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 كلمة شكر

 

تكون عبارات الشكر في بعض األحيان ق اصرة عن تحقيق المراد في تبليغ    قد   
مشاعر االمتنان و العرف ان، لكنها تبقى الوسيلة الوحيدة التي يستطيع المرء أن يعبر  

 من خاللها عن كل ما يخالجه من مشاعر االحترام و التقدير.

الحطري التي  تفضلت  و في هذا السياق، أتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتورة حكيمة     
باإلشراف على هذا البحث، و التي كانت لتوجيهاتها الحاسمة األثر البالغ في إنجازه  
شكال وموضوعا، فجزاها اهلل عن ذلك خير الجزاء و بارك في علمها و عملها. كما أتقدم  

 .مالئي الطلبة بماستر قضاء األسرةببالغ الشكر والتقدير للفريق البيداغوجي وز 

يعجز اللسان عن الشكر و االعتراف بالجميل لكل من ساعدني على مق اربة هذا  كما    
الموضوع أثناء فترة التدريب بالمحكمة االبتدائية لبولمان بميسور، وخاصة المساعد  
االجتماعي بالخلية السيد زكرياء حاجي؛ ونائب وكيل الملك المكلف بالخلية السيد أنس  

ن رئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة االستئناف  فضال عن السيد محمد أوشالشتيوي. 
 بف اس.
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 مقدمة

دينامية حقوقية مس مترة تعززت بدس تور  س ياقتأ يت هجود ماكحفة العنف ضد النساء ابملغرب، يف 

وتضمن ميثاقا للحقوق واحلرايت ال ساس ية، ورخس مبادئ اذلي أ سس جليل جديد من الإصالحات،  1122

فضال عن وقمي ومقتضيات تصب لكها يف اجتاه تعزيز وحامية حقوق املرأ ة والهنوض هبا وصيانة كرامهتا، 

تنصيصه عىل حظر وماكحفة لك أ شاكل المتيزي بسبب اجلنس، ورضورة متتع الرجل واملرأ ة عىل قدم املساواة 

حداث هيئة للمناصفة وماكحفة لك أ شاكل جبميع احلقوق، وحتق  يق مبدأ  املناصفة بني الرجال والنساء، واإ

 .الفعلية يف املسلسل التمنوي اذلي تسري حنوه البالدالمتيزي. لك ذكل ضامان ملشاركة املرأ ة 

ويتجسد اهامتم املغرب أ يضا مبناهضة العنف ضد النساء، من خالل اخنراطه يف الرشعة ادلولية 

اتفاقية القضاء  اخلاصة حبامية املرأ ة، ل س امي ادلولية لصكوكنسان عن طريق املصادقة عىل جل احلقوق الإ 

نسانية و  ؛عىل مجيع أ شاكل المتيزي ضد املرأ ة أ و اتفاقية مناهضة التعذيب ومجيع رضوب املعامالت الال اإ

 املهينة.

بتبين مجموعة من قامت فالعاملي،  ية عىل مالءمة قوانيهنا مع التوجهلقد معلت اململكة املغرب و 

واليت تس متد مرجعيهتا من الوثيقة ال ممية اليت تتضمن  ،1111من س نة  ابتداء الوطنية الاسرتاتيجيات

العملية للقضاء عىل العنف ضد املرأ ة يف جمال منع اجلرمية والعداةل اجلنائية الاسرتاتيجيات المنوذجية والتدابري 

، حيث 2991املؤرخ يف دجنرب  68/21العامة لل مم املتحدة مبوجب قراراها عدد املعمتدة من قبل امجلعية 

تضمنت هذه الوثيقة مجموعة من الإجراءات العملية امللزمة لدلول واليت يتعني مبارشهتا لتطوير املنظومة 

زة البحث القانونية يف جمال امحلاية والتكفل ابلنساء حضااي العنف، وتطوير قدرات اكفة املتدخلني يف أ هج

 والتحري وابيق مكوانت املؤسسة القضائية.

هو العمل عىل الارتقاء مبس توى التكفل ابلنساء  الاسرتاتيجيات املتعاقبةهذه وأ برز ما أ فرزته  

رساء منظور جديد يتوىخ توفري تكفل حقيقي لهذه الفئة يف سبيل حتقيق هذه  ،حضااي العنف، سعيا حنو اإ

 ؛1112خالاي للتكفل ابلنساء حضااي العنف منذ س نة عدل باكفة حمامك اململكة الغاية، فقد أ حدثت وزارة ال

 أ ليات للتنس يق بني مجيع املتدخلني احلكوميني وغري احلكوميني.بصفهتا أ عقهبا خلق جلان حملية وهجوية 



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

02 

 

ىل أ ن  التكفل القضايئ ابلنساء حضااي العنف، ميثل من خالل اخلالاي املوجودة وجتدر الإشارة اإ

ىل جانب اخلالاي املوجودة ابملصاحل املركزية والالممركزة  ؛ابحملامك؛ جزءاٌ ل يتجزأ  من منظومة التكفل اإ

من الوطين والقيادة ابملللقطاعات امللكفة ابلعدل والصحة وابلش باب وابملرأ ة وكذا  ديرية العامة لل 

 . العليا لدلرك املليك

ذلي يعترب العنف من ربية تعاين من مظاهر المتيزي، اوابلرمغ من لك هذه اجلهود، ظلت املرأ ة املغ 

ما يتصدر الإحصائيات أ حد أ خطر أ نواع العنف، حبيث أ نه دامئا بصفته   العنف الزويج، خاصة أ برز جتلياته

 ضد النساء. تعلقة برصد ظاهرة العنفالرمسية امل 

مياان من مجيع مكوانت الفعاليات املدنية يف هذ الصدد،   للعنف املسلط عىل النساء، بأ ن التصدي واإ

ىل مقاربة قانونية، فقد مت  ؛والارتقاء الفعيل ابلتكفل هبن صدار قانون جديد رمق حيتاج اإ املتعلق  211.21اإ

عترب أ ول التفاتة ترشيعية هتمت مبحاربة العنف ضد النساء بأ بعادها الوقائية اذلي ي ،1مبحاربة العنف ضد النساء

 ية.والزجرية وامحلائية، مث التكفل 

ذ مت   طارها القانوين  وضعويأ خذ البعد التكفيل حزيا همام من القانون أ عاله، اإ خالاي التكفل يف اإ

حداثه ل ول مرة جلنة وطنية للتكفل ك لية للتنس يق، ليعقبه املرسوم التطبيقي  واملؤسسايت، فضال عن اإ

 كيفيات معل اللجنة الوطنية.، اذلي حدد بدقة تأ ليف مجيع اخلالاي وحدد 11292أ بريل  21الصادر بتارخي 

 موضوعأهمية ال

ذن كتيسي    عامة والزوجات املعنفات عىل وجه اخلصوص التكفل ابلنساء حضااي العنف موضوع اإ

جوانبه الاجامتعية والاقتصادية والقانونية، فبالنظر ملا يشلكه العنف املسلط  مجيع البالغة، من خاللأ مهيته 

سليط العنف عىل الزوجة وما يرتتب عنه من زعزعة سلبية عىل سالمهتا، وت ر وانعاكسات عىل املرأ ة من أ اث

ن الرضورة ت،  للامتسك ال رسي  فرض التكفل هبذه الفئة الهشة.فاإ

                                                           
 22) 0439 اآلخرة جمادى 5 في صادر 0308309 رقم شريفال ظهيربتنفيذه الالمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر  013303القانون  1 

 .(2108 فبراير

 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856مرسوم رقم  2 
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ىل تلكفة اقتصادية، تؤثر بال شك عىل  النساء حضااي  وضعية كام أ ن هذا الوضع اخلطري يؤدي أ يضا اإ

 العنف، وتتحمل ادلوةل القسط ال وفر مهنا، لكام تنامت هذه الظاهرة ومتزي التكفل  ابلقصور.

بيد أ ن املقاربة القانونية للموضوع، تسمح لنا ابخلوض يف مجيع مراحل مسار التكفل القضايئ ابلنساء  

ىل قري جراءات ومساطر وتدابري، اكنت اإ ب غري مقننة مبقتىض قانون، بدءًا من حضااي العنف، مبا حتمهل من اإ

لهيا وأ جرأ ة شاكيهتا داخل اخللية، مرورا مبرحةل احملامكة وانهتاًء ابلنتفيذ. دون أ ن  اس تقبال املعنفة والاس امتع اإ

أ ليات التنس يق من خالل اللجان احمللية واجلهوية والوطنية، من تعزيز للمنظومة  بهنغفل ما ميكن أ ن تقوم 

لك ذكل جبب أ ن يتحقق يف تالزم اتم مع توفري رشوط ادلمع النفيس والإرشاد  قاء هبا.التكفلية والارت

 القانوين للضحااي.

أ يضا، من زاوية أ ن ماكحفة العنف ضد النساء يتصدر أ ولوايت الس ياسة  القانونية وتظهر أ مهيته 

هميي والقانوين والتكفيل، مث اجلنائية لبالدان، وأ ن ادلراسة ستنصب عىل حتليل القانون اجلديد يف شقه املفا

دراسة مناذج من تزنيهل عرب ال حاكم الصادرة بشأ نه، فضال عن مناقشة خمرجات اجامتعات جلان التكفل احمللية 

  .1129ش تنرب  2مت تنصيب أ عضاهئا يوم مبيسور واجلهوية ابس تئنافية فاس، مث اللجنة الوطنية اليت 

 الموضوعالتدريب لمقاربة أسباب اختيار   

ن  وما ميكن أ ن  القضايئ، حيركها اقتناعنا القوي بأ مهية التكفل ، الرغبة يف القيام هبذه ادلراسةاإ

، مبا يضمن صيانة كرامهتن، ويكرس للمبدأ  الكوين املمتثل يف عدم للنساء حضااي العنفيشلكه من حامية 

فالت اجلناة من العقاب.  اإ

أ جل مقاربة هذا هرين ابحملمكة الابتدائية لبوملان مبيسور من ش  تزيد عن واختياري القيام بتدريب ملدة 

حبيث   ذي طبيعة معلية، وأ خرى ذاتية. أ ما املوضوعية تمتثل يف كونه رغبة موضوعية ، يعكس املوضوع

من خالل معل أ هجزة العداةل اجلنائية، تبسط توجه احملمكة الابتدائية لبوملان مبيسور  دراسة سيسمح لنا  ب

 ة التكفل القضايئ ابلنساء وال طفال، جبميع مكوانهتا.خاصة خلي

حنو الرغبة يف الاحتاكك اليويم بعمل اخللية، وجبميع املتدخلني  اجتهتأ ما دواعي الاختيار اذلاتية  

تعرتض جناعة يف معلية التكفل، مما يسمح لنا ببناء تصور حقيقي وميداين عن لك الإشاكلت اليت ميكن أ ن 
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حضااي العنف الزويج عىل وجه اخلصوص؛ حبمك اختصاص وحدة تكويننا املتعلقة ابلقضاء التكفل ابلنساء 

 ال رسي. دون أ ن نغفل ما قد  مينحه التدريب لنا من خربة همنية قد تفيدان يف مساران العلمي واملهين لحقا.

 إشكالية الموضوع

شاكلية مركزية تتعلق أ ساسا مبدى جناع بناء عىل لك ما س بق تتضح   ة التكفل القضايئ ابلنساء اإ

حضااي العنف الزويج، مكنظومة متاكمةل، وذكل من خالل التعرجي عىل مجيع مراحهل، وتقيمي خمرجات اللجان 

 احمللية واجلهوية والوطنية؛ يف س ياق يتسم بدخول قانون جديد ومرسوم تطبيقي حزي التنفيذ.

 تلزم طرج بعض التساؤلت الفرعية:وارتباطا مبوضوع ادلراسة، فاإن بسط هذه الإشاكلية، يس   

  كيف تقدم الإحصائيات الصادرة وطنيا العنف ضد النساء عامة والعنف الزويج خاصة

 كظاهرة اجامتعية واقتصادية وقانونية وثقافية؟ ؛

  املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء  211.21ما هو اجلديد اذلي محهل لك من قانون

 بشأ نه؛ يف عالقة بتجويد منظومة التكفل قبل وبعد احملامكة؟ ؛واملرسوم التطبيقي الصادر 

  مدى جناعة النيابة العامة والقضاء الزجري وال هجزة ال خرى يف التعاطي مع التكفل

 ابلنساء حضااي العنف الزويج؟ ؛

  ما يه حدود قدرة ترافع لك من اللجنة احمللية لبوملان مبيسور واللجنة اجلهوية لس تئنافية

  جتاوز الإشاكلت اليت تعرتض التكفل القضايئ ابلنساء حضااي العنف؟.فاس عىل

 وخطة البحثالمناهج المعتمدة 

ن الإجابة عن هذه التساؤلت تقت يض الاس تعانة مبجموعة من املناجه، اليت ميكن أ ن ختدم بتنوعها اإ

ذ أ ن تقدمي ظاهرة انتشار العنف حصايئ، مث  وتقيمي معل اخلالاي، هذا البحث، اإ  اعامتديتطلب اعامتد مهنج اإ

واملرسوم  211.21من خالل اس تقراء خمتلف املقتضيات اجلديدة اليت أ ىت هبا قانون  تقرايئ؛املهنج الاس  

املتعلق به، فضال عن رضورة اعامتد املهنج التحلييل، من خالل حتليل خمتلف مراحل التكفل مبا فهيا مناذج 

ىل أ نينبد أ ن من العمل القضايئ. ول عىل التقس مي ال جنلوساكسوين خدمًة  عمتدتا نشري يف هذا الصدد اإ

 لطبيعة موضوع حبث هناية التدريب.
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 تقس مي ادلراسة وفق التصممي ال يت: وعليه ارتأ يت

 ابلنساء حضااي العنف الزويج؛ القضايئ للتكفل الإطار النظري والواقعي: الفصل ال ول 

 جراءات التكفل : الفصل الثاين  ؛لنساء حضااي العنف الزويجالقضايئ اباإ

 ك ليات لتعزيز منظومة التكفل القضايئ ابلنساء حضااي العنف. التنس يق جلان: الفصل الثالث 
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للتكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف   النظري والواقعياإلطار األول:  فصلال

  الزوجي

 

ن ا  حلديث عن التكفل القضايئ ابلنساء حضااي العنف الزويج، يقتيض بداية وضع  العنف بصفة اإ

طارهام املفاهميي، انطالقا من التصور الكوين المنوذيج،  عامة والعنف الزويج عىل وجه اخلصوص  يف اإ

اء، كام أ ن غياب وأ يضا من خالل اجلهاز املفاهميي الوارد يف املادة ال وىل من قانون حماربة العنف ضد النس

ىل تلمسه من خالل اجلرامئ اليت تعترب عنف ضد الزوجة  االتعريف القانوين للعنف الزويج، جيعلنا يف حاجة اإ

 الواردة ابلقانون اجلنايئ بعد تعديهل ابلقانون أ عاله.

ت الإحصاءا هادلراسة، يأ يت انطالقا مما تقدم لهذه امنوذجابلعنف الزويج بصفته   الاهامتمكام أ ن  

الاعامتد هذا النوع من العنف، كظاهرة اجامتعية تفرض نفسها بقوة، ذلكل اكن لبد من ل الرمسية منذ عقود 

حصاءات حديثة تعطينا صورة عن مدى انتشاره ابملغرب )  (.املبحث ال ولعىل اإ

ل مبناقشة تأ ليف اخللية القضائية لفهم ظاهرة العنف الزويج؛  ولن يكمتل هذا املدخل النظري   - اإ

لهيا  -موضوع مؤسسة التدريب واملرسوم التطبيقي الصادر بشأ نه،  211.21عىل ضوء قانون  واملهام املوكوةل اإ

ىل حماوةل تقيمي جناعة ضافة اإ لك من اخلالاي القضائية مبحمكة بوملان مبيسور واخللية القضائية مبحمكة  معل  اإ

(.املبحث الثاينهنام مع التعليق علهيا )الاس تئناف بفاس، وذكل من خالل رصد الإحصائيات املتعلقة بلك م
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 : اإلطار المفاهيمي للعنف ضد الزوجة ومدى انتشاره بالمغربالمبحث األول

ن العنف ضد النس  ظاهرة خطرية،  جعلت املنتظم ادلويل يويل اكمل العناية بتحديد ابعتباره اء اإ

طار مفاهميي متاك لوطنية؛ وهو شاكهل، حىت تلزتم به ادلول يف قوانيهنا امل للعنف من حيث تعريفه وحتديد أ  اإ

املغريب من خالل وضع هجاز مفاهميي ش به متاكمل، ابس تثناء العنف الزويج اذلي بقي  ما انتبه هل املرشع

اعتبار العنف الزويج كظاهرة؛ يتطلب منا حتديد مدى انتشاره ( كام أ ن املطلب ال ولبدون تعريف حمدد )

حصائية رمسية وحديثة ) يراد معطيات اإ  (.املطلب الثاينابملغرب، عن طريق اإ

 ية العنف الزوجي وأشكاله: ماهالمطلب األول

ن فهم ماهية العنف  ومتيزيه يقتيض منا تعريف العنف ضد املرأ ة بصفة عامة،  املسلط عىل الزوجة، اإ

املتعلق  211.21( عىل أ ن نناقش أ شاكل العنف املامرس علهيا وفقا لقانون الفقرة ال وىلعن العنف الزويج )

 (.الفقرة الثانيةمبحاربة العنف ضد النساء )

 العنف المسلط على الزوجة في السياق االصطالحي والقانوني الفقرة األولى:

 التعريف المعياري للعنف ضد النساء أوال: 

نساني فعالأ و  سلواكابعتباره  بشلك عاميتسم العنف  عن طرف  اصادر  ،ابلقوة والإكراه والعدوانية ااإ

ما يكون  خضاعه اإ حداث أ رضار  هلم  مما يتسبب ،واس تغالهلفردا أ و جامعة، وموجه ضد ال خر هبدف اإ يف اإ

  3مادية أ و معنوية.

أ و وتعرفه منظمة الصحة العاملية بكونه: "الاس تعامل املتعمد للقوة املادية أ و القدرة، سواء ابلهتديد    

س تعامل الفعيل لها من قبل الش ض ضد نفسه، أ و ضد  صض أ خر، أ و مجموعة أ و جممتع، حبيث يؤدي الا

ىل حدوث  صابة نفس ية أ و سوء الامنء أ و احلرمان"اإ صابة أ و موت أ و اإ   4أ و رحجان احامتل حدوث اإ

                                                           
 07ص  2101دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء واألطفال، وزارة العدل والحريات،  مديرية الشؤون الجنائية والعفو،  3 
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نسانية عامة متس ال شخاص واجملمتعات والثقافات، فاإن  ذا اكن هذا التعريف يشمل العنف كظاهرة اإ واإ

ملا حتمهل من هشاشة فزييولوجية واجامتعية واقتصادية  ،والاضطهادهناك فئات أ كرث تعرضا من غريها للعنف 

 5اكل طفال والفقراء والنساء وغريمه.

ويعترب العنف ضد النساء، أ حد أ كرث انهتااكت حقوق الإنسان انتشارا واس مترارا وتدمريا يف عاملنا   

عالن تضمن تعر ، 6اليوم يفا شامال للعنف ضد ويعترب الإعالن العاملي للقضاء  عىل العنف ضد املرأ ة أ ول اإ

ليه عصبية اجلنس 7املرأ ة مب تلف أ شاكهل ، حيث عرفه يف املادة ال وىل عىل أ نه: "لك فعل عنيف تدفع اإ

وترتتب عليه أ ذى أ و معاانة املرأ ة سواء من الناحية اجلسامنية أ و النفس ية، مبا يف ذكل الهتديد بأ فعال من هذا 

 .ء حدث ذكل يف احلياة العامة أ و يف احلياة اخلاصة."القبيل أ و القرس أ و احلرمان من احلرية سوا

لك فعل مادي أ و  املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء يف املادة ال وىل بأ نه: " 211.21ويعرفه قانون 

معنوي أ و امتناع أ ساسه المتيزي بسبب اجلنس، يرتتب عليه رضر جسدي أ و نفيس أ و جنيس أ و اقتصادي 

 ". للمرأ ة

مقارنة بس يطة بني التعريف اذلي جاء به الإعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأ ة، وما انطالقا من 

، يتبني مدى اخزتال هذا ال خري للعنف يف الفعل أ و الامتناع، عكس املفهوم املعياري 211.21جاء به قانون 

ذ يعترب الهتديد بأ ي فعل عنفا ضد املرأ ة.  اذلي يويح بتعريف شامل ودقيق، اإ

                                                                                                                                                                                     
 ةالتقرير العالمي حول العنف والصحة، منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العلمية جنيف، الطبعة العربي 4 

  31القاهرة، ص  2112

الفوج –جميلة الياقوني، العنف المسلط على الزوجة بين النص القانوني والواقع العملي، رسالة لنيل الماستر في المنازعات والمهن القانونية  5 

 00ص  2106/2107كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر، الموسم الجامعي  -األول

 2107نوفمبر  25اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يوم  6 

www.um.org/ar/events/endviolenceday 
لخاص، أنس سعدون، واقع المرأة من خالل مؤتمرات األمم المتحدة إعالن بكين نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون ا 7 

 2117/2118، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية قانون األسرة المغربي والمقارن

 .33ص 
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 تعريف العنف ضد الزوجة انيا:ث

حلاق   ميكن تعريف العنف الزويج ضد املرأ ة بأ نه: "الإيذاء ابلرضب واجلرح والصفع وما حنوه، وهو اإ

ال ذى ابلزوجة يف جسدها ومعاملهتا ابلقسوة من طرف زوهجا سواء ابلفعل أ و ابلقول اكلسب والقذف 

 8والاحتقار والإهانة.

وهناك من يعرفه بأ نه: "الإساءة البدنية واجلنس ية والنفس ية اليت تتعرض لها الزوجات من قبل  

أ زواهجن، وأ ن من أ مه مظاهر هذه الإساءة العزةل الاجامتعية والهتمك والس رية والإهانة واحلرمان الاقتصادي 

 9والرضب".

ومن اجلانب القانوين، فاملرشع مل يعط أ ي تعريف للعنف ضد الزوجة، وقد أ حسن صنعا، ل نه لو فعل  

حلرص حالت العنف ضد ال شخاص أ و ال ش ياء يف املفهوم اذلي س يحدد، وابلتايل س يصبح من الصعب 

ية، بل ترك ذكل اعتبار بعض حالت العنف خاضعة لعقاب القانون اجلنايئ، وابلتايل اعتبارها أ فعال جرم 

 10للسلطة التقديرية للمحمكة والاجهتاد القضايئ.

