
 

 
 

 

الممارس ضد النساء من طرف ��يك تعزيز مسؤولية الدولة عن العنف 
 في المغرب حميم

 ملخص تقرير البحث ا��جرائي 
، والتنميةأمل للمرأة , ب��اكة مع جمعية MRA Mobilising for Rights Associatesأنجز من طرف: منظمة إمرأة 

با��ضافة إلى جمعية التحدي  )جمعية تفعيل المبادرات، (تازةنواة للمرأة والطفل. (شيشاوة)، جمعية ال (الحاجب)،
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، يقوم به الزوج أو الزوج السابق أو الخطيب أو الخطيب أي سلوك" العنف الجن�� هو 
الذي يسبب للمرأة ��را أو معاناة جسدية أو  السابقالسابق أو الصديق أو الصديق 

جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما في ذلك أفعال العنف الجسدي، و ا��ذعان، والمضايقة، 
وا��كراه، والحرمان التعسفي من الحرية، وسلوكيات التحكم، والتهديدات بمثل هذه 

من طرف ��يك العنف إنتاج قاعدة معرفية حول  إلى ا��جرائي-ذا البحثيهدف ه "ا��عمال
. شمل البحث عليه بالمغرب وتعزيز مساءلة الدولة عن مدى و كيفية استجابتها حميم
�ستقصاء با��ضافة � موقع من مختلف أنحاء الب��د. 51في  ، اجماعي و القاءا فردي 1231

ممثلي السلطات العمومية في قطاعات  هدا العنف و مععايشن ساء ن مع، عبر ا��نترنت
 با��ضافة إلى تحليل لملفات من ا��رشيف الجمعياتا��من والعدالة و الصحية. 

 
 من طرف ��يك حميم تجارب النساء مع العنف

�يك تم الحديث أيضا عن العنف من طرف �كما ، هم ا��زواج –أكثر من سبعة من أصل ع��ة  -الغالبية العظمى من الجناة  •
 الحميم السابق؛ قيصدال، والسابق الخطيبو، (حميم سابق كالطليق

 ؛المنزل دون أي شهود عيانيقع العنف من طرف ��يك حميم من داخل حرمة في معظم ا��حيان  •

العنف النف�� هو ا��كثر انتشارًا، يليه تم تسجيل كون مجموعة واسعة من السلوكيات العنيفة في وقت واحد، ناة يرتكب الج •
بيت الطرد من ا��غتصاب الزوجي،  التمظهرات ا��كثر انتشارا للعنف من طرف ��يك شملتالعنف ا��قتصادي والجسدي. 

با��ضافة إلى ا��ستحواذ على ، الع��ج والتطبيب تكاليفوية أو القذف والتشهير، الحرمان من وثائق الهالزوجية، السب و
 ؛الممتلكات الشخصية

تحدثن عن غالبية النساء فمن قبل الجاني،  العنف من طرف ��يك حميم بكونه سلوك نمطي عنيف متواصل ومستمريتميز  •
أبلغت أكثر من ست نساء من كل ع�� نساء عن تعرضهن  على مدى فترات طويلة من الزمن.متكررة ومتوالية والعنف  افعال

 ؛دون أن تتكرر وادث العنف التي تحدث لمرة واحدة. ا��ستثناء هو حسنةللعنف ��كثر من 

إما ��جبارها على الدخول في ع��قة جنسية  -كأداة للتحكم في سلوك المرأة ، غالبا ما يمارس العنف من طرف ��يك حميم •
تترتب لمال / الممتلكات ؛ أو إجبارها على إنهاء الع��قة بنفسها والتخلي عن أي حقوق شخصية أو مالية قد أو الزواج أو تسليم ا

 .على الجاني

 ا��نعكاس و التأثير على حياة النساء مع ردود أفعالهن

التعليمية /والمهنية الجنسية، ا��جتماعية، العائلية، الجسدية، ا��قتصادية، تعاني النساء من مجموعة من ا����ار النفسية •
مؤقتة أو دائمة، الت��د، الحرمان من إعاقة با��ضافة إلى ا��صابات التي تخلف . العنف من طرف ��يك حميمنتيجة ك

 اج؛الزوخارج إطار جنسية من أجل ع��قة سجن الو والمتابعةغير المرغوب فيه، محاو��ت ا��نتحار، الحمل ال، ا��نفاق
مثل الط��ق،  -إلى سبل ا��نتصاف المدنية تلجأن فقط  تتعرضن لعنف من طرف ��يكهن الحميم،اللواتي غالبية النساء  •

زمني كبير وغالبا ما يكون هناك فارق العدالة الجنائية.  إلىأبًدا  تلجأنو��  - والحصول على نفقة ا��بناء، النسبوإقرارات 
تطلبن الدعم من مصالح السلطات العمومية تبلغن عنه أو النساء في كثير من ا��حيان �� ف، هالعنف وا��ب��غ عنوقوع بين 
 أو المعاناة منه لسنوات طويلة. العنفوقوع بعد سنوات من إ�� 
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مختلف أشكال من أجل: معاقبة الجناة على  ،من طرف ��يك حميمالمتعلقة بالعنف  معالجة الثغرات الحالية في القوانين •
، وتوفير العنف المرتكب ضد النساء من طرف ��يكهن الحميمتكييف متطلبات ا��ثبات لتعكس حقائق مع ، وتنوعهاالعنف 

 ؛بهم حقتلا����ار التي وجبر ال��ر للنساء عن جميع سبل ا��نتصاف المناسبة 
، بما في ضد العنف من طرف ��يكهنعلى الحماية الكافية  -المتزوجات وغير المتزوجات  -ضمان حصول جميع النساء  •

