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المنهجية المعتمدة 
البحث العمليإلنجاز 

حول العنف الجنسي 
.ضد النساء

مستمعة ووسيطة )السعيدي فوزية 
اء ، فيدرالية رابطة حقوق النسجماعاتية

(بورزازات
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دلوةل عىل الاعتداء اجلنيس ركز جزئ كبري من هدا البحث الإجرايئ عىل اس تجابة ا

الس ياسات املرتبطة ابلعنفاملامرس ضد النساء لأننا لحظنا أأن اغلب ادلارسات و 

ول الضحااي أأو معدل انتشار القامئ عىل النوع الاجامتعي يف املغرب تمتحور ح

بة سلط الضؤ عىل كيفية اس تجاالعنف،حبث مل تقمي أأداء الفاعلني العموميني أأو ت 

ع الاجامتعي أأو مدى فعالية مؤسسات ادلوةل عىل ملفات العنف القامئ عىل النو 

ده الاس تجابة ،التدخالت العمومية او مساةل ادلوةل ومسؤوليهتا عن ه

العملي -الهدف من البحث
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:التعريف التالياعتماد تم العملي-لغرض هدا البحث

داء اجلنيسلل أأو أأي أأي فعللج يسنيسلل مغللج الاأتوللاب أأو الاعتلل

،بغللا النظللر عللن اتوللال غللري مرأللوب فيلل  مللن   للج أأي  لل 

مللن وطواعيللةقللة حللر  عال تلل  ابملللرأأ  ،يف أأي مللدن  ن،دون مواف

.الشخ  الأخر لهدا الفعج 
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البحث العملي حول 

العنف الجنسي ضد 

النساء ضم

دراسة وتفريغ الملفات 

المتوفرة بأرشيف 

الجمعية

مجموعات النقاش

مقابلات مع مختلف 

عنيين من سلطات الم

عمومية

استطلاع عبر 

الإنترنت

لقاءات فردية

لقاءات مع محامين 

ومحاميات
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ات في البحث /المشاركون

نساء 

عشن 

تجربة 

الاعتداء 

الجنسي

مجموعات 

النساء 

متنوعة 

الشرطة -

القضائية 

النيابة -

العامة 

المحكمة -

قطاع -

الصحة 

العمومية

محامون -

ومحاميات

ملفات -

مستفيدات 

سابقات أو 

حاليا 

ملفات -

متوفرة 

لدى 

جمعيات 

أخرى

ملفات -

متوفرة 

بمكاتب 

ا/المحامين

ت

-

منظمات 

غير 

حكومية 

نساء -

عشن 

تجربة 

الاعتداء 

الجنسي 

ممثلي السلطات 

العمومية 

استطلاع عبر 

الانترنيت
دراسة وتحليل 

الملفات

مجموعات 

نقاش

مقابلات 

فردية
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الوسائل 

المستعملة 

دليل خاص بتحليل 

الملفات مع استمارة 

خاصة بتحليل 

الملفات

ة دليل اللقاءات الفردي

مع استمارة خاصة 

بالنساء الناجيات

استمارة خاصة 

بالمسح إلكتروني

دليل مجموعات 

النقاش مع استمارة 

خاصة بلقاء 

المجموعات

دليل اللقاءات مع 

السلطات العمومية 

مع استمارة خاصة 

بالسلطات العمومية 

استمارة وبشكل عام 

مدققة خاصة بكل 

قطاع على حدة
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جمعية الزيتون بجماعة مجاط •

جمعية براعم الخير بجماعة سيدي•
المختار بشيشاوة

جمعية النور ببودربالة•

جمعية محاربة دالء السيدا بمكناس•

مركب ابتسامة بمكناس•

ببودربالةدار الطالبة •

جمعية تدبير الشأن المحلي •
ببودربالة

جمعية أوكسجين•

تيفاوتجمعية •

االتحاد النسائي•

ة النادي النسوي للشبيبة والرياض•
تارميكتبجماعة 

النادي النسوي للتعاون الوطني •
بجماعة ترميكت

جمعية األفق األخضر للتنمية •
ان المستدامة والبيئة وحقوق اإلنس

جرسيف

جمعية النور بتازة •

جمعية المبادرة الوطنية للتنمية•
ةتازتاهلةوالنهوض بالمرأة القروية 

تازةالرميساءجمعية •

جمعية تفعيل 
المبادرات

عضوات4

فدرالية رابطة 
حقوق النساء 

بورزازات

عضوات6

جمعية النواة 
الطفلوللمرأة 

عضوات 5

جمعية أمل 
التنميةوللمرأة 

عضوات5

امرأةفريق منظمة Mobilising For Rights Associates



المناطق التي شملها البحث
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اإلجرائي -البحث
االعتداء حول 

الجنسي ضد 
النساء بالمغرب

ومشارك 1021
مشاركة

:تاستطالع عبر اإلنترني

مشاركة 119

:مجموعات نقاش

مشاركة524

:  النساء الناجيات
امرأة127

:55الفاعلين العموميين 

24: الصحة

12الشرطة القضائية 

11النيابة العامة 

8المحكمة 

دراسة الملفات

186

المحاميات  والمحامين 
10
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تحديات 
المشاركة 
في البحث 

