنظمة حاليا في كل من المغرب وتونس وليبيا، وتتعاون مع الفاعلين والمنظمات على مستوى القاعدة بغاية 

كما . ين والبنيات والعالقات والثقافةتمكين النساء من التمتع بجميع حقوقهن اإلنسانية وذلك عن طريق تغيير القوان
ات على المدى البعيد لمعالجة األسباب المختلفة المؤدية يتعمل المنظمة مع شركائها على إعداد وتنفيذ استراتيج

وتشمل استراتيجياتنا المتعددة األبعاد التعليم على  . للتمييز ضد النساء مع العمل على إيجاد حلول فعالة وبناءة لها
والبحث العملي وٕاصالح القوانين الوطنية والمرافعة  والمرافعة من أجل قضايا معينةالقانونية  و المرافقةنسان، حقوق اإل

التغييرات الجزئية  تشجيععلى منظمة امرأة  تعمل .مع الفاعلين المحليين في شتى المستويات وبانخراطها. الدولية
 يإحداث إصالح قانونبغرض  مستوى الكلي م به على العلى الثقافة والعالقات كوسيلة لدعم النشاط الذي تقو 

 . ومؤسساتي

II. اإلطار القانوني 

 االلتزامات القانونية الدولية   . أ

صادق المغرب على عدة معاهدات وبمصادقته تلك يكون ملزما بتعزيز حقوق النساء ذوات اإلعاقة وحمايتهن من جميع أشكال  .3
بها في الثامن من أبريل  الملحقق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري على اتفاقية حقو المغرب صادق و  2.العنف
اللتان الهشاشة التي تعاني منها النساء ذوات اإلعاقة و المتعلقتان ب 16و  6لى تطبيق المادتين مسؤوال عو بالتالي فهو  2009،3

ومنع ممارسة العنف  4اإلعاقة تلزمان الدول على اتخاذ تدابير مناسبة من أجل معالجة مشكل العنف ضد األشخاص ذوي
 . عليهم

                                                 
2
العهد الدولي ، 1996وق المدنية والسياسية سنة العهد الدولي للحقإضافة إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، صادق المغرب كذلك على   

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية وغير  لمنع، اتفاقية األمم المتحدة 1966لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة الخاص با
 ، 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، سنة ، 1984اإلنسانية والمهينة سنة 

3
شتنبر  9(من الدستور  25حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اعتبار التقارير المدلى بها من طرف الدول األعضاء بموجب المادة بنية لمعالجنة ا  

  )CRPD/C/MAR/1, ¶ 1( الوثيقة األممية، )2015
4
  :التالي ، انظر الرابط16، 6، المادة 2006ن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اتفاقية األمم المتحدة بشأ  

 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html 
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 ويؤكدتعاني منه النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  الذييشرح التعليق الثالث من ذات االتفاقية بتفصيل أثر التمييز المضاعف  .4
كما أن  5،قة على بذل العناية الفائقة من أجل منع العنف وحماية الضحايا ومتابعة الجناة قضائياعلى التزام الدول المصادِ 

 . بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والخاصة هدف التنمية المستدامة أالمغرب ملزم بتطبيق 

 اإلطار القانوني والتنظيمي المحلي  . ب

 الدستور المغربي -1

لسياسية وا المدنيةيات �لحواق �بالحق، ةوالمساام �على قكل منهما، ة يتمتع أ�لموا �ج�لا "أن  19ينص الدستور في مادته  .5
االتفاقيات في  وكذااألخرى، في مقتضياته ، والدستور �لباب ما هذاة في ارد�ل، البيئيةوالثقافية واالقتصادية واالجتماعية وا

ية ألي شخص كما ال و فتمنع المس بالسالمة الجسدية والمعن 22أما المادة  6."ب�لمغاق عليها دكما صاالدولية،  �ثيا�لموا
 7.خاصة أو عامةومن طرف أي جهة كانت،  تحت أي ظرفمعاملة أي أحد للغير معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة تجيز 

ذوي "من الدستور على أنه يجب على الدولة وضع وتفعيل سياسات موجهة ألشخاص  34ومن جهة أخرى، تنص المادة 
وجوب إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو ، كما ينص على "فئات النساء"بمن فيهم " االحتياجات الخاصة

  8.تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع وتيسيرحسية حركية أو عقلية وٕادماجهم في الحياة االجتماعية والمدنية، 

 13-97في وضعية إعاقة و النهوض بها  األشخاصالمتعلق بحماية حقوق  قانونال -2

في  )األول: عاقة، إال أنه ال يذكر النساء إال في موضعينهو قانون إطار ينص على حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإل .6
يتمتع األشخاص "التي تنص على أن  13في المادة  )التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة ذوي اإلعاقة، والثاني 3المادة 

 إال أن 9..."ملة والتمييزالحق في حمايتهم ضد جميع أشكال االستغالل والعنف وسوء المعابذوي اإلعاقة، على قدم المساواة، 
 . ال يشير إلى العنف أو أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ذات اإلعاقةالقانون  هذا

                                                                                                                                                             

 
5
 الوثيقة األممية، )2016 رنونب 25(ت ذوي اإلعاقة، بشأن النساء والفتيا 2016لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام الثالث،   
)CRPD/C/GC/3, ¶ 26(  

6
  ؛2011من دستور المملكة المغربية لسنة  19المادة   

7
  ؛) مع التأكيد( 2011ة من دستور المملكة المغربية لسن 22المادة   

8
  ؛2011من دستور المملكة المغربية لسنة  34المادة   

9
  . 2016ماي  19الموافق لـ  1437شعبان  12المتعلق بحماية وتعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة، المؤرخ في  13-97القانون اإلطار   
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 13- 103مشروع قانون العنف ضد النساء  -3

ال كما أنه  10،النساء ذوات اإلعاقة إلى وال يشير بأي شكل من األشكالمن طرف مجلس المستشارين  الدراسةهو مشروع قيد  .7
أنواع معينة من العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة، أو الولوجيات أو الحاجة إلى خدمات خاصة كما ال ينص على  إلى يتطرق

مقتضيات خاصة بحماية النساء ذوات اإلعاقة  أو تمكينهن من التبليغ عن العنف الممارس ضدهن لدى السلطات أو مقتضيات 
 11.من عنف لهتخص التحقيق بشأن ما يتعرضن 

المقتضيات الوحيدة التي يمكن تطبيقها على بعض الوضعيات التي تعاني منها النساء في  روع القانون هذا، تعتبرففي مش .8
العقوبات لبعض الجرائم  تشديدوضعية إعاقة ضحايا العنف هي المقتضيات المنصوص عليها في المواد التي تنص على 

 12."لفروع أو الوصي أو أي شخص له سلطة أو والية على الضحيةالزوج، أو الخطيب أو أحد األصول أو ا"المرتكبة من طرف 
هذه المقاربة موجودة في مقتضيات القانون الجنائي الحالي، كما هو مبين أدناه، ولكنها ال تطبق إال خالل المرحلة األخيرة من 

 . مرحلة النطق بالحكم في آخر المحاكمة –الدعوى القضائية 

 القانون الجنائي -4

من ظروف التشديد المؤدية إلى زيادة مدة العقوبة ضد مرتكبي بعض  ظرفاعتبر اإلعاقة إال لجنائي الحالي ال يَ إن القانون ا .9
والمساعدة  16،االغتصابو  15،ه عنف أم البَ سواء صاحَ  ،واالعتداء 14والمتاجرة في األشخاص 13الجرائم العنفية مثل التعذيب

