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 من أجل قانون يضمن حقوق النساء وحرياتهن ويحميهن من العنف
 ويناهض التمييز بسبب الجنس
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 من أجل قانون يضمن حقوق النساء وحرياتهن ويحميهن من العنف
 ويناهض التمييز بسبب الجنس

 
 
 :تقديــم 
 

من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف : ربيع الكرامة"جلمعيات ادلشكلة لتحالف نعترب، ضلن ا
لذي يعد تندرج ضمن تفعيل ادلشروع اجملتمعي الدديقراطي احلداثي اية تنموية يشهد ديناميكبأف ادلغرب " ويناهض التمييز

النساء، خاصة على ادلستوى  هوض  بأوضاعالن وإف كاف  .خيارا سياسيا اسًتاتيجيا بالنسبة حلاضر البالد ومستقبلها
وأبعاد داللة ومن ادلؤشرات اليت سبكن من قياس زلفزاهتا فإنو يعد أيضا من  من ذبليات ىذه الديناميكية القانوين،

 .اإلصالحات اجلارية وادلرتقبة من قبل سائر ادلغربيات وادلغاربة
 

للنساء اإلنسانية احلقوؽ يف طريق إرساء خري تقدما خالؿ العقد األورش إصالح ادلنظومة القانونية  لقد حقق
سنة صدار مدونة األسرة بإاألحواؿ الشخصية غيري قانوف ، وت2003 سنةالشغل مدونة من خالؿ تعديل  وذلك

ات سنة االنتخاب مدونةو  2002 سنةوادليثاؽ اجلماعي  2002سنة  اجلنسيةقانوف بعض مقتضيات  ، وتغيري2004
2002. 

من حيث إجيابيتها ال تدع رلاال للشك فإف  ،ادلمارسة ادليدانيةوانعكاس ذلك على   ذه اخلطواتورغم حداثة ى
الذي يراىن على احتالؿ موقع متقدـ يف رلاؿ بناء  السياسية للمغرب اإلرادةواجملتمع، وترمجة نساء الوقعها على حياة 

 . األساسيةدولة احلق، واحًتاـ حقوؽ اإلنساف واحلريات 
 

، ُمفرزا جدوؿ أعماؿ احلكومة ضمن في كليتهاجلنائي  إصالح القانوفطرح  يستجد يف الساحةالسياؽ، يف ىذا 
محاية اجملتمع الذي يستمد أمهيتو القصوى، فضال عن من خالؿ ىذا القانوف بالضرورة  سؤاال مركزيا حوؿ وضع النساء 

وىنا بيت . شاا،  رجا ا ونساء  وحرياتهماتصاله المباشر بحقوق األ، من يف التجرًن والعقاب والدولة ودوره
 .القصيد
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 :الحيثيات
 

خبلفية ذكورية إف على مستوى فلسفتو أو بنيتو أو مقتضياتو،  1292يف نونرب ر القانوف اجلنائي لقد صد
لقائم ومفتقدا دلعاجلة نوعية للجرائم اليت تستهدؼ النساء، وقاصرا عن ضماف حقوقهن وحرياهتن ومحايتهن من العنف ا

نو مل يكن موضوعا فإ ،عديدة تعديالتوإف كاف ىذا القانوف قد عرؼ . على النوع ومناىضة التمييز بسبب اجلنس
  .  ، شلا يضفي على ادلبادرة اجلارية طابعها التارخييدلراجعة شاملة

 
القانوف اجلنائي احلايل  عن الفًتة التارخيية اليت صدر فيها ،إىل حد كبري ،وبالفعل، فإف الظرفية الراىنة زبتلف

الذي خضع سنو إلكراىات سياسية ترتبط دبا عرفتو تلك ادلرحلة من تاريخ ادلغرب من توترات فرضت إعطاء األولوية 
 .للجانب األمين على حساب احًتاـ احلريات واحلقوؽ واحلماية من العنف والتمييز