أشكال العنف المسلط على الزوجة على ضوء قانون محاربة العنف ضد الفقرة الثانية: 

 النساء

لزوجة، ااع العنف اليت ميكن أ ن تتعرض هل يف غياب التعريف القانوين للعنف الزويج، ميكننا تلمس أ نو  

بشأ ن حماربة العنف ضد النساء، ولو أ هنا  211.21املفاهميي اذلي جاء به قانون  وذكل من خالل اجلهاز

                                                           
 00، ص2115عبد العالي المصباحي، "العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون"، مطبعة فضالة، طبعة  8 

  29، ص 0994مرأة، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت، ليلى عبد الوهاب، العنف األسري، الجريمة والعنف ضد ال 9 

  64، ص 2113السعدية وضاح، "العنف الزوجي في التشريع المغربي" سلسلة لنكسر الصمت، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة أبريل  10 



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

21 

 

(، وابلرجوع ملقتضيات القانون اجلنايئ والتعديالت اليت حلقته مبوجب القانون أ ولتعاريف جاءت عامة  )

 (. اثنياعرض اجلرامئ اليت تعترب عنفا ضد الزوجة ) مبحاربة العنف ضد النساء، ميكننااملتعلق 

 

 011301ل الجهاز المفاهيمي الوارد بقانون أشكال العنف ضد النساء من خال  أوال:

منا جرم   مل يعرف املرشع املغريب العنف ضد النساء قبل صدور القانون املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء، واإ

حماربة العنف ضد بشأ ن  211.21.  وبعد صدور قانون 11خمتلف أ شاكهل مبا فهيا العنف الزويج وال رسي

اب ال ول الب من خاللللعنف ضد النساء؛  ل شاكل  النساء، أ صبحنا نتوفر عىل هجاز مفاهميي

 :منه

                                                           
نوع آخر من العنف أو اإليذاء  من القانون الجنائي على أن "من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي 411حيث نص في الفصل  11 

سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن األشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز ال تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد 
 إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

لقانون أنه: " يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو اإليذاء ضد أحد من نفس ا 414كما جاء في الفصل    

 كما يلي.." ضد زوجهأصوله أو ضد كافله أو 
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لحات الواردة يف نض وبذكل يكون املرشع قد اهمت بتحديد الإطار املفاهميي لعدد من املصط 

 -اجلنيس -النفيس -يبصورة ش به متاكمةل )اجلسد ل شاكل العنفقدم تعاريف متقدمة  القانون، حيث

 12الاقتصادي(.

 الجرائم المعتبرة عنفا ضد الزوجة ثانيا:

ىل جترمي العنف الزويج ملا يشلكه من هتديد حقيقي لامتسك ال رسة واس تقرار احلياة    ابدر املرشع املغريب اإ

منا هيمت الزوجية، خصوصا بعدما اكن القانون اجلنايئ املغريب يف جترميه للعنف ل هيمت مبن ارتكب  العنف واإ

 13ابلعنف كفعل ومبن يقع عليه العنف كضحية.

،  مت جترمي مجموعة من ال فعال اليت 1412.11وبعد التعديالت اليت عرفها القانون اجلنايئ مبوجب قانون    

ىل حامية العالقة الزوجية كتجرمي العنف املرتكب  أ صبحت تدخل يف نطاق العنف الزويج، اليت هتدف اإ

هامل ال رسة. بني الزوجني  ، واخليانة الزوجية، مث اإ

مت جترمي أ فعال جديدة تعد  التنفيذبشأ ن حماربة العنف ضد النساء حزي  211.21ومع دخول قانون 

عنفا ضد الزوجة، لتسجل الس ياسة اجلنائية ابملغرب تقدما جد همم يف جمال مناهضة العنف ضد النساء؛ 

العقاب، ويف ال ن نفسه شلكت حامية قانونية لظاهرة العنف عن طريق توس يع دائرة التجرمي والتشدد يف 

 الزويج. 

ذن، س نحاول عرض اكفة جرامئ العنف املرتكب ضد الزوجة، والعقوابت املقررة لها، وفق أ خر    هكذا اإ

 اكل يت: 1129مارس  12تعديالت القانون اجلنايئ يف صيغته احملينة بتارخي 

                                                           
 أنس سعدون، قراءة في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب، مجلة العلوم القانونية، مدونة األسرة بين القانون والممارسة على 12 

 -بتصرف– 054الجزء األول، ص  4/5ضوء االجتهادات القضائية، عدد مزدود

 204، ص 2113، سنة 3-2ية، العدد خديجة أمتي، المرأة والعنف والحماية القانونية، مجلة أنفاس حقوق 13 

 00الصادر بتاريخ  217-13-0المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24313القانون رقم  14 

  020، ص 2114يناير  5ق مواف 0424ذو القعدة  02بتاريخ  5075، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 0424موافق رمضان  2113نونبر 
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أو تسجيل أو بث أو توزيع  التقاط

أقوال أو معلومات صادرة بشكل 

خاص أو سري، دون موافقة 

 أصحابها.

 

يعاقب  -.444-3الفصل "
بالحبس من سنة واحدة إلى خمس 

إلى  0.555سنوات وغرامة من 
درهم، إذا ارتكبت األفعال  05.555

-1المنصوص عليها في الفصلين 
وفي في حالة العود  444-2و  444

حالة ارتكاب الجريمة من طرف 
أو الطليق أو الخاطب أو أحد  الزوج

األصول أو الكافل أو شخص له والية 
أو سلطة على الضحية أو مكلف 

برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها 
 أو ضد قاصر.

 

بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال 

شخص  أو صورته، دون موافقته، 

ادعاءات أو أو قام ببث أو توزيع 

وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة 

 الخاصة لألشخاص أو التشهير بهم
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اختطاف واحتجاز الزوجة من طرف 

 الزوج

 

القذف المرتكب ضد المرأة 

 بسبب جنسها

 

المرتكب ضد   السب

 المرأة بسبب جنسها

 

إذا ارتكب  -.434-1الفصل "
من طرف أحد االختطاف أو االحتجاز 

أو الطليق أو الخاطب أو  الزوجين
أحد األصول أو أحد الفروع أو أحد 
اإلخوة أو الكافل أو شخص له والية 

أو سلطة على الضحية أو مكلف 
برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف 
آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة 

 السالبة للحرية إلى:

السجن من عشر إلى عشرين 
ها في سنة، في الحالة المنصوص علي

من  434الفقرة األولى من الفصل 
 هذا القانون؛

السجن من عشرين إلى ثالثين 
سنة، في الحالة المنصوص عليها في 

من هذا  434الفقرة الثانية من الفصل 
 القانون.

 

 -.444-2الفصل "
يعاقب على القذف المرتكب 
ضد المرأة بسبب جنسها 

إلى  12.555بغرامة من 
 درهم" 125.555

 

يعاقب  -.444-1الفصل "

على السب المرتكب ضد 

المرأة بسبب جنسها بغرامة 

إلى  023111مالية من 

 درهم" 613111

 اإلكراه على الزواج

 

دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية  -.303-2-1الفصل "
األشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،  درهم 35.555إلى  15.555
 من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.

تضاعف العقوبة، إذا ارتكب اإلكراه على الزواج 
باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر 

 أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

 
–إهمال بيت األسرة  -: جرائم اإلهمال األسري

 االمتناع عن أداء النفقة  -إهمال الزوجة الحامل 

 

هديد في حق الزوجة الت

 424   في إطار الفصول

 424و 424و 424و

إلى  022يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من  -974الفصل 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 00222

األب أو األم إذا ما ترك أحدهما بيت األسرة دون موجب قاهر لمدة  - 1

تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية 

 الناشئة عن الوالية األبوية أو الوصاية أو الحضانة، 

الزوج الذي يترك عمدا، ألكثر من شهرين ودون موجب قاهر،  - 0

 ل0زوجته وهو يعلم أنها حام

يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل  -984الفصل 

للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك 

عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة 

 الحبس حتميا،

تضاعف العقوبة  -.424-1الفصل "

 425ول المنصوص عليها في الفص

من هذا القانون،  429و 427و 426و

إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين 

ضد الزوج اآلخر أو الطليق أو 

الخاطب، أو أحد األصول أو أحد 

الفروع أو أحد اإلخوة أو كافال أو 

شخصا له والية أو سلطة على 

الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في 

حالة العود، أو إذا كان ضحية 

قاصرا أو في وضعية إعاقة  الجريمة

 أو معروفة بضعف قواها العقلية.

مضاعفة العقوبة المرتكبة من طرف 

 - 404الفصل  – الزوج في جرائم التعنيف
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 25 صيغة محينة بتاريخ، (0962نونبر  26) 0382جمادى الثانية  28صادر في  03593403ظهير شريف رقم مجموعة القانون الجنائي،  15 

 .2109مارس 
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 : المعطيات اإلحصائية حول انتشار العنف ضد الزوجة بالمغربالمطلب الثاني

جناز البحث الوطين ال ول حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء،  بعد مرور عرش س نوات عىل اإ

أ جنزت وزارة ال رسة والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعية البحث الوطين الثاين حول انتشار العنف ضد 

 21يناير و  1دة ما بني النساء ابملغرب، واذلي مت عىل مس توى هجات اململكة الإثين عرش خالل الفرتة املمت

ىل الإملام بظاهرة العنف ضد النساء، من خالل التوفر عىل 1129مارس  ، وذكل وعيا مهنا ابحلاجة اإ

 16معطيات جديدة وذات مصداقية، ميكن الارتاكز علهيا من أ جل وضع اسرتاتيجية حملاربة هذه الظاهرة.

ويه فرصة اس تطعنا من خاللها أ ن نبين تصورا عن ظاهرة العنف الزويج عىل املس توى الوطين، وذكل   

 من خالل املعطيات الإحصائية أ دانه: 

 الزوجي للعنف تعرضن المتزوجات النساء من المائة في 5235

 

 

 

 

                                                           
 04 -النتائج األولية–وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية، البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب  16 

 3، ص 2109ماي 
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 الزوجي الوسط في لها التعرض تم التي العنف أشكال

 

 

 الخطوبة سياق في للعنف تعرضن المخطوبات الفتيات من بالمائة 5434

 

ذن من خالل هذه الإحصائيات، أ ن العنف الزويج يف املغرب مسترشي بشلك خطري؛ ن  الحظ اإ

يف  1126وهو ما أ كده تقرير النيابة العامة لس نة  .من املزتوجات الاليت تعرضن للعنف %21بتجاوزه نس بة 
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حصائياته، ابملائة حسب املعطيات  21حيث يأ يت الزوج يف صدارة مرتكيب العنف بنس بة جتاوزت  اإ

 17املرصودة من طرف مصاحل العدل وال من الوطين، وهو ما يؤكد عىل خطورة العنف الزويج.

كام أ ن العنف النفيس متبوعا ابلعنف الاقتصادي يتصدرا أ نواع العنف املامرس عىل الزوجة، دون  

من  %22.2من النساء املزتوجات. فضال عىل أ ن  %16اجلسدي اذلي يتجاوز نس بة  أ ن نغفل العنف

النساء قبل الزواج؛ أ ي يف س ياق اخلطوبة قد تعرضن للعنف، مما يؤكد طغيان ظاهرة العنف املبنية عىل 

 .النوع الاجامتعي، ويقدم يف ال ن نفسه العنف الزويج كظاهرة اجامتعية واقتصادية وثقافية يف املغرب

 وتقييم عملهاخلية التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف اإلطار القانوني ل: المبحث الثاني

ىل جانب املرسوم التطبيقي الصادر بشأ نه الإطار القانوين   حدد قانون حماربة العنف ضد النساء اإ

(، وبعد أ قل من س نة من املطلب ال ولللخلية القضائية للتكفل ابلنساء حضااي العنف؛ من تأ ليف وهمام )

سور، ونظريهتا لبوملان مبي ابحملمكة الابتدائية وقت دخول القانون حزي التنفيذ، عرفت لك من اخللية القضائية 

ابحملمكة الاس تئنافية بفاس، تفاعال همام مع مقتضياته اجلديدة، س نحاوهل تقيميه من خالل الاعامتد عىل 

حصائية حديثة لعمل هذه اخلالاي  (.املطلب الثاين )معطيات اإ

 للتكفل، تأليفها، ومهامها  الخلية القضائية مفهوم: المطلب األول

حداث خلية التكفل ابحملامك وهماهما وهيلكهتا )    ( لبد يف البداية أ ن الفقرة الثانيةقبل احلديث عن مسار اإ

 .(الفقرة ال وىلنعاجل اخللية من حيث املفهوم )

 الخلية القضائية مفهوم الفقرة األولى:

متثل الوحدة  :واصطالحا. 18ويه وحدة بنيان ال حياء من نبات أ و حيوان ؛مفرد خالاي لغةاخللية 

ال ساس ية ال وىل لعدد حمدود من عنارص تنظمي س يايس ما، ينتظمون مضن تسلسل هريم يربط القاعدة 

                                                           
 45، ص 2108تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة الصادر برسم سنة  17 
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ابلقيادة، ومن املعلوم أ ن اخللية متثل وحدة جتمع النحل لصنع العسل، ومن املرحج أ ن مصطلح اخللية، وخاصة 

نتاج.اخللية ال ساس ية، قد ارتبط خبلية النحل هذه ملا ذلكل من دل  19ةل عىل النشاط واحلركية والإ

و تعترب خلية التكفل ابحملمكة وفقا لدلليل العميل للمعايري المنوذجية للتكفل القضايئ، النواة ال برز وال مه 

لتفعيل التنس يق، وتشلك نقطة التصال ال وىل للطفل واملرأ ة مع املؤسسة القضائية، كام تعترب اخملاطب 

 20الرشيكة يف معلية التكفل. املبارش لبايق املؤسسات

 

 تأليف ومهام الخلية القضائية للتكفل بالنساء ضحايا العنفالفقرة الثانية: 

يسور عىل غرار اخلالاي جبميع حمامك اململكة، مب  بوملان خلية التكفل ابلنساء وال طفال حضااي العنف مبحمكة

واملندجمة اليت أ قرهتا الاسرتاتيجيات الوطنية، وذكل جاءت نتيجة اس تجابة قطاع العدل للمقاربة التشاركية 

، واليت اعتربت ال داة التنفيذية لبلورة خطة وزارة 1112ديسمرب  12مبوجب دورية وزير العدل املؤرخة يف 

 ال.ضايئ يف هذا اجملالعدل يف ميدان التكفل ابلنساء وال طفال والارتقاء ابلعمل الق

مياان من املرشع بدور التكفل  ابلنساء حضااي العنف يف تطويق ظاهرة العنف كام أ ثبتته التجربة، اعرتف واإ

عىل  نصتبشأ ن حماربة العنف ضد النساء، اليت  211.21قانون  من 9ل ول مرة هبذه اخلالاي مبوجب املادة 

 . من هنا ميكن أ ن نتساءل"وجلان مشرتكة بني القطاعات خالايحتدث للتكفل ابلنساء حضااي العنف، " :أ نه

لهيا؟  عن اجلديد اذلي محهل القانون أ عاله من حيث تأ ليف هذه اخلالاي، واملهام املوكوةل اإ

                                                                                                                                                                                     
 214، ص 0م.ج  0972إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق: معجم اللغة العربية، استانبول، دار الدعوة، مصطفى  18 

 306محمد اشتيه، موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، دار الجليل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية، يناير، ص  19 

 .028، ص 2101ائي بالنساء واألطفال، وزارة العدل، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القض 20 
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 تأليف الخاليا القضائية للتكفل أوال:

 اكنت تتأ لف اخللية 221116مبوجب منشور لوزير العدل صادر س نة : 21قبل صدور القانون ،

حداث أ و  لقضائية داخل احملمكة من عضو للنيابة العامة؛ قاض للتحقيق؛ قاض للحمك؛ قاض لل 

مستشار ملكف ابل حداث؛ مساعدة اجامتعية؛ وكتابة الضبط، كام يتعني أ ن يكون لهذه اخللية مقر 

يتس ىن لها القيام بأ دوارها  دامئ ومس تقل وفق رشوط معينة منصوص علهيا يف املنشور املذكور، حىت

لهيا، ابلنس بة للفئات املس هتدفة من خدماهتا وكذا ابيق الفاعلني  عىل الوجه املطلوب وتيسريا للولوج اإ

 يف جمال التكفل.

 بشلك حرصي عىل أ عضاء اخللية  211.21من قانون  2123نصت املادة : بعد صدور القانون

 القضائية، ومه:

 

تطبيقي صادر بتارخي  24مبمثيل الإدارة يف املادة أ عاله، مبوجب مرسوماملقصود وحدد املرشع     

 فامي ييل: 1من خالل املادة  1129 أ بريل 21

                                                           
 يشأن محاربة العنف ضد النساء 013303قانون  21 

  17/01/2118المؤرخ في  3س  25منشور وزير العدل عدد  22 

دائية ومحاكم االستئناف باإلضافة إلى ممثلي اإلدارة، : "تتكون الخاليا المحدثة على مستوى المحاكم االبت013303من قانون  01تنص المادة  23 

 من نائب وكيل الملك وقاض لألحداث والمساعد أو المساعدة االجتماعية"
 وفيما يخص ممثلي اإلدارة، سيصدر نص تنظيمي يحدد تأليفهم وفقا لنفس المادة أعاله.  
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 ممثل عن القطاع الوزاري امللكف ابلصحة؛ 

 ممثل عن القطاع الوزاري امللكف ابلش باب؛ 

 القطاع الوزاري امللكف ابملرأ ة. ممثل عن 

 من تقليضال يالحظ من خالل التشكيةل اجلديدة خللية التكفل القضايئ، أ ن املرشع قرر 

ليتخىل بذكل عن قضاء التحقيق وقضاة احلمك، مما سينعكس سلبا يف نظران عىل أ عضاء اخللية، 

جودة خمرجات اجامتعات اخللية داخل احملمكة، ومعه جودة التنس يق والعمل القضايئ يف جمال 

ىل مرحةل التنفيذ.التكفل، اليت  25 متتد يف مسارها من مرحةل الاس تقبال اإ

ىل   عىل  21جانب اخلالاي القضائية ك لية للتكفل، نض قانون حماربة العنف من خالل املادة واإ

حداث خالاي حمدثة عىل مس توى املصاحل املركزية والالممركزة للقطاعات امللكفة ابلعدل والصحة  اإ

من الوطين والقيادة العليا لدلرك املليكابملوابلش باب وابملرأ ة وكذا  وخبصوص  ،ديرية العامة لل 

 26كدت نفس املادة، عىل أ نه س يحدد بنض تنظميي.أ  تأ ليف هذه اخلالاي 

 مهام الخلية القضائية  ثانيا:

همام جندها قد حددت  ،املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء 211.21من قانون  21ابلرجوع للامدة 

ذ نصت عىل أ نه: "تتوىل هذه اخلالاي همام الاس تقبال  للتكفل ابحملامك اخللية القضائية بشلك مقتضب، اإ

 والاس امتع وادلمع والتوجيه واملرافقة، لفائدة النساء حضااي العنف".

                                                                                                                                                                                     
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 013303تطبيق القانون رقم ( ب2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856مرسوم رقم  24 

في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى إحداث قضاء واقف وجالس متخصص في قضايا العنف ضد النساء واألطفال وأخصائيين نفسانيين، تم  25 

 القضائية.التخلي عن قضاء الحكم والتحقيق من تأليف الخلية  -كما تابعنا–في القانون أعاله 

المتعلق  013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4الصادر في  23083856من المرسوم رقم  2و 0ينظر إلى المادتين  26 

 بمحاربة العنف ضد النساء 
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اخلالاي هذه ، حددت ال هداف العامة لعمل 1112دجنرب  12لكن دورية وزارة العدل املؤرخة يف  

 القضائية فامي ييل:

 من خالل حتسني اس تقبال النساء وال طفال؛  لولوج للعداةل وللحامية القضائيةتسهيل ا 

  توفري حامية قضائية انجعة وفعاةل حلقوق النساء وال طفال من خالل تويخ البساطة والرسعة

 والنجاعة والفعالية والاحرتافية يف تطبيق املساطر القانونية يف جمال التكفل بقضااي النساء وال طفال؛

 د أ ليات التدخل واملعاجلة، ومعايري التكفل ابلنساء وال طفال عىل مس توى مجموع اخلالاي باكفة توحي

 حمامك اململكة؛

  جياد خماطب قار يتوىل التنس يق مع القطاعات احلكومية وغري احلكومية املعنية بقضااي النساء اإ

 وال طفال؛

  ىل املعلومات والإحصائيات حول قضااي النساء  .وال طفالتسهيل الولوج اإ

تتحدد همام اخلالاي يف  ،ف العامة لإحداث خالاي التكفل ابلنساء وال طفالاانطالقا من هذه ال هد    

توظيف املساطر وتسخري القانون خلدمة مصاحل النساء وال طفال وحتقيق التكفل القضايئ السلمي واملتاكمل، 

 من خالل اخنراط مجيع أ عضاء اخللية، وتمتثل هذا املهام فامي خيض التكفل ابلنساء حضااي العنف فامي ييل:

 احملمكة يف أ ماكن خاصة توفر هلم الطمأ نينة والثقة اس تقبال النساء حضااي العنف الوافدات عىل 

 يف كون القضاء يف خدمهتن؛

 لهين وفق التقنيات العلمية لالس امتع؛  الاس امتع اإ

 تقدمي ادلمع النفيس والتوجيه والإرشاد؛ 



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

32 

 

 الالزمة حفاظا عىل حقوق املرأ ة والطفل وحرصا  التعجيل بأ جرأ ة الشاكايت واختاذ التدابري

ثبات؛  عىل عدم انداثر وسائل الإ

  توفري مجموعة من الضامانت ال ساس ية لمتكني الضحااي من استيفاء حقوقهم خالل خمتلف

ىل غاية مرحةل التنفيذ وابل خض ضامن املساعدة القضائية ورسية اجللسات  مراحل التقايض اإ

جراء اخلربات الطبية واملعاينات الرضورية، والإ عند احلاجة عندما يتيحه شعار مبأ ل ا القانون واإ

 الشاكايت؛

  حالهتن عىل اخلدمات اليت تقدهما ابيق املؤسسات احلكومية اكملصاحل تتبع حالت النساء عند اإ

 الطبية أ و مؤسسات الإيداع أ و هيئات اجملمتع املدين؛

 ن خالل تبادل قامئة البياانت الش صية لل عضاء التواصل ادلامئ مع فعاليات اجملمتع املدين مم

اخملاطبني وتبين معاجلة احلالت الواردة عىل احملمكة من طرف هيئات اجملمتع املدين وتسهيل 

 تتبع مسارها؛

  تبليغ مراكز الاس امتع دلى امجلعيات ودلى اخلط ال خرض لوزارة التمنية الاجامتعية بربانمج

 املداومة دلى النيابة العامة؛

  ىل جتميع لك املعطيات املتعلقة بقضااي النساء وال طفال يف جسالت خاصة لتسهيل الولوج اإ

 27الإحصائيات وتيسري معاجلهتا معلوماتيا. 

