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مقدمة
انتهاكا  الن�ساء  �سد  املمار�س  العنف  اعتبار  حول  عاملي  توافق  بروز  املا�سية  الأربعة  ال�سنوات  �سهدت   .1

حلقوق الإن�سان ومتييزا على اأ�سا�س اجلن�س وم�سا بحرية الن�ساء والفتيات وكرامتهن.

2. وقد جتلت  هذه اللتزامات اجلديدة يف التقدم الذي اأحرزه املغرب موؤخرا يف جمال تعزيز مكانة الن�ساء 

املتقدمة  املقت�سيات  مبوجب  نطاقها  وتو�سيع  املكت�سبات  هذه  تكري�س  ومت  اأو�ساعهن.  وحت�سني  والفتيات 
لد�ستور 2011 الذي يحظر التمييز، ل�سيما على اأ�سا�س اجلن�س اأو اأي ظرف �سخ�سي، ومينع يف ف�سله 22 
»امل�س بال�سالمة اجل�سدية اأو املعنوية لأي �سخ�س، يف اأي ظرف، ومن قبل اأي جهة كانت، خا�سة اأو عامة«، 

ومعاملة »الغري، حتت اأي ذريعة، معاملة قا�سية اأو ل اإن�سانية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة الإن�سانية«.

3. اإل اأن العنف الذي تتعر�س له الن�ساء والفتيات ل ي�سمح لهن بالتمتع باحلقوق التي يكفلها لهن الد�ستور 
ومدونة الأ�رشة وباقي الت�رشيعات ذات ال�سلة. اإن حماربة العنف �سد الن�ساء والفتيات مهمة حتتاج نف�سا طويال 
بالنظر اإىل فر�س الإفالت من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو العنف وتقبل املجتمع للعنف القائم على اأ�سا�س 
اجلن�س الذي يعك�س »عالقات قوى غري متكافئة بني الرجل واملراأة عرب التاريخ اأدت اإىل هيمنة الرجل على 
اأن العنف �سد املراأة هو من  املراأة وممار�سته التمييز �سدها واحليلولة دون نهو�سها الكامل، زد على ذلك 

الآليات الجتماعية احلا�سمة التي تفر�س بها على املراأة و�سعية التبعية للرجل«1.

4. ولقيا�س حجم هذه الظاهرة، يكفي الطالع على البحث الوطني حول انت�سار العنف �سد الن�ساء الذي 

اأجنزته املندوبية ال�سامية للتخطيط يف �سنة 2009 و�سمل الن�ساء املرتاوحة اأعمارهن بني 18 و64 �سنة. وت�سري 
نتائج الدرا�سة اإىل اأن حوايل 6 ماليني امراأة مغربية تعر�سن ل�سكل من اأ�سكال العنف يف فرتة ما من حياتهن، 
خ�سو�سا العنف النف�سي )4،6 مليون امراأة( واجل�سدي )3،4 مليون امراأة( واجلن�سي )2،1 مليون امراأة( 
وانتهاك احلريات الفردية )3 ماليني امراأة( واأخريا العنف القت�سادي ) 178،000 امراأة(. واإذا كان العنف 
يطال الن�ساء من جميع الأعمار ويف جميع الف�ساءات، فاإن الن�ساء يف املناطق احل�رشية يتعر�سن ب�سكل اأكرب 
للعنف يف الأماكن العمومية بينما الن�ساء القرويات هن اأكرث عر�سة للعنف الزوجي والأ�رشي. ويف املجمل، 
يظهر هذا البحث اأن اأكرث �سحايا العنف هن الن�ساء اللواتي يرتدين عادة مالب�س ع�رشية ق�سرية مقارنة مبن 

يرتدين يف الغالب اجللباب اأو ما يقابله من اللبا�س املحلي.
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4. اإن املقرتحات املت�سمنة يف هذه املذكرة قد مت اإعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية والت�رشيحية 
على امل�ستويني الوطني والدويل. كما قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدرا�سة مقارنة لعدد من الن�سو�س 
القانونية املحددة للنظام الأ�سا�سي للق�ساة يف عدد من البلدان الدميقراطية، وذلك لتقريب املقرتحات املقدمة 

يف اإطار هذه املذكرة من املمار�سات اجليدة ال�سارية املفعول يف هذه البلدان. 

5. وهكذا، فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رشيحية التالية يف اإعداد هذه املذكرة: 
 الد�ستور ول�سيما الف�سول 1 )الفقرة الثانية(، 19، 25 )الفقرة الثانية(، 35، 56، 57، 86، 107، 108، 

109، 110، 111، 112، 113، )الفقرتان الثالثة واخلام�سة(، 114، ،116 و117 منه؛ 
 املادة 14 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، كما مت التعليق عليها من طرف جلنة حقوق 
الإن�سان يف مالحظتها العامة رقم 32 1 وخا�سة الفقرتني 19 و20 من التعليق املذكور بالإ�سافة اإىل الفقرة 

21 من نف�س التعليق؛
املتحدة يف  العامة لالأمم  الق�سائية، كما �سادقت عليها اجلمعية  ال�سلطة  ا�ستقالل  ب�ساأن  الأ�سا�سية  املبادئ   

قراريها 40/32 بتاريخ 29 نونرب 1985 و40/146 بتاريخ 13 دجنرب 1985؛
اجلرمية  ملنع  الثامن  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اعتمدها  العامة، كما  النيابة  اأع�ساء  دور  ب�ساأن  التوجيهية  املبادئ   

ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا )كوبا( من 27 غ�ست اإىل 7 �سبتمرب 1990؛
مبادئ بنغالور املنظمة لل�سلوك الق�سائي، والتي مت اعتمادها من طرف املجموعة الق�سائية حول تقوية   

نزاهة الق�ساء بتاريخ 26 نونرب 2002؛
 القرار رقم 67/1 امل�سادق عليه من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 24 �سبتمرب 2012، يف اإطار 

الجتماع عايل امل�ستوى حول دولة القانون، وخا�سة الفقرات 11 و14 منه؛ 
من  عليه  امل�سادق  العدالة،  اإدارة  اإطار  يف  الإن�سان  حقوق  حول   A/C.3/67/L.34/Rev.1 القرار   

طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 16 نونرب 2012؛ 
 تو�سيات املقررة اخلا�سة حول ا�ستقالل الق�ساة واملحامني، غابرييال كناول خا�سة التو�سيات الواردة يف 

الفقرات 70، 75 و98؛
 معايري امل�سوؤولية املهنية واإعالن احلقوق والواجبات الأ�سا�سية لق�ساة النيابة العامة واملتابعني امل�سادق عليها 
من طرف اجلمعية الدولية لق�ساة النيابة العامة واملتابعني بتاريخ 23 اأبريل 1999 وامل�سادق عليها من طرف 

جلنة الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية لالأمم املتحدة يف قرارها رقم 17 / 2 بتاريخ 18 اأبريل 2008 ؛ 
 تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة خا�سة التو�سيات رقم  29 و310 التي متت �سياغتهما يف اإطار املحور 
 79 و   68  ،57  ،45 التو�سيات   الإن�سان، وكذا  الد�ستورية حلماية حقوق  ال�سمانات  املتعلق بدعم   1 رقم 

وامل�ساغة يف اإطار املحور رقم 6 املتعلق بتاأهيل العدالة ودعم ا�ستقالله؛ 
 امليثاق الأوروبي حول نظام الق�ساة كما �سادق عليه جمل�س اأوروبا بتاريخ 10 يوليوز 1998؛

5. لقد اأ�سحت اليوم مناه�سة الإفالت من العقاب من اأولويات املنظمات الدولية والإقليمية التي توؤكد على 
م�سوؤولية الدولة يف حماربة العنف. ويف اإطار احلملة الدولية التي اأطلقها الأمني العام لالأمم املتحدة للق�ساء 
يف  ال�سادر   63/155 قرارها  يف  املتحدة،  الأمم  منظمة  دعت   ،2)2008-2015( املراأة  �سد  العنف  على 
�سنة 2008 3، الدول اإىل اعتماد مقاربة �سمولية ومنهجية ومتعددة القطاعات لو�سع حد لإفالت مرتكبي 
العنف �سد املراأة من العقاب. كما طلبت من الدول و�سع ا�سرتاتيجية وطنية وخطة عمل بناء على نتائج 
بحوث ميدانية وحذف جميع املقت�سيات التمييزية من قوانينها الداخلية وجترمي كافة اأنواع واأعمال العنف 

�سد الن�ساء.