 
 : ع القانوف اجلنائي لتغيري جذري وشاملوآف األواف إلخضا . إف ادلغرب تغري، بعد نصف قرف من الزمن

 ، للنساء  يستجيب للحقوؽ اإلنسانية -
 مع اختيارات البالد ادلعلنة واسًتاتيجياهتا احلكومية، ينسجم -
 ،الدولية يف رلاؿ احلقوؽ اإلنسانية للنساء االتزاماهتيتماشى مع  -

 
 

 :المنطلق 
 

مدخال سجلنا إجيابيتو يف إبانو، رغم  2003ئي سنة شكلت التعديالت اجلزئية اليت أدخلت على القانوف اجلنا
يف إعداد مسودة قانوف جنائي تتضمن تعديالت للعديد من  سبثلت وزارة العدؿ ىامة لمبادرة مث أتت الحقا . حدوده

 .ادلقتضيات، باالستناد على القانوف ادلقارف وادلرجعية الدولية حلقوؽ اإلنساف
 

من : ربيع الكرامة" ادلكونة لتحالفاليت توافقت عليها اجلمعيات  1ىذه ادلذكرة، تركز وبناء على الًتاكم احلاصل
 :على "أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز

خالصة تشخيص لإلشكاالت اليت يطرحها القانوف اجلنائي اليت يتعني أف تسائل ادلشرع، انطالقا من تصور  -
 ومدرلة لرؤية خاصة للجرائم القائمة على النوع، ومة متكاملةاجلنائي منظ يعترب التشريع مشويل

موجز دلقًتحات من شأهنا معاجلة تلك اإلشكاالت دبا يضمن الكرامة وادلساواة للنساء من خالؿ نص منسجم  -
 .  من حيث فلسفتو وبنيتو ومقتضياتو

 
 

                                                
 . الوذكزة لالشارة فإى التحالف يتٌفز على دراست تحليليت للقانٌى الجنائي ًهلفاث هٌضٌعاتيت تتناًل أىن  القضايا  ًالوقتزحاث التي تتضونيا ىذه  1
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 :تشايص ال
 

أفضت إىل ذبرًن التحرش اجلنسي والعنف إف التعديالت اليت أدخلت، عرب مراحل، على القانوف اجلنائي و 
الزوجي اجلسدي وبعض مظاىر التمييز بسبب اجلنس وتشديد العقوبة بالنسبة جلرائم االغتصاب وىتك العرض اليت تستهدؼ 

 أي مناىضة ،حيقق األىداؼ ادلتوخاة منوتتناسق مجيع مكوناتو دبا قانوف جنائي حداثي دلتطلبات مل تستجب ... النساء
فعلى الرغم من البعد اإلجيايب ذلذه التعديالت . حقوقهن وحرياهتنوضماف  النساء من العنف القائم على النوع ومحاية  التمييز

تتوخى النهوض حبقوؽ النساء، فقد ظل ىذا القانوف زلافظا وزلكوما إرادة سياسية  لدى أصحاب القراراجلزئية اليت عكست 
ومن . األسرة واألخالؽ على حساب ادلرأة باعتبارىا فردا مستقال بذاتو داخل اجملتمعبثقافة ذكورية ربرص على محاية اجملتمع و 

 : ذبليات ذلك
  

 اليت ذبعل من أولوياهتا اذلاجس األمين ومحاية األخالؽ واآلداب العامة واألسرة واجملتمع على حساب الفرد  فلسفته
النساء، فإف خلفية ىذا التجرًن والعقاب ترجح ىذه وحقوقو وحرياتو، وحىت عندما ذبـر  بعض األفعاؿ ادلرتكبة ضد 

وإذا كانت فلسفة نص قانوين تعرب عنها ديباجتو اليت تعكس نية ادلشرع  . األولويات على محاية احلقوؽ الشخصية
وخلفياتو  واختياراتو وأىدافو ، وتؤطر فهم ادلقتضيات وتفسريىا وتطبيقها يف االذباه الذي يضمن ربقيق أىدافها، 

