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OBLIGATIONS DES ETATS EN MATIERE DE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :

التزامات الدول في قضايا العنف الممارس اتجاه النساء:

1.Prevenir les violences   

2.Proteger les femmes     

3.Enqueter Et Engager Des Poursuites dans des cas de violences  

4.Punir Les Auteurs Des Violences 

5.Fournir Des Réparations Aux Victimes      

1 .الوقاية من العنف
2. حماية النساء

3. البحث والمتابعة في قضايا العنف 
4. معاقبة مرتكبي العنف

5. جبر الضرر للضحايا
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Mobilising for Rights Associates MRA  ٌهً منظمٌ دكليٌ غير ربخيٌ مقرها ؽً الرباط  -أك "إمرأة" باللػٌ العربي

تعزيز خقكؽ النزاء مف ذّؿ اإلزواـ ؽً إخداث تػييرات علٍ أربع مزتكيات:  هدؽنا. كتعمؿ ؽً جميع أنخاء سماؿ إؽريقيا

نعمؿ أيضا علٍ تػيير الزلككيات كالممارزات علٍ المزتكل القاعدم كالجزًُ مف أجؿ . قاتًَ كالثقاؽًالقانكنًَ الويكلًَ العّ

تراتيجياتنا المتعددة األبعاد لتّمس مذتلؼ مجاِت تـ تشميـ از. دعـ نجاح مبادراتنا الزاعيٌ لذلؽ تػييرات علٍ المزتكل الكلً

 خقكؽ المرأة. 

 
* الرباط * خزاف * المػرب 4َ زنقٌ كاد زـ السقٌ 3  

 97 .99 .70 .537 (212)+ * الؾاكس: 96/98 .99 .70 .537 (212)الواتؼ: 

mra@mrawomen. ma 

www. mrawomen. ma and www. facebook. com/mrawomen 

 
لعنؼ القاُـ علٍ النكع اِجتماعً علٍ اجابٌ الدكلٌ تعزيز أؽضؿ الممارزات ؽً ا"ا مف مبادرة يعد هذا التقرير البخثً جزءن 

ؽً الؾترة مف  سبكات التػييرك المركز الدكلً للبخكث خكؿ المرأةالمػربَ كالتً تـ تنؾيذها بالتعاكف مع ب النزاء الممارس اتجاق

لمنظمٌ تاف المؤززتاف زتيؾانً كيلماف بكردات كزعيدة ككزمَ السركمؿ مف ى ت. هذا التقرير كتب2021إلٍ مارس  2018زبتمبر 

"MRA"ilising for Rights AssociatesMob . 

 

 . امرأةMRA التقرير متكؽر باللػتيف العربيٌ ك اإلنجليزيٌ ك هما متكؽرتاف علٍ المكقع اإللكتركنً لمنظمٌ 

 
جمعيٌ َ )الخاجب(َ جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ:اإلجراًُ -السريكٌ لنا ؽً هذا البخث الثّثللمنظمات الػير خككميٌ  

)الدار  للمزاكاة ك المكاطنٌ جمعيٌ التخدمباإلضاؽٌ إلٍ َ(تازة)جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات ،)سيساكة(. النكاة للمرأة ك الطؾؿ

 .ؽً بعض أجزاء هدا التقريرالتً زاهمت  البيضاء(

 . تجاربوـب اإلجراًُ-مسارؾ الذيف أغنكا هذا البخثمساركٌ ك 1213ؿ  

ا كرستً عمؿ تدريبيتيف كطنيتيف مهيليف ركبنستايفَ كالقاضيٌ إليزابيث كتر لقيادتو َللنزاءخقكؽ العالميٌ لمنظمٌ ال 

 .كتقديـ مزاعدة تقنيٌ ِ تقدر بثمف لوذق المبادرة

التكشيات الكاردة ؽً هذا اآلراء كالنتاُح كاِزتنتاجات ك. علٍ الدعـ المادم لوذق المبادرة ممكلً هدا المسركع 

 . المنسكر ِ تعكس بالضركرة كجوٌ نظر الممكليف

 

2021 MRA Mobilising for Rights Associates©.َ  ٍتماسيا كركح األمـ المتخدة الوادؽٌ لتسجيع الجوكد الجماعيٌ عل

مف أجؿ اِضطّع  . مف هك موتـ ؽإف هذا التقرير متاح ؽً المجاؿ العاـ تخت تشرؼ كؿ. (184/49المزتكل الدكلً )القرار 

 . ازتنزاخ هذا التقرير مرذص لّزتذداـ التعليمً كغير التجارم سريطٌ ذكر المؤلؾيف. عليى كاعتمادق

 

      

mailto:mra@mrawomen.ma
http://www.mrawomen.ma/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7BWW1DR8/www.facebook.com/mrawomen
https://www.icrw.org/
https://networksofchange.net/index.html
file:///C:/Users/saida/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mrawomen.ma
https://www.facebook.com/association.aml/
https://www.facebook.com/Anaouatasso-pour-femme-et-enfant-2237308723209890/
https://www.facebook.com/Anaouatasso-pour-femme-et-enfant-2237308723209890/
https://www.facebook.com/Anaouatasso-pour-femme-et-enfant-2237308723209890/
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
https://fr-fr.facebook.com/AssociationTahadi/
https://globalrightsforwomen.org/
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الممارس ضد النزاء من طرف تعزيز مزؤوليٌ الدولٌ عن العنف 

 ؽً المػرب سريك خميم

 ملذص تقرير البخث اإلجراًُ 

َ كالتنميٌ, بسراكٌ مع جمعيٌ أمؿ للمرأة MRA Mobilising for Rights Associatesإمرأة  أنجز مف طرؼ: منظمٌ

( باإلضاؽٌ إلٍ جمعيٌ التخدم للمزاكاة جمعيٌ النكاة للمرأة كالطؾؿ. )سيساكة(َ جمعيٌ تؾعيؿ المبادراتَ )تازة )الخاجب(َ

 كالمكاطنٌ التً زاهمت ؽً بعض أجزاء هدا البخث

   
    

 سكر:ذالص ال
لجميع األسذاص 
والمؤززات الذين 

زاهموا ؽً هذا 
 البخث
 :التارير

 2021ؽبراير 
 

َ يقكـ بى الزكج أك الزكج الزابؽ أك الذطيب أك الذطيب الزابؽ أك العنؼ الجنزً هك "أم زلكؾ 

 الشديؽ أك الشديؽ الزابؽ الذم يزبب للمرأة ضررا أك معاناة جزديٌ أك جنزيٌ أك نؾزيٌ أك اقتشاديٌَ

بما ؽً ذلؾ أؽعاؿ العنؼ الجزدمَ ك اإلذعافَ كالمضايقٌَ كاإلكراقَ كالخرماف التعزؾً مف الخريٌَ 

إنتاج قاعدة معرؽيٌ  إلٍ اإلجراًُ-ذا البخث" يودؼ هكزلككيات التخكـَ كالتوديدات بمثؿ هذق األعماؿ

. عليى ازتجابتوابالمػرب كتعزيز مزاءلٌ الدكلٌ عف مدل ك كيؾيٌ  العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـخكؿ 

زتقشاء باإلضاؽٌ ِ مكقع مف مذتلؼ أنخاء البّد. 51ؽً  َ اجماعي ك القاءا ؽردي 1231سمؿ البخث 

ممثلً الزلطات العمكميٌ ؽً قطاعات األمف كالعدالٌ  مع نزاء عايسف هدا العنؼ ك مععبر اإلنترنتَ 

 باإلضاؽٌ إلٍ تخليؿ لملؾات مف األرسيؼ الجمعياتكالشخيٌ. 

 

 من طرف سريك خميم جارب النزاء مع العنفت

  كما تـ الخديث أيضا عف العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ َ هـ األزكاج –أكثر مف زبعٌ مف أشؿ عسرة  -الػالبيٌ العظمٍ مف الجناة

 الخميـ الزابؽ؛ ؽيشدالَ كالزابؽ الذطيبكَ )زابؽ كالطليؽ

  ؛المنزؿ دكف أم سوكد عيافخرمٌ يقع العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ مف داذؿ ؽً معظـ األخياف 

  اَ يليى العنؼ تـ تزجيؿ ككف مجمكعٌ كازعٌ مف الزلككيات العنيؾٌ ؽً كقت كاخدَ يرتكب الجناة العنؼ النؾزً هك األكثر انتسارن

ب بيت الزكجيٌَ الزاِغتشاب الزكجًَ الطرد مف  التمظورات األكثر انتسارا للعنؼ مف طرؼ سريؾ سملتاِقتشادم كالجزدم. 

 ؛الممتلكات السذشيٌباإلضاؽٌ إلٍ اِزتخكاذ علٍ َ العّج كالتطبيب تكاليؼالقذؼ كالتسويرَ الخرماف مف كثاُؽ الوكيٌ أك ك

  العنؼ  تخدثف عف اؽعاؿػالبيٌ النزاء ؽمف قبؿ الجانًَ  العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ بككنى زلكؾ نمطً عنيؼ متكاشؿ كمزتمريتميز

ؽترات طكيلٌ مف الزمف. أبلػت أكثر مف زت نزاء مف كؿ عسر نزاء عف تعرضوف للعنؼ ألكثر مف علٍ مدل متكررة كمتكاليٌ ك

 دكف أف تتكرر؛ . اِزتثناء هك خكادث العنؼ التً تخدث لمرة كاخدةزنٌ

  أك الزكاج  إما إلجبارها علٍ الدذكؿ ؽً عّقٌ جنزيٌ -كأداة للتخكـ ؽً زلكؾ المرأة العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـَ غالبا ما يمارس

 .تترتب علٍ الجانًأك تزليـ الماؿ / الممتلكات ؛ أك إجبارها علٍ إنواء العّقٌ بنؾزوا كالتذلً عف أم خقكؽ سذشيٌ أك ماليٌ قد 

 ِنعكاس و التأثير علٍ خياة النزاء مع ردود أؽعالونا

 ٌالعنؼ مف نتيجٌ كالجنزيٌ كالمونيٌ/التعليميٌ َ اِجتماعيٌَ العاُليٌَ الجزديٌَ اِقتشاديٌَ تعانً النزاء مف مجمكعٌ مف األضرار النؾزي

ػير المرغكب ؽيىَ الخمؿ الَ اإلنؾاؽمؤقتٌ أك داُمٌَ التسردَ الخرماف مف باإلضاؽٌ إلٍ اإلشابات التً تذلؼ إعاقٌ . طرؼ سريؾ خميـ

 اج؛الزكذارج إطار جنزيٌ مف أجؿ عّقٌ زجف الك كالمتابعٌمخاكِت اِنتخارَ 

 النزبمثؿ الطّؽَ كإقرارات  -إلٍ زبؿ اِنتشاؼ المدنيٌ تلجأف ؽقط  اللكاتً تتعرضف لعنؼ مف طرؼ سريكوف الخميـٌَ النزاء غالبي َ

َ ىالعنؼ كاإلبّغ عنكقكع زمنً كبير بيف كغالبا ما يككف هناؾ ؽارؽ العدالٌ الجناُيٌ.  إلٍأبدنا  تلجأفكِ  - كالخشكؿ علٍ نؾقٌ األبناء

أك المعاناة منى  العنؼكقكع بعد زنكات مف تبلػف عنى أك تطلبف الدعـ مف مشالد الزلطات العمكميٌ إِ كثير مف األخياف ِ النزاء ؽً ؽ

 لزنكات طكيلٌ.
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 مع َ العنؼ كتنكعوامذتلؼ أسكاؿ مف أجؿ: معاقبٌ الجناة علٍ  مف طرؼ سريؾ خميـَالمتعلقٌ بالعنؼ  معالجٌ الثػرات الخاليٌ ؽً القكانيف

كجبر َ كتكؽير زبؿ اِنتشاؼ المنازبٌ العنؼ المرتكب ضد النزاء مف طرؼ سريكوف الخميـتكييؼ متطلبات اإلثبات لتعكس خقاُؽ 

 ؛بوـ خؽتلاألضرار التً الضرر للنزاء عف جميع 

  إعماؿَ بما ؽً ذلؾ مف طرؼ سريكوفضد العنؼ علٍ الخمايٌ الكاؽيٌ  -المتزكجات كغير المتزكجات  -ضماف خشكؿ جميع النزاء 

 ؛كتطكير تدابير جديدة المنشكص عليوا قانكناتدابير الخمايٌ 

  المترتبٌ  القانكنيٌ مزؤكلياتوـالجرميٌ كيزمد لوـ بالتورب مف  األؽعاؿإؽّت الجناة مف العقاب علٍ  الخاليٌَالدكلٌ  إجابٌكرس تؽوـ كيؼ

 ؛قانكف األزرةبمكجب 

  ؛النزاءضد الممارس مف طرؼ سريؾ خميـ العنؼ  ألؽعاؿمزؤكليٌ إيجاد خلكؿ كليس النزاءَ كميٌَ الخك الزلطاتتخميؿ 

 بما ؽً ذلؾ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـعف  التبليؼ مف أجؿجميع الخكاجز التً تكاجووا النزاء علٍ تجيب ملٌ كضع ازتراتيجيات سا َ

القكانيف كالزيازات كمُّمٌ َ كالعقبات القانكنيٌ المتمثلٌ ؽً عدـ كؾايٌ قتشاديٌَِ ااِجتماعيٌَ الماديٌ َالتوديدات لزّمتوا السذشيٌ

 الزاُدة؛ كاإلجراءات كالممارزات

  ذات  عمكميٌذدمات مف قبؿ النزاء بما ؽيوا عنوا  المعبرتعكس األكلكيات  مف طرؼ سريؾ خميـلعنؼ عف اجابٌ الدكلٌ اككف مف التأكد

 .مع تعكيضات مُّمٌ لكاؽٌ النزاء اللكاتً تتعرضف لعنؼ مف طرؼ سريكوف الخميـ متابعٌ كمعاقبٌ الجناةََ جكدة
 

 MRAسركاء للتعبٌُ بذشكص الخقكؽ 
 َ المػرب10010َ الرباط 4زنقٌ كادم زـ السقٌ  3

+ (212) 537.70.99.96/98  
mra@mrawomen.ma• www.mrawomen.ma  

 

 
 مخيط النزاء إجابات

 أخد أؽراد يككف إلٍ سذص ما ؽً مخيطوف كطلبف المزاعدة منىَ كغالبنا ما  البخثَ لجأف٪ مف النزاء اللكاتً سملوف 80مف  أزيد

 ى أك إخدل الجمعيات النزاُيٌ المخليٌ؛األزرة المكثكؽ ب

 ٌتوا مف َ خمايالمشالد العمكميٌمراؽقتوا إلٍ تكؽير ملجأ للمرأة كأبناُواَ ك إجابات داعمٌتضمنت  .كانت ردكد أؽعاؿ العاُّت متباين

لمعنكم. أما اإلجابات "المخايدة" بقيت ؽً خدكد نشد المرأة ا ك/أك اماليتقديـ لوا دعما َ كضع خد لّعتداءتوا مف أجؿ مزاعد َالمعتدم

طردها إرجاعوا لبيت الزكجيٌ للتعايش مع الزكج المعنؼَ ؽً خيف تجزدت الردكد العنيؾٌ ؽً  أك عدـ تعريض أزرتوا للتسرد.بالشبر 

 ا.جزديك/أك تعنيؾوا وددها توا كعلمف منزؿ العاُلٌَ إلقاء اللكـ 

 األمنَ القضاءَ الشخٌ -وميٌ الزلطات العم اتاجاب

  ٌبدؿ مف التخقيؽ بسكؿ ؽعاؿ ؽً كاقعٌ العنؼَ تميؿ إجابات الزلطات العمكميٌ ؽً قضايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ إلٍ إعطاء أكلكي

ياب كثيقٌ الزكاج للخؾاظ علٍ األزرة مف ذّؿ إرجاع الزكجٌ لبيت الزكجيٌ كإلٍ تخديد طبيعٌ العّقٌ ما بيف الضخيٌ كالجانً ؽً خالٌ غ

 مف ضخايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ تمت متابعتوف بعّقٌ جنزيٌ ذارج إطار الزكاج؛ 7%

 75ات جوإلخدل ال عنؼ تعرضف لى مف طرؼ سريؾ خميـَعف َ أبلػف ٪ ممف تمت مقابلتوـ83عبر اإلنترنت ك ات٪ مف المسارك

النزاءَ كذلؾ راجع علٍ األرجد ِقتشار النزاء علٍ المزاطر المدنيٌ  األكثر لجكء إليوا مف طرؼالقطاع  المخكمٌتعد العمكميٌ. ك

 اعتمادا علٍ قانكف األزرة كمذرج للعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ؛

 عف  النزاء هً التً تخكؿ دكف إبّغَ ٌ النزاءالتً تودد زّم المذاطرالقانكنيٌ كاِجتماعيٌَ ؽضّ عف َ اِقتشاديٌ العديد مف الخكاجز

مف أبرز هدق تجعلوف يتنازلف كيزخبف سككاهف/دعكاهف.  أكَ تتعرضف لى مف طرؼ سريكوف الخميـ لدل الزلطات العمكميٌ العنؼ الدم

زكء  إلقاء عبء تكؽير اإلثباتات علٍ عاتؽ النزاءََ كالمزاطير المعتمدةجراءات تعقيد اإل َالخكاجز: ككف اإلغتشاب الزكجً غير مجرـ

توف َ انعداـ ثقما مف سأنى أف يؤدم إلٍ نتيجٌؽً ككف اإلبّغ عف هدا العنؼ  النزاء ك سؾ تساؤـ عمكميٌَؽً مذتلؼ المشالد الالمعاملٌ 

علٍ التً تجعلوف غير قادرات لشعكبات الماليٌ مكاجوتوف ل ك َلتوديد مف قبؿ الجانًينضاؼ إلٍ ما زبؽ تعرضوف لَ العدالٌ ككؿ نظاـؽً 

عف أم سكؿ مف ؽإف تبليػوف ؽً خاِت النزاء غير المتزكجات رة إلجراءات التقاضً. باإلضاؽٌَ كالمباسرة ك الػير مباس تػطيٌ التكاليؼ

بزبب العّقات الجنزيٌ ذارج نطاؽ  بإمكانيٌ متابعتوفتـ إبّغوف يَ للزلطات العمكميٌ العنؼ الممارس مف طرؼ سريؾ خميـأسكاؿ 

 ؛الزكاج

  َالخالً كقانكف  الجناًُقانكف الالنزاء مف تدابير الخمايٌ المتاخٌ ؽً يوا ؽزتؾادت خالٌ االبخث اإلجراًُ عف أم لـ يكسؼ

 المزطرة الجناًُ؛

  لدلإِ  هفِ يتعاملف مع نظاـ العدالٌ الجناُيٌَ كِ يرؽعف قضايا مف طرؼ سريؾ خميـَعدد ِ بأس بى مف النزاء اللكاتً تعرضف للعنؼ 

ك النؾقٌ ك غيرها مف المطالب المدنيٌَ غالبيٌ قضايا الطّؽ الناتح عف العنؼ مف ك ثبكت النزب مخكمٌ األزرة للخشكؿ علٍ الطّؽ 

 طرؼ سريؾ خميـ تتـ مف أجؿ "السقاؽ" ك ليس للضرر.

 مقترخات لشياغٌ التوشيات

mailto:mra@mrawomen.ma
http://www.mrawomen.ma/
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 :أزُلٌ للتؾكير

عند . ضد النزاء بالمػرب مف طرؼ سريؾ خميـالعنؼ  تودؼ األزُلٌ المقترخٌ التاليٌ إلٍ اعتمادها كإطار عمؿ عند قراءة هذا التقرير كتخليؿ

مف أجؿ علٍ ازتذداـ هذق األزُلٌ /العملً ؽإننا نسجعكـ اإلجراًُ-هدا البخثمزتديرة أك لقاءات لمناقسٌ نتاُح المكاُد الَ كرسات العمؿتنظيـ 

 . العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـمعالجٌ مرتكزة علٍ البيانات كاألدلٌ كمف أجؿ الكشكؿ إلٍ خلكؿ ؽعليٌ كملمكزٌ  تطكير تكشيات

I. األزازيٌ. كالخريات اإلنزاف بخقكؽ التمتع تقكض التً الجنزانيٌ النمطيٌ كالقكالب النمطيٌ القكالب اإلنزاف لخقكؽ الدكلً القانكف يخظر 

 للتشدم تدابير اتذاذ الدكؿ مف اِلتزاـ هذا كيتطلب خياتوـ. مجاِت جميع ؽً كالرجؿ المرأة ضد التمييز علٍ بالقضاء التزاـ الدكؿ علٍ

 التنميط. عف اِمتناع ككذلؾ كالذاشٌَ العامٌ الخياة مف كؿ ؽً الجنزانيٌ النمطيٌ للقكالب
 

 
 

II. التاليٌ: الذدمات تسمؿ كالتً العدالٌَ إلٍ النزاء كشكؿ ضماف مزؤكليٌ الدكؿ علٍ يقع اإلنزافَ لخقكؽ الدكلً لقانكفا بمكجب 

 ٌ؛القكانيف بمكجب قانكنً كخؽ مسمكلٌ للنزاء يٌاإلنزان خقكؽال :للمقاضاة قابل  

 اِزمٌ؛ المكارد مف تمكينوا مع البّد أنخاء جميع ؽً المؤززات تؾعيؿك إنساء ٌ:متاخ  

 ؛كالمكاف الزماف ؽً إليى الكشكؿ كيمكف ٌَآمن المتناكؿَ ؽً :واإلي الوشول يمكن  

 ؛كمخايدة ؽعالٌ َشٌشذتم :عاليٌ جودة  

 ٌأداُوا. عف :للمخازبٌ قابل  

 

III. يلً: بما الدكؿ تلتزـ اإلنزافَ لخقكؽ الدكلً القانكف بمكجب 

 ؛النزاء ضد العنؼ أعماؿ منع 

 ٌ؛العنؼ مف النزاء خماي 

 ؛النزاء ضد العنؼ مرتكبً مقاضاة 

 ٌ؛النزاء ضد العنؼ مرتكبً معاقب 

 العنؼ. ضخايا للنزاء والجبر اِنتشاف زبل توؽير  

 

 :أزُلٌ

 ما الشور النمطيٌ الجنزانيٌ التً تّخظوا عند قراءة هذا التقرير؟

 عن المرأة؟ عن الرجال؟ من يرتكبوا؟

 كيف تنعكس زلبا هذه القوالب النمطيٌ علٍ النزاء؟

 :  األزُلٌ

 مع وضع المعايير المذكورة أعّه ؽً اِعتبارَ 

 ما هً العوامل والظروف التً مكنت النزاء من نتاُح إيجابيٌ ؽً قضايا العنف من طرف سريك خميم؟

 ما العوامل والظروف التً أدت إلٍ نتاُح زلبيٌ؟

 ما هً العقبات التً تواجووا النزاء ذّل متابعتون لقضايا العنف من طرف سريك خميم؟

 :أزُلٌ

إلٍ أي مدى تؾً المؤززات العموميٌَ خاليًا بوذه اِلتزامات الذمزٌ ارتباطا بالعنف من طرف سريك خميم ضد النزاء؟ 

 كيف أو كيف ِ؟

ما هً الممارزات الجيدة التً زجلتموها ؽً هذا التقرير والتً يمكن تكرارها ويجب إقرارها رزميا ؽً جميع أنخاء 

 البّد؟

كيف يمكن للجوات الخكوميٌ أن تتذذ نوًجا أكثر تركيًزا علٍ الضخيٌَ مع مراعاة مشلختوا؟ ما أنواع التدذّت التً 

 تجعل المرأة أكثر أمانًا؟

ما هً الذطوات واإلجراءات الملموزٌ التً ينبػً اتذاذها وتنؾيذها للوؽاء بكل واخد من هذه اِلتزامات الذمزٌ؟ ؽً 

 مشالد الشخيٌ؟ األمن؟ ؽً نظام العدالٌ؟
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 قاُمٌ المكاد
 7 :أزُلٌ للتؾكير

 .Iالعنف الممارس ضد النزاء من طرف سريك خميم: نظرة عامٌ.لبخث العملً خول  11 ا

 12 تعريؼ العنؼ الممارس ضد النزاء مف طرؼ سريؾ خميـ

 12 عملً خكؿ العنؼ ضد النزاء بالمػرب؟-لماذا إجراء بخث

 13 ا هً أهداؼ البخث العملً هذا؟م

 14 سركاؤنا ؽً هذا البخث

 14 اإلجراًُ؟-ما هً المنوجيٌ التً تـ اعتمادها ؽً هدا البخث

 .II 27 الزياق القانونً والمؤززاتً بالمػرب

 .III 34 زرد وتخليل النتاُح

 35 العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـمف هـ المعتدكف ؽً كقاُع 

 37 أسكاؿ العنؼ المرتكب

 39 ؾ خميـ؟أيف يقع العنؼ المرتكب مف طرؼ سري

 41 ؟لّعتداء الجنزً؟ عدد المرات؟ ما هً مدة ازتمرارقالنزاء  تعرضتمنذ متٍ 

 44 اِنعكازات ك تأثير العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ علٍ النزاء.

 47 ثر العنؼ المرتكب ضدهف مف طرؼ سريكوف الخميـ؟كيؼ تتؾاعؿ النزاء إ

 49 هؿ تتخدث النزاء مع سذص ما بذشكص العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ؟

. IV 53 لمخيط وكيؾيٌ إجابتى علٍ العنف الممارس ضد النزاء من طرف سريك خميما

 54 ماذا عف مخيط النزاء؟

 .V   61 دود الؾعل وتجاوب الؾاعلين العموميين.ر

 6:   ماذا عف الزلطات العامٌ؟ نظرة عامٌ

 >:   مشالد الشخٌ العموميٌ. أ

 >:   متٍ ككيؼ تزعٍ النزاء لمشالد الشخٌ العمكميٌ؟

 7; كيؼ تشؼ النزاء تجاربوف مع مشالد الشخٌ العمكميٌ؟

 7; طبيعٌ األزُلٌ المكجوٌ للنزاء مف طرؼ مشالد الشخٌ العمكميٌ

 7; أيٌ كثاُؽ تزلـ للنزاء عف العنؼ المرتكب مف طرؼ سريؾ خميـ

 ;; السرطٌ القضاُيٌ )السرطٌ/الدرك( . ب

 >; كيؼ كمتٍ تلجأ النزاء للسرطٌ القضاُيٌ؟

 =; لسرطٌ القضاُيٌتجارب النزاء مع ا

 6> الذدمات التً تكؽرها مشالد السرطٌ القضاُيٌ لضخايا العنؼ المرتكب مف طرؼ سريؾ خميـ

 7> رؼ مشالد السرطٌ القضاُيٌطبيعٌ األزُلٌ المكجوٌ للنزاء مف ط

 9> .النيابٌ العامٌ ت

 :> كيؼ كمتٍ تلجأ النزاء النيابٌ العامٌ؟

 ;> تجارب النزاء مع النيابٌ العامٌ

 7= الذدمات التً تكؽرها مشالد النيابٌ العامٌ لضخايا العنؼ المرتكب مف طرؼ سريؾ خميـ
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 7= يعٌ األزُلٌ المكجوٌ للنزاء مف طرؼ مشالد النيابٌ العامٌطب

 6= .المخاكم ث

 7= كيؼ ك متٍ تلجأ النزاء للمخكمٌ؟

 8= المخكمٌ تجارب النزاء مع

 := الذدمات التً تكؽرها المخاكـ للنزاء اللكاتً تعرضف لعنؼ مف طرؼ سريكوف الخميـ.

 ;= طبيعٌ األزُلٌ المكجوٌ للنزاء مف طرؼ المخاكـ

 ;= طبيعٌ الكثاُؽ المزلمٌ للنزاء مف طرؼ المخاكـ

 >= كـكنتاُح ملؾات النزاء أماـ المخاطبيعٌ

 == درازٌ مآِت الملؾات انطّقا مف نمكذج تازة

 377 .طبيعٌ التنزيق ما بين مذتلف الزلطات العموميٌ؟ ج

 379 .طبيعيٌ إجابات الزلطات العموميٌ و مدى رضا النزاء ح

 :37 ما مدل رضا النزاء عف إجابٌ مذتلؼ المشالد العمكميٌ؟

 108 ما الذم كانت ترغب ؽيى النزاء مف المشالد العمكميٌ؟

 .IVٌ110 مّخظات ذتامي 

 .V جدول تلذيشً لمذتلف اللقاءات المنظمٌ والملؾات المدروزٌ ذّل للبخث العملً خول العنف من

 113  اءطرف سريك خميم ضد النز
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I.  البخث العملً خول العنف

من طرف  الممارس ضد النزاء

: سريك خميم 

نظرة عامٌ. 
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 من طرف سريك خميم الممارس ضد النزاء العنفتعريف 

َ يقكـ بى الزكج أم زلكؾ علٍ أنى: " ضد النزاء مف طرؼ سريؾ خميـالعملًَ قمنا باعتماد تعريؼ العنؼ  -ألغراض هدا البخث

َ الذم يزبب للمرأة ضررا أك معاناة جزديٌ أك  أك الزكج الزابؽ أك الذطيب أك الذطيب الزابؽ أك الشديؽ أك الشديؽ الزابؽ

الجزدمَ ك اإلذعافَ كالمضايقٌَ كاإلكراقَ كالخرماف التعزؾً مف الخريٌَ العنؼ  جنزيٌ أك نؾزيٌ أك اقتشاديٌَ بما ؽً ذلؾ أؽعاؿ

 . 1"دات بمثؿ هذق األعماؿكزلككيات التخكـَ كالتودي

 ضد النزاء بالمػرب؟ العنفعملً خول -لماذا إجراء بخث

  ٌمن طرف  العنف بمناهضٌعلٍ المػرب اِمتثال للمعايير الدوليٌ لخقوق اإلنزان المتعلق

 :النزاءضد سريك خميم 

  تمييز الذم يعيؽ بسكؿ سريؾ خميـَ هك سكؿ مف أسكاؿ المف طرؼ العنؼ القاُـ علٍ نكع الجنسَ بما ؽً ذلؾ عنؼ

 2ذطير قدرة المرأة علٍ التمتع بالخقكؽ كالخريات علٍ أزاس المزاكاة مع الرجؿ.

  سكّن مف أسكاؿ التعذيب بمكجب اتؾاقيٌ مناهضٌ التعذيب كغيرق مف ضركب المعاملٌ أك  السريؾ العنؼيسكؿ عنؼ

 3العقكبٌ القازيٌ أك الّإنزانيٌ أك الموينٌ.

 مف العنؼ. يخظر علٍ الخككمات التذرع "بأم عرؼ أك تقليد أك اعتبارات دينيٌ بالتنشؿ الدكلٌَ ايٌ للمرأة الخؽ ؽً خم

 5. كما أف للمرأة الخؽ ؽً الخشكؿ علٍ تعكيض ؽعاؿ عف العنؼ المرتكب ضدها. 4مف التزاموا بالقضاء بىَ "

 عنؼ القاُـ علٍ النكع اِجتماعً ضد يُطلب مف الخككمات جمع كتخليؿ كنسر البيانات اإلخشاُيٌ بانتظاـ بسأف ال

المرأةَ بما ؽً ذلؾ عدد كأنكاع أكامر الخمايٌ الشادرةَ كمعدِت رؽض كزخب السكاكلَ كمعدِت المّخقٌ القضاُيٌ 

التعكيضَ بما ؽً ذلؾ كالتعكيضَ كالكقت المزتػرؽ للتذلص منوا القضايا كالعقكبات المؾركضٌ علٍ الجناة كاإلدانٌَ 

 6ايا / الناجياتالمقدـ للضخ

 

ا بالتزامى  لجميع أسكاؿ العنؼ بمعالجٌ للتشدم بؾعالٌ ذّكرت العديد مف آليات خقكؽ اإلنزاف التابعٌ لألمـ المتخدة المػرب مؤذرن

قاؽيٌ الخقكؽ اِقتشاديٌ كاِجتماعيٌ كالثالمعنيٌ ب لجنٌالَ 7(2011بالتعذيب )يٌ لمناهضٌ لجنٌ األممال القاُـ علٍ النكع اِجتماعً.

الؾريؽ العامؿ التابع لمجلس خقكؽ اإلنزاف المعنً باِزتعراض الدكرم السامؿ  9َ(2016لجنٌ خقكؽ اإلنزاف ) 8َ(2015)

بأف يعتمد المػرب قانكننا سامّن  10(2017الؾريؽ العامؿ المعنً بمزألٌ التمييز ضد المرأة ؽً القانكف كالممارزٌ )ك  َ(2017)

َ القاُـ علٍ النكع اِجتماعً ضد المرأةؽؽ مع المعايير الدكليٌ ذات الشلٌ كيلػً جميع أسكاؿ العنؼ يتكا النزاءبسأف العنؼ ضد 

العقبات التً تخكؿ مف أجؿ إزالٌ  ذارج إطار الزكاججرـ العّقات الجنزيٌ التً ت األخكاـ القانكنيٌإلػاء خثكا المػرب علٍ كما 

 . بيف األزكاج غير متزكجيف قانكنا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـدكف اإلبّغ عف جراُـ 

 خقيقيٌ مسكل العنف من طرف سريك خميم ضد النزاء بالمػرب يعتبر.ٌ 

٪ مف النزاء أبلػف عف تعرضوف لسكؿ كاخد علٍ األقؿ مف أسكاؿ العنؼ ؽً غضكف اِثنً 57كجدت درازٌ كطنيٌ خديثٌ أف 

ا التً زبقت المزد. يظؿ زياؽ السريؾ الخميـ هك األ ا بالعنؼَ خيث تبلؼ نزبٌ انتسارق عسر سورن ٪. كمع ذلؾ َ ؽإف 46كثر تميزن

                                                           
1

  women-against-sheets/detail/violence-room/fact-wshttps://www.who.int/ar/neأوظر  كمثال 
2
 (1106) 24( و 0881) 08لجىت األمم المتحذة المعىيت بالقضاء على التمييز ضذ المرأة، التوصيتان العامتان رقم  

ww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17152https://w 
3

&  
4

  1993ديزمبر   20المؤرخ ؽً  48/104األمـ المتخدة إعّف بسأف القضاء علٍ العنؼ ضد المرأة قرار 
5

 . (2017) 35التكشيٌ العامٌ رقـ َ لجنٌ األمـ المتخدة المعنيٌ بالقضاء علٍ التمييز ضد المرأة
6

 . (2017) 35التكشيٌ العامٌ رقـ َ ألمـ المتخدة المعنيٌ بالقضاء علٍ التمييز ضد المرأةلجنٌ ا
7
http://docstore. ohchr. org/SelfServices/FilesHandler. 

ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsmuGxft5OkAddzRIE9dkADNYRtXFHNi3KotVh7hPCKZJlWiYXy4

gI%2bFH1t%2bCEMFYjNARAArm6YfyCF6lDiAE1pNYCejzt%2bT0zvgyfHQciw%2f4 
8
http://tbinternet. ohchr. org/_layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=E%2fC. 

12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=en 
9
http://tbinternet. ohchr. org/_layouts/treatybodyexternal/Download. 

aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMAR%2fCO%2f6&Lang=en 
10

http://www. ohchr. org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/OL_MAR_2_2017. pdf و   http://www. 

ohchr. org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/32/OL-MAR-14-11-17. pdf 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17152&
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17152&
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMAR%2fCO%2f6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMAR%2fCO%2f6&Lang=en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/OL_MAR_2_2017.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/32/OL-MAR-14-11-17.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/32/OL-MAR-14-11-17.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/32/OL-MAR-14-11-17.pdf
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٪ للعنؼ الجزدم كأقؿ 18٪ ؽقط مف ضخايا العنؼ )خكالً 10.5

٪ للعنؼ الجنزً( قدمكا سككل إلٍ السرطٌ أك أم زلطٌ 3مف 

َ منوـ يندرجكف ضمف العنؼ األزرم٪ 8. أقؿ مف 11مذتشٌ أذرل

 2507ت متابعٌ يف تم٪ للعنؼ غير األزرم. ؽً خ11.3مقابؿ 

ا  20عجز ألكثر مف مرتكب عنؼ مؤدم إلٍ   2019 برزـ زنٌيكمن

متابعيف بتومٌ  15192َ ؽً المقابؿ كانت هناؾ أزكاج( 1181)منوـ 

 12 .الؾزاد

َ المتكؽرة لخدكد اليكـتركز الدرازات الكطنيٌ الرزميٌ الثّث 

ك  قالبخث الكطنً خكؿ انتسار العنؼ ضد النزاء المذككر أعّ)

َ علٍ الذشاُص 13(التقريريف الزنكييف خكؿ العنؼ اتجاق النزاء

كبالتالً ؽإف . كأنكاع العنؼ َالديمكغراؽيٌ للمرأةَ كمعدِت اِنتسار

كِ تقيـ أداء كالمختكلَ هذق التقارير مخدكدة مف خيث النوح 

 علٍ ملؾات جيب مؤززاتواأك كيؼ تَ العمكميٌ الزلطات الذدمات

ك ِ َ يؾ خميـ الممارس ضد النزاء بالمػربالعنؼ مف طرؼ سر

 هذق.  وامدل ؽعاليٌ تدذّت

ؽً العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ضد النزاء  مناهضٌَ هناؾ خاجٌ مازٌ إلٍ الجمع كالتخليؿ المنوجً للبيانات خكؿ بالتالًك

 تقييـك ع ذط أزاس يمكف مف رشدالعنؼَ ككضهدا إلٍ هذق القضيٌَ كإلقاء الضكء علٍ خقاُؽ  الجميعانتباق  إلثارة َالمػرب

الخاجٌ إلٍ إشّخات  كإبرازالعنؼَ علٍ هدا جابٌ الدكلٌ تخديد أكجى القشكر ؽً امع َ كمدل إعمالوا ؽعاليٌ األخكاـ القانكنيٌ

 ك البراهيف. قاُمٌ علٍ األدلٌ تككف للمناشرة  كاضخٌللقكانيف كالزيازات كالذدماتَ ككضع مقترخات  مدققٌ

 البخث العملً هذا؟ما هً أهداف 

 اإلجراًُ بودؼ:-تـ إنجاز هدا البخث

 الممارس ضد النزاء بالمػرب؛ مف طرؼ سريؾ خميـ  قاعدة المعرؽٌ خكؿ العنؼاإلزواـ ؽً إغناء ال 

  ٍمف طرؼ  علٍ قضايا العنؼتأثير القكانيف الخاليٌ خقيقٌ ؽعاليٌ كتعزيز تقييمات أداء الدكلٌ كالتخليّت القاُمٌ عل

 ؛ ضد النزاءيـ سريؾ خم

 ؛ النزاءضد المرتكب مف طرؼ سريؾ خميـ  العنؼ علٍتوا اجابمزاءلٌ الدكلٌ كمزؤكليتوا عف ا تعزيز 

  زيازات َ اللقكانيفَ لالخقكؽ كقاُمٌ علٍؽعالٌ َ مف أجؿ إشّخات ملمكزٌ َالقاُمٌ علٍ األدلٌ المناشرةتسجيع

 ؛ َ األمف كالعدؿالتً تخكـ قطاعات الشخٌاء كضد النزمف طرؼ سريؾ خميـ  المرتبطٌ بالعنؼكإجراءات 

 كالمبادرات ؽً مبادرات المنظمات غير الخككميٌ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ضد النزاء  إدراج قضايا تسجيع

 ؛الرزميٌ للدكلٌ

 ٌليٌ مع بؾعا العمكميٌ مف أجؿ التعامؿالمخليٌ بيف المنظمات غير الخككميٌ كالجوات الؾاعلٌ  النظميٌعّقات ال تقكي

 الممارس ضد النزاء؛ مف طرؼ سريؾ خميـ  العنؼ

 كقضيٌ مف قضايا خقكؽ اإلنزاف.  الممارس ضد النزاءمف طرؼ سريؾ خميـ  تعزيز الخكار العاـ خكؿ العنؼ 

مف طرؼ ؽً المػرب  الممارس ضد النزاء نكعيٌ كتكضيخيٌ عف العنؼ شكرةتخديدنا إلٍ تطكير اإلجراًُ -يودؼ هذا البخث

 مف ذّؿ جمع المعلكمات خكؿ:ميـ سريؾ خ
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 ( 2019بّغ للمندكبيٌ الزامً للتذطيط بمنازبٌ الخملٌ الكطنيٌ كالدكليٌ للتعبٌُ مف أجؿ القضاء علٍ العنؼ الممارس ضد النزاء )

https://www. hcp. ma/region-drda/attachment/1814014/ 
12
 2019َ لرُازٌ النيابٌ العامٌ تقرير خكؿ تنؾيذ الزيازٌ الجناُيٌ كزير النيابٌ العامٌ 
13

 كزارة التضامف كالمرأة كاألزرة كالتنميٌ اِجتماعيٌ

-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-ma/wp. gov. https://social

-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D

-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84

pdf. -%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1 

 ؟اإلجراًُد بالبخث ما المقشو

هك عبارة عف ازتقشاء اجتماعً  العملً-البخث

تساركًَ يتذذ مقاربٌ عمليٌ لتخديد كتخليؿ 

المسكّتَ ذلؽ المعرؽٌَ تطكير الخلكؿَ كتشميـ 

المبادرات اِجتماعيٌ. مما يتطلب مساركٌ مذتلؼ 

المعنييف مباسرة بالتػيير  َأؽراد المجتمع المخلً

. اإلجراًُ-خؿ البخثؽً جميع مرا َالمنسكد

للبخث كعمليٌ  بازتراتيجيٌؽاألمر إذف يتعلؽ 

 لإلشّح بودؼ دعـ الديمقراطيٌ

https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
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 التً تعايسوا النزاء؛كمف طرؼ سريؾ خميـ الممارس  أسكاؿ العنؼ 

 ضد النزاء؛ مرتكبً العنؼالسركاء الخميمييفَ  لمخٌ عف 

 النزاء؛ علٍمف طرؼ سريؾ خميـ  عكاقب كآثار العنؼ 

  ؛هفالممارس ضدمف طرؼ سريؾ خميـ  عنؼللردكد أؽعاؿ النزاء كمقاكمتوف 

 ؛مع النزاء اللكاتً تتعرضف لعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ المخيطكاألزر  عؿتؾا 

 العمكميٌَ األمف: قطاعات الشخٌ الممارس ضد النزاءمف طرؼ سريؾ خميـ  العنؼ مع الؾاعليف العمكمييف تؾاعؿ 

 عامٌ(. النيابٌ الك القضاة) ٌالعدالالسرطٌ كالدرؾ( ك)

 سركاؤنا ؽً هذا البخث

 

هدا المسركع بما سارككا ؽً جميع مراخؿ َ العامؿ ؽً مذتلؼ مناطؽ المػربمف المنظمات الػير خككميٌ سركاء مخلييف  ثّث

 هذق الجمعيات هً:َ هدا البخثؽيى إنجاز 

 ٌالخاجب ك األطلس المتكزط(؛   جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنمي( َ 

 تازة ك السماؿ السرؽً(؛  َ جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات( 

 (؛ك الجنكب الػربً )سيساكة. جمعيٌ النكاة للمرأة ك الطؾؿ 

 .التقريرالتً زاهمت ؽً إنجاز بعض مخاكر هدا  )بالدار البيضاء( للمزاكاة ك المكاطنٌجمعيٌ التخدم. باإلضاؽٌ إلٍ 

 اإلجراًُ؟-ما هً المنوجيٌ التً تم اعتمادها ؽً هدا البخث

 ٌالمنوجي 
 

 :اإلجراًُ متعدد األبعاد-هذا البخث ضـ

 ؛قاءات ؽرديٌل 

 ؛شمجمكعات النقا 

  ؛معنييف مف زلطات عمكميٌالمقابّت مع مذتلؼ 

 ؛لقاءات مع مخاميف كمخاميات 

 ؛اتدرازٌ كتؾريؼ الملؾات المتكؽرة بأرسيؼ الجمعي 

 ازتطّع عبر اإلنترنت. 