والتوعية  التعبئة  جمال  يف  العربي   العامل  �سعيد  على  رائدة  ومدنية  موؤ�س�ساتية  جتربة  املغرب  راكم  وقد   .6

ون�رش املعرفة، مما يحتم عليه و�سع ت�رشيع خا�س يرقى اإىل طموحاته واإىل اجلهود التي بذلها ويتنا�سب على 
اخل�سو�س مع النت�سار املتزايد لظاهرة العنف �سد الن�ساء، وذلك حتى ت�سبح املكت�سبات التي �سجلها يف 

ال�سنوات الأخرية حقيقة ملمو�سة.

7. وطبقا لخت�سا�ساته ومهامه وم�ساهمة منه يف النقا�س اجلاري حاليا ب�ساأن م�رشوع قانون حماربة العنف 

�سد الن�ساء، الذي قدمته وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رشة والتنمية الجتماعية، فاإن املجل�س الوطني حلقوق 
الإن�سان يو�سي باأن ياأخذ القانون اجلديد بعني العتبار املالحظات والتو�سيات التالية:

�عتماد �لإطار �ملرجعي و�ملفاهيمي �لدويل للعنف �ضد �ملر�أة
8. يتعني اأن يعرف القانون امل�سار اإليه اأعاله العنف �سد الن�ساء والفتيات على اأ�سا�س املعايري واملفاهيم التالية:

 املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان املنعقد يف فيينا يف عام 1993، الذي اأقر يف اإعالن وبرنامج عمل فيينا اأن 
العنف �سد املراأة ي�سكل انتهاكا حلقوق الإن�سان الأ�سا�سية، ودعا اإىل تعيني مقرر خا�س معني بالعنف �سد 

املراأة؛

 املادة الأوىل من الإعالن ب�ساأن الق�ساء على العنف �سد املراأة، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف �سنة 1993، التي تعرف العنف �سد املراأة باأنه »اأي فعل عنيف تدفع اإليه ع�سبية اجلن�س ويرتتب عليه، 
اأو يرجح اأن يرتتب عليه، اأذى اأو معاناة للمراأة، �سواء من الناحية اجل�سمانية اأو اجلن�سية اأو النف�سية، مبا يف 
ذلك التهديد باأفعال من هذا القبيل اأو الق�رش اأو احلرمان التع�سفي من احلرية، �سواء حدث ذلك يف احلياة 
يحدث  الذي  والنف�سي  واجلن�سي  البدين  »العنف  احل�رش  ل  املثال  �سبيل  على  وي�سمل  اخلا�سة«.  اأو  العامة 
يف اإطار الأ�رشة، مبا يف ذلك ال�رشب والتعدي اجلن�سي على اأطفال الأ�رشة الإناث، والعنف املت�سل باملهر، 
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الزوجي  غري  والعنف  للمراأة،  املوؤذية  التقليدية  املمار�سات  من  وغريه  الإناث  وختان  الزوجة،  واغت�ساب 
مبا  العام،  املجتمع  اإطار  الذي يحدث يف  والنف�سي  البدين واجلن�سي  بال�ستغالل؛ والعنف  املرتبط  والعنف 
املوؤ�س�سات  العمل ويف  مكان  والتخويف يف  اجلن�سية  وامل�سايقة  اجلن�سي،  والتعدي  الغت�ساب،  ذلك  يف 
التعليمية واأي مكان اآخر، والجتار بالن�ساء واإجبارهن على البغاء؛ والعنف البدين واجلن�سي والنف�سي الذي 

ترتكبه الدولة اأو تتغا�سى عنه، اأينما وقع«؛

للعنف  تتعر�س  املراأة  اأن  على  تن�س  التي  املراأة  �سد  التمييز  على  الق�ساء  للجنة   19 رقم  العامة  التو�سية   
»ب�سبب كونها امراأة«. وبالتايل، فاإن »العنف القائم على اأ�سا�س نوع اجلن�س الذي ينال من متتع املراأة بحقوق 
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية مبوجب القانون الدويل العمومي اأو مبقت�سى اتفاقيات حمددة حلقوق الإن�سان، 
اأو يبطل متتعها بتلك احلقوق واحلريات، يعترب متييزا يف اإطار معنى املادة 1 من التفاقية« املتعلقة بالق�ساء على 

جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة؛

 اتفاقية ا�سطنبول )2011( التي اأقرت فيها دول جمل�س اأوروبا املوقعة عليها باأن حتقيق امل�ساواة بني الن�ساء 
والرجال يعترب عن�رشا هاما يف الوقاية من العنف �سد املراأة، وعرفت العنف املنزيل باأنه »كل عنف بدين اأو 
جن�سي اأو نف�سي اأو اقت�سادي يقع داخل الأ�رشة اأو البيت اأو بني زوجني اأو �رشيكني �سابقني اأو حاليني، بغ�س 

النظر عما اإذا كان الفاعل اأقام اأو يقيم مع ال�سحية يف نف�س املكان«؛

 ديباجة اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، املعتمدة يف 13 دجنرب 2006، التي اأقرت باأن »الن�ساء 

والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا اأكرب يف التعر�س، �سواء داخل املنزل اأو خارجه، للعنف اأو 
الإ�سابة اأو العتداء، والإهمال اأو املعاملة غري الالئقة، و�سوء املعاملة اأو ال�ستغالل«؛

 امللحق املعنون »ال�سرتاتيجيات والتدابري امللمو�سة النموذجية املتعلقة بالق�ساء على العنف �سد الن�ساء يف 
جمال الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية« بالقرار 52/86 ل 12 دجنرب 1997. حيث دعت اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة الدول الأع�ساء اإىل« اأ- مراجعة وتقييم دوريني لقوانينها، ومدوناتها وم�ساطرها، خا�سة يف 
القانون اجلنائي، من اأجل التاأكد من قيمتها وفعاليتها للق�ساء على العنف �سد الن�ساء واإعداد تقارير ب�ساأن 
املقت�سيات التي ت�سمح بهذا النوع من العنف.  ب(- مراجعة وتقييم القانون اجلنائي والقانون املدين يف 
اإطار املنظومة القانونية الوطنية للتاأكد من اأن كل اأعمال العنف �سد الن�ساء حمظورة واعتماد تدابري لذلك يف 

حالة عدم وجودها«4  

للق�ساء  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  من  الوقاية  جمال  يف  »التدابري  حول  املتحدة  لالأمم    52/86 رقم  القرار   
على العنف �سد الن�ساء« املعتمد من طرف اجلمعية العامة. حيث اإن الدول مدعوة اإىل »اأ- مراجعة وتقييم 
�سيا�ساتها وم�ساطرها يف جمال العقوبة اجلنائية، ب�سكل ميكن من الو�سول اإىل حتقيق الأهداف التالية : م�ساءلة 
مرتكبي العنف �سد الن�ساء عن اأفعالهم، و�سوع عقوبات مماثلة لتلك املقررة على اأنواع اأخرى من العنف، 
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الو�سع  واآثار  لل�سحية  الذي ح�سل  والنف�سي  اجل�سماين  ال�رشر  العقوبة ج�سامة   العتبار يف حتديد  يتم  اأن 
القانوين لل�سحية، خا�سة عندما ي�سمح القانون بذلك، ت�رشحيات ال�سحية بخ�سو�س هذه الأ�رشار، �سن 
قوانني ت�سع رهن اإ�سارة املحاكم جمموعة من العقوبات والتدابري حلماية ال�سحية، وكذا الأ�سخا�س الآخرون 
املعنيون، وكذا املجتمع من اأعمال عنف جديدة، احلر�س على ت�سجيع الق�ساة على التو�سية مبعاجلة مرتكب 