االجرائي

بالنسبة لإلقناع على 
المشاركة في البحث كان 

كونهن مع النساء سهال 
من العنفيعانيناوعانين 

الجنسي

مستوى المناقشة يختلف
حسب فئة النساء 

المشاركات مثال مجموعات 
العامالت في الجنس كن 

متحمسات ومندفعات 
سرد حكايات حيثوللكالم 

اوتعرضن فيها لالغتصاب 
االستغالل الجنسي دون 

رددت

بالنسبة للفاعلين 
العموميين الذين وافقوا 

على المشاركة هم الذين 
نشتغل معهم في مختلف 

.  برامج الجمعية األخرى

مشاركات فقط من 04
مجموع النساء اللواتي 
شاركن في مجموعات 

النقاش من يعلمن بوجود 
المساعدات االجتماعيات 

في المصالح العمومية

بالنسبة للشرطة وضعنا 
مجموعة من الطلبات وأجرينا 
مجموعة من المقابالت مع 

( لقاءات 5) خلية التواصل
بوالية األمن لشرح ماهية 

البحث والهدف منه طلب منا 
تزويدهم بالملف القانوني 

( تم وضعه مرتين)للجمعية 
ليتم رفض الطلب بعد ذلك دون 

تعليل
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االنعكاس والتأثير 

توفير فرصة للنساء للتحدث عن 
االعتداء الجنسي 

زيادة في تقبل واالنفتاح على 
مناقشة موضوع االعتداء الجنسي 
واالغتصاب وتجاوز مفهوم المسكوت 

. عنه أو الطابو

بعض المشاركات في اللقاءات 
الجماعية اصطحبن معهن فيما بعد

نساء ضحايا اعتداء جنسي

ي التعبير عن الرغبة في التغيير والرق
بمستوى الخدمات المقدمة للنساء 

ضحايا االعتداء الجنسي وفرض 
عقوبات صارمة على مرتكبي أوقفوا 
العنف ضد المرأة، من طرف الفاعلين 

العموميين

ل سعى عدد كبير من النساء للحصو
على مشورة فردية ومساعدة 
قانونية عن اإلجراءات المرتبطة 
باالعتداء جنسي سواء لهن أو 

إلحدى قريبتهن
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تجارب النساء 
بخصوص العنف 

الجنسي الممارس 
اتجاههن

النواة جمعية رئيسة )بيوزأمينة 
(  للمرأة و الطفل بشيشاوة
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من هم املعتدون في وقائع العنف  الجنس ي

من تشير  نتائج البحث إلى أن الغالبية العظمى
وفي 58 %الجناة هم من املحيط الحميمي للمرأة بنسبة 

الصديق الحميم وكذلك/مقدمتهم الزوج والخطيب 
لص نستخ. الزوج والخطيب والصديق الحميم السابق 

بغض أن التعرض لالعتداء في املجتمع املغربي جد وارد
ائج كما تشير  النت. النظر عن عالقة املرأة باملعتدي 

رف أيضا أن النساء قد تتعرض للعنف الجنس ي من ط
شخص في محيطهن املقرب بما في ذلك أشخاص 

.مسؤولون عن حماية املرأة 



الدوافع 

اجبار المرأة على 
الدخول في عالقة  

حميمية بدوافع 
جنسية   

الحصول على المال 

االحتقار واالهانة 

إلجبارها  على التقدم
لطلب الطالق 

وبالتالي إعفائه من
االلتزامات المالية 

وغيرها من االلتزامات 
و المتعلقة بالطالق أ

النفقة  

إلرغامها على الزواج 
او على عالقة 

حميمية 

التشهير واالنتقام من
المرأة بعد االنفصال 



الوسائل  

 هي مجموعة واسعة من السلوكيات التي يمكن

:  تلخيصها في 

 استخدام التهديد واالكراه الجسدي او  العنف

الجسدي بما في ذلك التهديد بالقتل وكذلك

رأة االحتيال والوعود الكاذبة  وتجاهل تعبير الم

.عن عدم الرضا والقبول 

بين البحث الميداني أن مجموعة ال بأس بها من

ط جرائم العنف الجنسي لم تكن صدفة وإنما خط

.لها 

 كشف البحث اإلجرائي الميداني أن أزيد من

من أسباب عدم القدرة على التعبير عن 46%

الموافقة ناتج عن عجز ذهني أو جسدي، نفس 

النتيجة تمت مالحظتها بخصوص المسح 

و %28، باإلضافة إلى نسبة %52اإللكتروني 

حسب المسح اإللكتروني هن قاصرات و15%

ون بالتالي يمكن المالحظة أن المعتدين يستهدف

هن ضحاياهن بشكل مدروس وبشكل يصعب علي

.فضح المعتدي



أين  يقع االعتداء الجنس ي؟

اء في حسب تصريح املشاركات فإنه يقع االعتد
ارع ، في املؤسسات في الحدائق في الش:  كل مكان 

يت وكذلك بيت العائلي  او ب... الحقول ، الشواطئ 
املنازل الزوجية وتعتبر هذه األخيرة هي السائدة لكون 