ا بركتكككِت المقابّت كمجمكعات المناقسٌ كمراجعات ملؾات باللػٌ العربيٌَ بينما كاف اِزتطّع عبر اإلنترنت متكؽرن شيػت 

 أجريت المقابّت باللػتيف العربيٌ كاألمازيػيٌ. كقد . 14باللػتيف العربيٌ كالؾرنزيٌ

مجوكلٌ كزريٌَ بخيث لـ تطلب أزماء المساركيف/ات أك أيٌ معلكمات تعريؼ سذشيٌ أذرل. تـ اعتماد ؽقط علٍ  كانتالمساركٌ 

ريبً للمساركيف/اتَ النساط المونً كمكاف اإلقامٌَ بػرض بعض المعطيات كالمعلكمات الديمكغراؽيٌ األزازيٌ مف قبيؿ الزف التق

تقييـ تنكع المساركيف/ات كتمثيلوـ. كما لـ يتـ تزجيؿ المقابّت كمناقسات المجمكعٌ أك تزجيلوا بالؾيديك. أك الدؽع للمساركيف/ات 

 مقابؿ مساركتوـ ؽً اللقاءات. 
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 المكضكعات المؾشلٌ التً تـ تناكلوا كاألزُلٌ المطركخٌ باللػٌ العربيٌ علٍ: يمكف العثكر علٍ نمكذج بركتكككؿ المقابلٌ الذم يعطً ؽكرة عف

-oads/doc/Kitmethodologie%20recherche%20violences%20faites%20aux%20femmescontent/upl-https://mrawomen.ma/wp

%20relations%20intimes.pdf 

/:content/uploads/doc/Traduction%20fran%C3%A7aise%20-/mrawomen.ma/wphttps- يٌ :زبالؾرن

%20Guide%20entretiens%20individuels%20VSFF.pdf  

  20IDI%20Guide.pdf-ntent/uploads/doc/English%20translation%20co-https://mrawomen.ma/wp% باإلنجليزيٌ:

https://www.facebook.com/association.aml/
https://www.facebook.com/association.aml/
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
https://www.facebook.com/AssociationAnaouat/
https://www.facebook.com/AssociationAnaouat/
https://fr-fr.facebook.com/AssociationTahadi/
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Kitmethodologie%20recherche%20violences%20faites%20aux%20femmes-%20relations%20intimes.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Kitmethodologie%20recherche%20violences%20faites%20aux%20femmes-%20relations%20intimes.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Traduction%20fran%C3%A7aise%20-%20Guide%20entretiens%20individuels%20VSFF.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Traduction%20fran%C3%A7aise%20-%20Guide%20entretiens%20individuels%20VSFF.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Traduction%20fran%C3%A7aise%20-%20Guide%20entretiens%20individuels%20VSFF.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/English%20translation%20-%20IDI%20Guide.pdf
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معدل المدة 

 الزمنيٌ

 المنوجيٌ المساركين/ات الوزاُل المزتعملٌ األهداف

30-180 

دقيقٌ بمعدل 

 45زاعٌ و 

 دقيقٌ

للتعرؼ علٍ التجارب 

العنؼ السذشيٌ للناجيات مف 

 مف طرؼ سريؾ خميـ

 اللقاءات الؾرديٌ  دليؿ

مع ازتمارة ذاشٌ 

 بالنزاء الناجيات

  مف طرؼ  العنؼعسف تجربٌ نزاء

 سريؾ خميـ

مقابّت 

 ؽرديٌ

120-180 

-دقيقٌ

بمعدل 

 زاعتين و

 نشف

 للتعرؼ علٍ كيؼ ترل النزاء

مف طرؼ سريؾ خميـ العنؼ 

كيؾيٌ ك ما تعرؽف بذشكص 

  معىتعامؿ الزلطات العمكميٌ 

  دليؿ مجمكعات النقاش

مع ازتمارة ذاشٌ 

 بلقاء المجمكعات

 

  ٌمجموعات  مجمكعات النزاء متنكع

 نقاش

30-180 

دقيقٌ بمعدل 

 45زاعٌ و 

 دقيقٌ

للتعرؼ علٍ التجارب 

للؾاعليف العمكمييف  السذشيٌ

ك كيؾيٌ تعاملوـ مع ملؾات 

مف طرؼ  المرتكبالعنؼ 

 سريؾ خميـ

  اللقاءات مع دليؿ

الزلطات العمكميٌ مع 

ازتمارة ذاشٌ 

بالزلطات العمكميٌ 

بسكؿ عاـ ك ازتمارة 

مدققٌ ذاشٌ بكؿ قطاع 

 علٍ خدة

  ٌالقضاُيٌالسرط 

  ٌالنيابٌ العام 

 ٌالمخكم 

  الشخٌ العمكمًقطاع 

 ديف/ات اِجتماعييف/ات ؽً المزاع

 مذتلؼ القطاعات الزابقٌ

 مخاميف ك مخاميات 

ممثلً 

الزلطات 

العموميٌ و 

 مخامين

30-180 

دقيقٌ بمعدل 

 45زاعٌ و 

 دقيقٌ

تؾريؼ مذتلؼ الملؾات 

المتكؽرة بأرسيؼ الجمعيٌ أك 

المركز بخيث تزتذدـ 

ازتمارة لكؿ ملؼ مف أجؿ 

ازتذراج مذتلؼ المعطيات 

 منى. 

  ذاص بتخليؿ دليؿ

الملؾات مع ازتمارة 

 ذاشٌ بتخليؿ الملؾات

  أك خاليا ملؾات مزتؾيدات زابقات

مف طرؼ العنؼ للجمعيٌ ضخايا 

 سرؾ خميـ.

 لدل جمعيات أذرل  متكؽرة ملؾات 

 ملؾات متكؽرة بمكاتب المخاميف/ات 

درازٌ و 

تخليل 

 ملؾات 

للتعرؼ علٍ التجارب الؾرديٌ  غير مخدد

العنؼ مف  للنزاء الناجيات مف

 طرؼ سريؾ خميـ

ازتمارة ذاشٌ بالمزد 

إلكتركنً
15

 

 ٌالمنظمات غير الخككمي 

  مف طرؼ عنؼ عسف تجربٌ نزاء

 سريؾ خميـ

ازتطّع 

عبر 

 اإلنترنيت

 المخاور 

 زؤاؿَ تنكعت 100ما يقارب مف ذاشٌ بالمزد عبر اإلنترنيتَ الزتمارة سملت اِزتمارات المعتمدة ؽً البخث اإلجراًُ كما اِ

شممت جميعوا مف أجؿ اإللماـ بمذتلؼ المعلكمات كالتجارب خكؿ المكاضيع المؾشلٌ ؽً الجدكؿ . 16مؾتكخٌ كمػلقٌما بيف أزُلٌ 

 . التالً

مف المّخظ . الممارس اتجاق النزاءالعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ علٍ جابٌ الدكلٌ علٍ ا اإلجراًُجزء كبير مف هذا البخث  ركز

تناكلت مذتلؼ األزُلٌ  َالمتكؽرة لخدكد اليكـ َبالعنؼ القاُـ علٍ النكع اِجتماعً ؽً المػربرتبطٌ الممذتلؼ األدبيات  أف

 تقييـتعطً ؽوً ِ َ مضمكفككمقاربٌ كمخدكد  غير أف هدق المقاربٌ. معدِت انتسار كأنكاع العنؼأك بالضخايا أنؾزوـَ المرتبطٌ 

العنؼ القاُـ علٍ النكع علٍ ملؾات كيؾيٌ ازتجابٌ مؤززات الدكلٌ  ط الضكء علٍتزلَ أك الؾاعليف العمكمييفداء ألاإلطّؽ علٍ 

 جابتوا. إمزاءلٌ الدكلٌ كمزؤكليتوا عف  ٌَ أككمياِجتماعًَ أك تقيـ مدل ؽعاليٌ التدذّت العم
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مف أجؿ المساركٌ الكازعٌ تـ التعريؼ بى باعتماد َ ارتكز علٍ زريٌ ك عدـ طلب هكيٌ المساركاتَ 2020ابريؿ 5 خدكد  إلٍ 2020يكنيك  7أنجز المزد اإللكتركنً مف 

)تـ إرزاؿ رابط َ باإلضاؽٌ إلٍ اإلرزاؿ عبر البريد اإللكتركنًَ أك المنظمات غير الخككميٌ السريكٌ لوا يرها منظمٌ امرأةزكاء التً تدَ شؾخات كزاُؿ التكاشؿ اِجتماعً

تضـ  قمنا بتشميـ كتكزيع مطكيٌ مف شؾخٌ كاخدة التًَ كما. منظمٌ غير خككميٌ مخليٌ كنسطاء كمخاميف/ات كشخؾييف/ات كسذشيات عامٌ( 2000اِزتبياف إلٍ أزيد مف 

 . بخيث زورت الجمعيات المخليٌ المساركٌ ؽً هذا المزد علٍ تكزيعوا ؽً أماكف ازتراتيجيٌ ؽً مناطقوفَ الرابط اإللكتركنً لتزويؿ المساركٌ
16

ا لككف العديد مف النزاء ِ تكاشلف .. مذتلؼ الؾاعليف العمكمييف: الشخيٌ األمف النيابٌ العامٌ كالمخاكـكازتجابٌ تضمف ازتمارة المقابلٌ أزُلٌ مؾشلٌ خكؿ كيؾيٌ تعامؿ  كنظرن

كتلؾ اللكاتً أجبف عف جميع . لـ يُطلب مف المساركات اإلجابٌ علٍ جميع األزُلٌ المتضمنٌ ؽً اِزتمارةَ اإلجراءات ؽً مزتكيات مذتلؾٌ خزب كؿ خالٌكتكقؾف مزعاهـ للعدالٌ 

 . األزُلٌ قمف بدلؾ علٍ مراخؿ كؽً أكثر مف جلزٌ
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 ؛ديف كطبيعٌ عّقتوـ بالضخاياتمعلكمات عف المع 

 ؛أسكاؿ العنؼ المرتكب مف طرؼ سريؾ خميـ 

 ؛العنؼ عمكاف كقك  

  ؛العنؼزماف كقكع  

  ؛العنؼكثيرة  

  ؛العنؼ هداالمدة التً يطكلوا   

 المرتكب مف طرؼ سريؾ خميـ.العنؼ تجارب النزاء مع 

  العنؼ ضد النزاء مف طرؼ طبيعٌ األضرار الناتجٌ عف

 سريؾ خميـ.
 النزاء ةعلٍ خياالعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ انعكازات 

 المرتكب مف طرؼ سريكوف الخميـ.العنؼ  تؾاعؿ النزاء مع .لودا العنؼض كيؼ تتشرؼ النزاء بعد التعر 

 ؛مع مخيطوفالعنؼ  هدا هؿ تتخدث النزاء أـ ِ عف  

 ؛األزباب ذلؼ ذلؾ 

  ٌ؛المخيط يتؾاعؿكيؾي 

 ؛المخيط اتنتاُح إجاب 

 ؛المخيط اتمدل رضا النزاء عف إجاب 

 ٌمف مخيطوف؛ ما الدم ترغب ؽيى النزاء كإجاب 

 مخيط النزاءكإجابٌ  ردكد ؽعؿ

 

 ؛للزلطات العمكميٌ أـ ِالعنؼ هدا  هؿ تبلؼ النزاء عف 

 ؛األزباب ذلؼ دلؾ 

  ؛النزاءلوا تلجأ هً الزلطٌ األكلٍ التً مف 

  ٌ؛النزاء اأك قضي اتتكقؼ ملؾتعند أيٌ مرخل 

 الزلطات العمكميٌ اتإجاب
17

 

 العمكميٌ؛ الزلطات اتنتاُح إجاب 

 ؛الزلطات اتمدل رضا النزاء عف إجاب 

 ٌمف الزلطات العمكميٌ؛ ما الدم ترغب ؽيى النزاء كإجاب 

اع الشخٌَ قطاع األمفَ النيابٌ إجابٌ الؾاعليف العمكمييف: قط

 العامٌ كالمخاكـ. 

 

 الشخٌ السرطٌ القضاُيٌ النيابٌ العامٌ المخاكـ

 ؟دهف أـ يراؽقوف سذص ماهؿ تذهب النزاء كخ 

 ؟العنؼكقكع باطا بللزلطات العمكميٌ ارت ُفمتٍ تلج 

  ٍ؟زلطات العمكميٌللنزاء لدل الكـ تدكـ الزيارة األكل 

 العمكميٌ؟ لنؾس الزلطٌ النزاء كـ مف مرة ؽً المجمكع تتكجى 

  مف داذؿ مذتلؼ المشالد؟ مذتلؼ األسذاص الديف تعاملت معوـمف هـ 

  ٌللنزاء مف طرؼ كؿ مشلخٌ؟طبيعٌ األزُلٌ المكجو 

  إف كجدكا؟ لتً تكجى ألذريف )المعتدمَ السوكد(طبيعٌ األزُلٌ اما 

  ؟طبيعٌ األدلٌ المعتمدة ك كيؾيٌ الخشكؿ عليوا ك تجميعواما 

  للنزاء مف طرؼ كؿ مشلخٌ؟طبيعٌ المعلكمات المقدمٌ ما 

  ٌ؟التنزيؽ ما بيف مذتلؼ الزلطات مف أجؿ تزويؿ كلكج الضخايا لمذتلؼ المشالدما طبيع 

  مقابؿ ذدمات هدق المشالد؟ داء سًء مامطالبات بأ النزاءهؿ 

  عند لجكُوف لودق المشالد؟ للضػط أك اإلهانٌ النزاءهؿ تتعرض 

  ؟إمكانيٌ متابعتوف بتومٌ عّقٌ ذارج إطار الزكاج يتـ إذبار النزاء بهؿ 

 ؟عليواتخشؿ  ما طبيعتوا ككيؼ َ ككشلف بكثاُؽتهؿ ت 

 ؟مرخلٌايٌ ؽً  اتوف كملؾمتابعٌ عف  وفتذليأك  ءأزباب إنوا 

 ٌكـ ازتػرقت المخاكم   لمف تـ اِزتماع مف أجؿ

 البخث؟

  ًهؿ كاف هنا بخث ؽ

 الملؼ

 الؾخكشات التً أجريت 

  ٌاألدلٌ كدؽكعات النياب

 كالدؽاع

  اإلجراءات المتذذة مف طرؼ

النيابٌ العامٌ لخمايٌ النزاء ؽً 

خالٌ تعرضوف لمضايقات 

 .كذكؽوف مف انتقاـ المعتدم

 ِزتماع لمف تـ ا

كاِزتجكاب ذّؿ 

 البخث

  العّجات التً تتلقاها

 الضخايا

  اإلجراءات المتذذة مف

طرؼ القاضً لخمايٌ 

النزاء ؽً خالٌ تعرضوف 

لمضايقات كذكؽوف مف 

 انتقاـ المعتدم

اإلجراءات المتذذة مف  

طرؼ السرطٌ القضاُيٌ 

لخمايٌ النزاء ؽً خالٌ 

تعرضوف لمضايقات 

 دمكذكؽوف مف انتقاـ المعت

  هؿ يتـ إطّع النزاء عف

الؾخكشات ك العّجات 

 التً زتتلقاها

  هؿ تؤذذ مكاؽقٌ الضخايا

علٍ مذتلؼ العّجات ك 

الؾخكشات التً زتجرل 

 لوف

   ًطبيعٌ األخكاـ الشادرة ؽ 

المرتكب مف طرؼ العنؼ 

 ك تعليلوا.  سريؾ خميـ
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مع أزُلٌ إضاؽيٌ َ طبيعٌ إجابٌ كؿ مف الجوات الخككميٌ األربعٌٌ التً طُرخت خكؿ تجربٌ المرأة ككانت هناؾ مجمكعٌ مستركٌ مف األزُلَ مؾشؿ ؽً هذا الجدكؿ كما هك. 

 . ذاشٌ بكؿ قطاع
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 ًاألنسطٌ والذط الزمن 

ا مف البخث العملً ككتابٌ التقارير َالمخليٌ ككيفكرسات التتزامنت الزلزلٌ الثانيٌ مف  ا كبيرن مف  اكما نتح عنو COVID-19مع جاُخٌ  َكجزءن

َ إِ أف نتاُح هدا التقرير تركز ؽقط علٍ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ضد 2020خجر شخً ؽً المػرب كالتً دامت مف مارس إلٍ يكنيك 

علٍ العنؼ  19-لٍ هدا العنؼ. مف أجؿ الخشكؿ علٍ معلكمات ذاشٌ بانعكاس جاُخٌ ككؽيدكِ تتناكؿ تأثير الجاُخٌ ع َالنزاء ؽً المػرب

علٍ العنؼ ضد النزاء ؽً المػرب " COVID-19ضد النزاء بسكؿ عاـ. يرجٍ اِطّع علٍ تقريرنا "انعكاس جاُخٌ 
18
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 .wwwيٌ ك الؾرنزيٌ ك اإلنجليزيٌ علٍ مكقع منظمٌ امرأة :متكؽر باللػات العرب 2020علٍ العنؼ ضد النزاء بالمػرب" يكنيك  19-منظمٌ امرأة "انعكاس جاُخٌ ككؽيد 

mrawomen. ma 

ة /عضك 21لؾاُدة "تعزيز الممارزات الجيدة ؽً إجابٌ الزلطات العمكميٌ علٍ  العنؼ المرتكب مف طرؼ سريؾ خميـ ضد النزاء"تنظيـ كرسٌ تككينيٌ كطنيٌ •

:منطقٌ قركيٌ ك خضريٌ مف أجؿ 13منظمٌ غير خككميٌ مخليٌ ك ممثلً الزلطات العمكميٌ المخليٌ يمثلكف  14عف 

.تشميـ برنامح الرشد ك التتبع خكؿ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ الممارس ضد النزاء•

.تجميع ك تنظيـ المعلكمات المخشؿ عليوا•

المثلٍ/تقييـ إجابٌ الدكلٌ علٍ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ الممارس ضد النزاء مف منطكر الممارزات الجيدة•

. تخديد القضايا النظميٌ مف أجؿ البخث العملً•

2019ماي 

مف أعضاء المنظمات غير  134أعادت أربع منظمات غير خككميٌ سريكٌ أزازيٌ تنظيـ كرسات تككينيٌ خكؿ تعزيز أؽضؿ الممارزات ؽً مجتمعاتوا المخليٌ لػ •

منطقٌ مخليٌ لتخديد أكجى القشكر الخاليٌ ؽً ازتجابٌ الؾاعليف  15الخككميٌ كالجوات الؾاعلٌ العامكميٌ مف العامليف ؽً األمف ك قطاع الشخٌ ك العدؿ ؽً 

 .العمكميٌ علٍ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ كتخديد األكلكيٌ كمجاِت التخزيف

2019ٌولٌوز -ٌونٌو

شؾخٌ باللػٌ العربيٌ لرشد كتكثيؽ  العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ضد النزاء مع  125شياغٌ كتكزيع لؾاُدة األربع سركاء الرُيزييفَ خزمٌ بخثيٌ مككنٌ مف •

.دليؿ منوجً كبركتكككِت بخث لجمع البيانات عف كيؾيٌ إجابٌ الدكلٌ علٍ  العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ضد النزاء

.قاـ السركاء األربع بتدريب ؽرؽ بخثيٌ داذؿ منظماتوـ غير الخككميٌ •

لؾاُدة النزاء  SurveyMonkeyإنساء نزذٌ إلكتركنيٌ للبخث مف ذّؿ تطبيؽ  •

.العملً عبر البريد اإللكتركنً ك كزاُؿ التكاشؿ اإلجتماعً ِزتمارات البخث/إطّؽ البخث اإلجراًُ•

 2019دجنبر -ماي

ييف كممنظمات غير خككميٌ سريكٌ بخثنا عملينا ؽً مجتمعاتوا مف ذّؿ مقابّت ؽرديٌ مع النزاءَ كمناقسات جماعيٌَ كمخادثات مع الؾاعليف العم 4أجرت  •

الرُيزييفَ كمراجعات الملؾات

لشخاؽٌ ؽً كا تكزيع ك إيشاؿ إعّف اِزتطّع عبر اإلنترنت علٍ نطاؽ كازع عبر البريد اإللكتركنً ككزاُؿ التكاشؿ اِجتماعً للمنظمات غير الخككميٌ•

جميع أنخاء المػرب

تكزيع ك نسر مطكيات عف اِزتطّع عبر اإلنترنت ؽً أماكف ازتراتيجيٌ ؽً المجتمعات المخليٌ•

جمع اإلجابات علٍ اإلزتطّع اإللكتركنً •

2020يونيو  -2019أكتوبر 

منظمٌ غير خككميٌ مخليٌ  15ة مف /عضك19تخليؿ نتاُح األبخاث خكؿ إجابٌ الدكلٌ علٍ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ضد النزاء لػ "عقد كرسٌ تدريبيٌ كطنيٌ •

:منطقٌ عبر المػرب مف أجؿ 14كؽاعليف عامكمييف مف 

تجميع كتخليؿ البيانات مف ملؾات قضايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ كالعمؿ الميدانً ؛ •

تخديد اِتجاهات كالقضايا المنوجيٌ ؽً إجابٌ الدكلٌ الخاليٌ لوذا العنؼ عبر القطاعات الرُيزيٌ ؛ •

.شياغٌ تكشيات لتخزيف إجابٌ الدكلٌ علٍ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ضد النزاءَ بناءن علٍ النتاُح كاِزتنتاجات•

 2020يناير 

شياغٌ ك إرزاؿ الويكؿ النواًُ للتقرير للسركاء األربع الرُيزيف•

تجميع التقارير ك ترجتمتوا •

 ترجمٌ نتاُح اإلجابات علٍ المزد اإللكتركنً •

 2020أكتوبر -يونيو

مف أعضاء المنظمات غير  86أعادت المنظمات غير خككميٌ السريكٌ الرُيزيٌ تنظيـ  الكرسٌ التدريبيٌ خكؿ تخليؿ نتاُح البخكث ؽً مجتمعاتوا المخليٌ لػ •

 .منطقٌ مخليٌ 12الخككميٌ كالجوات الؾاعلٌ العامكميٌ مف العامليف ؽً األمف ك قطاع الشخٌ ك العدؿ ؽً 

 2020نونبر 

لػات 3شياغٌ التقرير النواًُ ب •

 2020دجنبر -أكتوبر

http://www.mrawomen.ma/
http://www.mrawomen.ma/
http://www.mrawomen.ma/
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 ًالطاقم الذي أنجز البخث العمل 

 4ت زاهمَ البخث اإلجراًُ ذم أسرؼ علٍ بلكرة ك تنؾيذضاء ك الأع 3باإلضاؽٌ إلٍ ؽريؽ منظمٌ امرأة المككف مف 

منظمٌ غير  13باإلضاؽٌ إلٍ  ًَُإلنجاز مذتلؼ أنسطٌ البخث اإلجراؽً ا َعضك ك عظكة 17جمعيات رُيزيٌ ممثليف ؽً 

 :ك ذلؾ علٍ السكؿ التالً َخككميٌ ك مؤززٌ مخليٌ إضاؽيٌ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  





جمعيٌ الزيتكف بجماعٌ مجاط •

جمعيٌ نراعـ الذير بجماعٌ زيدم المذتار •

بسيساكة







•ٌجمعيٌ النكر ببكدربال

•جمعيٌ مخاربٌ دِء الزيدا بمكناس

مركب ابتزامٌ بمكناس•

دار الطالبٌ ببكدربالٌ•

جمعيٌ تدبير السأف المخلً ببكدربالٌ•

 

جمعيٌ اإلكراـ•

جمعيٌ األؽؽ األذضر للتنميٌ المزتدامٌ كالبيٌُ •

كخقكؽ اإلنزاف جرزيؼ 

جمعيٌ النكر بتازة •

جمعيٌ النوض بالمرأة القركيٌ بأخد امزيلٌ •

تازة

كالنوكض جمعيٌ المبادرة الكطنيٌ للتنميٌ •

تاهلٌ تازة بالمرأة القركيٌ 

• جمعيٌ الرميزاء تازة

 جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات

عظكات 4  

جمعيٌ التخدم للمزاكاة ك 

 المكاطنٌ

عضكات  3  

جمعيٌ النكاة للمرأة ك الطؾؿ

أعضاء /عظكات 5



جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ

عضكات 5

 امرأة منظمٌؽريق 



- 08 - 

 عملًال-المناطق التً سملوا البخث. 

 

 
 

 

تسير إلٍ مكاقع الزرقاء الميدانيٌ. النقاط  اإلجراُيٌ/العمليٌ-األبخاثتكضد الذريطٌ أعّق المكاقع المذتلؾٌ التً أجريت ؽيوا 

 . (ءالدار البيضاكَ تازة ََ الخاجبةخككميٌ السريكٌ )سيساك خيث تكجد المنظمات الػير األربعٌالبخث األزازيٌ 

مكاقع إضاؽيٌ تـ إجراء ؽيوا أنسطٌ بخثيٌ زكاء مف طرؼ نؾس الجمعيات أك جمعيات أذرل انضمت  إلٍالخمراء تسير النقاط 

 . للبخث

 دينٌ كبلدة كقريٌ ؽً مناطؽ مذتلؾٌ مف البّد. م 51ؽً المجمكعَ أجريت المقابّت كالمناقسات الجماعيٌ ؽً 

 19المساركين/ات ؽً البخث 
 

العنؼ  بعادَ لقاءات متنكعٌَ تمخكرت خكؿ اللقاءات الؾرديٌ مع النزاء الناجيات مفالعملً متعدد األاإلجراًُ/-سكؿ هذا البخث

باإلضاؽٌ إلٍ مجمكعات النقاش . أرسيؼ الجمعياتمف العنؼ المرتبطٌ بوذا درازٌ كتخليؿ ملؾات كمف طرؼ سريؾ خميـ 

إلٍ ازتطّع عبر اإلنترنت مؾتكح أماـ  كمقابّت معمقٌ كسبى مويكلٌ مع مذتلؼ معنييف مف زلطات عمكميٌ كذكاصَ باإلضاؽٌ

 مساركٌ. مسارؾ ك 1213إلٍ  اتجموكر كازع. كشؿ عدد المسارك

                                                           
19

 يمكف اِطّع علٍ المعطيات التؾشيليٌ عف مذتلؼ اللقاءات ضمف ملخقات هذا التقرير
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تـ . تطلب أزماء المساركيف/ات أك أيٌ معلكمات تعريؼ سذشيٌ أذرل ـكانت المساركٌ ؽً هذا البخث مجوكلٌ كزريٌَ بخيث ل

زازيٌ مف قبيؿ الزف التقريبً للمساركيف/اتَ النساط المونً الديمكغراؽيٌ األ كالمعلكماتاعتماد ؽقط علٍ بعض المعطيات 

. كما لـ يتـ تزجيؿ المقابّت كمناقسات المجمكعٌ أك تزجيلوا بالؾيديك. كمكاف اإلقامٌَ بػرض تقييـ تنكع المساركيف/ات كتمثيلوـ

 أك الدؽع للمساركيف/ات مقابؿ مساركتوـ ؽً اللقاءات. 

كالمساركات زكاء ؽً المقابّت الؾرديٌ أك الجماعيٌَ علٍ المزاهمٌ ؽً هدا البخث العملً تـ  مف أجؿ إسراؾ كإقناع المساركيف

 :اعتماد ك ازتوداؼ

 

  مف الجمعياتالمقدمٌ لمزاعدة كالذدمات أَ ازتؾدف مف االنزاء اللكاتً زبؽ لوف. 

 كالتخزيسذّؿ خمّت التكعيٌ  اتالنزاء الّتً قابلتوف الجمعي. 

 التً تنظموا المنظمات غير الخككميٌ السريكٌ األزازيٌ أك المنظمات غير الخككميٌ  التككيفف برامح م /اتالمزتؾيدكف

 .األذرل ؽً مجتمعاتوـ

  مف نزاء أذريات.بتكجيى ك تسجيع 

 

 مجموع اللقاءات 
 

 

 

 

ً خول  -البخث ااإلجراُ

العنف   من طرف سريك 

 خميم ضد النزاء بالمػرب

 مسارك و مساركٌ 1213

:ازتطّع عبر اإلنترنيت

مساركٌ 102

:لقاءات 36مجمكعات نقاش

697ٌمسارك

امرأة :154النزاء الناجيات

:46الؾاعليف العمكمييف 

:20الشخٌ

7السرطٌ القضاُيٌ 

9النيابٌ العامٌ 

10المخكمٌ 

درازٌ الملؾات

200

مخكمٌ 18شادرة عف   

14المخاميف ك المخاميات    
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 اللقاءات الؾرديٌ مع النزاء

كما مف المناطؽ الخضريٌ كسبى الخضريٌ كالريؾيٌ. تنكعٌ إلٍ مجمكعٌ مالمقابّت كالمناقسات الجماعيٌ تنتمً المساركات ؽً 

الذم ضـ اِزتطّع عبر اإلنترنت نؾس الذليط تجزد ؽً . المونيٌكمجمكعٌ كازعٌ مف المّمد اِجتماعيٌ كاِقتشاديٌ  فتعكز

 :20ك ذلؾ كالتالً مجمكعٌ متنكعٌ مف المكاقع الجػراؽيٌ كاألعمار كاألنسطٌ المونيٌ

 

     

                                                           
 عاطّت عف العمؿ ضعكا كمّخظٌ أنوفَ ككعسرة مف المساركات عبر اإلنترنت خددكا "أذرل" كمونٌ 20

امرأة 154 : النزاءاللقاءات الؾرديٌ مع 

 التنوع الجػراؽً

   الخاجب-مكناس-ٌبكدربال-تاكجطات-زبع عيكف-

    -ميدلت-أزرك-ذنيؾرة-أيت كِد بكؽكراف-أككرام  

-القشير  -أيت كِؿ-إؽراف-الخاج قدكر-شؾرك-الذميزات  

سيساكةَ مراكش

   ٌخد امزيل–جرزيؼ- باب مركج– كاؼ الػار– 

 -باب مرزكقٌ-كلدماف-مطماطٌ-أكنكؿ–مػراكة   

–مككزٌ -الرنات-تيزٌ-اكِد اسريؼ-القدس-تاهلٌ   

 كاد -بكسؾاعٌ-الدار البيضاء-كجدة-خد اكِد ازبيار  

-ؽاس-بكخلك-بنً اؽتد-تاكريت–تيزم  كزلً–امليؿ   

   المخمديٌَ  آيت زؾركش-ازرادة-تازة-بنً ؽرازف  

زيدم بنكرَ الجديدة  

 الذشاُص 

بالمشانع/عامّت بالؾّخٌ    

مكظؾات/مزتذدمات    

ذادمات ؽً البيكت    

عاطّت عف  العمؿ    

مزتؾيدات  مذتلؼ برامح الجمعيات    

خرؽيٌ تقليديٌ    

معلمات    

طبيبٌ متدربٌ    

نزاء متزكجات بعقد    

متزكجات بدكف عقد    

أموات عازبات    

مطلقات    



 :الزن

تراكح زف النزاء الناجيات       

المساركات ؽً هذا البخث ما    

زنٌ 55-17بيف    
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 وعات النقاش الجماعيٌمجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مجموعات النقاش 

مساركٌ 697مجموع 

 التنوع الجػراؽً 

َ مكناسَ بكدربالٌ الخاجب

سيساكةَ جماعٌ مجاط

تازةَ أكنكؿَ تاهلٌَ أخد مزيلٌ

المخمديٌَ الدار البيضاءَ زطات

 

 

   الذشاُص

 ربات بيوتَ   

 عامّت بيوتَ عامّت مون خرة عامّت بالؾّخٌ          

 وتربيٌ الدواجن و األغنام   

 موظؾات/ مزتذدمات   

 عاطّت    

 طالباتَ تلميذات   

 طباذات    

 نزاء دوي خاجيات ذاشٌ    

 مزتؾيدات من برامح الجمعيٌ و مراكز اإلزتماع   

    ٌ  مزتؾيدات برامح التربيٌ الػير نظامي

 أموات مزتؾيدي روض األطؾال التابعٌ للجمعيٌ    

 مرسدات دينيات   

 عامّت ؽً الجنس    

 

 

 :الزن

زن79ٌ-13ما بيف
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 الؾاعلين العموميين

نظرا للعمؿ المسترؾ كالتنزيؽ مع بعض الؾاعليف العمكمييف كإسراكوـ ؽً أنسطٌ الجمعيات كاف مف الزوؿ إقناع بعضوـ ؽً 

اركٌ دكف التكؽر علٍ تراذيص مف اإلدارات المساركٌ بسكؿ رزمً ؽً البخث اإلجراًُ ؽً خيف تـ التخؾظ مف البعض علٍ المس

أسور مف اِنتظار( كما رؽض  6المركزيٌ مما خاؿ دكف مساركتوـ نظرا لطكؿ مزطرة الخشكؿ علٍ التراذيص )أخيانا أزيد مف 

 البعض كليا المساركٌ ختٍ بكجكد تراذيص. 

 المدروزٌواألخكام الملؾات 

  

 (مسارك و مساركٌ  46)اللقاءات مع الؾاعلين العموميٌ و المخامين 

 7: السرطٌ القضاُيٌ

 9النيابٌ العامٌ 

 10المخكمٌ 

 20الشخٌ 

 14المخامين 

 التنوع الجػراؽً 

     َالخاجبَ أزركَ مكناس

ؽاسَ  تازةَ جرزيؼ      

سيساكةَ مراكشَ جماعٌ    

 مجاطَ الدار البيضاءَ زطات   

 المساركات و المساركون 

السرطٌَ        مزاعدات اجتماعيات بالدرؾ َ

 ٌالشخٌ ك المخكم. 

 الدرؾ

 ٌالسرط

 ّنكابوـ /الملؾككّء /عاميفء كك

 قضاة باإلزتُناؼ/ٌاإلبتداُي/

 كتاب ضبط بالمخاكـ. 

 أطباءَ طبيبات

 ممرضات

 ٌعامليف بمديريات الشخ

 ات/مخاميف 

ملف 200 : عدد الملؾات المدروزٌ

 الملؾات شادرة عن

المخاكـ اإلبتداُيٌ ك اإلزتُناؼ بالمدف  

:التاليٌ

    َآزركَ ذنيؾرةَ الخاجبَ مكناس

الذميزاتَ ميدلتَ شؾركَ مراكشَ       

زطاتَ أزؾًَ زيدم بنكرَ تازةَ طنجٌَ     

كجدةَ المخمديٌَ الدار البيضاءَ الجديدةَ    

 مشادر الملؾات

 أرسيف الجمعيات 

 ات/أرسيف المخامين

 :الزنوات

ملؾات ما بيف   

2020ك  2018
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 ًُتخديات المساركٌ ؽً البخث اإلجرا 

 مف بيفك. لمقابّت أك مناقسات المجمكعاتإقناع النزاء علٍ المساركٌ ؽً االسريكٌ تخديات كبيرة ؽً  زجؿ الجمعياتتلـ 

تجارب َ عّقات الثقٌ المكجكدة مزبقناَ الجمعيٌمزبقٌ بعمؿ المعرؽٌ : اللمساركٌعلٍ ا مخؾزةكانت التً زاهمت كالعكامؿ 

كف بعض النزاء . الكعً بالمكضكعالرؽع مف الرغبٌ ؽً المزاهمٌ ؽً ٌ إلٍ باإلضاؽَ سريؾ خميـمع العنؼ سذشيٌ مزبقٌ 

النزاء رؽضف إجراء المقابّت ذكؽا مف الكسؼ عف غير أف بعض ف كتجاربوف. لتبادؿ قششو مجمكعاتنساء متخمزات إل

 هكياتوف ككسؼ قششوف السذشيٌ لمف خكلوف

 

أنى لـ يكف مف بعض الجمعيات  تأؽاد

زاء بالتخدث عف عنؼ الزوؿ إقناع الن

طرؼ السريؾ الخميـَ ذاشٌ مف 

 أزكاجوفَ "ألنوـ يقكلكف إنى أمر طبيعً"

غالبنا ما كانت النزاء ؽً المناقسات 

طبيعٌ النقاسات المؾتكخٌ جعلت مف النزاء ؽً آذر َ كلكف األذرياتالجماعيٌ يترددف ؽً البدايٌ ؽً التخدث بشراخٌ أماـ 

 كمتخمزٌ للػايٌ.  بخماس كبيرالمناقسات المطاؼ تساركف ؽً 

 

ؽً بعض الخاِت كاف مف الشعب الخشكؿ علٍ معلكمات كإجابات كاضخٌ ؽً المقابّت مع النزاء. ؽً كثير مف األخيافَ ِ 

ا كانكا ؽً عّقٌ غير  تعرؼ النزاء اإلجابات علٍ بعض األزُلٌَ أك يترددف ؽً التخدث بشراخٌ عندما يككف الجانً سذشن

 زكجيٌ معى.

 

إجراُيٌ مزتقبليٌ -ثكمعالجتوا ؽً بخاتَ األمر الدم يقتضً بدكف إجاباإلجراًُ -المتضمنٌ ؽً البخث زُلٌاألمف بقيت العديد 

أزباب عدـ خشكؿ مف بيف كضمنت ؽً كؿ جزء مف هدا البخث. لػ "أزُلٌ للبخث المزتقبلً"  ذاص جزءتذشيص كبالتالً تـ 

 جميع األزُلٌ:علٍ  اإلجراًُ-البخثهذا 

 

  عدـ قدرة النزاء علٍ اإلجابٌ علٍ األزُلٌ نظرا لدقتوا ك زعيوا للخشكؿ علٍ التؾاشيؿ ك دلؾ لككنوف أنؾزوف دكف

إلجراءات التً مررف بواَ أك يميزف بيف لمذتلؼ ا ليس لوف ؽوـ كاضدَ أك الذاشٌ بملؾاتوفالمعلكمات إلماـ بجميع 

َ أك لككف يع التؾاشيؿَ إما بزبب الشدمٌ أك بزبب تعقيد العمليٌَ أك يتذكرف جمالعمكميٌ التً تعاملف معواالجوات 

سذص آذر مف تكلؼ بمتابعٌ ملؾوف ك كاف يذبرهف ؽقط بما عليوف القياـ بى ك هك األمر الدم يبيف أنى ليس هناؾ إسراؾ 

 ك تمكيف ضخايا ؽير تكمع  فؽً قضاياه للنزاءإلٍ مساركٌ أكبر كبرل خاجٌ ك بالتالً هناؾ  َالعمليٌللنزاء ؽً مذتلؼ 

َ بسكؿ الجوات الؾاعلٌ العامٌ طرؼمف بجميع المعلكمات ك التكضيخات اِزمٌ لوف العنؼ   مف طرؼ سريؾ خميـ 

 . قبلً

  مراخؿ كشيركرة كإجراءات خكؿ بيف النزاء بسكؿ عاـ  معرؽًبالمثؿَ كسؾت المناقسات الجماعيٌ عف نقص

 . خميـالعنؼ مف طرؼ سريؾ اإلبّغ عف مزتلزمات ك

  المؾشلٌ كما هك مطلكب المعلكمات ك قضايازجّتوا تؾاشيؿ الالمنظمات غير الخككميٌ ِ تّخظ كِ تزجؿ ؽً ككف

العنؼ مف طرؼ التؾاشيؿ المرتبطٌ برشد كيؾيٌ إجابٌ كتعامؿ الزلطات العمكميٌ علٍ ملؾات هذا البخثَ كذاشٌ ؽً 

ذات قيمٌ مخدكدة ؽً تكؽير الملؾات مف أرسيؼ الجمعياتَ  يؿدرازٌ كتخلكبالتالً كانت . ضد النزاءسريؾ خميـ 

 ا المكضكع. المعلكمات خكؿ هذ

  الذاشٌ بالمؤززات المدركزٌ الزيازات كاإلجراءات كالممارزات بذشكص كاف مف الشعب الخشكؿ علٍ معلكمات

ك هك األمر . بسكؿ رزمًالعمكميٌ الكشكؿ إلٍ الجوات الؾاعلٌ تعدر ؽً غالب األخياف َ خيث بسكؿ مباسر كدقيؽ

 الزلطات العمكميٌإجراء مقابّت مع بخيث يككف العمليٌ ؽً المػربَ -ؽً إجراء البخكثالدم رأيناق ؽً تجارب زابقٌ 

ا شعبنا للػايٌ إلٍ المزتخيؿ طلبات ك علٍ كجى الذشكص يقتضً اللقاء مع العامليف ؽً قطاع األمف ك العدالٌَ . أمرن

 21أـ ِ المكاؽقٌ علٍ مند المقابّتتكجى للمراكز التً هً المذكؿ لوا  الخككميٌ المخليٌ مكتكبٌ مف المنظمات غير

 :ضكء مجمكعٌ التخديات الذاشٌ بوا اإللكتركنًَ علٍنتاُح اِزتطّع  قراءة ك ؽوـيجب 

                                                           
21

إخدل الجمعيات . كانت المدة المذششٌ للبخث مخدكدة زمنيا مثؿ هذق التراذيص تزتػرؽ كقتا مف أجؿ المعالجٌ كقليّ ما يتـ الخشكؿ عليوا ؽً مدة كجيزة ك ذاشٌ إدا ما

لقاءات ( بكِيٌ األمف لسرح ماهيٌ البخث كالودؼ  5مع ذليٌ التكاشؿ ) مجمكعٌ مف المقابّت  تمجمكعٌ مف الطلبات كأجري تلسرطٌ كضعأكدت أنوا مف أجؿ اللقاءات مع ا

 تزكيدهـ بالملؼ القانكنً للجمعيٌ )تـ كضعى مرتيف( ليتـ رؽض الطلب بعد ذلؾ دكف تعليؿ . وـطلب منك منى 

راجع  كدلؾأخيانا تـ اِضطرار لعقد مجمكعٌ مف اللقاءات مع نؾس المرأة ختٍ يتـ ازتذّص المعلكمات 

 ليس عنؼ يمارس ضدهف. اف األمر عادم ك اعتبارلترددهف ؽً الخديث عف المكضكع أك 

 عف إخدل الجمعيات التً أسرؽت علٍ البخث
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  ٌعلٍ أم مف قاـ بعض األسذاص بتزجيؿ الدذكؿ كقراءة اِزتبياف بأكملىَ علٍ األرجد بداؽع الؾضكؿَ دكف اإلجاب

 . األزُلٌ

  إلٍ تزجيؿ الدذكؿ مرة  ارإلنترنيت كاِضطرالمزتجيبيف َ مما يعنً ؽقداف اِتشاؿ باإلنترنتنظرا لمسكؿ انقطاع

 . نؾزوا عدة مراتمما يعنً اإلجابٌ علٍ مجمكعٌ مف األزُلٌ  أذرل كالبدء مف جديد

  ٌكإيضاخات مباسرة. ذاشٌ ؽً غياب تكجيوات ؽً كثير مف األخياف يزاء ؽوـ األزُل 

  نتح عنى تذلً المزتطلعات عف المزد دكف اإلجابٌ علٍ جميع األزُلٌ. مف المختمؿ أف طكؿ اِزتطّع نؾزى 

الكلً لمذتلؼ اإلدارات كالمنع مف مػادرة كاإلغّؽ اإلجراًُ/ العملً -مع مراخؿ أزازيٌ مف البخث 19-تزامف جاُخٌ ككؽيد

األنسطٌ ك اللقاءات المبرمجٌ ثّثٌ أسور ؽً المػرب خالت دكف إكماؿ بعض تؾكؽ لمدة خً المنازؿَ ضمف إجراءات الخجز الش

 زكاء مع الزلطاتَ أك النزاء. 

 

  ًَالػير مبرمجٌوالمذرجات انعكازات ونتاُح البخث العلم 

ك سريؾ خميـ  العنؼ مف طرؼهك جمع المعلكمات خكؿ تجارب النزاء مع  اإلجراًُ/العملً-كاف الودؼ األزازً مف البخث

َ غير أف المنظمات غير الخككميٌ السريكٌ زجلت نتاُح ك انعكازات إيجابيٌَ ؽكريٌ ك ملمكزٌ إجابٌ الزلطات العمكميٌ عليى

 :ك ذلؾ كالتالً نتجت عف إنجاز البخث بخد ذاتى

 انعكازات علٍ النزاء:

  عف العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ كذشكشا:تكؽير ؽرشٌ للنزاء للتخدث 

 ف تجربتوف ألكؿ مرة؛الكسؼ ع 

 التجادؿ بذشكص العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ؛ؽتد مجاؿ للنقاش ك 

  بيف النزاء العنؼ ف طرؼ سريؾ خميـ تزجيؿ زيادة ؽً الكعً بسأف 

  ؛ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـتسجيع النزاء علٍ طلب المزاعدة ؽً خاِت 

  ٌ4عنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ا بعد نزاء ضخايا اشطخبف معوف ؽيمعدف/أك بعض المساركات ؽً اللقاءات الجماعي 

 اموات 2 – النؾقٌ دعكل نزاء عدف للجمعيٌ لمزاعدتوف علٍ رؽع 6 – الطّؽ عف إجراءات عدف لّزتؾزار نزاء

 .المدنيٌ بالخالٌ ابناُوف طلبف مزاعدة الجمعيٌ مف أجؿ تزجيؿ عازبات

 سريؾ خميـ كذاشٌ اِغتشاب الزكجً كتجاكز مؾوكـ  زيادة ؽً تقبؿ كاِنؾتاح علٍ مناقسٌ مكضكع العنؼ مف طرؼ

 المزككت عنى. 

  .تزايد ؽً عدد ضخايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ المقبّت علٍ الجمعيات األربع مباسرة بعد اللقاءات 

 تػيير كالرقً بمزتكل الذدمات المقدمٌ للنزاء ضخايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ كؽرض الرغبٌ ؽً التعبير عف ال

 ىَ مف طرؼ الؾاعليف العمكمييف؛ بات شارمٌ علٍ مرتكبيعقك

 

 انعكازات علٍ الجمعيات 

 

 :بمثابٌ تمريف لبناء قدرات المنظمات غير الخككميٌ البخث اإلجراًُكانت المساركٌ ؽً 

 يٌ زاهمت البخث اإلجراًُ كاللقاءات ؽً تعزيز قدرات الجمعيات مف ذّؿ ازتيعاب كؽوـ أكبر لدكر الزلطات العمكم

 كالقكانيف المنظمٌ لعملوا 

  ٌالمخليٌ العمكميٌتعزيز التعاكف كالتكاشؿ كالعّقات مع الجوات الؾاعل. 

 انعكازات علٍ الزلطات العموميٌ

 بيف الؾاعليف العاميف العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ تكؽير ؽرشٌ لرؽع مزتكل الكعً خكؿ.  