العنف عند النطق بالعقوبة، تاأمني �سالمة ال�سحايا وال�سهود قبل واأثناء وبعد امل�سطرة اجلنائية«5

 منهاج عمل بيجني لعام 1995 الذي و�سع العنف �سد املراأة �سمن املجالت ذات الأولوية الثني ع�رش 

وال�ستنتاجات املتفق عليها ب�ساأن الق�ساء على جميع اأ�سكال العنف �سد الن�ساء والفتيات ومناه�ستها، التي 
اعتمدتها احلكومات يف الدورة 57 للجنة و�سع املراأة )2013(؛

املراأة  �سد  العنف  اأ�سكال  كافة  على  للق�ساء  اجلهود  تكثيف  ب�ساأن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرارات   

)2012( والجتار بالن�ساء والفتيات )2012(؛

9. فبحكم طابعه البنيوي، يجب اعتبار العنف �سد املراأة انتهاكا حلقوق الإن�سان ومتييزا قائما على اأ�سا�س 
النوع . ي�ستهدف هذا العنف جميع الفئات العمرية  ويطال جميع الف�ساءات: يف البيت وداخل الأ�رشة ويف 
مقر العمل واملوؤ�س�سات التعليمية واأماكن �سلب احلرية والف�ساءات العمومية، كما ميكن اأن يرتكب من قبل 

�سخ�س ذاتي اأو معنوي اأو من طرف موظفي الدولة.

حتديد �أهد�ف �لقان�ن: م�ض�ؤولية �لدولة يف حماربة �لعنف 
�لقائم على �لن�ع  )�لعناية �ل��جبة(

10. مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان، كما تكر�سه املعايري الدولية ذات ال�سلة، ل�سيما الإعالن ب�ساأن 
الق�ساء على العنف �سد املراأة،  يتعني على الدول اأن »جتتهد الجتهاد الواجب يف درء اأفعال العنف عن املراأة 
والتحقيق فيها واملعاقبة عليها، وفقًا للقوانني الوطنية، �سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال اأو ارتكبها اأفراد«6. بناء 
على ذلك، فاإن وجود قانون يجرم العنف املرتكب �سد الن�ساء من قبل  اخلوا�س وين�س على عقوبات يف حقهم 
لي�س كافيا يف حد ذاته، اإذ ينبغي على احلكومات اأن ت�سفي فعالية اأكرب على وظائفها من اأجل �سمان التحقيق 

الفعال يف حوادث العنف الأ�رشي ومعاقبة مرتكبيها.
11. ويف مالحظتها العامة رقم 31 اعرتفت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان اأنه » قد يكون ثمة ظروف ي�سفر 
الدول  ِقَبل  لتلك احلقوق من  انتهاكات  2 عن  املادة  تقت�سيه  ما  العهد على نحو  فيها عدم �سمان حقوق 
الأطراف، نتيجة ل�سماح الدول الأطراف لأفراد اأو كيانات بارتكاب اأفعال من هذا القبيل اأو نتيجة لعدم 
اتخاذها تدابري منا�سبة اأو عدم بذلها ما يتوجب من م�ساع ملنع ارتكاب تلك الأفعال اأو للمعاقبة عليها اأو 

التحقيق فيها اأو جرب ال�رشر الناجم عنها«7. 
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املتعلقة  الدولية  القوانني  اأن   19 رقم  العامة  تو�سيتها  يف  املراأة  �سد  التمييز  على  الق�ساء  جلنة  اأكدت   .12

بحقوق الإن�سان تق�سي »باإمكانية م�ساءلة الدول اأي�سا عن الأعمال اخلا�سة اإذا مل تت�رشف باجلدية الواجبة 
ملنع انتهاكات احلقوق اأو ل�ستق�ساء ومعاقبة جرائم العنف وتقدمي تعوي�س« لل�سحايا.

 « باأنه  املراأة  �سد  التمييز  على  بالق�ساء  املعنية  اللجنة  اعتربت  النم�سا،  �سد  غو�سكه  �سهيد  بالغ  ويف   .13

الإن�سان  متنا�سب بحقوق  م�سا غري  ميثل  الحتجاز  اإذا كان  ما  ال�رشوري يف كل حالة حتديد  اإذا كان من 
اللجنة  فاإن  التجول، واحلق يف حماكمة عادلة،  املنزيل، وكذا احلق يف  العنف  الأ�سا�سية ملرتكبي  واحلريات 
تعترب، كما �سبق اأن اأكدت ذلك يف مالحظتها بخ�سو�س بالغ اآخر يتعلق بالعنف داخل الأ�رشة، اأن حقوق 

مرتكبي العنف ل ميكن اأن ت�سبق احلقوق الأ�سا�سية للن�ساء يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية والعقلية«8

14. ويف ق�سية بيفاكوا و�س �سد بلغاريا، خل�ست املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان، اإىل ح�سول انتهاك 

للمادة 8 )احلق يف احرتام احلياة العائلية( لكون ال�سلطات البلغارية مل تتخذ التدابري ال�رشورية ملعاقبة  زوج 
اأ�سكال  اإزاء  امل�ستكية  البلغارية  رف�ست فتح م�سطرة متابعة جنائية ل�سالح  امل�ستكية ومراقبته.  فال�سلطات 
العنف امل�ستمرة حيث  اعتربت اأن الأمر يتعلق بق�سية خا�سة لكن  املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان ارتاأت 
احلياة  ال�سلطات يف حماية  يتالءم مع واجب  ل  »�ساأنا خا�سا«  امل�ستكية وزوجها  بني  ال�رشاع  اعتبار  اأن  

العائلية للم�ستكية 9.

ويف ق�سية اأوبوز �سد تركيا اأقرت املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان، لأول مرة يف ق�سية عنف منزيل، بانتهاك 
الف�سل 14 )منع التمييز( بارتباط مع الف�سلني 2 و3، ذلك اأن العنف امل�سلط على الن�ساء مرتبط بجن�سهن. 
وح�سب املحكمة الأوربية » اعتبارا للخال�سة التي مفادها ... اأن الن�ساء هم ال�سحايا الرئي�سيات لل�سلبية 
املعممة، واإن كانت غري الإرادية، للق�ساء الرتكي، فاإن املحكمة تعترب اأن اأفعال العنف املوجه للمعنية واأمها 
ينبغي اعتبارها موؤ�س�سة على اجلن�س، ومن ثم يتعني اعتبارها متييزا �سد الن�ساء، وذلك رغم الإ�سالحات التي 
قامت بها احلكومة يف ال�سنوات الأخرية، فالالمبالة التي يظهرها الق�ساء وو�سعية  الإفالت من العقاب 
املنا�سبة  التدابري  ال�سلطات يف اتخاذ  الق�سية- تربز عدم حزم  التي يتمتع بها املعتدون، كما يظهر يف هذه 

ملعاجلة العنف املنزيل«10.