وتؤكد استناده  رلاؿ البناء الدديقراطيالبالد يف  اختياراتف القانوف اجلنائي احلايل يفتقر إىل ديباجة تنسجم مع فإ
 . على مرجعية احلقوؽ اإلنسانية للنساء

 

 اليت ذبسد، من خالؿ التبويب والعناوين وترتيب ادلواضيع، عدـ امتالؾ ادلشرع لتصور متكامل ومنسجم  بنيته
يستحضر تصور  ؛عية للجرائم اليت سبس حقوؽ النساء وحرياهتن وسالمتهن اجلسدية والنفسية وكرامتهنللمعاجلة النو 

بني اجلرائم اليت سبس اجملتمع   ويفصلخلفيات ىذه اجلرائم وخطورهتا وانعكاساهتا وخصوصية الضحايا من النساء، 
 .اليت سبس النساء بسب جنسهن تلكككل و 

 :خالؿمن مثال لوية للحريات واحلقوؽ األساسية لألفراد عامة، وللنساء خاصة، كما يتبني إهنا بنية ال تعطي األو       
 إدراج جردييت االغتصاب وىتك العرض ضمن اجلرائم ادلتعلقة بانتهاؾ اآلداب واألخالؽ العامة، -
 إدراج جردية التمييز بسبب اجلنس ضمن اجلرائم ادلتعلقة بالتهديد وعدـ تقدًن ادلساعدة، -
 جردية التحرش اجلنسي ضمن اجلرائم ادلتعلقة بإفساد الشباب والبغاء، ومعاجلة جرائم  ترتيب  -
 ...  العنف القائم على النوع ضمن سياؽ جرائم العنف بصفة عامة   

 

  الفساد"، ومصطلحات قدحية مثل "ىتك العرض"احملافظة اليت تعتمد عبارات وصيغا متجاوزة من قبيل  لغتـه" 
حىت العالقات اإلنسانية، دبا فيها العالقات اليت أصبحت مدونة األسرة تسلم بقانونيتها، وزبتزؿ الذي يعمم ليشمل 

فهذه اللغة الذكورية واحملافظة تؤدي  إىل التمييز بني اجلنسني . الرجل للمرأة بدوف رضاىا" مواقعة"االغتصاب يف 
 .   وإىل ادلس بكرامة النساء
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  تو وبنيتو ولغتو، نظرا لطبيعة القانوف اجلنائي ادلتكاملة، إذ يتبني منها أهنا ال اليت تعكس ذبليات فلسف مقتضياته
تعتمد معاجلة تراعي خصوصية اجلرائم اليت تستهدؼ النساء، والسيما جرائم العنف جبميع أنواعو وأشكالو، 

فالت من العقاب، وخصوصية األضرار الناذبة عنها، شلا ينعكس سلبا على حق النساء يف احلماية ويوفر فرص اإل
غري متزوجة، /متزوجة)ناىيك عن التمييز يف العقاب على أساس اختالؼ الوضعيات االجتماعية للنساء الضحايا 

ما يسمى )والتمييز الذي ينتهي إليو تطبيق بعض الفصوؿ رغم ما يطبع ظاىرىا من مساواة ...( غري بكر/بكر
بالنساء، فإف بعض مقتضيات القانوف اجلنائي تصادر العديد منها  وفيما يتعلق باحلقوؽ واحلريات اخلاصة (.بالفساد

استنادا إىل نفس اخللفية اليت ربكم فلسفة ىذا القانوف وبنيتو ولغتو، وال أدؿ على ذلك من ذبرًن اإلجهاض بصفة 
 . مبدئية والسماح بو يف حاالت زلصورة بعيدة عن أف تكوف زلكومة دببدأي احلق واحلرية

 
 

نا هبذه ادلواصفات يؤدي إىل االنتقاص من حقوؽ األفراد وحرياهتم وينعكس انعكاسا سلبيا على إف قانو    
إحساسهم باألمن القانوين وباحلماية اليت توفرىا ذلم القوانني عامة، فما بالك إذا تعلق األمر بأكثرىا ارتباطا باحلريات 