.الخاصة نادرا ما توجد بها الشهود 



ره ؟منذ متى تعرضت النساء للعنف الجنس ي ؟عدد املرات ؟ مدة استمرا

ته حيث أن يتسم العنف الجنس ي بصفة التكرار  وبوثيرة مرتفعة وطول مد
بالبحث االلكتروني أكدن أنهن  %50من املشاركات بالبحث امليداني  و44 %

تعرضن العتدا ء جنس ي أكثر من مرة في الشهر أو في السنة 
 نساء بحث شكلت الاإلستثناءحالة االعتداء الجنس ي للمرة الواحدة هي

رر نسبة اللواتي تحدثن عن تعرضهن لحادثة اعتداء جنس ي معزولة دون أن تتك
حسب البحث امليداني %20و اإللكتروني بالبحث 14%



اتصال وتواصل املرأة مع املعتدي 

 لة من النساء  كن على تواصل مع املعتدي   وهو ما يجعله هذا األخير وسي %80بناء على نتائج البحث االلكتروني
ابقة لهذه وفترة تحضيرية لجرمه ، لهذا على السلطات العمومية ضرورة أخد بعين االعتبار  جميع الحيثيات الس

العالقة خالل بحتهم 
 من املشاركات على املسح االلكتروني عن استمرار تواصلهما مع %52بعد االعتداء الجنس ي أبلغت ما يقارب

غياب قانون يلزم املعتدي من االبتعاد عن املرأة -:                    الجاني وذلك راجع ل  
عالقة العمل التي تربطها باملعتدي -
اد الزواج باملعتدي بسبب وجود حمل ناتج عن االغتصاب  وخوف االم العازبة من السجن بتهمة الفس-
مدة خالل اللجوء لحلول بديلة عند غياب اإلجابات الالزمة واملنتظرة من طرف السلطات  راجع لإلجراءات املعت-

التبليغ والتقاض ي حيت تكون النساء مجبرات للقاء مع املعتدي  

شهادة إحدى النساء



االنعكاسات والتأثيرات 

 تأتي األضرار النفسية
ة والجسدية والجنسية واالجتماعي

ت في املقدمة إضافة الى انعكاسا
..ة عائلية وأضرار اقتصادية ومهني



االنعكاسات 

والتأثيرات 

النفسية واملعنوية 

االجتماعية 

العائلية 

الجسدية 

االقتصادية

املهنية او الدراسية 

ةبسالمالتي لها عالقة 

وأمن النساء 

الجنسية

التوتر، االكتئاب  ، اضطراب عقلي ، محاولة االنتحار

كسور ، إعاقة مؤقتة ، وأحيانا دائمة جروح ،

الرفض األسري واملجتمعي  ، التشرد في الشارع 

العائلة،االنفصال الكلي و القطيعة عنطردها من بيت العائلة
أو وصم العائلة   ككل بوصمة عار ورفض املحيط التعامل·

االرتباط أو الزواج من عائلة املرأة 

يا ، عدم االغتصاب وافتضاض البكارة  ، االمراض املنقولة جنس
القدرة على اإلنجاب

فقدان السكن
الحرمان من النفقة·
قة و االضطرار للتنازل عن جميع املستحقات القانونية من نف.·

غيرها مقابل الحصول على الطالق

أو التوقف كليا عن الدراسة، الطرد من العمل، االنقطاع 
فقدان العمل بسبب تغيير اإلقامة

(بالنسبة للقاصرات)الحمل في سن مبكرة 
انعكاسات الوالدة السرية أو اإلجهاض السري و بوسائل·

االضطرار للتخلي عن الوليد. مضرة على صحة األم
السجن بتهمة الفساد

راملتابعة بتهمة التخلي عن األبناء وتعريضهم للخط·
· السجن بتهمة االتجار في األطفال-



متى وكيف تتفاعل النساء مع العنف الجنس ي ؟

 م املوالي نادرا  ما تلجأ النساء لطلب املساعدة من السطات العمومية في الساعات او اليو
من االعتداء الجنس ي خاصة من نظام العدالة الجنائية 

 غالبية النساء تسعى لسبل االنتصاف املدني بعد سنوات من وقوع العنف
داء  لكونهن غالبية النساء  ال تلجأن للسلطات العمومية إال بعد مرور فترة من وقوع االعت

مضطرات بعد ظهور الحمل ال يمكن اخفائه 
 العديد من النساء تلجأ لحلول فردية وغير رسمية



عوامل 
ن مرتبطة باألم

:والسالمة

ي تهديد المعتد-

، للمرأة بالقتل

بنشر الصور، 

بالفضح 

بالحرمان من 

د بالطر والأبناء 

ة من بيت الزوجي

.