 

 

                                                           
 -، بتصرف 2114دجنبر  30المؤرخة في  دورية السيد وزير العدل  27 
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 -: معطيات إحصائية عن واقع التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنفالمطلب الثاني

 –بابتدائية بولمان بميسور واستئنافية فاس 

ابخللية القضائية لن نس تطيع بناء تصور حقيقي عن وضعية التكفل القضايئ ابلنساء حضااي العنف  

ل مبقارنهتا مع خلية اس تئنافية فاس اليت توجد بدائرهتا الرتابية، وتتبع لها من الفقرة ال وىلية ميسور)اببتدائ  ( اإ

 (.الفقرة الثانيةحيث التأ طري والتنس يق )

 ات التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف بمحكمة بولمان ميسورإحصائي الفقرة األولى:
 

 1126نشاط خالاي التكفل ابلنساء و ال طفال خالل س نة 

التدابري املتخدة من طرف خالاي 

 التكفل ابلنساء و ال طفال

يف حق النساء 

 حضااي العنف

يف حق ال طفال 

 حضااي العنف

 يف حق ال حداث اجلاحنني

 2 36 287 مت اس تقبالها عدد احلالت اليت

لهيا  0 2 271 عدد احلالت اليت مت الإس امتع اإ

عدد احلالت املس تفيدة من املساعدة 

 القانونية

0 0 0 

جناز حبث  عدد احلالت اليت مت اإ

 اجامتعي بشأ هنا 

 من طرف املساعد

 أ و املساعدة الإجامتعية ابخللية 

0 0 0 

عدد الزايرات املنجزة من طرف 

املساعد أ و املساعدة الإجامتعية  

يواء اتبع لنفوذ هذه احملمكة  ل توجد أ ي مؤسسسة رعاية او مركز اإ
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 ملؤسسات الرعاية او مراكز الإيواء

   108 عدد جلسات العنف ضد املرأ ة

 

حصاءات نشاط خلية التكفل القضايئ  ؛ أ ن النيابة العامة مبيسور خالل أ عالهيالحظ من خالل اإ

ىل النساء املعنفات الاليت مت اس تقبالهن بنس بة جتاوز1126الس نة القضائية   ت، قد جنحت يف الاس امتع اإ

 جلسة. 216، ومت ختصيض جلسات خاصة ابلعنف ضد النساء حرصت يف 92%

ل أ ي حاةل لكن يف املقابل؛ عىل مس توى حتقيق العداةل يف الولوجيات، يالحظ عدم تسجي 

مس تفيدة من املساعدة القضائية، مما يؤكد غياب مبدأ  جمانية التقايض ابلنس بة لهذه الفئة اخلاصة، كام أ ن هذه 

دارية أ كرث مما يه  النيابة العامة مل تقم بأ ي حبث اجامتعي، مما يس تفاد معه أ ن هممة املساعد الاجامتعي اإ

جناز حمارض الاس امتع ذ يمت تلكيفه ابإ وأ جرأ ة الشاكايت، ومرافقة الضحية للطبيب اخملتض عند  اجامتعية، اإ

الاقتضاء. هذا الواقع جيعلنا يف رضورة ملحة لتحديد همام املساعد)ة( الاجامتعي)ة( بنصوص قانونية واحضة، 

املتعلق مبحاربة العنف ضد  211.21( بتطبيق القانون رمق 1129أ بريل  21وهو ما غاب يف املرسوم الصادر )

دراج املساعد الاجامتعي 28النساء. ذ اكتفى املرشع من خالهل ابإ مضن التأ ليفة اليت تتكون مهنا اخلالاي  اإ

 القضائية للتكفل.

يواء،  ويالحظ أ يضا عدم وجود أ ي زايرة من املساعد الاجامتعي ابخللية ملؤسسات الرعاية أ و الإ

، اليت النفوذ الرتايب للمحمكة يف وذكل راجع لل سف كام هو مبني يف اجلدول أ عاله لغياب هذا املؤسسات

 تلعب دورا همام وجوهراي يف التكفل ابلنساء حضااي العنف، وخاصة املزتوجات مهنن.

 

 

 
                                                           

 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. 013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856المرسوم رقم  28 
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 9102يونيو  الجدول التفصيلي لنشاط شعبة محاضرالخلية لشهر

 المحاضر

 

الباقي  تفصيل المنجز المنجز المسجل المخلف

في 

طور  

 االنجاز

 االختصاص الحفظ المتابعة

25 41 33 11 13 02 24 

 

 

  9102يونيو  الجدول التفصيلي لنشاط شعبة شكايات الخلية لشهر

 الشكايات

 

 

الباقي  تفصيل المنجز المنجز المسجل المخلف

في طور  

 االنجاز

التي أنجز 

فيها 

 محضر

  االختصاص الحفظ

79 29 11 10 00 01 97 

 

، أ ن تزنيل مبدأ  لشهر يونيويتبني من ال رقام الإحصائية لنشاط شعب الشاكايت واحملارض ابخللية   

هناء البحوث المتهيدية يف قضااي العنف ضد النساء ل يزال دون املس توى امل طلوب، ابلرمغ من الرسعة يف اإ

ذ لها النيابة العامة، ذاجلهود اليت تب ل س امي  ،بطء جد مقلق عىل مس توى تصفية اخمللف أ ن هناك يالحظاإ

ىل انتاكس التدخل التكفيل وتراجع مبادئ  ابلنس بة للشاكايت كام هو مبني أ عاله. التعجيل بأ جرأ ة مما يؤدي اإ

 .عىل عدم انداثر وسائل الإثبات رصاحلالالزمة حفاظا عىل حقوق املرأ ة والطفل و  الشاكايت واختاذ التدابري
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امكته من جتربة معلية خالل احتاكيك اليويم ابملساعد الاجامتعي ابخللية طيةل مدة ومن خالل ما ر 

التدريب، وزايرايت لبعض  مراكز الضابطة القضائية بنفس املدينة، وقفت عىل مجموعة من ال س باب 

 املوضوعية اليت حتد من النجاعة املطلوبة؛ ميكن بسطها فامي ييل:
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طار  ىل أ ن معاجلة لك مسطرة لها خصوصيهتا؛ فالشاكية تأ خذ وقتا أ كرث من احملرض يف اإ هذا ونشري اإ

البحث المتهيدي، فضال عىل أ ن النجاعة يف التعاطي مع هذه املساطر، ترتبط بشلك كبري مبدى جدية النيابة 

تبذل لك ما يف وسعها ومبا هو متاح  العامة املرشفة علهيا ابلتجاوب معها، والنيابة العامة دلى ابتدائية ميسور

لها يف سبيل الوصول لهذه الغاية؛ وما يؤكد ذكل حرصها عىل التواصل ادلامئ، وابلرسعة املطلوبة مع الضابطة 

 القضائية، سواء عن طريق الهاتف أ و الفاكس..

ذا مل تتوفر عىل وسائل العمل  الاكفية من  لكن جمهودات النيابة العامة ل ميكن أ ن تعطي مثارها، اإ

موارد برشية ولوجيستيكية، فتبقى اجامتعات اللجنة احمللية جد هممة للتنس يق عىل املس توى اجلهوي 

جناز  والوطين، وفرصة لرتافع النيابة العامة من خاللها عن الإشاكلت اليت حتول دون الرسعة املطلوبة يف اإ

 احملارض والشاكايت.

 

لسنة   ضائي بالنساء ضحايا العنف باستئنافية فاسإحصائيات التكفل الق الفقرة الثانية:

2011 

 نشاط وحدة المساعدة االجتماعية

 لفائدة النساء ضحايا العنف نوع التدابير المتخذة

 33 عدد الحاالت التي تم استقبالها

 42 تي تم االستماع إليهاالعدد الحاالت 

عدد الزيارات المنجزة من طرف المساعدة 

 لمؤسسات الرعايةاالجتماعية 

5 
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 نشاط خلية التكفل في الشكايات

 الباقي المنجز المسجل المخلف المواد

 5 123 123 5 شكاية العنف ضد النساء

 

 نشاط خلية التكفل في المحاضر

 الباقي المنجز المسجل المخلف المواد

محضر العنف ضد المرأة 

 عادي

5 39 39 5 

محضر العنف ضد المرأة 

 تلبسي

5 112 112 5 

 

 قضايا التحقيق

 الباقي المحكوم المسجل المخلف المواد

قضايا العنف ضد 

 النساء

124 35 03 144 

 

يالحظ من خالل ما يتبني من املعطيات الإحصائية أ عاله، أ ن خلية التكفل القضايئ ابلنساء حضااي 

ذ متت معاجلة مجيع  العنف عىل صعيد النيابة العامة دلى حممكة الاس تئناف بفاس، تتسم ابلنجاعة املطلوبة، اإ

بة العامة عدة تدابري ، وذكل بفضل اختاذ النيا%211الشاكايت واحملارض املتعلقة ابلعنف ضد النساء بنس بة 

 29التالية:ايت التنظميية والإجرائية مهت املس تو

                                                           
، إعداد شعبة 2109وبرنامج العمل للسنة القضائية  2108ينظر إلى التقرير السنوي لحصيلة نشاط النيابة العامة خالل السنة القضائية  29 

 -بتصرف–النيابة العامة  اإلحصائيات واإلعالميات،  محكمة االسئناف بفاس،
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  جراءات من خالل مسك السجالت املنصوص علهيا يف ادلليل القيام ابلتدبري الإداري والضبطي لالإ

 30العميل للمعايري المنوذجية للتكفل ابلنساء وال طفال؛

  حداث شعبة للفرز عىل مس توى مكتب التدبري الإداري لضبط هذه القضااي وفرزها قبل حالهتا اإ اإ

 عىل اخللية؛

  عطاء ما يكفي من ال مهية والعناية ىل الضابطة القضائية رشطة ودراك من أ جل اإ مت توجيه تعلاميت اإ

جناز ال حباث واملساطر املتعلقة هبا، وكذا فرزها عن ابيق القضااي ملثل هذه ال قضااي والترسيع يف اإ

 عند توجهيها للنيابة العامة؛

  مت الإرساع يف جتهزي امللفات، وتعييهنا يف أ قرب ال جال، مع تتبعها مبا يكفي من العناية والاهامتم يف

 سائر املراحل.

  طار معلية خلية التكفل تفرغ انئبة الوكيل العام للمكل جناز مجيع املساطر اليت تدخل يف اإ دلراسة واإ

 القضايئ ابلنساء وال طفال؛

  الاس امتع مبارشة للضحااي أ مام النيابة العامة بدل الضابطة القضائية، وحترير حمارض املعاينات

خل.رية مبساعدة املساعدة الاجامتعيةالرضو  ..اإ

لتكفل ابلنيابة العامة دلى حممكة الاس تئناف تعترب ممتزية؛ بناء عىل لك ما س بق، يتضح أ ن جتربة ا

ن اكن اختصاصها اجلنايئ يتسم  ويعزى ذكل للتنظمي احملمك والعمل املس متر والالزتام بربامج معلها الس نوية، واإ

ل أ هنا  ىل املس توى تبقى جتربة حيتذى هبا يف ميدان التكفل القضايئ عبقةل القضااي مقارنة مع احملامك الابتدائية، اإ

 الوطين.

                                                           
وحدة تدبير الملفات،  –وحدة المساعدة االجتماعية -تجدر اإلشارة إلى أن هيكلة خلية التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف تنقسم إلى وحدتين:  30 

 وذلك تحت إشراف نائب الوكيل العام للملك و كتابة النيابة العامة.
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 يجاء ضحايا العنف الزو: إجراءات التكفل القضائي بالنسالفصل الثاني

يف سبيل ضامن  جناح مسار التكفل القضايئ ابملرأ ة حضية العنف، وسعيا لتوفري الرشوط املثىل  

مهنا  لنجاعة مجيع مراحهل، لبد من توفري مجموعة من اخلدمات، من خالل ثالث مراحل كربى، للك

خصوصيهتا، تتدخل فهيا مجموعة من اجلهات القضائية؛ نيابة عامة ومساعدين اجامتعيني، وقضاء للحمك، وقضاء 

 للتحقيق.

ىل جانب الرعاية الطبية البدنية والنفس ية اليت متنح   جراءات البحث المتهيدي اإ تشمل املرحةل ال وىل اإ

ىل غاية صدور قرار املتابعة  للضحااي واختاذ اكفة التدابري الالزمة للعناية هبم وحاميهتم طيةل هذه املرحةل اإ

 .(املبحث ال ولوالإحاةل عىل احملمكة )

واملرحلتني ال خريتني؛ مرتبطني مبرحةل ادلعوى القضائية أ و احملامكة ومرحةل التنفيذ، فال وىل تشمل  

، فضال عن تدخل القضاء الزجري وما اكفة الإجراءات اليت تبارشها اخللية لضامن اس مترارية التكفل القضايئ

جيايب، أ ما الثانية  هتمت ابلإجراءات الالحقة عىل ادلعوى القضائية  -أ ي التنفيذ–ميكن أ ن يقوم به من دور اإ

   (.املبحث الثاينوصدور احلمك )
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 المحاكمة مرحلة ما قبل المتخذة إجراءات التكفل: المبحث األول

ذا ما مت اس تقبال الضحية يف جو مرحي تعترب مرحةل ما قبل   احملامكة؛ أ مه مرحةل يف مسار التكفل، اإ

املطلب فضال عن الاس امتع لها اذلي جيب أ ن حترتم فيه مجموعة من الضوابط ) املطلب ال ول(تطمنئ هل )

ما يتعلق ( لتنهتيي هذه املرحةل بأ جرأ ة الشاكية واختاذ مجموعة من التدابري حبسب وضعيهتا، خصوصا عندالثاين

 (. املطلب الثالثال مر ابلزوجة املعنفة )

 : إجراءات استقبال الضحيةالمطلب األول

ذات أ مهية خاصة وأ ثر كبري عىل مدى جناعة أ ليات التكفل من  تعترب هممة اس تقبال الضحية املعنفة 

عدهما، بل ويتحدد خاللها الانطباع دلهيا حول وجود أ ليات حقيقية للتكفل هبا دلى املؤسسة القضائية، ذلا 

 يتعني احلرص عىل احرتام سري الإجراءات عىل النحو التايل:

  يمت من طرف املساعدة الاجامتعية دلى اخللية، اليت الاس تقبال ال ويل دلى النيابة العامة، وجيب أ ن

لهيا بلك أ رحيية وتطلعها عىل حقوقها املنصوص علهيا قانوان،  تقدم ادلمع النفيس للضحية، وتس متع اإ

طار ادلعوى العمومية أ و ادلعوى املدنية.  سواء يف اإ

 عية بفضاء خاص بعد ذكل تس تقبل الضحية من طرف ممثل النيابة العامة رفقة املساعدة الاجامت

يراعي خصوصية وضعيهتا وظروفها الإنسانية والاجامتعية، وذكل حبضور أ ي  صض ترغب الضحية 

لهيا.  بتواجده معها أ ثناء الاس امتع اإ

 .31الاطالع عىل اكفة الواثئق اليت تتوفر علهيا الضحية من شاكايت وغريها 

ذ يمت  المتيزي بني الاس تقبال ال ويل يبدوا من خالل املعايري المنوذجية أ ن الاس تقبال عىل مرحلتني ؛ اإ

اذلي تقوم به املساعدة الاجامتعية وبني اس تقبال الضحية من طرف ممثل النيابة العامة، فهذه الثنائية من 

جيايب، حيث تبعث دلهيا الثقة والطمأ نينة يف املؤسسة القضائية، ويتضح  شأ هنا أ ن تعود عىل الضحية بأ ثر جد اإ

لهيا ذكل أ كرث خالل مرحةل ل أ نه يف الواقع العميل، غالبا ما يمت اس تقبال الضحية والاس امتع اإ لهيا، اإ  الاس امتع اإ

 مبارشة من طرف املساعد الاجامتعي ابخللية القضائية. 

                                                           
 .71للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، م س، ص دليل عملي للمعايير النموذجية  31 
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 اكن ول يزال متعذرا ؛كام أ ن اس تقبال الضحية بفضاء خاص يراعي احلاةل الإنسانية للضحية املعنفة 

ذ ل تتوفر عىل أ بسط رشوط الاس تقبال  اومهن مبجموعة من حمامك اململكة، املؤسسة موضوع التدريب، اإ

المنوذجية كام تراهن عىل تعمميها رئاسة النيابة العامة، ويف هذا الصدد نورد بعض الصور لبعض اخلالاي 

 س امتع؛ مث فضاء لل طفال.فضاء لالإ  ،نتظارلالإ ، اليت جيب أ ن تتوفر عىل فضاء 32المنوذجية

 

حلاح، عندما يتعلق ال مر بزوجة معنفة دلهيا أ ولد،   جياد الفضاء اخلاص المنوذيج ابإ شاكلية اإ وتطرح اإ

لهيا مبعزل عهنم. ذ ينبغي الاس امتع اإ  اإ

ل أ ن عدم تفعيهل حسب ترصحي للس يد املساعد  فبالرمغ من وجود فضاء لل طفال مبحمكة ميسور، اإ

ه، ولبعده عن مكتب اخللية اليت يمت فهيا الاس امتع، فضال عن الاجامتعي امللكف ابخللية، يرجع لصغر مساحت

طار مريب يتحمل مسؤولية هؤلء ال طفال.  عدم وجود اإ

أ ما ابلنس بة لإماكنية مرافقة الضحية، أ كد لنا نفس املساعد الاجامتعي، أ ن ال صل اس تقبال احلاةل 

ذا عربت عن رغبهتا يف ذكل. ل اإ  املعنفة لوحدها دون مرافق، اإ

                                                           
  04/17/2109صور مأخوذة عن الموقع االلكتروني لرئاسة النيابة العامة، تاريخ نسخ الصور  32 



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

43 

 

ال خري، مبجرد تعبري الضحية عن رغبهتا يف تقدمي الشاكية، يمت فتح ملف وتعبأ  الاس امترة  يف 

 ، ويمت بعد ذكل املرور ملرحةل الاس امتع.33الإحصائية اخلاصة ابلعنف ضد النساء

 

 االستماع للضحيةإجراءات : المطلب الثاني

عىل غرار أ مهية اس تقبال الضحية، يشلك الاس امتع املرحةل ال كرث أ مهية يف مجيع مراحل التكفل القضايئ  

ابلنساء حضااي العنف، وذكل ملا يمتزي به من معايري منوذجية عىل املس توى التقين والبرشي، ففضال عن 

النيابة العامة حبضور املساعد  الفضاء اذلي جيب أ ن يراعي حاةل الضحية، فالس امتع حترص عىل القيام به

 الاجامتعي.

يمت الاس امتع من طرف املساعد الاجامتعي، ويسهر  -كام هو احلال ابخللية القضائية مبيسور -لكن معليا 

ىل ممثل النيابة العامة، حىت  عىل حترير حمرض الاس امتع، ابس تثناء بعض احلالت الشائكة، يمت اللجوء فهيا اإ

ومن  املش تىك به، ويتخذ تبعا ذلكل الإجراءات الالزمة، حضة وحقيقية عن العنفيمتكن من أ خذ صورة وا

 قبيل هذه احلالت ما ييل:

  قد للخلية نعاحلاةل اليت يس تعىص فهيا عىل املساعد الاجامتعي حتديد الاختصاص القضايئ، هل ي

 الضحية؛ القضائية دلى احملمكة الابتدائية أ و لالس تئنافية، حبسب نوع العنف املرتكب ضد

  احلالت اليت تس تدعي تدخال فوراي من طرف النيابة العامة، اكحلاةل اليت تكون فهيا املعنفة زوجة

 ودلهيا طفل صغري ل يتجاوز س نتني، وقد اس تحوذ عليه زوهجا املرتكب للعنف؛

 .عدم التوفر عىل عنوان قار ابملدينة، أ و وجود مغوض يف العنوان يتعذر معه اس تدعاؤها فيه 

وسواء مت الاس امتع للضحية من طرف املساعد)ة( الاجامتعي)ة(، أ و مبارشة من طرف النيابة العامة،    

 :34فينبغي الالزتام ابلتقنيات ال تية الواردة يف ادلليل العميل للمعايري المنوذجية للتكفل

 رضورة تعريف املس متع بنفسه وماهية اخلدمة اليت سوق يقدهما؛ 

  جراء حفوصات طبية؛اس تفسار الضحية عام ذا  اكنت ترغب يف اإ  اإ
                                                           

 .0ينظر إلى الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، قائمة المالحق. الملحق  33 
 وما بعدها 70معايير النموذجية للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، م س، ص دليل عملي لل 34 
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 طمأ نة الضحية عىل رسية ما سوف تديل به من ترصحيات؛ 

  لهيا ابلنظر ملاكن تواجدها بعد تعرضها اس تفسار الضحية عن اجلهة ال منية اخملتصة ابلس امتع اإ

 للعنف؛

 ترك الضحية تتلكم عن وقائع قضيهتا بتلقائية ودون توقف وابلطريقة اليت تفضلها؛ 

  ذا مل تكن عدم الإرصار عىل أ خذ تفاصيل مل ترد الضحية الإدلء هبا حلاجة يف نفسها، خاصة اإ

 رضورية للبحث؛

 ماكهنا عدم الإفصاح عام ل تريد البوح به؛  اطالع الضحية أ ن ابإ

  لهيا، وتفادي ال س ئةل اليت من شأ هنا تكريس اختيار ال س ئةل املناس بة للضحية خالل الاس امتع اإ

 خلوف والهواجس يف نفس ية الضحية ول س امي ال س ئةل املبارشة؛املزيد من ا

  عدم طرح أ ي سؤال من شأ نه حتسيس الضحية أ ن لها يد يف تعرضها للعنف أ و أ هنا اكنت سببا يف

 حتقق هذا العنف من قبيل: ما اذلي مقت به حىت تعرضت لهذا العنف؟

 خي وساعة تلقي الشاكية، هوية تسجيل أ قوال الضحية يف حمرض اس امتع ، ينبغي أ ن يتضمن اتر

 املش تيك والتعريف ابملش تىك به ونوع الاعتداء واترخيه وساعته؛

 ذا اكن دلهيا شهود حرضوا الاعتداء أ م ل؛ ذا وقع الاعتداء حبضور أ شخاص، وفامي اإ  حتديد ما اإ

 الوقوف عىل طبيعة العنف موضوع الشاكية ومدى جسامته؛ 

   ذا اس تعمل املعين ابل  مر سالحا أ و اس تخدام أ داة يف الاعتداء ونوعها.التأ كد مما اإ