وديتد تأثريه السليب بالضرورة إىل اجملتمع الذي يعرؼ ربوالت كربى يف سلتلف اجملاالت السياسية واحلقوقية  ؛ واحلقوؽ
 . واالقتصادية والتنموية

 

  : المقترحات 
 

 :عدةعلى مصادر " ربيع الكرامة " قًتحات متنبين   
 معاجلةو  القانوف اجلنائي وتطبيقاتو،ؿ وادلبين على دراسات نظرية وميدانية حو  ، باختزاؿ،أعاله التشخيص ادلقدـ -

 صلة، ارير ذات تقت والشكايات، و لفاالعديد من ادل
 ،من طرؼ ادلندوبية السامية للتخطيطمؤخرا  ين حوؿ العنف ذباه النساء ادلنجزالبحث الوط -
 التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ وادلصاحلة وتقرير اخلمسينية، -
و على اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة، وانضمامو الدولية للمغرب بتصديقااللتزامات  -

 لإلعالف العادلي دلناىضة العنف، 
 اإلسًتاتيجيةو ، اإلسًتاتيجية الوطنية لإلنصاؼ وادلساواة بني اجلنسنيااللتزامات الوطنية للحكومة وخاصة منها  -

 .ضد النساء العنفالوطنية دلناىضة 
 

القانوف اجلنائي لبنة أساسية من لبنات مسار اإلصالحات  إصالح ورشعتبار وتستند بشكل خاص على ا  
فرصة تارخيية لتحقيق تغيري شامل وجذري ومنسجم جلميع بالتايل القانونية الذي قطع فيو ادلغرب أشواطا ىامة، ويوفر 

نوعي دلعاجلة اجلرائم اليت يقتضي، من بني ما يقتضيو، االنطالؽ من تصور متكامل و  األمر الذيمكونات ىذا القانوف، 
  .تستهدؼ النساء 
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 "ربيع الكرامة"جدول لمطالب تحالف                                          
 

 مقترحات عامة : أو ا 
 

  ةحداثية واضح/مرجعية حقوقية  .1.1
 

 السند المضمون
 :على الجنائي لقانوناديباجة التنصيص في 

 ؛التحديثية للبالد االختيارات 
 ؛وؽ اإلنساف واحلريات األساسيةحق 
 ؛مبادئ الكرامة واحلرية وادلساواة 

 : تضمين األهداف المتوخاة من القانون الجنائي في الديباجة   
 ؛اعتبار حقوؽ النساء جزءا ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف 
 ؛لنساء من العنف القائم على النوعمحاية ا 
  للجنسني ضماف احلقوؽ واحلرياتو  مناىضة التمييز.  

 
 :تستند ىذه ادلقًتحات على 

  ديباجة الدستور؛ 
  االلتزامات الوطنية والدولية

للمغرب يف رلاؿ احلقوؽ 
 .اإلنسانية للنساء

 

 
 

 بنية تجعل النساء صاحبات حقوق وحريات .1.1
 

 السند المضمون
 : تغيري بنية القانوف اجلنائي دبا يفضي إىل

  إعادة ترتيب األولويات؛ 
   جلرائم النوع نوف اجلنائيمن القازبصيص جزء. 

 

 :يستند ىذا ادلقًتح على 
 تغري السياؽ السياسي؛ 
 أمهية احلقوؽ الفردية واحلريات؛ 
 طبيعة اجلرائم القائمة على النوع. 

 
 لغة عصرية تنظر للمرأة كإنسان. 1.1

 السند المضمون
  تغيري ادلصطلحات  التمييزية والقدحية؛ 
  استعماؿ لغة حقوقية عصرية. 