  مذتلؼ أسكاؿ  للتعامؿ معالمعتمدة مف طرؽوـ  جراءاتعلٍ اإلإدراج تعديّت ؽً  السركععلٍ العمكمييف خث الؾاعليف

 .العنؼ مف طرؼ سريط خميـ
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  أكدكا تتبعوـ ككّء الملؾاثناف مف  أفالنزاُيٌ المخليٌ. أؽادت إخدل المنظمات غير الخككميٌ  الجمعياتتعزيز العّقات مع 

كمات كالكثاُؽ مع الجمعيات مف أجؿ تخزيف الذدمات كتقازـ المعل– ؽيوا كعبركا عف رغبتوـ ؽً المساركٌ الجمعيٌ ألنسطٌ

  المقدمٌ للنزاء ضخايا هدا العنؼ

 المراخل المقبلٌ من المسروع 

 ؿ:يٌ مف هذق المبادرةَ مف أجزيتـ اعتماد نتاُح هذا البخث ؽً المراخؿ التال

 البخث منازبٌ لكؿ ؽٌُ مف الؾُات التً سملوا تيجيات التكعيٌ مع أدكات عمليٌ كتطكير ازترا 

  ٌالقكانيف كاإلجراءات كالزيازات التً يجب أف تككف مكضكع مناشرة مف أجؿ تعديؿ تزطير المجاِت األزازي

 . الجنزً العنؼ   المرتبطٌ بكالممارزات 

 

ا َ هذا التقريريسمؿ ِ  ذداموا مف لكؿ مف يكد ازتالػرض مف هذا التقرير هك تقديـ البيانات كالنتاُح ؽ. تكشياتذاشا بالعمدنا قزمن

تنتح نأمؿ أف . لمناقسٌ كتخليؿ كتطكير تكشياتوـ الذاشٌ بطريقٌ تساركيٌ الؾاعليف العمكمييف المخلييفالتكاشؿ مع جميع أجؿ 

مما َ المعنييفمزاهمات العديد مف ذاشٌ أنوا زتسمؿ بداعيٌ كؽقنا للزياؽ المخلًَ  أكثرَ متنكعٌ كأكثر إخلكِهدق المقاربٌ 

 . كازتدامٌازع النطاؽَ قبكؿ كزيضمف لوا 
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II . ًالزياق القانونً والمؤززات

 بالمػرب
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 ًاإلطار القانون 

 

 الوثيقٌ القانونيٌ المضامين ذات الشلٌ

  يرَ تخت أم ذريعٌَ معاملٌ قازيٌ أك ِ إنزانيٌ أك كانتَ ذاشٌ أك عامٌ. ِ يجكز ألخد أف يعامؿ الػ يجكز المس بالزّمٌ الجزديٌ أك المعنكيٌ ألم سذصَ ؽً أم ظرؼَ كمف قبؿ أم جوٌ ِ: 22الؾشؿ

 التعذيب بكاؽٌ أسكالىَ كمف قبؿ أم أخدَ جريمٌ يعاقب عليوا القانكف.  بالكرامٌ اإلنزانيٌ. ممارزٌ خاطىموينٌ أك 

الدزتكر المػربً لزنٌ 

2011
22

 

  يضمف هذا اِتؾاؽ ؽً  .ز لوما ؽً إطار تدبير األمكاؿ التً زتكتزب أثناء قياـ الزكجيٌَ اِتؾاؽ علٍ ازتثمارها كتكزيعوالكؿ كاخد مف الزكجيف ذمٌ ماليٌ مزتقلٌ عف ذمٌ اآلذرَ غير أنى يجك: 49المادة

ف الزكجيف كما قدمى مف َ مع مراعاة عمؿ كؿ كاخد مإذا لـ يكف هناؾ اتؾاؽ ؽيرجع للقكاعد العامٌ لإلثبات .يقكـ العدِف بإسعار الطرؽيف عند زكاجوما باألخكاـ الزالؾٌ الذكر  .كثيقٌ مزتقلٌ عف عقد الزكاج

 ما تخملى مف أعباء لتنميٌ أمكاؿ األزرة.مجوكدات ك

  أمنى كخمايتى.اتذاذ اإلجراءات الكؾيلٌ بإذا قاـ أخد الزكجيف بإذراج اآلذر مف بيت الزكجيٌ دكف مبررَ تدذلت النيابٌ العامٌ مف أجؿ إرجاع المطركد إلٍ بيت الزكجيٌ خاَِ مع  :53المادة 

  السقاؽ ( َ بناءن علٍ طلب أم  للشلدغير القابؿ  ذّؼؽً خالٌ  التطليؽالتً تنص علٍ  97إلٍ  94الطّؽ: أزبابى كآثارق كإجراءاتى. كاألكثر شلٌ بوذا التقرير هً المكاد مف  141 - 78تتناكؿ المكاد (

ا إلٍ أف قانكف األزرة يكؽر  ا للزكجٌ لتقديـ دعكل مف الزكجيف. كتجدر اإلسارة أيضن كؿ تشرؼ مف الزكج أك زلكؾ مسيف أك مذؿ  للضرر ضد الزكج بزبب "األذل"َ كالذم يُعْرؼ بأنى " التطليؽذيارن

 (.101 - 99باألذّؽ الخميدة يلخؽ بالزكجٌ إزاءة ماديٌ أك معنكيٌ تجعلوا غير قادرة علٍ اِزتمرار ؽً العّقٌ الزكجيٌ.")المادة 

 ٌمف مدكنٌ األزرةَ طرؽا أشليا ؽً كؿ القضايا ذات الشلٌ بتطبيؽ أخكاـ هذق المدكنٌ 3العامٌَ بنص المادة  تعتبر النياب. 

قانون األزرة المػربً 

2004
23

 

 الجراُم بين الزوجين:

  التاليٌ: العّقٌ الزكجيٌ ظرؽان مسددان للعقكبٌ ؽً خاِت:الجناًُ مف قانكف  404تجعؿ المادة  

 ضبطيٌمشنؾٌ كجنخ 400يكما مف العجز )المادة  20ِ يزيد عف المؤدم لما  لمتعمداِعتداء بالضرب ا ٌ
24
)  

  ا )المادة  20 يؾكؽاِعتداء كالضرب المتعمد مما أدل إلٍ العجز جنخٌ تأديبيٌَ مشنؾٌ علٍ أنوا  401يكمن
25

 ) 

  ك تشنؼ ضمف الجنايات 402التسكيى الداُـ أك اإلعاقٌ )المادة ؽً خالٌ إخداث
26

 َ ) 

  ٌ(. ك تشنؼ ضمف الجناياتَ 403القتؿ الػير العمد )المادة ؽً خال 

 " (.414مكاد ذطرة علٍ الشخٌ" )المادة  إعطاءكما تعتبر العّقٌ الزكجيٌ عامّن مسددان للعقكبٌ ؽً خاِت 

  لمدة تزيد علٍ سوريف دكف زبب مع علمى بخمؿ زكجتىزكجتى عمدنا  يترؾالزكج الذم  479تعاقب المادة  

 (158إلقامٌ العكد )المادة  نؾس الجرـؿ الجراُـ التً ارتكبوا أخد الزكجيف ضد الزكج اآلذر تعتبر أف تسكؿ ك. 

  (480المادة )ؽً مكعدها المخدد وا أمزؾ عمدا عف دؽعخكـ بأداء نؾقٌ أـ  تنؾيذمعاقبٌ مف امتنع عف 

  (534مدنيٌ )المادة كِ تؤدم إِ إلٍ زبؿ اِنتشاؼ ال جريمٌَالزرقٌ بيف الزكجيف ليزت. 

  رب األزرة" أسذاص بمنزلى  يؾاجئ( أك عندما 418)المادة  ؽً خالٌ التلبس بالذيانٌ الزكجيٌعذر مذؾض للعقكبٌ ؽً جراُـ القتؿ أك الجرح أك الضربَ إذا ارتكبوا أخد الزكجيف ضد الزكج اآلذر يتكؽر"

 (.420كهـ ؽً خالٌ اتشاؿ جنزً غير مسركع. )المادة 

 :بجراُم األذّق ما يزمٍ

  ( 489)المادة مجرمٌ مف نؾس الجنس الجناًُ كؿ األؽعاؿ المندرجٌ ؽً هدا اإلطار ؽالعّقٌ مع سريؾ خميـ قانكف اليعاقب ك غير قانكنيٌ. تعتبر ذارج الزكاج القانكنً  "السريؾ الخميـ"جميع عّقات
27

كما َ 

القانون الجناًُ
30

 

                                                           
22

 . 2011َ «(الدزتكر)»لدزتكر ( بإشدار نص ا2011يكليك  29) 1432المؤرخ ؽً عف سعباف  91-11-1المملكٌ المػربيٌ. الظوير الملكً 
23

 بمثابٌ مدكنٌ األزرة. 70-03( بتنؾيذ القانكف رقـ 2004ؽبراير  3) 1424مف ذم الخجٌ  12شادر ؽً  1-04-22ظوير سريؼ رقـ  
24

 درهـ 200مٌ تزيد عف ك غرا قانكف الجناًُ المػربً ؽإف عقكبات الجند الضبطيٌ ِ تتجاكز ؽً خدها األقشٍ زنتيف زجنا ناؽدةمف ال 111الؾشؿ خزب  
25

 عف زنتيف ؽً خدها األقشٍ  التأديبيٌعقكبات المقررة للجند ال تزيد قانكف الجناًُ المػربًمف ال 111الؾشؿ خزب  
26

 زنٌ  30زنكات إلٍ  5 ما بيفتخدد العقكبات الخبزيٌ للجنايات ؽً مه القاوون الجىائي المغربي  05حسب الفصل  
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الزكج "المعتدل عليى"؛ تُلػٍ التوـ كأم إدانٌ الزكجٌ أك  إِ بناء علٍ سككل مف الذيانٌ. ِ يجكز تكجيى توـ كما يعاقب علٍ الذيانٌ الزكجيٌ( 490)المادة العّقٌ مع سريؾ خميـ مف جنس آذر بدكف زكاج 

(492-491)المكاد  دكف أف يزتؾيد سريكى ؽً الذيانٌ مف هدا التنازؿ إذا زخب سككاق
28

مخضر رزمً يخررق أخد ضباط السرطٌ بإما  491ك  490يف إثبات الجراُـ المنشكص عليوا ؽً المادت. يمكف 

  (.493القضاُيٌ ؽً خالٌ التلبس أك بناء علٍ اعتراؼ تضمنتى مكاتيب أك أكراؽ شادرة عف المتوـ أك اعتراؼ قضاًُ )المادة 

 (486مكاقعٌ رجؿ ِمرأة بدكف رضاها " )المادة  شنؼ اِغتشاب علٍ أنى جنايٌ كيُعْرؼ بأنى "ي
29

 

 ّن أك عذراء كقت اِغتشاب )المادتاف ا ؼ عقكبٌتضاع ا معاقنا أك خام   .(488ك  486ِغتشاب إذا كانت الضخيٌ قاشرة أك سذشن

 ٌاِغتشاب الزكجً ِ يعتبر جريم . 

 ؿ. باإلضاؽٌ إلٍ ذلؾَ يسترط إذف الزكجَ إِ ؽً الخاِت التً تككف ؽيوا خياة ضركرينا لخمايٌ شخٌ األـ كِ يمكف إجراؤق إِ ؽً غضكف األزابيع الزتٌ األكلٍ مف الخم اإلجواض غير قانكنً ما لـ يُعتبر

 (.458-449 الؾشكؿ) الطبيب الرُيس للعمالٌ أك اإلقليـمف الزكجَ يجب علٍ الطبيب طلب إذف كتابً مف  إذفاألـ ؽً ذطر. ؽً خالٌ عدـ كجكد 

 تدابير إعّميٌ:

 يسار إلٍ هذا اإلسعار . ا لى القانكفتضرر مف جريمٌ بخقى ؽً اِنتشاب كمطالب بالخؽ المدنً أماـ قاضً التخقيؽ أك أماـ هيٌُ المخكمٌ كما يتعيف إسعارق بالخقكؽ التً يذكلويتعيف إسعار الضخيٌ الم

 (4-82)الؾشؿ  أماموابالمخضر المنجز مف طرؼ السرطٌ القضاُيٌَ أك مف طرؼ النيابٌ العامٌ ؽً الخالٌ التً يمثؿ ؽيوا الضخيٌ 

  ٌا كقبؿ الزاعٌ  6ِ يجكز تؾتيش المنازؿ أك معاينتوا إِ بعد الزاع النزاء ؽً عمليات تؾتيش يتـ إزناد (. 62بناءن علٍ طلب رب األزرةَ أك ؽً خالٌ كجكد نداء ازتػاثٌ مف الداذؿ )المادة أك مزاءن َ  9شباخن

 (.81)المادة  نؾس السًء بالنزبٌ للتؾتيش الجزدم للمرأة عند كضعوا تخت الخرازٌ النظريٌ( 60)المادة  ٌ لدلؾأماكف تكاجدهف ِمرأة تنتدبوا السرطٌ القضاُي

 :تدابير الخمايٌ

 اربى أك ممتلكاتى مف كؿ ضرر قد يتعرض لى جراء تقديـ د أزرتى أك أقيقكـ ككيؿ الملؾ أك الككيؿ العاـ للملؾ أك قاضً التخقيؽ كؿ ؽيما يذشىَ باتذاذ تدابير الخمايٌ الكؾيلٌ بتأميف زّمٌ الضخيٌ أك أؽرا

 :سكايتىَ كيمكف لوذق الػايٌ أف يكضع رهف إسارة الضخيٌ ما يلً

 رقـ هاتؾً ذاص بالسرطٌ القضاُيٌ أك بالمشالد األمنيٌ يمكنى اِتشاؿ بى ؽً أم كقت لطلب الخمايٌ؛  -

 العمكميٌ؛  خمايٌ جزديٌ لى أك ألؽراد أزرتى أك ألقاربى مف طرؼ القكة -

 تػيير أماكف اإلقامٌ كعدـ إؽساء المعلكمات المتعلقٌ بالوكيٌ.  -

 . (5-82)الؾشؿ يمكف عرض الضخيٌ علٍ أنظار طبيب مذتص كتذشيشى بالرعايٌ اِجتماعيٌ الّزمٌَ عند اِقتضاء. 

قانون المزطرة 

الجناُيٌ
31

 

 تعاريف

  (1" )المادة تػّؿ مف سأنى المزاس بخرمٌ جزد المرأة ألغراض جنزيٌ أك تجاريٌَ أيا كانت الكزيلٌ المزتعملٌ ؽً ذلؾكؿ قكؿ أك ؽعؿ أك از" بمف طرؼ سريؾ خميـ  العنؼيعرؼ 

 النزاءبعض جراُم العنف ضد الجناًُ بذشوص قانون ال ؽًالمزؤوليٌ الجناُيٌ التوزع ؽً 

 بزبب جنزوا أك ضد امرأة خامؿَ إذا كاف خملوا بينا أك معلكما لدل الؾاعؿَ أك ؽً كضعيٌ إعاقٌ أك معركؽٌ غير الطكعً إلٍ " تـ تكزيع نطاؽ الظركؼ المسددة للعقكبٌ ؽً قضايا اِعتداء كالضرب كالقتؿ

 .(404")المادة بناء أك أخد الكالديف أك بخضكر أخد األ بضعؼ قكاها العقليٌَ أك ضد أخد األشكؿ أك ضد كاؽؿ أك ضد زكج أك ذاطبَ أك ضد سذص لى كِيٌ أك زلطٌ عليى أك مكلؼ برعايتى أك ضد طليؽ

 ( عامّن مسددنا ى."زكجا أك ذاطبا أك طليقا أك أخد األشكؿ أك أخد الؾركع أك أخد اإلذكة أك كاؽّ أك سذشا لى كِيٌ أك زلطٌ علٍ الضخيٌ أك مكلؾا برعايتيعتبر مجمكعٌ مف العّقات )ٌاِمتناع  لجريم

 الخبس( أك اِذتطاؼ أك الخجز أك 1-429( التوديد بارتكاب جريمٌ ضد األسذاص أك الممتلكات )المادة 407تزويؿ اِنتخار )المادة المزاعدة ك(َ ك431طر )المادة عمد عف تقديـ المزاعدة لسذص ؽً ذال

 .(1-436)المادة 

  ؛(1-480)المادة  للمطركد بالعكدة لبيت الزكجيٌتجريـ الطرد مف منزؿ الزكجيٌ أك رؽض الزماح 

 (1-2-503لزكاج باإلكراق بالتوديد أك بالعنؼَ مع مضاعؾٌ العقكبٌ ؽً خالٌ ارتكابى ضد امرأة بزبب جنزوا )المادة يجرـ ا. 

الذاص  13-103قانون 

بالقضاء علٍ العنف ضد 

النزاء
32

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
27

 2019سذص بتومٌ السدكد الجنزً خزب تقرير رُازٌ النيابٌ العامٌ خكؿ تنؾيذ الزيازٌ الجناُيٌ كزير النيابٌ العامٌ برزـ زنٌ  283تمت متابعٌ  2019ذّؿ زنٌ 
30

 . 2016( بالمكاؽقٌ علٍ نص قانكف الجناًُ كتعديّتى لعاـ 1962نكؽمبر  26) 1382جمادل الثانيٌ  28المؤرخ ؽً  413-59-1لكً المملكٌ المػربيٌ. الظوير الم
28

 2019رزـ زنٌ سذص بتومٌ الذيانٌ الزكجيٌ خزب تقرير رُازٌ النيابٌ العامٌ خكؿ تنؾيذ الزيازٌ الجناُيٌ كزير النيابٌ العامٌ ب 3270تمت متابعٌ  2019ذّؿ زنٌ  
29

  486ص معركؼ بضعؼ قكاق العقليٌَ كبالمثؿ ؽً خاِت اِغتشاب المادة الجند المتمثلٌ ؽً اإلذّؿ بالخياء العلنًَ كهتؾ العرض. تعتبر ظرؽان مسددان لجميع هذق الجراُـ إذا كاف قاشر أك عاجز أك معاؽ أك سذ 485-483تتناكؿ المكاد  
31

(َ ص 2019يكليك  18) 1440ذك القعدة  15بتارير  6796(َ الجريدة الرزميٌ عدد 2019يكليك  8) 1440القعدة ذم  5بتارير  92. 19. 1المتعلؽ بالمزطرة الجناُيٌ الشادر بتنؾيذق الظوير السريؼ رقـ  01. 22القاضً بتػيير كتتميـ القانكف رقـ  18. 32القانكف رقـ 

5036 
32

 المتعلؽ بمخاربٌ العنؼ ضد النزاء 103.13( بتنؾيذ القانكف رقـ 2018ؽبراير  22) 1439جمادل اآلذرة  5شادر ؽً  1.18.19ظوير سريؼ رقـ  
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 أك الزكفَ أك الخقكؽ الناسٌُ عف الطّؽَ أك  َالنؾقٌاشٌ تلؾ المتعلقٌ يجرـ التبذير المتعمد للممتلكات مف قبؿ أخد الزكجيف إللخاؽ األذل بالطرؼ اآلذر أك األطؾاؿَ أك للتخايؿ علٍ أخكاـ قانكف األزرةَ كذ

 .(1-526تقزيـ الممتلكات )المادة 

  (.446باإلدِء بسوادتوـ" )المادة زكء المعاملٌ أك الخرماف ؽً خؽ الزكج ؽوـ ملزمكف القضايا ؽً المخكمٌ ً الشخٌ مف طرؼ مونيإدا تـ ازتدعاء 

 :الجناًُتدابير الخمايٌ ؽً قانون توزيع 

 (61)الؾشؿ  زقكط الخؽ ؽً الكِيٌ السرعيٌ علٍ األبناءك منع المخككـ عليى مف اِتشاؿ بالضخيٌأف تسمؿ ابير الكقاُيٌ السذشيٌ لتديمكف ل 

  ؿ للنيابٌ العامٌ أك لقاضً التخقيؽ إذا تـ البدء بمّخقٌ ( أك مف قب1-88 الؾشؿإشدار أكامر خمايٌ )بأيا كانت طبيعٌ الؾعؿ أك مرتكبىَ يمكف للمخكمٌ الخكـ  َضد المرأةالعنؼ ؽً خالٌ اإلدانٌ مف أجؿ جراُـ

 (. 2-ك 1-323بير المنع مف اِتشاؿ بالضخيٌ )المادة اتدلذرؽ  أم اهماػرامٌ أك بإخداليعاقب بالخبس ك. (3-88جناُيٌ )المادة 

 توزيع التدابير الخماُيٌ بالمزطرة الجناُيٌ

 (. 302بناء علٍ طلبوا )المادة ؽً قضايا العنؼ  زريٌعلٍ عقد جلزات  التنشيص 

  التاليٌ:كتكزيع التدابير الكقاُيٌ القاُمٌ ؽً خاِت العنؼ 

  إرجاع المخضكف مع خاضنتى إلٍ الزكف المعيف لى مف قبؿ المخكمٌ؛ 

  ؛ العنؼ   َ ؽً خاؿ التوديد بارتكاب العنؼَ مع تعودق بعدـ العنؼ  إنذار المعتدم بعدـ 

 ليى التشرؼ ؽً األمكاؿ المستركٌ للزكجيف؛ إسعار المعتدم بأنى يمنع ع 

  إخالٌ الضخيٌ علٍ مراكز اِزتسؾاء قشد العّج؛ 

  (. 2-5-82)الؾشؿ . التً تختاج كترغب ؽً ذلؾ المعنقٌاألمر باإليداع بمؤززات اإليكاء أك مؤززات الرعايٌ اِجتماعيٌ للمرأة 

 هيُات ذاشٌ بالعنف الممارس ضد النزاء

ممركزة للقطاعات المكلؾٌ بالشخٌ كبالسباب كبالمرأة ككذا للمديريٌ العامٌ لألمف الكطنً كالقيادة  كاِؿ بالنزاء ضخايا العنؼ بالمخاكـ اِبتداُيٌ كمخاكـ اِزتُناؼ كبالمشالد المركزيٌ تخدث ذّيا التكؾ

تتككف الذّيا المخدثٌ علٍ مزتكل المخاكـ اِبتداُيٌ كمخاكـ اِزتُناؼَ باإلضاؽٌ . المراؽقٌَ لؾاُدة النزاء ضخايا العنؼتتكلٍ هذق الذّيا مواـ اِزتقباؿ كاِزتماع كالدعـ كالتكجيى ك. العليا للدرؾ الملكً

 (10)المادة . لممثلً اإلدارةَ مف ناُب ككيؿ الملؾ كقاضً األخداث كالمزاعد أك المزاعدة اِجتماعيٌ

 تخدث لجنٌ كطنيٌ للتكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ: 

 إبداء الرأم ؽً مذططات عمؿ اللجف  ضماف التكاشؿ كالتنزيؽ كطنيا بيف تدذّت القطاعات الخككميٌ كاإلدارات المركزيٌ المعنيٌ بمكضكع العنؼ ضد النزاء؛  ط باللجنٌ الكطنيٌ المواـ التاليٌ:تنا

لمزاهمٌ ؽً  ا رشد كاقتراح إمكانات تطكير عمؿ اللجف المخليٌ كالجوكيٌ؛  اللجف الجوكيٌ كالمخليٌ كؽخشوا؛  تلقً تقارير بعدقَ كتتبع تنؾيذها؛  15ك 13الجوكيٌ كالمخليٌَ المسار إليوا ؽً المكاد 

عيات المجتمع المدنً كباقً تقكيٌ كتؾعيؿ آليات السراكٌ كالتعاكف بيف اللجف الجوكيٌ كاللجف المخليٌ كجم كاللجف الجوكيٌ كالمخليٌ كمكاكبٌ عملوا مركزيا؛  َكضع آليات لتخزيف تدبير عمؿ الذّيا

 إشدار تقرير زنكم عف خشيلٌ العمؿ. . المتدذليف

 تخدث لجنٌ مخليٌ للتكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ علٍ مزتكل الداُرة القضاُيٌ لكؿ مخكمٌ ابتداُيٌك  تخدث لجنٌ جوكيٌ للتكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ علٍ مزتكل الداُرة القضاُيٌ لكؿ مخكمٌ ازتُناؼ .

 (15ك  13دة )الما

  ٌإعداد ذطط عمؿ ؛ ضماف التكاشؿ كالتنزيؽ بيف الزلطٌ القضاُيٌ كباقً القطاعات كاإلدارات المعنيٌ بقضايا التكؾؿ بالنزاء  للتكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ المواـ التاليٌ:ك الجوكيٌ تناط باللجاف المخلي

هات كالمعيقات المرتبطٌ بعمليات التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ كاقتراح الخلكؿ المنازبٌ لوا بسكؿ تساركً كؽً خدكد شّخيات ضخايا العنؼ كجمعيات المجتمع العاملٌ ؽً المجاؿ؛ رشد اإلكرا

 . قارير دكريٌ المركزم؛ إعداد تكإمكانيات كؿ قطاع؛ رشد اإلكراهات كالمعيقات المرتبطٌ بعمليات التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ التً تقتضً تدذّ علٍ الشعيد الجوكم أك 
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 ٌالجوات الؾاعلٌ الرُيزي 

 الزلطٌ المعنيٌ دوره )من الناخيٌ النظريٌ(  مّخظات 

العنؼ الذّيا التكؾؿ بالنزاء ضخايا تـ تعييف األذشاُييف اِجتماعييف ؽً جميع 

 زنٌ 298إلٍ  2008 زنٌعيٌ اجتما مزاعدة 81)زاد عددهـ مف  بالمخاكـ

2015) .
33

 

ا تعييف  العنؼ ذّيا التكؾؿ بالنزاء ضخايا اِجتماعييف ؽً  مزاعديف/اتيتـ أيضن

 ؽً المزتسؾيات كمراكز السرطٌ. 

  ٌللمشالد اِذرل الدرؾ /السرطٌ/ المزتسؾٍ اك الجمعيٌ المرأة مشاخبٌ كمراؽق

 إلتماـ باقً اِجراءات 

 للنزاءرة كالمعلكمات المسكتقديـ اِزتقباؿ ك 

 ًالدعـ النؾز 

 ٌالتكؾؿ باإلجراءات اإلداري  

  باقً العامليف بمذتلؼ المشالد التابعٌ لوـ أك بالعامليف العمكمييف ؽً التنزيؽ مع

 القطاعات األذرة المعنيٌ 

  المتكؽرة ؽً قطاعوـإلٍ جميع الذدمات  النزاءتزويؿ كشكؿ 

  ة ؽً القطاعات األذرل خزب اِقتضاءالعنؼ ضد المرأ النزاء إلٍ ذّياتكجيى 

 ٌالمراؽقٌ ؽً اإلجراءات كمتابعٌ الخال 

 المزاعديف/ات اِجتماعييف/ات

  ذّيا التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ مف

 داخؿ السرطٌ

  ذّيا التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ مف

 داخؿ المزتسؾيات العمكميٌ

 نؼ مف داذؿ المخاكـ.ذّيا التكؾؿ بالنزاء ضخايا الع 

 :نظريا

علٍ مزتكل الدكاُر األمنيٌ  بالنزبٌ للسرطٌَ تكجد ذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ

 تتسكؿ مف ضابطٌ إلٍ جانب رُيس الذليٌ. 

 ذليٌ للتكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ علٍ المزتكل المركزملدرؾَ هناؾ لبالنزبٌ 

 مركز إقليمًاتشاؿ ؽً كؿ  كمزُكؿ

 ٌقضايا جناُي

 ٌازتقباؿ الضخيٌ كجمع المعلكمات األكلي. 

 ٌتخرير مخضر سكاي  

  ٌمف أجؿ اِجتماعً المزاعدة كالتنزيؽ مع لمشالد الشخٌ العمكميٌ  النزاءمراؽق

 السوادة الطبيٌ القانكنيٌمند لعّج كا

 التدذؿ األكلً كاعتقاؿ المتوـ بأمر مف الناُب العاـ 

 اـإجراء التخقيؽ بتعليمات مف الناُب الع 

  النزاءالمخليٌ إليكاء الجمعيات التنزيؽ مع  

  ٌأمر بذلؾ الناُب العاـ أك القاضًللنزاء إدا تكؽير الخماي 

 رؽع تقرير التخقيؽ إلٍ المدعً العاـ 

 قضايا قانون األزرة

 مراؽقٌ المرأة للعكدة إلٍ منزلوا بناءن علٍ تعليمات مف الناُب العاـ 

 السرطٌ القضاُيٌ )السرطٌَ الدرؾ(

 القضايا الجناُيٌ 

  السرطٌ القضاُيٌإما تلقً السكاكل مف النزاء مباسرة أك تلقً السكاكل المخالٌ مف 

  ٌذذ أقكالواأك النزاءمقابل 

  تخقيؽللسرطٌ القضاُيٌ لمباسرة الإشدار التعليمات 

  بالقبض علٍ الجانً للسرطٌ القضاُيٌإشدار التعليمات 

 أك  )مثؿ الشخٌ( خزب الضركرة الد أذرلإشدار التعليمات بإخالٌ النزاء علٍ مش

 ؽً خالٌ اِعتداء الجنزً.

 علٍ اطّع داُـ بجميع مراخؿ التخقيؽ النزاء اءابق 

 ٌطلب تدابير كقاُي 

 ًدرازٌ نتاُح التخقيؽ األكل 

 النيابٌ العامٌ

                                                           
33
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 ٌخؾظ الملؼ. عدـ المتابع 

 ٌقرار المتابعٌ مع إخالٌ الملؼ علٍ المخكم 

 التخقيؽ ازتقباؿ الملؼ مف المخكمٌ مف أجؿ تعميؽ 

 ٌالمّخقٌ القضاُي 

 ّؽ الملؼأغ 

 :قضايا قانون األزرة

  مف مدكنٌ األزرةَ طرؽا أشليا ؽً كؿ القضايا ذات 3تعتبر النيابٌ العامٌَ بنص المادة 

 الشلٌ بتطبيؽ أخكاـ هذق المدكنٌ

  لمراؽقٌ النزاء للعكدة إلٍ منزلواللسرطٌ القضاُيٌ إشدار تعليمات 

 .السوادات الطبيٌ بدكف تكلؾٌ للنزاء ضخايا العنؼ تزليـؾترض أف يتـ مف الم
34
 

ك كخدة مذششٌ للعنؼ ضد المرأة ؽً المزتسؾيات المخليٌ كاإلقليميٌ  99هناؾ 

.الجوكيٌ
 35

 

بينما يتـ إشدار السوادات الطبيٌ القانكنيٌ "العاديٌ" التً تثبت مزتكل العجز 

يف ؽً كخدة العنؼ ضد المرأة ؽً المزتسؾٍ الناتح عف العنؼ مف قبؿ الطبيب المع

يجب إشدار السوادات الطبيٌ القانكنيٌ التً تسود علٍ  الضخيٌَبناءن علٍ طلب 

كيتـ إشدارها ؽقط بناءن  ؽً أمراض النزاء ك التكليداِغتشاب مف قبؿ أذشاًُ 

  علٍ تعليمات مف المدعً العاـ.

 ٌإجراء الؾخكشات الطبي 

 رعً بناء علٍ تعليمات مف الناُب العاـإجراء ؽخكشات الطب الس 

 ًتقديـ العّج الطب 

 ٌإشدار السوادات كالتقارير الطبيٌ الجناُي 

 العامليف بالمزتسؾيات

عنؼ ذّيا التكؾؿ بالنزاء ضخايا اليكجد ؽً المخاكـ اِبتداُيٌ كمخاكـ اِزتُناؼ 

ات قانكنيٌ أك تقديـ سككل أك اتذاذ إجراءالعنؼ  اإلبّغ عفتمكف النزاء مف 

المجمكع(. قبؿ إضؾاء الطابع ؽً  88بسأف العنؼ مباسرة مع المدعً العاـ )

ؽً َ كانت هذق الكخدات 103-13القانكف مع شدكر المؤززً علٍ هذق الذّيا 

 غالبيتوا غير مؾعلٌ إداريٌ كبيركقراطيٌ ك غير معممٌ. 

 

 :قضايا جناُيٌ

 اِزتماع إلٍ الضخيٌ كالسوكد اآلذريف 

 قييـ الخجح كاألدلٌ مف السوادات كالملؾات الطبيٌ القانكنيٌ كاألدلٌ األذرل جمع كت

 كالسوادات

 اشدار الخكـ 

 ٌالمعنؼ إدان 

 :قضايا مخكمٌ األزرة

  الطّؽ أخكاـإشدار 

  أخكاـ النؾقٌإشدار 

 المخاكـ
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 بسأف السوادات الطبيٌ المجانيٌ للنزاء كاألطؾاؿ المعتدل عليوـ.  2010ديزمبر  17بتارير  162مرزكـ كزارة الشخٌ رقـ 
35
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 اإلجراءات
 

للنزاء ؽً قضايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ كؽً الذدمات المقدمٌ "زلزلٌ" أك عمليٌ ذطيٌ ؽً زيككف مف المػاِة الخديث عف 

إجابات الزلطات العمكميٌ علٍ هدا العنؼَ بؿ كؿ ما هناؾ هك مجمكعٌ قطع ممكف أف تتكامؿ مع بعضوا كعلٍ كؿ امرأة ك مف 

 ترتيب معيف كاضد. دكف تنزجـ مع بعضوا البعضَ تسكيلوا ختٍ  أف تجربأجؿ تقديـ سككلَ 

 سوادة )سوادات( طبيٌ ذليٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ مف داذؿ المزتسؾٍ إشدار معيف ؽً علٍ الطبيب )األطباء( ال

 مدة العجز الناتجٌ عف هدا العنؼ كتقرير )تقارير( يؾشؿ اإلشابات كيقدر 

  ليُطلب ذليٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ مف داذؿ المخكمٌ أك السرطٌ النزاء ؽً كثير مف األخياف إلٍ  تلجأقد

 . األزمٌأكِن للخشكؿ علٍ المزتندات ذليٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ بالمزتسؾٍ  وـ الذهاب إلٍمن

  السرعًطب الكإرؽاقوا بسوادة تخرير سكايٌ يجب . 

  ًعمكمًؽً كثير مف األخياف لكاتب  كيلجأفبأنؾزوفَ ايٌ لسكا بتخريرتقكـ النزاء ؽً أغلب األخياف  الكاقعَؽ 

 ف منظمٌ غير خككميٌ مخليٌ. )مقابؿ رزكـ( أك م

  لمخكمٌ. ذليٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ باالعاـ /  الناُبمباسرة أكِن إلٍ تقديـ السكايٌ للمرأة  يمكف الذياراتَكأخد

السكايٌ علٍ السرطٌ القضاُيٌ مع تعليماتى مف أجؿ البخث كالتخقيؽ بمذتلؼ الكزاُؿ  الناُبيخيؿ  الخالٌَؽً هذق 

 لمتاخٌ. اإلداريٌ ا

  ًبنقؿ التعليمات مف النيابٌ العامٌ إلٍ السرطٌ أك الدرؾ بأنؾزوف أخياناتقكـ النزاء  الكاقعَؽ. 

  مباسرة إلٍ زلطات إنؾاذ القانكف المخليٌ )السرطٌ أك الدرؾ(َ الذيف يأذذكف مف  سكايٌَ يمكف للنزاء تقديـ ثانًكذيار

مع َ مخضر بدلؾألذذ أقكالى كإعداد كما يزتدعكف المعتدم تكبناَ مك كينجزكف مخضراالناخيٌ النظريٌ أقكاؿ المرأة 

 ِتذاذ مزيد مف اإلجراءات. إخالٌ المخضر علٍ الناُب العاـ 

  َاتذاذ أم إجراء قبؿ تلقً  تلقً السكاكل أك ِ تقبؿ السرطٌ كما الدرؾ كؽً العديد مف الخاِت ترؽضؽً الكاقع

يؾضؿ معظـ النزاء كالمنظمات غير الخككميٌ الداعمٌ لوف تقديـ سككل  العاـ. لوذا الزببَ الناُبتعليمات مف 

 . للسرطٌ القضاُيٌ بمباسرة التخقيؽالعاـ إلشدار أمر بعد ذلؾ  الناُبمباسرة إلٍ 

  ٌبعد ذلؾ إلٍ الداُرة الجناُيٌ المنازبٌ  الملؼَ يتـ إخالٌ المتابعٌؽً خال 
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III .زرد وتخليل النتاُح 
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 العنف من طرف سريك خميممعتدون ؽً وقاُع من هم ال

 خزب المزد  %76ك  %67ؽً جراُـ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ هـ غالبا الزكج بنزبٌ  الػالبيٌ العظمٍ مف الجناة

 .اإللكتركنً

 هـ  %11بقٌ خميـ زكاء كانت عّقتوا بى ِ زالت قاُمٌ أك زا يّخظ أيضا اف النزاء قد تتعرضف ِعتداء مف طرؼ سذص

 هـ ذطيب أك شديؽ زابؽ. %10ذطيب أك شديؽ خالً ك 

  ؼ يضامع التزجيؿ أف هناؾ خاِت خيث َ وف لكخدقمف طرؼ سريك للعنؼأبلػت الػالبيٌ العظمٍ مف النزاء عف تعرضوف

 كالد الزكج كبعض المقربيف( –اذت اك اذكات الزكج –اـ الزكج إلٍ المعنؼ عاُّتوـ مف قبيؿ )

  زكاء الجنزيٌ أك الماديٌ لنزاءاَ علٍ تشكرهـ أخقيٌ مطلقٌ علٍ الخيات العنؼِرتكاب  دكاؽع الجانً ارتكزتغالبنا ما 

أك الرغبٌ ؽً التملص مف مزؤكليٌ الكليٌ المترتبٌ عف العّقٌ التً  لوـ داُمٌ التبعيٌ كضعيٌ ؽً النزاء الرغبٌ ؽً جعؿك

  .زكاء اِقتشاديٌ أك القانكنيٌ ربطتوـ بالضخيٌ

  ٌتـ تزجيؿ أف مف بيف دكاؽع الجناة هك اِنتقاـ مف المرأة ؽً خالٌ رؽضوا السركع ؽً عّقٌ خميميٌ معى كأيضا ؽً خال

 تعبيرها عف الرغبٌ ؽً إنواء عّقٌ قاُمٌ

 

 

 

 

 

دكاؽع المعنؾيف 

مف داذؿ 

 عّقٌ خميميٌ

لإلجبار علٍ 

الزكاج أك الدذكؿ 

ؽً عّقٌ 

أك /خميميٌك

جنزيٌ
التسوير ك اإلنتقاـ 

ؽً خالٌ اإلنؾشاؿ 

 أك التؾكير ؽيى

لدؽعوا  علٍ 

اإلنؾشاؿ أك طلب 

 الطّؽ

لجعلوا تتنازؿ عف 

التعكيضات 

المترتبٌ لوا قانكنيا

للخشكؿ علٍ 

 إذنوا بالتعدد

إلزكاتوا ؽً خالٌ 

الذيانٌ الزكجيٌ

لدؽعوا عف 

التنازؿ عف 

ممتلكاتوا الماليٌ 

 ك العقاريٌ



- 25 - 

 

 

 المزد اإللكتركنً

 

وا العاُلٌ المسػلٌ الزكاج مف ابف عاُلٌ شديقٌ زنكات كانت تستػؿ كعاملٌ ؽً المنازؿ َ اقترخت علي 5اـ لطؾؿ متزكجٌ مدة 

ميزكرة مف نؾس المدينٌ َكاؽقت ظنا منوا انوا زترتاح مف الذدمٌ ؽً البيكت كزتذرج مف خالٌ الؾقر التً كانت تعيسوا . الزكج 

الدم دؽع المرتقب كاف يعانً مف مرض نؾزً خيث يؾقد الزيطرة علٍ تشرؽاتى ك يشبد عنيؾا مف خيف ألذر ك هك الزبب 

أزرتى بالبخث لى عف زكجٌ متخكـ بواَ لتككف بمثابٌ ذادمٌ لى ك لوـ علٍ خد تعبير "ح" " اكهمكنً انى يعانً مف مرض نؾزً 

 .يعالجى باألدكيٌ ك ما علً زكل المكاظبٌ علٍ اعطاُوا هدق األدكيٌ التً زتتكلؼ أذتى بجلبوا
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الزكج الزكج الزابؽ شديؽ خميـ/ذطيب شديؽ /ذطيب زابؽ 

خميـ زابؽ

عاُلٌ ك أشدقاء أخد 

المذككريٌ زابقا

 المعتدون؟/من كان المعتدي

 الميدانًالبخث 
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باإلضاؽٌ إلٍ عندما تجتاخى النكبات العشبيٌ بزبب عدـ اذذ الدكاءَ  ٌذاشالعنؼ  معى جميع أسكاؿطيلٌ ؽترة الزكاج عانت 

هً المزؤكلٌ عف كاعتبركها  ٌذليتا عف ذدمات ذادماتوـ المنزليتاف تلعاُلتى ذشكشا اِـ كاِذت ال زكء المعاملٌ مف طرؼ

بما ؽً ريؾوا هً ك أبناُوا ك زكجوا عف جميع مشاؽً منزؿ جميع أذكاتى كأمى اعتبارا أف امى هً المزؤكلٌ األعماؿ المنزليٌ 

 .ارق قشدا ختٍ يقكـ الزكج بتعنيؼ دكاء الزكج بخيث كانت تمتنع اِذت مف اخضدلؾ 

 

مف ينؾؽ أشبخت األـ هً عملى ك الزكج  ؽقدذاشٌ بعد أف توينوا كتزبوا ى التً كانت زيدة تعرضت للعنؼ مف طرؼ زكجوا كأم

 وددها بالطّؽ يك  ك يوينوابضربوا ك ملٌ أمى لوا كلما استكت لزكجوا بزكء معاعليوما ك 

 

 أسكال العنف المرتكب

  أسكاؿ العنؼ المرتكبٌ ضد النزاء مف طرؼ سريؾ خميـ تتجلٍ أزازا ؽً مف %77ما يقارب  %28بيف البخث الميدانً أف

لجميع أسكاؿ العنؼ النؾزً ألنى ِ وا كتعريضالعنؼ النؾزً أكدت غالبيٌ النزاء أف سريكوـ الخميـ يؾضؿ الضػط عليوا 

عليوا إثباتى. مف قبيؿ الزب كالقدؼ كاإلهانٌ كالتسكيؾ ؽً الذات كأخيانا ازتقداـ شديقٌ خميمٌ لبيت كيشعب يترؾ أثرا 

 مف األزكاج مف لجأكا إلٍ التسكيؾ ؽً نزب األبناء ك/أك اتواموا زكرا بالذيانٌ الزكجيٌ.كهناؾ الزكجيٌ 

 كاِقتشادمبٌ الثانيٌ العنؼ الجزدم يأتً ؽً المرت. 

  بيف البخث أف النزاء اللكاتً تتعرضف للعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ عادتا ما يبدأ العنؼ بسكؿ طؾيؼ لتستد خدتى مع الكقت

 تمسً عندهـ مػايديكهاش ؽيؾ" االمرأة أم ملجأ أك أم دعـ مف طرؼ األذريف "كاذ تجدذاشٌ عندما ِ 

 تمع بخيث أكدت جت برز اِغتشاب الزكجً كسكؿ مف أسكاؿ العنؼ المزككت عليى مف داذؿ الممف ذّؿ مذتلؼ اللقاءا

أف غالبيٌ المساركات أنوف بالرغـ مف معاناتوف مف اِغتشاب إِ أنوف ِ تزتطعف التسكً مف األمر ألف الجميع يعتبر 

 .السريؾ ذشكشا الزكج يخؽ لى سرعا اذذ ما أخلى هللا لى كلك بالػشب

 ؿ أذرل مف العنؼ برزت مف ذّؿ البخث مف قبيؿ التوديد بالقتؿ الطرد مف بيت الزكجيٌ كاِختجاز بالمنزؿَ اإلجبار أسكا

كمف  علٍ لباس الخجاب أك النقابَ الخرماف مف التكاشؿ مع األزرةَ اإلجبار علٍ العمؿ القزرمَ التزكؿَ نزع الكثاُؽ

 . كغيرها مف األسكاؿ.الؾيديكهاتالشكر ك التوديد بنسر َ الخرماف مف التطبيبَالممتلكات
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ربٌ بيت تتعرض للعنؼ بسكؿ مزتمر مف طرؼ زكجوا خيث أنى يضربوا ك يجبرها علٍ ممارزٌ العّقٌ الخميمٌ ك أيضا يتركوا 

  الزكجيٌخبيزٌ الػرؽٌ ك ِ يتركوا لتتكاشؿ مع أهلوا ك ؽً نوايٌ المطاؼ طردها ك هددها بالقتؿ إف عادت لبيت 

 

بالقتؿ ك يرغموا علٍ كيوددها تخكً زيدة ؽً العسرينيات مف عمرها أنوا تعرضت للعنؼ مف طرؼ زكجوا خيث أنى يضربوا 

  ممارزٌ العّقٌ الخميمٌ ك أيضا يتوموا بالذيانٌ الزكجيٌ
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اإلكراه و الحرمان  اإلدعان و التحكم
 التعسفي

 التهديد و اإلبتزاز العنف النفسي العنف االقتصادي العنف الجنسي العنف الجسدي

 أسكال العنف المرتكبٌ من طرف سريك خميم ضد النزاء خزب البخث الميدانً

Série 1
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جات ك لـ يشارخوا بيت تعرضت للعنؼ مف طرؼ زكجوا خيث أنى كذب عليوا بسأف ككنى أعزب ك هك متزكج بثّث زك ٌرب

مدة عف زكجوما ك بعد ذاؾ أجبرها علٍ أف تزتقر مع زكجتى األكلٍ ؽً بيت كاخد ك عندما رؽضت ذالؾ  تباألمر إلٍ أف مر

ضربوا ختٍ أغمً عليوا ك أذدها لبيت الزكجيٌ ك أيضا أثناء ؽترة زكاجوما كاف يرغموا علٍ ممارزٌ العّقٌ الخميمٌ تخث 

  التوديد ك الضرب

 

أطؾاؿ بعد مكتىَ ارتبطت بعّقٌ مع زميؿ لوا ؽً  3ل النزاء تعمؿ بالضيعات الؾّخيٌ كانت متزكجٌ بالؾاتخٌ بأجير يعمؿ معوا كاف لوا معى إخد

ٌ الضيعٌ لدم أشبد يعنؾوا جنزيا كؿ ليلٌ ك يعرضوا للضرب ك اإلهانٌ طيلٌ اليكـ ؽً العمؿ كؽً المنزؿ ك يزلب منوا بالقكة اجرتوا اليكمي

 كررا عبارة "راق العياِت بخالؾ باش يبقا معوـ سً راجؿ ذاشوـ يسريكق بالؾلكس" م

 

 عاملٌ تعرضت للعنؼ مف طرؼ زكجوا خيث أنوا بعد زكاجوما نشب عليوا ك أذد كؿ ممتلكاتوا ك قاـ بطردها مف بيت الزكجيٌ 

 

تً ِ زباف األسكاؿ المتنكعٌ كالمتعددة للعنؼ الالقضاُيٌ كمعايير األدلٌ ؽً الخكالمتابعات إلٍ أم مدل تأذذ التخقيقات  ?