جناز حمرض   ىل أ هنا تنهتيي ابإ ومبا أ ننا نناقش مرحةل الاس امتع داخل خلية التكفل القضايئ، لبد أ ن نشري اإ

اس امتع من طرف املساعد الاجامتعي امللكف، وجيب أ ن تتوفر فيه مجموعة من البياانت والعنارص اكلامنذج 

 ال تية بياهنا:
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 -جنحة الطرد من بيت الزوجية  -محضر استماع  (0)
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 – تعنيف الزوجة –محضر استماع   (2)
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 : أجرأة شكاية الزوجة المعنفة واتخاذ التدابير الالزمة بشأنهاالمطلب الثالث

جراء ال حباث   يصدر ممثل النيابة اذلي اس متع للضحية مبارشة تعلاميته لضابط الرشطة القضائية امللكف ابإ

ىل املصاحل الطبية اخملتصة، أ و يتخذ أ وليف قضااي العنف، ) ( اذلي يتعني عليه أ ن يصاحب الضحية بداية اإ

جنا ز شهادة طبية تثبت احلاةل الصحية لك ما يلزم ليسهل علهيا ولوج هذه املصاحل، لإجراء الفحوصات واإ

ذا  35(.اثنياللضحية، وميكن أ يضا عند الاقتضاء تلكيف املساعدة الاجامتعية مبصاحبة الضحية لهذه الغاية ) واإ

تعلق ال مر بزوجة معنفة، نكون أ مام حاةل خاصة تس تدعي توفري امحلاية الاكفية ابلشلك اذلي يضمن منع 

 (.اثلثااس مترار تعرضها للعنف )

                                                           
 35 44دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء واألطفال، م س، ص  
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 األمر بإجراء البحثأوال: 

 

 

 

 36-بخصوص اعتداء جسدي -األمر بإجراء فحص طبي ثانيا: 

                                                           
كل العنف، إذ هناك تختلف النماذج المتعلقة بإجراء فحص طبي المعدة من طرف وزارة الصحة، والتي تأمر بها النيابة العامة باختالف ش 36 

نموذج خاص بالعنف الجنسي، وتجدر اإلشارة أنه في االعتداءات الجنسية يجب اإلسراع باإلحالة على الطبيب المختص للكشف على الضحية 
عتداء الجنسي والوقوف على طبيعة ما لحقها من أضرار بدنية ونفسية وتقديم العالجات الضرورية لها، والحصول على الشهادة الطبية المثبتة لال

 قبل اندثاره.
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 التدابير الخاصة بالزوجة المعنفةثالثا: 

ملزيد من العناية يف مرحةل البحث المتهيدي، بسبب قابلية تعرضها للعنف يف حاةل  الزوجة املعنفةحتتاج    

 37عودهتا لبيت الزوجية، ذلكل فالنيابة العامة جيب أ ن تعمل عىل ما ييل:

 ضامن منع اس مترار تعرضها للعنف؛ 

 ىل بيت الزوجية يف احلاةل اليت تكون فهيا مطرودة قبل مبا رشة أ ي التأ كد من رغبهتا يف الرجوع اإ

جراء هبذا اخلصوص؛  اإ

 لهيم؛ لهيا مبحرض أ بناهئا ابلتفصيل اذلي من شأ نه الإساءة اإ  جتنب الاس امتع اإ

 ىل بيت ال رسة؛ طفال اإ  العمل عىل اختاذ ما يلزم من تدابري لضامن عودة رسيعة ومالمئة لل 

  نه يتعني العمل عىل ىل بيت الزوجية فاإ ذا مل تكن الزوجة ترغب يف الرجوع اإ متكيهنا ابلرسعة الالزمة اإ

 من أ متعهتا الش صية وحاجيات أ بناهئا ولوازهمم؛

  نه يتعني عىل النيابة العامة اختاذ الإجراءات الرضورية ذا قام الزوج حبرمان الضحية من أ بناهئا فاإ واإ

 والعاجةل والكفيةل بمتكيهنا من احلصول عىل أ بناهئا خصوصا ابلنس بة حلالت ال طفال يف طور احلضانة

 اعتبارا ملصلحهتم الفضىل؛

  يف حالت العنف الزويج املس مترة واملتكررة، ينبغي أ خذ ذكل بعني الاعتبار، ابلنظر ملا يويح به

يذاء الزوجة  رصاره عىل اإ تكرار العنف ومعاودة ممارس ته من طرف الزوج من خطورة هذا ال خري واإ

جراءات وتدابري،  وعليه ينبغي الإرساع بتقدميه أ مام النيابة وال طفال، وعدم جناعة ما مت اختاذه من اإ

العامة، وحث الضابطة القضائية عىل رضورة التعجيل ابختاذ املتعني بشأ نه أ مام ثبوت خطورته عىل 

 أ من وسالمة الضحية وأ بناهئا؛

  كام ينبغي التدخل بلك رسعة وجدية من طرف عنارص الضابطة القضائية ابلشلك اذلي من شأ نه

 38ناجعة والفعاةل للضحية ودرء ال خطار اليت حتدق هبا وبأ بناهئا.توفري امحلاية ال 

                                                           
قد أحدث مجموعة من التدابير الفورية الجديدة التي بمكن أن تتخذها النيابة  013303نشير في هذا الصدد إلى أن المشرع  من خالل قانون  37 

 بعده. 46العامة، سنناقشها الحقا، ينظر  الصفحة 

 38 46واألطفال، م س، ص دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء 
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جراءات البحث المتهيدي، جيب حتديد  صض ممثل     ىل أ نه حرصا عىل فعالية اإ يف ال خري، نشري اإ

جياد خماطب مبارش من أ حد أ فراد الضابطة  ،وغالبا ما يكون هو منسق اخللية ؛النيابة العامة اخملتض واإ

جناز  ،خيتض هبذا النوع من املساطر، ويبقى عىل اتصال مبارش مع النيابة العامة 39القضائية حىت يمت اإ

وبعد  .املطلوب يف أ قرب وقت، وتوفري رشوط وأ ليات حقيقية للتكفل القضايئ أ ثناء فرتة البحث المتهيدي

ذا ما مت حتريك ادلعوى العمو  حالهتا عىل  ،ميةدراسة املسطرة سواء يف ال حوال العادية أ و التقدمي، اإ جيب اإ

 40أ قرب جلسة ممكنة مع اختاذ لك ما يلزم لضامن حقوقها.

 

 التنفيذوالمحاكمة  مرحلتي خاللإجراءات التكفل : المبحث الثاني

يبدأ  دور القضاء الزجري، حبيث يقوم بدور جوهري بعد اختاذ قرار املتابعة من طرف النيابة العامة،  

طار ما ميكن أ ن يتخذه من  تدابري وأ حاكم، مبا يضمن تكريس مناهضة العنف خالل مرحةل احملامكة يف اإ

( كام أ ن تنفيذ منطوق ال حاكم يف شقهيا الزجري واملدين، يظل الغاية املرجوة والهاجس املطلب ال ول)

املنشود حتقيقه لبلوغ أ هداف التكفل القضايئ ابلنساء حضااي العنف عامة والعنف الزويج عىل وجه اخلصوص 

 (.طلب الثاينامل)

 : مرحلة المحاكمةالمطلب األول

هنا تظل جمرد   ذا مل يمت تطبيقها تطبيقا سلامي وفق روح الترشيع، فاإ من املسمل به أ ن النصوص القانونية اإ

ن ال هجزة املنوطة هبا هممة السهر عىل تطبيق القانون تعترب  نصوص حمفوظة يف الكتب القانونية، ذلكل فاإ

، وتعترب قضااي العنف 41 يف احلد من انتشار اجلرمية أ و سببا غري مبارش يف استرشاهئامسؤوةل مسؤولية اكمةل

ضد النساء يف حاجة أ كرث لتدخل اجلهاز القضايئ، ليقوم بدوره يف ضامن احلفاظ عىل كرامهتن عن طريق 

ذا ما ( كام أ ن منطوق أ حاكمه يف مثل هذه القضاايالفقرة ال وىلمجموعة من التدابري والإجراءات ) ، تعطي اإ

جيابية شارة قوية عىل تتبع ومواكبة السلطة القضائية لتوهجات الس ياسة اجلنائية، اليت تعترب قضااي  ؛اكنت اإ اإ

 .(الفقرة الثانيةالعنف ضد النساء يف مقدمة أ ولوايهتا )

                                                           
لمركز  وهو ما يجري به العمل بالنيابة العامة لدى ابتدائية ميسور، إذ تم تكليف السيد نائب وكيل الملك أنس الشتيوي منسقا للخلية، وبزيارتي 39 

قش مخرجاته ضمن المحور سننا-الشرطة القضائية بميسور التقيت بالضابط المكلف بقضايا العنف ضد النساء واألطفال، وأجريت معه حوارا
 -المتعلق بلجان التكفل

 الواقع والرهانات، مؤلف جماعي:–أحمد قيلش، مقال بعنوان: التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف على ضوء السياسة الجنائية بالمغرب  40 

  82، مكتبة الرشاد سطات، ص2108-2114السياسة الجنائية بالمغرب: الواقع واآلفاق 

  45، مطبعة بالمريس،  ص 0لزخنيني، "العنف ضد المرأة مقاربة قانونية"، سلسلة منشورات الوئام رقم سعاد ا 41 
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 للقضاء  في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف: الدور الحمائي ولىالفقرة األ

النيابة العامة  ويف حاةل اقتناعال وىل من اس تقبال واس امتع،  بعد التكفل ابلنساء املعنفات يف مراحهل 

طار حمامكة عادةل، حياول  مبتابعة املش تىك به، يأ يت دور اجلهاز القضايئ اخملتض يف اس تئناف مسار التكفل يف اإ

نصاف املعنفة، وصيانة ح  قوق دفاع املهتم. من خاللها خلق التوازن املطلوب بني اإ

ىل الضامانت ال ساس ية اليت جيب أ ن  ويرشدان ادلليل العميل للتكفل القضايئ ابلنساء حضااي العنف اإ

( فضال عن مجموعة من التدابري املهمة؛  جاء هبا قانون حماربة العنف ضد النساء أ ول) تس تفيد مهنا الضحية

 ( اثنيا)

 الضمانات الواردة بالدليل العمليأوال: 

     طار املساعدة القضائية يف حاةل عوزها لدلفاع عن متكني املش تكية من مساعدة حمايم يف اإ

 حقوقها؛

     دلء باكفة احلجج وال دةل مبا يف ذكل القرائن البس يطة اليت تثبت اتحة الفرصة للمش تكية لالإ اإ

 42ادعاءاهتا اجتاه املعتدي؛

    شعارها حبقوقها املدنية املرتبطة ابلعتداء اذل  ي اكنت حضية هل؛اإ

    ىل الشهود ومواهجة املهتم بترصحياهتم وشهاداهتم؛  الاس امتع اإ

     ذا اكن ذكل رضوراي ول جال قريبة حترتم احلدود ادلنيا لل جال ل اإ احلرص عىل عدم تأ خري القضية اإ

 القانونية؛ 

                                                           
تقييم األدلة والحجج في قضايا العنف ضد النساء، والعنف الزوجي على وجه الخصوص سنتناوله من خالل دراسة بعض األحكام القضائية في  42 

 المطلب اآلتي بعده.
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     رشاف النيابة العامة -احلرص عىل تلكيف الضابطة القضائية لكام لزم ال مر ذكل ابلسهر  -حتت اإ

عىل التبليغ سواء تعلق ال مر ابس تدعاء ال طراف أ و الشهود حىت تكون القضية جاهزة للبت يف 

 أ قرب ال جال؛

   ذا اقتىض ال مر ذكل؛ جراء اخلربات الطبية اإ  اإ

   ماكنية اس تعداد املعنف لاللزتام  تقدير العقوبة ينبغي أ ن يراعي ظروف الطرفني الاجامتعية ومدى اإ

 بعدم معاودة ممارسة العنف؛

    تقدير العقوبة يف حاةل العنف الزويج، بشلك يراعي وجود أ بناء بني الطرفني، أ و توافر حاةل العود

 من مرض مزمن، يف حق الزوج، او اس تعامهل السالح، أ و كون الضحية حامال أ و معاقة أ و تعاين

ىل أ ن املرشع جعل من خالل قانون حماربة العنف ضد النساء العنف املامرس  وجتدر الإشارة هنا اإ

 عىل املرأ ة بسبب جنسها سببا لتشديد العقوابت؛

    ،تقدير التعويض عن الرضر عىل أ ساس جحم الرضر الالحق ابلضحية وأ بناهئا من جراء الاعتداء

ر احلاصل حبرماهنا من نفقهتا يه وأ بناهئا طيةل أ مد الزناع واملصاريف اليت وكذا اجلانب املتعلق ابلرض 

 تكبدهتا؛

    الشق ، املتعلقة ابلتنفيذ املعجل يف43من قانون املسطرة اجلنائية 191تفعيل مقتضيات املادة 

 44.املتعلق ابملطالب املدنية

 

 

 
                                                           

ن قانون المسطرة الجنائية على أنه: يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل م 392تنص المادة  43 

 السنة حبسا أو تفوقها، أن تصدر مقررا خاصا معلال تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.

 ، فإن األمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن.532و 398خالفا لما تضمنته مقتضيات المادتين   

في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا   
طرفه أو المتوقع أداؤها، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ مسبقا يخصم من التعويض النهائي، يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من 

 رغم كل تعرض أو استئناف.
عجل عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أو لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ الم  

 للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليال خاصا، مراعية جسامة الضرر واحتياج المتضرر.لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية 
الستئنافية يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات األحكام الصادرة وفقا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح ا  

 وهي تبت في غرفة المشورة.
 

  47عملي للتكفل القضائي بالنساء واألطفال ضحايا العنف، م س، ص الدليل ال  44 
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 الواردة بقانون محاربة العنف ضد النساء التدابير الحمائية ثانيا:

عالوة عىل الضامانت الواردة ابدلليل العميل للتكفل القضايئ ابلنساء حضااي العنف، تنبغي الإشارة  

ىل أ ن قانون حماربة العنف ضد النساء جاء  غاية يف ال مهية؛ عىل مس توى ممارسة  مبس تجدات مسطريةاإ

قرار مجموعة من التدابري امحلائية الفورية اليت ادلعوى املدنية التابعة، و عقد اجلل  سات، وأ يضا معل عىل اإ

 جيب أ ن  تتخذ يف قضااي العنف ضد النساء، ومهنن الزوجة املعنفة. 

فعىل مس توى ممارسة ادلعوى املدنية التابعة للمطالبة ابلتعويض، مت تقييد حق امجلعيات اليت تعىن  

ذن كتايب من الضحية.مبناهضة العنف ضد النساء أ ن تنتصب طرف  45ا مدنيا، برشط احلصول عىل اإ

ماكنية عقد جلسات رسية بطلب من  ونظرا خلصوصية قضااي العنف ضد النساء مت التنصيض عىل اإ

ذا تعلق ال مر بعنف أ و اعتداء جنيس ضد امرأ ة أ و  الضحية،  خروجا عن مبدأ  علنية اجللسات، وذكل اإ

 46قارص.

لمرأ ة املعنفة، ارتأ ى املرشع من خالل قانون حماربة العنف ضد النساء؛ ويف سبيل فرض امحلاية الالزمة ل

حداها بصفة ، 47ىل مجموعة من  التدابري امحلائيةالتنصيض ع أ ولكها للجهاز القضايئ، اذلي ميكن أ ن يتخذ اإ

ماكنية اختاذ تدابري منع ال (2)فورية لكام اقتىض ال مر ذكل، مهت يف مجملها العنف الزويج تصال فضال عن اإ

 (.1) ابلضحية او الاقرتاب مهنا يف مجيع مراحل اخلصومة القضائية

                                                           
المتعلق الجنائية  22310من القانون رقم  7تتمم على النحو التالي أحكام المادة  بشأن محاربة العنف ضد النساء:  013303من قانون  7المادة  45 

 المشار إليه أعاله: 
والتي تعنى بقضايا العنف ضد النساء، حسب قانونها األساسي، فإنه ال يمكنها أن تنتصب طرفا إال بعد "....غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة   

 حصولها على إذن كتابي من الضحية"
إذا تعلق األمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد من المسطرة الجنائية: " 312المعدلة والمتممة للمادة  013303من قانون  6المادة المادة  46

 أة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية.المر
 "المناقشات أو البحث أثناء طرأ عارض نزاع في يبت حكم أي تالوة أيضا تشمل فإنها ،في الفقرتين أعاله المذكورة لألسباب الجلسة سرية تقررت إذا
 

المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعاله  22310تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم من قانون محاربة العنف ضد النساء:  8المادة  47 

 :82-5-2بالمادة 

أعاله، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير  5-82و 4-82عالوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين  -.82-5-2"المادة 

 الحماية التالية:
حضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛إرجاع الم -  

 إنذار المعتدي بعدم االعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم االعتداء؛ -
 إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في األموال المشتركة للزوجين؛ -

 إحالة الضحية على مراكز االستشفاء قصد العالج؛ -
 األمر باإليداع بمؤسسات اإليواء أو مؤسسات الرعاية االجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك." -

 . يعاقب عليه كما يلي:323-2وتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة خرق هذه التدابير فإن  الفصل  =  

م أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية دره 213111إلى  5111"يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وغرامة من  

 من قانون المسطرة الجنائية.". 82-5-2المشار إليها في المادة 
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 تدابير الحماية الفورية -1

 

  

 قتراب منهااالتدابير المنع من االتصال بالضحية أو  -2

ىل هذه التدابري الفورية، خول املرشع للجهات القضائية؛ حكام ونيابة عامة وقضاء للتحقيق   ابلإضافة اإ

ماكنية احلمك أ و ال مر مبنع الش ض احملكوم عليه أ و املتابع من التصال ابلضحية أ و  حسب ال حوال، اإ

الل اجلنيس أ و سوء املعامةل جرامئ التحرش أ و الاعتداء أ و الاس تغالاقرتاب من ماكن تواجدها، يف مجيع 

 :ويه كام ييل، أ و العنف ضد املرأ ة أ و القارصين، أ اي اكنت طبيعة الفعل أ و مرتكبه
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 احلمك ابملنع يف حاةل الإدانة: 

يف حاةل الإدانة من أ جل جرامئ التحرش أ و الاعتداء أ و الاس تغالل " عىل أ نه  66-2الفصل ينض    

ضد املرأ ة أ و القارصين، أ اي اكنت طبيعة الفعل أ و مرتكبه، ميكن اجلنيس أ و سوء املعامةل أ و العنف 

 للمحمكة احلمك مبا ييل:

منع احملكوم عليه من التصال ابلضحية أ و الاقرتاب من ماكن تواجدها، أ و التواصل معها بأ ي   -2

رخي وس يةل، ملدة ل تتجاوز مخس س نوات ابتداء من اترخي انهتاء العقوبة احملكوم هبا عليه أ و من ات

ذا اكنت العقوبة السالبة للحرية احملكوم هبا موقوفة التنفيذ أ و غرامة فقط أ و  صدور املقرر القضايئ، اإ

 عقوبة بديةل؛

 يضع الصلح املربم بني الزوجني حدا التنفيذ املنع من التصال ابلضحية؛  -1

لهيا يف البند ) -1 ( أ عاله أ و أ ثناء تنفيذ العقوبة السالبة   2خضوع احملكوم عليه، خالل املدة املشار اإ

 للحرية، لعالج نفيس مالمئ.  

ميكن أ ن يتضمن املقرر القضايئ ابملؤاخذة ال مر بتنفيذ هذا التدبري مؤقتا، ابلرمغ من اس تعامل أ ي طريق 

 من طرق الطعن.

نع احملكوم عليه من التصال ابلضحية أ و الاقرتاب من ماكن تواجدها أ و جيوز للمحمكة أ ن حتمك مب 

 "التواصل معها بصفة هنائية، عىل أ ن تعلل قرارها هبذا الشأ ن.

يالحظ من الفصل أ عاله أ ن املرشع قد انتبه ل اثر منع التصال ابلضحية عىل احلياة الزوجية، عندما 

برام الصلح بني الزوجني لوضع حد لتنفيذ يتعلق ال مر ابلعنف الزويج، وهو ما يربر  تنصيصه عىل ُمكنة اإ

 املنع، ويه أ لية مقررة للزوجني فقط. 