 ئ ادلساواة والكرامةمباد. 
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 مقترحات تفصيلية: ثانيا 
 

 تجريم أفعال غير مجرمة  .1.1
 السند المضمون

 االغتصاب الزوجي؛ 
 التحرش اجلنسي عامة؛ 
 العنف النفسي؛ 
  تبديد شلتلكات األسرة )العنف االقتصادي

 ....(بسوء نية، االستيالء على أجر الزوجة

 الطابع اإلجرامي ذلذه األفعاؿ؛ 
 اخل اجملتمع؛انتشارىا د 
 أثرىا السليب على النساء واجملتمع. 
 

 طرد الزوجة من بيت الزوجية؛ 
  التحايل على مقتضيات مدونة األسرة ادلتعلقة

 بزواج القاصرات ؛
 الزوجات تضيات تعددالتحايل على مق 

 .الشكلية وادلوضوعية

 األسرة  / أو األطفاؿ / ىذه األفعاؿ حلقوؽ الزوجة، و انتهاؾ
 بكاملها؛

 عكاساهتا ادلركبة على ادلرأة واجملتمع؛ان 
 ىذه األخريةربصني مقتضيات  و االنسجاـ مع مدونة األسرة 

 .من اخلرؽ
  الذي يقـو بو أي  )اإلجهاض غري الطيب

أشخاص يفتقروف إىل ادلهارات الالزمة أو يف بيئة ال 
 )2احلد األدىن من ادلعايري الطبية أو كليهما تتفق مع

. 

  لإلجهاض غري الطيب خاصة على ادلستوى العواقب الوخيمة
 الصحي؛

 حق ازباذ القرار يف اإلصلاب من عدمو؛ 
  ؛(االغتصاب)حق رفض محل غري مرغوب فيو 
 مواكبة التشريع ادلقارف. 

 

 رفع التجريم عن أفعال مجرمة  .1.1
 السند المضمون

 

  ادلمارس من قبل أطباء )اإلجهػاض الطيب
 ؛(بادلستشفيات أو ادلصحات

 

 ما يسمى )اإلنسانية احلرة  العالقات
 .(بالفساد وباخليانة الزوجية

  عموما حبقوؽ وحريات شخصية ؛يتعلق األمر 
  ؛  انتشار جرائم االغتصاب وزنا احملاـر
 ارتفاع حاالت اإلجهاض السري وتردي ظروؼ شلارستو؛ 
  اعًتافها بنسب األطفاؿ )االنسجاـ مع مدونة األسرة

زدادين خارج الزواج بناء على ادلزدادين خالؿ فًتة اخلطوبة وادل
 (. إقرار األب باألبوة

                                                
 ."22-03-2009 ."2222التقديزاث العالويت ًاإلقليويت لإلجياض غيز الوأهٌى ًالٌفياث الوزتبطت بو في عام :  اإلجياض غيز الوأهٌى"ت، هنظوت الصحت العالوي  2

 

http://www.who.int/reproductive-health/publications/unsafeabortion_2000/estimates.pdf
http://www.who.int/reproductive-health/publications/unsafeabortion_2000/estimates.pdf
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 إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات  .1.1
 

 السند المضمون
  معاجلة نوعية للجرائم القائمة على النوع؛إقرار 

 
  نساف العامة القوانني الدولية حلقوؽ اإل

 التشريع ادلقارف؛ و (ادلالءمة)واخلاصة 
  أوضاعهن االجتماعية عدـ التمييز بني النساء حسب

 ؛...يف جرائم االختطاؼ والتغرير واإلخفاء
    يف الكرامة واألمن كإنساف انتهاؾ حق ادلرأة

 واألماف والسالمة؛
  واخليانة  االغتصاب، الفسادادلتعلقة بمراجعة التعريفات

 ؛وغريىاالزوجية 
  التحريض على )ادلتعلقة بالدعارة مراجعة ادلقتضيات

ومعاجلتها ضمن تصور متكامل ( ...الفساد، الوساطة
 دلوضوع االذبار يف البشر؛ 

  احلق يف احلماية من العنف؛ 
  مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 
 

  وسائل إثبات تراعي خصوصية اجلرائم اليت إقرار
تستهدؼ النساء وسلتلف الفضاءات اليت ترتكب فيها 