: عوامل مادية

مقابل الحصول -

على مبلغ مالي من 

طرف الجاني من اجل 

الاجهاض 

قلة الامكانيات -

وغياب اي دعم مادي 

عوامل

:اجتماعية

التنميط -

المجتمعي الذي 

ينظر للفئات 

التي فقدت 

بكارتها ناقصة

وغير مكتملة  

سيادة  ثقافة-

التستر على 

الشرف 

ة عوامل قانوني

:واجرائية

بعة تفاديا للمتا-

ة بالفساد الوارد

يبالقانون الجنائ

لعدم اعتراف -

القانون 

بالاغتصاب 

الزوجي

عدم التوفر -

على إثباتات 

ن عوامل عدم تفاعل النساء وعدم تبليغهن ع
العنف  



حولأهم المالحظات 
إجابة السلطات 

على االعتداءالعمومية 
الجنسي ضد النساء

سعيدة كوزي مختصة قانونية في حقوق 
-شريكة مؤسسة لمنظمة امرأة )النساء 

( شركاء للتعبئة حول الحقوق
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المعنيين بالبحث
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ة السلطات العمومي
المعنية

طة القضائية• .الشر

النيابة العامة•

ن بالمحاكم• القضاة و العاملي 

ن بقطاع الصحة• العاملي 

م الشرطة و الدرك بما فيه•

رؤساء خلايا مناهضة 

العنف

نواب وكيل الملك و نواب•

+  الوكيل العامل للملك

المساعدات الاجتماعيات

ناف قضات بمحكمة الاستئ•

ت المساعدا+ و الابتدائية 

العاملين + الاجتماعيات

,بكتابة الضبط

ات بمختلف /أطباء•

الولادة، )التخصصات  

النفسي، الشرعي، 

(  المستعجلات

+  قابلات + ممرضات+

مساعدات اجتماعيات 



الفتيات القاصرات هن
األكثر لجوء ألسرهن 

بحثا عن الحماية 
والمساعدة عكس 
النساء الراشدات و 

.المتزوجاتخاصة 

ال تتحدثن مع محيطهن إال 
ة بعد بروز عامل جديد كنتيج
لالعتداء من قبيل الحمل أو

ابتزاز المعتدي أو محاولة 
15االنتحار التي وصلت ل 

.حالة

الجمعيات الغير 
حكومية هي الوجهة 

األكثر شيوعا بين
ة النساء ربما لطبيع

الخدمات و أيضا 
,لعامل السرية

حاالت في 
قليلة، تحاول 
النساء إقناع 

عائلة أو أصدقاء 
الجاني بالتدخل

، "إيجاد حل"و 
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إجابات مؤيدة

قاتها و الدعم النفسي، احتضانها بالمنزل، مساعدتها على نف: العائلة•

:هانفقات أبنائها، المساعدة المادية لتقديم الشكاية مع مرافقت

ومية التنسيق مع جميع المصالح العم/ المرافقة/الإنصات: الجمعيات

يب و مع تتبع الملفات، تقديم الدعم المادي و المعنوي من أجل التطب

,من أجل التبليغ

:إجابات سلبية

الحرية، التكذيب و الاتهام، إلقاء اللوم، المعاقبة، تقييد: العائلة•

الطرد من بيت العائلة، فرض الإجهاض، تزويجها بالمعتدي، 

...التهديد بل محاولة القتل

طردها من العمل أو الطلب منها تغييره لتفادي :العمل•

الشبهات و أحيانا الاضطرار لاستمرار العمل مع المعتدي في

نفس المكان،

عرض الرشوة عليها لإسكاتها، : عائلة أو أصدقاء المعتدي•

,تخويفها، تكذيبها، محاولة إقناعها بالزواج بالمعتدي

:إجابات محايدة

النصح بالصبر وتقبل الواقع، 

النصح برفع دعوى، 

,إبداء التعاطف
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التشرد في الشارع•

الانتحارمحاولة •

و استمرار تكرار •

الزوجي الاغتصاب 

زواجها من المغتصب •

أحيانا لمدة قصيرة 

. ليتم تطليقها

مكان منالهروب •

أي دعم دون إقامتها 

.  أو مساندة

الانقطاع أو التوقف •

كليا عن الدراسة 

ر الاضطرار للاستمرا•

مع في العيش 

المعتدي

استمرار الاعتداء•

الاضطرار للجوء •

لحلول بديلة عن 

الإنصاف و العدالة

في التقةفقدان •

,الآخرين

المطالبة بالطلاق و•

النفقة

التمكن من تسجيل•

الأطفال في دفتر 

الحالة المدنية



لم أبلغ حيث عارفة
ووالمغديرل  السلطة 

النساء تسعىغالبية 

فقط لسبل االنتصاف

المدنية بعد سنوات من

وقوع االعتداء كطلب 

الطالق، أو إقرار النسب

أو الحصول على 

المساعدة المالية أو 

اءالنفقة بخصوص األبن

النساء اللواتيغالبية 
تلجأن للسلطات 

ن العمومية فإن دلك يكو
بعد فترة من وقوع 

االعتداء ويكون األمر 
اضطراريا وليس برغبة

انعكاسات كبروز منها 
ر لالعتداء من قبيل ظهو

عالمات الحمل، ظهور 
أعراض مرضية أو من 
أجل الوالدة إثر حمل 

ناتج عن االعتداء

النادر لجوء النساء من 
للسلطات العمومية وطلب

المساعدة فور وقوع 
االعتداء، خاصة من نظام 

العدالة الجنائية
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نعم

74%

ال

26%

هل تبلغ الضحايا لدى السلطات العمومية بالمسح الميداني

نعم

ال

هل تبلغ النساء

ي  لأننالشرطة ابلغ لم 

ادخاليخائفة من كنت 

اد الفسبتهمة السجن 

ة لأنني كنت على علاق

سابقة بمغتصبي



ن بيلمن تلجأ النساء من 
السلطات العمومية 
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ة لمصالح الصحالنساء تلجأن فقط غالبية 

