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يةاحقائق                                   ةالمتوفر  لموارد البشر
 2019برسم  حسب تقرير رئاسة النيابة العامة

 2019بلغ عدد قضاة النيابة العامة في متم سنة 

قاضيا  53 مع ;قاض وقاضية 1.089ما مجموعه 

يعملون خارج المحاكم في وضعية إلحاق بهيئات 

ة، مما يقصر عدد قضاة ومؤسسات مختلف

النيابة العامة الممارسين لمهام قضائية إلى 

لكل قضاة النيابة العامة  3معدل فقط. ب 1.036

معدلاً ضعيفاً إذا ما قورن  وهونسمة،  100.000

بالمعدلات الأوروبية والتي تعادل النسبة فيها 

معدل كما أن  .مواطن 100.000قاضياً لكل  11

شكاية لكل قاض  643بلغ إنجاز الشكايات وطنيا 

%  11في السنة. وهو ما يشكل زيادة بأكثر من 

. مع الإشارة إلى أن هذا 2018عن معدل سنة 

المعدل يرتفع بالنسبة للقضاة العاملين 

شكاية لكل  837بالمحاكم الابتدائية لأكثر من 

 قاض.

إلى غاية متم شتنبر  4289 مغربالقضاة بالعدد 

 قاضية 1058الماضي، منهم 

لوزارة الصحة سنة سب دراسة حتحقيق 

، معدل السن عند أول علاقة جنسية 2013

سنة عند  18سنة عند الفتى و  16.5هو 

 32الفتاة. أما معدل السن عند الزواج، فهو 

سنة عند النساء  26سنة عند الرجال و

(. وهو 2014حسب آخر إحصاء وطني )سنة 

ما يعني أن الحياة الجنسية تبدأ قبل الحياة 

 الزوجية بسنوات كثيرة.

كان لدى المغرب  دراساتالحسب بعض 

و  2003أم عازبة أنجبن بين عامي  210343

ولادة خلال  4،605،000. ومن بين 2010

حالة  500،000هذه الفترة، كان أكثر من 

٪ من 11خارج إطار الزواج، أي ما يقرب من 

المواليد. في منطقة الدار البيضاء وحدها، 

فل خارج إطار الزوجية بين ألف ط 44ُولد 

طفل  3000، بمتوسط 2014و  2004عامي 

 . في السنة
 

حالي  
ي  ال رب 

اق  المغ   السي 
 : ن  القواني 

ي  ي المغرئ 
يجرم   القانون الجنائ 

ن جميع  العالقات الجنسية بي 
األشخاص من الجنس المختلف 
الذين ال تربطهم عالقة الزواج 

( و الخيانة الزوجية 490)الفصل 
(. متابعة الزوج/ة 491)الفصل 

بتهمة الخيانة الزوجية ال تتم إال 
بناءا عىل شكاية من طرف الزوج/ة 
الدي تعرض للخيانة، كما تسقط 

سحب األخي   الدعوى وأية إدانة إذا 
ن  ( 492إىل  491شكواه )الفصلي 

دون أن تسقط الدعوى عن 
ي الخيانة. يتم إثبات 

يك فن الشر
ن  الجرائم المعاقب عليها بالمادتي 

بناء عىل محضن رسمي  491و  490
طة  يحرره أحد ضباط الشر

ي حالة التلبس أو بناء 
القضائية فن

اف تضمنته مكاتيب أو  عىل اعير
اف أوراق صادرة عن المتهم  أو اعير

. )الفصل  ي
 (. 493قضائ 

 : تطبيقها 

تقرير اللجنة الجهوية حسب 
-بالدار البيضاء لحقوق اإلنسان

سطات، الدي تم تقديمه سنة 
ي  2016

و الدي أكد عىل أنه فن
غياب معطيات محددة عن عدد 
االمهات العازبات , فإن اغلبية 

السجينات المرفقات بأطفال بدار 
األمهات بالبيضاء هن أمهات 
عازبات، و تصل نسبتهن إىل 

 ، من مجموع السجينات% 32.06

 رئاسة النيابة العامةحسب تقرير 
، كان هناك ما  2019برسم سنة 

يقرب ضعف عدد المتابعات 
القضائية بما يسم جرائم 

"اآلداب" مقارنة بالمتابعات حول 
  . مختلف جرائم العنف ضد النساء 

http://www.pmp.ma/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://legal-agenda.com/مشكل-الخصاص-في-المحاكم-المغربية/
https://www.mominoun.com/articles/نظرية-الانتقال-الجنسي-7099#_ftn4
https://www.mominoun.com/articles/نظرية-الانتقال-الجنسي-7099#_ftn4
https://www.mominoun.com/articles/نظرية-الانتقال-الجنسي-7099#_ftn4
https://centpourcentmamans.com/wp-content/uploads/2019/11/etudejuridique.pdf
https://centpourcentmamans.com/wp-content/uploads/2019/11/etudejuridique.pdf
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/nouveautes/code%20penal.pdf
https://www.maghress.com/alittihad/1229700
https://www.maghress.com/alittihad/1229700
https://www.maghress.com/alittihad/1229700
http://www.pmp.ma/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
http://www.pmp.ma/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
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لا يندرج الجنس خارج 