                                                 
10

  :على الرابط التالي 2017يوليوز  11 :تاريخ تصفح الوثيقة، "قانون العنف ضد النساء جدول تلخيصي لمشروع" منظمة امراة   
  -http://mrawomen.ma/wp

content/uploads/doc/MRA%20Draft%20VAW%20Law%20Analysis%20and%20advocacy%20Chart%20Final%20

Arabic%20sep%207%20doc.pdf   
11

  :على الرابط التالي 2017يوليوز  11: تاريخ تصفح الوثيقة، "جدول تلخيصي لمشروع قانون العنف ضد النساء " منظمة امراة   
http://mrawomen.ma/wp-

content/uploads/doc/MRA%20Draft%20VAW%20Law%20Analysis%20and%20advocacy%20Chart%20Final%20

Arabic%20sep%207%20doc.pdf    
12

  :على الرابط التالي 2017يوليوز  11: تاريخ تصفح الوثيقة، "جدول تلخيصي لمشروع قانون العنف ضد النساء" منظمة امراة   
http://mrawomen.ma/wp-

content/uploads/doc/MRA%20Draft%20VAW%20Law%20Analysis%20and%20advocacy%20Chart%20Final%20

Arabic%20sep%207%20doc.pdf    
13

   4-231القانون الجنائي المغربي، المادة   
14

  4-448بي، المادة القانون الجنائي المغر   
15

  ؛485-484القانون الجنائي المغربي، المادة   
16

  ؛486القانون الجنائي المغربي، المادة   
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 أما إذا كانت 18.خطاب الكراهية التفرقة أو تجريم التمييز أو من بين ُأسسة عتبر اإلعاقهذا وت 17.على البغاء أو التحريض عليه
 487، 486بموجب المواد  سجنا سنة 30تصل إلى فعقوبة مرتكب الجريمة قد  19،المرأة ضحية االعتداء في وضعية إعاقة

  20.الدعوى القضائية منالمرحلة لكن كما ذكرنا في الفقرة السابقة، معظم قضايا العنف ضد المرأة ال تصل إلى هذه ، 488و

 مدونة األسرة -5

" أو مجنونا" "معتوها"أهلية األداء شخصا  ص، يعتبر الشخص الذي يعاني من إعاقة ذهنية وناق217و 216، 213طبقا للمواد  .10
بزواج الشخص  يجوز لقاضي األسرة المكلف بالزواج أن يأذن"من ذات المدونة فتنص على أنه  23أما المادة  21."أو فاقدا لعقله

أن  212بينما تنص المادة   22".المصاب بإعاقة ذهنية بعد تقديم تقرير حول حالة اإلعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر
   23."األول ينقص األهلية والثاني يعدمها: أسباب الحجر نوعان"

III. امتثال المغرب لالتفاقية الدولية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  )النساء في وضعية إعاقة: 6المادة (، العنف ضد النساء في وضعية إعاقة 8- 7لفقرة ا: قائمة القضايا  . أ

طالبت لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من الحكومة المغربية تقديم معطيات بشأن حسب الفقرة السابعة من قائمة القضايا  .11
الفقرة الثامنة من نفس  بينما طلبت ذات اللجنة في 24.التدابير المتخذة لمناهضة التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة

من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في وضعية  5.2تماشيا مع الهدف و القائمة 
ء والفتيات في القائم على النوع والبرامج المصممة لحماية النسا إعاقة، من المغرب تقديم معطيات و معلومات بشأن العنف

بتحديد الخطوات "من قائمة القضايا  )ب(8الحكومة المغربية في الفقرة بينما ُطلب من  25.ودعمهن العنف منوضعية إعاقة 

                                                 
17

  ؛499القانون الجنائي المغربي، المادة   
18

  ؛1-431، 5- 308القانون الجنائي المغربي، المادتين   
19

 2017يوليوز  11البحث في الوثيقة اإللكترونية كان في " اج إلى ضمانات قويةمشروع قانون العنف ضد النساء يحت: المغرب"، ةمنظمة العفو الدولي  
  https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2940072016ENGLISH.pdf :   على الرابط التالي

20
  . 2017من المنظمات غير الحكومية المغربية المحلية توصلت بها منظمة امراة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان بين شهري ماي ويونيو مراسالت   

21
  . 217و  2016، 213المواد : مدونة األسرة المغربية  

22
  . 23المادة : مدونة األسرة المغربية  

23
  . 212المادة : مدونة األسرة المغربية  

24
  )CRPD/C/MAR/Q/1, ¶ 7(الوثيقة األممية  )2017أبريل  20(وق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األول لجنة حق  

25
  )CRPD/C/MAR/Q/1, ¶ 8(الوثيقة األممية ) 2017أبريل  20(لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األول   



 

  

 

 

 

The Advocates for Human Rights  MRA/Mobilising for Rights Associates 

330 Second Ave. South, Suite 800  3, rue Oued Zem Rabat, Morocco 

Minneapolis, MN 55401, USA  Phone: + (212) 537.70.99.96/98 

Phone: (612) 341-3302   Email: mra@mrawomen.ma 

Email: hrights@advrights.org 

 

 

لمعيقات التي تواجه ل، وٕادخال عنصر اإلعاقة في تعريفها للعنف والتطرق المتوقع اتخاذها لسن قانون مكافحة العنف ضد النساء
  26."الولوج إلى القضاء من حيثإعاقة  ذواتالنساء والفتيات 

 الخدماتفي ردها على محتوى قائمة القضايا، لم تقدم إال معلومات بخصوص بعض الفضاءات متعددة  ةلكن الحكومة المغربي .12
يا العنف على المستوى المحلي، وخططها إلعادة إنشاء شراكات مع مراكز االستقبال حيث تقدم التي أنشأت لحماية النساء ضحا

للبرامج أدلة ملموسة على مدى تحسين الولوجية  ةبينما لم تقدم أي 27.للنساء والفتيات ضحايا العنف و اإلرشاداتالنصائح 
في قلب مقاربة قائمة على النوع إنه تم اعتماد "ة إعاقة رغم قولها وتنفيذها والسيما البرامج المخصصة للنساء في وضعي

في جميع اإلجراءات ذات  إضافة إلى اعتمادهاإلى تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  الهادفة العموميةاستراتيجية السياسة 
  28."2021-2017الصلة بخطة العمل الوطنية 

أو إدخال عنصر اإلعاقة في  لم تقدم الحكومة المغربية الخطوات المتوقع اتخاذها لسن قانون مكافحة العنف ضد النساءهذا و  .13
جواب الدولة لم يتضمن أية معلومات عن كيفية معالجتها للمعيقات التي تواجها النساء والفتيات  نهيك على أن. ها للعنفتعريف

 .تعيق ولوجهن للقضاء خصوصا تلك التيفي وضعية إعاقة 

 

 العنف ضد النساء في وضعية إعاقة بالمغرب - 1

 

نسبة لألشخاص في وضعية إعاقة، إال أن شرع المغرب في معالجة الفجوات القائمة على مستوى التعليم واإلدماج االجتماعي بال .14
مغرب ال يتوفر على ثم إن ال 29.ودون أية خطوات تذكر لمعالجته العنف ضد النساء في وضعية إعاقة يبقى غير معترف به

 . ال تقدم حماية كافية لهنمعالجة العنف ضد جميع النساء بالمغرب، بل حتى القوانين القائمة تشريعات خاصة ب