 ؛وتطوير تدابير جديدة المنصوص عليها قانوناتدابير الحماية  إعمالذلك 
 مسؤولياتهمالجرمية ويسمح لهم بالتهرب من  ا��فعالإف��ت الجناة من العقاب على  الحالية،الدولة  إجابةكرس تفهم كيف  •

 ؛قانون ا����ةالمترتبة بموجب  القانونية
 ؛النساءضد الممارس من طرف ��يك حميم العنف  ��فعالمسؤولية إيجاد حلول وليس النساء، الحكومية،  السلطاتتحميل  •
، من طرف ��يك حميمالعنف عن  التبليغ من أجلجميع الحواجز التي تواجهها النساء على تجيب ملة وضع استراتيجيات شا •

، والعقبات القانونية المتمثلة في عدم كفاية ��قتصادية، اا��جتماعية، المادية ،بما في ذلك التهديدات لس��متها الشخصية
 ؛السائدة القوانين والسياسات وا��جراءات والممارساتوم��ئمة 

خدمات النساء بما فيها من قبل عنها  المعبرتعكس ا��ولويات  من طرف ��يك حميملعنف عن اجابة الدولة اكون من التأكد  •
متابعة ومعاقبة الجناة، مع تعويضات م��ئمة لكافة النساء اللواتي تتعرضن لعنف من طرف ��يكهن ، ذات جودة عمومية
 .الحميم

 
 محيط النساء اتإجاب

يكون إلى شخص ما في محيطهن وطلبن المساعدة منه، وغالبًا ما  البحث، لجأن٪ من النساء اللواتي شملهن 80من  أزيد •
 ه أو إحدى الجمعيات النسائية المحلية؛أحد أفراد ا����ة الموثوق ب

، المصالح العموميةمرافقتها إلى توفير ملجأ للمرأة وأبنائها، ك إجابات داعمةتضمنت  .كانت ردود أفعال العائ��ت متباينة •
 "المحايدة" المعنوي. أما ا��جابات و/أو اماليتقديم لها دعما ، وضع حد ل��عتداءتها من أجل مساعد ،المعتديتها من حماي

إرجاعها لبيت في حين تجسدت الردود العنيفة في  .أو عدم تعريض أ��تها للت��دبقيت في حدود نصح المرأة بالصبر 
 ا.جسديو/أو تعنيفها هددها تها وعلاللوم  طردها من منزل العائلة، إلقاءالزوجية للتعايش مع الزوج المعنف، 

 ا��من، القضاء، الصحة -السلطات العمومية  اتاجاب
بدل من التحقيق بشكل فعال في واقعة العنف، تميل إجابات السلطات العمومية في قضايا العنف من طرف ��يك حميم  •

الزوجية وإلى تحديد طبيعة الع��قة ما بين الضحية والجاني إلى إعطاء أولوية للحفاظ على ا����ة من خ��ل إرجاع الزوجة لبيت 
 من ضحايا العنف من طرف ��يك حميم تمت متابعتهن بع��قة جنسية خارج إطار الزواج؛ %7في حالة غياب وثيقة الزواج 

ات جه�حدى ال� عنف تعرضن له من طرف ��يك حميم،عن ، أبلغن ٪ ممن تمت مقابلتهم83عبر ا��نترنت و ات٪ من المشارك75 •
على المساطر وذلك راجع على ا��رجح ��قتصار النساء  ،من طرف النساء اا��كثر لجوء إليهالقطاع  المحكمةتعد والعمومية. 

 ؛المدنية اعتمادا على قانون ا����ة كمخرج للعنف من طرف ��يك حميم
 هي التي تحول دون إب��غ، ة النساءلتي تهدد س��ما المخاطرالقانونية وا��جتماعية، فض�� عن ، ا��قتصادية العديد من الحواجز •

تجعلهن يتنازلن ويسحبن  أو، عن العنف الدي تتعرضن له من طرف ��يكهن الحميم لدى السلطات العمومية النساء
 إلقاء عبء، المعتمدةوالمساطير جراءات ا��تعقيد  ،كون ا��غتصاب الزوجي غير مجرمهده الحواجز:  أبرزمن شكواهن/دعواهن. 

في كون ا��ب��غ عن هدا  النساء و شك تشاؤم ،في مختلف المصالح العموميةسوء المعاملة  ،النساء توفير ا��ثباتات على عاتق
لتهديد من قبل ينضاف إلى ما سبق تعرضهن ل، العدالة ككل نظامفي تهن ، انعدام ثقما من شأنه أن يؤدي إلى نتيجةالعنف 
�جراءات �المبا��ة و الغير مبا��ة  على تغطية التكاليفالتي تجعلهن غير قادرات لصعوبات المالية مواجهتهن ل و ،الجاني

العنف الممارس من طرف ��يك عن أي شكل من أشكال فإن تبليغهن في حا��ت النساء غير المتزوجات با��ضافة، و .التقا��
 ؛الع��قات الجنسية خارج نطاق الزواجبسبب  بإمكانية متابعتهنتم إب��غهن ي، للسلطات العمومية حميم

الحالي وقانون  الجنائيقانون الالنساء من تدابير الحماية المتاحة في فيها ستفادت حالة االبحث ا��جرائي عن أي لم يكشف،  •
 المسطرة الجنائي؛

�� يتعاملن مع نظام العدالة الجنائية، و�� يرفعن  من طرف ��يك حميم،عدد �� بأس به من النساء اللواتي تعرضن للعنف  •
، غالبية قضايا و ثبوت النسب و النفقة و غيرها من المطالب المدنيةمحكمة ا����ة للحصول على الط��ق  لدىإ��  هنقضايا

 الط��ق الناتج عن العنف من طرف ��يك حميم تتم من أجل "الشقاق" و ليس لل��ر.

 مقترحات لصياغة التوصيات
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