نطاق الزواج ضمن 

العام، وبالتالي لا الشأن 

ينبغي اعتباره جريمة 

جنائية أو العقاب عليه 

 .بالسجن

 

 

 
  دون تقديم النساء لشكاية بالعنف الذي تحول من القانون الجنائي،  491و 490الفصول

. يعتبر عنف من طرف شريك حميم، الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والعنف تتعرضن له

بواسطة بالتكنولوجيا، افعالا جرمية بمقتضى القانون الجنائي وقانون مناهضة العنف ضد 

في الواقع وانطلاقا من الممارسة الفعلية، فإن النساء لا تبلغن غير أنه  103-13النساء رقم 

عن هده الأفعال بسبب التهديد الفعلي بمتابعتهن و/أو محاكمتهن كمجرمات بدلاً من أن 

 . يتم التعامل معها واستقبالها كمشتكية وكضحية لمثل هاته الأفعال الجرمية

 

  من قانون  491و-490مقتضيات الفصول

من إفلات مرتكبي العنف تمكن  ،الجنائي

، بحيث ضد النساء من العقاب بشكل عام

يظلون أحرارًا قادرين على مواصلة 

ارتكاب أفعال العنف ضد نفس الضحية 

أخريات دون أية وكذلك ضد نساء 

 محاسبة.

  من القانون الجنائي  491-490الفصول

في إهدار الموارد البشرية تساهم 

المحدودة للدولة والتي يمكن  والمادية

استخدامها بشكل أكثر فعالية في قضايا 

 . أخرى
  من  491-490تدفع مقتضيات الفصول

، سواء الأمهات العازباتالقانون الجنائي، 

كان حامهن ناتجا عن اغتصاب أو عن 

التخلي عن علاقات بالتراضي، على 

فإن غالبية  ،اليونيسيف. بحسب أطفالهن

الأطفال المتخلي عنهم في المغرب، هو 

 153نتيجة علاقات جنسية خارج الزواج ، 

طفلاً يولدون كل يوم خارج إطار الزواج 

منهم متخلى عنهم، أي  24في المغرب، و 

 . في السنة 8760
 

 

 المواد هاته بمقتضى المتابعات النساء 

غالبًا عن طريق الخطأ و / أو لكونهن  -

مصيرهن غالبا السجن  –ضحايا العنف 

 .وأحيانا الانتحار

 بمقتضى هاته المواد،  المتابعات النساء

من طرف تتعرض لمزيد من العنف 

أسرهن والمجتمع وكدا السلطات 

 .العمومية
  عتمد ت 491و 490مقتضيات الفصول

كوسيلة لابتزاز الجناة من طرف 

، بحيث يعتمدون تهديدهن ضحاياهن

وتخويفهن بالاعتقال والمتابعة 

القضائية هن أنفسهن، لمنعهن من 

التبليغ عن الاعتداء أو لإجبارهن على 

لهم والاستمرار في علاقة  الخضوع

  .الاعتداء بصمت

  491و 490بسبب مقتضيات الفصول ،

البحث والتحقيق في جرائم الاعتداء فإن 

الجنسي والاغتصاب والعنف ضد النساء 

، حيث هي غير كافية وغير ملائمة

ينصب التركيز على مدى تعارف الجاني 

بالضحية من قبل وعلى طبيعة العلاقة 

من التحقيق في الأفعال  ما بينهما، بدلاً 

 .والسلوك العنيف بحد ذاتها

 

عترض سبيلها ا ،حفل زفاف، خلال عودتها من إحدى النساء

اقتادها بالقوة لأحد المنازل المهجورة و  من القريةشخص 

على أن مع أحد عن الأمر تستطع الحديث لم  .واغتصابها

لم علامات الحمل الناتج عن الاغتصاب، عليها  تضهر 

جردوها من أبنائها مع ف، الأمر عائلة زوجها المتوفى تقبلت

تقدمت بشكاية للدرك بالاعتداء الجنسي، و  ،بالفسا ااتهامه

فتح بحث تمهيدي في لها و للمغتصب، بعد الاستماع 

و إطلاق سراح المغتصب ر حفظ الشكاية يقر ليتم ت القضية

 متابعتها بتهمة الفسادمع 

 

 