 تابعة:امل يف حاةل ال مر ابملنع  

جيوز للنيابة العامة أ و لقايض التحقيق، أ و للمحمكة عند الاقتضاء أ و بطلب  أ نه: 66-1الفصل ينض   

لهيا يف الفصل  أ عاله، ال مر مبنع الش ض  66-2من الضحية يف حاةل املتابعة من أ جل اجلرامئ املشار اإ

 املتابع من التصال ابلضحية أ و الاقرتاب من ماكن تواجدها، أ و التواصل معها بأ ي وس يةل، ويبقى هذا

ىل حني بت احملمكة يف القضية.  ال مر ساراي اإ
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 العقوابت املقررة يف خاةل خرق تدبري املنع من التصال أ و الاقرتاب من الضحية:  

ىل س نتني وغرامة من  - 111-2الفصل ينض      ىل  1.111يعاقب ابحلبس من س تة أ شهر اإ  11.111اإ

حدى هاتني العقوبتني، من خرق تدبري املنع من  التصال ابلضحية أ و الاقرتاب مهنا أ و التواصل درمه أ و ابإ

 أ عاله. 66-1و 66-2معها بأ ي وس يةل، أ و رفض اخلضوع لعالج نفيس مالمئ تطبيقا للفصول 

 

 التطبيق القضائي لتدابير الحماية  – 3

عامل تدابري امحلاية  بعد س نة من دخول قانون حماربة العنف ضد النساء حزي التنفيذ، يالحظ ندرة اإ

جيابيةلكن ال حاكم اليت صدرت عىل قلهتا تعترب ،  48قبل القضاء، ل س امي يف العنف الزويجمن   يف نظران. اإ

يداع مهتم يف قضية عنف زويج مبؤسسة للعالج النفيس،  ويف هذا الصدد نورد أ ول حمك يقيض ابإ

حدى حيثياته نه مبقتىض الفصل 49جاء يف اإ تمتميه ابلقانون رمق يف البند الثالث منه كام وقع  66-2: "وحيث اإ

ن احملمكة يف حاةل احلمك ابلإدانة من أ جل جرامئ العنف ضد املرأ ة ميكن لها احلمك خبضوع احملكوم 211.21 ، فاإ

عليه، لعالج نفيس مالمئ ملدة ل تتجاوز مخس س نوات ابتداء من اترخي انهتاء العقوبة احملكوم هبا عليه أ و من 

ذا اك نت العقوبة السالبة للحرية احملكوم هبا موقوفة التنفيذ أ و غرامة أ و عقوبة اترخي صدور املقرر القضايئ، اإ

ن احملمكة ارتأ ت احلمك خبضوع املهتم لعالج نفيس عىل يد طبيب مت صض وذكل ملذة س نة  -بديةل؛ وحيث اإ

 50.أ شهر.." -8

                                                           
لم أستطع الحصول على أي حكم قضائي  2109يوليوز  07إلى  2109ماي  07مالحظة: طيلة فترة تدريبي بالمحكمة االبتدائية الممتدة بين  48 

 لجديدة في العنف الزوجي.يعمل التدابير ا
 بوجدة االبتدائية بالمحكمة العنف ضحايا بالنساء التكفل خلية أمام بشكاية زوجة تقدمت حينما 2108 يونيو 17 تاريخ إلى القضية فصول تعود 49

 بشهادة وأدلت الزوجية، بيت داخل للعنف عرضها زوجها أن أكدت الخلية، رئيسة طرف من قانوني محضر في إليها االستماع وعند. زوجها ضد

 الذي المشتكية لزوج الشرطة استمعت العامة؛ النيابة من تعليمات على بناء الشكاية مضمون في بحث فتح وبعد.العجز من يوما 21 تتضمن طبية

 المتهم تقديم وبعد.مقالة بواسطة ضربه محاولتها على منه فعل كرد وجهها مستوى على صفعة لها يوجه جعله زوجته، مع خالف في دخل أنه أكد
 جنحة أجل من سراح حالة في متابعته العامة النيابة وقررت الشرطة، محضر في بها المدلى تصريحاته أكد سراح، حالة في العامة النيابة أمام

 08 جلسة آخرها جلسات عدة في للمحاكمة القضية وأدرجت.الجنائي القانون من 414و 411 للفصلين طبقا الزوجة حق في والجرح الضرب

 زوجها، وبين بينها صلح لوقوع مكتوب بتنازل أدلت التي المشتكية وحضرت اإلعالم، سابق رغم حضرها عن المتهم تخلف 2108 دجنبر

 أجل من المتهم بإدانة وقضت القضية، في قرارها بوجدة االبتدائية المحكمة أصدرت ،2109 يناير 18 بتاريخ.باإلدانة العامة النيابة ممثل وتمسك

 النفسية الصحة بمستشفى أشهر 16 لمدة مالئم نفسي لعالج وبخضوعه درهم، -511- خمسمائة قدرها نافذة بغرامة ومعاقبته إليه، نسب ما

 .األدنى الحد في اإلجبار مدة وتحديد الصائر تحميله مع بوجدة،( السادس محمد الجامعي االستشفائي المركز)

منشور  بالموقع االلكتروني "المفكرة  .2109 يناير 18 بتاريخ 234/2005/2108:  رقم جنحي ملف في بوجدة االبتدائية المحكمة حكم 50 

 على الساعة الواحدة بعد الزوال . 2109ماي  28القانونية" تاريخ االطالع   

Le site web : https://www.legal-agenda.com 
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حدى قضااي العنف  ،21/21/112951صادرا عن اس تئنافية اتزة بتارخي ويف قرار أ خر  يتعلق ابإ

ال ول صادر عن حممكة الاس تئناف، وأ نه مجع بني تدبريين للحامية،  ل يقل أ مهية عن سابقه، كونه ،52الزويج

خضاع احملكوم عليه للعالج النفيس.  يتعلق مبنع التصال ابلضحية والاقرتاب مهنا، والثاين قررت من خالهل اإ

  لهيا نعخبصوص تدبري امل حدى حيثيات القرار ما ييل:من التصال ابلضحية والاقرتاب اإ  ، جاء يف اإ

للحفاظ عىل بيت الزوجية مث عادت  1129فرباير  2" وحيث تبني أ ن الضحية تنازلت للمهتم بتارخي 

نظرا ملعاودته تعنيفها وهتديدها لها وعائلهتا ابلقتل والتصفية  22/1/1129وتراجعت عن تنازلها بتارخي 

احملمكة وقررت منع احملكوم عليه من التصال ابلضحية او الاقرتاب من ماكن جلسدية؛ وحيث تداولت ا

 تواجدها أ و التواصل معها ل ي وس يةل ملدة س نة من اترخي تبليغه هذا القرار.."

ب يتبني من القرار اعاله أ ن احملمكة قررت احلمك عىل الزوج املدان بعدم التصال ابلضحية أ و الاقرتا 

ابلرمغ من قيام العالقة الزوجية، ال مر اذلي يتعارض مع من ماكن تواجدها ملدة س نة من اترخي علمه ابلقرار، 

طار املادة  من مدونة ال رسة، وما تس توجبه من مساكنة ومعارشة بني  22احلقوق املتبادةل بني الزوجني يف اإ

 الزوجني.

ذا ما اس توعبنا التعليل القضايئ اذلي ذهب  ىل أ ن تقرير هذا املنع جاء نتيجة معاودة تعنيف  لكن، اإ اإ

ومدى انعاكسه الإجيايب الزوج لزوجته، وهتديدها ابلقتل والتصفية اجلسدية؛ س نالحظ أ مهية هذا التدبري 

 عىل سالمة الزوجة املعنفة.

                                                           
، لإلطالع عليه ينظر 01/01/2109 بتاريخ صادر ،2109_2635_38 عدد نساء ضد عنف جنحي ملف بتازة، االستئناف محكمة قرار 51 

 على الساعة التاسعة مساء  28/00/2109الموقع االلكتروني: "المفكرة القانونية" تاريخ االطالع: 

Le site web : https://www.legal-agenda.com 
 من متزوجة بأنها فيها تعرض بتازة، االبتدائية بالمحكمة المعنفات بالنساء التكفل خلية إلى امرأة بها تقدمت شكاية إلى القضية فصول تعود 52 

 بها العجز مدة طبية بشهادة وأدلت معها، ابنيها واصطحاب مالبسها أخذ من ومنعها الزوجية بيت من بطردها وقام للعنف، عرضها الذي المتهم،

 بيت من يطردها ولم زوجته، يعنف لم أنه وأكد إليه، المنسوب أنكر القضائية، الضابطة طرف من المتهم إلى االستماع وعند.يوما 20 هي والتي

 األمر لتنفيذ المشتكية رفقة القضائية الشرطة من دورية انتقلت ذلك، على بناء.حوائجها ومن ابنهما من تمكينها إلى استعداده مبديا الزوجية،
 بأعلى الصراخ في الزوج شرع أغراضها، وأخذ المنزل، بدخول للزوجة السماح الزوج من الدورية عناصر طلب وعندما منزلها، إلى بإرجاعها

 أثناء عموميين موظفين وإهانة الزوجة، ضد والتهديد والجرح الضرب أجل من المتهم العامة النيابة تابعت الوقائع، هذه على وبناء...،صوته= 
 الفصول في عقوبتها وعلى عليها المنصوص األفعال وهي موافقته، دون من خاص مكان في شخص صورة وتسجيل والتقاط بوظيفتهم، قيامهم

 بتاريخ.النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق 013303 قانون من 447/0و 429/0و 2 والمادتين الجنائي، القانون من 263و 429و 410

 نافذة مالية وبغرامة شهرين، لمدة النافذ بالحبس عليه والحكم إليه، المنسوب أجل من المتهم بمؤاخذة االبتدائية المحكمة قضت 00/14/2109

 أن مضيفا إليه، المنسوبة والتهديد الضرب أفعال أنكر وقد المتهم، حضر االستئناف محكمة أمام المحاكمة مرحلة خالل.درهم 2111 قدرها

 ما لتصوير دفعه ما وهو باالستفزاز، شعوره إلى أدى مما مالبسها، فقط وليس األثاث جميع نقل أجل من المنزل إلى عائلتها رفقة أتت المشتكية
 عن بإشهاد وأدلى المشتكية دفاع وحضر. األسرة محكمة أمام يطرح قد الذي النزاع في الحقا به اإلدالء يمكن لديه كدليل الصور بقاء بغية وقع
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ىل ابللجوء  ل ن الوظيقة تناقض مع مبدأ  املساكنة الرشعية،هكذا ل نرى أ ي  الردعية لن تتحقق اإ

ماكنية اتفاق الزوجني عىل لهذا التدبري حفاظا عىل سالمة الزوجة من هجة، فضال عىل أ ن  املرشع قد أ قر اإ

ماكنية اس مترار  وضع حد لتنفيذ هذا املنع من هجة أ خرى، وابلتايل يكون قد جنح يف التوفيق بني الردع  واإ

 رشعية.العالقة الزوجية ومعها املساكنة ال 

  :خضاع احملكوم عليه لعالج نفيس، جاء يف القرار ما ييل  أ ما خبصوص التدبري املتعلق ابإ

وحيث تداولت احملمكة وقررت خضوع احملكوم عليه خالل مدة س نة لعالج نفيس مالمئ عىل تدبري .."

اس تعامل أ ي الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف، وينفذ هذا التدبري فور توصهل هبذا القرار ابلرمغ من 

نه عىل الطبيب املعاجل اعداد تقرير عن تطور حاةل احملكوم عليه  طريق من طرق الطعن؛ وحيث اإ

ىل قايض تطبيق العقوابت، للتأ كد من حتسن  ابخلضوع للعالج لك ثالثة أ شهر عىل ال قل ويوهجه اإ

ذا اس تقر رأ ي الطب  ىل نفس ال فعال اليت أ دين من أ جلها، واإ هناء سلوكه وتفادي عودته اإ يب املعاجل عىل اإ

نه خيطر قايض تطبيق العقوابت بواسطة تقرير مفصل يربر ذكل.  هذا التدبري قبل الوقت احملدد هل فاإ

شعار الضحية بتقرير الطبيب املعاجل بقرار القايض امللكف بتطبيق العقوابت اللك عىل نفقة  وجيب اإ

 53املهتم.".

ىل حد يف ال خري، ميكن القول أ ن املرشع من خالل ق    انون حماربة العنف ضد النساء قد جنح اإ

بعيد يف وضع أ ليات حامئية هممة يف يد مجموعة من اجلهات القضائية، قبل البدء يف احملامكة وأ ثناءها بل وحىت 

 بعد الإدانة، جلها يمتزي بعنرص الفورية يف اختاذها، مع تقرير عقوابت عىل خرقها. 

يبقى القضاء الزجري من خالهل أ حاكمه وقراراته املعول عليه  ،القويةابلرمغ من لك هذه الضامانت لكن 

لتحقيق تكفل قضايئ انجع وفعال، مبا يكرس مناهضة حقيقية للعنف ضد النساء عامة، والعنف الزويج عىل 

 وجه اخلصوص.

 

                                                           
 ، سبقت اإلحالة عليه. 01/01/2109 بتاريخ صادر ،2109_2635_38 عدد نساء ضد عنف جنحي ملف بتازة، االستئناف محكمة قرار 53 
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حدود مواكبة القضاء الزجري للسياسة الجنائية في مجال مناهضة العنف الفقرة الثانية: 

 الزوجي

يقوم القضاء الزجري بدور همم يف مناهضة العنف ضد النساء، عندما يتبىن فعال املعايري ادلولية ملاكحفة 

ويلزتم املبادئ ادلس تورية املتعلقة بضامن احلق يف التقايض، والتحقيق يف هذه الظاهرة خالل فرتة احملامكة، 

القضاء عىل الإفالت من العقاب، مبا حيقق أ فعال العنف املرتكبة، ومعاقبة مرتكيب هذه ال فعال؛ من أ جل 

الردع العام واخلاص، والتعويض عن ال رضار اليت تلحق بضحااي هذه ال فعال، انهيك عن رضورة جتاوز 

ثبات خاصة يف العنف الزويج.  صعوبة الإ

تيان مناذج من العمل القضايئ بعد صدور ل ابإ  مالمسة هذا ادلور احملوري يف مسار التكفل لن يتضح اإ

( نسلط من خاللها الضوء عىل الإشاكلت اليت تعرتض دور احملمكة يف أ ولقانون حماربة العنف ضد النساء )

 .( اثنياهممهتا املتعلقة بتطويق ومناهضة ظاهرة العنف الزويج )

 

نماذج أحكام صادرة بخصوص جرائم العنف الزوجي بعد صدور قانون محاربة  أوال: 

 العنف ضد النساء

موعة من التحدايت اكن يواهجها القضاء تتعلق جمل التصديحاول املرشع يف قانون حماربة العنف ضد النساء 

أ ساسا بغياب جترمي رصحي لبعض ال فعال ابعتبارها عنفا يلحق رضرا ابملرأ ة، وذكل من خالل مجموعة من 

من بيت الزوجية والإمتناع عن املقتضيات الزجرية؛ حزي كبري مهنا يتعلق ابلعنف الزويج، كتجرمي الطرد 

ليه ؛الإكراه عىل الزواج ابس تعامل العنف والهتديد؛ تبديد أ و تفويت أ موال ال رسة بسوء نية؛ فضال  رجاعها اإ اإ

عن جترمي بعض ال فعال ابعتبارها صورا من صور التحرش اجلنيس، واملساس حبرمة جسد املرأ ة، بأ ي 

أ قوال أ و معلومات صادرة بشلك خاص أ و رسي، دون موافقة وس يةل، ابلتقاط أ و تسجيل أ و بت أ و توزيع 

 أ حصاهبا.

س نقترص يف هذا الصدد عىل بعض ال حاكم القضائية الصادرة مبحمكة ميسور بشأ ن بعض جرامئ  

 العنف الزويج:

 جنحة القذف ضد املرأ ة 
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ابتدائية من أ شاكل العنف النفيس املرتكب ضد الزوجة جند جنحة القذف، ففي حمك صادر عن    

درمه( جاء فيه ما ييل: "حيث اثبت  1111قررت فيه مؤاخذة  الزوج املهتم بغرامة انفذة قدرها ) 54ميسور،

ىل مركز الرشطة القضائية وقدم شاكية بزوجته مدعيا بأ هنا  من حمارض الضابطة القضائية أ ن املهتم توجه اإ

 د انتقال عنارص الضابطة القضائية.ختونه وتوجد ببيت خليلها، وهو ال مر اذلي تأ كد عدم حصته عن

نه طبقا للفصل  ذا  221وحيث اإ ىل  صض أ و هيئة، اإ من القانون اجلنايئ يعد قذفا ادعاء واقعة أ و نسبهتا اإ

لهيا.  اكنت هذه الواقعة متس رشف أ و اعتبار الش ض أ و الهيئة اليت نسبت اإ

ن ادعاء واقعة اخليانة الزوجية ضد املش تكية مل يكن بسبب  جنسها اكمرأ ة ذكل أ ن الرجل نفسه وحيث اإ

 ميكن أ ن يكون حضية لدعاء اخليانة.

نه بقيام املهتم ابدعاء هذه الواقعة )اخليانة الزوجية( ونسبهتا لزوجته وما يشلكه ذكل من حتقري يف  وحيث اإ

ىل نه ابلنظر اإ  كون حقها ومساس برشفها جيعل العنارص املكونة جلنحة القذف قامئة يف انزةل احلال..وحيث اإ

ىل خطورة الفعل، ارتأ ت معه احملمكة متتيعه بظروف الت فيف طبقا  العقاب املقرر يف القانون قاس ابلنس بة اإ

 من القانون اجلنايئ..". 229و 228للفصلني 

يالحظ من خالل احلمك أ عاله أ ن احملمكة كيفت الفعل عىل أ ساس القذف ضد امرأ ة، ابلرمغ من أ ن مرتكب 

مل جيرم القذف ضد الزوجة، واجلديد اذلي حيمهل قانون حماربة  221، ل ن الفصل الفعل يعد زوج الضحية

ذا اكن القذف املرتكب ضد املرأ ة بسبب جنسها،  222-1العنف ضد النساء هو تشديد العقوبة يف الفصل  اإ

كن بسبب وهو ما ل يتوفر يف  القضية أ عاله، حيث اعتربت احملمكة ادعاء اخليانة الزوجية ضد املش تكية مل ي

 جنسها اكمرأ ة، ل ن الرجل ميكن أ ن يكون حضية لدعاء اخليانة.

ويف قضية أ خرى صادرة عن نفس احملمكة، شددت احملمكة من العقوبة لرتاكب جنحة القذف ضد املرأ ة 

ذ اعتربت توجيه لكمة "عاهرة" ضد امرأ ة قذفا بسبب جنسها، وجاء يف حيثيات احلمك ما  بسبب جنسها، اإ

طار حبهثا للقضية اس متعت للشاهد أ عاله فأ كد بأ ن املهتم قام بنعت "..و  55ييل: ن احملمكة ويف اإ حيث اإ

                                                           
، غير 13/17/2109صادر بتاريخ  0498/2012/2108صادر عن المحكمة االبتدائية لبولمان بميسور، في الملف عدد  651حكم رقم  54 

 منشور
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ن القذف املوجه للمش تكية اكن بسبب جنسها ويكون رضف  املش تكية بعبارة العاهرة ابلشارع العام..وحيث اإ

 التشديد قامئا يف انزةل احلال.."

 رجاع ال  زوج املطرودجنحيت الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن اإ

 مبقتىض القانون علهيا يعاقب جرمية املطرود ارجاع عن الامتناع أ و الزوجية بيت من الطرد أ حضى لقد

 من ابحلبس يعاقب " أ نه: عىل نض حيت 211.21 بقانون واملمتم املعدل اجلنايئ القانون من 262-2 الفصل

ىل شهر ىل 1111 من وغرامة أ شهر ثالثة اإ  عن الامتناع أ و الزوجية بيت من الطرد عن درمه، 2111 اإ

رجاع  وتضاعف ال رسة مدونة من 21 املادة يف عليه منصوص هو ملا وفقا الزوجية، بيت من املطرود الزوج اإ

 "العود حاةل يف العقوبة

 السكن حق وهو للفرد، ال ساس ية احلقوق من حبق مساس هو الوجوه من وجه بأ ي املسكن من الطردف

 مضن يدخل جريم فعل أ و سلوك املطرود، الزوج ارجاع عن الامتناع أ ن كام ،اخلاصة حياته عىل واعتداء

 احلياة تطويق حاول فاملرشع وابلتايل اجلنايئ، القانون من 262-2 الفصل مبقتىض قانوان علهيا املعاقب اجلرامئ

 بأ مهنا ميس أ ن ميكن فعل أ ي يدخلها ل حىت ال رسية العالقة وتسييج اجلنائية امحلاية من بنوع الزوجية

ليه الإشارة جتب ومما. وسالمهتا ن الفعل وتكرار العود حاةل يف أ نه اإ  ال وىل من أ كرث وتشدد تضاعف العقوبة فاإ

مياءة ذكل ويف الفعل، مرتكب عىل ىل قوية اإ  العالقة يف الضعيف للطرف القانوين ال من أ س باب توفري اإ

  56.الزوجية

ن  احملمكة ل ترتدد يف مؤاخذة املهتم لكام تيقنت من واقعة طرد الزوجة أ و وعىل مس توى العمل القضايئ، فاإ

رجاعها، ففي حمك صادر عن ابتدائية ميسور أ دانت فيه زوج طرد زوجته من بيت الزوجية  الامتناع عن اإ

: "حيث رصح املهتم 57درمه، جاء فيه ما ييل 111بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية انفذة قدرها 

اي أ نه فعال قام بطرد زوجته املش تكية من بني الزوجية بسبب خيانهتا هل بعد أ ن ضبطت رفقة  صض متهيد

ذا اكن هذا الاعرتاف صادرا عن  ن أ قوى ما يؤاخذ به املرء اعرتافه عىل نفسه، خاصة اإ أ خر مبزنهل..، وحيث اإ

نه ونظرا لظروف املهتم الاجامتعية ول ن طرد رادة حرة غري مكرهة..، وحيث اإ ه لزوجته جاء بسبب خيانهتا اإ

                                                           
 05/00/2109محمد الزماط، إشكاليات ومستجدات الطرد من بيت الزوجية، مقال منشور بمجلة "مغرب القانون االلكترونية"، تاريخ االطالع  56 
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هل وما اس تتبع ذكل من انفعال بسبب احلاةل النفس ية اليت اكن علهيا فقد قررت متتيعه بظروف الت فيف 

خل"  .وجعل العقوبة احلبس ية موقوفة التنفيذ..اإ

  جنحة الإمساك العمدي عن النفقة 

ذ تصل عدد تتصدر جنحة الإمساك العمدي عن النفقة قامئة أ نواع العنف اليت  تتعرض لها الزوجة، اإ

ىل   1126القضااي وفق تقرير النيابة العامة الثاين لس نة  عنفا   211.21ويعترب مبقتىض قانون  2182،58اإ

همال الزوج ملدة  يوما عوض  11اقتصاداي، هذا ال خري محل معه مس تجد مسطري همم؛ يمتثل يف رفع مدة اإ

العديد من الزوجات من التوصل ابملبلغ احملكوم لها به،  يوم اليت اكن معمول هبا، وبذكل ستمتكن 22

ثباته، وابلرجوع للعمل القضايئ، جنده  ل يرتدد يف مؤاخذة املهتم مبجرد اعرتافه ابلعجز عن ال داء من دون اإ

أ يدت  كام أ نه يفرس عنرص العمد مبجرد امتناعه عن ال داء، ففي حمك صادر عن غرفة الاس تئنافات اجلنحية

دانة املهتم، جاء يف حيثياته ما ييل: " ..وحيث استند احلمك الابتدايئ فامي  من خالهل حكام ابتدائيا قىض ابإ

دانة عىل اعرتاف املهتم أ مام الس يد وكيل املكل وأ مام هيئة احلمك موحضا بأ نه عاجز عن أ داء  قىض به من اإ

ن اعرافه هذا قد جاء رصحيا ل لبس فيه، واحضا درمه..وحيث اإ  21991.11النفقة احملكوم هبا واملقدرة يف 

ن الاعرتاف مىت اكن مس تجمعا لتكل ال وصاف اكن جحة عىل  جامل فيه، قاطعا ل احامتل فيه..وحيث اإ ل اإ

ن الفصل  يعاقب لك من صدر عليه حمك هنايئ أ و قابل للتنفيذ املؤقت بدفع النفقة  261صاحبه. وحيث اإ

ىل زوجته أ و فروعه..وأ مسك مع  دا عن دفعها يف موعدها احملدد.اإ

ن عنرص العمد حسب ما اس تقر عليه اجهتاد حممكة النقض يعترب متوفرا مبجرد امتناع  وحيث اإ

احملكوم عليه عن ال داء، ال مر اذلي تكون معه اكفة العنارص التكوينية جلنحة املتابعة اثبتة يف حق املهتم مما 

     59يتعني معه مؤاخذته..".