15. ودعت املادة 16 من اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الدول الأطراف اإىل اتخاذ »جميع التدابري 

املنا�سبة ملنع جميع اأ�سكال ال�ستغالل والعنف والعتداء  ب�سمان اأمور منها توفري اأ�سكال منا�سبة من امل�ساعدة 
والدعم لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة واأ�رشهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جن�س الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
ال�ستغالل والعنف  ب�ساأن كيفية جتنب حالت  املعلومات والتثقيف  توفري  و�سنهم، مبا يف ذلك عن طريق 
والعتداء والتعرف عليها والإبالغ عنها. وتكفل الدول الأطراف اأن يراعى يف توفري خدمات احلماية �سن 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ونوع جن�سهم واإعاقتهم«.
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16. تخ�س هذه امل�سوؤوليات واللتزامات جميع مرتكبي العنف �سد الن�ساء والفتيات، من فاعلني حكوميني 

واأ�سخا�س ذاتيني ومعنويني، وت�سمل جميع اأنواع واأ�سكال العنف التي ترتكب �سد الن�ساء والفتيات

حماربة �لعنف و�لتمييز على �أ�ضا�س �جلن�س
17. بالنظر اإىل القواعد املعيارية واللتزامات الوطنية والدولية للمغرب، فاإن املجل�س يو�سي باتخاذ جميع 

التدابري الت�رشيعية والتنظيمية واإجراءات ال�سيا�سات العمومية  من اأجل: 

التمييز بني اجلن�سني  اأ�سكال  يعترب �سكال من  النوع  لأنه  املراأة  عنف مبني على  العنف �سد  باأن  الإقرار   
ومظهرا من مظاهر عالقات القوة التي كانت دائما غري متكافئة بني الرجل واملراأة على مر التاريخ وانتهاكا 

للحقوق الأ�سا�سية للن�ساء والفتيات؛

 المتناع عن ارتكاب جميع اأفعال العنف �سد الن�ساء والفتيات، واإبداء العناية الواجبة ملنع اأفعال العنف 
التي يرتكبها الأ�سخا�س الطبيعيون اأو املعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعليها وتقدمي التعوي�س لل�سحايا، 
والعمل على اأن تت�رشف ال�سلطات العمومية  وموظفو الدولة وموؤ�س�ساتها وباقي الفاعلني الآخرين الذين 

يت�رشفون نيابة عن الدولة وفقا لهذا اللتزام؛

من  ال�سدد  هذا  يف  تدابري  واتخاذ  والفتيات،  الن�ساء  �سد  العنف  جترم  التي  القوانني  مراجعة  اأو  اعتماد   
اأجل �سمان احلماية امل�ستعجلة والتحقيق واملتابعة الق�سائية والعقاب املنا�سب للجناة، من اأجل و�سع حد 

لالإفالت من العقاب؛

 ال�ستناد على  ديباجة الد�ستور والف�سل 19 منه، من اأجل اإلغاء جميع املقت�سيات الواردة يف الت�رشيعات 
امل�ساواة  وتعزيز  مبا�رش،  غري  اأو  مبا�رش  متييز  على  تنطوي  التي  العمومية  وال�سيا�سات  التنظيمية  والن�سو�س 
تهم  واإجراءات  وتنظيمية  ت�رشيعية  تدابري  خالل  من  املجالت،  جميع  يف  واملراأة  الرجل  بني  واملنا�سفة 

ال�سيا�سات العمومية؛

 اإعطاء الأولوية ملحاربة العنف املنزيل/ الزوجي من خالل اعتماد وتعزيز وتنفيذ ت�رشيع يحظره ويت�سمن 
اأحكاما زجرية ويوفر احلماية القانونية املالئمة لل�سحايا.
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�لتن�ضيق و�لر�ضد و�ملتابعة/�لتقييم لتنفيذ �لقان�ن
اأن يحر�س  الن�ساء والفتيات، يجب  العنف �سد  املتعلق مبكافحة  القانون  فاإن  لطابعه اخلا�س،  بالنظر   .18

على و�سع اآليات اليقظة والتتبع والتن�سيق بني خمتلف املتدخلني املوؤ�س�ساتيني وغري املوؤ�س�ساتيني وخا�سة عرب :    

 منح  الهيئة املكلفة باملنا�سفة ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، املحدثة طبقا للف�سلني 19 و164 
من الد�ستور، �سالحيات تتعلق بتلقي ال�سكاوى من ال�سحايا والتحقيق فيها عند ال�رشورة والر�سد واملتابعة 

وتقييم تنفيذ القانون وال�سيا�سات العمومية ذات ال�سلة مبناه�سة العنف �سد الن�ساء والفتيات؛

العنف  حالت  يف  للتوجهات  ومالئم  �سامل  تدبري  اأجل  من  املوؤ�س�سات  بني  والتن�سيق  التعاون  ت�سجيع   

و�سمان التعاون الفعال بني جميع املوؤ�س�سات احلكومية والوطنية وباقي املتدخلني؛

 اإدراج مقت�سيات تكفل جتميع واحل�سول ب�سكل ممنهج ومن�سق على املعطيات املتعلقة مبدى انت�سار اأعمال 
العنف القائم على اجلن�س واأ�سبابه وعواقبه وت�سمن ن�رشها. ويتعني اإعداد هذه املعطيات وفقا لتعريف العنف 
القائم على النوع وت�سنيفها ح�سب اجلن�س وال�سن والعالقة بني الفاعل وال�سحية، مبا فيها القرابة ومكان 

ارتكاب الفعل والظروف ال�سخ�سية لل�سحية وغريها من اخل�سائ�س ذات ال�سلة؛

 اإ�رشاك منظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال مكافحة العنف القائم على اجلن�س على ال�سعيد الوطني 
واملحلي، وفقا لأحكام الد�ستور، يف يف تتبع وتقييم تنفيذ القانون ويف جميع الهياكل املحدثة لهذا الغر�س؛

 التن�سي�س على مقت�سيات تكفل التمويل ال�سامل وامل�ستدام لتطبيق القانون وتوجب التكوين الإلزامي يف 
القانون، ل�سيما  باإنفاذ  املكلفني  لفائدة  املمار�س �سدهن  للن�ساء والفتيات والعنف  الأ�سا�سية  جمال احلقوق 
وامل�ساعدات  ال�سحي  القطاع  ومهنيو  املحاكم  وموظفو  واملحامون  العامة  النيابة  وق�ساة  ال�رشطة  رجال 

الجتماعيات؛

 التن�سي�س يف القانون على اإجراء تقييم لل�سيا�سات العمومية املتعلقة مبحاربة العنف وعلى تقدمي احلكومة 
لتقرير �سنوي اإىل الربملان.

زجر �لعنف �لعمدي و�ملعاقبة عليه
املرتكبة من  فيها  مبا  الن�ساء والفتيات،  العمدي �سد  العنف  اأفعال  اعتبار  ب�سكل دقيق على  التن�سي�س   .19

طرف الأزواج،  جرمية، ل�سيما الأفعال التي ل يجرمها الت�رشيع اجلنائي احلايل و/اأو ل يحددها بو�سوح. 
ويتعلق الأمر مبا يلي:
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 اإعادة تعريف الغت�ساب باعتباره كل فعل اإيالج جن�سي كيفما كانت طبيعته )عن طريق املهبل اأو ال�رشج اأو 
الفم( يرتكب بحق الغري دون ر�ساه باأي جزء من اأجزاء اجل�سم اأو باأداة، مع التن�سي�س على عقوبات م�سددة 
يف حالت اغت�ساب �سخ�س القا�رش اأو عاجز اأو معاق اأو املعروف ب�سعف قواه العقلية واملراأة احلامل وكذا 

الغت�ساب من طرف زوج ال�سحية؛

 جترمي اإكراه املراأة اأو الفتاة على القيام بدون ر�ساها باأفعال ذات طبيعة جن�سية مع �سخ�س ثالث؛

 تعديل اأحكام مدونة الأ�رشة من اأجل منع زواج القا�رشين الأقل من 18 �سنة، وجترمي كل فعل يهدف اإىل 
اإجبار امراأة بالغة اأو طفلة يقل �سنها عن الثامنة ع�رشة على الزواج، مع تكري�س امل�سوؤولية املدنية للم�ساركني 

يف التخطيط لهذا الزواج و/اأو تنفيذه؛

يكون  اأو ج�سديا،  لفظي  اأو غري  لفظيا  كان  �سواء  طابع جن�سي،  فيه ذي  مرغوب  �سلوك غري  جترمي كل   

مو�سوعه اأو يوؤدي اإىل انتهاك كرامة املراأة، خا�سة عندما يخلق هذا ال�سلوك مناخا من التخويف اأو العداء اأو 
احلط من الكرامة، وفر�س عقوبات زجرية اأو عقوبات قانونية اأخرى؛