في المائة من السكان  6.8مصاب بإعاقة وأن  أسر أربع أن شخصا في كل 2014وطني لإلعاقة لسنة يشير المسح ال .15

رغم أن المغرب قد تقدم خطوات في السنوات األخيرة في تحسين وضعية المواطنين في وضعية  30.المغاربة في وضعية إعاقة

                                                 
26

  )CRPD/C/MAR/Q/1, ¶ 7(الوثيقة األممية ) 2017أبريل  20(ألشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األول لجنة حقوق ا  
27

الوثيقة ) 2017يونيو  7(أجوبة المغرب على قائمة القضايا  –لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األول للمغرب   
   )CRPD/C/MAR/Q/1/Add.1, ¶ 20(األممية 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/157/09/PDF/G1715709.pdf?OpenElement  
28

الوثيقة ) 2017يونيو  7(أجوبة المغرب على قائمة القضايا  –ة القضايا المتعلقة بالتقرير األول للمغرب لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائم  
  )CRPD/C/MAR/Q/1/Add.1, ¶ 18(األممية 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/157/09/PDF/G1715709.pdf?OpenElement  
29

الوثيقة ) 2017يونيو  7(أجوبة المغرب على قائمة القضايا  –لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األول للمغرب   
  )CRPD/C/MAR/Q/1/Add.1, ¶ 18(األممية 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/157/09/PDF/G1715709.pdf?OpenElement-dds-https://documents   
30

  ). 28، الصفحة 2015فبراير ( 2014سة الوطنية حول اإلعاقة اوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، الدر   
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هن لإلساءة، والتجاهل ونقص الولوجيات عرضة لألحكام المجتمعية المسبقة من حيث تعرض لوناإعاقة، إال أنهم ال يز 
عن أنظار  تخبئتهوغالبا ما يتم  31فالشخص المعاق بالمغرب يعتبر عارا على أسرته. واالستقاللية المحدودة واألمية والبطالة

م تعلم األشخاص في وضعية عدثم إن   32.إلهيةبل هناك فهم شائع متمثل في أن الشخص المعاق ما هو إلى لعنة  .الناس
إضافة إلى ذلك، يعامل الشخص في وضعية إعاقة على  33.عاقة يمنعهم من الحصول على العالج والخدمات التي يحتاجونهاإ

  34.من حيث التحكم في مسار حياتهوال يمتلك استقالليته " مواطن من الدرجة الثانية"أنه 

ضوع الدراسة التي أقيمت سنة اإلعاقة مو  في المائة من األشخاص ذوي 11.1جاء في جواب الدولة على قائمة القضايا أن  .16

الجنس أو  عنصر لكن هذه الدراسة لم تشمل تقسيم المعطيات حسب. قالوا إنهم عانوا من العنف كنتيجة إلعاقتهم 2014

من األشخاص ذوي اإلعاقة هم من ) 1.089.699أو (في المائة  51.4حيث جاء في الدراسة أن  35،العنف ضد المرأةعنصر 
. عالية جدا بين النساء في وضعية إعاقة مقارنة مع الرجالفتعد نسبة اإلقصاء من المدرسة والشغل والخدمات  أما .النساء
فقط يتوفرن على منهن  %2.7لتعليم، ولسنة ال يلجن  40و  18من النساء ذوات اإلعاقة المتراوح سنهن بين  %84فهناك 

 36.فقط منخرطات في جمعية ما %4.8الشغل بينما 
من  %62.8أن  2011مشكال شائعا في المغرب، حيث أبانت الدراسة الوطنية التي أقيمت سنة  عامةالعنف ضد النساء  يبقى .17

لكن  37.كن ضحايا شكل من أشكال العنف خالل السنة التي سبقت الدراسة 64و  18النساء في المغرب المتراوح أعمارهن بين 

                                                 
31

  ). 2017يونيو (مراسالت من المنظمات المغربية غير الحكومية المحلية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
32

 2017يوليوز  11: ثيقة تاريخ تصفح الو . ، الكتيب السنوي األفريقي حول حقوق اإلعاقة)Global Disability Watch(مراقبة اإلعاقة العالمية   
  : على الرابط التالي

http://globaldisability.org/wp-content/uploads/2015/11/adry_2015_3_full_text.pdf  
33

  ).2017يونيو (الحكومية المحلية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان  مراسالت من المنظمات المغربية غير  
34

  MounaLahrach, Violence à l'égard des femmes en situation de handicap: tout reste à faire, Portail des Marocains 

http://www.dimabladna.ma/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=14149du Monde, Dec. 22, 2015,   
35

  :متوفر على الموقع اآلتي) 2014(وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، البحث الوطني حول اإلعاقة   
 http://www.social.gov.ma/fr/handicapes 

36
  :متوفر على الموقع اآلتي) 2014(وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، البحث الوطني حول اإلعاقة   

 http://www.social.gov.ma/fr/handicapes 
37

، متوفر على 2011، في يناير )"النسخة الفرنسية(النتائج األساسية للبحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء "المندوبية السامية للتخطيط،   
 :الموقع اآلتي

 http://www.hcp.ma/Conference-debat-consacree-a-l-etude-de-la-violence-a-l-egard-de-femmes-au-

Maroc_a66.html ، 
  :  انظر كذلك، نساء األمم المتحدة

“Moroccan Government Release Extensive Gender-Based Violence Study”, (10 January 2011), available at 

http://www.unwomen.org/2011/01/moroccan-government-releases-extensive-gender-based-violence-study/ 
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ي نشرته وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية ول العنف ضد النساء الذوي األول حالغريب في األمر هو أن التقرير السن
  38.ال يشير ال من بعيد وال من قريب إلى النساء في وضعية إعاقة 2015االجتماعية سنة 

عنف ال ضحايالكن نسبة النساء ذوات اإلعاقة   .39اإلعاقة طبيعةتعاني النساء في وضعية إعاقة عنفا مركبا على أساس النوع و  .18
في   .41الجنسال تشمل تقسيم المعطيات المتعلقة بالعنف حسب ) 2014(المغرب كما أن الدراسة الوطنية ب  40معروفةغير 

من النساء ذوات اإلعاقة الذهنية هن  %80أكثر من  التي تقدر أنجمعية آباء وأصدقاء األطفال المعاقين ذهنيا  المقابل، نجد
  42.ضحايا العنف بالمغرب

 البحثهن في المائة من النساء اللواتي شمل 3 ة أنانتشار العنف ضد المرأ حول 2009عام  المجرى الوطنيالبحث  أبان .19
 منهن٪ 58.4االستطالع،  نشمله اللواتيومن بين النساء ذوات اإلعاقة  43.ذهنيةيعانين من إعاقة حركية أو حسية أو 

، يليه انتهاك الحرية )٪44.3(من بين أكثر األشكال حدوثا  وكان العنف النفسي 44.التي سبقت البحثللعنف في السنة  نتعرض
قتصادي االوالعنف ) ٪8.5(والعنف الجنسي ) ٪15.1(العنف الجسدي ف) ٪19.6(العنف القانوني متبوعا ب )٪28.4( الفردية

٪ 15.9، و العنف في السياق الزوجي في وضعية إعاقة عانين٪ من النساء 57.2 من جهة أخرى، أفاد البحث أن 45.)7.3٪(
عن  بلغنفي المائة من النساء ذوات اإلعاقة الالتي  61.6 نسبة وكانت 46.٪ في األماكن العامة29.8في سياق األسرة، و 

                                                 

