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أي فعل جن�� مثل ا��غتصاب أو ا��عتداء الجن�� أو أي اتصال غير " العنف الجن�� هو 
دون مرغوب فيه من قبل أي شخص، بغض النظر عن ع��قته بالمرأة، في أي مكان كان، 

إنتاج  إلى ا��جرائي-ذا البحثيهدف ه "من الشخص ا��خر لهذا الفعل موافقة حرة وطوعية
بالمغرب وتعزيز مساءلة الدولة عن مدى و كيفية  العنف الجن��قاعدة معرفية حول 

مع تحليل واستقصاء عبر ا��نترنت،  اجماعي و القاءا فردي 1021. شمل البحث عليه استجابتها
ساء سبق أن تعرضن ��عتداء جن�� لملفات من ا��رشيف، هده اللقاءات كانت مع ن

 41ة و الصحية. في با��ضافة لممثلي السلطات العمومية في قطاعات ا��من والعدال
  موقع من مختلف أنحاء الب��د.

 
 تجارب النساء مع العنف

ا��زواج الحاليين أو السابقين،  -للمرأة  يالحميم و الشخ��المحيط الغالبية العظمى من الجناة هم رجال من  •
 ؛مجهولالمرتكب من طرف . ا��ستثناء هو العنف الجن�� الخطيب/ الصديق الحميم الحالي أو السابق

في وقوع اعتداءات جنسية أيًضا عن تحدثن النساء علما أن ، في المنازليمارس العنف الجن�� ضد النساء غالبًا ما  •
 ؛بما في ذلك مكان العمل والمدارس والشوارع والحقول الزراعية العموميةمجموعة متنوعة من ا��ماكن 

الجسدي  التحكم اعتمادبا��ضافة إلى  .ية المتنوعةيستخدم الجناة مجموعة واسعة من السلوكيات والظروف الق��  •
عود الكاذبة الو، ا��حتيالبالمشاعر،  الت��عب، ا��كراه، ا��كثر شيوًعا هو الضغط اللفظيفأو العنف أو التهديد بهما، 

سنها بسبب صغر إما  نالتعبير عن موافقته استهداف نساء غير قادرات عن كما لوحظ أنه يتم، ةوالخداع وخيانة الثق
 ؛طرف الجناةسبق ا����ار والتخطيط وا��ختيار ا��ستراتيجي للضحايا من يبرز حضور  ، مماأو إعاقتها

أكدن على الوثيرة غالبية النساء ف، المعتديمن قبل العنف الجن�� بكونه سلوك عنيف متواصل ومستمر يتميز  •
لعنف ا��ستثناء هو حوادث ا ن،ن الزمممدى فترات طويلة  وعلىالعنف الجن��  أفعال المتكررة والمستمرة من

 ة دون أن تتكرر؛الجن�� التي تحدث لمرة واحد

أو دفعها للمطالبة بالط��ق الع��قات الجنسية أو الزواج ، في �ستمرار ا�على لدفع النساء �بتزاز الجناة، ا�دوافع شملت  •
 .او ا��نتقام منها أو سلبها ا��موال

 النساء مع ردود أفعالهنا��نعكاس و التأثير على حياة 

نتيجة  الدراسية/الجنسية والمهنية، ا��جتماعية، العائلية، الجسدية، ا��قتصادية، تعاني النساء من مجموعة من ا����ار النفسية •
المتابعة الحمل غير المرغوب فيه، محاو��ت ا��نتحار، با��ضافة إ�� انعكاسات إضافية من قبيل  للعنف الجن�� الدي تتعرضن له.

 .سجن الضحية عن الع��قات الجنسية خارج إطار الزواجوال
التي بسببها العديد من  .، بما في ذلك الصدمةتعرضهن اعتداء جن�� إثرتجاه امتنوعة فعل مختلفة و ردودلدى النساء تكون  •

ولجوء غالبًا ما يكون هناك فارق زمني كبير بين وقت حدوث العنف ، فإجراءات إ�� بعد أيام أو أسابيع نتخذتأو  نتفاعلت�� النساء 
 أو عدم المطالبة بها نهائيات.. العموميةالمساعدة من جهات المرأة لطلب 
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يتضمن  بشكل" رضا"تعريف شامل لل غياببما في ذلك  ،المتعلقة بالعنف الجن�� معالجة الثغرات الحالية في القوانين •