 اعتبار بع�س اأ�سكال  العنف النف�سي اأو املعنوي جنحا اأو خمالفات، ح�سب احلالة، خ�سو�سا القيام بتعري�س 
اإىل  توؤدي  اأو  اأو عبارات متكررة تهدف  لت�رشفات  للعمل  اأو مكان  اأو خا�س  فتاة يف مكان عام  اأو  امراأة 

تدهور ظروفها املعي�سية ب�سكل قد مي�س بحقوقها وبكرامتها ويوؤثر اأو ي�رش ب�سحتها اجل�سدية اأو العقلية؛

 اعتبار كل �سلوك تهديدي ي�ستهدف امراأة اأو فتاة ويدفعها اإىل اخلوف على �سالمتها اأو على حريتها يف 
التنقل جنحة اأو خمالفة، ح�سب القت�ساء؛

 جترمي الجتار بالب�رش وخا�سة الن�ساء والفتيات لأغرا�س ال�ستغالل اجلن�سي والقت�سادي باعتباره جناية، 

احلماية  ال�سحايا  منح  مع  والو�سطاء  اجلناة  واإدانة  والفتيات،  الن�ساء  اأف�سل حلقوق  اأجل حماية  من  وذلك 
ق�سائية  دعوى  اأي  متابعتهن يف  عن  النظر  بغ�س  وطنهن،  اإىل  الطوعية  العودة  واإمكانية  لل�سهود  املكفولة 

اأخرى؛

 جترمي كل �سلوك يهدف اإىل التحايل على اأحكام مدونة الأ�رشة املتعلقة بحق الأم احلا�سنة يف بيت الزوجية؛

 جترمي امل�ساهمة يف ارتكاب اجلرائم املذكورة اأعاله اأو امل�ساركة فيها.

توظيف  برف�س  للقانون،  القيام، يف خرق  العمل جنحة، ل�سيما  العنف يف مكان  اأ�سكال  بع�س  اعتبار   
ال�سحية مبوجب عقد عمل اأو اإلغاء من�سبها اأو عدم احرتام ال�رشوط العامة لل�سغل، مبا يف ذلك التقليل من 

قيمة العمل املنجز اأو التهديد اأو التخويف اأو الإذلل.

 جترمي الأفعال ال�سالفة الذكر بغ�س النظر عن طبيعة العالقة بني ال�سحية والفاعل.
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جل�سامتها  تبعا  ورادعة،  متنا�سبة  فعالة،  بعقوبات  القانون  يف  املحددة  اجلرائم  تعاقب  اأن  من  التاأكد   .20

وال�رشر الالحق بال�سحايا والناجيات:  

 يف ما يتعلق بجميع اأ�سكال العنف التي تدخل يف نطاق تطبيق هذا القانون، حظر الطرق البديلة لت�سوية 

النزاعات، مبا يف ذلك الو�ساطة وال�سلح؛

 يف حالة احلكم بغرامة، الأخذ بعني العتبار قدرة الفاعل على الوفاء باللتزامات املالية امل�ستحقة لل�سحية؛

عندما  �سدهما  اجلن�سي  العنف  اأفعال  من  الفتاة وغريه  اأو  املراأة  اغت�ساب  عقوبة  ت�سديد  على  التن�سي�س   
يرتكب الفعل من طرف موظف عمومي اأو اأي �سخ�س اآخر يت�رشف ب�سفته الر�سمية اأو بتحري�س منه اأو 

مبوافقته ال�رشيحة اأو ال�سمنية؛

 التن�سي�س على ظروف الت�سديد يف الأفعال التي تتمثل يف حتويل اأو �سلب اأو اإتالف اأو حجب اأو اختال�س 
اأغرا�س اأو وثائق �سخ�سية اأو اأموال وقيم اأو ممتلكات اأو موارد اقت�سادية تهدف اإىل تغطية احتياجات ال�سحية 

وكل اإ�رشار باملمتلكات امل�سرتكة اأو اخلا�سة لل�سحية؛

 التن�سي�س على ت�سديد العقوبة يف حالت العنف التالية: عندما يكون الفاعل )1( الزوج احلايل اأو ال�سابق، 
اأو )2( اأحد اأفراد الأ�رشة، اأو )3( �سخ�سا يقيم مع ال�سحية، اأو )4( �سخ�سا اأ�ساء ا�ستعمال �سلطته، اأو )5( 
حالة العود، اأو )6( ارتكبها �سد �سخ�س اأ�سبح يف و�سعية ه�سا�سة ب�سبب ظروف خا�سة، اأو )7( �سد طفل 
اأو بح�سوره، اأو )8( عند تعدد اجلناة، اأو )9( عندما تكون اجلرمية م�سبوقة اأو مقرتنة بعنف بالغ اخلطورة، اأو 
)10( عند ارتكاب اجلرمية با�ستعمال ال�سالح اأو التهديد به، اأو )11( عندما تت�سبب اجلرمية يف �رشر ج�سدي 

اأو نف�سي بالغ لل�سحية، اأو )12( عندما يكون الفاعل قد اأدين �سابقا ب�سبب اأفعال ذات طبيعة مماثلة.

21. �سمان حقوق ال�سحايا وال�سهود اأثناء التحقيق واملتابعة  

 ت�سجيع كل �سخ�س يكون �ساهدا على وقوع فعل من اأفعال العنف التي تدخل يف نطاق هذا القانون اأو 
تكون لديه اأ�سباب معقولة لالعتقاد باإمكانية ارتكاب مثل هذا الفعل اأو اأفعال عنف جديدة على الإبالغ 

عنها اإىل الهيئات اأو ال�سلطات املخت�سة؛

 رفع واجب احلفاظ على ال�رشية املفرو�س على بع�س املهنيني لتمكينهم من اإبالغ ال�سلطات املخت�سة اأو 
تقدمي �سهادتهم ب�ساأن وقوع اأو احتمال وقوع فعل من اأفعال العنف اخلطرية؛

اأ�سكال العنف التي تدخل يف نطاق هذا   مبا�رشة حتقيقات ال�رشطة والإجراءات الق�سائية املتعلقة بجميع 
القانون دون تاأخري غري مربر ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان، مع الأخذ بعني العتبار خ�سو�سية 

العنف على اأ�سا�س النوع  وحقوق ال�سحية يف جميع مراحل امل�سطرة اجلنائية؛
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اأ�سكال العنف التي تدخل يف   �سمان ا�ستجابة امل�سالح الزجرية املخت�سة ب�سورة عاجلة ومالئمة جلميع 
نطاق هذا القانون من خالل اتخاذ تدابري وقائية وحمائية عاجلة ومنا�سبة، مبا يف ذلك الإجراءات العملية 
الوقائية والقيام بجمع الأدلة وتقييم خطورة الو�سع وخماطر تكرار العنف من اأجل توفري احلماية والدعم 

املت�سق، اإذا لزم الأمر، لل�سحايا والناجيات من العنف؛

 حتديد اأمد تقادم الدعوى العمومية بالن�سبة للجرائم املقررة وفقا لهذا القانون يف فرتة كافية ومتنا�سبة مع 
خطورة اجلرمية املرتكبة، من اأجل التنفيذ الفعال للمتابعة الق�سائية، بعد بلوغ �سن الر�سد اإذا كانت ال�سحية 

قا�رشا اأو منذ وقت ارتكاب الفعل.

