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لنقتسم معمك مواقفنا وآ رائنا هذا الصباح، اذلي جندد فيه معمك لقاءاتنا ، مرحبا بمك

يومني بعد اليوم العامل حلقوق املرآ ة، ارتأ ينا آ ن  وخاصة انشغالنا يف قضااي حقوقية.

شاكليات اش تغل علهيا اجمللس  حول امحلةل اليت اكن قد  ....كرث من س نة ل  نطرح اإ

ىل نونرب  2021طلقها ما بني نونرب آ   ، للحد من ظاهرة العنف ضد النساء 2022اإ

فتيات، ابعتباره، انهتااك حلقوق الإنسان قامئ عىل النوع الاجامتعي، حضيته ليست وال 

 املرآ ة آ و الفتاة لوحدهام، بل اجملمتع بأ مته. وهبدف:

شاكهل ل نه يسامه يف تطوير النقاش آ  التشجيع عىل التبليغ لضحااي العنف، بلك  -

ورية واملطلوبة. عىل العنف ابجلدية الض  العمويم والانكباب، من خالل حالت،

وقد آ ثبتت عدد من التجارب ادلولية، آ ن التبليغ وس يةل فعاةل لتعبئة اجملمتع ملناهضة 

 العنف والتحرش والابزتاز، 

التأ كيد عىل عدم الإفالت من العقاب، والهنوض ابلطابع الاجرايم للك آ شاكل  -

ادية، ورضورة العنف، حىت ل يتطبع اجملمتع مع هذه اجلرامئ، واعتبارها وضعية ع

عامل القواعد القانونية كوس يةل حضارية لفرض التوازن داخل اجملمتع، حيمي نسائه  اإ

 .وفتياته من الانهتاك اجلس مي

رادة لختاذ  ونعرف جيدا، آ ن اخلطوة ال وىل حنو التبليغ تتطلب قرار خشيص، اإ

ن ل  و، ودمع عائيل، ومؤسسايتللخروج للعلن وكرس الصمت عن انهتاك لذلات 
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ومن منا ل  من التبليغات حول العنف تكون من طرف الضحااي آ نفسهم. 97%

يتذكر مبرارة محالت التشهري واملس بكرامة نساء تقدمن بشاكايت حني تعرضن لعنف 

يعاقب علهيا القانون  ابعتبارها جرامئجنيس وجسدي ونفيس واجامتعي واقتصادي 

 .لعنفا حماربةاجلنايئ وقانون الاجتار ابلبرش، وقانون 

خالل العمليات املتعددة الين قام هبا سواء خالل  ، من ساءل اجمللسي ةل ، امحلتقرير 

عن مدى تشجيع النصوص القانونية جلسات اس امتع آ و لقاءات مبارشة او ندوات 

املوضوعية والاجرائية واملامرسات لضامن حق الناجيات من العنف للوصول اىل 

لوهجن اىل القضاء وحتقيق الانتصاف وحيول دون التبليغ مبا يكفل فعلية احلق يف و 

الإفالت من العقاب والوقوف عىل الإشاكلت العملية اليت تواجه الناجيات من 

العنف عند التبليغ، ورصد التجارب اجليدة سواء عىل مس توى املوضوعي آ و 

الاجرايئ، ورصد الثغرات اليت حتول دون فعلية ولوج النساء الناجيات من العنف 

 الانتصاف وكذا اقرتاح توصيات متعددة اجلوانب لضامهنا تزامنا مع مرشوع اىل

 مراجعة قانون املسطرة اجلنائية والقانون اجلنايئ وابيق القوانني ذات الصةل، 

 

وابدر اجمللس خالل محلته الوطنية اىل فتح طلب مشاريع للجمعيات الغري احلكومية 

مجعية  12والتكفل ابلضحااي ومت اختيار  العامةل يف جمال مناهضة العنف ضد النساء

جاميل مثانية آ لف درمه مكنتا من معطيات ذات آ مهية وتوس يع  ابثين عرش هجة، مببلغ اإ

 معليات دمع حضااي العنف 

الوعي امجلاعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ، جسلنا من خالل املتابعة 

املؤسساتية الكفيةل بضامن الرصد والفتيات، و تفاعل الآليات  احلكومية والترشيعية و 

ل اننا كذكل نعيش آ س ئةل مقلقة ما تزال تسائلنا من  واملالءمة وامحلاية والوقاية ، اإ
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الصعوابت اليت تواجه الناجيات من العنف يف التبليغ، واخلوف من انتقام  حيث 