من أجل تلقي العلاجات دون إبداء العمومية

ا رغبة في الحصول على شهادة طبية تفادي

لبلوغ الأمر لمصالح الأمن

يابة النالى تتوجهن النساء بعض 

لح اولا قبل التوجه لمصاالعامة 

العمومية أو الشرطة الصحة 

اية لأنهن تكن على در القضائية 

بكون مصالح الصحة سترفض

د تسليمها شهادة طبية تفي

الاغتصاب دون تعليمات أو إدن

كما أن . من النيابة العامة

ك إلا الشرطة القضائية لن تتحر 

بتعليمات النيابة

للنساء بالنسبة 

المتزوجات ضحايا 

الاغتصاب الزوجي 

اءللقضتتوجهن مباشرة 

من اجل رفع دعوى 

التطليق للشقاق أو 

المطالبة بالنفقة، أو

النسب مع اعطاء 

مبررات اخرى عوض 

الاغتصاب الزوجي

سنة تعرضت لمحاولة 17

الاغتصاب من طرف شخص

حاول استدراجها مجهول 

السلاح الأبيضباستعمال 

خال، قاومته و إلى مكان 

و صرخت ضربها بالسكين

ف نقلتها سيارة الإسعافر، 

تم المستشفى، إلى 

الاستماع اليها من طرف 

بحث وبعد القيام بال. الشرطة

بناء على المعطيات التي

استعراض لهم و قدمتها 

بعض الصور أمامها 

أن لمشتبهين لم تستطع

حفظ . تتعرف على الجاني

الشرطة واخبرتها الملف 

إذا رأت الجاني فيبإعلامهم 

.  أي مكان

الشرطة

14%

النائب العام

23%

الصحة العمومية

42%

الدرك

10%

المحكمة

10%

مساعدة اجتماعية 

ةبالثكنة العسكري

1%



مصالح الصحة

هناك تركيز كبير من طرف 

مصالح الصحة على طبيعة 

عالقة المرأة بالمعتدي

ن بعض الفتيات اللواتي اضطرر

الهروب من مكان سكناهم، بعد 

ن تتمكن ملم التعرض للاعتداء، 

ادة الولوج أو وجدن صعوبة للاستف

من الخدمات الصحة نظرا لكونهن

و بالتاليبدون مكان إقامة محدد 

من لم تتمكن من الاستفادة 

ات الخدمات المجانية للمستشفي

.  و غيرهاالحمل من قبيل تتبع 
إثر توجهن لمصالح الصحة 

ة استدعت هده الأخيرة الشرط

ل التي استمعت إليهن من داخ

قسم الولادة أمام الجميع مما

جعلهن متحفظات في سرد 

. وقائع الاعتداء
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هناك تباين واختلافات

بين مختلف 

ية المستشفيات العموم

ة من ناحية الموارد المتاح

والخدمات والفحوصات 

والعلاج المقدم ي للنساء اللواتبالنسبة 

تحصلن على الوثائق 

داء المرتبطة بتعرضهن لاعت

ن إدعبرعليها حصلن ،جنسي

من النيابة العامة و عن 

طريق الشرطة القضائية و

.  ليس بطلب منهن فقط

ات فإن بالنسبة للفتيات القاصر 

زيارتهن لمصالح الصحة 

العمومية يكون بإيعاز من طرف

أسرهن من أجل الحصول على 

إشهاد بافتضاض البكارة

37%

63%

ا هل يتم إخبار ضحايا الإعتداء بإمكانية متابعته

بتهمة الفساد؟

نعم لا



القضائية الشرطة 
(الدرك/الشرطة)

تركز في بحثها على طبيعة

العالقة التي تربط المرأة 

بالمعتدي أكثر من بحثها عن

حد الطبيعة القسرية لالعتداء ب

66ذاته و أزيد من 

شكاية بعضبدل تسجيل 

بالاغتصاب الزوجي النساء 

قمن بتوجيههن على قضاء 

الاسرة من اجل إجراءات 

عة أو النفقة بدري-التطليق و

ن انهن لن يكسبن هدا النوع م

القضايا لصعوبة اثبات 

الاغتصاب في ظل وجود عقد

. الزواج
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10أن الشرطة قد تستغرق مدة أقصاها اللقاءاتأشارت 