 ؟تترؾ عّمات مرُيٌ لإلشابٌ

 

 ؟المرتكب من طرف سريك خميمالعنف أين يقع 

  مف أعماؿ العنؼ مف طرؼ بالبخث اإللكتركنً  %80ك  بالبخث الميدانً %68خزب تشريخات المساركات ؽً البخث ؽإف

  يٌَسريؾ خميـ تقع مف داذؿ بيت الزكج

  ِعتداء بتعرضوـ  اتالمساركت َ خيث أؽادبمذتلؼ األماكف العمكميٌ أك الذشكشيٌالعنؼ لودا عرضٌ كما أف النزاء هف

 غيرها. ك 36أك بكازطٌ كزاُؿ التكنكلكجيا أك عند العاُلٌجنزً مف داذؿ مؤززٌ مونيٌَ كما ؽً السارع 

  ٍا ما يككف هناؾ سوكد علٍؽداذؿ المنازؿ الذاشٌَ تخدث العنؼ أعماؿ الػالبيٌ العظمٍ مف  ككفبالنظر إل  هدا العنؼ نادرن

 

                                                           
36

 2019يمكف اِضطّع أكثر علٍ العنؼ الممارس بكازطٌ كزاُؿ التكنكلكجيا مف ذّؿ تقرير منظمٌ امرأة لزنٌ  

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/TFGBV%20Arabe%20final.pdf  

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/TFGBV%20Arabe%20final.pdf
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خنا يّق مذطكبيف ك كيضربنً كتر مف مرة ؽزيمانٌ غير يّ تعطلت ك مارديتش عليى ؽتليؾكف ك دبا انا ذايؾٌ نعلـ كالديا يقكلكلً 

 ؽزذً ذطكبتؾ معى ك سكً بيى

 

منى كاف علٍ علـ انوا زتتكجى عند أموا ؽاذد دراجتى الناريٌ ك دهب ينتظرها ؽً السارع ضربوا زكجوا ؽً البيت ك عندما هربت 

الدم تقطف بى أموا ك عندما راها اتيٌ بدأ يضربوا بكخسيٌ ؽً السارع ك يزبوا كلـ يتدذؿ أم اخد ختٍ اذد خجرة ك ضربوا علٍ 

زمعت الشراخ ؽتجد ابنتوا غارقٌ ؽً دماُوا ك هك  مزتكل الراس ك شرذت زيدة كانت تمر مف قربوـ اد باموا تذرج عندما

 عندما رال دلؾ المنظر ركب علٍ دراجتى الناريٌ ك هرب الٍ كجوٌ مجوكلٌ
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 أماكن وقوع  العنف من طرف سريك خميم انطّقا من البخث الميدانً
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 ؟الجنزً؟ عدد المرات؟ ما هً مدة ازتمراره لّعتداءالنزاء  تعرضتمنذ متٍ 

  ٌؽقد أكدت النزاء ؽً ككثيرتى المرتؾعٌ  متكررهً طبيعتى ال ضد النزاءمف طرؼ سريؾ خميـ  لّعتداءالزمٌ الرُيزي

 %82بالمزد الميدانً ك  %71كبير بخيث أف مجمكعات النقاش أنوف تعرضف لمثؿ هذا العنؼ بتردد الؾرديٌ كما المقابّت 

 بسكؿ متكرر زكاء ؽً اليكـ أك ؽً األزبكع أكأكثر مف طرؼ سريؾ خميـ  تعرضف لّعتداء بالمزد اإللكتركنً أكدف أنوف

بالمزد اإللكتركنً ممف أكدف تعرضوف لودا العنؼ مرة  %4بالمزد الميدانً ك  %18ؽً السور أك ؽً الزنٌ مقابؿ ؽقط 

 كهك ما ينـ عف زلكؾ نمطً متكاشؿ للمعتدم ك ليس زلكؾ منعزؿ.  كاخدة زكاء ؽً اليكـَ األزبكعَ السور أك الزنٌ

 بخيث سكلت النزاء اللكاتً تخدثف عف تعرضوف لخادثٌ تثناء. خاِت العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ لمرة كاخدة هً اِز

 %26خزب البخث الميدانً. ؽً خيف ذكرت  %22بالبخث اإللكتركنً ك  %14اعتداء جنزً معزكلٌ دكف أف تتكرر نزبٌ 

ف نؾس بالمزد اإللكتركنً أكد %45مف المجيبات علٌ المزد الميدانً أنوف تتعرضف لودا العنؾٌ عدة مرات ؽً اليكـ ك 

 السًء

 مف اإلجابات علٍ المزد  %51ضد النزاء هك طكؿ مدتى بخيث أبلػت نزبٌ مف طرؼ سريؾ خميـ  زمٌ أذرل للعنؼ

 . أكدف ذلؾ المزد اإللكتركنًب %69مف كأزيد الدم تعرضف لى طاؿ أزيد مف زنٌ مف طرؼ سريؾ خميـ  الميدانً أف العنؼ

 بالمزد الميدانً أنوف %22لـ يطرأ عليوا تػيير مع الزمف بخيث أبلػت  نزب تعرض النزاء لّعتداء مف طرؼ سريؾ خميـ

 تعرضف لودا العنؼ مند أزيد مف ذمس زنكات. %17أسور األذيرة ك  6تعرضف ِعتداء خّؿ 
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 مند متٍ تتعرض النزاء لإلعتداء خزب البخث الميدانً 
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ا مف زكجوا هذق المدة زكجٌ تعرضت للعنؼ مرارا كتكرارا كلمدة عسر زنكات خيث شبرت علٍ التعنيؼ كاإلهانٌ التً طالتو

 كاملٌ كعند زؤالوا عف الزبب أجابت بأنوا كانت ذاُؾٌ علٍ مشير أبناُوا الشػار كذاُؾٌ علٍ مآؿ عسوا األزرم

 

ٍ عل نًبى رؽض ذلؾ كأشبد يجبر ًك عندما أرادت إنواء عّقتت علٍ عّقٌ بى نللعنؼ الجنزً مف طرؼ ساب كتعرضت 

ك  نازنكات ك بعدما خملت منى أنوٍ عّقت 5لمدة اضطررت البقاء معى علٍ هدق الخاؿ  نًممارزٌ العّقٌ الخميمٌ ك يضرب

 إف أذبرت أخد. بالقتؿ نًأشبد يودد
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 كم يطول العنف خزب البخث الميدانً
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مف  للعنؼإلٍ أم مدل تأذذ التخقيقات كالمّخقات القضاُيٌ كإشدار األخكاـ ؽً الخزباف الطبيعٌ المتكررة كالمطكلٌ  ?

 ؟نزاءالضد طرؼ سريؾ خميـ 

 

 . العنف من طرف سريك خميم علٍ النزاء اِنعكازات وتأثير

  األضرار النؾزيٌ كذاشٌ مف األضرار ؽً كقت كاخدَ كمتنكعٌ كمتداذلٌ أبلػت غالبيٌ النزاء عف تعرضوف ألنكاع متعددة

 .ألذل البدنًباإلضاؽٌ للعاُليٌ. اِجتماعيٌ كاالتً تشدرت قاُمٌ انعكازات العنؼ علٍ النزاءَ باإلضاؽٌ إلٍ األضرار 

 غيرها مف تجليات األضرار اِنطكاء كمخاكلٌ اِنتخار كالتكترَ الذكؼ الداُـَ القلؽَ ؽقداف السويٌَ ؽقداف الثقٌ ؽً النؾس ك

 الدم تعرضت لى العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ النؾزٌ التً ازتسودت بوا النزاء كضرر نؾزً لخقوا إثر 

 الدم لخقوا باإلضاؽٌ إلٍ اِنعكازات بالماٌُ  60كالجزدم مف طرؼ سريؾ خميـ  بسكؿ كبير عف األذل بالمثؿ تخدثت النزاء

 كالمونيٌ أك الدرازيٌ علٍ خياتوف  بالماٌُ 46 اِجتماعيٌ كاِقتشاديٌ

  ٌلنزاء اللكاتً االتً تتعرض لوا كاألذّقيٌ مف بيف اِنعكازات األكثر ترددا مف ذّؿ اللقاءاتَ نجد التشنيؾات النمطي

بعد تشريخوف بالعنؼ إمرة أنوف  31تتعرضف لعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـَ ؽً منطقٌ كاخدة خيث أجرم البخث ذكرت 

. بعد التعليـ أك العمؿوا ؽً اإلجواز علٍ خق. كهناؾ مف تـ غير مخترمات كغير شالخات للمجتمع كأنوفكشؾف بالعور 

تزتطعف الذركج لكخدهف أك ارتداء ما ترغبف ؽيى دكف التعرض للتسكيؾ  طّقوف مف زكج عنيؼ أشبخت خريتوف مقيدة ِ

 كاإلساعات بذشكص زلككوف.

  بلػت بعض النزاء معاناتوـ مف عجز جزدم كلً كغادرف العمؿ أك الدرازٌ أك عانيف مف خمؿ غير مرغكب أك اضطررف

 .للتذلً عف أزكاجوف

  5بيف البخث طرؼ سريؾ خميـ تتـ متابعٌ بعضوف بتومٌ الؾزاد بيف البخث أف النزاء اللكاتً تتعرضف لعنؼ جنزً مف 

 تومٌ الؾزاد ب نزاءال زجفخاِت خيث تـ 
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 األضرار و اإلنعكازات
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 ًتجليات األضرار التً تطال النزاء إثر اعتداء جنز 

 تجلياتى نوع الضرر

النؾزيٌ 

 والمعنويٌ

  َؽقداف السويٌككاألرؽ كاِضطرابات ؽً النكـ اِكتُابَ التكتر 

 ًاضطراب عقل 

 الذاتؽقداف الثقٌ ؽً ك ِخزاس بالذنبا 

  ٌالشدم 

  علٍ الذات كاِنطكاءالشعكبٌ ؽً التكاشؿ مع اآلذريف 

  ٌاِنتخارمخاكل 

 جركحَ   الجزديٌ

 كزكر 

 خركؽ 

  ٌَإعاقٌ مؤقتٌ كأخيانا داُم 

  خلؽ السعر ك 

 تسكيوات جزديٌ إخداث 

 ًاذتّؿ دهن 

 اإلشابٌ بالشـ 

 ٌاإلجبار علٍ أذد أقراص مولكز 

 بالمعً تمزؽ 

 اِغتشاب كاؽتضاض البكارة  الجنزيٌ

 اِمراض المنقكلٌ جنزيا. 

 تسكيى الزمعٌ  اِجتماعيٌ

  َالرؽض األزرم كالمجتمعً للمرأة 

  َالعزلٌ عف الجميع 

  َالتسرد ؽً السارع 

 ًالذكؼ مف اِرتباط العاطؾ. 

 ٌاِضطرار لتػيير مكاف اإلقام 

 عار عليوـ أك عبُا عليوـ ِعتبارهاطردها مف بيت العاُلٌ   العاُلٌ

  اِهانٌ كالزب كالتخقير 

  التخكـ ؽً اللباس ك غيرق.  معهاتؼ  كالمنع مف الذركج  كالخد مف خرياتوا 

  ًعف العاُلٌ كالقطيعٌ اِنؾشاؿ الكل 

 ٌاِضطرار للوركب مف بيت العاُل 

 لمنزؿ العاُلٌللتخلً عليوـ كسرط للعكدة  اِضطرارمف طرؼ الزكج أك . الخرماف مف األطؾاؿ 

  الخرماف مف تزجيؿ األطؾاؿ 

 ٌالتجريد ك الخرماف مف الكثاُؽ الثبكتي 
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 اإلجبار علٍ المزاكنٌ مع عاُلٌ الزكج 

 ًاإلجبار علٍ قبكؿ التعدد الزكج 

 ك التسرد ؽً السارع ؽقداف الزكف  اِقتشاديٌ

  ممتلكاتوا الذاشٌك التشرؼ بدكف إدف ؽً التجريد َ 

 مالًال الزرقٌ ك اِبتزاز. 

  ك غيرها مف المشاريؼ تكاليؼ التطبيباألكؿ كالملبس ك الخرماف مف . 

  .اِضطرار للتنازؿ عف جميع المزتخقات القانكنيٌ مف نؾقٌ ك غيرها مقابؿ الخشكؿ علٍ الطّؽ 

  اِضطرار لطلب المزاعدات الماليٌ مف عند األقارب ك األشدقاء 

 العيش مع أبناُوا )التزكؿ( السارع لؾاُدة الزكج أك للتمكف مفالتزكؿ ب 

 ٌتدمير تجويزات كمساريع ذاش 

 ٌتدمير الممتلكات الذاش 

المونيٌ أو 

 الدرازات

 عف الدرازٌَ أك التكقؼ كليا ِنقطاع ا 

 التكقؼ كعدـ القدرة عف مكاشلٌ العمؿ 

 الزجن

 والمتابعٌ

 ٌالزجف بتومٌ الؾزادك/أك  المتابع 

الخمل الػير 

 مرغوب ؽيى

 رغكب ؽيىالخمؿ غير الم 

 اإلجواض 

 ًاإلجواض القزرم / غير القانكن 

 

خالٌ تعرضت للضرب كالطرد مف بيت الزكجيٌ خيث قاـ زكجوا كانتزع ابنتيوا مف خضنوا كمنعوا مف رؤيتوـ مما جعلوا غير 

  ؽً خياتواعمؿ ام  مزاكلٌقادرة علٍ 

 

يقتنً ما يذشى ؽقط نؾس المنزؿ معى إِ أنى قٌ رغـ تكاجدها بتعرضت للعنؼ مف طرؼ زكجوا مف ذلؾ الخيف أمزؾ عليوا النؾ

ختٍ يرضٍ "بيع منزِ تملكى . إِ أنى كاف يرغب ؽً إجبارها علٍ درهـ كرتتى مف أبيوا 50000رغـ انوا اعطتى مبلػا ماليا 

  "عنوا

 

 مالثلح ؽً جواز ًكيضع ل ًرغب ؽً الذضكع للعّقٌ الخميمٌ يقكـ بضربأالعنؼ الجنزً كعندما ِ  زكجً يمارس علً

  إؽرازات موبليٌ ًالتنازلً مما زبب ل

 

 عاريٌ سبى أذد شكر لً ذّؿ ممارزٌ خميميٌ ك أنا كاقعيٌ العّقٌ اشبخت كبعدها الؾايزبكؾ عبر المعتدم مع عّقٌ علٍ كنت

 ارزؿ ألنى أخد نًيرا ِ لكً زؿالمن ؽً كالمككث الدرازٌ عف اِنقطاع إلٍ بوا لأد ما كهدا بالشكر نًيودد أشبد مدة بعد

 ًأشدقاُ ك ًمعارؽ إلٍ الشكر

 

 اعاقٌ جزديٌمما ذلؼ لً ِنتخار ا ت مراراخاكلكما مرض نؾزً ب أشبخت أنقطع عف الدرازٌ ك أشبت

 

Un dégout et confusion sur la situation, je ne savais pas si j'ai mon consentement pour un 

rapport sexuel contenant aussi un consentement pour des pratiques violentes dans le même 

cadre. J'étais giflée et maltraitée  !  
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 التً تطاؿ المعتديف جميع أسكاؿ العنؼ كانعكازاتوا علٍ خياة النزاء؟العقكبات كاألخكاـ  تأذذإلٍ أم درجٌ  ?

 أسكاؿ جبر الضرر المذشص للنزاء ضخايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ جميع التعكيضات ك تأذذ درجٌ أم إلٍ ?

 علٍ خياتوف؟ انعكازاتى ك العنؼ

 الخميم؟ المرتكب ضدهن من طرف سريكونالعنف إثر  النزاءتؾاعل ت كيف

  لـ  الميدانًخزب المزد  %62العنؼ  ِ يتذذف أم إجراءات تتعلؽ بغالبيٌ النزاء  ءأك اليكـ المكالً لّعتداؽً الزاعات

 . أكدف نؾس السًء ؽً المزد اإللكتركنً %89أزيد مف إِ بعد مركر أزابيع ك العنؼهدا  تتؾاعلف مع

  ذاشٌ مف نظاـ العدالٌ الجناُيٌ. العنؼهدا ؽكر كقكع لجكء النزاء للزلطات العمكميٌ كطلب المزاعدة مف النادر َ 

 بير بيف كقت كقكع العنؼ كطلب النزاء المزاعدة أك التدذؿ مف الزلطات أبانت نتاُح البخث عف كجكد ؽارؽ زمنً ك

 العمكميٌ إف طلبتوا.

  معتبريف أنؾزوف مزؤكِت عف العنؼؽرديٌ أك غير رزميٌ ؽً أعقاب اضطرارها اللجكء لخلكؿ أؽادت العديد مف النزاء َ

أك اإلقناع  األزرة ذاشٌ عند كجكد األطؾاؿ لشلد بالرغـ مف ككنوا الضخيٌ مف أجؿ تمازؾَ مف قبيؿ الزعً لإيجاد خؿ

 . بالزكاج للتزتر علٍ خمؿ ناتح عف اغتشاب كغيرها مف الخلكؿ التً تجعؿ النزاء خبيزٌ دكامٌ العنؼ

  أك إقرار النزب أك الطّؽَ بعد زنكات مف كقكع هدا العنؼ كطلب زبؿ اِنتشاؼ المدنيٌ لغالبيٌ النزاء تزعٍ ؽقط

مما يسير إلٍ أنوا غالبا ما تككف مركزة بسكؿ أزازً علٍ الماليٌ أك النؾقٌ بذشكص األبناءَ  الخشكؿ علٍ المزاعدة

 . اختياجاتوااختياجات األطؾاؿ بدِ مف 

  عدـ اإلؽشاح عف العنؼ الدم تتعرض لى ذاشٌ مف طرؼ الزكج لػياب ملجأ يمكنوا اللجكء إليى مع عدـ تؾضؿ النزاء

 . بعد الطّؽ ذشكشا ؽً خالٌ كجكد أطؾاؿازتقبالوف  رؽضأكدت العديد مف النزاء أف أزرهف تلبيت الكالديف إمكانيٌ اللجكء 

 

  متٍ يكون ذلكهدا العنف ؽً خالٌ تبليؼ النزاء عن 

 

 متٍ تتؾاعل النزاء مع العنف من طرف سريك خميم خزب البخث الميدانً
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  تؾاعؿ النزاء مباسرة بعد المكالًاليكـ  األزابيع التاليٌ

68/8 14/8 20/15
37

خالٌ  / شدمٌ ؽً / سًءِ  

 اكتُاب

 14/1 

 

مشالد الشخٌ للجكء لا 20/1

 العمكميٌ 

 اللجكء لمنزؿ عاُلتوا 20/2  

منظمٌ غير طلب المزاعدة مف      68/41

 خككميٌ 

 تقديـ دعكل جناُيٌ   68/8

تقديـ دعكل مدنيٌ مف أجؿ    68/7

 الطّؽ/النؾقٌ...(

 ( ٌ1العكدة لمنزؿ الزكجي) 

  •( 1اذتبأ بزبب توديدات بالقتؿ) 

 (2) أذبرت عاُلتوا 

 (2) اكلت إيجاد خؿ بنؾزواخ 

 (1) خاكلت الوركب 

  اللجكء لمزجد

للخشكؿ كاِزتعانٌ 

علٍ مبلؼ مالً مف 

أجؿ الزؾر لدل 

 عاُلتوا

  خاكلت الدؽاع عف

 نؾزوا

 آذر

 

 ؟تتخدث النزاء مع سذص ما بذشوص العنف من طرف سريك خميم هل

 أخد  مف بأنوف زعيف للخشكؿ علٍ المزاعدة لكتركنًالمساركات بالمزد اإل مف٪ 87ك المزتجكبات مف٪ 82 أؽاد

 .السذشً مخيطوـ ؽً األسذاص

 25 ٪ألم العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ عف فبلػت لـأكدف أنوف  المزتجكبات مف٪ 17 كبالمزد اإللكتركنً  اتالمسارك مف 

 .اإلطّؽ علٍ عمكميٌ ؽاعلٌ جوٌ

  

                                                           
37

 علٍ هذا الزؤاؿ بالذات تللمجيباتسير إلٍ العدد اإلجمالً  - 68ك  14ك  20 - الكاردة هنااألرقاـ  
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 ص العنف مكن طرف سريك خميمهل تتخدث النزاء مع أي سذص ؽً مخيطون بذشو 

 

 

 

 
 

نعـ

82%

ِ

18%

هؿ تتخدث النزاء مع مخيطوف بالمزد الميدانً

نعـ ِ

 إسارة منوجيٌ

نظرا ألهداؼ البخث المتجليٌ ؽً درازٌ كيؾيٌ إجابٌ الزلطات علٍ ملؾات العنؼ مف طرؼ سريؾ 

ٌ خميـَ كاف لزاما تنظيـ لقاءات مع نزاء بلػف أزازا عف هدا العنؼ كهك ما يكضد ارتؾاع نزب

 النزاء اللكاتً بلػف لدل الزلطات

ؽػالبيٌ النزاء المساركات ؽً البخث العملً هف مزتؾيدات زابقات للجمعيات كزبؽ لوف أف 

ساركف ؽً مذتلؼ برامح الجمعيٌ أك ساركف ؽً الخمّت التخزيزيٌ التً قامت بوا الجمعيات 

للنزاء اللكاتً تخدثف مع خكؿ مذتلؼ مجاِت خقكؽ النزاء مما يؾزر أيضا النزبٌ المرتؾعٌ 

%كبالتالً ؽإف هدق النزبٌ ِ تعكس بأم سكؿ مف األسكاؿ كاقع مدل 81سذص ؽً مخيطوف 

 .خديث النزاء عف العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ الذم يطالوف مع سذص أذر ؽً مخيطوف
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 للزلطات العموميٌ )السرطٌ و الدركَ النيابٌ العامٌَ  خميم سريك طرف من العنف عن النزاء تبلؼ هل

 المخكمٌَ الشخٌ(

 
 

 

  أو عدم تبليػوا عنىمن طرف سريك خميم العنف عوامل عدم تؾاعل النزاء مع 

 

ع العنؼ الممارس ضدهف مف طرؼ سريؾ خميـ ؽً مجمكعٌ مف المجاِت تتلذص العكامؿ التً تخكؿ دكف تؾاعؿ النزاء م

عكامؿ مرتبطٌ بزّمٌ ك  39عكامؿ ماديٌَ عكامؿ اجتماعيٌَ 38ك إجراُيٌ  عكامؿ قانكنيٌكالتالً ك متؾاعلٌ ما بينوا ٌ مرتبط

 40كأمف النزاء مف التوديدات التً تتربض بوـ مف طرؼ المعتديف

                                                           
38
َ كهمت باألزاس أعكاف 2018دجنبػر  31مكاملػٌ إلٍ خػدكد  16819المخدث لػدل رُازػٌ النيابػٌ العامػٌَ بلػت خكالً  خزب نتاُػح الذػط المباسر للتبليػؼ عػف الرسػكة 

ا الزنكم الرسكة كمخاربتوا تقريرهكرجاؿ الزلطٌَ كأعكاف الجماعات المخليٌَ كالقكات العمكميٌَ ككزطاء ؽً قطاعً الشخٌ كالعدالٌ. "الويٌُ الكطنيٌ للنزاهٌ كالكقايٌ مف 

 . "2019األكؿ الذاص بزنٌ 

http://icpc. 

ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusN

B9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-

QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ

0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/

connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019 
39

زاء بالمػرب ب بلؼ معدؿ النزاء ذارج زكؽ السػؿ ( يقدر معدؿ نساط الن2020أكتكبر  10خزب المدكرة اإلذباريٌ للمندكبيٌ الزاميٌ للتذطيط بمنازبٌ اليكـ الكطنً للمرأة ) 

 زنٌ ؽما ؽكؽ  15% مف مجمكع النزاء البالػات مف العمر 79,2
40

كما  629إلٍ  2019زنٌ النيابٌ العامٌ بلؼ عدد الناس اللكاتً تـ طردهف مف بيت الزكجيٌ برزـ كزير الزيازٌ الجناُيٌ  تنؾيذخزب تقرير رُازٌ النيابٌ العامٌ بذشكص   

 للتوديد غالبيتوا مف طرؼ الزكج  امرأة 1661تعرضت أزيد مف 

نعـ

83%

ِ

17%

هؿ تبلؼ الضخايا لدل الزلطات العمكميٌ بالمزد الميدانً

نعـ ِ

http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
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. زيادة التبعيٌ الماديٌ للعديد مف

النزاء إرتباطا بأزكاجوف

مراعاة لمشلخٌ األطؾاؿ مف .

نؾقٌ كمزكف كمزتكل معيسً 

معيف

ملجأ بديؿ  لبيت الزكجيٌ انعداـ .

ؽً مناطؽ تكاجد النزاء ذاشٌ 

مف أجؿ التبليؼ كاِضطرار 

للتنقؿ لمزاؽات بعيدة

نظرا لسركط الؾقر ك األميٌ التً 

تعيسوا غالبيٌ النزاء بالمػرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تؾاديا للمتابعٌ بالؾزاد الكاردة بالقانكف الجناًُ•

تؾاديا لؾقداف كالخرماف مف األطؾاؿ مف طرؼ •

الزكج

مقابؿ اِعتراؼ بنزب الطؾؿ •

لعدـ اعتراؼ القانكف باِغتشاب الزكجً•

لعدـ تكؽرها علٍ إثباتات ذاشٌ عند كقكع •

غياب رقابٌ أك مخازبٌ علٍ كيؾيٌ تعامؿ مذتلؼ •

الؾاعليف العمكمييف مع النزاء ضخايا العنؼ مف 

طرؼ سريؾ خميـ عند تبليػوف عف هدا  العنؼَ 

غياب اإلرسادات ك المعلكمات ؽً متناكؿ الجميع •

مف طرؼ الزلطات المعنيٌ بذشكص القكانيف ك 

.اإلجراءات الكاجب اتخادها

تعقيدات ؽً اقتزاـ الممتلكات الزكجيٌ ذاشٌ •

عدـ قدرة النزاء  علٍ إثبات المزاهمٌ ؽً تراكـ 

ممتلكات الزكجيٌ زكاء بالعمؿ المنزلً أك 

.بالمزاهمٌ الماديٌ الػير مزجلٌ بازـ المرأة

. عدـ اعتراؼ القانكف الجناًُ بالعنؼ النؾس

. ًغياب الثقٌ بنظاـ العدالٌ عدـ الكضكح ؽ

.اإلجراءات القانكنيٌ ك ؽً غير متناكؿ النزاء

هيمنٌ األباء بسكؿ منؾرد علٍ السؤكف القانكنيٌ .

.ألبناء ختٍ بعد الطّؽ

 

التنميط المجتمعً الذم ينظر •

للؾتات التً تربطوا عّقٌ خميميٌ 

"ؽازدة"غير الزكاج بأنوا 

التنميط المجتمعً الدم ينظر •

للمرأة المتزكجٌ المعنؾٌ مف 

طرؼ زكجوا بأنوا غير كؾٌُ 

بالزكاج ك أنوا ِ تتزتر علٍ 

سؤكف أزرتوا ك تودد ازتقرارها 

ك تعرض أزرتوا للتسرد

اإلضطرار لتؾاديا الؾضيخٌ بأيٌ •

.كزيلٌ

نظرة ازدراء للمرأة المطلقٌ•

• ٌاعتبار أف ايٌ ملكيٌ عقاري

يجب أف تزجؿ أزازا بازـ 

الزكج

ؽقداف التقٌ ؽً الجميع ك انعداـ 

.الدعـ للنزاء



توديد المعتدم للمرأة بالقتؿَ .

بنسر الشكرَ بالؾضد بالخرماف 

مف األبناء ك بالطرد مف بيت 

.الزكجيٌ 

ردة ؽعؿ العاُلٌ العنيؾٌ أك الػير •

متضامنٌ ك الراؽضٌ ِزتقباؿ 

.المرأة ذاشٌ إدا كاف لوا أطؾاؿ

انتسار الرسكة ؽً اإلدارة •

العمكميٌ 

• ًذكؽا مف المعاملٌ الزيٌُ الت

.قد تتلقاها مف طرؼ السرطٌ

التوديد مف تؾاقـ العنؼ مف طرؼ .

.المعتدم 
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ة عليى يكما يتبدؿ مابػيتش كِدم يعيسك بعاد علٍ باهكـ َكلكف ندمت خيت ضيعت عمرم ككلكا مع كنت شابر"

 "دما يتشلكاخد ما ؽيى 

 

نً كشؾ ًؽً كرامت ًقاـ بإهانت أف أعكد لبيت الزكجيٌ غير أنىكبعد مدة اتشلت بى مف اجؿ  ًلبيت أهل أذدنً

تزتعمؿ مكبر الشكت نً كنت مسػلٌ ألنمزمع مف أبً  علٍ َ"التنازلً متعؾف مجواز بنعكت زكقيٌ مف قبيؿ "

 بطلب مف األببالواتؼ 

 

امرأة تشرح أنوا تتعرض لزكء المعاملٌ كاعتبارها كذادمٌ كمنتجٌ لألطؾاؿ مف طرؼ زكجوا كهذا ما ذلؽ لوا 

 أزمات نؾزيٌ مما جعلوا تتناكؿ دكاء ألذيوا المذتؿ عقليا لتزتطيع النكـ
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الممارس العنف  علٍى تبإجا كيؾيٌومخيط ال

 ضد النزاء من طرف سريك خميم
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؟و إجاباتوم النزاء مخيطتؾاعل ماذا عن 

 57%  ًيككف ذلؾ راجع  ممف أؽادكا أنوف لجأف لسذص ما بمخيطوفَ كقد خزب المزد اإللكتركنً%71ك بالبخث الميدان

 مزتؾيدات خاليا أك زابقا مف برامح كذدمات الجمعيات. لككف غالبيٌ النزاء المساركات ؽً البخث هف ؽً مجملوف 

  ًالبخث  %38 َ ؽإف معظـ الكقت يككف إما مع أخد أؽراد األزرةمخيطوفمف بيف النزاء اللكاتً يتكاشلف مع سذص ما ؽ

ميع مف خزب المزد اإللكتركنً كأؽادت النزاء المزتجكبات أنوا تلجأ لسذص معيف ؽً العاُلٌ ك ليس الج%43 ك الميدانً

 قبيؿ األذت أك األـ 

 مرسدات ممف تـ اللقاء بوف أف غالبيٌ النزاء اللكاتً تلجأف إليوف هـ  5أكدت  َتلجأ النزاء أخيانا للمرسدات مف داذؿ المزاجد

 عنؼ الزكجً الضخايا 

 ٌؽعاؿ داعمٌ إلٍ تلؾ ما بيف ردكد أ كمذتلطٌَ لجأف لسذص ما مف مخيطوفَ كانت ردكد ؽعلوـ متنكعٌ اللكاتً للنزاء بالنزب

 المزيٌُ للمرأة مركرا بالمخايدة.

  قد تعانً النزاء مف دركد ؽعؿ عنيؾٌ مف طرؼ أزرهف ختٍ كلك لـ تلجأ إليوف كلجأت للزلطٌ دكرت العديد مف النزاء أنوف

 .تعرضف للمضايقات ك أخيانا الضرب ك الطرد مف بيت األزرة ألنوف رؽعف دعكل طّؽ علٍ زكجوـ العنيؼ

 

 تلجأ النزاء ؽً مخيطون لمن 
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ؽرد مف العاُلٌ ة/شديؽ منظمٌ غير خككميٌ مزُكؿ ؽً العمؿ ة /عاُلٌ أك شديؽ

المعتدم

 لمن تلجأ النزاء ؽً مخيطون انطّقا من البخث الميدانً
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  النزاء للتخدث مع مخيطونودواؽع مخؾزات 

 

 المخيط ءزبب اللجو

  لكضعيٌ العنؼبسكؿ زلمً كإيجاد خؿ  المعنؼللتدذؿ لدل  

 أك الشخٌ زعيا للخشكؿ علٍ المراؽقٌ للقضاء 

  النؾزانًالمادم ككالدعـ للمزاندة 

 لشبر عليى تؾاقـ العنؼ ك عدـ القدرة علٍ اِزتمرار ؽً ا 

 ؽرد مف العاُلٌ

  ؽقط مف أجؿ التخدث مع سذص مقرب مف ذارج األزرة 

  لكقؼ العنؼ المعنؼمف أجؿ إيجاد خلكؿ مف قبيؿ التدذؿ أخيانا لدل 

 ٌلمراؽقتوا لدل مذتلؼ المراؽؽ العمكمي 

 شديؽ/ة

  الذم هك زميؿ بالعمؿ المعنؼلدل  كالتدذؿلمزاعدة المرأة 

  ٌنى يستػؿ معوا ؽً نؾس المكافكك المعنؼمف أجؿ معاقب 

  ًالمخامً القضاُيٌ المزاعدة علٍ مشاريؼ أجؿ ؽ 

  الزماح لوا بالتنقؿ للمخكمٌ كلك ؽً اكقات العمؿ خزب الجلزات.مف أجؿ 

 ؽً العمؿ مزُكؿ

  بكقؼ العنؼك إقناعى  المعنؼللتدذؿ لدل 

 .ؽً خالٌ اإلغتشاب التدذؿ لكشكؿ لخؿ دكف اللجكء للزلطات 

شديؽ/ة  عاُلٌ أك

 المعتدم

 مف أجؿ اإليكاء 

  مف أجؿ المزاعدة علٍ الكِدة 

  ألبناء كالتزجيؿ ؽً دؽتر الخالٌ المدنيٌ أك التزجيؿ ؽً المدرزٌ ك غيرها المرتبطٌ بالكثاُؽ  أِزمىمف أجؿ الخشكؿ علٍ الكثاُؽ

 الثبكتيٌ لألبناء

 ك تتبع الملؼ لدل الزلطاتكالمؤازرة يٌ مف أجؿ اِزتسارة القانكنيٌ كالمراؽقٌ لمذتلؼ المشالد اإلدار 

  ٌمف أجؿ المزاعدة علٍ مذتلؼ المشاريؼ زكاء الطبيٌ أك المشاريؼ القضاُي 

 أك يساركف ؽً مجمكعٌ مف أنسطتوا ذاشٌ برامح مخك األميٌ ك مخك األميٌ -ككنوف مزتؾيدات زابقات إلخدل الجمعيات ك

 القانكنيٌ 

 تً تقدموا مف نشد ك إرساد قانكنً ك مراؽقٌ لثقتوف ؽً الجمعيات كؽً الذدمات ال 

  لككنوف كاكبف إخدل الخمّت التخزيزيٌ التً تقكـ بوا الجمعيات بذشكص المكضكع 

  ًالتً تكؽرها الجمعيات مضطرات لإلؽشاح للجمعيٌ عما كقع لوا ختٍ تتمكف هدق  المّجئمف  اِزتؾادةككف النزاء الراغبات ؽ

 باإليكاء مف طرؼ النيابٌ العامٌ. األذيرة مف الخشكؿ علٍ ادف 

  ككف بعض الجمعيات تتكؽرف علٍ طبيب يقدـ الذدمات للنزاء بالمجاف كاألدكيٌ كالؾخص 

منظمٌ غير 

 خككميٌ
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 ى النزاء من مخيطون.يما ترغب ؽ 
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 :الخمايٌ و وقف العنف

•عقاب المعتدم ك مخازبتى

• كالكقكؼ ؽً كخى المعنؼ

•خمايتوا مف المعتدم كانتقامى



 :الدعم المادي

•المزاعدة علٍ مشاريؾوا هً ك أبناُوا إف كجدكا

 ٌالمزاعدة علٍ المشاريؼ القضاُي

ٌالمزاعدة علٍ المشاريؼ الطبي

المزاعدة علٍ المشاريؼ المرتبطٌبالتنقؿ

•تكؽير ملجأ  لوا ك ألبناُوا إف كجدكا

•تمكينوا مف تككيف أك إيجاد عمؿ



:الدعم المعنوي

• التؾوـ كاِختكاء

• َعدـ التذلً عنوف زكاء أثناء المسكؿ اك بعدق

•عدـ تخميلوف مزؤكليٌ ما خدث أك لكموف علٍ كضع خد لكضعيٌ العنؼ

.ٌمراؽقتوا للجمعيٌ أك لمشالد الزلط

تسجيعوا علٍ مػادرة السريؾ الخميـ المعنؼ



.



 :التمكن من خقوقوا القانونيٌ و و الزازيٌ

.عدـ تعريضوا للطرد مف العمؿ مع تمكينوا مف مزتخاتوا

. التدذؿ لتمكينوا مف مزتخقاتوا القانكنيٌ كالنؾقٌ ك الزكف

.دعموا ك مراؽقتوا لمذتلؼ مشالد الزلطات

.التدذؿ إلرجاع أبناُوا

.ٌتكؽير لوا مخامً مع المزاعدة علٍ المشاريؼ القضاُي

•ٌتتبع الملؼ أماـ المخكم

التدذؿ لدل الزلطات العمكميٌ لتزويؿ المزطرة القانكنيٌ ك ضماف عدـ التّعب بالملؼ
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 .طبيعٌ اإلجابات التً تتلقاها النزاء من مخيطون 

ت
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ف م
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 إجابات إيجابيٌ

• ًالدعـ النؾز

تكؽير لوا ملجا

•المزاندة ماديا ك اإلنؾاؽ عليوا ك علً أبناُوا

•المزاعدة الماديٌ ك اإلنشات ك المراؽقٌ لمذتلؼ المشالد العمكميٌ ك تتبع ملؾوا

•ٌالتكؾؿ بمذتلؼ المشاريؼ المرتبطٌ بملؾوا مف تطبيب ك مخامً ك مشاريؼ قضاُي

•ٌالتنزيؽ كالتدذؿ لدل الزلطات العمكمي.

المزاعدة علٍ الخشكؿ كثاُؽ ك تزجيؿ األبناء

 المزاعدة علٍ تقديـ السكايٌ أك الدعكزل

 إجابات مخايدة

•النشد بالشبر كتقبؿ الكاقع

•النشد برؽع دعكل دكف أم دعـ

•التعاطؼ معوا ك التعبير عف األزؼ





 :إجابات زلبيٌ

 الطرد من بيت العاُلٌ •

 أو معاقبتوا/ إلقاء اللوم عليوا و •

أذدها إجبرا لمشالد الشخٌ للتأكد من كونوا ِزالت عدراء أم ِ ختٍ و إن لم تكن تعرضت إلعتداء جنزً بل  

 ؽقط عنف جزدي 

 تقييد خريتوا وخبزوا بالمنزل و منعوا أخيانا من الدرازٌ •

 التدذل والوزاطٌ مع عاُلٌ المعتدي إليجاد خل •

 الرخيل لمدينٌ أذرى •

 . تخميلوا المزؤوليٌ و تعريضوا للعنف و أخيانا مخاولٌ قتلوا •

 التجاهل المتكرر لجميع طلبات النجدة •

 .طردها من العمل أو الضػط عليوا لتطلب تنقيلوا من العمل •

 تقديم لوا رسوة إلزكاتوا • 

 .تكذيبوا و لوموا علٍ تعريض أزرتوا للتسرد •
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  ؟المخيط اتمدى رضا النزاء عن إجابما 

 

  ا لتنكع ردكد الؾعؿ مف المخيطيفَ كالتً تتراكح مف الداعمٌ إلٍ الضارة كما هك َ أبلػت النزاء عف درجات مبيف زابقانظرن

عف  فعبربالمزد اإللكتركنً  %44بالبخث الميدانً ك  %31متؾاكتٌ مف الرضا عف اِزتجابٌ كردكد الؾعؿ التً تلقكها. 

 ابات المخيط غير راضيٌ إلٍ مزتاءة جدا مف إج فككنو

 

 

 

 

 

  

 مدى رضٍ النزاء خزب البخث الميدانً
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 أزباب رضا النزاء او عدم رضاُوم عن إجابٌ المخيط 

 

 

 

 راضيات جدا/راضيات

ككف بعضوف تلقيف مجمكعٌ مف الذدمات •

 .بالمجاف ذاشٌ مف طرؼ الجمعيات

 ككف بعضوف تلقيف مزاعدات ماديٌ •

كالمراؽقٌ لكضع سكايٌ بالمعنؼ

بعض  النزاء أسادت بالدكر الذم لعبى •

أك المقدـ ك الذم تدذؿ /قاُد المنطقٌ ك

لدل الزلطات العمكميٌ مف أجؿ تكؽير 

ملجأ للضخيٌ

بعض النزاء تشدت أزرتوا للزكج •

.المعنؼ

بعضوف تـ اختضانوف ك تكؽير ملجأ لوف 

ؽً بيت العاُلٌ لوا ك ألبناُوا إف كجدكا









 

 غير راضيات

بعضوف كف ملزمات ؽً إيجاد خؿ مع •

تخمؿ نتيجٌ قرارها دكف أيٌ مزاعدة

بعضوف تلقيف الطمأنٌ مف طرؼ األزرة •

يككف "دكف أم إجراء عملً للمزاعدة  

"غير الذير انساء هللا

بالرغـ مف رد ؽعلوـ الزلبً ك معاملتوا •

بقشكة ك تخميلوا المزؤكليٌ إِ أنوـ 

راؽقكها مف أجؿ التبليؼ لدل الزلطات ك 

 .لـ يتذلكا عنوا

بعضوف تلقيف بعض الدعـ النؾزً ك •

اإلختضاف ؽً المنزؿ شديؽ بدؿ األزرة











 :مزتاءات جدا/مزتاءات

.عدـ تلقيوف أيٌ مزاندة مف طرؼ األزرة•

بعضوف تعرضف للكـ مف طرؼ العاُلٌ ك •

.طلب منوا زتر أزرتوا ك العكدة لزكجوا

بعض الؾتيات اللكاتً تعرضف لإلغتشاب  

تعرضف للطرد مف بيت األزرة 

بعضوف أذبرتوف أزرهف أنوا غير قادرة •

علٍ ازتقبالوا أك التكؾؿ بوا ك بأبناُوا

بعضوف تـ إرغاموف علٍ الزكاج مف •

الشديؽ الخميـ المعنؼ ذاشٌ بعد 

.اإلغتشاب

بعض الؾتيات تعرضف للضرب ك أخيانا 

.التوديد بالقتؿ مف طرؼ أزرهف





51 

 

 قررت ؽيا زمد ما بعد ك خملت ختٍ جنزيا تزتػليت ك تضربت ك تػتاشبت)  تشرح الخضرم بالمجاؿ امرأة

 بقيت كف اإليكاء دارتلً ك ليعاكناتنً الجمعيٌ ما كاف ك رماكنً ك طردكنً هما زعا يعاكنكنً باش لعاُلتً نقكلوا

 ( السارع ؽً متسردة

 

 اذيوا جعؿ مما الطّؽ دعكة كرؽع الزكجيٌ بيت مػادرة قررت زكجوا مع عاستوا التً المعانات بعدإخدل النزاء 

 الطّؽ لؾكرة لرؽضى المنزؿ مف يطردها

 

مف الّزـ ك ً عؾكيٌ أكثر ككذلؾ أذبركنً انى ذطًُ ألنن ك الشبريجب تجاكز المكضكع  كانىأذبركنً انى طاُش 

 كثير مف المساكؿالزبب لً ك عؾكيتً التً ت

 

ؿ لوا "اذً اقك ضربوا هربت منى ذهبت لتستكً آلذكق كعندما الزيدة تعرضت للعنؼ الضرب علٍ مزتكل الكجى 

 لف يضربؾ بدكف أم زبب" 

 

On me recommande la résignation et le silence à cause des enfants  

 

 ك ليس تبرير أؽعالى ك اتوامً كاِنشاؼ ت أريد مخازبتى مف طرؼ الجميع كن

 

 ف كالدم كاف يوددنً بالقتؿ ككنت اذاؼ منىلـ أقـ بسًء أل

 

  ًَألهل ختٍ أعكدؽً المزجد للخشكؿ علٍ مبلؼ ماليا ازتنجدت لدل بعض المخزنيف 
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 ردود الؾعل وتجاوب الؾاعلين العموميين.
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زلطات العامٌ؟ نظرة عامٌماذا عن ال

 :تذكير

زتتناكؿ  التاليٌ األقزاـ. العنؼ العمكميٌ عف أبلػف الزلطات المزتجكبات مف٪ 83 المساركات بالمزد اإللكتركنً ك مف٪ 75 

 هـ ًُاإلجرا البخث هذا المساركات ؽً معظـ كجدير بالدكر أيضا أف ؽإف زابقناَ ذكرنا كما. هدا عف أبلػف اللكاتً النزاء تجارب

ا تلقكا أك النزاُيٌ خككميٌ الػير مف ذدمات إخدل المنظمات زابقا أك خاليا المزتؾيدات مف  إخدل مف أك مزاندتا منوا دعمن

ِ تعبر عف كاقع لجكء النزاء بسكؿ عاـ  هنا العمكميٌ الزلطات إلٍ يلجأف الًُّ للنزاء المُكيٌ النزبٌ ؽإف ثـ كمف الجمعيات؛

 للزلطات العمكميٌ.

 72خزب المزد الميدانً ك  %33للمخكمٌ لبخث اإللكتركنً أف النزاء تلجأف أكثر بينت النتاُح البخث الميدانً كما ا% 

. كما يؾزر تكجى النزاء للمخكمٌ دكف المركر مف ذّؿ النيابٌ العامٌ أك السرطٌ القضاُيٌ ككف خزب المزد اإللكتركنً

اؼ المدنيٌ )الطّؽَ كلب النؾقٌَّ ثبكت النزب( كليس الجناُيٌ )دعكل الضرب ك غالبيٌ النزاء تلجأف لزبؿ اِنتش

 الجرح ك التعنيؼ...(

 كاف هناؾ تأكيد  َلـ تبرز نتاُح البخث تكجوات غالبٌ ؽيما يتعلؽ بالكجوٌ األكلٍ للنزاء لدل المشالد العمكميٌ كمع دلؾ

اإللكتركنً اللكاتً أكدف  بالبخث %87ؽً مذتلؼ المشالد علٍ أف النزاء تلجأف بأكثر لدل المزاعدات اِجتماعيات 

 تكجووف لدل مزاعدة اجتماعيٌ.