حماية حق�ق �ل�ضحايا و�لناجيات من �لعنف
22. التن�سي�س على تدابري ت�رشيعية اأو اأية تدابري �رشورية اأخرى حلماية حقوق وم�سالح ال�سحايا يف جميع 

مراحل البحث وامل�سطرة الق�سائية، وعلى وجه اخل�سو�س:

ال�سحية  على  فقط  القت�سار  عو�س  كذلك،  العامة  النيابة  اإىل  العمومية  الدعوى  حتريك  �سالحية  منح   

اأو، عند  ال�سحية  قبل  ال�سكوى من  تقدمي  بعد  مبا�رشة  تلقائية(، وذلك  ب�سورة  العمومية  الدعوى  )حتريك 
وجمعيات  مراكز  اأو  التمييز  اأ�سكال  جميع  ومكافحة  املنا�سفة  هياأة  اأو  التكفل  خلية  قبل  من  القت�ساء، 

ال�ستماع والدعم للن�ساء �سحايا العنف اأو من طرف الأفراد؛

 احلر�س على و�سع ال�سحايا واأ�رشهم وال�سهود يف ماأمن من اأي تهديد اأو انتقام اأو تكرار للعنف اأو العودة 
لو�سع ال�سحية من جديد؛

 اإخبار ال�سحايا، على الأقل يف احلالت التي قد يكون فيها ال�سحايا واأ�رشهم يف خطر، يف حالة فرار اجلاين 
اأو باإطالق �رشاحه ب�سكل موؤقت اأو دائم؛

 اإخبار ال�سحايا بحقوقهن وباخلدمات املتاحة لهن، وبالإجراءات املتخذة ب�ساأن �سكواهن، والتهم التي مت 
توجيهها للجاين، وال�سري العام للبحث اأو الإجراءات امل�سطرية، ودورهن يف هذه امل�سطرة، بالإ�سافة اإىل 

القرار الذي مت اتخاذه ب�ساأن الدعوى؛

 اإعطاء ال�سحايا فر�سة ال�ستماع اإليهن وتقدمي الأدلة وعر�س وجهات نظرهن واحتياجاتهن وان�سغالتهن، 
�سواء مبا�رشة اأو عن طريق و�سيط، مع العمل على البحث فيها؛

 توفري تدابري حلماية احلياة اخلا�سة لل�سحية و�سمعتها، و�سمان جتنب الت�سال بني ال�سحايا واجلناة داخل 
املحاكم ولدى ال�سابطة الق�سائية؛
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 توفري تدابري خا�سة حلماية الطفل ال�سحية والطفل ال�ساهد على عنف �سد املراأة وعلى عنف منزيل، مع 
مراعاة امل�سالح الف�سلى للطفل؛

 اتخاذ ما يلزم من تدابري ت�رشيعية اأو تدابري �رشورية اأخرى حلماية حقوق واحتياجات الأطفال ال�سهود على 
اأي �سكل من اأ�سكال العنف: حتديد احلق يف احل�سانة واحلق يف الزيارة، واحلرمان من احلق يف الزيارة اإذا كان 

خمالفا لإرادة الطفل، وتقدمي الدعم النف�سي والجتماعي املتنا�سب مع �سن الطفل ال�ساهد.

�لدع�ى �ملدنية وجرب �ل�ضرر و�ل�ل�ج �إىل �لعد�لة وخدمات 
�لتكفل بال�ضحايا و�لناجيات 

23. اتخاذ ما يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �رشورية اأخرى لتمكني ال�سحايا/الناجيات من احل�سول بكيفية 

مي�رشة ويف وقت منا�سب على تعوي�س عن ال�رشر الذي حلقهن، ل�سيما:

 اإن�ساء وحدات متخ�س�سة على م�ستوى ال�رشطة الق�سائية واأقطاب متخ�س�سة على م�ستوى النيابة العامة 
الدولية يف هذا  للمعايري  وفقا  املفرت�سني  مرتكبيها  ومتابعة  الن�ساء  العنف �سد  بالتحقيق يف جرائم  مكلفة 

املجال؛ 

 اإن�ساء غرف متخ�س�سة على م�ستوى املحاكم البتدائية وحماكم ال�ستئناف خمت�سة ح�رشيا جنائيا ومدنيا 
الن�ساء، واأن ت�سمن  العنف �سد  املتعلق مبحاربة  القانون  الأفعال وحالت الإهمال املجرمة يف  يف خمتلف 
لل�سحايا طرق طعن مدنية مالئمة �سد مرتكبي اجلرائم املتعلقة بالعنف �سد الن�ساء مع احلق يف التعوي�سات 
املالئمة وال�سهر اأن تطبق ب�سكل �رشيع وفعال و تخويل ال�سحايا احلق يف طلب تعوي�س من مرتكبي اجلرائم 
املعاقب عليها يف هذا القانون. ويف حالة عدم التعرف على اجلاين اأو ثبوت ع�رشه، يجب على الدولة تقدمي 
تعوي�س منا�سب لل�سحايا/الناجيات اللواتي تعر�سن لإ�سابات خطرية يف �سالمتهن اجل�سدية اأو �سحتهن، 

ما مل يكن جرب ال�رشر متاحا من م�سادر اأخرى؛

 متكني ال�سحايا من احلق يف رفع الدعوى املدنية �سد مرتكب اجلرمية واتخاذ ما يلزم من تدابري ت�رشيعية 

اأو تدابري �رشورية اأخرى، وفقا للمبادئ العامة للقانون الدويل، بغية متكينهن من �سبل مالئمة لرفع دعوى 
الالزمة يف حدود  احلماية  اأو  الوقاية  تدابري  اتخاذ  بواجبها يف  اأخلت  التي  الدولة  �سلطات  التعوي�س �سد 

اخت�سا�سها؛

 احلر�س على عدم ا�ستخدام الثقافة اأو العرف/التقاليد اأو الدين خالل جميع مراحل الدعوى لتربير فعل من 
اأفعال العنف املعاقب عليها يف هذا القانون؛
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 اإدراج مقت�سى يف مدونة الأ�رشة يكفل امل�ساعدة الجتماعية كذلك للقا�رش الذي يوجد حتت ولية �سخ�س 
تعر�س للعنف اأو و�سايته، وفقا ل�رشوط يتم حتديدها بن�س تنظيمي؛

 اإدراج مقت�سى يف القانون رقم 04.00 املتعلق باإلزامية التعليم الأ�سا�سي ي�سمن اللتحاق الفوري باملدار�س 
لالأطفال الذين تغري حمل اإقامتهم ب�سبب فعل من اأفعال العنف القائم على اجلن�س؛

 التن�سي�س يف مدونة ال�سغل على حق العاملة املعنفة يف ال�ستفادة، مقابل الإدلء بالأمر باحلماية ال�سادر 
اأن  يقرتح  ال�سياق،  نف�س  اآخر. ويف  مقر  اإىل  نقلها  اأو  عملها  �ساعات  تنظيم  اإعادة  اأو  بتخفي�س  لفائدتها، 
تت�سمن مدونة ال�سغل مقت�سى ي�سمح باعتبار الغياب اأو التاأخر عن العمل الناجم عن عنف ج�سدي اأو نف�سي 

غيابا اأو تاأخرا مربرا.

منا�سبة وبتاأطري من مهنيني  بو�سائل  الدعم والإعالم  ال�سحايا/الناجيات من خدمات  ا�ستفادة  �سمان   .24

موؤهلني:

 تكليف �سباط ال�رشطة الق�سائية وق�ساة النيابة العامة باإخبار ال�سحايا، باأي و�سيلة كانت،   با�ستفادتهن من 
احلماية القانونية وحقهن يف احل�سول على تعوي�س عن ال�رشر وحقهن يف النت�ساب كطرف مدين يف حال 
حتريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة اأو تقدمي �سكاية مبا�رشة �سد الفاعل اأمام املحكمة املخت�سة؛

اأمر باحلماية   تكليف �سباط ال�رشطة الق�سائية وق�ساة النيابة العامة باإخبار ال�سحايا بحقهن يف ا�ست�سدار 
وفقا لل�رشوط التي يحددها القانون؛

 �سمان ا�ستفادة ال�سحايا الراغبات يف املطالبة باحلق املدين يف املوؤازرة مبحام اأو يف امل�ساعدة الق�سائية اأو 
يف م�ساعدة يقدمها مرفق عمومي اأو جمعية موؤهلة يف م�ساعدة ال�سحايا؛