د أيام من أجل إحالة الملف على النيابة العامة في حين ق

ر قبل تستغرق مصالح الدرك الملكي أحيانا ما يقارب الشه

إحالة الملف

34%

66%

هل يتم إخبار النساء بإمكانية متابعتها بتهمة الفساد

نعم لا

ات عدًدا كبيًرا من التحقيق

يقتصر على أقوال المرأة 

والجاني، باإلضافة إلى 

شهادة الطبي الشرعي 

كما , دون إجراء نحث معمق

تستندواإلثبات األدلة أن 

بشكل كبير إلى اإلصابات

الجسدية المرئية

من النساء اللواتي لجأن % 24من 

تعرضن % 50أزيد من للشرطة أو الدرك 

الشكايةللضغط من أجل التخلي عن 

أكدن أنهن من المجيبات %80أزيد من 

كن خائفات من المعتدي 



العامةالنيابة 

ا والتحقيق في قضايالبحث خالل 

ة على طبيعتركز االعتداء الجنسي 

دي العالقة التي تربط المرأة بالمعت

رية أكثر من بحثها عن الطبيعة القس

. لالعتداء بحد ذاته

يل ضئيلة حيث تم تسجحالات 

عة مواصلة النيابة العامة لمتاب

رأة المعتدي بالرغم من تنازل الم

أو زواجها من المعتدي وهي 

, احالات تخص القاصرات أساس

حيث عكس النساء الراشدات 

ازلها إيقاف الملف بمجرد تنيتم 

.  للمعتدي

ءات من أية إجراالعديد من النساء أكدن عدم استفادتهن 

من المنصوص عليها بالقانون الجنائي بالرغمحمائية

.  ديمن المعتالتي يتلقينها عن التهديدات تبليغهن 
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ابة من النساء اللواتي لجأن للني% 23من 

للضغط من تعرضن % 52من العامة أزيد 

أو من أجل أجل التخلي عن الشكاية

التنازل 

كن أنهن أكدن المجيبات 1/2من أزيد 

خائفات من المعتدي 

بحث إجراء بعض النساء أكدن عدم 

ابة من طرف النيشكايتهنبخصوص 

و لهنالعامة وأنه تم فقط الاستماع 

الأدلةالملف لعدم كفاية حفظ 

ماع الأشخاص الآخرين الذين يتم الاست

ت إليهم غالبا ما يكون من أجل التثبي

ثر بخصوص علاقة المرأة بالمعتدي أك

منه كشهود على علاقة قسرية 

33%

67%

هل تخبرن بإمكانية المتابعة بتهمة الفساد

نعم لا

اء لا تتوفر جميع خلايا التكفل بالنس

ة والأطفال ضحايا العنف من داخل النياب

العامة على مساعدة اجتماعية امرأة بل 

يمكن أن يكون رجلا 



المحاكم

يل عن تفاصواضطرار النساء الحديث المحكمة، لجلسات الطبيعة العلنية 

لة أسئلة ذات حموتلقيهن اآلخرين، وانعدام الخصوصية، مع االعتداء أمام 

ائية مع استفزازية و تكذيبيه من قبيل التأكيد على عالقة مسبقة و رض

مرورهنالمعتدي و ليس اعتداء كما تدعي كلها أسبابا تؤثر سلبا على 

بالمحكمة

البحث أن معدل العقوبات التيأبان 

ث تصدر ضد المعتدين في حالة تبو

و غالبا بوجود الشهود والأدلة أ)الإدانة 

ا تكون من أربعة أشهر سجن( الاعتراف

نافذة إلى سبع سنوات سجنا نافذة

كأقصى عقوبة وتعويض من 

درهم 60.000درهم إلى 5000

لم أنهن جميع النساء أكدت 

ماية تستفدن من اية تدابير الح

ومة القانونية المتاحة في المنظ

الجنائية المغربية
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في البحث الميداني%50ما يقارب 

زل الضغط للتنابالإهانة أو شعروا 

.  عن قضيتهم

٪ من الإجابات في 50يقارب من ما 

كن بكونهنأفادت البحث الميداني 

من المعتدي خائفات

المجيبات بالبحث 4/1من أزيد 

٪  بالبحث الإلكتروني5الميداني 

أكدن أنه تم اخبارهن بإمكانية 

إدا لممتابعتهن بتهمة الفساد 

تتمكن من إثبات الاغتصاب

ن النساء اللواتي تتعرضغالبية 

لاغتصاب زوجي تلجأن لدعوى 

مسطرة بدل مدنية للطلاق 

ن الاغتصاب، والغالبية العظمى م

قضايا الطلاق المرفوعة في هذه

الطلاق "الحالات هي من أجل 

"للشقاق

في البحث ٪ من المشاركات 57أفاد 

وثائق لم تتلقين أية مستندات أوأنهن 

ية الانتهاء من القضبعدمن المحكمة 

أو لم يكن/لعدم توفرهن على محام و

ليها لديهن معرفة بكيفية الحصول ع

.  أو وجدن صعوبات من أجل طلبها

إدانة المعتدي

46%

براءة المعتدي

13%

عدم متابعة 

المعتدي

11%

تنازل المرأة

13%

متابعة المرأة 

بالفساد

12%

ة سجن المرأة بتهم

الفساد أو 

المشاركة في 

الخيانة الزوجية

5%

مآلات ملفات الإعتداء المنسي
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أهم الملاحظات 

الأحكام القانونية الحالية

بشأن العنف الجنسي 

غامضة، وتحتوي على ثغرات

ف كبيرة، وتفتقر إلى تعري

".  الرضا"شامل لمصطلح 

تعكس القوانين والإجراءات

والممارسات الحالية 

ي المتعلقة بالعنف الجنس

.  يةالقوالب النمطية الجنسان

اني بدلاً من التركيز على الج

.وسلوكه، 

اية تحصل النساء على الحملا 

الكافية من العنف

تكرس إجابة الدولة الحالية 

على العنف الجنسي ضد 

المرأة إفلات الجناة من 

.العقاب

المرأة هي من تعاقب على 

ت العنف الجنسي الذي تعرض

له 
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أجل اجابة من 
مناسبة للدولة على
ها العنف الجنسي علي