 مجموعة متنوعة من الظروف الق��ية؛
 التركيز على الجاني وسلوكه وليس الع��قة بينه وبين الضحية؛ •
تدابير الحماية  إعمال، بما في ذلك العنف الجن�� الممارس ضدهنضمان حصول النساء على الحماية الكافية من  •

 وتطوير تدابير جديدة؛ المنصوص عليها قانونا
 إف��ت الجناة من العقاب؛و تساهم في  نساءالف معاقبة دتسته اجابة الدولة الحاليةأن  استيعاب •
 ؛النساءوليس النساء ضد الجن�� العنف  ��فعالالحكومية، مسؤولية إيجاد حلول  السلطاتتحميل  •
، بما في ذلك العنف الجن��عن  التبليغ من أجلجميع الحواجز التي تواجهها النساء على تجيب ملة وضع استراتيجيات شا •

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

حسن ا��ستقبال، خدمات النساء بما فيها لعنف الجن�� تعكس ا��ولويات التي عبرت عنها عن اجابة الدولة اكون من التأكد  •
 .سبل ا��نتصاف المناسبةالتمكين من  تطبيق القوانين وا��جراءات الجنائية، و، مناسبة عمومية

 

 محيط النساء اتإجاب
إلى شخص ما في محيطهن وطلبن المساعدة منه، وغالبًا ما يكون  البحث، لجأن٪ من النساء اللواتي شملهن 80من  أزيد •

 .أحد أفراد ا����ة الموثوق به
 ،المعتدي، الحماية من المصالح العموميةمرافقتها إلى ك إجابات داعمةتضمنت  .كانت ردود أفعال العائ��ت متباينة •

 "المحايدة" المعنوي. أما ا��جاباتلدعم با��ضافة إلى االمأوى، توفير ، المساعدة المالية، على وضع حد ل��عتداءالمساعدة 
طردها من منزل العائلة، في حين تجسدت الردود العنيفة في  .بقيت في حدود نصح المرأة بالصبر أو عد القيام بأي ��ء

 ا، و تزويجها ق��ا بالمعتدي.جسديو/أو تعنيفها هددها تها وعلوإلقاء اللوم 

 ا��من، القضاء، الصحة -السلطات العمومية  اتاجاب

ات العمومية جه�حدى ال�عن تعرضهم للعنف الجن�� ، أبلغن ٪ ممن تمت مقابلتهم74عبر ا��نترنت و  ات٪ من المشارك58 •
 ي ، وهبعد التعرض ل��عتداء في وقت ماا��كثر لجوء إليه من طرف النساء القطاع  العموميةالصحة  مصالحتعد و . ا��قلعلى 

 ؛النساء اتلجأ إليهغالبا الوجهة ا��ولى التي 
شكواهم في مرحلة ما،  نسحبي، أو العموميةالنساء �� يبلغن عن العنف الجن�� إلى السلطات التي تجعل  ا��سبابتتجلى  •

كون أيضا إقامة ع��قات جنسية خارج إطار الزواج، بمحاكمة تعريضهن للمتابعة وال، ، إلقاء اللوم عليهنتهديداتفي تلقيهن ال
 الواجب اتخادها  ا��جراءات كما أنيؤدي إلى أي نتيجة، لن  غاليقين بأن التبليالتشاؤم و إحساسهن ب ،مجر ا��غتصاب الزوجي غير م

و ، بعض المسؤولينمن قبل و مهينة معاملة سيئة و تتلقين ، بإثباتات تعجيزية اتمطالبكما أنهن معقدة، غير واضحة و 
لمنظومة افي  تهنثقانعدام  العديد من النساء أكدن على .تكاليف ذات الصلةالمالية وعدم القدرة على صعوبات تواجهن 

 ككل؛
تحديد ما إذا كانت هناك ع��قة سابقة بين الجاني  ا��قتصار علىالعنف الجن�� إلى  على العموميةجابة الجهات الفاعلة اتميل  •

 ؛للواقعة بعينهاوالضحية أم ��، بد��ً من التحقيق الفعال والتركيز على الظروف الق��ية 
 المنظومة الجنائية الحالية.النساء من تدابير الحماية المتاحة في فيها استفادت  ةالبحث ا��جرائي عن أي الحاللم يكشف  •
 لدىمن النساء اللواتي تعرضن للعنف الجن�� �� يتعاملن مع نظام العدالة الجنائية، و�� يرفعن قضايا إ�� عدد �� بأس به  •

 ؛و ثبوت النسب و النفقة و غيرها من المطالب المدنيةمحكمة ا����ة للحصول على الط��ق 

 مقترحات لصياغة التوصيات
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