 

                                                           
  203ص  2108تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة  58 

بتاريخ  2109/2810/2في الملف عدد  09/81عن غرفة  االستئنافات الجنحية بالمحكمة االبتدائية لبولمان ميسور رقم  حكم صادر 59 

 غير منشور. 2109/10/22



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

64 

 

 أدوار القضاء الزجري في قضايا العنف المرتكب ضد الزوجة قصور ثانيا:

تراهن الس ياسة اجلنائية يف جمال العنف ضد النساء عىل ال دوار اليت ميكن أ ن يضطلع هبا القضاء  

ىل مجموعة من ال حاكم والقرارت القضائية الصادرة بشأ ن  الزجري يف تطويق هذه الظاهرة، لكن ابلرجوع اإ

ثبات  العنف الزويج، جنده يصطدم يف سبيل حتقيق هذه الغاية مبجوعة من الإكراهات؛ من قبيل صعوبة اإ

ذا ما تيقنت احملمكة من وجوده فاإن التعويض 2الزوجة تعرضها للعنف يف العديد من احلالت ) ( وحىت اإ

يكون أ حياان غري متناسب مع الرضر اذلي حلق هبا من هجة، فضال عن عدم متكهنا يف أ حيان كثرية من 

(. كام أ ن تعامل القضاء مع العقوبة مبنطق احلفاظ عىل كيان ال رسة ل 1ممارسة حقها يف املطالبة ابلتعويض )

 (.1حيقق الردع العام واخلاص بل ويسامه يف ظاهرة العود والامتدي يف تعنيف الزوجة )

 صعوبة اإلثبات في العنف الزوجي  -1

ثبات العنف مب تلف أ نو   من  اً يف ش ىت مراحل التكفل القضايئ، بدءاعه تعاين الزوجة من مشلكة اإ

ما لعدم  مرحةل البحوث المتهيدية، اليت تنهتيي يف أ غلب ال حيان حبفظ الشاكية من طرف النيابة العامة، اإ

كفاية ال دةل، يف احلاةل اليت تقترص الضحية عىل الإدلء بشهادة طبية دون الاستناد عىل شهادة الشهود 

ثبا ثبات أ اثر العنف بشهادة وغريها من وسائل الإ ناكر املش تىك به يف غياب اإ ت،  كام تقوم حبفظها يف حاةل اإ

 –طبية، وذكل عندما تعرتض الزوجة مجموعة من الإكراهات للقيام هبذا الإجراء، كوجودها يف مناطق انئية 

قلمي بوملان مبيسور تراخهيا يف الكثري ، أ و مصادفهتا مع أ ايم العطل والسبت وال حد، فضال عن -كام هو حال ابإ

جنازها.  من ال حيان عن اإ

ثبات   ن الزوجة جتد نفسها يف فصل أ خر من صعوبة اإ ويف حاةل اختاذ النيابة العامة لقرار املتابعة، فاإ

ذ هناك حمامك تراعي جرامئ النوع والعنف الزويج عىل  العنف، فال مر يبقى مرتواك للسلطة التقديرية للقايض، اإ

زي خبصوصية ارتاكبه داخل بيت الزوجية، وتكتفي بنتاجئ الفحض الطيب. يف حني وجه اخلصوص، اذلي يمت

ثبات،  هناك مجموعة من ال حاكم انهتت برباءة املهتم لإناكره يف مجيع مراحل اخلصومة؛ ولعدم وجود وسائل لالإ

يف  18/21/1128ففي حمك جنحي ابتدايئ صادر بتارخي لء بشهادة الفحض الطيب، "عىل الرمغ من الإد

، تتل ض وقائعه أ نه: بتارخي..تقدمت املسامة..بشاكية أ فادت من خاللها أ ن 11/1222/1128امللف عدد 

املهتم يعترب زوهجا، وأ نه عرضها للمك عدة مرات عىل مس توى عيهنا وجسدها وأ دلت بشهادة طبية مدة العجز 

 يوم. 29هبا 
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يف شاكية زوجته املش تكية، فتوبع من طرف واس متع للمهتم عند الضابطة القضائية، فأ نكر ما جاء به  

 من القانون اجلنايئ. 211النيابة العامة من أ جل الرضب واجلرج طبقا للفصل 

ناكر املهت  ناكره،  موابإ يف سائر مراحل البحث واحملامكة، وبقاء امللف خال من دليل أ و قرينة تفند اإ

ليه ومحلت اخلزينة العامة   60الصائر."رصحت احملمكة برباءته مما نسب اإ

نفس التوجه سلكه حمك أ خر صادر عن غرفة الاس تئنافات مبحمكة ميسور أ يد من خالهل احلمك 

ناكره، وجاء فيه ما ييل: " حيث يؤخذ من احلمك  الابتدايئ القايض بعدم مؤاخذة املهتم لعدم وجود أ دةل تفند اإ

عدد..املنجز من طرف ..يس تفاد  القضائيةاملطعون فيه، ومن ابيق مستندات امللف ومهنا  حمارض الضابطة 

منه أ ن املش تكية تقدمت بشاكية من أ جل الرضب واجلرح يف مواهجة زوهجا املهتم مدلية بشهادة طبية مدة 

ليه. وبناء عىل ذكل اتبعت النيابة العامة  12العجز هبا  يوما. ودلى الاس امتع للمهتم متهيداي نفى املنسوب اإ

د مناقشة القضية من طرف حممكة ادلرجة ال وىل، انهتت الاجراءات أ ماهما بصدور مبا ذكر سالفا وبع الظنني

احلمك املطعون فيه بعدم املؤاخذة..، وبعد املداوةل وطبقا للقانون ترصح غرفة اجلنح الاس تئنافية: .. اثنيا من 

بتدائية وما أ وحضته حيث املوضوع: ..وحيث تبني للمحمكة أ ثناء املداوةل ويف نطاق ما راج أ مام احملمكة الا

هذه ال خرية يف حمكها من وقائع ونتاجئ البحث أ ن احلمك املس تأ نف جاء معلال مبا فيه الكفاية سواء من الناحية 

 61الواقعية أ و القانونية، وبذكل جاء مصادفا للصواب.."

ثبات التقليدية يف قضااي النساء يف ال خري،   املعنفات، يرجع ميكن القول أ ن متسك القضاء بوسائل الإ

ثبات لاكفة اجلرامئ دون متيزي بني  ىل قانون املسطرة اجلنائية، اذلي يعكس التصور املوحد بشأ ن الإ أ ساسا اإ

، وهو ما جيعل توس يع دائرة الإثبات خبصوص اجلرامئ 62خصوصيهتا، ونوعية حضاايها وأ اثرها وانعاكساهتا."

 املرتكبة ضد املرأ ة مسأ ةل رضورية.
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 التعويض وإشكالية عدم تناسبه مع الضرر الالحق بهاحق الزوجة في  -2

ىل أ ن بعض املعنفات أ ثناء مطالبهتن   قبل احلديث عن معضةل التعويضات املدنية الهزيةل، نشري اإ

ذ حتمك احملمكة بعدم قبول املطالب املدنية شالك، وهو  ابلتعويض، يواهجن صعوابت يف تأ دية املبلغ اجلزايف، اإ

ىل القضاء. ما يتعارض من املبدأ    الكوين للحق يف الولوج اإ

ويف هذا الصدد رفضت الغرفة الاس تئنافية اجلنحية مبحمكة بوملان مبيسور اس تئناف املطالبة ابحلق  

حدى حيثياته: "من حيث الشلك: حيث قدمت املطالبة  ذ جاء يف اإ املدين لعدم تأ ديهتا الرسوم القضائية، اإ

نه الرمس القضايئ ابملرحةل الابتدائية مما يفقدها الصفة لرفع ابحلق املدين اس تئنافها دون أ ن تؤدي ع 

 63الاس تئناف، مما جيعل اس تئنافها غري مس توف لإحدى رشوطه الشلكية ويتعني الترصحي بعدم قبوهل.."

ىل غرفة اجلناايت بفاس تتعلق بقتل الزوجة ش نقا من طرف ابهنا "من زوج  "ويف فضية رفعت اإ

ن الطلبات املقدمة ل يوجد ابمللف ما أ خر" تقدم زوهجا مبطالبه ا ملدنية، جفاء قرار احملمكة اكل يت: "حيث اإ

 64يفيد أ داء الطالب للقسط اجلزايف أ و حصوهل عىل املساعدة القضائية مما يتعني معه عدم قبولها شالك".

 -اهنا واملالحظ يف هذا الإطار أ نه من خالل الاطالع عىل العديد من ال حاكم والقرارات يثري انتب"

غياب انتصاب الزوجة طرفا مدنيا يف ادلعوى  –خاصة يف جرامئ الرضب واجلرح املرتكبة ضد النساء 

ىل ارتفاع مبلغ القسط اجلزايف احملدد يف  درمه أ مام غرفة اجلناايت حملامك  211العمومية، ولعل ذكل راجع اإ

وبني احلق يف التعويض جلرب  الاس تئناف، واذلي يشلك عائقا يف وجه النساء املعنفات، حيول بيهنن

 65أ رضارهن."

تقدير التعويض عن ومن الضامانت املهمة اليت جيب أ ن يكرسها القضاء خالل مرحةل احملامكة، يه 

ل أ نه ابلرجوع للعمل القضايئ الرضر عىل أ ساس جحم الرضر الالحق ابلضحية وأ بناهئا من جراء الاعتداء ، اإ

ل بتعويضات هزيةل جدا ول تتناسب  املتعلق جبرامئ الاعتداء عىل النساء، جند أ ن احملامك ل حتمك للضحااي اإ

حد القضااي اكمال، يتعلق ابلعنف ضد الزوجة ل  عىل ملف  فبالإطالعبتاات مع جحم الرضر الالحق هبن، 
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أ حدها عىل مس توى صورا بشعة للزوجة الضحية تظهر جروحا معيقة  يتضمن ،ابحملمكة الابتدائية بفاس

ىل عدد من اجلروح بفخذهيا، انهيك عن  ضافة اإ ىل اذلقن( وال خر عىل مس توى العنق، اإ الوجه )من ال ذن اإ

 2111الكدمات مب تلف أ حناء اجلسم، ورمغ جسامة هاته ال رضار فقد حمكت احملمكة لها بتعويض قدره 

 66ت اجلاين يف حدود س نتني.درمه، فامي أ دان

نفاذ القانون  هذه ال حاكم تعترب يف نظران جمحفة يف حق املعنفات، وتكرس متيزيا ضدهن من هجات اإ

يغيب معها ال من القضايئ والقانوين اذلي جيب أ ن حتظى به هذه الفئة الهشة. فضال عىل أ ن  حبيث ،نفسهم

ىل لقسط اجلزايفعدم قدرة املعنفة عىل انتصاهبا طرفا مدنيا بسبب ا ىل انتاكس مبدأ  تيسري الولوج اإ ؛ يؤدي اإ

 العداةل اذلي ظل مطلبا حقوقيا وترشيعيا، خاصة عندما يتعلق ال مر ابلتكفل النساء حضااي العنف. 

 

  الظروف القضائية المخففة والمشددةالعقوبة في العنف الزوجي بين   -3

صطدم مع مبدأ  رضورة احلفاظ عىل تعندما يتعلق ال مر ابلعنف الزويج فاإن العديد من احملامك 

لكن ابلرجوع لفلسفة قانون حماربة العنف ضد  ومتتع بذكل الزوج بظروف الت فيف، ،الامتسك ال رسي

لإيذاء ضد  ال فعال املوهجة ضد النساء يف وضعية خاصة، اكلعنف أ و االنساء، جنده يشدد العقوبة عىل 

خل.  ىل أ نه الزوجة أ و الطليقة حبضور ال بناء أ و الوادلين..اإ ضافة اإ قام بتوس يع دائرة املشمولني بتشديد اإ

خل.   العقوابت، لكام تعلق ال مر ابلزوج أ و اخلاطب أ و الطليق..اإ

املرأ ة هكذا فاإن من شأ ن عدم المتيزي بني اجلرامئ فامي يتعلق ابلظروف القضائية أ ن يتحول متيزي ضد  

حضية العنف، ل ن النتيجة احلمتية لتطبيق ظروف الت فيف يف هذه احلاةل يه عدم مناهضة العنف بل 

وتكريسه، وابلتايل حرمان املرأ ة من حامية القانون، هكذا فعىل الرمغ من صدور أ حاكم قضائية ابلإدانة يف 

ل أ ن متتيعهم بظروف الت في ف جيعل العقوبة احلبس ية ل تتجاوز حق ال زواج مرتكيب العنف ضد زوجاهتم اإ

 يان تكون العقوبة موقوفة التنفيذ.شهر أ و شهرين، بل يف غالب ال ح 
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بيد أ ن جرامئ العنف ضد املرأ ة خاصة ضد الزوجة تقتيض تشديد العقوبة واستبعاد ظروف  

ملي لهذه الت فيف، فتشديد العقوبة ميكن أ ن يشلك أ لية من أ ليات مناهضة العنف، ومسايرة املد العا

  67 الظاهرة، وجتس يد الاختيارات الوطنية يف هذا الباب، وتنفيذا للزتامات ادلوةل املغربية هبذا اخلصوص.

ذ أ ن التشديد   ويف الوقت نفسه، ينبغي المتيزي يف نظران بني أ شاكل العنف املرتكبة ضد الزوجة، اإ

هامل ال رسة خصوصا جيب أ ن ل يشمل بعض أ فعال العنف اليت ل تعترب خطرية اكلسب  والش مت، أ و جنحة اإ

 عندما يربئ الزوج ذمته من النفقة احملكوم هبا للزوجة.

 

ساءة اس تعامل السلطة التقديرية للقضاء سواء عند البت يف القضااي أ و " ميكن القول أ ن، يف ال خري اإ

ثبات عىل أ خرى، أ و من ضعف العمل العام بأ حوال اجملمتع  عند تدبريها، من خالل ترجيح بعض وسائل الإ

وثقافته واختياراته الاسرتاتيجية، يرتتب عهنا من هجة أ وىل نوع من الكيل مبكيالني يف الاهامتم القضايئ 

ذ تعطى أ مهية خاصة لقضااي تعترب ذات أ مهية كبرية مثل جرامئ ال موال واجلرامئ  ابمللفات حسب نوعيهتا، اإ

اكف ملناقش هتا وتفعيل املقتضيات القانونية الس ياس ية واخملدرات..، وذكل من خالل ختصيض وقت 

الإجرائية، يف حني يطبع تدبري ملفات العنف ضد النساء معوما والعنف الزويج خصوصا بنوع من الرسعة 

ىل  جراءات حتقيق ادلعوى، مبا يويح بعدم تقدير خماطر العنف الزويج، وتؤدي من هجة اثنية اإ واخزتال اإ

فالت عدد كبري من اجلناة من ال   68عقاب."اإ

نه مل يأ ت جبديد عىل مس توى تضييق هذا  وابلرمغ من صدور قانون حماربة العنف ضد النساء، فاإ

زاةل قضاء احلمك  نطاق السلطة التقديرية للقايض وتوجهيها يف اجتاه مناهضة العنف ضد النساء، بل أ نه قام ابإ

 من تشكيةل اخللية القضائية للتكفل.

                                                           
ط، فترة فاتحة اليزيدي، خاليا التكفل بالنساء واألطفال "المحكمة االبتدئية بتمارة نموذجا"، بحث نهاية التكوين، المعهد العالي للقضاء الربا 67 

 34ص  2105/2107التدريب 
القانون الجنائي من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من التمييز والعنف، دراسة من إنجاز المصطفى الناوي، خديجة الروكاني، قراءة في  68

 39، ص 2101الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، يونيو 
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الالزم تعزيز هذا اجلهاز بقضاء مت صض يف هذه القضااي؛ حىت ويف هذا الصدد نرى أ نه من 

نس تطيع حتقيق النجاعة املطلوبة خالل اخلصومة القضائية مكرحةل هممة جدا يف مسار التكفل القضايئ ابلنساء 

 .حضااي العنف.

 
 

 : مرحلة التنفيذالمطلب الثاني

ل ابلعناية مبرحةل ل يكمتل املسار التكفيل ابلنساء حضااي العنف، وخاللهن ال  زوجات املعنفات، اإ

ىل رضورة  التنفيذ؛ مكرحةل أ ساس ية تمتكن خاللها الضحية من استيفاء حقوقها خاصة املدنية مهنا، ابلإضافة اإ

أ ن هذه املواكبة النفس ية، تظل متعذرة بتعذر وجود الطب النفيس  غري ،مواكبة دمعها النفيس ما بعد احملامكة

 داخل تأ ليف اخللية القضائية.

ىل مجموعة من الإجراءات يتعني اختاذها   ومعوما، يرشدان ادلليل العميل للمعايري المنوذجية للتكفل اإ

 69لبلوغ أ هداف مسار التكفل خالل هذه املرحةل ويه كام ييل:

    أ ن يتوىل الإرشاف عىل هذه املرحةل قايض التنفيذ اذلي جيب أ ن يويل عناية فائقة مللفات التنفيذ

املتعلقة ابل حاكم الصادرة يف قضااي العنف ضد املرأ ة، واليت جيب أ ن يكون لها لون ممزي عن ابيق 

اءات املتعلقة مللفات التنفيذ ال خرى، وعىل القايض املذكور أ يضا أ ن حيرص عىل  مبارشة الإجر 

 ابلتنفيذ بشلك رسيع وفعال؛

  أ ن تس متر املساعدة القضائية للضحية خالل هذه املرحةل أ يضا؛ 

  جراءات التنفيذ مبجرد تقدمي طلب بذكل ويعذر املنفذ احملكوم عليه مبا  ابلوفاء، أ ن يرشع يف مبارشة اإ

 قىض به احلمك حال؛

 من قانون املسطرة املدنية املتعلق ابلإذن  221 من الفصلمقتضيات الفقرة الثانية  أ ن يمت تفعيل

جراء جحز حتفظي عىل أ موال املدين لضامن استيفاء حقوق احملكوم لها؛  ابإ

                                                           
 48، مرجع سابق، ص الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل 69  
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  ن مل توجد جيرى التنفيذ عىل ال موال العقارية للمحكوم عليه أ ن يبارش التنفيذ عىل ال موال املنقوةل، فاإ

هناء معلية التنفيذ بتحرير من قانون املسطرة املدنية، وعىل ا 222طبقا للفصل  ىل اإ ملنفذ أ ل يسارع اإ

حمرض امتناع أ و بعدم وجود ما حيجز عىل الرمغ من متكل املنفذ عليه ملا ميكن أ ن يقع عليه التنفيذ، 

فاملالحظ معليا بأ ن مساطر التنفيذ تنهتيي عادة بتحرير حمرض بعدم وجود ما حيجز مبجرد امتناع 

عالن رفضه ابلرمغ من متلكه ملنقولت وعقارات  وأ رصدة بنكية أ و مداخيل  املنفذ عليه عن التنفيذ واإ

 شهرية قارة، فالبد من تفعيل اكفة املساطر املتعلقة ابلتنفيذ.
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لتعزيز منظومة التكفل القضائي بالنساء  يةالتنسيق كآل ان: لجالفصل الثالث

 ضحايا العنف

حداث اللجنتني احمللية  واجلهوية للتكفل ابلنساء وال طفال مكرحةل أ وىل من خالل ما يأ يت س ياق اإ

حداهثا، اذلي أ ابن  ،أ فرزه التقيمي املركزي لتجربة اخللية القضائية بعد ميض ما يقارب الست س نوات من اإ

 .عن  مجةل من العوارض املؤثرة عىل أ داهئا طيةل مسار التكفل

ىل طبيعة ومس توى التنس يق القامئ بني املتدخلني املتصف ابحملتشم   يرجع السبب يف معظمها اإ

ىل اختاذ املبادرة لإجياد أ ليات لتأ طري وعقلنة التنس يق البني قطاعي، قامئة عىل  واحملدود، ما دفع الوزارة اإ

رشاك اجملمتع املدين، وذكل  مبوجب دورية صدرت عن أ سس خدماتية تشاركية مندجمة ترخس الوعي بأ مهية اإ

ىل العمل عىل  21/21/701121بتارخي 1س/11الس يد الوزير عدد  ، حث فهيا اكفة ممثيل اخلالاي ابحملامك اإ

حداث جلان حملية عىل مس توى ادلوائر القضائية للمحامك الابتدائية وأ خرى هجوية موازية  (.املبحث ال ول) اإ

ممثلني مجليع املتدخلني املعنيني بغية حتقيق حامية شامةل  عىل مس توى ادلوائر القضائية الاس تئنافية، تضم

تعمل وفق أ جندة مقرتحة من قبل ممثل اخللية القضائية، قواهما توحيد . بأ بعاد ثالث، قبلية، أ نية، ولحقة

جياد الس بل  الرؤى وانسجام املامرسات، تن رط اكفة مكوانهتا يف العمل عىل حتديد وحرص املعيقات واإ

 ليلها خالل اجامتعاهتا ادلورية املنعقدة حبضورمه.الكفيةل بتذ

صدار قانون  حداث  211.21وشلك اإ املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء مرحةل اثنية يف سريورة اإ

ضفاء الصبغة املؤسساتية علهيا  جلان مشرتكة بني القطاعات للتكفل ابلنساء حضااي العنف، وذكل من خالل اإ

حداث اللجنة ، فضال عنمن هجة اصل ل ول مرة، ابختصاصات هممة عىل مس توى ضامن التو الوطنية  اإ

 (.املبحث الثاينوالتنس يق عىل املس توى الوطين )

 

 

 

                                                           
  02/01/2101/ بتاريخ 3س/21ل الصادرة تحت عدد ينظر لدورية وزير لعد 70 
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اللجنة المحلية للتكفل بالنساء من خالل : التنسيق على المستوى المحلي المبحث األول

 -ضحايا العنف 

تزنيال للمبادئ ادلس تورية املتعلقة ابلعمل التشاريك، ونظرا ل مهية البعد التنس يقي يف الارتقاء  

حداث اللجنة احمللية  لتشلك فضاًء للتداول بني مجيع املتدخلني، ابلتكفل القضايئ ابلنساء حضااي العنف، مت اإ

(، من أ برز هماهما عقد ولاملطلب ال  ومرسومه التطبيقي ) 211.21واليت عرفت مأ سسة مبقتىض قانون 

اجامتعات تضم مجيع أ عضاهئا، لتشلك بذكل أ داة للرتافع عن الإشاكلت احلقيقية اليت تعاين مهنا خالاي التكفل 

 (املطلب الثاينالقضائية وغري القضائية )

المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفق قانون  جنة: تأليف ومهام اللالمطلب األول

011301 

لهيا )الفقرة ال وىلول مناقشة تأ ليف اللجنة احمللية )س نحا  الفقرة ( عىل أ ن نتحدث عن املهام املوكوةل اإ