 
 C3%A0-violence-la-sur-annuel-rapport-http://www.social.gov.ma/fr/content/premierat%-: ع التاليمتوفر على الموق 38

2015-femme-la-de-l%C3%A9gard  
39

  :متوفر على الموقع اآلتي) 2014(ة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، البحث الوطني حول اإلعاقة وزار   
 http://www.social.gov.ma/fr/handicapes 

40
  Les femmes handicapéessujettes à 3 fois plus de violence: تحت عنوان TelQuelمقال وديع الشراط في المجلة الفرنسية   

41
: على الموقع التالي) 2015فبراير . (2014انظر بشكل عام وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، البحث الوطني حول اإلعاقة لسنة   

http://www.social.gov.ma/sites/default/files/ENPH%20Rapport%20Fr%20BAT%20OL%20.pdf 
42

 Violence à l’égard des femmes en situation de handicap mental : tout reste à": مؤسسة التعليم والثقافة، مقال بعنوان   

faire."على الرابط التالي 2016يوليوز  11موقع بتاريخ ، تم تفحص ال:  
 http://www.dimabladna.ma/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=14149 

43
  :، متوفر على الرابط التالي"2009الوطني حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب لسنة  المندوبية السامية للتخطيط ، البحث  

http://www.hcp.ma/downloads/Violence-a-l-egard-des-femmes_t13077.html 
44

  :، متوفر على الرابط التالي"2009للتخطيط ، البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب لسنة  المندوبية السامية  
http://www.hcp.ma/downloads/Violence-a-l-egard-des-femmes_t13077.html 

45
  :، متوفر على الرابط التالي"2009لمندوبية السامية للتخطيط ، البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب لسنة ا  

http://www.hcp.ma/downloads/Violence-a-l-egard-des-femmes_t13077.html 
46

  :، متوفر على الرابط التالي"2009المندوبية السامية للتخطيط ، البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب لسنة  
http://www.hcp.ma/downloads/Violence-a-l-egard-des-femmes_t13077.html 
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في المناطق  يعشن في المائة منهن 53.6بينما لمناطق الحضرية يعشن في ا، 2009عام  حسب البحث المجرىالعنف 
 47.القروية

 المرأة في المغرب العاملة معر الحكومية معلومات مأخوذة عن المنظمات غي -2

معلومات عن  ،في إطار هذا التقرير ،النساء ضحايا العنف عموما في المغرب تعمل معقدمت المنظمات غير الحكومية التي  .20
منظمات غير الحكومية للنساء ذوات تقدمها الحكومة أو الخدمات  ، نستشف منها أنه ليس هناكاقةإع في وضعيةالنساء 

استجابة مدى تجر أية بحوث حتى اآلن بشأن مدى انتشار العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة أو  بل لمايا العنف، اإلعاقة ضح
تسلط الضوء  إال أنها، حكائيةبالضرورة  هي بهذا التقريرأن المعلومات الواردة ورغم . أو طبيعته للعنف الممارس عليهنالدولة 

يردن في المائة من النساء اللواتي  10إحدى المنظمات غير الحكومية أن  ادتأففقد . على ضرورة النظر في األمر مستقبال
في المائة من  20وأفادت منظمة غير حكومية أخرى أن  48.للحصول على المساعدة يعانين من إعاقةعلى مركز الجمعية 

 20 إلى 10ما بين  تعاين نهاصرحت بأغير حكومية وهناك منظمة  49.النساء ذوات اإلعاقة كن منهذا العام  الواردين عليها
 50.في وضعية إعاقةالعنف ضد النساء  تخصحالة في السنة 

 51.وحسيةاجتماعية وفكرية وحركية و يعانين من إعاقات نفسية  أفادتنا بالتقاريرالمنظمات التي  المستفيدات من خدماتوالنساء  .21
، مثل االفتقار إلى االستقالل المالي بهذه اإلعاقةطة إعاقتهن، فضال عن عوامل الخطر المرتب بسببعنف للالنساء  تتعرض هذه

ومن مظاهر العنف الذي يتعرضن له نذكر  52.عبئا وحمال ثقيال هناآلخرين، وحقيقة أن الناس يعتبر واالعتماد البدني على 
مثل التهديدات  والعنف النفسي ونزع ممتلكاتهن الخاصة واالستعبادواالغتصاب  والضربواالعتداء الجنسي اللفظي االعتداء 

في  مرارا وتكرارايتعرضن لسوء المعاملة "فالعديد من النساء  53.رهائنواحتجازهن كأنهن واإلهانات والحرمان من الدعم المالي 
ئهن والغرباء والسلطات المحلية وزمالاآلباء واألزواج واألخوة والجيران واألصدقاء ك"  54حيان من قبل أقرب الناس إليهنأغلب األ

                                                 
47

  :، متوفر على الرابط التالي"2009المندوبية السامية للتخطيط ، البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب لسنة  
http://www.hcp.ma/downloads/Violence-a-l-egard-des-femmes_t13077.html 

48
  ). 2017يونيو  –ماي ( مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان  

49
  ).2017يونيو  –ماي ( وق اإلنسانمراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حق  

50
  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   

51
   ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   

52
  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   

53
  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   

54
 Violence à l'égard des femmes en situation de handicap: tout reste à faire, Portail des Marocains: رشمقال منى األح  

?option=com_flexicontent&view=items&id=14149http://www.dimabladna.ma/index.phpdu Monde, Dec. 22, 2015,    
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النائية والشارع  القرويةفي المنزل والمناطق أما العنف عليهن فيمكن أن يحدث  55.اآلخرين أفراد األسرةو ل والمعارف العم في
 56.والمستشفيات واإلدارات العامة

تتعدد أشكال العنف الممارس على النساء حسب طبيعة إعاقتهن، فالنساء الالئي يعانين من اإلعاقة الذهنية ال يمكنهن التعبير  .22
األشخاص الذين ال يعانون من اإلعاقة الذهنية ودائما ما يتم اإلشارة أنفسهن أو التواصل بنفس الطريقة التي يتواصل بها  عن

حضر الضيوف ويعاملن ئن عندما يفهن موصومات بالعار إذ ُيخب  57."بالبسيطات"إليهن من طرف الفاعلين الحكوميين 
تحرش الجنسي بشتى أنواعه من اللمس إلى المالطفة إلى استغاللهن كآلة ويتعرضن لل 58،كخادمات من طرف أعضاء أسرتهن
  59.للتدرب على الجنس من طرف أسرهن

 تعاني من اإلعاقة الفكرية والنفسيةو عمرها اثني عشرة سنة  يتجاوزالجمعيات أنها قدمت مساعدة لطفلة ال  صرحت إحدى .23
الجنسي من طرف العديد من األشخاص في حيها بسبب عدم قدرتها  غتصاب واالعتداءلقد تعرضت هذه الطفلة لال. االجتماعية

اغتصابها أدى إلى حملها وٕاسقاطها هذا  60.التبليغ عن االعتداء، ولكونها عاجزة عن على التمييز بين ما يستقيم وما ال يستقيم
يات لكنها التي تقدمت بعدة شكا 61ةهما األسر أما اآلن فلديها طفلين تعول. فيةالرعاية الكاتلقيها  الحمل عدة مرات بسبب عدم

  62.سبب عدم كفاية األدلةفظت بحُ 
وهناك عدة  .دم قدرتهن على الدفاع عن أنفسهنلعأما النساء الالئي يعانين من اإلعاقة الحركية فهن عرضة لالعتداء الجسدي  .24

لالعتداء والضرب واالغتصاب  تعرضتالتي حركية العاقة اإلمرأة ذات تلك الحالة أمثلة لالستدالل على ذلك نذكر منها 
هجرها  المرأة التي أو حالة 64،البئرالمرأة نصف المشلولة التي وضعها زوجها وٕاخوته في حالة أو  63،لدعم الماليوحرمت من ا

 . منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان وهي حاالت ُأخبرت بها 65،زوجها بسبب غالء تكلفة العناية بها
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  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
56

  ).2017يونيو (اإلنسان  مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق  
57

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
58

 .Le calvaire des femmes en situation de handicap mental, La Vie Eco, Jan. 8, 2016: مقال هشام حديفة  

.mental.html-handicap-de-situation-en-femmes-des-calvaire-http://lavieeco.com/news/societe/le  
59

  Le calvaire des femmes en situation de handicap mental, La Vie Eco, Jan. 8, 2016. 