  تتكجى النزاء الٍ زلطٌ معينٌ دكف اذرل خزب ؽوموـ للزلطٌ المكلؾٌ بتلقً السكايٌ كخزب المناطؽ التً تقطف بوا

 كالتالً:كذلؾ الدم تعرضت كما ترغب ؽيى العنؼ كأيضا خزب نكع 

 ككف اكؿ مؤززٌ يذهبف اليوا هً الدرؾ الملكً النزاء بالقرل ت •

النزاء تلجأف لمشالد الشخٌ العمكميٌ مف أجؿ تلقً العّجات دكف إبداء رغبٌ ؽً الخشكؿ علٍ سوادة طبيٌ  •

 الجنزً. اِعتداءتؾاديا لبلكغ األمر لمشالد األمف ذاشٌ ؽً خالٌ 

 كاف تكاجدهف بعض النزاء بالمدينٌ تلجاف للسرطٌ مباسرة ألنوا األقرب لم •

 أك المقدـ الخً لتطلب منى التدذؿ لدل زكجوا ك إيقاؼ العنؼ.  41بعض النزاء تكجوف لدل قاُد المنطقٌ •

بعض خاِت لنزاء متزكجات بجنكد لجأف للمزاعدة اِجتماعيٌ مف داذؿ الثكنٌ العزكريٌ للتبليؼ عف العنؼ  •

نظر ؽً ملؾاتوف أما بالنزبٌ لػير المتزكجات مف طرؼ الزكج نظرا لككف المخكمٌ العزكريٌ هً المؤهلٌ بال

ؽلكخظ أف عدـ اذتشاص المخاكـ األذرل بملؾات الجنكد تشعب عليوف التبليؼ ؽً خالٌ ما إدا كاف سريكوف 

 الخميـ جنديا. 

 •العامٌ النيابٌ إلٍ مباسرة سككاهف تقديـ النزاء بعض تؾضؿ: 

 التبليؼ لديوا قد يزرع مف  ؽإف َقضاُيٌ مف أجؿ مباسرة البخث كالتخقيؽالسرطٌ ال إلٍ تعليمات تقدـ العامٌ النيابٌ أف بما

 .أنوف تكجوف للنيايٌ العامٌ بعدما لـ يتلقيف ايٌ إجابٌ مف طرؼ السرطٌ النزاء بعض ذكرت. كثيرة اإلجراءات

  َطبً ؽخص إلجراء الشخيٌ للمشالد تعليمات العامٌ النيابٌ تشدرؽً خاِت العنؼ الجنزً مف طرؼ سريؾ خميـ 

النيابٌ  مف التعليمات هذق دكف الجنزً للعنؼ قانكنيٌ طبيٌ سوادةبخيث ترؽض مشالد الشخٌ مند النزاء . ذاص قانكنً

 العامٌ.

                                                           
41

 اذتشاشاتيتكؽر القاُد علٍ عدة ممثّ للزلطٌ التنؾيذيٌ داذؿ داُرة نؾكذقَ كهذق التمثيليٌ تجعؿ منى مزؤكِ بسكؿ مباسر عف المواـ المتعلقٌ بخؾظ النظاـ العاـ. كما هك القاُد  

 ك غيرها مف المواـ  لشخيٌ راميدكمنوا: اذتشاص مزؾ ملؾات التػطيٌ ا

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/3281-Dahir.aspx  

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/3281-Dahir.aspx


52 

 لمن تلجأ النزاء؟ 

 

 
 

 ؟لمف تلجأ النزاء مف بيف الزلطات العمكميٌ خزب المزد اإللكتركنً

 

 

 

 

 السرطٌ

14% 

 الدرك

9% 

 الناُب العام

22% 

 المخكمٌ

33% 

 الشخٌ العموميٌ

22% 

 لمن تلجأ النزاء من بين الزلطات العموميٌ خزب المزد الميدانً
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 لمن تتوجى النزاء ؽً البدايٌ؟ 

 

 

 

 

 الدرك/ الشرطة 
15% 

 النائب العام
31% 

 المستشفى العمومً
27% 

 المحكمة
27% 

مساعدة اجتماعٌة 
 بالتكنة العسكرٌة

0% 

 لمن تتوجى النزاء ؽً البدايٌ

 خزب البخث الميدانً
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 ٌتوقف النزاء ملؾاتون ؽً أي مرخل 

 

 التقاضً مرخلٌ ؽً انتوت القضيٌ أف إلٍ - مقابلتوـ تمت الذيف مف٪ 31 ك اإلنترنت المزتجكبات عبر مف٪ 80 - الػالبيٌ أسارت

 الكجوٌ العمكميٌ الكخيدة التً لجأت لوا النزاء اللكاتً تعرضف للعنؼ تككف ما غالبنا المخاكـ ألف مرجد هذا كلكف. المخكمٌ أماـ

النؾقٌ أك ثبكت ك كالطّؽ األزرة ات طابع مدنً مرتبطٌ أزازا بقانكفلتً غالبا ما تككف مف أجؿ قضايا ذمف طرؼ سريؾ خميـ كا

 .النزب

 الزؤاؿ تبيف ما يلً: هذا علٍ اإلنترنت عبر مساركنا 55 بيف مف

 ؽقط كاخدة خالٌ ؽً المعنؼ زجف. 

 ٌُاألدلٌ كؾايٌ لعدـ" المعنؾيف أخد تبر". 

 ًالقضاُيٌ عف الدعكل النزاء تنازلت خالٌ 12 ؽ. 

 ًالمعتدم )بيت الزكجيٌ( منزؿ إلٍ النزاء رجعت خاِت أربع ؽ. 

 النؾقٌ أك/  ك بالطّؽ أخكاـ عف المتبقيٌ الخاِت أزؾرت. 

ك عدـ علً  األزرة ضػط" بزببأك  َ"زلككى لتػيير ؽرشٌ منخىأردت " المخكمٌهـ بقضايا تنازلف عف اللكاتً النزاء ذكرت

 " تسريد أبناًُ

 

 

 

الدرؾ/السرطٌ 

22%

الناُب العاـ

26%ًالمزتسؾٍ العمكم

21%

المخكمٌ

31%

 خزب البخث الميدانًأين يتوقف الملف 
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 أزباب إيقاف النزاء لملؾاتون 

 

أزباب إيقاؼ الملؼ لدل 

 مشالد الشخٌ 

أزباب إيقاؼ الملؼ لدل السرطٌ 

 القضاًُ 

أزباب إيقاؼ الملؼ لدل النيابٌ 

 العامٌ 

أزباب إيقاؼ الملؼ لدل 

 المخكمٌ 

  ؽً  ؽقطككنوا ترغب

لخشكؿ علٍ السوادة ا

عنؼ ال كقكع الطبيٌ إلثبات

دكف الرغبٌ بتقديـ سكايٌ 

 بالمعتدم

 إف كاف معرؽٌ ؽقط  لرغبتوا

 هناؾ خمؿ

 متابعٌ بالؾزادتؾاديا لل . 

  تدذؿ األزر إليجاد خؿ

بديؿ عف التبليؼ بالمعتدم 

 مف قبيؿ الزكاج. 

  بزبب توديدات ك/أك ابتزاز

 المعتدم

  ٍلـ تتمكف مف الخشكؿ عل

سوادة طبيٌ ألنوا كانت 

 مجبرة علٍ األداء

 ؾظ الملؼ عند عدـ تكؽر خ

 .أك إنكار المعتدماألدلٌ 

  السكايٌ عند المرأةزخب: 

  الشلد ما بيف المرأة

 سريكوا الخميـك

 تخرير مخضر  تؾاديا

الؾزاد ضدها إدا ما 

 . تابعت الملؼ

  ضػط مف قبؿ األزرة

  كالمخيط

  توديدات المعتدم. إثر 

 نتيجٌ طكؿ المزاطر تعقيدها . 

 نتيجٌ اِكراهات المادي ٌ

 لمكاشلٌ اإلجراءات

 جكء ألكثر لعدـ القدرة علٍ ال

 مف مرة 

  نتيجٌ المعاملٌ الزيٌُ لبعض

أؽراد السرطٌ القضاُيٌ للنزاء 

العنؼ مف طرؼ  ضخايا 

 سريؾ خميـ 

  عند عدـ تكؽر أدلٌ كاؽيٌ لثبكت

 . العنؼ

 العنؼ مف طرؼ يؿ الملؼ أكت

ؽً خالٌ عدـ سريؾ خميـ 

 الؾزاد إلٍ ملؼ الزكاج 

 زؿ كنتيجٌ لضػط مف قبؿ التنا

 األزرة كالمخيط

  مع التنازؿ عند كقكع الشلد

 . المعتدم

  انعداـ اإلمكانيات الماديٌ مف

 أجؿ مكاشلٌ اإلجراءات

  توديدات إثر التنازؿ عف الملؼ

 المعتدم

  ٌالزكج المػتشبمتابع 

بدؿ بالضرب كالجرح 

 اِغتشاب الزكجً

 ؽً  عند شدكر خكـ

 .القضيٌ

  عف بعد تراجع المرأة

جناُيٌ كاللجكء دعكل 

 . دعكل طّؽ بدلوا

  ٍتكييؼ القضيٌ عل

أنوا عنؼ جزدم 

كغالبا كليس اغتشاب 

ؽً خالٌ اِغتشاب 

 الزكجً. 

   ٌخؾظ الملؼ لعدـ كؾاي

األدلٌ مف أجؿ إدانٌ 

 الجانً

  انعداـ اإلمكانيات

لمكاشلٌ  الماديٌ

 الملؼ.

  إلقاء مزؤكليٌ التبليؼ

علٍ النزاء مف ذّؿ 

مذتلؼ  العكف مع

اإلكراهات المترتبٌ 

 علٍ دلؾ 

 

امرأة بالمجاؿ القركم تشرح ) هادم كثر مف ذمس زنيف ك أنا كنتعدب ك دبا جا الكقت باش نقكؿ براكا غادم نجمع كِدم ك 

 نذرج لك مف الدار ك نزمد ؽكلسً ك نطلؽ منك غير باش نسرم راخٌ بالً (

 

نكرنً ك جرا عليا ك بدا  األذرؽلكزً ك ازتػلنً جنزيا ختٍ خملت منك ك ؽ ًل ذداضربنً ك زبنً ك ستمنً ك غرر بيا ك 

كيودننً باش يسكهنً بتشكرم لً تقت ؽيى ك كنت كنشيؾط ليى ك لكف أنا ذايؾٌ ندير بى سكايٌ ك يتابعكنً بالؾزاد خيت أنا 

 راسدة ك كنعرؽك .

 

ليؼ السرطٌ ك ك يوددنً بالقتؿ إف ؽعؿ ك قتؿ أيضا أبناًُ ذشكشا كاف زكجً يعنؾنً كيوددنً بالزّح اِبيض ك يخذرنً مف تب

 كأنى مدمف مذدرات لذلؾ ذؾت كلـ أبدم أيى ردة ؽعؿ ختٍ مرت زنكات عف المشاب.
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الزلطات  لاإلكراهات التً تخكؿ دكف تكجى النزاء لدبعيف اِعتبارَ جميع العراقيؿ ك إلٍ أم مدل تأذذ اإلجراءات القانكنيٌَ ?

 ؟الممارس مف طرؼ سريؾ خميـالعنؼ  عفكالتبليؼ العمكميٌ 

تبليؼ النزاء عنىَ هؿ يتـ اعتبارق بمثابٌ دليؿ علٍ ككنوا تنازؿ كالعنؼ كيؼ يتـ تأكيؿ ؽترة الشمت التً تؾشؿ ما بيف كقكع  ?

 ك شلد لؾاُدة المعتدم ك هؿ ؽترة التقادـ تأذذ بعيف اِعتبار هدق الذشكشيات؟
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 لد الشخٌ العمكميٌمشا . أ

 :تذكير

  ًمف ذّؿ اللقاءات الؾرديٌ مع النزاء ضخايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ أك درازٌ الملؾاتَ بلػت نزبٌ اإلجابٌ الت

%ؽً 28% كنزبٌ 22أكدت أنوا تكجوت لدل مشالد الشخٌ نتيجٌ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ الدم تعرضت لى إلٍ 

 المزد اإللكتركنًَ

  خزب البخث اإللكتركنً ممف أنويف ملؾاتوف ؽً هدق المرخلٌ %6.8بالبخث الميدانً ك %  21أزيد مف. 

 

 المتاخٌ كالذدمات  العمكميٌ مف ناخيٌ المكاردالمزتسؾيات مذتلؼ بيف تبايف كاذتّؽات  أف هناؾالميدانً  أباف البخث

العامٌ لديوا مزاخات مذششٌ ؽقط للنزاء ضخايا العنؼ  كالؾخكشات كالعّج المقدـ. علٍ زبيؿ المثاؿَ بعض المزتسؾيات

 َ ؽً خيف أف البعض اآلذر ِ.بجميع أنكاعى بما ؽيى مف طرؼ سريؾ خميـ

  مركر المزاعدة اِجتماعيٌ بالمزتسؾٍ كرهيف بتكاجد  كمجانً مف ذدمات الشخٌ بسكؿ جيدضخايا العنؼَ تمكيف النزاء

  النزاء عبرها.

 

  ٍ؟لمشالد الشخٌ العموميٌ تزعٍ النزاء وكيفمت 

 50%  بالمزد اإللكتركنً غالبيٌ النزاء اللكاتً  %37ك لمشالد الشخٌ بعد اِعتداء مباسرة تتكجى اإلجابات أكدت أنوا مف

 . م يترؾ جركخا تتطلب التطبيبذؽً خاِت الضرب المبرح ك الإِ بعد التعرض للعنؼ تتكجوف لمشالد الشخٌ أكدف أف 

 كتكجى النزاء لمشالد الشخٌ العمكميٌ بخيث لـ العنؼ أف غالبا ما يككف ؽاشّ زمنيا موما ما بيف خدكث  تبيف نتاُح البخث

إلٍ مشالد الشخٌ إِ بعد أزبكع مف الميدانً كأزيد مف النشؼ بالبخث اإللكتركنً تتكجى نشؼ المجيبات علٍ البخث 

 العنؼ كمنوف مف لـ تتكجوف إِ بعد مركر زنٌ.

 

50% 50% 

 متٍ تلجأ النزاء لمشالد الشخٌ ارتباطا بتارير وقوع العنف

مباسرة بعد اإلعتداء ما بعد اإلعتداء بأكثر مف أزبكع
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  ؟ من الوقتتدوم و كم  لمشالد الشخٌ العموميٌتضطر النزاء للتوجى  من مرةكم 

  مف ذّؿ مذتلؼ اإلجابات علٍ المدة التً تزتػرقوا زيارة النزاء لمشالد الشخٌ ككثيرة الزياراتَ تبيف أنى ليس هناؾ

ارة كالتً قد تطكؿ ما تكجى عاـ بارز بؿ يذضع األمر لطبيعٌ الذدمات التً تتلقاها المرأة كالػرض األزازً مف الزي

 مف %79مرات.  6بيف زاعٌ إلٍ خدكد يكـ كامؿ كيمكف أف تككف هدق الزيارة لمرة كاخدة ؽقط أك تتكرر ألزيد مف 

أكدف أنوف تكجوف لمشالد الشخٌ لمرة كاخدة كهك ما يتناقض مع طبيعٌ العنؼ المجيبات علٍ المزد اإللكتركنً 

 أعّق المتكررة كالطكيلٌ األمد كما هك مبيف

 

 



61 

  ؟مع مشالد الشخٌ العموميٌكيف تشف النزاء تجاربون 

أزُلٌ خول تجارب  إجابات النزاء

 النزاء

  رؽقٌ سذص تكجووف لمشالد الشخٌ  فأكدبالمزد الميدانً  %67ك % مف اإلجابات بالمزد اإللكتركنً 100ما يقارب

مف أجؿ الدعـ النؾزً ذّؿ أك  َ عدـ المعرؽٌشػر الزفَ الذجؿَ الذكؼل كذلؾ راجع خزب إؽادات النزاء إماما 

 ك الزيارة. 

 33 ًذكرت بعض المجيبات أنوف تؾضلف الخشكؿ علٍ إثبات  أنوف تتكجوف كخدهفأكدف % مف المجيبات بالمزد الميدان

 بتعرضوف للعنؼ قبؿ التشريد ألم كاف بدلؾ تؾاديا لعدـ تشديقوف مف طرؼ المخيط.

 ف رهيف بكؿ خالٌ كخاجياتوا مف مشالد الشخٌ كعلٍ العمكـ ؽالسذص المراؽؽ يككف طبيعٌ السذص المراؽؽ لوف يكك

 كاخدا مف هؤِء:

 أخد أؽراد العاُلٌ غالبا األـ أخيانا األبَ الذالٌ/العمٌَ األذت/ األخ 

  ٌشديق 

 ٌالمزاعدة اِجتماعيٌ التابعٌ للجمعي 

  ٌاعتداء جنزًالسرطٌ القضاُيٌ ؽً خال . 

 دمأخيانا المعتدم معت 

مف يراؽؽ النزاء 

لمشالد الشخٌ 

 العمكميٌ

  كاف لى تأثير علٍ  التعامؿ الؾضأكدف أف بالبخث اإللكتركنً  %60مف المجيبات بالبخث الميدانً ك  %12أزيد مف

 :ك مف بيف األزباب التً دكرتك ذلؾ  بالتذلً عف إجراءات التبليؼ هاقرار

 مع النزاء الػير متزكجات ضخايا العنؼ مف طرؼ سريكوف الخميـ.كالتعامؿ الزًء إلهانٌ االتخقير َ إلقاء اللكـ  

  ؽً زيارة أف تراؽؽ السرطٌ القضاُيٌ التً تتعرض ِعتداء جنزً مف طرؼ سريؾ خميـ اضطرار المرأة

 األمر يتـ أماـ الجميع  فذاشٌ أ لواك ؽضيخٌإهانٌ اعتبرتى النزاء بخد ذاتى مف أجؿ إجراء ذبرة طبيٌ السرطٌ 

 ؾضيؿ التعامؿ مع المعتدم ذاشٌ الزكج بدؿ التعامؿ معوا  تـ الت 

 النزاء المتزكجات لضػكطات كثيرة مف طرؼ العاُلٌ ذّؿ هدق المرخلٌ ك أيضا مف بعض العامليف بعض  تتعرض

 "التزتر علٍ زكجوا ك عدـ تعريض أزرتوا للتستت"بالمزتسؾيات مف أجؿ 

هؿ هناؾ لخظٌ أك 

لخظات خيث تتعرض 

لضػط ليا ؽيوا الضخا

مف أجؿ التراجع عف 

 أخزاهفقضيتوف؟ أك 

 باإلهانٌ؟ 

 37% بإمكانيٌ متابعتوف بتومٌ الؾزاد إدا ما بلػف اذبارهف المجيبات علٍ هدا الزؤاؿ بالمزد الميدانً أكدف أنى تـ  مف

 عف المعتدم 

  راؽوا بالمعرؽٌ المزبقٌ بالمعتدم بالمزتسؾٍ تؾاديا ِعتأخياف يتـ إذبار النزاء مف طرؼ بعض المزاعدات اِجتماعيات 

 ٌدكرت بعض النزاء أف الطبيب يذبرها باإلمر ؽقط لتؾادم تمكينوا مف السوادة الطبي. 

هؿ تؤثر مقتضيات 

القانكف الجناًُ المتعلقٌ 

بالؾزاد )العّقات ذارج 

إطار الزكجيٌ( بسكؿ أك 

ؽً هدق المرخلٌ بآذر 

 علٍ النزاء

 المذششٌ للنزاء ضخايا العنؼ ّؿ المزاعدة اِجتماعيٌ ؽوف ِ يزتؾدف مف المجانيٌالنزاء اللكاتً ِ تمرف مف ذ 

مف المجيبات علٍ  %29أكدت . مقابؿ السوادة الطبيٌ أيضاميع تكاليؼ الؾخكشات كالعّجات كجملزمات بأداء كبالتالً 

 الشخيٌ. أنوف أديف مقابؿ الذدمات بالمزد الميدانً  %52هدا الزؤاؿ بالمزد اإللكتركنً 

  أك لرؽض ذكرت النزاء اللكاتً لـ تتمكف مف اِزتؾادة مف مجانيٌ الذدمات أف ذلؾ راجع أيضا ِ تملكف بطاقٌ رميد

 زكجوا تمكينوا مف هدق البطاقٌ التً تككف عادتا ؽً ازمى.

 كجد بى ذكرت النزاء أنوف إدا ما تكجوف ذّؿ أياـ العطؿ أك ما بعد مداكمٌ العمؿ أك لمزتسؾٍ خيث ِ ت

 درهما مقابؿ الخشكؿ علٍ السوادة الطبيٌ.  120مزاعدة اجتماعيٌ ؽإنوف ملزمات بأداء مبلؼ 

 الذدمات داذؿ الخشكؿ علٍ مف اجؿ للعامليف بالمزتسؾٍ عينً  كأخيانا مقابؿضطر بعض النزاء ألداء مبلؼ مالً ت

 تباعدة جدا. مطالبتوا بالعكدة لعدة مرات أك تخديد لوا مكاعيد مكتؾادم المزتسؾٍ 

  .ٌبعض النزاء المقيمات بعيدا عف المزتسؾٍ دكرف أنوف متابعات بتكاليؼ التنقؿ كأخيانا تكاليؼ اإلقام 

هؿ النزاء مطالبات بأف 

تؤديف مقابؿ سيُا ما؟ 

 كيؼ؟ لماذا؟ 



60 

    

 

  

 

 مرافقات
67% 

 وحدهن
33% 

 هل تدهبن لمشالد الشخٌ وخدهن أم مراؽقات

52% 48% 

 هل تؤدي النزاء مقابل الذدمات

نعـ ِ

88% 

12% 

 مدى تعرض النزاء لإلهانٌ و الضػط

نعـ ِ
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  ف سريك العنف المرتكب من طرالذدمات التً توؽرها مشالد الشخٌ العموميٌ لضخايا

 خميم

 الزؤاؿ التؾاشيؿ

 إِ ؽً الخاِت المزتعجلٌ يتـ . مف طرؼ المزاعدة اِجتماعيٌ بذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ

أكدت الجمعيات المساركٌ أف ؽيما بعد علٍ المزاعدة لوف يكيخازتقباؿ النزاء مف طرؼ طبيب المزتعجّت 

سؾيات يزوؿ بسكؿ كبير خشكؿ النزاء علٍ السوادات الطبيٌ ك باقً تكاجد المزاعدات اِجتماعيات بالمزت

 الذدمات الشخيٌ

  ٍبيف البخث أف النزاء يتـ عرضوف علٍ طبيب عاـ بالمزتسؾٍ إِ ؽً خاِت المزتعجلٌ خيث تعرض عل

مف طرؼ طبيب)ة( متذشص)ة(ؽً أمراض النزاء  طبيب المزتعجّت أك ؽً خاِت العنؼ الجنزً تعايف

  ارتكازا علٍ تعليمات النيابٌ العامٌيد كالتكل

 لخشكؿ علٍ لمزتسؾٍ أذر مف أجؿ اتكجيى ضخايا العنؼ للجنزً يات إلٍ ؾأخيانا تضطر بعض المزتس

 لعدـ التكؽر عليى السوادة الطبيٌ مف طرؼ طبيب النزاء كالتكليد

 ٌكجدإف  ؽً بعض الخاِت يتـ عرضوا علٍ طبيب متذشص ؽً األمراض العقليٌ كالنؾزي . 

  أكدت جميع النزاء المجيبات علٍ زؤاؿ مف عاينوف أنى لـ يكف لديوف الخؽ ؽً اذتيار جنس مف زيعاينوا كهك

ما أكدق العامليف ؽً قطاع الشخٌ الديف بينكا أف األمر يذضع لتكزيع زمنً يتـ اعتمادق داذؿ المشلخٌ كأف 

مف داذؿ الطاقـ الطبً المكلؼ بالتكاجد خميـ  مف طرؼ سريؾ التكزيع الزمنً ِ يأذذ بعيف اِعتبار التنكع

ملزمات للذضكع للؾخص مف مف طرؼ سريؾ خميـ العنؼ كبالتالً تككف النزاء ضخايا . مف داذؿ المشلخٌ

 طرؼ أم سذص يكجد ذّؿ ؽترة قدكموا للمشلخٌ. 

  ؽيوا التجويزات كما منعدمٌ بخيث تؾتقر كأخيانا أماكف ازتقباؿ النزاء ؽً المزتسؾيات غالبا ما تككف شػير

 تؾتقر ؽيوا سركط الذشكشيٌ.

  ٌبيف البخث أف معظـ المزتسؾيات تعانً مف نقص ؽً المكارد البسريٌ بسكؿ عاـ ك المكارد البسري

المتذششٌ بقضايا العنؼ ضد النزاء. مما يجعؿ المزتسؾيات غير قادرة علٍ ضماف ازتقباؿ النزاء ضخايا 

 اعٌز 24/24العنؼ بسكؿ عاـ يكميا ك 

مف يزتقبؿ النزاء مف 

 داذؿ المزتسؾيات

  ٌَالؾخكشات التً تتلقاها النزاء تذضع لخاجيات النزاء ك أيضا لإلمكانيات المتكؽرة معاينٌ األضرار الجزدي

 كسؼ الخمؿَ الؾخص باألسعٌَ ؽخص 

  َالخمؿَ ؽخص البكارةَ الؾخص بالشدلَ تخاليؿ الدـ 

ما هً الؾخكشات 

التً تتلقاها النزاء 

مف طرؼ عنؼ  إثر

 نعم
37% 

 ال
63% 

ٌ الؾزاد؟  هل يتم إذبارهن بإمكانيٌ متابعتون بتوم
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  ًذتص ؽً امراض النزاء كالتكليد مع ) ؽخص غساء البكارة ؽخص الطبيب المؽً خاِت العنؼ الجنز

لمّخظٌ هؿ هناؾ تمزؽ أك اؽتضاض اك اختكاؾَ أك كجكد ممارزٌ زطخيٌ ك إف كاف هناؾ عنؼ ؽً 

 مف السرج العنؼ ؽً خاِت  ( لمعاينٌ اثار العنؼ- gastro -علٍ  أيضاتعرض ك الممارزٌَ 

سريؾ خميـ لدل 

مشالد الشخٌ 

 العمكميٌ؟

  تقطيب الجركح)الخاجٌ ك خزب إمكانيات المزتسؾٍ ك يمكف أف يتضمف:  المقدمٌ تذتلؼ خزبالعّج َ

عّج نؾزً إف اقتضٍ  َتجبير الكزكرَ عّجات مرتبطٌ بالخمؿ كالكِدةالتمكيف مف المزكنات ك المودُاتَ 

 . عّج مرتبط باألمراض المتنقلٌ جنزيا َاألمر

ما هك العّج الذم 

 تتّؽاق النزاء 

 الدم كالعّج  الؾخكشات٪( 86٪( ككاؽقكا علٍ )85أنوـ أبلػكا ) المزد اإللكتركنًؽً ات المسارك تأؽاد

ت قليلٌ هك نؾس اِتجاق الدم زارت عليى اإلجابات بالبخث الميدانً بخيث خاِكؽً المزتسؾٍ العاـ. تلقينى 

 . التً أؽادت أنى لـ يتـ إذبارها بالؾخكشات

هؿ يتـ إذبارهـ 

بالؾخكشات كالعّج 

هؿ كالذم زتتلقينى؟ 

 ؟ ىعليتكاؽقف 

  المجيبات علٍ المزد اإللكتركنً أكدف عدـ تلقيوـ ايٌ معلكمات بذشكص خقكقوف أك الذدمات  %75أزيد مف

 المتكؽرة لدل مشالد الشخٌ

  ًرهيف بكجكد المزاعدة النزاء بؿ كلجميع أف تزكيد النزاء بالمعلكمات ِ يككف بسكؿ داُـ بيف المزد الميدان

اِجتماعيٌ أـ ِ ك أيضا لطبيعٌ السذص الدم يزتقبؿ المرأة ك أخيانا للكضعيٌ الشخيٌ الخرجٌ التً تككف 

 . عليوا المرأة

 ك بعض  13-103مخاربٌ العنؼ  ة مف قانكفذإخدل الجمعيات أكدت أف أخد المزتسؾيات يقدـ للنزاء نب

 . المطكيات بذشكص خقكقوف

ما هً المعلكمات 

لوف التً تعطٍ 

بذشكص خقكقوف؟ 

كالذدمات المتكؽرة 

 لوف؟

 ٌطبيعٌ األزُلٌ الموجوٌ للنزاء من طرف مشالد الشخٌ العمومي 

 الزؤاؿ التؾاشيؿ

  ٌَأزُلٌ خكؿ المعطيات السذشي 

 كأخيانا خكؿ كثيرة اِعتداء كإف كانت لتً تعانً منواأزُلٌ خكؿ كضعيتوا الشخيٌ العكارض ا .

 تعرضت لى مف قبؿ

 ًىطبيعٌ العّقٌ التً تجمعوا معهكيٌ المعتدم كأزُلٌ خكؿ  ؽً خالٌ اِعتداء الجنز  

  ٌأخيانا تزأؿ إف كانت ذاُؾٌ أك خلؼ لذوا العنؼ شدم 

ما طبيعٌ األزُلٌ التً تطرح 

 العنؼ بذشكصعلٍ النزاء 

ؽً يؾ خميـ مف طرؼ سر

 المزتسؾيات؟

  يزتمعكف ألخد أذر غير المرأة إِ ؽً خاِت قليلٌ يزُلكف مراؽقً مشالد الشخٌ ؽً الػالب ِ

ؽوـ يكجوكفَ لمراؽقوا/المزؤكؿ عنواَ نؾس األزُلٌ التً يمكف أف  المرأة ذاشٌ إف كانت قاشر

 يطرخكها علٍ أم المرأة. 

ما طبيعٌ األزُلٌ التً تطرح 

 )ف؟ علٍ اآلذري

 سوادة طبيٌ ك/أك تقرير طبً خيث يتـ تكثيؽ العنؼ الجزدم 

 

ما طبيعٌ األدلٌ التً يتـ تجميعوا 

كاعتمادها مف طرؼ مشالد 

 الشخٌ العمكميٌ؟ 

 المرتكب من طرف سريك خميمالعنف  عننزاء ليٌ وثاُق تزلم لأ 

  ازتلمف كثاُؽ مف مشالد الشخٌ العمكميٌ بالبخث الميدانً أنوف% 56ك َ المجيبات بالمزد اإللكتركنً٪ مف 80أؽاد .

خيٌ للنزاءَ أك سوادة خالٌ الضكشؼ للسوادة طبيٌ ك/أك تقرير طبً تجدر اإلسارة إلٍ أف هدق الكثاُؽ سملت أزازا 

تراكح ما بيف نشؼ إِ أف معدؿ تزليموا يمدة تزليـ الكثاُؽ مف منطقٌ ألذرل  ؽًك بالرغـ مف اِذتّؼ  تؾيد الخمؿ

 أـ ِ. تكاجد الطبيبك خزب أيضا خالٌ كؿ شؼ يكـ خزب زاعٌ كن

  ٌخشلف عليوا بطلب أك إدف مف النيابٌ ؽقد جنزً  ِعتداءلنزاء اللكاتً تخشلف علٍ الكثاُؽ المرتبطٌ بتعرضوف لبالنزب

 ك ليس بطلب منوف ؽقط.  العامٌ ك عف طريؽ السرطٌ القضاُيٌ
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 . ؼبسأف السوادات الطبيٌ المجانيٌ للنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العن 2010ديزمبر  17بتارير  162مرزكـ كزارة الشخٌ رقـ  

 نعم 
56% 

 ال
44% 

 هل يتم تزليم النزاء وثاُق ؽً مشالد الشخٌ

 العنف المرتكب من طرف سريك خميمر المزلمٌ للنزاء ضخايا التقاريمعلومات عن السواهد الطبيٌ أو 

ما هك اإلجراء المتبع 

 للخشكؿ علٍ سكاهد طبيٌ 

  ؽً خاِت العنؼ غير جنزً تخشؿ النزاء علٍ سوادة طبيٌ بطلب منوا دكف الخاجٌ إلٍ أم إجراء قانكنً أذر أك

الجنزً إذنا ك  اِعتداءالنزاء سوادة طبيٌ تؾيد  اللجكء لزلطٌ أذرل بينما ؽً خاِت العنؼ الجنزً يزتلزـ تزليـ

 تعليمات مف النيابٌ العامٌ.

  لتزليـ السوادة الطبيٌ يتـ دلؾ عف طريؽ المزاعدة اِجتماعيٌ التً تمد النزاء بمطبكع طلب الخشكؿ علٍ السوادة

الطبيٌ ك هك ما يمكف النزاء مف اِزتؾادة مف مجانيٌ هدق السوادة
42
  

 النزاء أنوف لـ تخشلف علٍ كثاُؽ مف مشالد الشخٌ إِ بتدذؿ مف إخدل الجمعيات ذكرت مجمكعٌ مف 

  

 أنكاع الكثاُؽ الطبيٌ

 المتضمنٌ بوا تك المعلكما

 

  ٌسوادة طبيٌ تؾيد تنخشر ؽً دكف الخاجٌ إلذف مف النيابٌ العامٌ  النزاءلجميع زلـ لتً تاالطبيٌ الكثاُؽ بالنزب

سوادة طبيٌ تؾيد الضرر ك َ بالمزتسؾٍ العاـ بتزلـ مف قبؿ الطبيجز الشخً عالضرر الجزدم كتخدد نزبٌ ال

  َالنؾزً تزلـ مف الطبيب األمراض العقليٌ كالنؾزيٌ.

 ٌتقرير مؾشؿ ؽوً تتضمف  كهً المرتبطٌ أزازا بالعنؼ الجنزًَ بالنزبٌ للكثاُؽ المزلمٌ بعد إدف مف النيابٌ العام

نكع ك مدة العجز باإلضاؽٌ إلٍ تعرضت لى المرأة كاألضرار المرتبطٌ بى الذم العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ  خكؿ

تأكيد إف كانت المرأة قد تعرضت ِعتداء ك ال كشؼ دقيؽ للخالٌ التً تكجد عليوا المرأة ذّؿ الؾخصمع الشخً 

هؿ ك َ الكضعيٌ الشخيٌ للمرأة هؿ هً خامؿ اـ ِك إف كاف هناؾ اؽتضاض للبكارة أـ ِ مع كشؼ جنزً أـ ِ

 .تعانً مف مضاعؾات تزتكجب تدذّت طبيٌ اذرل مف قبيؿ الؾخكشات باألسعٌ

  السكاهد الطبيٌ التً تمند للنزاء كهً عبارة عف مطبكع يتـ مألق مف طرؼ تبيف مف ذّؿ البخث الميدانً أف

خزب  متعددة ذجنماليزت مكخدة ِ علٍ الشعيد الجوكم ك ِ علٍ شعيد الكطنً بؿ هناؾ  ك هًالطبيب المذتص 

 كؿ مزتسؾٍ ك هناؾ مف يعتمدها ؽقط باللػٌ الؾرنزيٌ ك هناؾ مف يعتمد اللػٌ العربيٌ. 
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رغب أرملٌ كانت تعمؿ بالخقكؿ ك بعد مدة مف عملوا هناؾ أشبد رب عملوا يطلب منوا أف تدذؿ معى ؽً عّقٌ بخكـ أنى ي

بالزكاج منوا نظرا لككف زكجتى عقيـ ؽكاؽقت ك بعدها أشبد يجبرها علٍ ممارزٌ العّقٌ الخميمٌ ك عندما خملت لـ يرد 

اِعتراؼ بالجنيف ك قاـ بتعنيؾوا جزديا خيث قاـ بعضوا ؽً أدنوا إلٍ أف أذد جزءا منوا ك بعدما لجأت للمزتسؾٍ كتلقً العّج 

لكدمات لـ تزتطع إذبارهـ ك لـ تزتطع الخشكؿ علٍ الكثاُؽ أيضا بزبب كتمانوا ألمر العنؼ ك ـ زؤالوا عف زبب الجركح ك ات

 بعدما أذبرها طبيب المزتعجّت أنى يجب إبّغ السرطٌ ؽرت هاربٌ ذكؽا مف أف تتـ متابعتوا 

 

كذلؾ لعدـ  م تعرضف لى َتزلـ للنزاء سكاهد طبيٌ تتضمف مدة عجز قد ِ تتنازب كخجـ العنؼ الذذكرت إخدل الجمعيات: "

الظاهرة للعنؼ َهناؾ مف النزاء مف كقعت لوف مضاعؾات بزبب  لألثاراجراء ؽخكشات دقيقٌ كباطنيٌ للنزاء كاِكتؾاء بالمعاينٌ 

العنؼ بعد اذذ السوادة الطبيٌ خالتيف تعرضتا للضرب علٍ مزتكل الرأس إخداهف عانت مف غيبكبٌ متقطعٌ كؽقداف مؤقت 

 "يكما 13وادة الطبيٌ ؽيوا مدة عجز للذاكرة الس

 

ؾ ك قاـ بتعنيؾوا جزديا ك أجبرها علٍ ممارزٌ لبذ لوا لـ يزمدت زنكا 3لمدة عندما أرادت أف تنوً عّقتوا بى كالتً دامت 

تككف خامؿ نظرا لّعتداء الذم أف لؾ تكجوت للمزتسؾٍ ذكؽا مف اُى تخث التوديد ك الضرب ك إثر ذالجنس معى ك مع أشدق

عند كلكجوا للمشالد الشخيٌ تـ إيقاؽوا مف طرؼ خارس األمف نظرا لككنى يعرؽوا ك يعرؼ أنوا تقطف مع  ىتعرضت لى اِ أن

 .سذص دكف زكاج ك لـ يرد الزماح لوا الدذكؿ إلٍ أف تدذؿ بعض األطباء

 

خد العشا بذاتً كلوا ك نتؾنً عاـ دياؿ الزكاج خشلت راجلً مع مرا أذرل ؽطكمكبيؿ ملً هضرت معى ضربنً بكا 40مف بعد 

ك رمانً علٍ األرض ك هً كتسكؼ ك مف بعد هاد سً زمد ؽيا ك مسا معوا ك كاف ما جاك الناس ك دانً لزبيطار ليقدملً 

يكـ ك لكف أنا كنت بػا كثر خزيت بوـ ظلمكنً بواد المدة لً  20اإلزعاؽات األكليٌ ك عطاكنً السوادة الطبيٌ المدة ديالوا 

 سوادةالؽ

 

ربٌ بيت تعرضت للعنؼ أثناء تؾسً ؽيركس ككركنا المزتجد مف طرؼ زكجوا خيث أنى انواؿ عليوا بالضرب ك قد طاؿ العنؼ 

األطؾاؿ أيضا ك طردها بدكف رخمٌ كِ سؾقٌ ناكرا كدها ككقكؽوا معى ؽً أطكار خياتوما الزكجيٌ كجاز لنا أف نذكر كذلؾ أنى 

زاليب ؽؾً أذر مرة قاـ بضربوا ضربا مبرخا كبزّح أبيض علٍ مزتكل يدها مما أدل بوا عنؾوا ؽً كثير مف المرات كبستٍ األ

للمزتسؾٍ إِ أنوا لـ تتلقٍ أم عنايٌ نظرا لعدـ تكؽرها علٍ المبلؼ الكاؽً مف الماؿ لتػطً مشاريؼ العّج  كمما زاد الطينٌ بلٌ 

الممرض المداكـ"زيرم تكمسً ؽدارؾ كشبرم كِ غدم  (( ككما قاؿ لواRAMEDعدـ تكؽرها علٍ نظاـ المزاعدة الطبيٌ 

 تجيبً الربخٌ بمعنٍ ككركنا

 

مف المجيبات  %20مف النزاء َ ؽً البخث الميدانًَ أكدف عدـ ازتّموف أيٌ كثيقٌ مف مشالد الشخٌ ك  %44ما يقارب  لمف تزلـ السكاهد الطبيٌ

 أكدف نؾس السًء ك ذلؾ راجع ؿ: علٍ نؾس الزؤاؿ بالمزد اإللكتركنً

 طبيب كلس مف شّخيات العطلٌ األزبكعيٌ كأخيانا ختٍ يكـ الجمعٌ المكلؼ مف داذؿ الذليٌ ذّؿ الطبيب  غياب

 . تزليـ السوادة الطبيٌالدم يػطً أياـ المداكمٌ المزتعجّت 

  ًالمركر عبر النيابٌ العامٌ للخشكؿ علٍ عدـ رغبٌ النزاء ؽً تقديـ سكايٌ جناُيٌ أك ختٍ ؽً خالٌ اإلعتداء الجنز

 إدنوا بتزليـ الكثاُؽ. 

  أك لقلٌ اإلمكانيات. بزبب البعد  للمزتسؾٍألكثر مف مرة  التنقؿعلٍ  النزاءعدـ قدرة 
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زكجٌ كانت تعرضت للعنؼ بسكؿ طؾيؼ ؽؾً البدايٌ كاف المعتدم يعنؾوا بسكؿ لؾظً ِ غير كبسكؿ تدريجً بدأ العنؼ يتؾاقـ 

بلٌ أنوا كانت خامؿ كبعد شكر األسعٌ تأكد ليشؿ بى المطاؼ للضرب كالمبرح الذم دذلت علٍ إثرق للمزتسؾٍ كما زاد الطينٌ 

أنوا قد تعرضت للكزر علٍ مزتكل األنؼ كهذق اإلجراءات أذدت مف الضخيٌ خكالً سور مف الكقت ختٍ تتكجى للمشالد 

 األمنيٌ

 ؟خريتواكتقييد لوا أـ بودؼ مراقبتوا مهؿ مراؽقٌ األذريف للمرأة لمشالد الشخٌ العمكميٌ يككف بودؼ دع ?

 ذكيؼ يتـ اذالمزتكجبٌ لوف ككالعّجات ما هً اإلجراءات التً يتـ اتذادها مف أجؿ إذبار النزاء بمذتلؼ الؾخكشات  ?

 مكاؽقتوف؟

إلٍ أم مدل تؤذذ األضرار النؾزيٌ ؽً تخديد نزبٌ العجز الناتح عف العنؼ الدم يطاؿ المرأة عند تخديد السوادة  ?

 الطبيٌ؟

التً تمند ؽً الػالب للنزاء ضخايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ هؿ تؾكؽ ؽً العادة العسريف ما هك معدؿ نزب العجز  ?

 يكما أـ تقلوا؟

خايا العنؼ ؽً جميع المزتسؾيات ما مدل زرياف العمؿ بالمرزكـ الكزارم المتعلؽ بمجانيٌ الذدمات الممنكخٌ للنزاء ض ?

 ؟ؽً جميع األكقات التً تلجأ لوا النزاء للمزتسؾٍك

ً المعايير المعتمدة مف طرؼ مشالد الشخٌ مف أجؿ تخديد نزبٌ العجز ؽً السوادة الطبيٌ ككيؾً يتـ تخديد هدق ما ه ?

 المعايير؟ هؿ األمر يتعؿ بزيازٌ منتوجٌ أـ بتقدير ذاص بالطبيب؟

 :يجب التعمؽ أكثر مف ذّؿ بخث يركز أزازا علٍ ?

  مف طرؼ سريؾ خميـ العنؼالنزاء ضخايا  علٍ العمكميٌالشخٌ  مشالداألزُلٌ التً يطرخوا مكظؾك. 

 لؾخص الطبً السرعً كعناشرقما يسملى بالضبط ا 

 العمكميٌالشخٌ  مشالدجمعوا طبيعٌ األدلٌ التً ت 

  .ٌالكثاُؽ الطبيٌ القانكني 
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 السرطٌ القضاُيٌ )السرطٌ/الدرؾ( . ب

 تذكير:

  ٌكما%67مشالد السرطٌ القضاُيٌ إلٍ عف مزاعدة مف لـ تبخث أبدا التً أكدت أنوا  بالبخث الميدانًبلػت نزبٌ اإلجاب 

 نؾس السًء٪ مف المساركات ؽً اِزتطّع اإللكتركنً 89أكدت 

  عند السرطٌ كقؾف سكايتوف تنوف أاإللكتركنً  بالبخث  %3.39كالبخث الميدانً المساركات ب%مف 22أف تجدر اإلسارة

 القضاُيٌ

 

 اء عف العنؼ مباسرة لمشالد السرطٌ القضاُيٌَ ؽإف هدق األذيرة ِ تخيؿ الملؼ علٍ النيابٌ بيف البخث أنى عند تبليؼ النز

الزرعٌ أِزمٌ ؽً مثؿ هذق الملؾاتَ كما بيف البخث أف هناؾ تؾاكت ؽيما يذص الزرعٌ  تضيىتقالعامٌ ؽً خينى أك خزب ما 

أياـ مف أجؿ  10قارير أف السرطٌ قد تزتػرؽ مدة أقشاها المعتمدة ؽً إخالٌ الملؾات ما بيف السرطٌ أك الدرؾ إذ أسارت الت

إخالٌ الملؼ علٍ النيابٌ العامٌ ؽً خيف قد تزتػرؽ مشالد الدرؾ الملكً أخيانا ما يقارب السور قبؿ إخالٌ الملؼ؛ كمع ذلؾَ 

 يلزـ إجراء مزيد مف البخث لتأكيد ذلؾ كتخديد األزباب المختملٌ.

  إجراء للسرطٌ أك الدرؾ مف أجؿ ضماف هاب مباسرة إلٍ النيابٌ العامٌ إلشدار التعليمات الذتؾضيلوف أؽادت بعض النزاء

 .ك ثيرتىتزريع  كتخقيؽ 

  • أخالتوـ َ بالعنؼ أنى بدِن مف تزجيؿ سكاكاهـ َالمتزكجيف مف طرؼ سريؾ خميـَأؽاد عدد ِ بأس بى مف ضخايا العنؼ

ٌ اِغتشاب الزكجًَ عدـ أك ؽً خال -رة إلٍ شعكبٌ إثبات العنؼ مخاكـ األزرة للطّؽَ مسيالسرطٌ القضاُيٌ علٍ 

 .تجريمى 

  علٍ أنى ِ يتـ تسجيعوف َ اللكاتً تتعرضف لعنؼ مف طرؼ سريكوف الخميـ ػير المتزكجاتَالالنزاء أؽادت مف ناخيٌ أذرل

العّقات الجنزيٌ غير  بزبب ذطر تعرضوف للمّخقٌ القضاُيٌ بزبب السرطٌ أك الدرؾإلٍ هدا العنؼ اإلبّغ عف 

 المسركعٌ.