 .(الثانية

 تأليف اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنفالفقرة األولى: 

وسع املرشع املغريب من خالل القانون اخلاص مبحاربة العنف ضد النساء من دائرة املتدخلني يف 

ذ مت الانفتاح  اللجان احمللية للتكفل ابلنساء حضااي العنف عىل مس توى ادلائرة القضائية للك حممكة ابتدائية، اإ

عىل بعض الهيئات املساعدة للعداةل، اكحملامني واملفوضني القضائيني، حبيث أ صبح حضور ممثلهيم ل شغال 

جباراي، وهكذا تتأ لف اللجان احمللية حسب املادة   من نفس القانون أ عاله من: 22اللجنة اإ

  وكيل املكل أ و انئبه؛ 

 قاض للتحقيق وقاض للحمك وقاض ال حداث، يعيهنم رئيس احملمكة؛ 

 رئيس كتابة النيابة العامة أ و من ميثهل؛ 

 رئيس كتابة الضبط أ و من ميثهل؛ 

 املساعد أ و املساعدة الاجامتعية ابحملمكة املذكورة؛ 

  ممثيل الإدارة؛ 

  ق  لميي؛ممثل اجمللس الإ
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 حمام يعينه نقيب هيئة احملامني ابدلائرة القضائية الاس تئنافية؛ 

 .مفوض قضايئ، يعينه رئيس اجمللس اجلهوي للمفوضني القضائيني 

وميكن أ ن حيرض أ شغال اللجنة لك  صصية معروفة ابهامتهما بقضااي املرأ ة، وكذا ممثلو الهيئات 

 دعوهتا."واملؤسسات وامجلعيات اليت ترى اللجنة فائدة يف 

ىل أ ن املرشع يف املادة أ عاله مل حيدد املقصود مبمثيل الإدارة، وترك هذه املهمة  وجتدر الإشارة هنا، اإ

 اكل يت: 9، اذلي حددمه من خالل املادة 1129أ بريل  21الصادر بتارخي  71للمرسوم

 ممثل عن القطاع الوزاري امللكف ابلصحة؛ 

 ممثل عن القطاع الوزاري امللكف ابلش باب؛ 

   ممثل عن القطاع الوزاري امللكف ابملرأ ة؛ 

 ممثل عن املديرية العامة لل من الوطين؛ 

 .ممثل عن القيادة العليا لدلرك املليك 

ن اكن يسمح بتقيمي متبادل ل داء لك مكون من  ذن من خالل تأ ليف اللجنة احمللية، أ نه واإ يالحظ اإ

انت اجملمتع املدين الفاعةل حمليا للوقوف عىل طبيعة مكوانت هذه اللجنة بشلك أ فقي، وميثل بتنوعه فرصة ملكو

ماكنياهتا ل أ ن ما يؤخذ عىل هذا التأ ليف يف نظر72صالحيات هذا املكوانت القطاعية وحدود اإ ، أ ن ان، اإ

لزامية احلضور عىل غرار املتدخلني ال خرين، أ و عىل ال قل  اجملمتع املدين ابلرمغ من أ مهيته يف التقيمي مل حيظ ابإ

ذ أ ن اإ باب مفتوحا لإماكنية حضوره التلقايئ، وبقي بذكل خارج تشكيةل اللجنة؛ ترك ال  ماكنية حضوره اإ

ليه من قبل اللجنة احمللية أ و اللجنة اجلهوية   -كام س يأ يت لحقا  -متوقفة عىل توجيه ادلعوى اإ

 اختصاصات اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنفالفقرة الثانية: 

 ابللجان احمللية للتكفل ابلنساء حضااي العنف املهام التالية:  211.21من قانون  28أ انطت املادة 

 طار الاختصاصات املوكوةل لها؛ عداد خطط معل حملية يف اإ  اإ

                                                           
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856مرسوم رقم  71 

  036ص  -بتصرف-دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، م.س،  72 
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 التواصل والتنس يق بني السلطة القضائية وابيق القطاعات والإدارات املعنية بقضااي التكفل  ضامن

 ابلنساء حضااي العنف ومجعيات اجملمتع العامةل يف اجملال؛

  رصد الإكراهات واملعيقات املرتبطة بعمليات التكفل ابلنساء حضااي العنف واقرتاح احللول املناس بة لها

ماكنيات لك قطاع؛ بشلك تشاريك ويف حدود  صالحيات واإ

  رصد الإكراهات واملعيقات املرتبطة بعمليات التكفل ابلنساء حضااي العنف اليت تقتيض تدخال عىل

 الصعيد اجلهوي واملركزي؛

 عداد تقارير دورية؛  اإ

ىل اللجان اجلهوية حول سري وحصيةل معلها. كام      :عاهتاتعقد اجامتترفع اللجان احمللية تقاريرها ادلورية اإ

 أ ربع مرات يف الس نة عىل ال قل، ولكام دعت الرضورة ذكل، بدعوة من رئيسها؛ 

 .حبضور نصف أ عضاهئا، عىل ال قل، وتتخذ قراراهتا بأ غلبية ال عضاء احلارضين 

 فامي تتوىل كتابة النيابة العامة ابحملمكة همام كتابة اللجنة.   

 

محلية الواقعة بالدائرة القضائية بابتدائية التقارير الصادرة عن اللجنة ال المطلب الثاني:

 910273 برسم السنة القضائية ميسور

عن اللجنة احمللية، رصد أ برز الإشاكلت  س نحاول من خالل عرض خالصات تقريرين صادرين 

 متثيلية اللجنة لالجامتعات املنعقدة. واحللول اليت تقرتهحا، ويه فرصة أ يضا  للوقوف عن مدى احرتام 

 9102يناير  92ملخص تقرير اجتماع اللجنة المحلية المنعقد بتاريخ األولى:  الفقرة

ادلوري ال ول للجنة احمللية، رصد جملموعة من الإكراهات اليت حتد من فعالية التكفل  74عرف الاجامتع

ابلنساء وال طفال حضااي العنف، كام عرف يف املقابل اقرتاح مجموعة من احللول، وذكل حتت رئاسة انئب 

 وكيل املكل مبحمكة ميسور، وحبضور لك من:

                                                           
 2109أبريل  13حدود شهر  إلى 73 

 2109/يناير/28من يوم  مكتبة المحكمة على تمام الساعة الحادية عشر صباحامكان وزمان  االجتماع: ب 74 
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 ؛هذه احملمكة ضباط الرشطة القضائية عن ادلرك املليك بدائرة 

 ؛املساعدة الاجامتعية عن مستشفى املسرية اخلرضاء  

 ؛ممثةل عن مندوبية الصحة مبيسور  

 ؛ممثل عن املندوبية الإقلميية للتعاون الوطين  

 نية؛ممثل عن املديرية الإقلميية للرتبية الوط   

 ؛الس يد قائد امللحقة الإدارية الثانية مبيسور 

 احلاج؛يف  صض ممثل النس يج امجلعوي للتمنية بأ وطاط بعض فعاليات اجملمتع املدين   

 رئيس مركز حقوق الناس مبيسور. 

 ممثل عن مصلحة كتابة النيابة العامة 

قبل الغوص يف مضامني الاجامتع، لبد وأ ن نثري مالحظة عىل التشكيةل أ عاله، واليت يتبني من  

، 211.21من قانون  22املنصوص علهيا يف املادة  خاللها أ ن الاجامتع املذكور مل حيرتم تأ ليف اللجنة احمللية

وخاصة الفاعلني يف جمال العداةل يف  صض لك من ممثل عن هيئة احملامني؛ وممثل عن هيئة املفوضني 

 ابلرمغ من توصل خمتلف الفاعلني ابلس تدعاءات.  القضائيني، فضال عن قضاة احلمك، التحقيق، وال حداث،

ليه انئب وكيل ذ أ كد عىل  وهو ما أ شار اإ طار املكل يف ختام الاجامتع، اإ أ ن العمل املنجز يف اإ

ىل غياب بعض الفاعلني املعنيني  ،الاجامتعات اخلاصة ابللجنة احمللية ليس ابلعمل الصوري شارة منه اإ يف اإ

اذلين توصلوا ابلس تدعاءات وختلفوا عن احلضور، وأ شاد مبجهودات لك الفاعلني احلارضين عىل أ مل 

ة يف العطاء يف سبيل الرفع من جودة اخلدمات املقدمة، وكذا تعزيزا للتنس يق والتعاون بني خمتلف الاس متراري

 .الفاعلني املعنيني

شاكلت واقرتاحات للحلول، فامي يتعلق ابلتكفل  جامل أ برز النقط املتداوةل يف الاجامتع من اإ وميكن اإ

 ابلنساء حضااي العنف، ومهنن الزوجة املعنفة فامي ييل:



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

76 

 

 

  9102ملخص تقرير اجتماع اللجنة المحلية الثاني برسم السنة القضائية الفقرة الثانية: 

برئاسة الس يد  ،، انعقد اجامتع خلية التكفل ابلنساء وال طفال حضااي العنف1129أ بريل  11 75بتارخي 

مع بعض الاس تثناءات، وعرج هذا  76حبضور جل ال عضاء املعنينيو انئب وكيل املكل اببتدائية ميسور، 

                                                           
بابتدائية ميسور والمكلف  "أنس الشتيوي" نائب وكيل الملك،رئاسة ذ. صباحا 00على تمام الساعة ال 2109أبريل  13تاريخ انعقاد االجتماع:  75 

 لية التكفل القضائي بالنساء واألطفال ضحايا العنفبشعبة خ

 المساعد االجتماعي "زكرياء حاجي ناظم" وكل من :بحضور  76 

 ذ. إسماعيل علوي ياسين: قاضي األحداث بالمحكمة االبتدائية لبولمان بميسور -
 ذ. أنس الحاجي: قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية لبولمان بميسور -
 والي: عن مفوضية الشرطة بميسورالسيد محمد ادريسي  -
 السيدة فوزية الدمراوي: رئيسة مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية اإلقليمية للتربية الوطنية بميسور  -
 السيد عزيز فنان: قائد المركز القضائي للدرك الملكي بميسور -
 السيد عبد العالي المهياوي: قائد مركز الدرك الملكي بتانديت -
 ي: قائد مركز الدرك الملكي بأوطاط الحاجالسيد السعيد داع -
 السيد عبد العزيز شحطون: عن مركز الدرك الملكي بكيكو -
 السيدة رانيا سغروشني: عن مركز الدرك الملكي ببولمان -
 السيد هشام الدراوي: ممثل باشوية ميسور -
 السيدة سهام شطبي: ممثلة اتعاون الوطني ببولمان -
 الحالة المدنية بعمالة إقليم بولمانالسيد أحمد البوكيلي: مفتش  -
 السيدة زهرة ادريوش: ممثلة جمعية النجود تيساف -
 السيدة أمينة احسين: مديرة دار األمومية بأوطاط الحاج -
 السيد محمد المومني: مندوب الألوقاف والشؤون اإلسالمية -

 والسيد زكرياء رشيدي: المساعد االجتماعي بمستشفى المسيرة الخضراء بميسور.
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الاجامتع عىل غرار سابقه عىل مجموعة من الإشاكلت املطروحة فامي خيض التكفل ابلنساء وال طفال حضااي 

 :  78وخاصة؛ 77العنف

 

 

قلمي ميسور، حاجزا حيول دون    يواء املؤقت عىل صعيد اإ يعترب الإشاكل املرتبط بغياب مراكز لالإ

التكفل املنشود ابلنساء املعنفات، س امي الزوجة املعنفة اليت جتد نفسها مضطرة للبقاء يف الشارع مرشدة عند 

.؛ لتواجه عنفا من نوع طرها من بيت الزوجية، واليت قد تأ يت من مناطق انئية، هاربة من عنف زويج.

 أ خر.

يواء  وهنا، الصعوبة اليت جيد79يف هذا الصدد أ كد لنا أ حد ضباط الرشطة القضائية بدائرة ميسور لإ

، خصوصا املطرودات من بيت الزوجية؛ الاليئ  يتقدمن بشاكية يف ساعات متأ خرة من الزوجة املعنفة

ىل بيت الزوجية أ و املبيت عند أ حد أ قارهبن عىل حد سواء، فضال عن غياب  الليل، ويرفضن العودة اإ

                                                                                                                                                                                     
يالحظ من خالل هذا االجتماع تراكم كمي من حيث حضور الفاعلين المعنيين مقارنة باالجتماعات السابقة، باستثناء ممثلي هيئتي المحاماة   

 .013303من قانون  05والمفوضين القضائيين، وقاض الحكم المنصوص على إلزامية حضورهم في المادة 

 
، وبعد تقديم األطراف الحاضرة باالجتماع نائب وكيل الملك بمحكمة ميسور ترحيبية من ذ.أنس الشتيوي وقد تم افتتاح االجتماع بكلمةقبل ذلك  77 

دات تم التطرق في مستهل اللقاء إلى تقديم حصيلة إحصائية تهم نشاط شعبة خلية اتكفل بالنساء واألطفال، كما تم تقديم نبذة عن أبرز المستج
ة للنساء واألطفال ضحايا العنف، خاصة فيما يخص التأطير القانوني للجنة المحلية التي نص عليها القانون القانونية في مجال الحماية القانوني

013303. 

 
 2513ابريل  53بالمؤرخ بتاريخ  ببولمان ميسور التكفل بالنساء واألطفال الخلية المحلية تقرير اجتماع  78 

 أحد عناصر الضابطة القضائية والمكلف بخلية التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف بمركز الشرطة بمدينة ميسور بتاريخ  تصريح 79 
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ق ادلولية أ خصائيني يف تقدمي ادلمع النفيس دلى خمافر الرشطة وادلرك املليك، اليشء اذلي ل يامتىش واملواثي

ذات الصةل؛ ول يعكس طموحات املرشع املغريب من خالل قانون حماربة العنف ضد النساء، اذلي هيدف 

ىل تكفل انجع ومتطور.   من خالهل اإ

قلميي  اثرة نقطة متعلقة بصعوابت يواهجها املستشفى الإ هذا وقد عرف الاجامتع املذكور اإ

وأ كد املساعد الاجامتعي ابملستشفى املذكور، عىل أ ن ب"ميسور"، بصدد اس تقبال النساء حضااي العنف، 

دارة املستشفى تويل أ مهية ابلغة لس تقبال هذه الفئات، ومتكيهنا من جل اخلدمات الطبية املتاحة والرضورية  اإ

ماكنية تعيني طبيب ملكف ابس تقبال النساء وال طفال  دارة املستشفى تتدارس مدى اإ ىل أ ن اإ لها، مشريا اإ

 ن أ جل ضامن مزيد من النجاعة فامي خيض التكفل هبم.حضااي العنف م

 يتضح من خالل مجموع النقط اليت نوقشت ابلجامتع، أ هنا تأ خذ عدة صور، فال ختلوا من:

  
يف حاجة مس مترة  – 211.21املرحةل املوالية لصدور ق  -يف ال خري، نؤكد عىل أ ن الظرفية احلالية   

يع املتدخلني، عىل املس توى احمليل واجلهوي والوطين، وينبغي يف هذا ملزيد من حتمل للمسؤولية من قبل مج 

 الصدد عىل اللجنة احمللية أ ن تأ خد عىل عاتقها الالزتام مبا ييل:

 تفعيل مقرتحات احللول املنبثقة عن اجامتعات جلان التكفل؛ 

  رشاف ممثل النيابة العامة امللكف اب جياد وسائل انجعة ملواكبهتا وتتبعها حتت اإ خللية القضائية، ونقرتح اإ

يف هذا الصدد وضع نقطة يف برانمج أ شغال اجامتع اللجنة، ملناقشة مدى الالزتام ابلقرتاحات 

 واملبادرات املعلن عهنا يف الاجامتعات السابقة؛
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  ىل الس يد الوكيل العام للمكل الوعي بأ مهية الرتافع الشفوي أ و الكتايب، من خالل التقارير املقدمة اإ

ذ ينبغي عىل صع  يد ادلائرة الاسئنافية، يف الاجامتع اجلهوي اذلي ينعقد مرتني يف الس نة القضائية، اإ

طرح مجيع الإشاكلت اليت حتد من التكفل ابلنساء املعنفات عىل الصعيد احمليل، قصد حتقيق الغاية 

 من وجود هذه اللجان ك ليات للتنس يق والعمل املشرتك.

 

 والوطني: التنسيق على المستوى الجهوي المبحث الثاني  

إن أشغال اللجنة المحلية مهما كانت إيجابية ومتقدمة، ال يمكن أن تساهم لوحدها في  

االرتقاء بالتكفل، دون العمل التشاركي المتكامل، الذي ينقلها من التنسيق األفقي إلى تنسيق 

 ة الوطنية )المطلب الثاني(عمودي عبر آليتي اللجنة الجهوية )المطلب األول(، واللجن

المطلب األول: التنسيق على المستوى الجهوي من خالل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء 

 ضحايا العنف

وفق نفس املقاربة، س نحاول احلديث عن تأ ليف وهمام اللجنة اجلهوية عىل ضوء اجلديد اذلي محهل  

، 1126خر س نة )الفقرة ال وىل(، عىل أ ن نناقش تقرير صادر عن اس تئنافية فاس يف أ وا املرسوم التطبيقي

مث س نحاول بسط برانمج معل هذه النيابة  الفقرة الثانية(حزي التطبيق ) 211.21أ ي بعد دخول قانون 

 )الفقرة الثالثة(. 1129العامة لس نة 

بالنساء ضحايا العنف وفق قانون : تأليف ومهام اللجان الجهوية للتكفل الفقرة األولى 

013011 

 تأليف اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنفأوال: 

حتدث جلنة هجوية  للتكفل ابلنساء حضااي العنف عىل مس توى ادلائرة القضائية للك حممكة اس تئناف  

 من:  8021وتتأ لف حسب املادة 

 الوكيل العام للمكل أ و انئبه رئيسا؛ 

  ومستشار للحمك ومستشار ملكف ابل حداث، يعيهنم الرئيس ال ول حملمكة قاض للتحقيق

 الاس تئناف؛

                                                           
 بشأن محاربة العنف ضد النساء  033013من قانون  03المادة  80 
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 رئيس كتابة النيابة العامة أ و من ميثهل؛ 

 رئيس كتابة الضبط أ و من ميثهل؛ 

 املساعد أ و املساعدة الاجامتعية ابحملمكة املذكورة؛ 

 ممثيل الإدارة؛ 

 ممثل جملس اجلهة؛ 

 ابدلائرة القضائية الاس تئنافية؛ حمام، يعينه نقيب هيئة احملامني 

 .مفوض قضايئ، يعينه رئيس اجمللس اجلهوي للمفوضني القضائيني 

    كام ميكن أ ن حيرض أ شغال اللجنة، لك  صصية معروفة ابهامتهما وخربهتا بقضااي املرأ ة، وكذا ممثلوا

 الهيئات واملؤسسات وامجلعيات اليت ترى اللجنة فائدة يف دعوهتا."

غموض اذلي اكن يكتنف املقصود من ممثيل الإدارة املنصوص علهيم يف تأ ليف اللجان احمللية، عىل غرار ال

اليت نصت  6فقد حدد املرسوم التطبيقي أ يضا تأ ليف ممثيل الإدارة ابللجان اجلهوية، وذكل من خالل املادة 

 عىل ما ييل:

لإدارة ابللجان اجلهوية للتكفل ابلنساء ، حيدد ممثلو ا211.21من القانون رمق  21"تطبيقا ل حاكم املادة   

 حضااي العنف اكلتايل:

 ممثل عن القطاع الوزاري امللكف ابلصحة؛ 

 ممثل عن القطاع الوزاري امللكف ابلش باب؛ 

 ممثل عن القطاع الوزاري امللكف ابملرأ ة؛ 

 ممثل عن املديرية العامة لل من الوطين؛ 

 ممثل عن القيادة العليا لدلرك املليك 

ذ تمتزي عهنا فقط    يالحظ من خالل تأ ليف اللجان اجلهوية، أ هنا ل ختتلف عن تكوين اللجان احمللية، اإ

 ببعدها اجلهوي سواء عىل مس توى املسؤولني القضائيني أ و املصاحل احلكومية واملنت بة. 
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 مهام اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنفثانيا: 

 يف: 8122تتحدد اختصاصات اللجان اجلهوية طبقا للامدة   

 طار الاختصاصات املوكوةل لها؛ عداد خطط معل هجوية يف اإ  اإ

  ضامن التواصل والتنس يق بني السلطة القضائية وابيق القطاعات والإدارات املعنية بقضااي التكفل

 ابلنساء حضااي العنف عىل املس توى اجلهوي؛

  عيات اجملمتع املدين العامةل يف هذا اجملال؛التواصل والتنس يق مع مج 

  العمل عىل توحيد كيفيات اش تغال اخلالاي واللجان احمللية، مبا يكفل جتانس وتاكمل اخلدمات عىل

 مس توى ادلوائر القضائية التابعة لنفوذ حممكة الاس تئناف وابيق القطاعات والإدارات املعنية؛

  يات التكفل ابلنساء حضااي العنف اليت تقتيض تدخال عىل رصد الإكراهات واملعيقات املرتبطة بعمل

 الصعيد املركزي؛

 ترصيد خمتلف اخلربات والتجارب الناحجة وتعمميها عىل خمتلف ال ليات احمللية؛ 

  عداد تقارير دورية وتقرير س نوي حول سري وحصيةل معلها ومعل اللجان احمللية وكذا خالاي التكفل اإ

 ابلنساء حضااي العنف.

ىل اللجنة الوطنية للتكفل ابلنساء حضااي ترف  ع تقارير اللجان اجلهوية، مبا يف ذكل تقريرها الس نوي اإ

العنف. كام تعقد اللجان اجلهوية للتكفل ابلنساء حضااي العنف اجامتعاهتا حبضور نصف أ عضاهئا عىل ال قل، 

عامة مبحمكة الاس تئناف همام كتابة اللجنة وتتخذ قراراهتا بأ غلبية ال عضاء احلارضين، كام تتوىل كتابة النيابة ال

 اجلهوية.

مياان منه بأ مهية  ،هكذا يكون قد أ حسن املرشع عندما حدد بشلك دقيق تركيبة وهمام اللجان اجلهوية، اإ

ذ مل يعد خيارا أ و ترفا بل ابت رضورة واقعية ملحة تفرضها التوهجات ادلس تورية  البعد اجلهوي يف التنس يق، اإ

ىل جتاوز صبغة المتركز والسعي حنو العمل الالممتركز بتبين نظا م اجلهوية املتقدمة يف اكفة املنايح ادلاعية اإ

العامة مبا فهيا العمل القضايئ، ما يدعو بل يفرض اس تحضار هذا التوجه خالل وضع مسار التكفل القضايئ 

                                                           
 بشأن محاربة العنف ضد النساء 033013من قانون  04المادة  81 
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ىل توفري امحلاية يف مفهوهما الشامل خملتلف أ بعادها القضائية، الاجامتعية من  التشاريك املندمج، الهادف اإ

       82أ من، حصة، تربية، وتعلمي.