.mental.html-handicap-de-situation-en-femmes-des-calvaire-http://lavieeco.com/news/societe/le  
60

  ).2017يونيو (ية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكوم   
61

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
62

  ).2017يونيو (ت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصل  
63

 ).2017يونيو  –ماي (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية التي توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   

64
  ).2017يونيو  –ماي (ظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية التي توصلت بها من  

65
  ).2017يونيو  –ماي (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية التي توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
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األذى النفسي والصدمات النفسية والحمل واالكتئاب : ما يلي في افي وضعية إعاقة فيمكن تبيينهالنساء العنف على  أما آثار .25
وفقدان الشهية واإلصابات والعظام المكسورة والخوف وفقدان العذرية ومحاوالت االنتحار وهجر األطفال والهجر الشخصي 

المنظمات المغربية غير الحكومية  ومن جهتها، تقوم 66.ات الشخصيةالممتلك وانتزاعونقص الدعم المالي والحرمان من الميراث، 
هناك ثالثة حاالت تعرضت فيها ثالثة نساء و  –الجنسي  لالعتداءاللواتي تعرضن  في وضعية إعاقةلنساء مساعدات لبتقديم ال

وهناك امرأة  67.ثتها حملنتج عن ثال –أشخاص مجهولين  واثنان من قبلمن قبل أحد األقارب واحدة : إلى االعتداء الجنسي
 68.في وضعية إعاقةالزوجية ألن شقيق زوجها ال يريد أن يعيش مع امرأة  بيتطردت من  أخرى تعاني من اإلعاقة الحركية

  )13المادة (الولوج للقضاء : 15قائمة القضايا، الفقرة   . ب

لضمان ولوج األشخاص ذوي  اتخذتهاابير التي من قائمة القضايا، طلبت اللجنة من الحكومة المغربية تحديد التد 15في الفقرة  .26
تعمل جاهدا من أجل ضمان ولوج "فجاء في تقرير الدولة أن وحدات الحماية من العنف  69.اإلعاقة إلى القضاء بشكل فعال

دارية مساعدة الضحايا على إشعار الجهة القضائية أو اإلولالخدمات والموارد المتوفرة لمنع العنف  إلىاألشخاص ذوي اإلعاقة 
يجوز  إنهبقولها  ،النساء لهؤالءويتطرق تقرير الدولة كذلك إلى الشخصية القانونية  70."حالة عنف بمعالجة أيةالمختصة 

دون ضرورة الحصول على "العنف الممارس على النساء في وضعية إعاقة للتبليغ عن االتصال بالسلطات القضائية أو اإلدارية 
لكن بوجود هذا الفكر  71."تمنعهن من التعبير عن موافقتهن) إعاقة ذهنية(و في حالة موافقتهن إذا كن في وضعية خطيرة أ

السائد عن األشخاص في وضعية إعاقة، يجعلنا نقلق من احتمالية حرمان النساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف من استقالليتهن 
 . الواجب تمتعهن بها

وبين التبليغ عن االعتداء والحصول على المساعدة  قات تحول بينهنالعنف مختلف المعي ذوت اإلعاقة ضحايا تواجه النساء .27
يكمن في الفهم السائد من أن النساء في واحد و حدوثه  إطارتختلف أشكال االعتداء عليهن، إال أن وٕاذ . والولوج إلى القضاء
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  ).2017يونيو  –ماي (ة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية التي توصلت بها منظم  
67

  ).2017يونيو  –ماي (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية التي توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
68

  ).2017يونيو  –ماي (امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية التي توصلت بها منظمة   
69

  )CRPD/C/MAR/Q/1, ¶ 15(، الوثيقة األممية )2017أبريل  20(لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األولي،   
70

من االتفاقية إلى لجنة األمم المتحدة حول حقوق األشخاص ذوي  35الحكومة المغربية ، التقرير المدلى به من طرف الدول األعضاء طبقا للمادة   
  )CRPD/C/MAR/1, ¶ 95(، الوثيقة األممية )2015شتنبر  9(، )تقرير المغرب(اإلعاقة 

71
ق األشخاص ذوي من االتفاقية إلى لجنة األمم المتحدة حول حقو  35الحكومة المغربية ، التقرير المدلى به من طرف الدول األعضاء طبقا للمادة   

  )CRPD/C/MAR/1, ¶ 95(، الوثيقة األممية )2015شتنبر  9(، )تقرير المغرب(اإلعاقة 
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 72.وراء معاقبة الجاني قضائياعنف الممارس عليهن أو السعي وضعية إعاقة ال يمكنهن الدفاع عن أنفسهن أو التبليغ عن ال
هناك امرأة عمياء اغتصبت لكنها لم تستطع التعرف على  ،فمثال 73،فإعاقتهن تحول دون تبليغهن عن ما يمارس ضدهن

حصل تماما ما  عينَ اللواتي تعانين من إعاقة فكرية أو نفسية اجتماعية قد ال يَ  ضحايا العنف النساءإضافة إلى ذلك،  74.الجاني
  . العنف الممارس عليهنعن مما يجعلهن غير قادرات على تبليغ  75،على أنه اعتداء فهمنهوال يلهن 

المرأة في وضعية إعاقة ضحية العنف إدراك ما حصل لها إال أنها أحيانا تتردد في التبليغ خوفا من حتى وٕان استطاعت  ،لكن .28
إنها  77.فهي في األخير تعتمد عليهي بها، الجاني هو الشخص الذي يعتنوهذا واقع خصوصا إذا كان  76،الشرطة والجاني

 . ا منهملخوفها من انتقام الجاني ومن فقدانها للرعاية والعناية التي تحتاجه تخشى تبليغ الشرطة

من يواجهن عديد  ، فإنهنبالتبليغ عن العنف الممارس عليهنالنساء في وضعية إعاقة ضحايا العنف  تقومعندما بل حتى  .29
تكثر ه بسلوك من الشرطة يكون هو العائق بعينه إذ واجَ دائما ما تُ . لى الدعم والولوج للقضاءالعوائق من حيث الحصول ع

بسبب " مجنونات"ال تؤخذ هذه النساء على محل الجد وتعتبرن  78.ه فيها صورتهن من طرف الشرطةشو المرات التي تُ 
د تكون الشرطة هي نفسها المعنف، فقد وصل بل أكثر من ذلك، ق 80.وكثيرا ما تشكك الشرطة في فحوى بالغهن 79،إعاقتهن