جراءات تراعي اخلصوصية  املعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اختاذ اإ

والرسية، وعدم تفعيل تدابري حامية الضحااي والشهود واملبلغني، وعبء الثبات، 

عدم التبليغ والضغط عىل انهيمك عن العراقيل السوس يو ثقافية اليت تذيك ثقافة 

الضحااي هبدف التنازل و اس مترار ظاهرة الإفالت من العقاب يف قضااي العنف ضد 

النساء والفتيات بسبب العوائق القانونية والاجرائية والواقعية اليت حتول دون وصول 

الناجيات من العنف اىل س بل الانتصاف واس مترار الفراغات القانونية خبصوص 

 متعددة للعنف، وعدم مالءمة جانب من ترشيعاتنا مع املعايري ادلولية،جترمي اشاكل 

 

ان املعطيات اليت يمت الإعالن عهنا ذات الصةل مبناهضة العنف ضد النساء والفتيات، رمغ 

ل آ هنا، قد ل تعكس احلقيقة، ل نه مثة اختالف بني املعدلت املعلن عهنا، وواقع  آ مهيهتا، اإ

ل تعكس عدد حضااي اجلرامئ املرتكبة واليت ل تصل اىل عمل ت املعطياالعنف، كام آ ن 

نفاذ القانون. وجسل اجمللس، اختالف بني املعطيات املسجةل دلى  السلطات امللكفة ابإ

مصاحل ال من الوطين وادلرك املليك ورئاسة النيابة العامة، والقضااي اليت تصل اىل احملامك 

ختالف بني املعطيات املعلنة واحلقيقية جعلتنا نطلع واليت يصدر بشأ هنا حمك هنايئ. هذا الا

حكام اختريوا بطريقة عشوائية، مع مراعاة التنوع اجلغرايف وخمتلف  180عىل عينة من 

حزي التنفيذ يف 103.13درجات التقايض والين تغطي الفرتة املمتدة منذ دخول قانون 

 ،2022اىل غاية نومفرب  2018سبمترب 

 

الترشيعات و  و هتم املامرسات التفاقية هميلكة  توصيات  مخس ويقدم التقرير

الس ياسات العمومية  وتوصيات موهجة اىل املؤسسات املتدخةل يف قضااي العنف ضد 
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حدى عرش خالصة من آ مهها النساء وبدور الصحافة والاعالم صعوبة املساطر  و اإ

شاكليات الاختصاص املاك حتميل النساء ين و املتعددة للتبليغ عن العنف مبا فهيا اإ

تفاوت  ، يؤثر عىل مسار التبليغ.مما الناجيات من العنف والضحااي عبء الثبات 

خبصوص تكييف مجموعة  ، احملامك من نفس ادلرجة وآ حياان بني احملامك ابختالف درجاهتا

من ال فعال املتشاهبة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم جترمي مجموعة من ال فعال 

عطاء الطابع اجلنحي لقضااي عنف ضد النساء قد تتخذ وصف ووجود توجه  حنو اإ

 جناايت.

 

ن الزتامنا حملاربة العنف ضد النساء، هو آ كرث من دمع لضحااي من طرف فاعلني  اإ

آلياهتا وآ دواهتا ننا حباجة لبيئات دامعة بأ ، تشجع الناجيات من العنف عىل ذاتيني، اإ

، واحلصول عىل الاس تقبال املالمئ والتوجيه البوح والتبليغ عن اجلرامئ املرتكبة ضدهن

وادلمع الضوريني والتنس يق ومراعاة احلق يف اخلصوصية والرسية وحامية كرامهتن يف 

اكفة الإجراءات مبا فهيا البحث والتحقيق والتقايض واختاذ التدابري الالزمة ملنع 

ن ىل نظام العداةل. اإ هذه البيئات اليت  الانتقام من النساء اللوايت يلمتسن اللجوء اإ

لهيا يه مصدر معليات متعددة ملناهضة العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي مع  نطمح اإ

آ شاكهل ،  عنف، بلكالامل الا نعيش مرارة آ خرى لنساء بلغن عام تعرضن هل من 

آ ن التبليغ وس يةل فعاةل لتعبئة ، ل يُْعِدُم الإرادة الإنسانية للمرآ ةفعدم الانصاف  منه 



6 

 

آ لية   ع ملناهضة العنف بلك اشاكهل، ومناهضته لعدم الإفالت من العقاباجملمت

 .حضارية لفرض التوازن داخل اجملمتع، حيمي نسائه وفتياته من الانهتاك اجلس مي