 إجبارية انتقاؿ الضابطة القضائية دلكاف اجلردية ومعاينتها)
لو، األخذ بالشواىد الطبية وبتقارير األطباء النفسانيني 

 ؛...(وبالصور الفوتوغرافية

  مجود وسائل اإلثبات وقصورىا عن احلماية من
 العنف؛ 

 

  احلرماف من بعض احلقوؽ السياسية أو )عقوبات نوعية
 ؛...(ادلدنية أو االقتصادية، أعماؿ ذات نفع عاـ

  للحرية؛زلدودية جدوى العقوبات السالبة 

  مساطر استعجالية حلماية النساء من العنف؛إقرار 
  آليات خاصة دلعاجلة العنف على مستوى الضابطة إقرار

التخصص، قاضي للمستعجالت )القضائية واحملاكم 
 ؛...(للبت يف تدابري احلماية

  ادلنع من دخوؿ بيت )تدابري حلماية النساء من العنف
 ....(بادلعنفة أو األطفاؿالزوجية مؤقتا، ادلنع من االتصاؿ 

 خصوصية جرائم العنف القائم على النوع؛ 
 الفراغ التشريعي بالقانوف احلايل؛ 
 احلاجة إىل تدابري للحماية مؤقتة ومستعجلة؛ 
 احلاجة إىل آليات خاصة للبت يف التدابري  . 
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تشريع جنائي يحمي من أجل "ًتحاتو إف ربالف ربيع الكرامة، إذ يتقدـ بأىم  تقييماتو وباخلطوط العريضة دلق    
بإصالح اجلهاز القضائي باعتباره أىم آلية  أيضا التغيري ادلنتظر رىني بأف يعي ، "النساء من العنف ويناهض التمييز

وغريىا   ري والدوريات والشروح والدالئلبواسطة ادلناشادلهنيني يف ىذا اجملاؿ تدخالت  تأطري، و لتفعيل القانوف
 .  كثقافة وشلارسة  بأىداؼ ىذا التغيري كل عاـ،، بشلتحسيسوا
 

بما يتعين أن يضمنه   القانون الجنائي الجديدأن يكون " ربيع الكرامة " يتوخى تحالف  إجما ا  
اء رافعة للتقدم والحداثة وحقوق اإلنسان  مسايرا للتحو ات التي تعرفها أوضاع النس  للنساء من حقوق وحريات

اإلنصاف بتكريسها لمبادئ تعلق عليها المغربيات آما ا عريضة  التي صالحات اإللورش  داخل المجتمع  وداعما
 . والمواطنة الكاملة والعدل والمساواة 

 
 

 :الجمعيات المشكلة للتحالف 
 اجلمعية ادلغربية للدفاع عن حقوؽ النساء -
 حلقوؽ ادلرأة  ةفدرالية الرابطة الدديقراطي -
 ف ضد النساءاجلمعية ادلغربية دلناىضة العن -
 لنساء ادلغرب ةاجلمعية الدديقراطي -
 مجعية أمل حركة نسائية من اجل حياة أفضل -
 مبادرات حلماية حقوؽ النساء مجعية -
 مجعية تطلعات نسائية -
 ادلنظمة ادلغربية حلقوؽ اإلنساف -
 اجلمعية ادلغربية حلقوؽ اإلنساف  -
 مجعية مشل لألسرة و النساء -
 مجعية التضامن النسوي -
 خيلمجعية الن -
 مجعية االنطالقة النسائية -
 إرباد العمل النسائي -
 مجعية إنصاؼ -
 مجعية إنصات للنساء ضحايا العنف و األمهات العازبات  -
 مجعية السيدة احلرة للمواطنة و تكافؤ الفرص -
 مجعية السناء النسائية -
 مجعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل اجلمعوي باجلنوب الشرقي -
 ة من أجل احلق يف الكرامة و ادلواطنةمجعية األيادي ادلتضامن -
 مجعية نساء اجلنوب -
 مؤسسة إيطو -