مرأة تعاني من الممرضة إعطاء مهدئ الإلى علم منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان أن رجل الشرطة في مرة طلب 
  81.من اإلعاقة الفكرية النفسية االجتماعية حتى يضمن أنها لن تعرقل الحدث الرياضي

تفاعل الشرطة مع  أنّ  في بتقاريرها إلى منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنساناتو  غير الحكومية التي الحظت المنظمات .30
إذ ال تعتبرها ذات أولية  ،حاالت العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة مشابه لتفاعلها مع قضايا العنف ضد النساء بشكل عام

 إال أنّ  ،فيها النساء ضحايا العنف عن االعتداءغت وليست يسيرة هي الحاالت التي بلّ  82.معها بجدية وحزم تتعاملوبالتالي 
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  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
73

  ).2017يونيو (بية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغر   
74

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
75

  ).2017يونيو (ة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأ  
76

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
77

  ).2017يونيو (نسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإل  
78

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
79

 Violence à l'égard des femmes en situation de handicap: tout reste à faire, Portail des Marocains: مقال منى لحرش  

du Monde �	 ،22  ���  :ا�����. 2015د

 http://www.dimabladna.ma/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=14149  
80

  ).2017يونيو (بية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغر   
81

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
82

  ).2017يونيو (ة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأ  
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لسان إحدى  ىفقد جاء عل 83.أو التحقيق في أمر الجناة/عة القضية ورفع الشكاية والشرطة فشلت في اتخاذ تدابير وقائية ومتاب
لم ف. على مترجم الحصول إلى مخفر الشرطة ولم يكن من الشرطة إال أن اكتفت بطلب بكماءالجمعيات أنها في مرة رافقت امرأة 

  84.لصالح المرأة يتم تسجيل الشكاية أو اتخاذ تدابير وقائية

تعرضن له من أذى، مما يزيادة على ذلك، تواجه النساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف تحديات من حيث التواصل ووصف ما  .31
إذ تجد النساء ذوات اإلعاقة ضحايا  ،تنشأ هذه التحديات حسب حالة اإلعاقة 85.عن التبليغ عن العنف الممارس عليهننيهن ثي

للتعبير عن  )لغة اإلشارة مثال(العنف صعوبة في التبليغ عن العنف وصعوبة في الحديث أو قد ال يمتلكن نفس رموز التواصل 
إن هذه النسوة في غالب األحيان في حاجة إلى من يصاحبهن إلى مخافر الشرطة من أجل  86.تعرضن لهياألذى الذي 
تزويد مخافر الشرطة بعناصر هذه التحديات إنما تسلط الضوء على ضرورة  87.مع عناصر الشرطةلى التواصل مساعدتهن ع

الموارد والمعدات الالزمة من أجل من  إال أننا نالحظ أن مخافر الشرطة اآلن غير مزودة بما يكفي 88.يتحدثون لغة اإلشارة
مخافر الشرطة إلى ي من حواجز أخرى مثل عدم القدرة الجسمانية للولوج اناستقبال النساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف، التي تع

هذا ويعتبر التوزيع الجغرافي لمخافر  89.مدى حدودية قدرتهن على التحرك واالستقالليةوالصعوبة في االنتقال لها إذا ما اعتبرنا 
  90.المناطق القروية في اللواتي تعشنخصوصا للولوج إلى القضاء هذه النسوة  مالشرطة عائقا آخر أما

في مخافر الشرطة وليست هناك إجراءات أو خدامات ليست هناك خاليا خاصة بالنساء في وضعية إعاقة ضحايا العنف  .32
  92حايابل ليست هناك تدابير حماية تستفيد منها الض 91،التحقيق مع المعتدين بحالتهن عندخاصة 

فعدم  93،معيقات حتى في الحصول على المعلومات الكافية للولوج إلى القضاء النساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف تواجه .33
 94.توفرهن على المعلومات الكافية والمعرفة القانونية واإلدراك التام للحقوق التي يتمتعن بها بموجب القانون يزيد من معاناتهن
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  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
84

  ).2017يونيو (نسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإل  
85

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
86

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
87

  ).2017يونيو (اسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مر   
88

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
89

  ).2017يونيو (حكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير ال  
90

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
91

  ).2017يونيو (توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية   
92

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
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  ).2017يونيو  -ماي(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
94

  ).2017يونيو  -يما(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
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م هذا النقص المعرفي لدى النساء ذوات اإلعاقة في عدم ولوجهن إلى القضاء أو إدراكهن ما إذا كانت حقوقهن قد هذا ويساه
  95.الهضمت أم 

تبث في  تكون هذه الحواجز أو المعيقات هي نفسها التي تعاني منها هذه النسوة على مستوى النيابة العامة والمحكمة عندما .34
تلك  وتواجه هذه النساء مشاكل عدة مثل. بحالتهنليس هناك أية خدمات خاصة ف 96.اإلعاقةا العنف ضد النساء ذوات قضاي

فال يتوفرن على أدنى الخدمات مثل خدمات تراجمة اإلشارة  97.التواصلأو تلك المتعلقة ببولوجهن إلى فضاء المحكمة  المتعلقة
للنساء ذوات اإلعاقة حاجزا كبيرا أمام  أو ملجأ توفير السكنزيادة على ذلك، يعتبر عدم  98.واألطباء النفسيين والجلسات المغلقة

 . البحث عن العدالة عنحتى  يثنيهن ذلكولوجهن للقضاء وقد 

، ليس هناك إجراءات أو خدمات خاصة بالنساء في وضعية إعاقة ضحايا العنف،  إذ أن النيابة العامة تتعامل مع فمن جهة .35
 كما أن المساطر القضائية القائمة معقدة جدا وطويلة 99،ف بشكل عامقضياهن كما تتعامل مع قضايا النساء ضحايا العن

فقدان  تسفر عنهذه الحواجز والنواقص القانونية واإلجرائية  إن 100.والقانون الموضوع حاليا ال يطبق على المعتدين العنيفين
ذوي  األشخاصاستجواب ب خاصةمن جهة أخرى، ليس هناك إجراءات و  101.النساء ضحايا العنف الثقة في النظام القضائي

أي إجراءات أخرى خاصة لشهادة أو ل أهليتهمتقييم خالل التحقيق أو المحاكمة، كما ليست هناك إجراءات خاصة باإلعاقة 
  102.تهمهليأل المثبتةقديم األدلة بت

ية وحركية تعرضت امرأة تعاني من إعاقات ذهنية ونفس حضرتوفي إحدى األمثلة البارزة التي قدمتها منظمة غير حكومية،  .36
 يصلح لولوج ذويولي أمرها القانوني على كرسيها المتحرك، لتجد أن المبنى لم يكن  بصحبةلالغتصاب إلى جلسة قضائية 

العنف  عن للقاضيالتعبير الجاني وأصبحت تشعر بالضيق وحاولت  شاهدتالقاضي،  استدعاهاوعندما  103.لكراسي المتحركةا
مما أدى اهتمام واستمر في استدعاء الشهود الذين لم يكونوا حاضرين، لها أي ضي لم يولي ن القاإال أ 104،الذي تعرضت له
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  ).2017يونيو  -ماي(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
96

  .)2017يونيو  -ماي(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
97

  ).2017يونيو  -ماي(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
98

  ).2017يونيو  -ماي(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
99

  ).2017يونيو  -ماي(ن المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت م  
100

  ).2017يونيو  -ماي(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
101

  ).2017يونيو  -ماي(الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان  مراسالت من المنظمات غير  
102