اتفقت مع احد الزبائن بعد احدى العاملات في الجنس 

مرافقته لبيته فوجئت بوجود ثلاثة أشخاص اخرين عرضوها 

لممارسات جنسية عنيفة باستعمال الضرب والتهديد ليتم 

طردها في الصباح الباكر في حالة يرثى لها اتصلت بإحدى 

صديقاتها التي رافقتها لعيادة طب النساء والتوليد لأنها 

تبلغ الشرطة لأنها كانت خائفة  كانت تعاني من النزيف، لم

 من ادخالها إلى السجن بتهمة الفساد

 

ن   ي  وان  ه الق  ج  هذ 
ائ  ي   ن 

https://www.unicef.nl/files/unicef%20child-notice-marokko.pdf
https://www.unicef.nl/files/unicef%20child-notice-marokko.pdf
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 من القانون الجنائي تشجع، تسهل و تساهم في الرفع من العنف ضد النساء. 491و -490المواد  .1

بموجبها، يقع على الدول التزام إيجابي "بالعناية انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي  وهو الأمر الدي يشكل

 الواجبة" من أجل:

؛اءالنس ضد العنف أعمال من الوقاية                                           حماية النساء من العنف؛  

متابعة مرتكبي العنف ضد النساء؛                                           ؛العنف ضد النساءمعاقبة مرتكبي 

العنف ضحايا للنساء الضرر وجبر إنصاف . 

ُيطلب من الدول أن تلغي جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة والتي ترسي بذلك أي شكل من أشكال العنف 

العرفية والدينية  الجنساني، أو تشجع عليه أو تيسره أو تبرره أو تتسامح إزاءه، بما في ذلك الأحكام الواردة في القوانين

وقوانين الشعوب الأصلية، بما في دلك الأحكام التي تجيز أشكال العنف الجنساني ضد المرأة أو تتسامح معها أو تؤيدها، 

بشأن العنف  35التوصية العامة رقم بما في ذلك الزنا، أو أي أحكام جنائية أخرى تؤثر على النساء بشكل غير متناسب، 

 .( )ج 29التمييز ضد المرأة ، الفقرة  )لجنة القضاء على جميع أشكال ضد المرأة

( ، كما ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية 21يضمن للجميع الحق في سلامة شخصه وأقربائه )المادة  الدستور

أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي 

 (22ذريعة، كانت )المادة 

من القانون الجنائي انتهاكاً  491-490تشكل المواد  .2

للحق في عدم التدخل في الحياة الخاصة التي 

 تحظرها المعايير الدستورية والدولية.

تنص على أن الدولة تتعهد بحظر ومكافحة كل أشكال  الدستور

التمييز ضد أي شخص، بسبب الجنس )ديباجة(، و يشمل ذلك 

تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات 

المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، 

وكذا في الواردة في الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، 

الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، )المادة 

19.) 

يحظر أي  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بأي تفرقة أو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ، والذي ُيعرَّف 

استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو 

أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان 

والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، )المادة 

 الأولى(.

العديد من الاتفاقيات ضد النساء بمقتضى كما يحظر التمييز 

الذي صادق المغرب طوعا على  الدولية الأخرى لحقوق الإنسان

 . الالتزام بأحكامها

 

لجنائي من القانون ا 491-490تشكل المواد  .3

انتهاكاً للحق في عدم التدخل في الحياة 

الخاصة التي تحظرها المعايير الدستورية 

 والدولية.

يضمن حق الجميع في حماية خصوصيته ، وعدم  الدستور

انتهاك حرمة المنزل و كدا سرية الاتصالات الشخصية 

 (.24)المادة 

الدي  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يؤكد على أنه لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو 

تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون 

أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية 

ويضمن للجميع الحق في حماية  .تمس شرفه أو سمعته

 . (17القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. )المادة 

 

صول 
اء الف  لغ  ب  ا  ج  ا ئ   ؟491و 490لماذ 

دعت العديد من هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم 
المتحدة الحكومة المغربية من خالل العديد من التوصيات 

ي باعتبارها  491و -490إىل إلغاء الفصول 
من القانون الجنائ 

اماتها الدولية. و تشمل هده الهيئات دون  ن ا اللير
ً
انتهاك

ادية اللجنة المعنية بالحقوق االقتصاالقتصار عىل 
 لجنة حقوق اإلنسان( ، 2015) واالجتماعية والثقافية

الفريق العامل التابع لمجلس حقوق اإلنسان ( ، 2016)
ي باالستعراض الدوري الشامل )

الفريق (، و 2017المعنن
ي بمسألة ال

ي القانون العامل المعنن
ن
ن ضد المرأة ف تميي 

 (. 2017) والممارسة

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f35&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f35&Lang=ar
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/دستور-المملكة-المغربية
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/دستور-المملكة-المغربية
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=EN
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/دستور-المملكة-المغربية
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMAR%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMAR%2fCO%2f6&Lang=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/72/PDF/G1719072.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/72/PDF/G1719072.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/72/PDF/G1719072.pdf?OpenElement
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23449
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23449
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23449
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23449