العوائق معالجة 
ا العديدة التي تواجهه
ن النساء في اإلبالغ ع

أو العنف الجنسي 
تدفعهن لسحب 
شكاواهن فيما بعد



وي األحكام القانونية الحالية بشأن العنف الجنسي غامضة، وتحت
" االرض"على ثغرات كبيرة، وتفتقر إلى تعريف شامل لمصطلح 

ا ل" إرادة المرأةضد "حصر تعريف الاغتصاب في 

بار بعين الاعتيأخذ تعكس الحقائق الاجتماعية أو 

لظروف الأشكال المختلفة والكثيرة للسلوكيات وا

تداءات القسرية التي يستخدمها الجناة لارتكاب الاع

الجنسية دون موافقة المرأة وحتى دون اللجوء 

الجسديللعنف 

ي أية جنسي تقصعنف جسدي مصاحبة لاعتداء بروز أثار اشتراط 

إلى مما يؤديإمكانية للمتابعة عند انتفاء أية إصابة جسدية 

الجاني من العقابإفلات 

اج تجريم العالقات الجنسية خارج إطار الزو 
  تتعرضن العتدا 

ء ما، يجعل النساء اللوات 
ائما مع إفالت د. عرضة الستمرار هدا االعتداء
  من العقاب لكون هدا 

خير األخير هدا األ الجات 
  لتخوييستغل 

ف المرأة هدا المقتض  القانوت 
سجن إذا بإمكانية تعرضها لإلدانة والمتابعة وال

ما بلغت عنه

جعله الأمر الذي معه، إنهاء العلاقة أرادت 

مل وخوفا من الفضيحة وفي أيغتصبها، 

ه، معما قام به بقيت المعتدي أن يصلح 

هديد جنسيا أحيانا بالتفأصبح يستغلها 

ة استمر الأمر ستوأخرى بالوعد بالزواج 

لما نتج عن هدا الاعتداءات حاملا، , أشهر

غادرتالأنظار، عن اختفى اخبرته بذلك 

بيت الأسرة خوفا من الأب والإخوة 

قم لم ت. والتجأت إلى خالتها لحين الوضع 

فة كانت خائلأنها إجراء لدى السلطات بآي

ة للجمعيلجأت من تحميلها المسؤولية، 

ة كأم تريد تسجيل طفلها بالحالة المدني

عازبة 
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تعمد مرتكبي العنف الجنسي الذين يأخذون مدة زمنية ل 

المرأة للخضوع لاعتداء وضمان عدم مقاومتها، " إعداد/تهيئ"

.  طمن خلال الإطراء والكلمات الطيبة والخداع والتلاعب بالمحي

ليهم كما بين البحث أنه غالبا ما يتم اختيار النساء المعتدى ع

غر أو الاقتصادي أو ص/بدقة على أساسا ضعفهن الاجتماعي و

أو لوجود علاقة ( خاصة ذهنية)سنهن أو كونهن حاملات إعاقة 

.مسؤولية عليهن/قرابة



نف تعكس القوانين والإجراءات والممارسات الحالية المتعلقة بالع

لجاني بدلاً من التركيز على ا. الجنسي القوالب النمطية الجنسانية

وسلوكه،

عندما يكون مرتكب االعتداء الجنسي هو الزوج، 
صاب فهو ال يعاقب عليه لهده الصفة نظرا لكون االغت

,الزوجي غير مجرم قانونا

ة، عندما يكون المعتدي غير مرتبط بعالقة زوجية مع المرأ
ى فمن المحتمل أن يتم إعادة تصنيف العنف الجنسي عل

. خارج إطار الزواج" عالقات جنسية غير شرعية"أنه 

ت لا يتساءل الفاعلين العموميين عما إدا كان

العلاقة ناتجة عن موافقة حرة وطوعية، بل 

يركزون أكثر عما إدا كان الطرفان متزوجان أم

غير متزوجين؟
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من %17بين البحث الإجرائي على أن 

ملفات الاعتداءات الجنسية مآلات

مآلاتهاالمعروضة على المحاكم تكون 

بتهمة أو سجنهن /متابعة النساء و

جية الفساد أو المشاركة في الخيانة الزو

أو حتى الدعارة

سواء خندقت ضمن -العظمى من جرائم العنف الجنسي الغالبية 

البية تبقى بدون عقاب لأن غ-" غير القانونية"العلاقات القانونية أو 

ما مرتكبي العنف الجنسي هم أشخاص لديهم أو كانت لديهم علاقة

.  بالضحية



"حقيقيًا"عنًفا االجتماعيالعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعال يعتبر
ة من وجود تدابير وقائيبالرغم 