  جزدينا أك  العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـؽً الخاِت التً تقكـ ؽيوا النزاء غير المتزكجات باإلبّغ عف أم سكؿ مف أسكاؿ(

مف َ بدِن المعنؼ وا ك بيفبتيزير مف التكنكلكجيا َ كما إلٍ ذلؾ(َ تميؿ التخقيقات إلٍ التركيز علٍ تخديد طبيعٌ العّقٌ بين

 ؽعاؿ العنيؾٌ .األزلككيات كالالتركيز علٍ 
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  ًالمراؽقٌ للمزتسؾٍ –مزالٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ مف طرؼ السرطٌ كالدرؾ )اِزتماع زجؿ البخث تخزنا ؽ-

انى تمت مراؽقتوف مف طرؼ السرطٌ إلٍ المزتسؾٍ ت مجمكعٌ مف النزاء أكد) المكاكبٌ للخشكؿ علٍ اإليكاء عند الخاجٌ (

 علٍ اإليكاء.(وف اِتشاؿ المزتمر بالجمعيٌ مف طرؼ الدرؾ للمزاعدة ؽً خشكلأك  الطبيٌ لخشكؿ علٍ السوادةل

 بالذهاب إلٍ  الضخيٌَأكيد أقكاؿ تزعٍ إلثبات ك تمنوجيٌ بالتخقيقات بنساط كتجرل األبخاث ك إلٍ أم مدل  ا.ليس كاضخ

 .القراُف ك غيرها كمزرح الجريمٌ أك التخدث إلٍ السوكد أك جمع األدلٌ 

  ٌكشؼ العديد ممف تمت مقابلتوـ الشعكبات التً كاجوتوـ ؽً الخشكؿ علٍ معلكمات مف زلطات إنؾاذ القانكف خكؿ نتيج

 سكاكاهـ.

  تلجأ النزاء للسرطٌ القضاُيٌ؟ومتٍ كيف 

 

  ٌاِعتداء ألزيد مف أزبكعكاف بعد  %79بيف البخث الميدانً أف مف بيف النزاء اللكاتً تكجوف لمشالد السرطٌ القضاُي .

تؾاقـ العنؼ أك عندما يمارس عنؾا يذلؼ  عند َ يككف ذلؾلمشالد السرطٌ القضاُيٌمباسرة تكجوف تبالنزبٌ للنزاء اللكاتً 

 . ضررا كبيرا يزتكجب اللجكء للمزتسؾٍ

 أنى ليس كثيرة الزياراتَ تبيف مف ذّؿ مذتلؼ اإلجابات علٍ المدة التً تزتػرقوا زيارة النزاء لمشالد السرطٌ القضاُيٌ ك

اتذادها بسأف كؿ ملؼ علٍ خدةَ كبالرغـ  اإلجراءات التً تقرر هدق المشالدلطبيعٌ هناؾ تكجى عاـ بارز بؿ يذضع األمر 

 زاعتيفدقيقٌ إلٍ  30مف لودق المشالد قد تزتػرؽ الزيارات األكلٍ انطّقا مف مذتلؼ اإلجابات يمكننا القكؿ بأف مف دلؾ ك

 . خيث تراكخت مف مرة إلٍ زت مرات هدق المشالدعدد المرات التً ذهبت ؽيوا النزاء إلٍ اإلجابات خكؿ ذتلؼ كما ا

  ٌبالنزبٌ للنزاء الّتً تتكجوف مرة كاخدة للضابطٌ القضاُيٌ ؽودا يرتبط اما باألموات العازبات بعد الكِدة أك بذشكص سكاي

كدة الٍ بيت الزكجيٌ أك بيت األزرة أما بذشكص المرات المتعددة ؽخينما ازترجاع الخكاُح أك المخضكف أك ارجاع المطر

يككف المكضكع مرتبط بقضيٌ الضرب كالجرح أك الزرقٌ أك اغتشاب أك اعتراض الزبيؿ أك الخرؽ .... ؽتتكجى الضخيٌ ؽً 

 .هدق الخالٌ الٍ الضابطٌ القضاُيٌ مرات متعددة مف أجؿ الزؤاؿ عف مآؿ سكايتوا

  السًء الدم دؽعوا تلجأت للسرطٌ أك أك النؾقٌ اك الخضانٌ النزاء أنوا تعرضت للعنؼ نتيجٌ لمطالبتوا بالطّؽ أكدت بعض

 الدرؾ مف أجؿ خمايتوا مف العنؼ 

 
 

 

مباسرة بعد 

;  23; اإلعتداء

21%  

ألزيد من أزبوع 

;  87; بعد اإلعتداء

79%  

 متٍ وكيف تتوجى النزاء للسرطٌ القضاُيٌ
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 السرطٌ القضاُيٌ تجارب النزاء مع 
 

 أزُلٌ خكؿ تجارب النزاء إجابات النزاء

  • علٍ أنوف تكجوف شؼ النزاء اللكاتً تمت مقابلتوف ٪ مف المساركيف عبر اإلنترنت كأكثر مف ن75أؽاد

برؽقٌ سذص ما َ عادة ما يككف أخد أؽراد األزرة ك / أك عضك ؽً جمعيٌ نزاُيٌ لمراكز السرطٌ أك الدرؾ 

 مخليٌ. أكضخت النزاء اللكاتً ذهبف بمؾردهف أنوف ِ يردف أف يعرؼ أخد عف العنؼ 

هؿ تتكجى الناجيات كخدهف أـ 

 ؟مايراؽقوـ سذص 

  ضػط مف أجؿ التذلً عف السكايٌ أك مف أجؿ التنازؿ تعرضف للمف المزتجكبات  %14أزيد مف 

  أنى بدؿ تزجيؿ سكايتوف تـ  بمذتلؼ أسكالى الزكجًعف العنؼ اللكاتً بلػف المتزكجات أؽادت بعض النزاء

ك أف تككف شبكرة مع ألزرة. اكازتقرار الرجكع لبيت الزكجيٌ مراعاة لمشالد األطؾاؿ اِقتراح عليوف بإلخاح 

 .زكجوا

  طلبت منوا التنازؿ عف القضيٌ المرؽكعٌ ضد زكجوا  السرطٌ كما الدرؾأؽادت بعض النزاء المتزكجات أف

أذبرتوا أنى  السرطٌكالعكدة إلٍ منزؿ الزكجيٌ "لمشلخٌ األطؾاؿ كازتقرار األزرة". ذكرت امرأة متزكجٌ أف 

 ؾ".يجب عليوا "التخلً بالشبر مع زكج

  يتـ تذييرهف إما بعدـ تقيـ السكايٌ أك المتابعٌ بتومٌ الؾزاد أؽدف أنى الؾتيات الػير متزكجاتبعض  

  ٌهك بخد داتى لبيت الزكجيٌ  الرجكعمف أجؿ ؽً زيارة السرطٌ اضطرار المرأة أف تراؽؽ السرطٌ القضاُي

 إهانٌ ذاشٌ أنى يتـ أما المأل ك ؽً نؾس زيارات نقؿ المتوميف. 

هناؾ لخظٌ أك لخظات خيث هؿ 

الضػط مف  النزاءتتعرض ؽيوا 

أجؿ التراجع عف قضيتوف؟ أك 

 أخززف باإلهانٌ؟ 

 93 مف المعتدم ؽً هذق  اتذاُؾأؽادت بككنوف كف ٪ عبر اإلنترنت 67.ك اإلجابات ؽً البخث الميدانً٪ مف

 المرخلٌ. 

 إيذاُوا هً أك أخد أؽراد ازرتوا. هف بالقتؿ كعادتا ما ِ تشرح النزاء بذكؽوف مف المعتدم نظرا لتوديدق إيا

إجراءات  دأؽادت بعض النزاء أنوا عندا أذبرت السرطٌ بذكؽوا أذبركها أف النيابٌ العامٌ مف يمكف أف تتذد

 لخمايتوا ك ليس هـ

 ـ ل هؤِءبتعرضوف لتوديد مف طرؼ المعتدم أف القضاُيٌ النزاء اللكاتً أذبرف السرطٌ  أؽادت نزبٌ قليلٌ مف

 كالتأكيد علٍ أنوـ "زيتدذلكف إذا خدث أم سًء".  فمأنتوبسًء بؿ اكتؾكا بط ايقكمك

  غالبيٌ اإلجابات أكدت أف هناؾ توديدات بتعريضوا للطرد مف بيت الزكجيٌ ك بيت األزرة إدا ما بلػت أك لـ

 تتنازؿ عف سكايتوا

هؿ النزاء تكف ذاُؾات مف 

 المعتديف؟ 

 21% اذبارهف أكدف أنى تـ  ٪ مف المساركيف عبر اإلنترنت50ك اؿ ؽً البخث الميدانً المجيبات علٍ هدا الزؤ

اؽادت مجمكعٌ مف النزاء أف بعض أؽراد السرطٌ . ؽً غياب عقد كثيقٌ زكاجبإمكانيٌ متابعتوف بتومٌ الؾزاد 

 . مف باب اإلذبار القضاُيٌ أذبركها بودق اإلمكانيٌ 

هؿ تؤثر مقتضيات القانكف الجناًُ 

تعلقٌ بالؾزاد )العّقات ذارج الم

ؽً إطار الزكجيٌ( بسكؿ أك بآذر 

 هدق المرخلٌ علٍ 

  أك العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ رزميا النزاء غير مطالبات بأداء أم سًء مف أجؿ تبليؼ السرطٌ القضاُيٌ عف

شاريؼ ك مف المجيبات علٍ البخث الميدانً أكدف أنوف كف مجبرات أداء م %36غير أف  طيلٌ اإلجراءات

التكجى يكميا لمشالد األمف مف اجؿ اِزتؾزار علٍ مآؿ مزتلزمات أزازيٌ لمتابعٌ مأؿ سكايتوف مف ذّؿ 

  سكايتوف ك هك ما يكلؾوف مشاريؼ التنقؿ.

هؿ النزاء مطالبات بأف تؤديف 

 مقابؿ سيُا ما؟ كيؼ؟ لماذا؟ 
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14% 

86% 

مدل تعرض النزاء للضػط ك اإلهانٌ

 ال نعم

93% 

7% 

 هل تكون  ذاُؾات من المعتدي ؽً هده المرخلٌ

نعـ ِ
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 نعم

21% 

ِ 

79% 

 هل يتم إذبارهن بإمكانيٌ متابعتون بتومٌ الؾزاد

 نعم
36% 

 ال
64% 

 هل تكون النزاء ملزمات بأداء سًء
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 المرتكب من طرف سريك خميمالعنف لضخايا  السرطٌ القضاُيٌرها مشالد الذدمات التً توؽ 

 

  
 

    
 

 ًك المّخظ أف ؽً الكثيقٌ األكلٍ الت. ك التكجى لعدة مرات لمشالد األمف لما تتزلمى النزاء مف السرطٌ بعد كضع سكايتوفذج كنم

زلمت لشاخبٌ السكايٌ لـ يتـ تضمينوا إرزاؿ الملؼ مما جعؿ شاخبٌ السكايٌ تعكد عدة مرات لكً يكتبكا لوا ؽقط رقـ اإلرزاؿ 

 س الكثيقٌ المزلمٌ مف قبؿ علٍ نؾ

 

34% 

66% 

هؿ يتـ تزكيدهف بمعلكمات عف خقكقوف ك الذدمات المتكؽرة لوف

 ال نعم

 الزؤاؿ السرطٌ القضاُيٌ

  العديد مف المساركات ؽً البخث الميدانً لـ تتمكف مف تخديد مف بالضبط ازتقبلوا أك مع مف تعاملت مف داذؿ

 . مراكز األمف أك الدرؾ

 تـ ازتقبالوف كمقابّتوف  مف زيزتمع لوف بؿاذتيار ؽً  أجمعت المساركات ؽً البخث أنى لـ يكف لديوف الخؽ

 ؽً ذلؾ الكقت.  المركزمف قبؿ مف كاف مكجكدنا كؽً 

  ضخايا العنؼ عند ذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ يتـ ازتقباؿ النزاء مف طرؼ تسير األبخاث الميدانيٌ إلٍ أنى

باِزتماع للنزاء كأبلؼ  ٌ أك المزاعد اِجتماعًخيث تتكلؼ المزاعدة اِجتماعيقزـ السرطٌ تكؽرها مف داذؿ 

 كعلٍ أؽراد مدربيف علٍ ازتقباؿ النزاء ضخايا العنؼ.  مكتب ذاص المزتجكبكف أف هدق الذّيا تتكؽر علٍ

  التً يقكـ بوا مع عدـ تكؽر دركييف كثرة المواـ كما األسذاص المزتجكبكف علٍ أؽادت النزاء بالنزبٌ للدرؾ

 . العنؼ ضد النزاء بسكؿ عاـبأك مف طرؼ سريؾ خميـ العنؼ ات مكلؾكف ؽقط بملؾ

 مف يزتقبؿ النزاء؟

 66 ٪ أؽادكا بأنوـ لـ يتلقكا أم  هدا الزؤاؿ علٍ المزد اِلكتركنً مف المجيبيف علٍ%67بالبخث الميدانً ك

 كثاُؽ أك معلكمات خكؿ الخقكؽ كالذدمات المتاخٌ لوـَ 

 خقوف ؽً مكعٌ مف المعلكمات خكؿ خقكقوف اقتشرت هدق المعلكمات خكؿ بالنزبٌ اللكاتً تـ إذبارهف بمج

النزاء اللكاتً تمرف عبر  )بالنزبٌ الذليٌبرقـ هاتؼ ذاص َ متابعتوف بتومٌ الؾزاد كبإمكانيٌ متابعٌ الجناة

 برقـ السكايٌ ك تارير اإلرزاؿ للنيابٌ العامٌ؛ ٌالذليٌَ ك كثيق

 مكينوا مف كثيقٌ اإلخالٌ تككف غير كاملٌ المعلكمات مما يجولوا تضطر شرخت بعض النزاء أنى أخيانا يتـ ت

  للعكدة لدل السرطٌ القضاُيٌ مف أجؿ اإلزتؾزار عف باقً المعلكمات الػير متضمنٌ )أنظر النمكذج أدناق(

ما هً المعلكمات التً 

تمند للنزاء ضخايا 

العنؼ ف طرؼ سريؾ 

بذشكص خميـ 

خقكقوف؟ ك الذدمات 

 لوف؟المتكؽرة 
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                  قٌ بدكف تارير إرزاؿكثي

     نؾس الكثيقٌ بعد تضمينوا تارير اإلرزاؿ

  السرطٌ القضاُيٌطبيعٌ األزُلٌ الموجوٌ للنزاء من طرف مشالد 

 الزؤاؿ السرطٌ القضاُيٌ

  كف بأكامر النيابٌ العامٌ ك مف طرؼ السرطٌ القضاُيٌ مرهالعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ إجراء بخث خكؿ

 . تعليماتوا

  ك ؽً خاِت قليلٌ خيث يتـ اِزتماع للمعتدم ك تتـ بسكؿ أزازً مع المرأة تبيف نتاُح البخث أف المقابّت

 . أيضا المراؽقيف ؽً خالٌ القاشرات

مف هـ األسذاص الذيف 

يتـ اِزتماع أك 

 ازتجكابوـ ذّؿ البخث؟

 ك التعريؾيٌ كزف ك الخالٌ العاُليٌَ مخؿ اإلقامٌأزُلٌ خكؿ المعطيات السذشي ٌ  َ 

  أزُلٌ عف هكيٌ المعتدم ك مكاشؾاتى 

 ك إف كاف هناؾ زكاج مدتى؛طبيعٌ العّقٌ التً تجمعوا مع المعتدم أزُلٌ خكؿ . 

  إف كاف أكؿ اعتداء أـ تكرر مكاف كقكعىَ كزيلٌ المزتعملٌ العنؼ أزُلٌ خكؿ 

 ٌيؾ الخميـ لوا "عّش ضربؾ"أزباب تعنيؼ السر خكؿ أزُل  

  .أزُلٌ عف مقاكمٌ المرأة للمعتدم ك إف كانت قد زببت لى جرح ما 

 رارق؟كإف كاف أكؿ اعتداء أـ تكرر ك عدد مرات ت 

  إف كانت المرأة تتكؽر علٍ سوكد 

  ٍتزجيّتَ كام قرينٌ ممكف اف تؾيد القضيٌ–أدلٌ )شكر إف كانت تتكؽر عل 

 للمرأةات طبيعٌ تكذيبيى ذأزُلٌ 

 مف قبؿ؟العنؼ  لمادا لـ تبليػً عف 

 لمادا ترغبيف التبليؼ عف زكجؾ ك تذريب منزلؾ ك أزرتؾ؟ 

 أزباب تكاجدها ؽً مكاف ما  أك ؽً كقت ما مع السريؾ الخميـ أك أزباب تكاجدها لكخدها معى؟ 

ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ 

 طرخا علٍ النزاء ؟

 

  أخد غيرها  تجكاب أمِ يتـ ازالنزاء أنى  غالبيٌأؽادت.  

  ؽً خالٌ ازتجكاب ك اِزتماع ألطراؼ أذرل مف غير المرأة ؽػالبا ما يككف المعتدم ك أك أم سذص

طبيعٌ ك تخكـ األزُلٌ خكؿ المعطيات السذشيٌ العنؼ الكاقعٌ يمكف أف يككف ساهدا علٍ مراؽؽ لوا أك 

 َ.  العنؼعّقتى بالمرأةَ كقاُع 

يتـ ما طبيعٌ األزُلٌ التً 

طرخوا علٍ اآلذريف؟ 

)السوكدَ المعتدم 

 آذركف(

  ا مف التخقيقات يقتشر علٍ أقكاؿ المرأة كالجانًَ باإلضاؽٌ إلٍ السوادة البخث إلٍ تسير نتاُح أف عددنا كبيرن

 . الطبًالتقرير أك  ك السرعًالطبيٌ 

 ُملمكزٌ باإلضاؽٌ إلٍ األدلٌ اليٌَ تميؿ األدلٌ كاإلثبات إلٍ اِزتناد بسكؿ كبير إلٍ اإلشابات الجزديٌ المر

 مثؿ الشكر أك الرزاُؿ النشيٌ أك الشكتيٌ أك التزجيّت. 

  بطلب منوف خيث  السرطٌ علٍ شكر الواتؼ ك الرزاُؿ الشكتيٌ ك المكالمات أف اعتمادالنزاء بعض أؽادت

 ً كبقكة القانكف. بسكؿ منوجا بدِن مف البخث عنو ذبرة تقنيٌ علٍ هكاتؾوفعبرف عف رغبتوف ؽً إجراء 

ما طبيعٌ األدلٌ التً يتـ 

تجميعوا ذّؿ البخث؟ 

كما هً الكزاُؿ التً يتـ 

 ازتعمالوا مف اجؿ ذلؾ؟
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امرأة تقيـ بالمجاؿ الخضرم ) مف بعد ما طلقت منك مزاؿ تبعنً ك كيضربنً ك كيوددنً يّ مرجعتش ليى سً ليذّنً مسيت 

 نً ك يذلينً نعيش خياتً (لبكليس ك سكيت بيى باش يبعد م

 

طلقت منك غير باش نرتاح ك لكف هك مابػاش يبعد عليا ك رجع كيتبعنً ك يسكهنً ك يضربنً ؽدارنا ك ختٍ ؽسارع ك ملً سكيت 

 بى مادارك ليى كالك خيت أنا مالقيتش ليسود معايا

 

كثيرا كلـ يعد يستػؿ بعد أف  نًضربك ي يعنؾنً أذدزنكات ككاف يقطف معً ؽً بيتً 3كنت علٍ عّقٌ مع شديؽ خميـ لمدة 

خينما أعكد مف العمؿ ؽً اليكـ الذم أذد ؽيى أجرتً يأذدها منً بالقكة  َطردق مدير المعمؿ ألنى يذهب للعمؿ كهك ؽً خالٌ زكر

ؽض كقاـ طلبت منى إنواء العّقٌ كمػادرة بيتً الذم هك إرث مف كالدم ر عندمابخكـ أننً أعمؿ معى ؽً نؾس معمؿ الذياطٌ 

علٍ ممارزٌ الجنس مع شديؽ لى كبعد اِعتداء بيكميف اتشلت بالتوديد أجبرنً كبدعكة أشدقاُى للقياـ بليلٌ مليٌُ بالذمر 

بشديقٌ لً ؽنشختنً بالتكجى إلٍ المزتسؾً لمعرؽٌ ما العمؿ كذؾت أف أشبد خامّ ككذلؾ سجعتنً علٍ زيارة السرطٌ 

زتماع لً مف طرؼ السرطٌ أذبركنً بإمكانيٌ التدذؿ لطردق مف البيت كلكف زأتابع بتومٌ ككضع سكايٌ ليػادر منزلً كبعد اِ

 الؾزاد

 

زنٌ تقيـ بالمجاؿ القركم ) جرا عليا مف الدار ك رمانً ؽالزنقٌ مع كِدم ك ملً رؽعت عليى الدعكة  29امرأة تبلؼ مف العمر 

 نسكً بى باش يرجعكنً لدارم .دياؿ النؾقٌ ضربنً ك هددنً سً ليذّنً نمسً لجدارميٌ ك 

  

أبناء َالزكج مدمف علٍ المذدرات داُـ الضرب الزب كالستـ كالتخقير لوا بسكؿ يكمًَ ذّؿ  3زنٌ لوا  14متزكجٌ لمدة امرأة 

الزنكات األكلٍ للزكاج  ك عندما كاف لوا إبف كاخد خشلت علٍ الطّؽَ لكف ك إثر ضػط مف العاُلٌ كبزبب قلٌ اإلمكانيات 

لماديٌ ألزرتواَ قبلت بالعكدة لزكجوا بعد اف اكد لوا انى زيتػيرَ مباسرة بعد عكدتوا عاد الزكج مف جديد لتعريضوا للتعنيؼ ا

َشبرت طكيّ كذّؿ هذق المدة أنجبت طؾليوا اآلذريف ازتمرت  علٍ هذا الخاؿ إلٍ أف أشيبت بمرض علٍ مزتكل الرخـ مما 

ات ك العّج بالمزتسؾيات الخاشٌ لعدـ تكؽرها ؽً المزتسؾيات العمكميٌَ لكف الزكج تطلب مشاريؼ ماديٌ مف أجؿ الؾخكش

رؽض ك كلما طلبتى بمقابؿ الدكاء كاف يعرضوا الضرب كالستـ ك عندما تدهكرت خالتوا الشخيٌ قاـ بطردها مف بيت الزكجيٌ. 

 السرطٌ ؽً اليكـ المكالًَ  ليزتدعً اخد الجيراف زيارة اإلزعاؼ ك تـ نقلوا للمزتسؾٍ خيث ازتمعت لوا

طلبت السرطٌ منوا اخضار السوادة الطبيٌ إِ أنوا لـ تؾعؿ كلـ تعد لتتبع السكايٌ تقكؿ ماجدة "مكنكش عندم الؾلكس باش نرجع 

ؽ ختٍ المدينٌ باش نأذذ السوادة الطبيٌَ أنا مبػيت منكا دبا كالك بػيت غير نتونا منك" اتذذت ماجدة قرار تقديـ دعكل الطّ

 للسقاؽ متذليٌ عف كؿ مزتخقاتوا كمختؾظٌ بخقوا ؽً خضانٌ ابناُوا. 

  

 يضربنً ك يسكهنً ك كيتبعنً رجع ك عليا يبعد مابػاش هك لكف ك نرتاح باش غير منك طلقت)  الخضرم بالمجاؿ مطلقٌ مرأة

 معايا ليسود مالقيتش أنا خيت كالك ليى مادارك بى سكيت ملً ك ؽسارع ختٍ ك ؽدارنا

 ؟ؽعّ كهؿ يتـ ذلؾلعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ؽً أم ظركؼ يمكف إلقاء القبض علٍ مرتكبً  ?

 ؟العنؼ سريؾ خميـعلٍ ملؾات ما هً اِذتّؽاتَ إف كجدتَ بيف اجابٌ السرطٌ كالدرؾ  ?

 التخقيقً ك البخث؟  بتطكراتكسكاياتوف كالتدابير إلبقاء النزاء علٍ اضطّع بمآِت ملؾاتوف ما هً اإلجراءات ك ?

تبدم السرطٌ القضاُيٌ الجود اِزـ مف أجؿ البخث كالتقشً ؟ إلٍ أم مدل علٍ مف تقع مزؤكليٌ تجميع األدلٌ ?

 لتكؽير هدق األدلٌ بنؾزوا؟كإلٍ أم مدل يتـ تخميؿ المرأة المزؤكليٌ كتجميع األدلٌ 

أك ؿ معرؽٌ أزباب زخب النزاء سكايتوفَ مف أج السرطٌ القضاُيٌ ما هً المعايير كاإلجراءات التً تتذذها ?

 التنازؿ عنوا؟

ما هً المعايير كاإلجراءات مف أجؿ مزاُلٌ السرطٌ القضاُيٌ عند تدذلوا إلجراء الشلد أك تكجيى المرأة نخك  ?

 اإلجراءات المدنيٌ بدؿ أذد السكايٌ ذات الطبيعٌ الجناُيٌ بالعنؼ؟



74 

 النيابٌ العامٌ . ت

 :تذكير

 أكدت التً  بلػت نزبٌ اإلجابٌرديٌ مع النزاء ضخايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ أك درازٌ الملؾاتَ مف ذّؿ اللقاءات الؾ

 َؽً المزد اإللكتركنً%25كنزبٌ %22النيابٌ العامٌ إلٍ تكجوت لدل أنوا 

 ميدانً ك بالبخث ال % 26مف  تشؿ الٍ نزبٌملؾاتوف ؽً هدق المرخلٌ  تتكقؾاللكاتً النزاء  تجدر اإلسارة أيضا إلٍ أف

 .خزب المزد اِلكتركنً 6.8%

 

  ًالجناًُ أك قانكف اللـ تذكر أم امرأة تمت مقابلتوف أك ؽً اِزتطّع عبر اإلنترنت ازتؾادتوف مف تدابير الخمايٌ المتاخٌ ؽ

ت َ أمرداتى. ؽً خالتيفكتودي المعتدمَ ختٍ ؽً الخاِت التً أبلػت ؽيوا النيابٌ عف مذاكؽوا مف المزطرة الجناُيٌقانكف 

بيف البخث خاِت قليلٌ كما ؽً خالٌ تعرض المعتدم لوف.  اِتشاؿبتزكيد النزاء برقـ هاتؼ مف اجؿ النيابٌ العامٌَ السرطٌ 

 . أك بعدـ تكرار العنؼ.النكاب تعودا مف المعنؼ بعدـ التعرض للضخيٌجدا خيث يأذذ 

  13كؾايٌ مقتضيات قانكف الخالً كذاشٌ قانكف مخاربٌ العنؼ ضد النزاء عبركا عف عدـ  العامليف بالنيابٌ العامٌَبعض-

َ لتمكينوـ مف التدذؿ كمند خمايٌ كاؽيٌ كمنازبٌ للنزاء ضخايا العنؼ ذاشٌ مف طرؼ سريؾ خميـ. نظرا لعدـ قدرتوـ 103

للكاتً تؾضلف ؽقط زبؿ اِنتشاؼ علٍ التدذؿ إِ بعد مباسرة المتابعٌ الجناُيٌ مما يخكؿ دكف تكؽير هدق الخمايٌ للنزاء ا

 المدنيٌ كأيضا للنزاء اللكاتً لـ تقرر بعد إجراءات المتابعٌ بخشكص سكايتوف 

  مف ذّؿ اللقاءات مع بعض العامليف بقطاع النيابٌ العامٌ تبيف أف السوادة الطبيٌ التً تزلـ للنزاء مع تخديد نزبٌ العجز بوا

كف هناؾ متابعٌ للمعتدم ختٍ كإف تنازلت لى الضخيٌ أـ يخؾظ الملؼ بمجرد تنازؿ ات أهميٌ ؽً تخديد إف كانت زتكذتككف 

 :خزب المشرح بى لؾ كالتالًذالضخيٌ ك 

  ٌيكـ: هنا يتـ خؾظ الملؼ كتزقط الدعكل العمكميٌ كِ يزجؿ ام سًء ؽً الزجؿ العدلً  21: سوادة طبيٌ اقؿ مف 1الخال

 .للمعنؼ

  ٌيكـ هنا رغـ تنازؿ الضخايا ؽاف الدعكل العمكميٌ ِ تزقط كتشدر ؽً خؽ المعنؾيف  21: سوادة طبيٌ اكثر مف 2الخال

 أخكاـ مكقكؽٌ التنؾيذ تزجؿ ؽً زجلوـ العدلً )ُِخٌ الزكابؽ(

 األزازيٌ ك لوـ المسكرة كالتكجيى كبسأف العناشر ككيؿ الملؾَ  اُبكننوـ بعض كيؼ قدـ  المزتجكباتَبعض ت كشؾ

أنى لـ يتـ إجراء تخقيؽ ؽً سككاهـَ كأف ت أذريات . أؽادك تؾادم خؾظوا التخقيؽ كضماف إجراءـ سككاهالقراُف لتدعيـ 

 توا.مقابلقضيتوـ أغلقت دكف اتذاذ أم إجراء بعد 
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  ؟النيابٌ العامٌتلجأ النزاء ومتٍ كيف 

  إِ بعد زتٌ سوكر علٍ كقكع  مف اإلجابات علٍ المزد اإللكتركنً أكدت أنوا لـ تتكجى لمشالد النيابٌ العامٌ %44أزيد مف

 أك أزيد. العنؼ

  ٌزنكات(  10)األطؾاؿ اِقؿ مف  للكاتً لديوف مسكؿ الطرد مف بيت الزكجيٌ اك اذتطاؼ األطؾاؿ كالخرماف منوـبالنزب

شػار أك يذهبف مباسرة للنيابٌ العامٌ التً تعطً األكامر للضابطٌ القضاُيٌ لمراؽقٌ المرأة إلٍ البيت ِزترجاع أطؾالوا ال

أكدت النزاء اللكاتً تـ إرجاعوف لبيت الزكجيٌ عدـ ازتؾادتوف مف  إلعادتوا إلٍ البيت ؽً خالٌ طلبوا الرجكع لبيت الزكجيٌ.

 أيٌ تدابير خماُيٌ.

 مف ذّؿ اللقاءات مع العامليف ؽً النيابٌ ؽً خالٌ عدـ رغبٌ النزاء الرجكع لبيت الزكجيٌَ ذاشٌ إذا ما تـ طردهف منواَ ك

 ( ك ذلؾ كالتالًكمّبزوفبيف أف هناؾ اذتّؼ ؽً اخقيٌ النزاء ؽً ازترجاع الخكاُح )ممتلكاتوف تلعامٌ ا

  هناؾ مف يرل انى يجب اف يأذذ الشؾٌ اِزتعجاليٌ كيتـ إعطاء األكامر للضابطٌ مف اجؿ مراؽقٌ المرأة ألذذ المّبس

 .ؼ عف ذلؾالضركريٌ لوا كلألطؾاؿ كبعض الخاجيات ما لـ يعترض المعن

  ِ كهناؾ مف يرل انى يجب انتظار خكـ المخكمٌ كاف ؽً إرزاؿ الضابطٌ القضاُيٌ مع المرأة ؽيى ترهيب للمعنؼ الذم

 يقدر علٍ اِعتراض كبالتالً يمكف للمرأة أف تزتػؿ الظرؼ كتأذذ أسياء ليزت ؽً ملكيتوا

  النيابٌ العامٌ الدم يشدر تعليماتى مباسرة إلٍ َ ـمف طرؼ سريؾ خميالعنؼ ؾضلف اإلبّغ عف تبعض النزاء أنوف ذكرت

إلٍ النيابٌ العامٌ بعد تقديـ سككل  فتكجو نزاء مساركات أنوف 6ذكرت  أذد السكايٌ مخمؿ الجدَللسرطٌ القضاُيٌ مف أجؿ 

 . مما جعلوف يؾضلف كضعوا لدل النيابٌ العامٌ بأنؾزوف كلـ يتعاملكا معوا بجديٌ.لدل السرطٌ 

 

 
 

  مرة تضطر النزاء للتوجى للنيابٌ العامٌ و كم تدوم زيارتون لوا؟كم من 

 

  مف ذّؿ مذتلؼ اإلجابات علٍ المدة التً تزتػرقوا زيارة النزاء للنيابٌ العامٌ ككثيرة الزياراتَ تبيف أنى ليس

لنزاء أف هناؾ تكجى عاـ بارز بؿ يذتلؼ األمر خزب كؿ خالٌَ علٍ العمكـ ك مف ذّؿ البخث الميدانً ذكرت ا

زاعات ك منوف مف تكجوت لمرة كاخدة ؽقط ك هناؾ  4مدة اِزتماع إليوف طالت ما بيف نشؼ زاعٌ إلٍ خدكد 

مرات. ذكرت مف المجيبات علٍ البخث اإللكتركنً أف زيارتوا لمشالد النيابٌ  5مف تكررت زيارتوا ألزيد مف 

 مرات. 10تكجى لوذق المشالد ألزيد مف % منوف اضطرت لل20دقيقٌ ك  60إلٍ  16العامٌ دامت ما بيف 
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 النيابٌ العامٌ تجارب النزاء مع 

أزُلٌ خول تجارب  إجابات النزاء

 النزاء

  تكجوف لكخدهف لدل النزاء اللكاتً تـ إجراء اللقاءات معوف أك اللكاتً تمت درازٌ ملؾاتوف  ٌغالبيتبيف أف

أنوف كف ؽً المزد اإللكتركنً  %70 ؾ ؽً خيف أكدتأكدف ذل ؽً البخث الميدانً%56 مشالد النيابٌ العامٌ

 مراؽقات 

  مراؽقٌ الجمعيٌ أك مف طرؼ غالبيٌ النزاء اللكاتً تمت مراؽقتوف لدل مشالد النيابٌ العامٌ كتف مف طرؼ

 .ؽً خالٌ اإلغتشاب أك مشخكبٌ مف طرؼ الضابطٌ القضاُيٌد أزرتوا اأؽر أخد

هؿ تتكجى الناجيات كخدهف أـ 

 ؟ذص مايراؽقوـ س

 14%  ًمف أجؿ كالضػط أكدف تعرضوف لإلهانٌ  اإللكتركنًبالبخث  %25مف المساركات بالبخث الميدان

 .التنازؿ عف ملؾاتوف

 ؽتتعرضف للضػط كاإلهانٌ للدؽع بوا للتذلً عف سكايتوا كالعكدة لبيت الزكجيٌ .بالنزبٌ للنزاء المتزكجات 

 نظرا لعّقتوا المزتبقٌ مع المعنؼ مع إلهانٌ المتكرر ك ا بالنزبٌ للنزاء الػير متزكجات تتعرضف للضػط

 توديدها بالمتابعٌ بالعّقٌ الػير سرعيٌ. 

هؿ هناؾ لخظٌ أك لخظات 

 النزاءخيث تتعرض ؽيوا 

الضػط مف أجؿ التراجع عف 

قضيتوف؟ أك أخززف 

 باإلهانٌ؟ 

 92%  ٍاتذاُؾف أكدف أنوف كإللكتركنً بالبخث ا %60ك  هدا الزؤاؿ ؽً البخث الميدانًمف المجيبات عل 

 المرخلٌ.  ذّؿ هدقمف المعتدم 

 أك التعنيؼ الجزدم ك ختٍ بنسر الشكر  التوديدإثر  َالسكايٌاضطرت التنازؿ عف  مجمكعٌ مف النزاء

 .بالقتؿ

  م تدذؿ دكف أ ؽقط الطمأنينٌتلقيف  َاللكاتً قمف بدلؾ. كبذكؽوفتذبرف النيابٌ العامٌ النزاء اللكاتً قليّت مف

  ؽعلً يضمف خمايتوف

  اضطرار النزاء للتكاجد أخيانا ؽً نؾس مكاف المعتدم مف داذؿ المخكمٌ يجعلوف عرضٌ للتوديد ك الزب ك

 الستـ مف أجؿ التراجع عف السكايٌ. 

هؿ النزاء تكف ذاُؾات مف 

 المعتديف؟ 

  بأنى تـ إذبارهف بإمكانيٌ متابعتوف كما البخث الميدانً  بالمزد اإللكتركنًلمزتجكبات ا ربعأزيد مف أؽادت

 بتومٌ الؾزاد. 

  أخيانا يعكد األمر للسذص الدم تتعامؿ معى النزاء مف داذؿ النيابٌ العامٌ بخيث دكرت بعض النزاء أف بعض

 بالنزاء ضخايا العنؼ يذبرف المرأة بودق اإلمكانيٌ خمايٌ لوا مف اِعتقاؿ. ذليٌ التكؾؿ رؤزاء 

انكف هؿ تؤثر مقتضيات الق

الجناًُ المتعلقٌ بالؾزاد 

)العّقات ذارج إطار 

ؽً الزكجيٌ( بسكؿ أك بآذر 

 هدق المرخلٌ علٍ 
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 نعم

44% 

ِ 

56% 

 هل تكون النزاء مراؽقات

 نعم

14% 

ِ 

86% 

 هل تتعرضن للضػط و اإلهانٌ
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 نعم

92% 

ِ 

8% 

 هل تكن ذاُؾات

 نعم

6% 

ِ 

94% 

 هل تذبرن بإمكانيٌ المتابعٌ بتومٌ الؾزاد
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  المرتكب من طرف سريك خميمالعنف لضخايا  النيابٌ العامٌالذدمات التً توؽرها مشالد 

  مشالد النيابٌ العامٌطبيعٌ األزُلٌ الموجوٌ للنزاء من طرف 

 دمات أزُلٌ خول الذ إجابات النزاء و ممثلً الزلطات العموميٌ

 المزاعدة اِجتماعيٌَ ناُب الككيؿ العاـ بمخكمٌ  تكجد بالنيابٌ العامٌ ذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ مككنٌ مف

 ناُب ككيؿ الملؾ بالمخكمٌ اِبتداُيٌ )رُيس الذليٌ(ك اِزتُناؼ )رُيس الذليٌ(

  ٌمكلؾٌ أيضا بتكجيى اِزتدعاءات. كجوات المذتشٌ تزجيؿ جميع السكايات قبؿ إخالتوا علٍ البكتابٌ الضبط مكلؾ 

  أجمعت المساركات ؽً البخث أنى لـ يكف لديوف الخؽ ؽً اذتيار مف زيزتمع لوف بؿ تـ ازتقبالوف كمقابّتوف مف قبؿ مف

 كاف مكجكدنا كؽً المركز ؽً ذلؾ الكقت. 

 ف العراقيؿ كالتالً:بيف البخث كاللقاءات ذاشٌ مع العامليف بالنيابٌ العامٌ عف مجمكعٌ م

 مزاعدة اجتماعيٌ امرأة بؿ يمكف  علٍجميع ذّيا التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ مف داذؿ النيابٌ العامٌ  ِ تتكؽر

 أف يككف رجّ 

 رُيس ذليٌ تكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ عادتا ما يككف رجؿ 

 الملؾ لّزتماع أخيانا للضخايا ؽً مكاتب بوا مجمكعٌ مف  يضطر ككّءبخيث  عدـ تكؽر الذليٌ علٍ مقر ذاص بوا

 المكظؾيف الػير معنييف. 

  ِزتقباؿ النزاء.  اِكتؾاء بكتابٌ الضبطكيتـ دكر المزاعدة اِجتماعيٌ ؽيوا تؾعيؿ بعض النيابات العامٌ لـ يتـ 

 عدـ ازتيعاب كؽوـ بعض المكظؾيف للمزاطر علٍ المزتكل اإلدارم 

 مكظؾيف ؽً جراُـ النكعغياب تككيف لل . 

 .ٌتدبير الملؾات مف طرؼ النكاب يذتلؼ مف ناُب ألذر خزب قناعاتى السذشي 

مف يزتقبؿ النزاء عند 

 تكجووف للنيابٌ العامٌ؟

 75مف طرؼ النيابٌ  أم معلكمات خكؿ الخقكؽ كالذدمات المتاخٌ لوـيوف تلقأكدف عدـ عبر اإلنترنت  ات٪ مف المسارك

 العامٌ. 

 المتضمنٌ وف كقبخقللنزاءَ إبّغوف  سرح القكانيف كاإلجراءات القانكنيٌض المزتجكبيف مف بالنيابٌ العامٌ أنى يتـ ذكر بع

 لجمعيات التً تكؽر اإليكاء عند الخاجٌ. ا كَ تكجيى النزاء إلٍ المزتسؾياتؽً القكانيف مع 

  مف منطقٌ ألذرل ك مف ككيؿ إلٍ آذر ك ليس ذتلؼ تالمعلكمات التً تزكد بوا النزاء خكؿ خقكقوف تبيف نتاُح البخت أف

 . هناؾ مزطرة مكخدة

  تأذذ المخضر مف لدف النيابٌ العامٌ اما بمؾردها عف طريؽ تقديـ طلب تشكير المخضر اك بمزاعدة دؽاعوا اك عند

 مراؽقتوا مف طرؼ الجمعيٌ 

  أكِن علٍ نزذٌ مف "مخضر اِزتماع" منظمٌ غير خككميٌ الخشكؿ  مف ملجأؽً الخشكؿ علٍ  الراغباتعلٍ النزاء

 العاـ.  الناُبمف مكتب 

ما هً المعلكمات التً 

العنؼ  تمند للنزاء ضخايا

مف طرؼ سريؾ خميـ 

بذشكص خقكقوف؟ 

 كالذدمات المتكؽرة لوف؟

  أسذاص آذريف مف المختمؿ أف تككف لوـ عّقٌ ك. زً مع المرأة كالجانًتتـ بسكؿ أزاتبيف نتاُح البخث أف المقابّت

 .أقاربوـ كجيرانوـ كالسوكد المختمليفبأطراؼ السكايٌ ك

 يزتمع ككّء الملؾ للضخايا كازتماع أكلً بعد ذلؾ تككؿ المومٌ للسرطٌ القضاُيٌ إلعادة اِزتماع كالقياـ بالبخث 

مف هـ األسذاص الذيف يتـ 

ك ازتجكابوـ اِزتماع أ

 ذّؿ البخث؟

  معلكمات السذشيٌ للمرأة 

 طبيعٌ اِعتداء كالظركؼ كمكاف كزماف كقكع اِعتداء  

 ذكرت بعض النزاء أف العامليف بالنزابٌ ِ يتعمقكف ؽً األزُلٌ خكؿ طبيعٌ  َك إف كاف أكؿ مرة ك ثيرتىالعنؼ  أزباب

راجا ؽً الخديث مف تلقاء نؾزوا عف اإلعتداءات الجنزيٌ ك م تعرضت لى ك أنكاعى بخيث لـ كجدت بعضوف إخذالعنؼ ال

 اقتشرت علٍ ذكر العنؼ الجزدم )الضرب ك الجرح( ألف ِ أخد زألوا

  ؛أك الزكاج ا كمدة التعارؼ معى منكع العّقٌ بينوك  المعتدم إف تكؽرتالسذشيٌ المعلكمات 

 ؛إف كاف هناؾ سوكد 

  ٍكام قرينٌ ممكف اف تؾيد القضيٌتزجيّتَ –أدلٌ )شكر إف كانت تتكؽر عل 

 ات طبيعٌ تكذيبيى للمرأةذأزُلٌ 

 لمادا لـ تبليػً عف العنؼ مف قبؿ؟ •

 لمادا ترغبيف التبليؼ عف زكجؾ ك تذريب منزلؾ ك أزرتؾ؟ •

ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ 

 طرخا علٍ النزاء؟

 

  إليوا دكف إجراء أم بخث ؽً  اِزتماعبعد أخد غيرها بخيث يػلؽ الملؼ  ِ يتـ ازتجكاب أمأؽادت بعض النزاء أنى

 القضيٌ. 

  ٌأم سذص يمكف أف يككف  المرأة ؽػالبا ما يككف المعتدم كزتجكاب ك اِزتماع ألطراؼ أذرل مف غير اِؽً خال

  .العنؼكقاُع  َك تخكـ األزُلٌ خكؿ المعطيات السذشيٌ  كقاُع العنؼساهدا علٍ 

ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ 

ٍ اآلذريف؟ طرخوا عل

 )السوكدَ المعتدم آذركف(

 تتككف بسكؿ مف طرؼ سريؾ خميـ العنؼ األبخاث الميدانيٌ إلٍ أف األدلٌ التً يتـ جمعوا كازتذداموا ؽً خاِت  بينت

اِعتماد  –معاينٌ الضخيٌ –المكالمات –التزجيّت –سوادة السوكد –اِعتراؼ مف الؾاعؿ –األدلٌ الماديٌ  أزازً كؽً:

 .الضابطٌ القضاُيٌ ضرمخعلٍ 

ما طبيعٌ األدلٌ التً يتـ 

تجميعوا ذّؿ البخث؟ كما 

هً الكزاُؿ التً يتـ 

 ازتعمالوا مف اجؿ ذلؾ؟
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وا الخؾلٌ بخاؿ ِ ماكايف كالك ك يل راجلً جابنً ك رمانً ؽزبيطار ك عكض أنى يجً يزكؿ ؽيا مسا ذطب مرا أذرل ك دار

لك تنازؿ بالزيؼ عليا غير  رتيؾت ِ نبقٍ مرميٌ ؽالزنقٌ ك دلٍ أكِدم ك مف بعد ما اعتقلكق ذعجابوا ك زكنوا ؽدارم ك جرل 

 باش يذرج مف الخبس خيت ماكينش لً يذدـ عليا أنا ك أكِدم.( 

 

  ـ السكايٌديتقؽكر قبؿ اف أأف علٍ الؾزاد لذلؾ يجب تابع بتومٌ أبإمكانيٌ التدذؿ كلكف ز متكجوت لدم النيابٌ العامٌ ثـ إذبار

 

ؽتاة تزكف بالمجاؿ الخضرم تشرح ) مف بعد ما ضربنً ك خاكؿ يذتطؾنً هربت ليى ك مسيت للجمعيٌ ك مف بعد ما زمعكلً 

 تذدت ختٍ سً اجراء معى .( اراؽقكنً المخكمٌ لذليٌ العنؼ باش  تخمينً ك ذا الجمعيٌ كاقؾٌ معايا النيابٌ العامٌ مزاؿ لدابا ما 

أم مدل زتعيد هؤِء  كإلٍإلٍ أم مدل تتعرض النزاء اللكاتً يتـ إرجاعوف لبيت الزكجيٌ للعنؼ مف جديد مف طرؼ الزكج؟  ?