 توفري جمموعة من خدمات الدعم والتكفل لفائدة ال�سحايا والناجيات، ل�سيما:

والإجراءات  والطعون  ال�سكايات  لتلقي  واملحلية  الوطنية  والآليات  الدعم  املتعلقة بخدمات  املعلومات   -
القانونية املتاحة، بلغة �سهلة ومي�رشة؛

- ال�ست�سارة القانونية والدعم النف�سي؛
- الدميومة الهاتفية على مدار ال�ساعة وطيلة اأيام الأ�سبوع لدى م�سالح ال�رشطة والدرك؛

- دعم ال�سحايا يف تقدمي ال�سكايات، وامل�ساعدة املالية، واخلدمات ال�سحية والجتماعية والرتبوية؛

- خدمات الدعم املتخ�س�س والفوري، على املدى الق�سري والطويل، مثل مراكز الإيواء املالئمة وال�سهلة 

الولوج والكافية العدد من اأجل توفري ال�سكن الآمن لل�سحايا، ل�سيما الن�ساء واأطفالهن؛
- مراكز مرجعية داخل الوحدات الطبية وال�ست�سفائية ل�سحايا الغت�ساب والعنف اجلن�سي تكون مالئمة 

و�سهلة الولوج وكافية العدد، بغية توفري الفح�س الطبي واخلربة الطبية الق�سائية والدعم النف�سي.
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تد�بري �حلماية
اأو غريها من التدابري الالزمة ملنح قا�سي امل�ستعجالت الخت�سا�سات  اتخاذ جميع التدابري الت�رشيعية   .25

التالية يف جمال حماية الن�ساء والفتيات من العنف وخا�سة:
اأن  القانون، دون  املعاقب عليه يف هذا  العنف  لفائدة �سحايا  باحلماية   ا�ستعجالية مالئمة  اأوامر  اإ�سدار   
اأو  اأو اإىل غاية تعديلها  اإدارية مفرطة. وينبغي اأن ت�سدر هذه الأوامر ملدة حمددة  اأو  اأعباء مالية  يرتتب عنها 
اإلغائها، واأن ت�سدر عند القت�ساء يف غياب اأحد الطرفني باأثر فوري. وينبغي اأن تكون متاحة �سواء منف�سلة 

اأو مقرتنة مب�ساطر ق�سائية اأخرى، واأن يتاح اإدخالها يف م�ساطر ق�سائية لحقة؛
 اعتبار  �سهادة اأحد ال�سهود اأو الت�رشيح ال�سفوي اأو الكتابي للم�ستكية بعد اأداء اليمني و�سائل اإثبات كافية 
لإ�سدار اأمر باحلماية. ول ينبغي اإلزام امل�ستكية بالإدلء بو�سيلة اإثبات م�ستقلة )حم�رش ال�سابطة الق�سائية اأو 
�سهادة طبية اأو غريه( من اأجل اإ�سدار الأمر باحلماية بعد الإدلء �سخ�سيا ب�سهادتها اأو تقدميها لت�رشيح �سفوي 

اأو كتابي بعد اأداء اليمني؛
 ا�ستكمال اإجراءات البحث اأو املتابعة الق�سائية ب�ساأن الأفعال املعاقب عليها يف القانون حتى بعد تراجع 

ال�سحية اأو تنازلها عن الدعوى؛
العنف  يف  املتخ�س�سني  وللم�ست�سارين  املتخ�س�سة  احلكومية  وغري  احلكومية  للمنظمات  الفر�سة  اإتاحة   

املنزيل ملوؤازرة و/اأو دعم ال�سحايا، بطلب منهن، خالل كافة مراحل الدعوى. 

26. يف حالت العنف املنزيل/ الزوجي، يتعني اتخاذ ما يلزم من تدابري ت�رشيعية اأو اأية تدابري اأخرى �رشورية 

من اأجل تخويل ال�سلطات املخت�سة ال�سالحيات التالية:
 اإ�سدار اأمر باحلماية ي�سلم اإىل املعتدي، عند وجود خطر قائم، ويق�سي باإبعاده عن مقر اإقامة ال�سحية اأو 
ال�سخ�س املوجود يف خطر ملدة كافية ومنعه من دخول مقر اإقامة ال�سحية اأو ال�سخ�س املوجود يف خطر اأو 

الت�سال بها؛
 عدم اإ�سدار اأوامر باحلماية املتبادلة؛

 اإدراج ق�سم خا�س يف الكتاب الأول من مدونة الأ�رشة يت�سمن اأحكاما تتعلق مب�سطرة حماية ال�سحايا من 
اأجل اإعطاء قا�سي الأ�رشة دورا حموريا يف نظام حماية �سحايا العنف الزوجي اأو الأ�رشي؛

 اإدراج مادة يف قانون امل�سطرة اجلنائية متنح قا�سي الأ�رشة اخت�سا�س البت يف التدابري املقرتح ت�سمينها يف 
مدونة الأ�رشة بالإ�سافة اإىل ممار�سة اخت�سا�سات قا�سي امل�ستعجالت.

 يجب اأن يعاقب على خرق الأوامر ال�ستعجالية اأو الأوامر باحلماية بعقوبات جنائية اأو عقوبات قانونية 
اأخرى تكون فعالة ومتنا�سبة ورادعة.
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تد�بري وقائية
على  ال�رشعية  لإ�سفاء  اآليات  الجتماعي  بالنوع  ال�سلة  ذات  امل�سبقة  والأفكار  النمطية  ال�سور  تعترب   .27

التمييز والعنف �سد املراأة. ويف هذا ال�سياق، فاإنه من واجب الدولة اتخاذ جميع التدابري الزجرية والتحفيزية 
القائمة على فكرة دونية  املمار�سات الأخرى  النمطية وغريها من  ال�سور  لتغيري هذه  املواكبة  والإجراءات 

املراأة اأو على اأدوار منطية للن�ساء والرجال:

28. العمل من اأجل جعل ثقافة امل�ساواة وحقوق الإن�سان، الن�سيج املهيكل للمنظومة البيداغوجية:

 ت�سمني املقررات والكتب املدر�سية، املوجهة للتعليم النظامي وغري النظامي يف جميع م�ستويات التعليم، 
التمييز وامل�ساواة  التي تكفل عدم  الد�ستورية  املبادئ  املتعلمني وتلقنهم  تنا�سب مرحلة تطور  تعليمية  مواد 
للن�ساء والفتيات يف الكرامة والت�سوية  واملنا�سفة بني الرجل واملراأة يف جميع املجالت، واحلق املت�ساوي 

ال�سلمية للنزاعات بني الأ�سخا�س؛

 و�سع برامج للتوعية والتكوين والتكوين امل�ستمر لفائدة الأطر التدري�سية واملفت�سني )الذين ي�ساهمون على 
التعليمية  املوؤ�س�سات  الرتبويني ومديري  واملوجهني  املدر�سية(  الكتب  واإعداد  الربامج  كبري يف و�سع  نحو 
بغية حت�سي�سهم باملبادئ والقيم املذكورة اأعاله وتعزيز قدراتهم يف جمال الر�سد املبكر حلالت العنف املنزيل 

والأ�رشي؛

احرتام  يف  امل�ستويات،  جميع  على  الرتبوية  املنظومة  يف  النوع  مقاربة  على  املوؤ�س�ساتي  الطابع  اإ�سفاء   
للدللت العميقة لهذه املقاربة التي توؤطرها مرجعية احلقوق الإن�سانية للمراأة. ومن �ساأن البعد الأفقي لهذه 

املقاربة اأن ميكنها من جعل ثقافة امل�ساواة وحقوق الإن�سان ب�سفة عامة املحور املف�سلي للمنظومة الرتبوية.