في القانون الجنائي وقانون 
المسطرة الجنائية، غير أن 

البحث اإلجرائي لم يكشف عن
أي حاالت تم تمكين النساء 

.التدابيرفيها من هذه 

رر بعد تعرضها للاعتداء الجنسي المك

الضرب، التعذيب، )بأشكاله 

من طرف زوجها و ( الشادةالممارسات 

بعدما رفعت دعوى ضده تم حفظ 

منين: "الملف لغياب الشهود قائلة

"نجيب الشهود وانا في بيت النعاس

.العنفلا تحصل النساء على الحماية الكافية من 

دابيرتهيالمتاحةالحاليةالحمائيةالتدابير

يفالشروعبعدإلاإعمالهايمكنلاجنائية،

بين.الجانيإدانةبعدأوالجنائيةالدعوى

تلحالاالعظمىالغالبيةأنالعمليالبحث

هذهإلىأبًداتصللاالجنسيالعنف

.."الجنائيةالمتابعةأي)المرحلة
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انيات لا توفر الإجراءات والقوانين الحالية تدابير أو إمك

كل كافية للفاعلين العموميين من أجل التحقيق بش

معمق و جدي في جرائم العنف الجنسي و متابعة 

مرتكبيها ومعاقبتهم بشدة



40

اللجوء من قبيل. غالباً ما يلتمسن االنتصاف المدني فقط
، محاولة (إذا كانت متزوجة من الجاني)لطلب الطالق 
أو / ، و(إذا أدى االغتصاب إلى الحمل)إثبات النسب 

سواء في)السعي للنفقة والدعم المالي من أجل الطفل 
سي وبالتالي، يكون مرتكبو العنف الجن(. حالة الزوجة أم ال

,,,.مرة أخرة في منأى من نظام العدالة الجنائية
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لية الجنائية الحاالقوانين 

لا تأخذ بعين الاعتبار 

جرائم العنف طبيعة 

تعالجها، بماأو الجنسي 

:كون في ذلك 

في معظم الحالات لا يخلف 

الاعتداء الجنسي إصابات 

جسدية ظاهرة

  تلجأ فيها النساء للسلطات ال
و عمومية عدد المرات القليلة الت 

ا صمنهم يتناقض فيها النساء المساعدة تطلب 
ً
ا مع تناقض

ً
ارخ

س  الذي الوثير المرتفعة والمتكررة والطويلة األمد للعنف الجن
تتعرض له النساء

ي غالبًا ما يكون هناك فارق زمن
بين وقوع االعتداء و تاريخ 

اإلبالغ عنه 

ي تكرس إجابة الدولة الحالية على العنف الجنس

ضد المرأة إفلات الجناة من العقاب

غالبية الجناة هم من المحيط 

الشخصي للمرأة



المرأة هي من تعاقب على العنف الجنسي الذي41

تعرضت له 

ا السلوك الغالب هو أن تتعرض النساء ضحاي

يجة اعتداء جنسي لمختلف أشكال العقاب كنت

لهدا الاعتداء، فيمكن أن تعاقبن من داخل 

منازلهن وأسرهن أو من طرف المجتمع في 

لة الأماكن العمومية وأيضا من قبل نظام العدا

:الجنائية

قهنحانتهكيتمالمدرسةتركإلىتضطررناللواتي

.التعليمفي

همحقانتهكوظائفهمتركعلىُأجبرواالذينأولئك

.العملفيالاقتصادي

أوقسريحملأونفسيةلصدماتالنساءتعرض

هكينتالصحةفيحقهنفإنالجنينفقدانأوإجهاض

أورهمباختياالمجتمععنمنعزلاتبقيناللواتيتلك

فيةالمشاركفيلحقوقهمللانتهاكتعرضوابالقوة،

.التنقلوحريةالعامةالحياة

ةالقضائيبالمتابعةهددواأوحوكمواالذينأولئك

محقوقهانتهكتالزواجخارججنسيةعلاقاتبسبب

إلىبالإضافةالفرديةوحريتهمالخصوصية،في

والرأيالجمعيات،وتكوينالتجمعمنحرمانهم

.والتعبير
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الجة من أجل اجابة مناسبة للدولة على العنف الجنسي عليها مع42

العوائق العديدة التي تواجهها النساء في الإبلاغ عن العنف

.بعدالجنسي أو تدفعهن لسحب شكاواهن فيما 

ي التفسير النموذجي الجاهز و الذ

عدم يتكرر مرارًا وتكرارًا لتبرير

ية لجوء المرأة لنظام العدالة الجنائ

"افتقار المرأة إلى المعرفة"هو 

أن السياسات وإجراءات كما 

الممارسات المعتمدة من 

طرف المؤسسات العمومية 

مصالح الصحة، -المعنية 

الأمن و العدالة على حد 

و المرتبطة بالعنف–سواء 

الجنسي، هي غير واضحة 

وغير متسقة و غير معممة 

كما هي مربكة في غالب 

الأحيان،

غير أن

على الجميع يحث النساء 

ترفع أو " التحدث علًنا"

لا تسكتي، لا )شعارات 

(. . . تصمتي

ل يجب العمل و تركيز الجهود بشك

ة عام على معالجة العقبات القانوني

لة والاقتصادية، المتنوعة و المفص

في هذا التقرير، بالإضافة إلى 

ة التصدي إلى التهديدات الفعلي

ن والملموسة التي تواجهها النساء م

المعتدي، عائلته، :  قبل الجميع

عائلتها بل و من طرف حتى 

السلطات العمومية نفسها

بدل ذلك
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