 النزاء اللجكء إلٍ النيابٌ العامٌ؟

هً معايير  ماكالجناُيٌ؟  المزطرةكقانكف الجناًُ قانكف التدابير الخمايٌ المتاخٌ خالينا ؽً  النيابٌ العامٌ علٍ تزتندإلٍ أم مدل  ?

 ؟تميكف النزاء منوا

 قضيٌ؟الازتذداـ التزجيّت كمقاطع الؾيديك كما سابى ذلؾ لبناء تزمد النيابٌ العامٌ باعتماد أـ ِ إلٍ أم مدل  ?

بالرغـ مف عدـ كجكد سوكد ؽً القضيٌ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ قضايا اإلجراءات ؽً المدعكف العامكف  يكاشؿإلٍ أم مدل  ?

 ل مف قبؿ المرأة؟أك زخب السكك

  سكايتوفَ أك التنازؿ عنوا؟لمف أجؿ معرؽٌ أزباب زخب النزاء  النيابٌ العامٌما هً المعايير كاإلجراءات التً تتذذها  ?

َ الطّؽللخشكؿ علٍ تكجيى النزاء أك  المعتدممع  الشلدالذيف يسجعكف النزاء علٍ  اتجاقما هً إجراءات المزاءلٌ المعمكؿ بوا  ?

 ع السككل الجناُيٌ؟بدِن مف رؽ

 ؟بالعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ أـ ِما هً المعايير لتقرير إف كاف زيتـ البخث ؽً سكايٌ  ?

علٍ الجناة الذيف ِ  -إف كجدت  -إلٍ أم مدل تُخترـ ؽً الكاقع تعودات / التزامات الجناة بعدـ تكرار العنؼ؟ ما هً العكاقب  ?

  يخترمكف تعوداتوـ؟
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 المخاكـ . ث

 تذكير:

 ّأكدت التً  بلػت نزبٌ اإلجابٌؿ اللقاءات الؾرديٌ مع النزاء ضخايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ أك درازٌ الملؾاتَ مف ذ

ؽً المزد  %80 ما يقاربك  %33للمخكمٌ نتيجٌ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ الذم تعرضت لى إلٍ تكجوت أنوا 

 .اإللكتركنً

  هك التعرؼ أكثر علٍ كيؾيٌ إجابٌ الزلطات العمكميٌ علٍ التبليػات الجناُيٌ للنزاء ًُ اإلجرا-البخثكاف الودؼ األزازً مف

ا مف النزاء زؽريؽ البخث ضخايا العنؼَ غير أف   الذاصجيبف علٍ األزُلٌ الكاردة ؽً هذا القزـ تلـ يتكقع أف عددنا كبيرن

مدل تجنب طرح التزاؤؿ خكؿ ل كما يدؽعنا. بخد ذاتوا ٌك هك نعتبرق نتيجٌ موم المخاكـ بمعلكمات عف قضاياهف المدنيٌ ؽقط.ب

زبؿ اِنتشاؼ المدنيٌ المتاخٌ كالتماس ؽقط َ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـنظاـ العدالٌ الجناُيٌ ؽً قضايا لالنزاء غالبيٌ 

كالرجكع لبيت ـ. ألطؾالو النؾقٌلألطؾاؿ المكلكديف نتيجٌ اِغتشاب ك / أك  النزبلطّؽَ كتخديد كابمكجب قانكف األزرة 

 الزكجيٌ.

  ٌالطّؽ  ذاشٌدعكل مدنيٌ للطّؽ بمكجب قانكف األزرة لزكجً تلجأف ال للعنؼلنزاء اللكاتً تتعرضف العظمٍ لغالبي"

السكؿ األذير مف الطّؽَ  هدا للمرأة نظرينا الخشكؿ علٍالذم يخؽ . العنؼلضرر الناجـ عف لكليزت الطّؽ 43سقاؽ"لل

 لكقكع هدا الضرر. إدانٌ جناُيٌ كدليؿ. يرتكز علٍ الضررَ بٌ بالتعكيضات كالدم يؤهلوا للمطال

  كمشاريؼ مع المؾكض القضاًُ تكاليؼ التنقؿ يقع عبء تبليؼ األخكاـ كتنؾيذها ضد األزكاج علٍ النزاء بخيث تقع عليوف

 كختٍ التذلً عف تنؾيذها.  تذليف عف متابعٌ ملؾاتوفمما يجعلوف ت هدا األذير

  قانكف الازتؾادتوا مف تدابير الخمايٌ القانكنيٌ المتاخٌ ؽً ذكر مف ايٌ امرأة مف بيف المزتجكبات أك بالمزد اإللكتركنً لـ يتـ

 الجناُيٌ ذّؿ هذق المرخلٌ. المزطرةكقانكف  الجناًُ

 ف أف جميع الخاِت بؿ تبيَ التً يككف ؽيوا الجانً هك الزكج لـ يكسؼ البخث عف أم إدانٌ باِغتشاب الزكجً. ؽً الخاِت

 .اإلغتشاب الزكجًخككـ بتومٌ اِعتداء كالضرب بدِن مف المذككرة 

 64 مف النزاء أكدف أنوف تضطررف لدؽع مجمكعٌ مف المشاريؼ مباسرة كغير مباسرة مف أجؿ اِزتعانٌ بالقضاء %

التً  تؾادة مف المزاعدة القضاُيٌلـ تتمكف مف اِزذاشٌ إذا للتذلً مف كضعيٌ العنؼ التً تعسنوا مف طرؼ سريؾ خميـَ 

 تذضع إلجراءات مقيدة ك مخدكدة.

                                                           
43

ا جدنا: سكلت خاِت الطّؽ للضرر أك اإلذّؿ بسركط 8َ 98كانت للسقاؽ ) 2017ذّؿ زنٌ  الػالبيٌ العظمٍ مف خاِت الطّؽ بالمػرب ٪(َ مع خاِت الطّؽ للضرر نادرن

 . (Annuaire Statistique du Maroc َ2018٪ ؽقط مف جميع خاِت الطّؽ )المندكبيٌ الزاميٌ للتذطيطَ 08. 0العقد ؽقط 
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  ؟للمخكمٌكيف و متٍ تلجأ النزاء 

  أسور ك أزيد مف  6مف الدعاكم لـ ترؽع ارتباطا بكقكع العنؼ إِ بعد مركر أزيد مف   %44.44اباف البخث اإللكتركنً أف

 زنكات. 5ألزيد مف  22%

 للكاتً لجأف للمخكمٌ مباسرة بعد اِعتداء هف اللكاتً يتـ طردهف مف منزؿ الزكجيٌ أك يتـ بيف البخث أف النزاء المتزكجات ا

 .بزلكؾ آذر يلمس اِزتقرار األزرمللمخكمٌ لـ يكف العنؼ بخد ذاتى بؿ أرتبط  ءأف المخؾز للجكخرمانوف مف األطؾاؿ أم 

 خزب المنطقٌ كالظركؼَ كيمكف أف تشؿ إلٍ سور اذتلؾت التقارير كالتقديرات الذاشٌ بمدة ازتمرار القضايا الجناُي ٌ

٪ مف المساركيف عبر اإلنترنت عف خاِت ازتمرت مف ثّثٌ أسور إلٍ عاـ كاخد َ مع األذذ 78كاخد أك أكثر مف عاـ. أبلؼ 

إما لعدـ  بيف البخث ؽً منطقٌ كاخدة أف الدعكل قد تطكؿ ؽً اِعتبار أف غالبيٌ الخاِت المبلؼ عنوا كانت قضايا مدنيٌ.

 ملؼ  15ملؼ أك عدـ التكشؿ باِزتدعاء  12خضكر المعتدم الجلزات 

  بيف البخث أف قضايا العنؼ قد تتطلب عدد جلزات تذتلؼ مف قضيٌ ألذرل كبمدل تكؽير النزاء لإلثباتات بخيث يمكف البث

غير ملزمٌ بخضكر جميع نوف ؽً الدعكل بعد جلزٌ كاخدة كما يمكف أف تزتػرؽ أخيانا زبع جلزات. كأؽادت النزاء أ

قد تسمؿ العكامؿ التً تؤثر علٍ . جلزٌ اك جلزتيف مف أجؿ ازتماع القاضً لتشريخاتواؽقط الجلزات خيث يمكنوا خضكر 

 :طكؿ الخاِت ما يلً

 ٌما إذا كانت قضيٌ مدنيٌ أك جناُي 

 )ٌزكاء كانت جنخٌ أك جنايٌ )إذا كانت قضيٌ جناُي 

 جراء مزيد مف التخقيؽ أك الذبرةما إذا كاف القاضً يأمر بإ 

 ِ ما إذا كاف الناس يزتجيبكف لمذكرات اإلخضار كيظوركف ؽً الجلزات أـ 

 ٌطلبات اِزتمراريٌ لجمع أدلٌ إضاؽي 

 .إذا تـ ازتُناؼ الخكـ أك القرار 
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 المخكمٌ تجارب النزاء مع 

أزُلٌ خكؿ تجارب  إجابات النزاء

 النزاء

  د أزرتوا مف راتمت مراؽقتوف مف طرؼ مراؽقٌ الجمعيٌ أك مف طرؼ اخد أؽ يدانًبالبخث الم  %28أزيد مف

تكجوف  %60ك هً نؾس النتيجٌ المؤكدة مف ذّؿ البخث اإللكتركنً . دؽاعوا أك األـ ك/أك األبَ شديقٌ قبيؿ

 للمخكمٌ رؽقٌ سذص أذر. 

هؿ تتكجى الناجيات 

كخدهف أـ يراؽقوـ 

 ؟سذص ما

  سعركا ؽً البخث اإللكتركنً  %34 أزيد ؽً البخث الميدانً ك%8النزاء تبيف أنى مف ذّؿ اللقاءات مع

 .. قضيتوـ للتنازؿ عفباإلهانٌ أك الضػط 

  الطبيعٌ العلنيٌ لجلزٌ المخكمٌَ كاضطرارهف إلٍ الخديث عف تؾاشيؿ العنؼ أماـ اآلذريفَ  أفذكرت النزاء

مف قبيؿ التأكيد علٍ عّقٌ مزبقٌ ك كتكذيبيى زيٌ ات خمكلٌ ازتؾزاذطرح أزُلٌ  معكانعداـ الذشكشيٌَ 

 تؤثر زلبا علٍ مركرها بالمخكمٌ. ؽً خالٌ عدـ الزكاج رضاُيٌ مع المعتدم 

 خيث تتعرض للضػط عليوا نتظار مف داذؿ أركقٌ المخكمٌ مع الجانً كعاُلتىَ لّ فأؽادت النزاء أنوف تضطرر

 مف طرؽوـ للتراجع عف تشريخاتى. 

أك  هؿ هناؾ لخظٌ

لخظات خيث تتعرض 

الضػط مف  النزاءؽيوا 

أجؿ التراجع عف 

قضيتوف؟ أك أخززف 

 باإلهانٌ؟ 

 43 مف المعتدم ؽً  اتذاُؾأؽادت بككنوف كف ٪ عبر اإلنترنت 33أزيد مف  ك اإلجابات ؽً البخث الميدانً٪ مف

 هذق المرخلٌ. 

  بالذكؼ مف المعتدل غير أنى لـ  وفمف تشريخالخماُيٌ بالرغـ أؽادت النزاء أنوف لـ تزتؾدف مف أيٌ إجراءات

 . تتذذ ايٌ إجراءات

  نظرا لػياب مراكز إيكاء ؽً مذتلؼ المناطؽ ؽإف غالبيٌ النزاء تضطررف المككث مع نؾس الزكج المعتدم أك

بجكار المعتدم أك ؽً مكاف معركؼ مف طرؽى خيث يتعرض زبيلوا أك زبيؿ أزرتوا بسكؿ يكمً هك ك أخيانا 

 ضا دكف أم تدذؿ للزلطات. أزرتى أي

هؿ النزاء تكف ذاُؾات 

 مف المعتديف؟ 

 2%  ًكاخدة منوف تـ إذبارها مف بإمكانيٌ متابعتوف بتومٌ الؾزاد اذبارهف الميدانً أكدف أنى تـ مف البخث الميدان

 . طرؼ رُيس الجلزٌ

 

هؿ تؤثر مقتضيات 

القانكف الجناًُ المتعلقٌ 

علٍ لجكء النزاء بالؾزاد 

  مٌللمخك

  .ٌأؽادت النزاء اللكاتً ازتؾدف مف المزاعدة القضاُيٌ أنوف لـ تؤديف أم سًء أماـ المخكم 

 رُيس المخكمٌ مرؽكؽ ببعض الكثاُؽ لـ طلب ذطً يتقدمف ذّؿ لخشكؿ علٍ المزاعدة يمكف للنزاء ا

الضركريٌ التً تثبت عجز المرأة مف الناخيٌ الماديٌ مثؿ بطاقٌ راميد
44
أف غالبيٌ هدق الكثاُؽ هً أؽادت النزاء  

تعجيزيٌ بالنزبٌ لوـ إما لمككنوا ؽً ملكيٌ الزكج أك لعدـ قدرتوف علٍ الخشكؿ عليوا مف المشالد اإلداريٌ 

 المذتشٌ. 

 64 كهدق َ المرتبطٌ مباسرة بالدعكل% مف النزاء أكدف أنوف تضطررف لدؽع مجمكعٌ مف المشاريؼ

 :خزب ما ذكرف كالتالً طبيعٌ الدعكل القضاُيٌبالمشاريؼ ترتبط 

  درهـ 4000درهـ الٍ  1500الجرح تتراكح ما بيف قضايا الضرب كلّنتشاب كطرؼ مدنً ؽً دعكل 

 رزكـ القضاُيٌ ك

 : درهـ  160دعكل الطّؽ للسقاؽ 

 : درهـ  160دعكل الزكف المزتقؿ 

 : ٌدرهـ للطؾؿ  50دعكل التزجيؿ األبناء ؽً الخالٌ المدني 

 درهـ 350ف عقد الزكاج :دعكل ازتذراج نزذٌ م  

  ٍمف كالوركب الدعكل اِزتعجاليٌ )كانتقاؿ األطؾاؿ مف المدرزٌ عند اضطرار النزاء لتػيير مكاف الزكن

 درهماَ 100المعنؼ( تقدر ب 

  ما  إذادرهـ ؽما ؽكؽ خزب كؿ مؾكض كمدل تعاطؾى مع المرأة كخزب  350مشاريؼ التنؾيذ كالتبليؼ مف

هؿ النزاء مطالبات بأف 

تؤديف مقابؿ سيُا ما؟ 

 كيؼ؟ لماذا؟ 

                                                           
44

ك   2-08-177مف المرزكـ رقـ  2بطاقٌ راميد هً بطاقٌ مزاعدة طبيٌ مذششٌ للؾُات الضعيؾٌ الذيف ِ يزتؾيدكف مف أم تأميف شخً َ كما هك منشكص عليى ؽً المادة  

َ تُنزب إلٍ األزرة غير أف هدق البطاقٌ.  https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/regulations/DocLib5/2.08.177.pdfالمتكؽرة علٍ المكقع  

علٍ الطّؽ أك كؽاة  األرامؿ إخضار دليؿكعادة ما تككف بازـ الزكج. تختاج النزاء العازبات الًُّ يعسف بمؾردهف إلٍ إثبات كؽاة كالدهف َ بينما يتعيف علٍ النزاء المطلقات ك

 الزكج مف أجؿ الخشكؿ علٍ بطاقٌ راميد.

https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/regulations/DocLib5/2.08.177.pdf
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 كانت هناؾ ايٌ كزاطٌ 

  درهـ خزب تشريخات بعض  3000 درهـ الٍ 1000لؾتد ملؼ لدل مخامً ؽً قضايا األزرة ما بيف

 .درهـ لؾتد ملؼ جناًُ 6000درهـ الٍ  2000النزاء ك مف 

  ًتنضاؼ إلٍ مذتلؼ المشاريؼ المباسرة بعض المشاريؼ الػير مباسرة مف تنقؿ ك أخيانا تكاليؼ المبيت ؽ

 .أزيد مف جلزٌالخاِت اضطرار النزاء لخضكر 

 

   

 

  

 

 نعم
82% 

 ال
18% 

هؿ يراؽقوف سذص ما

 ال نعم

8% 

92% 

هؿ تتعرضف للضػط ك اإلهانٌ

 ال نعم

 نعم
2% 

 ال
98% 

ٌ الؾزاد ٌ المتابعٌ بتوم  هل أذبرن بإمكاني
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  للنزاء اللواتً تعرضن لعنف من طرف سريكون الخميم. المخاكمالذدمات التً توؽرها 

 نعم

64% 

ِ 

36% 

 هل أدين سيُا مقابل ذدمات المخكمٌ

 نعم
43% 

 ال
57% 

 هل كانت خائفة من المعتدي

 بالمخكمٌ.  العديد مف المساركات ؽً البخث الميدانً لـ تتمكف مف تخديد مف بالضبط قابلف أك مع مف تعاملف

 ؽالكؿ بالنزبٌ لوف القاضً أك رُيس الجلزٌ. 

 اك قزـ أك غرؽٌ ذاص أك قضاة ذاشيف ليس هناؾ قضاء ذاص  عندما يتعلؽ األمر بدعكل العنؼ تبيف أنى

  ضد النزاء"العنؼ " ب

  أؽادت الجمعيات أنى أشبد يزمد لوف مراؽقٌ النزاء ك الخضكر معوف ؽً قاعٌ التخقيؽ ك الجلزات مف

 مزاندة الضخايا.  أجؿ

 المزاعديف/ات اِجتماعيات مف داذؿ ذّيا التكؾؿ بالنزاء ك األطؾاؿ ضخايا تكجد  ؽً بعض المخاكـ

غير أف بعض الجمعيات العنؼ خيث يراؽقكف النزاء كيطلعنوف علٍ اإلجراءات كالتطكرات ؽً قضيتوف. 

 هدق المومٌ بمكظؾيف مكلؾيف بمواـ أذرل.أكدت أنى هناؾ مخاكـ ِ تتكؽر علٍ مزاعدة اجتماعيٌ ك/أك تناط 

مف تقابؿ النزاء 

 بالمخكمٌ؟

 كيرجع ذلؾ علٍ األرجد إلٍ ككف . ذكرت العديد مف النزاء اللكاتً تمت مقابلتوف عدـ تلقً أم معلكمات

 المخاميف غالبنا ما يتكاشلكف مع آباُوـ أك إذكتوـَ كليس معوف مباسرةن. 

 متاخٌ للجموكرقاعدة بيانات ذدمات المخكمٌ الhttp://www. mahakim. ma/  تزمد ألم سذص بتتبع

 أؽادت المنظمات غير الخككميٌ أف هذا يزمد لوا بمزاعدة النزاء علٍ متابعٌ ملؾاتوف. خالٌ القضيٌ

ما هً المعلكمات التً 

العنؼ تمند للنزاء ضخايا 

مف طرؼ سريؾ خميـ 

قكقوف؟ ك بذشكص خ

 الذدمات المتكؽرة لوف؟

http://www.mahakim.ma/
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  المخاكمطبيعٌ األزُلٌ الموجوٌ للنزاء من طرف 

  ٌالمخاكمللنزاء من طرف  الوثاُق المزلمٌطبيع 

  لعدـ تكؽرهف علٍ أنوف لـ تتلقيف أيٌ مزتندات أك كثاُؽ مف المخكمٌ عند اِنتواء مف القضيٌمف المزتجكبات  %26أؽاد 

 الخشكؿ عليوا أك كجدف شعكبات مف أجؿ طلبوا. مخاـ ك/أك لـ يكف لديوف معرؽٌ بكيؾيٌ 

  أك منظمٌ غير خككميٌ برؽقتوـ  معظموـ إما كاف لديوـ مخامكف. مف المخكمٌتبيف أف النزاء اللكاتً خشلف علٍ كثاُؽ

التنؾيذيٌَ نزر المخاضر بطلب مف المخامًَ نزذٌ الخكـ العاديٌ ك زاعدتوـ ؽً الخشكؿ علٍ إخدل هدق الكثاُؽ أك بعضوا:

 غيرها مف الكثاُؽ المرتبطٌ بزير الدعكل القضاُيٌ. كنزر مف مذكرات دؽاع المتوـَ 

 بعض المخاميف ككذا األخكاـ التً تشدرها المخكمٌَ أؽادت النزاء الكثاُؽ ك ازتّـ مذتلؼمكتب الضبط هك المكلؼ بتزليـ ك

أف مكتب الضبط عادتا ما يعرؼ اكتظاظا كبير بخيث تجد المرأة شعكبٌ للكشكؿ إليى ذاشٌ كأف األزبقيٌ تعطٍ المزتجكبيف 

 للمخاميف كهك زبب إضاؽً يجعؿ النزاء ِ تطالبف بالكثاُؽ 

  ًَيمكف للمخاكـ زماع السوكد الذيف يتـ ازتدعاؤهـ مف  َالقانكنيٌمف الناخيٌ كباإلضاؽٌ إلٍ المرأة كالجان

 . الجانبيفَ بما ؽً ذلؾ أؽراد عاُّت الطرؽيف طرؼ

  ا ؽقد تـ تضميف ذلؾ ؽً قزـ أزُلٌ  َيظور أم تكجى عاـ أك معطيات معينًٌ لـ العمؿ الميدان-لككف البخثنظرن

 لمزيد مف اِزتؾزار. 

مف هـ األسذاص الذيف 

يتـ اِزتماع إليوـ ؽً 

 المخكمٌ؟

 اإلقامٌَ المزتكل التعليمً ك غيرها؛ أزُلٌ خكؿ المعطيات السذشيٌ كالتعريؾيٌ كزف ك الخالٌ العاُليٌَ مخؿ 

  ؛ك مدة العّقٌ إف ك جدت ٌ العّقٌ التً تجمعوا مع المعتدمطبيعأزُلٌ خكؿ 

  ٌ؛أزُلٌ خكؿ مضاميف مخضر النيابٌ العام 

  ؛العنؼ أزُلٌ تؾشيليٌ خكؿ كقاُع 

ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ 

طرخا علٍ النزاء 

 ضخايا ؟

 

  ما ؽيوـ المعتدم لعدـ بمضاميف األزُلٌ التً تطرح علٍ اآلذريف بأؽاد عدد كبير مف النزاء بعدـ معرؽتوف

 جميع جلزات اِزتماع. مكاكبتوف 

  إذا كاف للجانً زكابؽ َ العنؼ   كقاُع تركز عادة علٍ دكرت بعض النزاء أف غالبيٌ األزُلٌ التً تطرح َ

 كطبيعٌ العّقٌ بينى كبيف المرأة

ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ 

طرخوا علٍ اآلذريف؟ 

)السوكدَ المعتدم 

 آذركف(

 ؛المعدة مف طرؼ الضابطٌ القضاُيٌ كالتخقيؽالبخث  مخاضر 

  ؛ككيؿ العاـ للملؾ أك ككيؿ الملؾمخاضر التقديـ أماـ 

 ٌ؛السكاهد الطبي 

  ٌ؛النشيٌكالرزاُؿ التزجيّت الشكتي 

 ؛كالسوكدلسؾكيٌ للمرأة كالمعتدم التشريخات ا 

 ؛كجدت مختكيات رزاُؿ الكاتس أب ك الرزاُؿ النشيٌ ك التزجيّت الشكتيٌ إف 

 ؛نتاُح الذبرة الطبيٌ إدا طالب بوا 

 ٌ؛المدكرات الكتابي 

 تكاجى النزاء بالتكذيب مف طرؼ دؽاع المتوـ. عادتا ما 

ما طبيعٌ األدلٌ التً يتـ 

تجميعوا ذّؿ البخث؟ 

كما هً الكزاُؿ التً يتـ 

 ازتعمالوا مف اجؿ ذلؾ؟
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 علٍ العمكـ ك إف كانت تتعلؽ بالخكـ أـ بإجراءات الدعكلالكثاُؽ رهينٌ بطبيعٌ الكثاُؽ ك خشكؿ علٍالمدة التً يزتػرقوا ال

 . عادة ؽً غضكف أزبكع إلٍ أزبكعيف بعد شدكر الخكـؽنزد األخكاـ تزلـ 

  ًالنزاء ذكرت قليؿ مف النزاء أنى أخيانا يلجأ بعض المخاميف إلٍ اختجاز نزر األخكاـ كعدـ تمكينوا إلٍ أف تزتكؽ

ضخيٌ تزلمت نزذٌ  التنؾيذأك التبليؼ مف أجؿ  اِزتُناؼأداء جميع مزتخقات المخامً مما يؾكت عليوف إمكانيات 

مف الخكـ مف طرؼ المخامً بعد زنٌ مف إشدار الخكـ المخامً هك الذم قاـ بواذ إلجراء بعد زنٌ مف إشدار 

 الخكـ )لككنوا لـ تزتطيع أداء اتعابى(

 ؼ ك اِزتُناؼ رهينٌ بخشكؿ النزاء علٍ نزر األخكاـ ك هً إجراءات معقدة ك غير كاضخٌ للنزاء ذاشٌ إجراءات التبلي

بالنزبٌ اللكاتً ليس لوف مخامً أك غير مدعمات مف طرؼ جمعيٌ ؽالعديد مف النزاء تجولف بأف هناؾ آجاؿ مخدد لزخب 

تؾكيت  َالمعتدم بدريعٌ عدـ التكشؿ باِزتدعاءتملص ك إؽّت  ك اِزتُناؼ مما ينتح عنىأنزر الخكـ مف أجؿ التبليؼ 

عندما  َ أؽادت النزاء أنى ذاشٌ ؽيما يخص المطالب المدنيٌ ذؽرشٌ ازتكماؿ اإلجراءات المزطريٌ الذاشٌ بالتبليؼ ك التنؾي

تُناؼ أك ملؾات يمكف أف يؤثر ذلؾ زلبنا علٍ أم إجراءات تنؾيذيٌ أك از َالمنازب نزر األخكاـ ؽً الكقتعلٍ  فِ تخشل

 مكاعيد نواُيٌ ك المرهكنٌ بقضايا مدنيٌَ 

 

 

 ٌونتاُح ملؾات النزاء أمام المخاكمطبيع 

  كاِزتطّع عبر اإلنترنت عف بعض اِلتباس خكؿ مشطلخات "إدانٌ"َ خيث تسير النزاء  اللقاءات الميدانيٌكسؾت كؿ مف

كالخكـ المدنً ضد الجانً عنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ك أيضا إلٍ  ؽً قضيٌؽً كثير مف األخياف إلٍ كؿ مف اإلدانٌ الجناُيٌ 

 النؾقٌ ك النزب.ؽً قضايا الطّؽ 

 مف الملؾات التً تمت  %44 نزبٌ كبيرة مف النزاء اللكاتً تقدمف بدعكل جناُيٌ ينتوً بوا المطاؼ إلٍ التنازؿ أباف البخث أف

 درازتوا كاف مآلوا الزخب مف طرؼ النزاء 

  ًالعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ملؾات وا األخكاـ الشادرة ؽياِت التً تمت ؽيوا كانت المعتدم أباف البخث أف مف الخ %32ؽ

 َ عقكبٌ زجنيٌ ناؽدة دكف تعكيض أك براءة المتوـَ مع التعكيضالناؽد الزجف َ الزجف مع كقؼ النؾادقد تتراكح ما بيف 

  لزلطٌ أف اكؽً قضايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ اـ الشادرة ؽً اِخك كبيرهناؾ تؾاكت بينت نتاُح البخث العملً أف

 .تلعب دكرا كبيرا ؽً تخديد نزبٌ العقكبات الزجنيٌ أك الماليٌالتقديريٌ للقاضً 

 ٌ7 بخيث كشلت ؿ أباف البخث أف هناؾ خاِت ِبأس بوا مف اإلدانات بتومٌ الؾزاد ضد الضخي٪. 

 

 نعم

74% 

ِ 

26% 

 مدى تزلم النزاء الوثاُق
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 :المزد اإللكترونً

ا ألف الػالبيٌ عند ازتكماؿ الجزء الذاص  -كليزت جناُيٌ  -العظمٍ مف المزتجكبات عبر اإلنترنت أبلػف عف قضايا مدنيٌ  نظرن

بالمخاكـ ؽً اِزتطّعَ ؽقد كاتف مف الشعب تخليؿ هدا الجزء ك ازتنباط النتاُح الذاشٌ بمآِت الملؾات الجناُيٌ ؽً المخاكمات 

اذتيار عدد كبير مف المزتجكبات  -إخدل التخديات لؾوـ اإلجراءات القانكنيٌ  كالمرتبطٌ بالعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ. تتجزد

عبر اإلنترنت اإلجابٌ بأف "المعتدم كجد مذنبنا" َ علٍ الرغـ مف أف اإلجابات الزرديٌ التً تلً هدا اِذتيار تكسؼ كيؼ أف هذق 

 .األخكاـ هً تقريبنا جميعوا أخكاـ مدنيٌ متعلقٌ بالطّؽ ك/أك النؾقٌ

ا بالطّؽ ك / أك النؾقٌ. ؽً  25مف المجيبيف علٍ هذا الزؤاؿ أف الجانً "أديف"؛ كمع ذلؾَ كاف هناؾ  46مف أشؿ  29أؽاد  خكمن

خالتيف لـ تكف المعلكمات متكؽرةَ كؽً خالتيف تنازلت المرأة عف الدعكل كعادت إلٍ بيت الزكجيٌ. كِ تزاؿ تزع قضايا )ذات 

لمخكمٌَ كؽً ثّث خاِت تـ خؾظ الملؼَ كؽً إخدل الخاِت "تمت تبرٌُ" الجانًَ كؽً ثمانً طبيعٌ غير كاضخٌ( راُجٌ با

خاِت تـ التنازؿ عف القضيٌ )ذات الطبيعٌ غير الكاضخٌ(. يجب التأكيد علٍ أف أيا مف قضايا العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ؽً 

 المخكمٌ أسارت إلٍ إدانٌ جناُيٌ.

  من نموذج تازةدرازٌ مآِت الملؾات انطّقا 
 

 

32% 

17% 

44% 

7% 

 مآِت ملؾات  العنف   من طرف سريك خميم

 متابعة المرأة بعالقة خارج إطار الزوج القانوني تنازل المرأة براءة المعتدي إدانة المعتدي

 الطالق
10% 

 الحكم بالنفقة
17% 

 إدانة جنائٌة
19% 

 البراءة  إلنعدام األدلة
15% 

 أحٌلت على الحفظ
21% 

حكم على المرأة نفسها 
بعالقة خارج إطار 

 الزواج
6% 

 تنازل الضحٌة
12% 

 نمودج تازة -مآِت الملؾات بالمخكمٌ 
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34% 

24% 

29% 

13% 

تازة-نتاُح اإلدانٌ الجناُيٌ 

 إدانة الضحية  تعويض الضحية غرامة السجن

زنكات 5

7%

زنكات 4

15%

زنكات 3

8%

زنتاف

8%

أسور 2

15%

اسور 6

8%

اسور 4

8%

سور كاخد

23%

زنٌ كاخدة

8%

 تازة -مدة الزجن 

زنكات 5 زنكات 4 زنكات 3 زنتاف أسور 2 اسور 6 اسور 4 سور كاخد زنٌ كاخدة

500 DH 

45% 

400 DH 

22% 

1000 DH 

11% 

300 DH 

22% 

 تازة -الػرامات الجناُيٌ 

500 DH

400 DH

1000 DH

300 DH
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بزبابوـ كبرتوـ ك علٍ العنؼ كِدم لكنت شابرة علٍ زنٌ تزكف بالمجاؿ القركم تشرح )  60امرأة متزكجٌ تبلؼ مف العمر 

زكجتوـ ك دبا جا الكقت باش نرتاح تنزلتلك علٍ مزتخقاتً كلوـ ك ذديت طّقً ك ذا أنا ضعت هك دؾ سً لكاف باغً ك لكف أنا 

ريت راخٌ بالً .(س

هادم كثر مف ذمس زنيف ك أنا كنتعدب ك دبا جا الكقت باش نقكؿ براكا غادم نجمع كِدم ك نذرجك مف الدار ك نزمد ؽكلسً 

 ك نطلؽ منك غير باش نسرم راخٌ بالً

 

 تكالت" يتػير زكؼ نىبأ كيقنعكنً بالشبر ينشخكنً كانك ككالدتً عاُلتى األطؾاؿ إنجاب مع يتػير ربما الخالٌ هذق علٍ شبرت

 مف هً كالدتً التنظيؼ مكاد مف ختٍ" مشاريؾوا كؿ تتخمؿ مف هً كالدتوا كانت تمؿ ِ كلكً المعاناة هذق تعيس الزنكات

 َرؽض بيدها كرـ لمعالجٌ الدكاء باقتناء طالبتى أف بعد ضربا الزكج أسبعوا بعدما كيلوا طؾد أف إلٍ طكيّ شبرت"  لً تقتنيوا

 ؽً ذلؾ لوا تزبب الكرـ ؽً ؽتؽ ؽً تزبب مما يدها ؽً الذم الكرـ علٍ َمركزا جزموا أنخاء كؿ ؽً يضرها كبدا ذلؾ الزكج

 دكف اقلوا الذم الخاؽلٌ شاخب كازتعطؾت للطريؽ َذهبت نقكد كِ خاجياتوا بدكف كطردها ابناُوا مف جردها. ذطيرة التوابات

 . اُلتواع بوا تكجد التً المدينٌ إلٍ التذكرة ثمف اذذ

 أماـ القضيٌ َمازالت النؾقٌ دعكل رؽع كبعدها األطؾاؿ ازترجاع كطلب بالضرب سكايٌ كضع ؽً زاعدتوا التً للجمعيٌ قدمت

 المخكمٌ

 

زنٌ ك تزكف بالمجاؿ القركم تعرضت لّزتػّؿ الجنزً مف طرؼ شديقوا المتزكج ك نتح عف ذلؾ خمؿ ) قالً انا مطلؽ  31

كيزتػلنً جنزيا ك ملً خملت منك قالً زيرم قلبً علٍ باق غير باش يورب مف المزؤكليٌ ك ملً سكيت  ك بػيت نتزكج بؾ ك بقا

 . بى هك ذرج براءة ك انا تابعكنً بالؾزاد ك بقيت خديث الناس ؽدكار .(

 

ض نؾزيٌ ك يقكـ ربٌ بيت تتعرض للعنؼ مف طرؼ زكجوا خيث يزبوا ك يستموا ك عاُلتى تعاملوا معاملٌ زيٌُ مما زبب لوا أمرا

 بطردها مف بيت الزكجيٌ كلما زاءت ك ِ ينؾؽ عليوا ك ِ علٍ ابنوا لذلؾ قامت برؽع دعكل الطّؽ ك النؾقٌ ك تـ الخكـ لشالخوا 

 

زنكات تقازمت ذّلوا الزكف مع عاُلٌ الزكج السًء الذم  3زنٌ  داـ الزكاج  18زنٌ اـ لطؾلٌ تزكجت كهً ؽً زف  22

اِزابيع اِكلٍ للزكاج مف مساكؿ مع أـ الزكج كاذتى لينتقؿ اِمر ؽً كؿ مرة الٍ ذشاـ مع الزكج بزبب جعلوا تعانً منذ 

العاُلٌ َكانت تتعرض للضرب مف طرؼ الزكج كللستـ كالزب كاِهانٌ مف طرؼ عاُلٌ الزكج َبعد اف خملت بطؾلتوا ازددت 

ِمر كزاد مف ضػطى كتعنيؾى لزكينٌ َرؽضت الكضع كرجعت لبت خدة العنؼ َطالبت الزكج باف يجعؿ لوا بيتا مزتقّ رؽض ا

بالزكج الذم رؽض الخضكر كابدل عدـ قبكلى الطؾلٌ كها عاُلتوا كهً ؽً السوكر األذيرة للخمؿ .بعد أف كضعت طؾلتوا اتشؿ اب

دعكل  تلٌ المدنيٌ كبعدها رؽعقدمت للجمعيٌ التً زاعدتوا علٍ تزجيؿ ابنتوا ؽً الخاى ك .هنا قررت زكينٌ اِنؾشاؿ نواُيا عن

اف الزكج ِ يخضر للجلزات ككالطّؽ للسقاؽ . المسكؿ الذم كاجوتى هك اف بيت اهلوا يتكاجد بمدينٌ بعيدة عف مدينٌ الزكج 

تخملت تبعٌ تبليؼ الزكج كتكلؾت بمشاريؼ المؾكض َكمع ذلؾ لـ يجد الزكج  ككانت كؿ مرة تؤجؿ القضيٌ بزبب عدـ التبليؼ َ

َاعادت عمليٌ التبليؼ كالقضيٌ مازالت  اإلزتدعاء انتقؿ للعمؿ ؽً مدينٌ اذرل كعاُلتى رؽضت تزلـ ألنىلعنكاف الذم قدمتى ؽً ا

  اسور 8اماـ القضاء رغـ مركر اكثر مف 

 

ت أننً كاف يشعب علً إثبايانٌ الزكجيٌَ اركٌ ؽً الذالمسبتومٌ  ًتكجوت للمخكمٌ بزب اِعتداء الذم تعرضت لى كتـ متابعت

  أسور خبزا 6خكـ علً ب ك كتكبعت بمؾردم  ؽً خيفكثـ التنازؿ مف طرؼ زكجٌ المدعً عليى  َضخيٌ كلزت مجرمٌ
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 ما هً نزبٌ قبكؿ الدعاكم الجناُيٌ بالعنؼ الممارس ضد النزاء مف طرؼ سريؾ خميـ؟  ?

 تعكيضات؟ ال فكـ مف النزاء ك ؽً أيٌ سركط تمنخ ?

 ا؟كلماذ ند الطّؽ للسقاؽ ؽً خاِت العنؼ مف طرؼ سريؾ كما هً نزب مند الطّؽ للضرر؟ما هً نزب م ?

المترتبات القانكنيٌ تقكـ علٍ أزاس أنوا هً مف ؽوؿ ا عبر النزاء عف عدـ الرغبٌ ؽً العكدة لبيت الزكجيٌ ذؽً خالٌ ما إ ?

  ؟غادرت بيت الزكجيٌ

يزأؿ أسذاص أذريف مف قبيؿ هؿ يزأؿ المعتدكف نؾس األزُلٌ؟ ؟ هؿ اءبالضبط التً يتـ طرخوا علٍ النزهً األزُلٌ ما ?

 ؟مثّ السوكد

 ؟كثيرةأم ك ب ؟مف طرؼ سريؾ خميـ ؽً قضايا العنؼ زعٌ للبخث عليوا ما هً أنكاع األدلٌ التً  ?

 ما هك الػرض مف هدق األدلٌ ؟ ?

 ما هً قيمٌ كأخجيٌ هدق األدلٌ؟ ?

 المخكمٌ؟بمف طرؼ سريؾ خميـ  العنؼ قضايايتـ اعتمادهـ كسوكد ؽً مف  ?

 ؟ٌ كثيرةبأي 

 لسوادة؟ل وـمف يطلب 

  مف؟كلشالد ألم غرض تطلب سوادتوـ 

  ٌسوادتوـ؟ كأخجيٌما هً القيم 

 ك تلؾ التً يعتمدها الدؽاع؟ المراؽعات؟تعتمدها كتقدموا النيابٌ العامٌ ؽً ما هً الخجح القانكنيٌ التً  ?

 األدلٌ؟هدق ما هك الػرض مف  ?

 كأخجيٌ هدق األدلٌ؟ ما هً قيمٌ ?

 يزمد القضاة بازتذداـ التزجيّت كمقاطع الؾيديك كما سابى ذلؾ كدليؿ؟ كؽً أيٌ سركط إلٍ أم مدل  ?

العنؼ مف طرؼ سريؾ بالجناُيٌ المرتبطٌ قضايا الالقضاة عند الؾشؿ ؽً  يقدمواما هً األزس القانكنيٌ كاِزتدِِت التً  ?

 ؟لتخديد العقكبات ؟للتبرٌُ نات؟لإلدا ؟لعدـ المتابعٌمف أجؿ  ؟خميـ

كيؼ يتـ تخديد األخكاـ الشادرة ؽً ملؾات العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ كالتعكيضات الممنكخٌ كالذاضعٌ للزلطٌ التقديريٌ  ?

 التً تتخكـ ؽيوا؟كتدريبات للقاضً هؿ هناؾ إجراءات قكانيف أـ ممارزات 

ك /أك خضكر  المخكمٌ كتخليلوا.كاملٌ مف ؽعليٌ كعلٍ نزر األخكاـ  أيضا الخشكؿأعّق اإلجابٌ علٍ هدق األزُلٌ قد يتطلب 

 المخاكـ كتدكيف المّخظات أثناء الجلزات كتخليلوا.لمذتلؼ جلزات مراقبيف 
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 طبيعٌ التنزيق ما بين مذتلف الزلطات العموميٌ؟ . ج

 :يجب التمييز بيفألمف كا عدؿمذتلؼ القطاعات العمكميٌ: الشخٌَ البيف التنزيؽ كعند تقييـ التؾاعّت 

 يذدموا:ا كبطيُا كمعقدكإجراء إدارم مزطرم غالبا ما تعتبرق النزاء  التنزيؽ ِ 

  :تتشؿ المزاعدة اِجتماعيٌ مف داذؿ مشالد الشخٌ بالسرطٌ القضاُيٌ ِزتكماؿ إجراءات التذلً عف اِبف متاؿ

  (الناتح عف اغتشاب

 ٍؽً مذتلؼ  المزاعديف/ات اِجتماعييف/اتالذدماتَ غالبنا بمبادرة سذشيٌ مف  التعاكف الذم يزوؿ كشكؿ المرأة إل

 . ذّيا التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ

 ٌاتشاؿ المزاعدة اِجتماعيٌ مف داذؿ السرطٌ بمشالد الشخٌ مف أجؿ تزويؿ خشكؿ النزاء مف السوادة الطبي  

 :الجمعيات النزاُيٌ المخليٌَ يجب التمييز بيفكّثٌ بيف القطاعات الثالتعاكف ما ك بالمثؿَ عند تقييـ تؾاعؿ

 لتنؾيذ اإلجراءات.  التعاكفك تنزيؽ 

  ٌمثاؿ: تمكيف الجمعيٌ مف اإلذف بإيكاء النزاء ؽقط باتشاؿ هاتؾً بالنيابٌ العام 

  إذبارهـ بالذدمات المتكؽرة لدل الجمعياتالنزاء كتكجيى 

 ءمثاؿ اِزتماع كاِزتسارة القانكنيٌ كاإليكا . 

  .التملص مف المزؤكليٌ المرتبطٌ أزازا بودق المشالد كإخالٌ النزاء علٍ الجمعيات للقياـ بوا 

 ٌالخشكؿ علٍ بعض الكثاُؽ الثبكتيٌ كالتزجيؿ  كتابٌ السكايٌ ك. مثاؿَ مزاعدة النزاء علٍ ازتكماؿ األكراؽ الرزمي

 غيرها. ؽً الخالٌ المدنيٌ أك الخشكؿ علٍ البطاقٌ الكطنيٌ ك

 علٍ البخث الميدانً غياب كلً للتنزيؽ ما بيف مذتلؼ المشالد العمكميٌ ذّؿ لجكُوف لودق مف اإلجابات ٪ 81 ؽادتأ

 المشالد 

 19%  ممف أكدف علٍ كجكد تنزيؽ ما بيف المشالد أكدف أنى اقتشر علٍ اتشاؿ هاتؾً ما بيف مذتلؼ المزاعدات

 ذرل أك لتمكيف النزاء مف بعض الكثاُؽ أك تزريع كثيرة خشكلوف عليوا اِجتماعيات مف أجؿ التمكف مف الكلح للمشالد األ

  أف أيان مف القطاعات الثّثٌ لـ يزوّؿ كشكلوف إلٍ التً أكدت الردكد علٍ اِزتطّع عبر اإلنترنت نؾس التكجى زارت عليى

 :األذرل العمكميٌالذدمات 

 50 ٪ مٌ أذرلأف الذدمات الشخيٌ لـ تزوؿ كشكلوـ إلٍ ذدمٌ عاأكدف. 

 33 ٪أكدف أف السرطٌ القضاُيٌ لـ تقـ بأم تنزيؽ مع الزلطات العمكميٌ األذرل. 

 86 ٪ سًء أيضاأف النيابٌ لـ تؾعؿ أكدف. 

 100 ٪ تنزؽ مع أيٌ مشلخٌ أذرلأف المخكمٌ أجزمف ِ.  
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  اِجتماعيات ك ذلؾ كالتالً:بعض الممارزات الجيدة للتنزيؽ التً أباف عنوا البخث كالنابعٌ أزازا عف تكاجد المزاعدات 

 النيابٌ العامٌ المشالد األمنيٌ مشالد الشخٌ العمكميٌ

 تـ ؽً بعض الخاِت ربط اِتشاؿ ي

بالنيابٌ العامٌ مف طرؼ مشالد 

الشخٌ للخشكؿ علٍ اإلذف بمند 

 ؽً خاِت اإلغتشاب.السوادة الطبيٌ 

 الناتجٌ عف اغتشاب  ؽً خالٌ الكِدة

ؽ مشالد لألموات العازبات تنز

الشخٌ مع السرطٌ القضاُيٌ مف أجؿ 

تخرير مخضر كِدة أـ عازبٌ بقزـ 

أيضا مف أجؿ إجراءات ك. الكلدة

التذلً عف المكلكد إذا رغبٌ المرأة 

 بذلؾ

 

  مشالد الشخٌ النزاء لتزويؿ كلكج أخيانا يتـ

 العمكميٌ 

  ربط مف ذّؿ  للنيابٌ العامٌتزويؿ كلكج النزاء

 اِتشاِت الواتؾيٌ 

 التنزيؽ أخيانا مع إخدل الجمعيات إليكاء النزاء 

أك لمزاعدتوـ علٍ الخشكؿ علٍ بعض الكثاُؽ 

 ذاشٌ الثبكتيٌ

  التنزيؽ مع الجمعيٌ بودؼ

 اإليكاءعلٍ  النزاءمزاعدة 

 

 

 غٌاب التنسٌق
60% 

 هناك تنسٌق
40% 

 اتمدى تنزيق مذتلف الزلطات مع بعضوا لتزويل ولوج النزاء لمذتلف الذدم
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 ك مدل رضا النزاء الزلطات العمكميٌ إجاباتطبيعيٌ  . ح

 زاء ضخايا العنؼ مكف طرؼ سريؾ خميـ مف إجابات تتماسٍ ك انتظارات تؾاكتت إجابات الزلطات العمكميٌ علٍ ملؾات الن

ض أخيانا ختٍ مع ما هك  النزاء ك أيضا منزجمٌ ك ما تقتضيى المقتضيات القانكنيٌ ك اإلجراءات إلٍ إجابات زلبيٌ تتعار

 ك ذلؾ كالتالً .منضكض علبيى قانكنا

 

ت العمكميٌ المعنيٌ
طا
زل
ؼ ال

ذتل
ف م

جابٌ م
إل
زاء ك

ما تتلقاق الن




 

 إجابات إيجابيٌ

.ِ اِزتقباؿ ك اإلزتماع ك التكجيى ك المراؽقٌ أخيانا ك خزب تكؽر المزاعدة أـ

.التنزيؽ أخيانا ما بيف مذتلؼ المشالد ك اإلدارات لتزويؿ كلكج النزاء للذدمات

.أك بخث بخث إدا كاف ملؼ المرأة مدعـ ببعض /إنجاز البخث ك تخرير مخضر ازتماع ك

األدلٌ األكليٌ

. أخيانا اعتقاؿ المعتدم كتقديمى

.مند أرقاـ الواتؼ الذاشٌ بذّيا ازتقباؿ النزاء ؽً مذتلؼ المشالد إدا تكؽرت.