  ).2017يونيو  -ماي(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
103

  ).2017يونيو  -ماي(لية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المح  
104

  ).2017يونيو  -ماي(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
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 يتكبدهاوالنفقات التي  الجلساتحضور ل التي تواجههماإلى الصعوبات  االوصي على المرأة، مشير  احتجف 105.إلى تأجيل الجلسة
106.القضية إجراءات لمتابعة

 

 

عدم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية والال : 15المادة (قسري التعقيم ال: )ب(17قائمة القضايا، الفقرة   . ت

 )إنسانية والمهينة

 

النساء ذوات فيما يتعلق بسن قوانين تحمي جهودها وصف  يةحكومة المغربالمن من قائمة القضايا،  17الفقرة في  ،اللجنةطلبت  .37
إلى  وحاجتهنفي الصحة اإلنجابية  نساء ذوات اإلعاقة حقوق العلى  يؤكدالمغرب  وٕاذا كان 107.اإلعاقة من التعقيم القسري

 .هذه الحقوق إلعمالتقدم حتى اآلن  إال أنه لم يحرز أي 108،الرعاية المتخصصةو تدابير وقائية 

 

 )16المادة (مناهضة االستغالل والعنف واالعتداء : الفقرة الثامنة عشرة من قائمة القضايا  . ث

 

 داخلبشأن العنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة المرتكب  إحصاءاتهاأن تقدم  يةة المغربحكومال منتطلب اللجنة  ،قرةفالهذه في  .38
ضحايا العنف وٕاعادة  استشفاء، وأن تقدم معلومات عن الخدمات القائمة للمساعدة في والسنالجنس و نوع الحسب  المستشفيات

تقديم معلومات التاسعة عشرة فقرة الحكومة في ال من وتطلب اللجنة كذلك 109.إدماجهم اجتماعيا مع التركيز على النساء والفتيات
أسرة األشخاص ذوي اإلعاقة وموظفي الصحة أفراد التي أخضعت لها المتعلقة بالعنف والتعرف على االعتداء  التكويناتعن 

110.القانون تطبيقوالمسؤولين عن 
 

 )2012/2016(خطط الحكومي لتحقيق المساواة الماتخذتها الحكومة في إطار  التيلتدابير فيجيب المغرب على اللجنة بذكره ل .39
التي ترمي إلى " الخدماتفضاءات متعددة "تأسيس من أجل مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، حيث يشمل هذا المخطط 

  111.التوجيهات والخدمات القانونية واالجتماعية والدعم النفسي للنساء في وضعية إعاقة ضحايا العنف"تقديم 
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  ).2017يونيو  -ماي(وصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية ت  
106

  ).2017يونيو  -ماي(مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
107

  )CRPD/C/MAR/Q/1, ¶ 17(، الوثيقة األممية )2017أبريل  20(ولي، لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األ  
108

  )CRPD/C/MAR/Q/1, ¶ 18(، الوثيقة األممية )2017أبريل  20(لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األولي،   
109

  )CRPD/C/MAR/Q/1, ¶ 18(، الوثيقة األممية )2017أبريل  20(ر األولي، لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقري  
110

  )CRPD/C/MAR/Q/1, ¶ 19(، الوثيقة األممية )2017أبريل  20(لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األولي،   
111

، الوثيقة )2017يونيو  7(جواب المغرب لقائمة األسئلة  –تقرير األولي للمغرب لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بال  
  :أخذت من الموقع التالي، CRPD/C/MAR/Q/1/Add.1, ¶ 20األممية 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/157/09/PDF/G1715709.pdf?OpenElement  
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تم إنشاء ثالثة مراكز في كل من مكناس والحاجب والصويرة، إال  فيشهد أنه ،، تقول المنظمات غير الحكوميةلواقع الحا أما .40
المعلن عنها لم يتم تأسيسها األخرى لم يتم تفعيل العمل بها بعد، وٕان األربعين مركزا  وأنهلها من عجز في الميزانية أنها تعاني ك

الخاضعة لسلطة وزارة التضامن والمرأة كز فقد تم تفويضه إلى مؤسسة التعاون الوطني أما اإلشراف على هذه المرا .إلى اآلن
إال أن عديد المنظمات غير الحكومية التي تم استجوابها شككت في القدرة التقنية والموارد التي . واألسرة والتنمية االجتماعية

جهة أخرى، ينوي الفضاء متعدد الخدمات تقديم التكوين  ومن. تتوفر عليها مؤسسة التعاون الوطني إلدارة مثل هذه المراكز
غير واضح ما إذا كان دفتر التحمالت يشمل كذلك النساء في والتوجيه والمساعدة واإلقامة لجميع النساء ضحايا العنف، إال أنه 

  112.وضعية إعاقة

قة ومعالجتها عوض التركيز على الوقاية من ركز على الوقاية من اإلعافإن المغرب في وصفه له يبين أنه  أما مسألة التكوين، .41
  113.العنف واالعتداء

 فهناك 114.تستفيد منها النساء في  وضعية إعاقة ضحايا العنفخدمات صحية متخصصة أو خدمات أخرى  ةال توجد أي .42
ضحايا إلى اليتم توجيه  االجتماعية- ةوالنفسي الذهنيةاإلعاقة  عندما تكون هناك حالةبحيث  نقص في األطباء النفسيين

وعلى غرار صعوبة الولوج إلى القضاء، تعاني هذه النسوة من معيقات مشابهة حين يتعلق األمر  115.مستشفيات الصحة العقلية
عدم كفاية الوسائل التي تساعدهن على الولوج للمستشفيات، بالولوج إلى الرعاية الصحية، كعدم معرفتهن بحقوقهن الصحية و 

حاجيتهن، نهيك عن سوء المعاملة التي يتعرضن لها على يد الموظفين بالمستشفى الذين يحطون  واألمية وصعوبة التعبير عن
فإن النساء نظر إلى حاالت الحمل الناجمة عن االغتصاب على أنها مسألة أسرية، يُ وٕاذ  116.نمن قدرهن ويجرحون كرامته

عوائق مالية نظرا لمدى ثم إنها قد تواجه  117،خدمات صحية خاصةتسعى إلى الحصول على ذوات اإلعاقة ضحايا العنف ال 
 . لهشاشة الفقرتعرض النساء في وضعية إعاقة 

ال يمكن للنساء ذوات اإلعاقة الالئي حملن نتيجة لالغتصاب أن يلجأن إلى اإلجهاض القانوني بسبب القيود المفروضة هذا و  .43
الحمل الناجم  بشأن الوقاية منسادس للمبادئ التوجيهية ال الملحق"إلى أن  وتشير الدولة في تقريرها. الجنائيقانون لا بموجب

 ؛ساعة من وقت وقوع الفعل 72في غضون تؤخذ وصف عاجل لحبوب منع الحمل بعن فعل عنف يتضمن مذكرة تقنية توصي 
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  ).2017يونيو (محلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية ال  
113

، الوثيقة )2017يونيو 7(جواب المغرب لقائمة األسئلة  –لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األولي للمغرب   
  :موقع التالي، أخذت من الCRPD/C/MAR/Q/1/Add.1, ¶ 20األممية 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/157/09/PDF/G1715709.pdf?OpenElement  
114

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
115

  ).2017يونيو (ية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحل  
116

  ).2017يونيو (مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها منظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان   
117