29. الإدراج يف مهام و�سائل الت�سال ال�سمعي الب�رشي وعلى كل امل�ستويات مكافحة ال�سور النمطية ذات 

ال�سلة بالنوع الجتماعي والنهو�س باملبادئ الد�ستورية حول امل�ساواة واملنا�سفة: 

ال�سمعي  الت�سال  متعهدي  احرتام  مراقبة  اخت�سا�س  الب�رشي11   ال�سمعي  لالت�سال  العليا  الهيئة  تخويل   

الب�رشي ملبداأ امل�ساواة واملنا�سفة وكرامة املراأة املن�سو�س عليه يف الد�ستور. وينبغي تنفيذ هذه املهمة اجلديدة 
من خالل اآليات تتبع الربامج؛

 اإدراج اإ�سارة وا�سحة يف »قانون الت�سال ال�سمعي الب�رشي«، املزمع مراجعته يف �سنة 2014، اإىل »احرتام 
الت�سال  متعهدي  والتزام  الد�ستور«  يكفله  الذي  النحو  على  والن�ساء،  الرجال  بني  احلقوق  يف  امل�ساواة 
على  القائم  املبا�رش  املبا�رش وغري  والتمييز  والعنف  اجلن�سني  بني  النمطية  لل�سور  بالت�سدي  الب�رشي  ال�سمعي 

اجلن�س؛
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 الإ�سارة اإىل اأنه، دون الإخالل بالعقوبات املن�سو�س عليها يف القوانني اجلاري بها العمل، يجب األ يكون 
التمييز على  التحري�س على  اأو  بالعنف  الربامج الإ�سادة  اأجزاء من  اأو  الربامج  الربامج واإعادة بث  �ساأن  من 
اأ�سا�س اجلن�س ... اأو اأي اأ�سا�س اآخر و/اأو الحتواء على م�سامني ت�ستدمي تق�سيما منطيا لالأدوار واملجالت اأو 

حتر�س على �سلوك يلحق �رشرا بال�سالمة اجل�سدية والنف�سية للمراأة؛

اإلزام املتعهدين العموميني، من خالل دفاتر التحمالت، ب�سمان احرتام كرامة املراأة وحقوقها الإن�سانية   
التحمالت هذه  اأن يبني دفرت  الربامج. ويجب  الإنتاج واقتناء وبث  يف جميع براجمهم ومعايري منح عقود 
بالرجال  املتعلقة  تلك  ذلك  مبا يف  واملواقف،  الآراء  تعدد  تعزيز   )1( يلي:  ما  اأجل �سمان  من  اللتزامات 
والن�ساء؛ )2( احرتام امل�ساواة يف الفر�س بني الرجل واملراأة يف التمثيل العادل لوجهات نظرهم واأدوارهم 
وخرباتهم وان�سغالتهم؛ )3( الحرتام التدريجي ملبداأ املنا�سفة، املكفول �رشاحة يف الد�ستور، يف العقود 
ال�سمعي  الت�سال  متعهدو  يقدمها  التي  امل�سامني واخلدمات  وامل�سوؤوليات وكذا يف  والعمليات  املمنوحة 

الب�رشي؛

دفاتر  يف  الب�رشي  ال�سمعي  لالت�سال  العليا  الهيئة  تدرج  اأن  على  املتدخلني،  باقي  مع  بتن�سيق  احلر�س،   
حتمالت املتعهدين اخلوا�س مبادئ ومقت�سيات مماثلة لتلك الواردة يف دفاتر حتمالت املتعهدين العموميني. 

وينبغي للهيئة كذلك دعم املتعهدين يف تنفيذ اللتزامات املتعلقة مبكافحة التمييز والعنف �سد املراأة؛

 و�سع نظام رقابي خا�س لتقنني الإ�سهار يقوم على مقاربة متجان�سة حترتم حقوق املراأة وتناه�س العنف 
والتمييز على اأ�سا�س اجلن�س يف جميع و�سائل الإعالم؛

 و�سع هيئة للتقنني الذاتي مكلفة بر�سد الربامج ذات الطابع التجاري التي تروج للتمييز القائم على اجلن�س 
اأو لل�سور النمطية ال�سلبية عن املراأة؛

 احلر�س على الإدراج ال�رشيح لاللتزام باحرتام امل�ساواة بني اجلن�سني ومكافحة العنف والتمييز على اأ�سا�س 
ال�سينماتوغرافية  ال�سناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99 القانون رقم  اأخرى، ل�سيما  اجلن�س يف ن�سو�س مرجعية 
واحلقوق  املوؤلف  بحقوق  املتعلق   2.00 رقم  والقانون   ،)2005( وتتميمه   )1987( تغيريه  وقع  كما 
اإنتاج  باأعمال  املتعلق   94-17 رقم  والقانون   ،34.05 رقم  بالقانون  وتتميمه  تغيريه  وقع  كما  املجاورة 
وا�ستن�ساخها  وتوزيعها  وا�ستريادها  وطبعها  اجلمهور  لدى  ل�ستعمال خا�س  املعدة  املربجمة  الفيديو  اأ�رشطة 
ملهن  املنظمة  الن�سو�س  من  وغريه  ال�سحافة  وقانون  بالفنان،  املتعلق   71.99 رقم  والقانون  وا�ستغاللها، 
التكوين  ملعاهد  التاأ�سي�سية  والقوانني  مبجمله،  القطاع  يف  النقابي  للعمل  املوؤطرة  والن�سو�س  القطاع، 
العمومية: املعهد العايل لالإعالم والت�سال واملعهد العايل ملهن ال�سمعي الب�رشي وال�سينما واملعهد العايل للفن 

امل�رشحي والتن�سيط الثقايف وكذا املوؤ�س�سات اخلا�سة للتكوين والتكوين امل�ستمر؛
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 و�سع اآليات ملكافحة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سال وو�سائط التوا�سل الجتماعي لرتكاب 
اأفعال عنف �سد الن�ساء والفتيات، ل�سيما ا�ستخدام هذه الو�سائل لأغرا�س جنائية.

30. مواكبة، ودعم قدرات وحت�سي�س املهنيني وباقي الفاعلني يف جمال ر�سد، وقاية ومكافحة العنف �سد 

الن�ساء والفتيات.   

 ، الق�ساء  ومهنيي  القوانني،  باإنفاذ  املكلفني  اإىل  موجهة  واإلزامية  ممنهجة  تكوين  برامج  وتطبيق  اإعداد   
قدرات  دعم  برامج  وتطبيق  واإعداد  ال�سحايا،  م�ساعدة  جمال  يف  النف�سانيني  والأطباء  ال�رشعيني  والأطباء 
خمتلف الفاعلني العاملني يف جمالت الوقاية وزجر العنف �سد الن�ساء. وذلك وفقا للمعايري الدولية يف هذا 
العنف �سد  املتعلقة مبكافحة  وال�سيا�سات  القانون  تطبيق  الربامج كيفيات  تهم هذه  باأن  . ويو�سى  املجال 
الن�ساء، وحقوق ال�سحايا  يف النت�ساف والتعوي�س واملمار�سات الف�سلى يف جمال تقنيات التحقيق واملتابعة 

الق�سائية يف حالت العنف �سد الن�ساء.   

املجال  واملتدخلني يف  اخلا�س  والقطاع  املحلية  ال�سلطات  ودعم  ملواكبة  واإلزامية  حتفيزية  تدابري  اعتماد   
الديني والأمني والق�سائي، وو�سع �سيا�سات ومبادئ توجيهية ومعايري للتنظيم الذاتي ملنع العنف �سد املراأة 

وتعزيز احرتام كرامتهن؛

 �سمان التكوين املمنهج للمهنيني امل�ستغلني يف ات�سال مع ال�سحايا اأو اجلناة حول الوقاية من هذا العنف 
وطرق ر�سده، وامل�ساواة بني املراأة والرجل، واحتياجات ال�سحايا وحقوقهن؛

 القيام ب�سورة منتظمة وعلى جميع امل�ستويات بحمالت وبرامج للتوعية، مبا يف ذلك من خالل التعاون مع 
جميع املوؤ�س�سات واملنظمات ذات ال�سلة بهدف تعزيز وعي العموم مبختلف مظاهر اأ�سكال العنف و�رشورة 

منعها.
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