. عطاء تعليماتَ المراؽقٌَ للسرطٌ ثـ الٍ المزتسؾٍ لتلقً العّجات الضركريٌ كالخشكؿ

.علٍ السوادة الطبيٌ

.أخيانا التدذؿ أخيانا لدل بعض الجمعيات لتمكيف النزاء مف مّجئ إليكاُوف هف ك أبناُوف

.ٌإذبار النزاء بإمكانيٌ الخشكؿ علٍ المزاعدة القضاُي.

.ٌالتمكيف أخيانا مف بعض الذدمات الطبيٌ مجانا بما ؽيوا السوادة الطبي.









:إجابات زلبيٌ

•غالبا عدـ إذبارها باإلجراءات المتذذة ؽً الملؼ أك بمأؿ سكايتوا

• أخيانا اإلكتؾاء باإلزتماع للمرأة دكف إجراء بخث معمؽ أك ختٍ ازتدعاء

المستكٍ بى مف أجؿ اإلزتماع لى 

أك إرجاع الزكجٌ لبيت الزكجيٌ دكف تكؽير أيٌ خمايٌ لوا/اقتراح ك

• ٌإقناع بعض النزاء باإلكتؾاء بالمطالبٌ بالطّؽ أك النؾقٌ بدؿ الدعكل الجناُي

.بدعكل شعكبٌ اإلثبات

•ٌخؾظ السكايٌ أك الدعكل لعدـ كؾايٌ األدل

•أك خبس المرأة بتومٌ ربط عّقٌ ذارج إطار الزكاج/متابعٌ ك

•ًتعريض المرأة لإلهانٌ ك التسكيؿ ك التجريد ذّؿ مذتلؼ مراخؿ التقاض.

•أك ازرتى/التجاهؿ توديدات المعتدم ك.





015 

 ٌ؟ما مدى رضا النزاء عن إجابٌ مذتلف المشالد العمومي 

  ٌالنتيجٌ النواُيٌ للقضيٌتجربتوف ك علٍ َ كاعتمد إلٍ خد كبير علٍ كؿ الزلطات العمكميٌتؾاكت رضا النزاء عف اجاب  

 65 % تاءة جدا.مف إجابات الزلطات العمكميٌمف اإلجابات علٍ المزد الميدانً تراكخت ما بيف غير راضيٌ إلٍ مز 

 مرات عديدةنؾس المشلخٌ لعكدة إلٍ مف أزباب عدـ الرضا طكؿ اإلجراءات كضركرة ال  

  تكقعات النزاء مف مشالد العمكميٌ هً ؽً كنً كما الميدانً علٍ أف مطالب كاإلجابات زكاء ؽً البخث اإللكترتسير

خشلت " أك "خشلت الكثاُؽ كالمخاضر أك نزد األخكاـ  "بخيث ارتبطت جؿ مطالبوف ؽً  َكجد منذؾضٌخدها األدنٍ 

 ترجعت أبناًُ أك خكُجً" أك "از "علٍ النؾقٌ

  .ّلـ تؾد أيٌ إجابٌ خكؿ ما كانت ترغب ؽيى النزاء عف الرغبٌ ؽً ذلؽ ذدمات غير مكجكدة قانكنا مث 

 

  

 راضيٌ جدا 

12% 

 راضيٌ 

23% 

 غير راضيٌ

24% 

 مزتاءة

15% 

 مزتاءة جدا

26% 

ٌ بالمزد الميدانً   مدى رضا النزاء من تؾاعل الزلطات العمومي
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 السرطٌ القضاُيٌ           مشالد الشخٌ العمكميٌ

         

 المخكمٌ             النيابٌ العامٌ
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 ِاف زكجً انكر كخكمت  كضعيتً الجنزيٌ كالشخيٌَا تثبتد سوادة طبيٌ شعكبٌ اِثبات رغـ كجكل

 القضيٌ لشالخى

 

إخدل النزاء متزكجٌ مدة زنٌ كنشؼ تعرضت ذّلوا ألسكاؿ كثيرة مف العنؼ مف طرؼ الزكج الضرب اِختجاز كالمنع مف 

ا بالشدؽٌ ذهبت عندها كالدتوا لتجدها ؽً اِتشاؿ بالعاُلٌ اذر مرة تعرضت للضرب بكازطٌ خزاـ جلدم ترؾ اثار علٍ جزده

خالٌ يرثٍ لوا بالخيلٌ اذذت بنتوا معوا بدعكل رؤيٌ اذكتوا ليزمد لوا الزكج بالمػادرة َبعد الرجكع لبيت العاُلٌ اذذتوا األـ إلٍ 

ع اليى قدـ الٍ منزؿ المزتسؾٍ للخشكؿ علٍ السوادة الطبيٌ كبعدها الٍ السرطٌ لكضع السكايٌ َبعد اف ازتدعً الزكج لّزتما

كالد الضخيٌ كاثار ؽضيخٌ اماـ الجيراف  كبعد تعرض كالدتوا علٍ ذلؾ قاـ بضربوا هً األذرلَ بعد اذبار السرطٌ طلبكا منوا 

كضع سكايتوا هً اِذرل  )لإلسارة تـ اذبار السرطٌ بمذاكؽوـ مف ردة ؽعؿ الزكج ( بزبب طكؿ اإلجراءات كخجـ الضرر 

 لذم طاؿ خناف كعاُلتوا قررت رؽع دعكل الطّؽ للسقاؽ النؾزً كالجزدم ا

 

  المشالد العموميٌ؟ الذي كانت ترغب ؽيى النزاء منما 

 ت النزاء المزتجكباتردنا علٍ العنؼ الذم تعرضكا لى َ ذكر العمكميٌعند زؤالوـ عما )أرادكا( مف مذتلؼ الجوات الؾاعلٌ 

 :مما كانت ترغب ؽيى كإجابٌمجمكعٌ متنكعٌ 

سذاص الذيف تمت مقابلتوـ كالمزتجيبكف عبر اإلنترنت علٍ خد زكاء مجمكعٌ مف العكامؿ المذتلؾٌ كالمتداذلٌ ... أدذؿ كلمٌ األ

 ."للعدالٌ" َ كما قاؿ أخد األسذاص الذيف تمت مقابلتوـ

 الك بػا غير نرتاح"عبارة ترددها النزاء المعنؾات الكاؽدات علٍ المركز " عييت مانشبر مابقيتش قادرةَ مابػيت منك ك
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 ذدمات عموميٌ عاليٌ الجودة

"الدعـ كالمزاعدة"

سذص ما يزتمع إليوا

اِعتراؼ بالعنؼ الذم تعرضت لى ك تشديقوا

.اإلزتماع لوا ك طرح أػزُلٌ مزتؾيظٌ

مزيد مف المعلكمات خكؿ اإلجراءات المذتلؾٌ ؽً العمليٌ

 الخمايٌ واِدعاء والعقاب

الخمايٌ مف الجانً لوا كألكِدها

اإلعتقاؿ الؾكرم علٍ الجانً كمخاكمتى 

كمعاقبتى

العقكبٌ القشكل علٍ الجناة

ازترجاع أطؾالوا

ازتعادة ممتلكاتوا السذشيٌ

تخقيؽ أكثر جديٌ

 العّجات المنازبٌ

أف ِ تّخؽ بتومٌ العّقات الجنزيٌ 

"الؾزاد"ذارج إطار الزكاج 

التمكيف مف العّج ك المراقبٌ الطبيٌ

التمكيف مف سوادة طبيٌ تتّءـ ؽعليا ك 

نزبٌ العجز الخاشؿ لوا ذاشٌ الضرر 

النؾزً 

دعـ الطؾؿ الناتح عف اإلغتشاب

 اِعتراؼ باألطؾاؿ ؽً األخكاؿ المدنيٌ
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IV .ٌمّخظات ذتامي 
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 مّخظات ذتاميٌ

 

وِ غامضٌَ وتختوي علٍ ثػرات كبيرةَ من طرف سريك خميم  األخكام القانونيٌ الخاليٌ بسأن العنف .1

 . تعكس واقع عنف السريك الخميم ضد النزاء

َ زكاء كانت النزاءلعنؼ المرتكب ضد ك تمظورات االشكرة الساملٌ لمذتلؼ أنكاع ِ تأذذ تعريؾات الجراُـ بعيف اِعتبار 

 ؛جزديٌ أك قزريٌ أك جنزيٌ أك اقتشاديٌ أك نؾزيٌ

َ زكاء ؽً السريؾ الخميـ العنؼ التً يرتكبوااسكاؿ لجميع  ٌالكاملاِنعكازات األخكاـ القانكنيٌ الخاليٌ ِ تعاقب الجانً علٍ 

 طبيعٌ المتكررة للعنؼ(؛ كميٌ )الالالعنؼ( أك  أؽعاؿالطبيعٌ )جميع أنكاع 

غير كاؽيٌ كغير متكاؽقٌ مع ؽوً علٍ اإلشابات الجزديٌ الظاهرة كسوكد العياف  ازازاتركز كاإلثباتات المعايير الخاليٌ لألدلٌ 

  كقاُع العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ؛

ا أك عدالٌ تشالخيٌ للنزاء عف األضرار المتنكعٌ ال العنؼ مف طرؼ تً يعانيف منوا نتيجٌ ِ تكؽر زبؿ اِنتشاؼ الخاليٌ تعكيضن

 سريؾ خميـ.

 .من طرف سريك خميمِ تخشل النزاء علٍ الخمايٌ الكاؽيٌ من عنف  .2

 متزكجات مف القكانيف الجناُيٌ الخاليٌ الذاشٌ بالعنؼ ضد المرأة ألزباب مذتلؾٌ:ػير أيضا الِ تزتؾيد النزاء المتزكجات ك

  ؽً أغلب األخياف  وف أك تسجعوف الزلطات العمكميٌقديـ سككل جناُيٌَ كتنشخف عف تثنيوغالبنا ما يتـ

إما علٍ )أ( العكدة إلٍ المنزؿ مف أجؿ "اِزتقرار األزرم" أك "خمايٌ األطؾاؿ" َ أك )ب( متابعٌ زبؿ  بمذتلؼ الطرؽ

ؽيى  يلجأاإلسارة إلٍ أنى ؽً نؾس الكقت الذم  . كتجدرالنؾقٌاِنتشاؼ المدنيٌ بمكجب قانكف األزرة ؽقط َ مثؿ الطّؽ ك / أك 

ت المرأة تقدمقد يلجأ ؽيى الرجاؿ أيضا إلٍ المزيد مف العنؼ إدا ما العنؼ لدؽع النزاء إلٍ التقدـ بطلب للطّؽَ إلٍ الرجاؿ 

 .النؾقٌلطّؽ ك / أك ابطلب 

ختٍ النزاء اللكاتً  ى إلٍ عنؼ متزايد. كتعرضوف للطرد منبعد  بيت الزكجيٌإلٍ يتـ إرجاعوف تتعرض النزاء اللكاتً 

. يكضد هذا كيؼ أف قبؿ الطليؽلعنؼ المزتمر مف يبقيف عرضٌ للمضايقات ك لازتؾدف مف ذيارات مدكنٌ األزرة مثؿ الطّؽ 

 .المدنيٌ كخدها غالبنا ما تككف غير كاؽيٌ الخلكؿ

مف داذؿ ف للمرأة ختٍ تقديـ سككل بسأف العنؼ الجنزً َ ؽّ يمكالجناًُقانكف البما أف اِغتشاب الزكجً غير ُمجّرـ ؽً 

 .منظكمٌ الزكاج

 الخاليٌ التً  الجناًُقانكف المف القكانيف الخاليٌ المتعلقٌ بالعنؼ ضد المرأة بزبب أخكاـ  فِ تزتؾد

الزكج  غيرلعنؼ مف قبؿ سريؾ خميـ تتعرض النزاء ألم سكؿ مف أسكاؿ ا إد تجرـ العّقات الجنزيٌ ذارج إطار الزكاج.

القضاُيٌ كالمتابعٌ العنؼ. يزتذدـ الجناة التوديد باإلدانٌ هدا عف  العمكميٌالقضاُيٌ إذا أبلػف الزلطات  المتابعٌلذطر 

ّقات لعهدق اَ ؽإف القكانيف التً تجرـ كبالتالًكآليٌ رقابيٌ لتذكيؼ النزاء كعزلوف.  قانكنيٌالعّقات الجنزيٌ غير بذشكص 

 علٍ ارتكاب العنؼ ضد المرأة. -منعوـ  بدؿ -هً ؽً الكاقع تمك ّف الرجاؿ كتزمد لوـ كتسجعوـ 

لـ يكسؼ عف  العملًَ إِ أف البخث الجناُيٌ المزطرةكقانكف  الجناًُقانكف البعض اإلجراءات الكقاُيٌ ؽً  تكؽرعلٍ الرغـ مف 

َ ختٍ مف طرؼ سريؾ خميـلخمايٌ النزاء مف العنؼ  الكقاُيٌ راءات القانكنيٌأم مف هذق اإلجؽعليا ر ؽيوا يتكؽخيث تـ أم خاِت 

 .العمكميٌ للزلطاتالًُّ أبلػف عف توديدات الجانً 

المتاخٌ هً تدابير جناُيٌَ ِ يمكف إعمالوا إِ بعد السركع ؽً الدعكل الجناُيٌ أك بعد تدابير الخمايٌ الخاليٌ اليجب التأكيد علٍ أف 

ِ تشؿ أبدنا إلٍ  َطرؼ سريؾ خميـالمرتكبٌ مف  العنؼ قضايا. كما هك مكضد ؽً النتاُحَ ؽإف الػالبيٌ العظمٍ مف نً.إدانٌ الجا

 أك ختٍ تمر عبر نظاـ العدالٌ الجناُيٌ. هذق المرخلٌ )أم المتابعٌ الجناُيٌ(. 

َ يجعؿ غالبيٌ النزاء غير مخميات مف زبؽ الذكر عدـ إعماؿ تدابير الخمايٌ الخاليٌ المتكؽرة علٍ الرغـ مف مخدكديٌ نطاقوا كما

 التعرض للعنؼ مف جديد ؽً المزتقبؿ. 
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إلٍ ازتمرار إؽّت الجناة من  النزاء من طرف سريك خميمالدولٌ الخالً علٍ العنف ضد  جوابيؤدي  .3

 هدا العنف.العقاب علٍ 

دم ؽً جراُـ جييف مف أجؿ التخقيؽ بسكؿ معمؽ ك عليف العمكمِ تكؽر اإلجراءات كالقكانيف الخاليٌ تدابير أك إمكانيات كاؽيٌ للؾا

العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ ك متابعٌ مرتكبيوا كمعاقبتوـ بسدة. نتيجٌ لودق القكانيف كاإلجراءات الجناُيٌ الػير مُّمٌَ باإلضاؽٌ 

ؼ مف طرؼ سريؾ خميـ غالبان ما يلتمزف لكثرة العقبات كتنكعواَ كما هك مؾشلٌ ؽً هذا التقريرَ ؽإف النزاء اللكاتً تعرضف للعن

اِنتشاؼ المدنً ؽقط. مف قبيؿ اللجكء لطلب الطّؽ )إذا كانت متزكجٌ مف الجانً(َ مخاكلٌ إثبات النزب )إذا أدل اِغتشاب 

بك العنؼ مف إلٍ الخمؿ(َ ك/ أك الزعً للنؾقٌ كالدعـ المالً مف أجؿ الطؾؿ )زكاء ؽً خالٌ الزكجٌ أـ ِ(. كبالتالًَ يككف مرتك

 طرؼ سريؾ خميـ مرة أذرة ؽً منأل مف نظاـ العدالٌ الجناُيٌ.

إجبار النزاء علٍ التنازؿ عف خقكقوف مف أجؿ مع اإلؽّت مف العقاب الجناًُ اللجكء للعنؼ َ يمكف للجناة كؽً الكقت نؾزى

الذم لـ يعاقب عليى  -عنؼ المتكرر كالمزتمر القانكنيٌ بمكجب قانكف األزرة. أؽادت النزاء بسكؿ متكرر كيؼ ازتذدـ األزكاج ال

َ كغيرهاَ لمجرد "العيش ؽً النؾقٌإلجبارهف علٍ التذلً عف خقكقوف المدنيٌ ؽً خضانٌ األطؾاؿَ ك -نظاـ العدالٌ الجناُيٌ 

 ."زّـ

جنزيٌ أك اِقتشاديٌ( )زكاء البعيف اِعتبار خقكؽ المعنؼ كتأذذ جابٌ الدكلٌ الخاليٌ تعطً األكلكيٌ كيؼ أف اما زبؽ يكضد 

 .األزازيٌ مف خيث الزّمٌ وااختياجاتككضماف ممتلكاتى أكثر مف الزّمٌ البدنيٌ للمرأة 

 .الذي يتعرضن لى السريك الخميمِ تُزْود النزاء بزبل اِنتشاف المنازبٌ من عنف  .4

النزاء  فِ تخشلؽإف النزاء أك تخازب الجناةَ  َ أك تخمً جميع النزاءَ تعالح خقاُؽ عنؼ السريؾ الخميـنتيجٌ للقكانيف التً ِ

األضرار التً تعانً منوا نتيجٌ العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـَ زكاء لجميع  أك جبر الضرر مُّـ ك منازبعلٍ تعكيض 

 .األضرار العاُليٌأك  اِجتماعيٌَ الجنزيٌَ الجزديٌَ النؾزيٌَ اِقتشاديٌ

ذيارات َ ك هً اللطّؽ كالنؾقٌكاكجات علٍ التماس زبؿ اِنتشاؼ المدنيٌ المخدكدة َ تُجبر معظـ النزاء المتززبؽ الذكركما 

ِ يمكف لػير المتزكجات اللجكء إليوا ك بالتالً ليس لديوف أم  متاخٌ ؽقط للنزاء المتزكجاتَ كلكنوا قانكف األزرة المسمكلٌ ؽً 

 .علٍ اإلطّؽذيار 

سريك خميم ضد المرأة معالجٌ ؽعالٌ للعواُق العديدة التً  من طرف عنفلجابٌ الدولٌ المنازبٌ لتتطلب ا .5

 . لزخب سكاواها ؽيما بعددواؽع تواجووا المرأة ؽً اإلبّغ عن هذا العنف وال

ا لتبرير عدـ لجكء المرأة لنظاـ العدالٌ الجناُيٌ هك "اؽتقار المرأة إلٍ  ا كتكرارن التؾزير النمكذجً الجاهز ك الذم يتكرر مرارن

بالقكانيف كاإلجراءاتَ لكف ك كما هك مكضد ؽً هذا التقريرَ يبدك أف الزيازات كإجراءات كما الممارزات المعتمدة مف المعرؽٌ" 

ك المرتبطٌ بالعنؼ مف طرؼ سريؾ خميـَ  َمشالد الشخٌَ األمف ك العدالٌ علٍ خد زكاء -طرؼ المؤززات العمكميٌ المعنيٌ 

الكعً" بيف الرؽع مف كبدِن مف تعزيز "لذلؾ ا هً مربكٌ ؽً غالب األخيافَ هً غير كاضخٌ كغير متزقٌ ك غير معممٌ كم

ّن  الزلطات العمكميٌالنزاءَ ينبػً تكجيى الجوكد إلٍ  ا كاتزاقنا كتؾشي  الخككميٌ لتطكير كتقديـ معلكمات أكثر كضكخن

أك مف طرؼ سريؾ خميـ  التبليؼ عف العنؼتكاجى النزاء العديد مف العقبات كلديوف العديد مف األزباب التً تسجعوـ علٍ عدـ 

كما هك مبيف  ختٍ النوايٌ دكف أف تتنازؿ قانكف األزرة المطالبٌ بمقتضياتأك ختٍ اِنتشاب كطرؼ مدنً ؽً الدعكة الجناُيٌ 

ضد اؼ كاِنتشخكاجز قانكنيٌ كاجتماعيٌ كاقتشاديٌ خقيقيٌ جدنا للكشكؿ إلٍ العدالٌ ضمف مضاميف هدا التقريرَ ؽً تكاجى 

 .العنؼ مف طرؼ سريؾ خميـ الذم تتعرضف لى

الزكاجَ نقص إطار القضاُيٌ بزبب العّقات الجنزيٌ ذارج  المتابعٌعدـ تجريـ اِغتشاب الزكجًَ ذطر مف بيف هدق الدكاؽع 

 .بّ مأكلاختماؿ أف ينتوً بوـ األمر دكف أم زند مع  ؾالواالمكارد الماليٌ لمتابعٌ القضيٌ ك / أك إعالٌ نؾزوا كأط

ا مذاكؼ ذطيرة للػايٌ بسأف زّمتوا السذشيٌ.  بدِن مف الخديث عف كؽً غياب تدابير الخمايٌ المنازبٌَ تسمؿ العقبات أيضن

 ألمنوا"التوديدات" الخقيقيٌ يتـ التزليط الضكء أكثر ضمف المناقسات العمكميٌ علٍ "مذاكؼ" النزاء المتنكعٌَ يجب أف 

بؿ ك َ كعاُلتوامخيطى مف طرؼ الجانًَ عاُلتى كجووا اكتالتوديدات التً زكاء َ زازيات عيسوا الكريـكدا اككزّمتوا الجزديٌ 

يجب أف تتذذ ذطكات ملمكزٌ  مف طرؼ سريؾ خميـختٍ مف قبؿ الجوات الخككميٌ. إف أم ازتجابٌ ؽعالٌ مف جانب الدكلٌ للعنؼ 

 هذق العقبات المتنكعٌ.جميع إلزالٌ 
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V .جدكؿلذيشًتلمذتلؼاللقاءات

لبخثاذّؿالمدركزٌكالملؾات

 :العملً
ضدخميـسريؾطرؼمفالعنؼ"أيٌ إجابٌ للزلطات العمكميٌ علٍ 

 "النزاء
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العنف من طرف سريك  جدول تلذيشً لمذتلف اللقاءات المنظمٌ والملؾات المدروزٌ ذّل للبخث العملً خول

 خميم ضد النزاء
 

التارير إجراء  البخثالمساركٌ ب الجمعيٌ

اللقاء أو تارير 

 الملف المدروس

 مكان إجراء اللقاء

و مكان خيث أذدت 

 الملؾات المدروزٌ

المدينٌ )الجوٌ( تواجد 

األسذاص الملتقٍ بوم و مكان 

تواجد المخاكم المزجلٌ أماموا 

 الملؾات المدروزٌ

 :وشف للمساركين/ات ؽً مذتلف اللقاءات

 ميعايسن العنف من طرف سريك خماء اللقاءات الؾرديٌ:  النز

 للمرأة ك التنميٌ جمعيٌ أمؿ

 بالخاجب

ما بيف 

ك  02/10/2019

29/06/2020 

  ٌمقر الجمعي 

 

 -بكدربالٌ -مكناس-الخاجب

أيت  -أككرام -زبع عيكف -تاكجطات

-ميدلت-أزرك-ذنيؾرة-كِد بكؽكراف

-الخاج قدكر-شؾرك-الذميزات

 -تازة-القشير-دأيت كِ-إؽراف

 :النزاء المزتجكباتعدد 

 30 امرأة 

 :زف النزاء المزتجكبات

  زنٌ 55زنٌ ك  18ما بيف 

 :ذشاُص النزاء المزتجكبات

 نزاء متزكجات بعقد 

 متزكجات بدكف عقد 

 أموات عازبات 

 مطلقات 

ما بيف  جمعيٌ النكاة بسيساكة

ك  13/10/2019

27/06/2020 

 ٌمقر الجمعي 

 ًنادم رياض 

 سيساكة

 مراكش

 :زتجكباتعدد النزاء الم

 امرأة 64

 : زف النزاء المزتجكبات

  زنٌ 50زنٌ  17ما بيف 

 :ذشاُص النزاء المزتجكبات

  بالؾّخٌ/ بالمشانععامّت 

 متزكجاتَ مطلقاتَ أموات عازبات( ربات بيكت( 

 مكظؾاتمزتذدمات / 

 ذادمات ؽً البيكت 

ما بيف  بتازة جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات

ك  15/07/2019

29/11/2019 

 باب مركج  -جرزيؼ –خد امزيلٌ  معيٌمقر الج– 

 -أكنكؿ –مػراكة  –كاؼ الػار 

 -باب مرزكقٌ  -كلدماف -مطماطٌ

 -تيزٌ -اكِد اسريؼ -القدس -تاهلٌ 

 -خد اكِد ازبيار –مككزٌ  -الرنات

 :عدد النزاء المزتجكبات

 امرأة 30

 : :زف النزاء المزتجكبات

 زنٌ 49زنٌ ك  17ما بيف 

 :ذشاُص النزاء المزتجكبات
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 -الدار البيضاء -مكناس -كجدة

تيزم   –كاد امليؿ - -بكسؾاعٌ

-بكخلك -بنً اؽتد -تاكريت –كزلً

 -الخاجب -تازة-زفبنً ؽرا-ؽاس

 آيت زؾركش -ازرادة

 تكتت بيارب 

 طالبٌ -تلميدة 

 ٌبالؾّخٌ/نظاؽٌبالبيكت عامل / 

 عاطلٌ عف العمؿ 

 ٌمزتؾيدة برامح الجمعي 

 ٌمزتذدم 

 ٌخرؽيٌ تقليدي 

 مٌمعل 

 ٌطبيبٌ متدرب 

جمعيٌ التخدم للمزاكاة ك 

 بالدار البيضاء المكاطنٌ

ك  01/01/2019

31/12/2019 

 مقر الجمعيٌ

 ٌهاتؾي تاتشاِ

 

 الدارالبيضاء

 المخمديٌ

 زيدم بنكر

 الجديدة

 :عدد النزاء المزتجكبات

 امرأة 30

 : :زف النزاء المزتجكبات

 زنٌ 55زنٌ ك  19ما بيف 

 العموميٌ اللقاءات مع الزلطات

ت
عيا

جتما
ِ
ت ا

عدا
زا
ت كالم

ف/ا
ضي

ر
ت المم

طباء/ا
أل
خٌ )ا

ش
ال

) 

 مندكبيٌ الشخٌ جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ بالخاجب

 مزتسؾٍ مكِم الخزف

 مزتسؾٍ ازرك

 الخاجب

 أزرك

 مكناس

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع الشخٌ

 لقاءات 6

 طبيب بمزتسؾٍ مكِم الخزف  

 ذامس )مكلؾٌ بذليٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ(طبيبٌ بمزتسؾٍ مخمد ال  

 مزاعدة اجتماعيٌ بمزتسؾٍ ازرك  

 مزاعدتيف اجتماعيتيف بمزتسؾٍ مكِم الخزف  

  مزاعدة اجتماعيٌ بمزتسؾٍ مخمد الذامس بمكناس 

 المزتسؾٍ اإلقليمً بسيساكة بسيساكةلمرأة ك الطؾؿ جمعيٌ النكاة 

 

 مراكش

 ةكسيسا

 جماعٌ مجاط

 لقاءات مع العامليف بقطاع الشخٌعدد ال

 لقاءات 2

 مزاعدة اجتماعيٌ بكخدة التكؾؿ بالنزاء ك األطؾاؿ ضخايا العنؼ بالمزتسؾٍ اإلقليمً بسيساكة 

  ٌطبيبٌ عام 

 المزتسؾٍ اإلقليمً ابف باجٌ جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات بتازة

 المندكبيٌ اإلقليميٌ للشخٌ

 مزتكشؼ بيت غّـ بتازة

قليميٌ بكزارة المندكبيٌ اإل

 الشخٌ

 بالتعاكف الكطنً

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع الشخٌ تازة

 لقاءات 9

 2 مزاعدات اِجتماعيٌ المكلؾٌ بالنزاء كاِطؾاؿ ضخايا العنؼ بمزتسؾٍ ابف باجٌ بتازة 

 الممرضٌ الرُيزيٌ لقزـ األمراض العقليٌ كالنؾزيٌ بمزتسؾٍ ابف باجٌ بتازة 

 ؾضاء الشخٌ للسباب بمزتكشؼ بيت غّـ بتازةالممرضٌ الرُيزيٌ ب 

 طبيبٌ ؽً مركز الشخٌ للسباب مزتكشؼ بيت غّـ بتازة 

  المدير اإلقليمً بمزتسؾٍ ابف باجٌ بتازة 

 2 ٌمزاعدات اجتماعيات بالمندكبيٌ اإلقليميٌ بكزارة الشخ 

 المزاعدة اِجتماعيٌ بمندكبيٌ التعاكف الكطنً بتازة 

 ابف رسد الجامعً مزتسؾٍ ة ك المكاطنٌجمعيٌ التخدم للمزاكا

 مزتسؾٍ بف مزيؾ

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع الشخٌ الدار البيضاء

 لقاءات  3
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 مزاعدة اجتماعيٌ بمزتسؾٍ بف مزيؾ  الخزنًمزتسؾٍ 

 ًمزاعدة اجتماعيٌ بمزتسؾٍ الخزن 

 مزاعدة اجتماعيٌ بالمزتسؾٍ الجامعً ابف رسد 

ت
عدا

زا
طٌ كالم

ر
س
ؾ كال

ر
الد

 
طٌ 

ر
س
ؿ ال

ذ
ف دا

ت م
عيا

جتما
ِ
ا

ؾ
ر
كالد

 

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع األمف الخاجب مركز الدرؾ الملكً جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ بالخاجب

 لقاءات 2

 مزاعدة اجتماعيٌ برتبٌ رقيب 

  الدركً. مركزالقاُد 

 لقاءات مع العامليف بقطاع األمفعدد ال سيساكة مقر جمعيٌ النكاة بسيساكة للمرأة ك الطؾؿ جمعيٌ النكاة

 لقاءات 3

 دركيٌ مكلؾٌ باِزتماع ك تخرير المخاضر 

 2 مؾتسً سرطٌ بسيساكة 

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع األمف تازة قزـ السرطٌ القضاُيٌ بتازة جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات بتازة

 لقاء كاخد 

 لسرطٌ القضاُيٌ بتازةرُيس ذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ با 

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع األمف الدار البيضاء  جمعيٌ التخدم للمزاكاة ك المكاطنٌ

 لقاء كاخد

 ضابط سرطٌ المنطقٌ األمنيٌ زيدم البرنكشً بالدار البيضاء 

ت
عيا

جتما
ِ
ت ا

عدا
زا
النيابٌ العامٌ كالم

 

 بتداُيٌ بأزركالمخكمٌ اِ جمعيٌ أمؿ للمرأة كالتنميٌ بالخاجب

 المخكمٌ اِبتداُيٌ بمكناس

 أزرك

 مكناس

 عدد اللقاءات مع العامليف بالنيابٌ العامٌ

 لقاءات 3

 ناُبٌ ككيؿ الملؾ بالمخكمٌ اِبتداُيٌ بآزرك 

 )ناُبٌ ككيؿ الملؾ بالمخكمٌ اِبتداُيٌ بمكناس )رُيزٌ ذليٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ 

 ِبتداُيٌ بمكناسناُب ككيؿ الملؾ بالمخكمٌ ا 

 عدد اللقاءات مع العامليف بالنيابٌ العامٌ مراكش مخكمٌ اِزتُناؼ بسيساكةللمرأة ك الطؾؿ جمعيٌ النكاة 

 لقاء كاخد

 ناُب الككيؿ العاـ للملؾ بمخكمٌ اِزتُناؼ بمراكش 

 المخكمٌ اِبتداُيٌ بتازة جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات بتازة

 مخكمٌ اِزتُناؼ بتازة

 عدد اللقاءات مع العامليف بالنيابٌ العامٌ تازة

 لقاءات 5

 ناُب ككيؿ الملؾ رُيس ذليٌ التكؾؿ بنزاء كأطؾاؿ ضخايا العنؼ بالمخكمٌ اِبتداُيٌ بتازة 

 2 مزاعدات اجتماعيات بالمخكمٌ اِبتداُيٌ بتازة 

 2  ٌبتازة اِزتُناؼمزاعدات اجتماعيات بمخكم 

ضاة ك 
خكمٌ )الق

الم

ِ
ت ا

عدا
زا
الم

ت 
عيا

جتما

خكمٌ(
ؿ الم

ذ
ف دا

م
 مخكمٌ اِبتداُيٌ بمكناس جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ بالخاجب 

 المخكمٌ اِبتداُيٌ بآزرك

 مكناس

 آزرك

 عدد اللقاءات مع العامليف بالمخكمٌ

 لقاءات 4

 مزاعدة اجتماعيٌ بالمخكمٌ اِبتداُيٌ بأزرك 

 مزاعدة اجتماعيٌ بالمخكمٌ اِبتداُيٌ بمكناس 

 ضبط بالمخكمٌ اِبتداُيٌ بآزرككاتب ال 

 كاتب الضبط بالمخكمٌ اِبتداُيٌ بمكناس 
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 عدد اللقاءات مع العامليف بالمخكمٌ مراكش مخكمٌ اِزتُناؼ بسيساكةللمرأة ك الطؾؿ جمعيٌ النكاة 

 لقاءات 2

 قاضً بمخكمٌ اِزتُناؼ بمراكش كاخد مكلؼ بازتقباؿ النزاء ضخايا العنؼ 

 ُناؼ بمراكش مكظؾٌ بمخكمٌ اِزت 

 عدد اللقاءات مع العامليف بالمخكمٌ تازة مخكمٌ األزرة بتازة جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات بتازة

 لقاءات 4

 قاضً بقزـ قضاء األزرة بتازة 

 2 مزاعدات اِجتماعيات بقضاء األزرة بتازة 

 مسرؼ علٍ قزـ قضاء األزرة بتازة 

 مجموعات النقاش

جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ ك 

 التنميٌ بالخاجب

ما بيف 

ك  29/11/2019

21/12/2020 

  مقر جمعيٌ أمؿ للمرأة

  كالتنميٌ

  مقر جمعيٌ المرأة النكر

  ببكدربالٌ

 ٌدار الطالبٌ بكدربال  

 -مركب ابتزامٌ بمكناس 

 - جمعيٌ مخاربٌ داء

  الزيدا بمكناس

 - ٌالذيمٌ التخزيزي

 بالخاجب

 الخاجب

 مكناس

 بكدربالٌ

 

 :ك عدد النزاء المساركات عدد مجمكعات النقاش 

 مساركٌ 224لقاءات لؾاُدة  11 

  المعدؿ الزنً للنزاء المساركات

  زنٌ 62زنٌ ك  16ما بيف 

 : الذشاُص المونيٌ للنزاء المساركات

 عامّت ؽً الجنس 

 مزتؾيدات مف كرسات ك برامح الجمعيات 

 طالبات ك تلميدة 

 ٌنزاء دكم خاجيات ذاشٌ نزاء خامّت إعاق 

 ت مركز اإلزتماع التابع للجمعيٌ مزتؾيدا 

 للمرأة ك الطؾؿ جمعيٌ النكاة

 بسيساكة

ما بيف 

ك  12/12/2019

26/02/2020 

 مقر الجمعيٌ

 المجلس العلمً

 

 

 سيساكة

 جماعٌ مجاط

 

 عدد مجمكعات النقاش ك عدد النزاء المساركات

 مساركٌ 37لقاءات لؾاُدة  3

 المعدؿ الزنً للنزاء المساركات

  زنٌ 53 ك 21ما بيف 

 : الذشاُص المونيٌ للنزاء المساركات

 مرسدات دينيات 

 طالبات 

 ربات بيكت 

ما بيف  جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات بتازة

01/01/2020 

05/03/2020 

 مقر الجمعيٌ

 إخدل المدارس

 منازؿ بعض المساركيف

 مركز التربيٌ ك التككيف 

 

 تازة

 أكنكؿ

 تاهلٌ

 أخد مزيلٌ

 نزاء المساركاتعدد مجمكعات النقاش ك عدد ال

 مساركٌ 313لقاءات لؾاُدة  8

  المعدؿ الزنً للنزاء المساركات

 زنٌ 79زنٌ ك  16ما بيف 

 : الذشاُص المونيٌ للنزاء المساركات

 ٌمزتؾيدات مف برامح الجمعي 
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45

 لم يتم تضميه خالصاث هذا التقرير وتائج اللقاءاث مع المحاميه الخمس مه الذار البيضاء البتعادها عه مضاميه التقرير 

 ٌمزتؾيدات برامح التربيٌ الػير نظامي 

 ٌأموات مزتؾيدم رياض األطؾاؿ التابعٌ للجمعي 

 بيٌ الدكاجف ك األغناـعامّت بالؾّخٌ ك تر 

جمعيٌ التخدم للمزاكاة ك 

 بالدار البيضاء المكاطنٌ

ما بيف 

ك  01/01/2019

31/12/2019 

 مقر الجمعيٌ

 مقر جمعيات سريكٌ مخليٌ 

 

 المخمديٌ

 الدار البيضاء

 زطات

 عدد مجمكعات النقاش ك عدد النزاء المساركات

 مساركٌ 123لقاء لؾاُدة:  13

   المساركاتالمعدؿ الزنً للنزاء 

 زنٌ 50زنٌ ك  18ما بيف 

 : الذشاُص المونيٌ للنزاء المساركات

  َربات بيكت 

  َعامّت موف خرةعامّت بيكت 

 مزتذدمات/ مكظؾات 

  عاطّت 

 َطالبات 

 طباذات. 

 اللقاءات مع المخامين

ف
خامي

ت مع الم
اللقاءا

 

 مقر الجمعيٌ جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ بالخاجب

 مكاتب المخاميف

 مكناس

 ؽاس

  

 عدد اللقاءات مع المخاميف

 لقاءات 4

 2 بأزرك اتمخامي 

 مخاميٌ بمكناس 

  ًؾاسبمخام 

 مكتب المخامً بسيساكة للمرأة ك الطؾؿ  جمعيٌ النكاة

 مقر الجمعيٌ

 

 مراكش

 سيساكة

 عدد اللقاءات مع المخاميف

 لقاءات  2

 مخاميٌ بسيساكة 

 مخاـ بمراكش 

 تازة مكاتب المخاميف ةجمعيٌ تؾعيؿ المبادرات بتاز

 جرزيؼ

 عدد اللقاءات مع المخاميف

 لقاءات  3

 مخامً ك مخاميتاف بويٌُ المخاميف بتازة مكتبٌ بتازة 

 جمعيٌ التخدم للمزاكاة ك المكاطنٌ

 

 البيضاء الدار مكتب المخاميف

 زطات

 مراكش

 عدد اللقاءات مع المخاميف

 مف  لقاءات 5

 هيٌُ الدار البيضاء •

 هيٌُ زطات •

يٌُ مراكشه •
45
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 مراجعٌ الملؾات

ت
يا
مع
ج
 ال
ؼ
سي
ر
 بأ
ت
ؾا
مل
 ال
عٌ
ج
را
م

 

جمعيٌ أمؿ 

 للمرأة ك التنميٌ

 ملؾات الؾترة ما بيف

 إلٍ 03/01/2018

07/10/2019 

 أرسيؼ الجمعيٌ

 

 عدد الملؾات المراجعٌ

 ملؾا  50

 : المعدؿ الزنً لشاخبات الملؾات المراجعٌ

  زنٌ 45زنٌ ك  18ما بيف 

 : لؾات المراجعٌذشاُص شاخبات الم

  بالؾّخٌ/ بالمقاهً/ بالمطاعـعامّت 

  أموات عازبات 

 )ربات بيكت )متزكجاتَ مطلقات 

 المدف كالمناطؽ القادمٌ منوا النزاء شاخبات الملؾات المراجعٌ 

 الخاجب                            بكدربالٌ                          الخاج قدكر                          إؽراف 

 زبع عيكف                              أككرام                             بكؽكراف                     تاكجطات 

 ميدلت                            الذميزات                                ذنيؾرة                      مكناس 

 ايت كِؿ                                    تازة                        شؾرك 

جمعيٌ النكاة 

للمرأة ك الطؾؿ 

 بسيساكة

ملؾات ما بيف زنٌ 

ك زنٌ  2019

2020 

 عدد الملؾات المراجعٌ جمعيٌ النكاة أرسيؼ

 ملؼ  78

 : المعدؿ الزنً لشاخبات الملؾات المراجعٌ

  زنٌ 66زنٌ ك  16ما بيف 

 :ذشاُص شاخبات الملؾات المراجعٌ

 تلميذات 

  ربات بيكت 

 عامّت 

 ٌخامّت إعاق 

 ٌمكظؾٌ/مزتذدم 

 قاشر 

 المدف ك المناطؽ القادمٌ منوا النزاء شاخبات الملؾات المراجعٌ

 مراكش                                          مجاطجماعٌ                           سيساكة 

 المخاكـ الشادرة عنوا الملؾات المراجعٌ

  ٌمخكمٌ اإلزتُناؼ بمراكش                                                           اإلبتداُيٌ بمراكشالمخكم 

جمعيٌ تؾعيؿ 

المبادرات 

 بتازة

 ملؾات 

  2020ك  2019

 أرسيؼ الجمعيٌ

 أرسيؼ جمعيٌ الزيتكف

أرسيؼ جمعيٌ نكاعـ الذير 

 بالمنطقٌ

 أرسيؼ المخامً

 عدد الملؾات المراجعٌ

 لؾا م 50

 : المعدؿ الزنً لشاخبات الملؾات المراجعٌ

  زنٌ 66زنٌ ك  16ما بيف 

 :ذشاُص شاخبات الملؾات المراجعٌ
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  طالبات/ تلميدات 

 ٌأـ عازبٌ عامل 

  ٌأـ عازب 

  ربات بيكت 

  مزتذدمات 

 عاطّت عف العمؿ 

 مطلقات 

 مدف ك مناطؽ تكاجد النزاء شاخبات الملؼ 

                           تاكريرت                                  تازة                                   تاهلٌ     ابف ؽتد 

 كاؼ الػار                            بكخلك                                    كادم امليؿ                        كلدماف 

       مػراكة                              اجدير                               جرزيؼ                              اكنكؿ 

 ٌالرنات                                ؽاس                                       بنً ؽرزاف                        باب مرزكق 

                   ٌمطماطٌ                          الكعدة                  باب مركج                           امزيل 

  ٌتيزم كزام                         بكسؾاع 

 المخاكـ الشادرة عنوا الملؾات المراجعٌ

 اكشمر                                   طنجٌ                                   مكناس                                 تازة 

جمعيٌ التخدم 

للمزاكاة ك 

 المكاطنٌ

إلٍ  2016ملؾات 

2019 

 

 عدد الملؾات المراجعٌ ملؾات الجمعيٌ

 ملؾا  50

 : المعدؿ الزنً لشاخبات الملؾات المراجعٌ

  زنٌ 60زنٌ ك  21ما بيف 

 المخاكـ الشادرة عنوا الملؾات المراجعٌ  

 الدار البيضاء                                 زطات                              المخمديٌ                                  كجدة 

 ًزيدم بنكر                                الجديدة                                 ازؾ 

 المزد اإللكتركنً

 عدد اِزتمارات اِزتطّع عبر اإلنترنيت

 ازتمارة 116

 خث اإللكتركنًذشاُص المساركات ؽً الب

 2% ٌتلميذة/طالب 

 51.52 %ربٌ بيت 

 8.08 % ٌمزتذدم 

 15.15ٌمكظؾ  % 

 7.07ٌعمل مزتقل % 

 3.03 ًلؾّخٌا% عاملٌ ؽ 

 3.03ٌعامل % 



�سالمة الن�ساء ولي�س اإفالت اجلناة:

تعزيز م�س�ؤولية الدولة عن العنف المرتكب �سد الن�ساء 

من طرف �سريك حميم في المغرب

تقرير البحث الإجرائي

Promoting State Responsibility for Intimate Partner Violence 

against Women in Morocco

Action Research Report

VICTIM SAFETY, NOT PERPETRATOR IMPUNITY: 

فرباير 2021

C
TP

 &
 Im

p
re

ss
io

n
 : 

Im
p

rim
e

rie
 R

a
b

a
t 

N
e

t 
M

a
ro

c

OBLIGATIONS DES ETATS EN MATIERE DE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :

التزامات الدول في قضايا العنف الممارس اتجاه النساء:

1.Prevenir les violences   

2.Proteger les femmes     

3.Enqueter Et Engager Des Poursuites dans des cas de violences  

4.Punir Les Auteurs Des Violences 

5.Fournir Des Réparations Aux Victimes      

1 .الوقاية من العنف
2. حماية النساء

3. البحث والمتابعة في قضايا العنف 
4. معاقبة مرتكبي العنف

5. جبر الضرر للضحايا