  ).2017يونيو (ظمة امرأة ومنظمة مناصري حقوق اإلنسان مراسالت من المنظمات غير الحكومية المحلية المغربية توصلت بها من  
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ام به إال إذا اعتبر أن القي، يبقى اإلجهاض غير قانوني في المغرب إذن 118."بهدف حماية الضحايا من اإلجهاض وعواقبه
، إال في الحاالت التي تكون فيها حياة األم للقيام باإلجهاض الحصول على إذن الزوج نهيك أنه ال بد من. صحة األميحمي 

 رئيسيجب على الطبيب الحصول على إذن كتابي من فحالة عدم الحصول على إذن الزوج،  أما في 119.خطرمعرضة لل
باإلجهاض في حاالت االغتصاب أو  قانون المغربيسمح  اء عليه، الوبن 120.األطباء في المنطقة قبل إجراء اإلجهاض

لنساء، أو ببساطة عند أو بسبب اإلعاقة التي قد تعاني منها األسباب اقتصادية أو اجتماعية، أو ، أو إعاقة الجنين، السفاح
على اإلجهاض من  حرضص أي شخ أو  121)محاولتهأو (جهاض إل خضعتالقوانين المغربية المرأة التي  هذا وتعاقب .الطلب
 122.تخص اإلجهاض مرئيةمكتوبة أو مواد ه لأو توزيع تصريحاتهخالل 

 

IV. التوصيات 

  

 :من توصيات منظمة مناصري حقوق اإلنسان ومنظمة امرأة أن تقوم الحكومة المغربية باآلتي .44

 

ومدى  بحث خاص ومعمق من أجل جمع ونشر اإلحصاءات المتعلقة بأشكال العنف ضد النساء ذوات اإلعاقةإجراء  •
األشخاص  حسب المحصل عليها و البياناتالمعطيات التدقيق و التفصيل في و عواقبه مع ضمان انتشاره وتكاليفه 

  ؛العنف ضد النساء وحسبذوي اإلعاقة 
خاصة  مقتضياتالمعروض حاليا على البرلمان ليشمل  13- 103مراجعة مشروع قانون العنف ضد النساء رقم  •

مقتضيات  يم الخدمات لهن، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصربحماية النساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف وتقد
 :حول

o أشكال العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف؛ 
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من االتفاقية إلى لجنة األمم المتحدة حول حقوق األشخاص ذوي  35الحكومة المغربية ، التقرير المدلى به من طرف الدول األعضاء طبقا للمادة   
  )CRPD/C/MAR/1, ¶ 110(، الوثيقة األممية )2015شتنبر  9(، )تقرير المغرب(اإلعاقة 

119
من القانون الجنائي المغربي تنص على معاقبة من يقوم بعملية اإلجهاض من سنة إلى خمسة سنوات مع مضاعفتها إذا قام بها  452-449المواد   

لقانون زج باثني عشرة طبيبا في السجن بموجب مقتضيات ا 2008في سنة . ، كما قد يمنع الطبيب من ممارسة مهنة التطبيب مؤقتا أو دائمامرارا
 Réformer l’Interruption Médicale de Grossesse…pour en finir avec l’avortement clandestine,” Femmes du »: الجنائي

Maroc, No. 160, 2009، أ���� .  
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  ). أشهر إلى سنتين ألي امرأة أجهضت أو حاولت اإلجهاض 6ية من تنص على العقوبة السجن( من القانون الجنائي المغربي 454المادة   
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  ). من شهرين إلى سنتين لكل من ساهم في إجهاض الحامل تنص على عقوبة(من القانون الجنائي المغربي  455المادة   
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o المصالح العمومية  مع تسهيل الولوج إلىخدمات خاصة توفير خاليا وٕاجراءات و ال مقتضيات متعلقة بإحدات
 .درك والنظام القضائي وقطاع الصحةالشرطة والك

o محاسبة من وٕانشاء آلية العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة  في مجالن بهذه المصالح تقديم تكوين خاص للعاملي
 أجل الحد من الممارسات التمييزية والمعاقبة على ارتكابها؛

o  لتمكينمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الحالية في شقها المتعلق باألدلة المطلوبة في القضايا الجنائية 
 عليه؛  االستداللتسهيل و العنف الممارس عليهن  عنالتبليغ من قة ضحايا العنف لنساء ذوات اإلعاا
o يةإلجراءات القانونالعالج وٕاطالق ا یعل يرةبشأن الموافقة المستن يةالحال ينمراجعة القوان. 
o تدابير وقائية وتدابير الحماية؛ إدراج 
o ؛توفير خدمات االستشفاء وٕاعادة التأهيل للنساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف  

 
 :تعزيز تجاوب الشرطة مع العنف ضد النساء في وضعية إعاقة عن طريق •

 
o رطة خاصة يمكنها االنتقال إلى مكان الجريمة من أجل التحقيق في قضايا النساء ذوات إنشاء وحدات ش

 اإلعاقة ضحايا العنف بشكل مناسب؛
o ؛اإلعاقة ذوات النساء مع التعامل في متخصصينبالمؤسسات  جميع إمداد 
o ؛ولوجهن إلى جميع هذه الفضاءات وضمان النساء الستقبال خاصة فضاءات توفير 
o  ؛الخصوصية ضمان مع اإلعاقة ذوات المتعلقة بالعنف ضد النساء الملفات وٕادارة اءاتاإلجر  تسريع 
o ؛ضحايا العنف النساء ها منعوض االكتفاء بطلب األدلة وجمع بالتحقيق الشرطة مطالبة 
o غيرها أو الشرطة مراكز إلى الذهاب الضحية على فيها يتعين التي المرات عدد مثل ،اإلجراءات تقييم إعادة 

 ذلك؛ إلى وما ،جلسات المحكمة دوعد المؤسسات، من
o ؛التكاليف القضائية دفع إلى المرأة تضطر ال حتى الكافي التمويل توفير 

 
 :تعزيز تجاوب النظام القضائي مع قضايا العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة عن طريق •

o ؛القضايا مثل هذه في لتحقيقة في امتخصص نيابة عامة إعداد 
o اإلعاقة؛ ذوات النساء مع تعامللل المحكمة داخل أخصائيين توفير 
o المحكمة؛ إلى سهولة الولوج ضمان 
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o ؛النساء الستقبال خاصة فضاءات توفير 
o الشرطة أو  مراكز إلى الذهاب الضحية على فيها يتعين التي المرات عدد لتقليل اإلجراءات القضائية تبسيط

 مقاضاةل القضية في لتحقيقلبها االتي يتط الزمنية الفترةتقصير مع االستجواب،  وأماكن حضور الجلسات
 .الجاني

 
 جميع من يعفيهن وأن ،لمعالجة النساء ذوات اإلعاقة ضحايا العنف األولوية القطاع الصحي يعطي أن ينبغي •

 تغطية يوفر وأن اإلعاقة، أشكال من شكل كل مع تتكيف المستشفى في متخصصة خدمات يقدم لهن وأن التكاليف،
األشخاص  لجميع متاحة لجعلهاة المعلوم مع تبسيط المستشفياتو بين  داخل التواصل عززي وأن ،لهن شاملة صحية

 ؛في وضعية إعاقة
 ضد العنفلتحسيس الناس ب شاملةو  عامة تحسيسية بحمالت لقيامل المدني المجتمع منظمات مع التعاونينبغي  •

 المجتمعي والتمثيل النمطية، حكام المسبقة والصوراأل مكافحةلو  اإلعاقة، ذوات النساء والسيما العنف ضد المرأة،
  .األخرى التمييز أشكالجميع و  السلبي،

  