ل ابلعمل املتاكمل واملشرتك  واس تحضار اكفة املتدخلني  كام أ ن جناح معلية التنس يق ل ميكن أ ن تتحقق اإ

وهو ما يس تلزم وجود أ طر مؤهةل قادرة عىل التوجيه والبناء الإجيايب، متتكل تصورا واحضا  لروح الترشيع،

جمسدة فعال وحقيقة  ،لقانونية للمرأ ة والطفلورؤاي حمددة وموحدة حول أ فضل وأ جنع الطرق لتعزيز امحلاية ا

 83غاايت املرشع.

ىل أ ي مدى اس تطاعت اللجنة اجلهوية عىل مس توى ادلائرة القضائية ابس تئنافية فاس  أ ن   -كمنوذج–فاإ

لهيا؟   جتسد الاختصاصات املوكوةل اإ

 

العنف  أهم مخرجات تقرير اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا الفقرة الثانية:

 11/00/910284المؤرخ بتاريخ  –بالدائرة االستئنافية بفاس 

خبزانة حممكة الاس تئناف بفاس اجامتعا للجنة اجلهوية للتكفل ابلنساء  11/22/1126انعقد بتارخي 

،اذلي انصب عىل رصد الإكراهات 85وال طفال حتت رئاسة الس يد محمد املوفق انئب الوكيل العام للمكل

                                                           
، وزارة العدل، المعهد 40التكفل بالنساء واألطفال بالمحاكم، بحث نهاية التكوين الملحقين القضائيين، فوج  سميرة صالح الدين، عمل خلية 82 

  48، ص 2107-2105العالي للقضاء،  

 038دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، م.س، ص  83 

جة الثالثة ومساعدة اجتماعية، تقرير عن اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء واألطفال المنعقد إعداد السيدة حنان محبوب، منتدبة من الدر 84 

 ، تحت إشاراف مصلحة كتابة النيابة العامة باستئنافية فاس31/00/2108بتاريخ 

 بحضور كل من: 85 

 أعضاء خلية التكفل بالنساء واألطفال لدى محكمة االستئناف بفاس؛ 
 عن قضاة ونواب وكالء الملك بالمحاكم االبتدائية لهذه الدائرة القضائية؛ ممثلون 
 رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة أو من ينوب عنهم؛ 
 المساعدون االجتماعيون بالمحاكم األربعة لهذه الدائرة القضائية؛ 
 ضابطة الشرطة القضائية بالمصلحة الوالئية بفاس؛ 
 كي بفاس؛ضباط الدرك المل 
 المدير الجهوي للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدمادج؛ 
 ممثل عن السجن المحلي رأس الماء؛ 
 بفاس؛-فتيات-ممثلة عن مركز حماية الطفولة الزيات 
 مكناس؛-ممثلة عن القسم االجتماعي لوالية فاس 
 ممثل نقيب هيأة المحامين بفاس؛ 
 ممثلين عن المفوضين القضائيين؛ 
 مكناس؛-ممثل عن األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس 
 ممثل عن المندوبية الجهوية للتكوين المهني؛ 
 ممثلون عن المصالح الطبية؛ 
 ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني بفاس 



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

83 

 

اخلاص  211.21ابلنساء، ومت خالهل تدارس قانون  عحتول دون حتقيق تكفل قضايئ انج والصعوابت اليت

مبحاربة العنف ضد النساء، اذلي مبوجبه مت ترس مي هذه الاجامتعات، كام مت التنصيض القانوين عىل هذه 

حدى ال ليات املؤسساتية اليت اعمتدها القانون ملعاجلة قضااي العنف املبين عىل الن ، 86وع الاجامتعياللجنة اكإ

 وميكن تل يض أ مه ما جاء  فيه اكل يت: 

حصائيات املتعلقة بنشاط خلية التكفل ابلنساء ابلنساء     عطاء صورة خمترصة لالإ مبحمكة  اإ

، ليقدم بعد ذكل جدول 1126، وخالل ال شهر ال وىل لس نة 1121الاس تئناف بفاس خالل س نة 

أ عامل الاجامتع اذلي حدده يف نقطتني أ ساس يتني: ال وىل تضمنت تقارير اللجان احمللية للمحامك 

بشأ هنا، فامي  الابتدائية لهذه ادلوائر القضائية حول قضااي العنف ضد النساء، والإشاكليات املطروحة

 ، وس بل تفعيل مقتضياته.211.21تضمنت النقطة الثانية تدارس قانون 

ابدلائرة الاس تئنافية بفاس، اس تعرضت فهيا  87ويف لكمة للس يدة انئبة الوكيل العام للمكل    

بعض ما جاء يف تقارير اللجان احمللية، وخصوصا الصعوابت اليت تواجه معل خالاي هذه احملامك، واليت 

 صهتا فامي ييل: خل

                     

و ميكن بسط خمتلف الإشاكلت والصعوابت اليت يواهجها التكفل ابملرأ ة      

املعنفة؛  ابلنس بة خملتلف املتدخلني حكوميني أ و غري حكوميني، أ و تكل اليت تواهجها  املرأ ة 

نفسها، عىل صعيد ادلائرة الاس تئنافية بفاس،  كام جاء عىل لسان املتدخلني يف هذا  املعنفة

 الاجامتع فامي ييل:

                                                           
 31/00/2108نافية فاس المنعقد بتاريخ الكلمة االفتتاحية للسيد نائب الوكيل العام للملك محمد الموفق، اجتماع اللجنة الجهوية باستئ 86 

قد بتاريخ كلمة السيدة نعيمة راجي، نائبة الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية الستئنافية فاس، اجتماع اللجنة الجهوية باستئنافية فاس المنع 87 

31/00/2108 
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  الت وف من عدم القدرة عىل تزنيل مقتضيات القانون اجلديد عىل أ رض الواقع، نظرا

ثبات اذلي يس تعيص عىل العديد من املعنفات ، مما يس تدعي رضورة البحث 88لصعوبة الإ

 89كفيةل بتجاوز هذا الإشاكل، خصوصا يف حالت العنف الزويج؛عن أ ليات 

  عدم كفاية ادلمع املقدم من قبل التعاون الوطين واملبادرة الوطنية للتمنية البرشية.. لمتويل

يواء عىل تقليض عدد املس تفيدات؛ دارة مراكز الإ يواء، مما يرمغ اإ  90خدمات الإ

  عراض ىل القضاء؛مسامهة التبعية الاقتصادية للزوج يف اإ  91الضحية عن اللجوء اإ

 يواء لس تقبال املرأ ة املعنفة اليت دلهيا أ طفال؛ وسبب هذا الرفض  92رفض مراكز الإ

ىل عدم حتقيق مؤسسات الرعاية  حسب أ حد املتدخلني، يرجع ابدلرجة ال وىل اإ

الاجامتعية هاته، لرشوط الاس تقبال املنصوص علهيا يف دفرت التحمالت، موحضا بأ ن 

اليت تفتقر لوجود حضانة خاصة ابل طفال ل ميكهنا اس تقبال مثل هذه الفئات  املراكز

ىل ابيق الصعوابت ال خرى، واليت تعد عائقا  العمرية، واعتربا بأ ن هذا الإشاكل ينضاف اإ

 93حقيقيا يقف يف وجه حتقيق التكفل الناحج ابملرأ ة، عىل حد تعبريه.

  ،شاكلية تنازل املرأ ة املعنفة عن الشاكية عىل الرمغ من هجود عنارص ادلرك املليك لتعريفها اإ

ىل التبعية الاقتصادية للزوج؛  94ابحلقوق اخملوةل لها قانوان، مرجعة السبب يف ذكل اإ

  شاكلية عدم توفر بعض الضحااي من النساء لواثئق تثبت هويهتن، وهو ما جيعل مراكز اإ

يواء تعجز عن التكفل هبن.  95الإ

                                                           
 31/00/2108ستئنافية فاس المنعقد بتاريخ مداخلة رئيسة جمعية وصال لرعاية شؤون األسرة، اجتماع اللجنة الجهوية با 88 

 

مداخلة جمال الشاهدي، رئيس مركز حقوق الناس، ومنسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء، اجتماع اللجنة الجهوية باستئنافية فاس المنعقد  89 

 31/00/2108بتاريخ 

 

امرأة  35امرأة، فيما ال تستفيد من خدمته سوى  71يواء تقدر ب وأكد المتدخل في هذا الصدد أن الطاقة االستيعابية للمركز فيما يخص اإل 90 

 فقط، ودعا في هذا الصدد العمل على التفكير في الجهات التي يمكنها المساهمة في دعم المركز.
 مداخلة أمين باها، ممثل جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء   

 نفس المتدخل أعاله 91 

 مركز وصال لإلنصات وإرشاد النساء ضحايا العنف  ممثلة 92 

 مداخلة أمين باها، ممثل جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء 93 

 السيدة عائشة الخدير الدركية بالمركز الترابي سيدي احرازم  94 

 بفاسمداخلة السيدة فاطمة الزهراء مصباحي، المساعدة االجتماعية بالمركب االستشفائي الحسن الثاني  95 
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تواجه معلية التكفل ابلنساء حضااي العنف عىل صعيد مدينة اس تعراض أ مه الصعوابت اليت  

 :96ميسور

 

 

 

وميكن تل يض املقرتحات املرفوعة، وأ مه الزتامات اجلهات املعنية، خالل الاجامتع املذكور   

 فامي ييل:

                                                           
 مداخلة السيد "أنس الشتيوي" نائب وكيل الملك بمحكمة ميسور، ضمن اجتماع اللجنة الجهوية 96 
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 بمحكمة االستئناف بفاس 9102: برنامج العمل للسنة القضائية الفقرة الثالثة

ن النيابة العامة دلى  طار يضمن الشفافية ابلقانون، اإ حممكة الاس تئناف بفاس، ومن أ جل السري يف اإ

مبا يكرس ال من القضايئ للمتقاضني، فقد اعمتدت يف تدبريها عىل  ،وبتدبري يبعث عىل الارتياح والاطمئنان

جيااب عىل فعالية اخللية القضائية للتكفل ويه كام  برانمج للعمل يقوم عىل أ ربع مرتكزات، ستنعكس بال شك اإ

 ييل :
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 :اعتماد اآلنية والفورية في اإلنجازفيما يتعلق ب  (0

جيابية مبجهودات متواصةل من مجيع أ عضاهئا من السادة نواب  فقد متكنت النيابة العامة من حتقيق نتاجئ اإ

وموظفي  سة، ومبسامهة فعاةل وانجعة ل طرالوكيل العام للمكل اذلين اخنرطوا يف مهنجية معل الفريق بلك سال

كتابة النيابة العامة اذلين مت حتسيسهم بأ مهية دورمه ومسؤوليهتم يف الضبط والترسيع يف تنفيذ الإجراءات 

 وحتقيق النجاعة القضائية.

جناز تتجاوز  ، وابلنس بة % 96.2فرمغ ارتفاع عدد الشاكايت مب تلف أ نواعها، فقد متت تصفيهتا بنس بة اإ

فعيال لدلور التأ طريي، فقد اس مترت هذه النيابة العامة يف الاس امتع . وت %99للمحارض فقد جتاوزت نس بة 

ىل ال طراف املش تكية والشهود واملرصحني أ ماهما عوض الضابطة القضائية ووسعت من نطاق تطبيقها  اإ

لتشمل الشاكايت العادية وشاكايت خلية التكفل القضايئ ابلنساء وال طفال حضااي العنف، وذكل من أ جل 

طارها القانوين من حيث الاختصاص النوعي واحمليل، وابعتباره أ يضا تأ طريا للضابطة وضع الشاكي ة يف اإ

  97القضائية يف كيفية حترير احملارض ابلقتصار عىل اجلانب القانوين دون اخلوض فامي ليس هل عالقة بذكل.

 اعتماد منهجية عمل الفريق في تصفية األشغال  (2

الاس تئناف بفاس عىل تفادي ما قد يقع فيه قضاة النيابة العامة من تأ ويل حرصا من النيابة العامة مبحمكة 

عامل اجهتاد قضايئ تأ سيسا لإجراءاهتا أ و قراراهتا، ودرءا ملا قد  ،خاطئ لبعض النصوص القانونية أ و مبناس بة اإ

ارضها يرتتب عن ذكل من مساءةل أ و حماس بة املنصوص علهيا دسوراي، فقد اس مترت يف دراسة شاكايهتا وحم

جراءات  ابعامتد أ سلوب معل الفريق اذلي يقوم عىل التشاور والتشارك وتبادل اخلربات واملبادرة والترسيع ابإ

 بعيدا عن لك تردد قد ينتج عنه الشك، وذكل يف لك القضااي همام اكنت طبيعهتا. ،شفافة وشافية

ىل مراكزها ودوائرها من أ جل ويف عالقهتا مع الضابطة القضائية، فقد اعمتدت مهنجية الانتقال ميد انيا اإ

جياد احللول والاختيارات املتاحة. جيابياهتا وماكمن ضعفها واإ  98التوجيه والتقيمي ملا يلزم لتش يض اإ

 تحديث اإلدارة القضائية وتحقيق نجاعتها (3

مت تشكيل جلنة عىل صعيد حممكة الاس تئناف، انكبت عىل حتسني التدبري الرمقي للملفات، وسري  

جيااب عىل مس توى أ داء وفعالية هجاز القضااي  ومتكني املتقاضني من تتبع قضاايمه ابلشلك اذلي ينعكس اإ

                                                           
، إعداد شعبة اإلحصائيات 2109وبرنامج العمل للسنة القضائية  2108التقرير السنوي لحصيلة نشاط النيابة العامة خالل السنة القضائية  97 

 -بتصرف – 075يابة العامة، ص واإلعالميات،  محكمة االسئناف بفاس، الن

  076، المرجع السابق، ص 2109وبرنامج العمل للسنة القضائية  2108التقرير السنوي لحصيلة نشاط النيابة العامة خالل السنة القضائية  98 
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من تضمني مجيع السجالت املعلوماتية  %211العداةل، وقد اس تطاعت يف ظرف وجزي من حتقيق نس بة 

فأ صبحت بذكل حممكة ، 1122بشلك يتطابق مع ما هو مضمن ابلسجالت الورقية وذكل منذ س نة 

حتتل املرتبة ال وىل بني نظرياهتا من احملامك الكربى سواء من حيث تضمني أ و حتيني  ،س تئناف بفاسالا

 امللفات معلوماتيا.

لكرتونيا، فضال عن تعممي    كام مت عىل صعيد النيابة العامة تفعيل العمل بربانمج تدبري املراسالت الإدارية اإ

، -مهنا حممكة ميسور -هذه التجربة عىل النياابت العامة دلى احملامك الابتدائية التابعة دلائرة نفوذ هذه احملمكة 

عداد وتطوير عدة برامج كرست بعض املامرسات الفضىل  ،وابملوازاة مع ذكل عىل مس توى التحديث، ابإ

 معلوماتية.

 أ ما حتقيق النجاعة القضائية، تعمتد عىل دعامتني أ ساس يتني:  

  جناز الإجراءات واملساطر ابلرسعة املطلوبة )داخل أ جل معقول طبقا دعامة أ وىل: تمتثل يف اإ

 من ادلس تور(. 211ملقتضيات الفصل 

  عىل ضامن جودة فعالية قراراهتا مبا حيقق ثقة املواطن فهيا.ل يف احلرص ثدعامة اثنية: تمت 

حصائية ورمقية، يمت اس ت راهجا من   وذكل من خالل عدة مؤرشات قابةل للقياس من خالل معطيات اإ

 99خالل لوحات للقيادة مكونة من عدة أ ليات للتبع واملواكبة واملراقبة والتقيمي، وحضها التقرير فامي ييل:

                                                           
–وما بعدها  077، م س، ص 0921وبرنامج العمل للسنة القضائية  2108التقرير السنوي لحصيلة نشاط النيابة العامة خالل السنة القضائية  99 

 -بتصرف



    63 0202      

 النساء ضد العنف محاربة قانون ضوء على الزوجي العنف ضحايا بالنساء القضائي التكفل

 

89 

 

 

النيابة العامة دلى حممكة الاس تئناف بفاس مجموعة من الالزتامات عىل عاتقها برمس  هذا وقد أ خذت

 ، وميكن بسطها فامي ييل:1129الس نة القضائية 
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اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء من خالل  : التنسيق على المستوى الوطنيالمطلب الثاني

 ضحايا العنف

بشأ ن حماربة العنف ضد النساء، ولدة اللجنة الوطنية ك لية جديدة  211.21قانون  عرف صدور

الفقرة للتنس يق يف جمال التكفل ابلنساء حضااي العنف، وذكل قصد القيام مبجموعة من ال دوار واملهام املهمة )

( واليت ل ميكن أ ن الفقرة ال وىل(  عرب ترسانة من ال عضاء تتأ لف من خمتلف القطاعات احلكومية )الثانية

ل بواسطة قواعد تنظميية حتدد طريقة سري معلها )  (الفقرة الثالثةتتحقق اإ

 : تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنفالفقرة األولى

ىل تأ ليف اللجنة الوطنية،   22أ شار فقط يف املادة حيث مل يرش قانون حماربة العنف ضد النساء اإ

ىل أ ن رئيس اللجنة س يعني من طرف رئيس احلكومة ابقرتاح من السلطة احلكومية امللكفة ابملرأ ة،  ولكن  اإ

 .تأ ليفها س يحدد مبوجب نض تنظمييأ كد يف الفقرة ال خرية مهنا عىل أ ن 

ذ نض يف املادة 1001129أ بريل  21وهو ما مت التنصيض عليه من خالل املرسوم الصادر بتارخي   2، اإ

، تتأ لف اللجنة الوطنية للتكفل ابلنساء حضااي 211.21من القانون  22عىل أ نه: " تطبيقا ل حاكم املادة 

 املذكورة، من ال عضاء التايل بياهنم: 22العنف، عالوة عىل الرئيس املعني مبوجب املادة 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة حبقوق الإنسان؛ 

  سلطة احلكومية امللكفة ابدلاخلية؛ممثل عن ال 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابخلارجية؛ 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابلعدل؛ 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابل وقاف والشؤون الإسالمية؛ 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابملالية؛ 

 عن السلطة احلكومية امللكفة ابلرتبية الوطنية؛ ممثل 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل؛ 

                                                           
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 013303( بتطبيق القانون رقم 2109أبريل  01) 0441شعبان  4صادر في  23083856مرسوم رقم  100 
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 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابلصحة؛ 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابلش باب؛ 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابلثقافة والتصال؛ 

 فة ابملرأ ة؛ممثل عن السلطة احلكومية امللك 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابلشغل؛ 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابجملمتع املدين؛ 

 ممثل عن السلطة احلكومية امللكفة ابلهجرة؛ 

 ممثل عن اجمللس ال عىل للسلطة القضائية؛ 

 ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛ 

 ممثل عن املديرية العامة لل من الوطين؛ 

 القيادة العليا لدلرك املليك. ممثل عن 

مبدئيا، ميكن القول أ ن املرشع قد أ حسن صنعا يف تأ ليف اللجنة الوطنية؛ بضمها خملتلف القطاعات 

ل أ ن املالحظة اليت ميكن أ ن نبدهيا يف هذا الصدد، تتعلق  احلكومية، فضال عن المتثيلية القضائية وال منية،  اإ

اللجان احمللية  عىل غرار تأ ليف نية بقضااي املرأ ة عن هذه التشكيةل،بتغييب املنظامت غري احلكومية املع 

ذا رأ ت هذه ال خرية فائدة يف  ماكنية حضورها أ شغال اللجنة، اإ ىل اإ واجلهوية، والاكتفاء فقط ابلإشارة اإ

  101ذكل.

 : مهام اللجنة الوطنيةالفقرة الثانية

 العنف ضد النساء همام اللجنة الوطنية فامي ييل:  من قانون حماربة 21حددت املادة     

  ضامن التواصل والتنس يق وطنيا بني تدخالت القطاعات احلكومية والإدارات املركزية املعنية مبوضوع

 العنف ضد النساء؛

                                                           
:"  يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية والمنظمات المعنية  013303من قانون  3\00دة الما 101 

 بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك" 
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 بداء الرأ ي يف خمططات معل اللجن اجلهوية واحمللية، وتتبع تنفيذها؛  اإ

  وحفصها؛تلقي تقارير اللجن اجلهوية واحمللية 

 ماكانت تطوير معل اللجن احمللية واجلهوية؛  رصد واقرتاح اإ

  لهيا يف املادة أ عاله، واللجن اجلهوية  21املسامهة يف وضع أ ليات لتحسني تدبري معل اخلالاي املشار اإ

 واحمللية ومواكبة معلها مركزاي؛

 ومجعيات اجملمتع املدين وابيق  تقوية وتفعيل أ ليات الرشاكة والتعاون بني اللجن اجلهوية واللجن احمللية

 املتدخلني؛

 .صدار تقرير س نوي عن حصيةل العمل  اإ

 : كيفيات سير عمل اللجنة الوطنيةالفقرة الثالثة

حدد املرسوم التطبيقي لقانون حماربة العنف ضد النساء، عالوة عىل تأ ليف اللجنة الوطنية؛ كيفيات  

( ، مث اجلهة اليت اثنيا( واختاذ القرارات )أ ولالاجامتع )، فوحض بذكل ضوابط 1و 8و2سري معلها يف املواد 

 (.اثلثاستتوىل كتابة اللجنة وفق همام حمددة )

 قواعد تنظيم اجتماعات اللجنة الوطنيةأوال: 

من املرسوم أ عاله عىل أ نه: "جتمتع اللجنة الوطنية مرة يف الس نة عىل ال قل، ولكام دعت  2تنض املادة    

ىل ذكل، بدعوة من رئيسها أ و من أ غلبية أ عضاهئا، بناء عىل جدول أ عامل حيدده هذا ال خري  الرضورة اإ

ىل أ عضاء اللجنة عرشة ) عىل ال قل قبل التارخي احملدد لنعقاد ( أ ايم 21ويرسهل مرفقا ابلواثئق املتعلقة به اإ

 الاجامتع.

تعترب اجامتعات اللجنة الوطنية حصيحة حبضور ثليث أ عضاهئا عىل ال قل، ويف حاةل عدم اكامتل هذا    

ىل اجامتع اثن داخل أ جل ل يتجاوز مخسة عرش) ( يوما، ويف هذه احلاةل يكون 22النصاب، يدعو الرئيس اإ

 ور نصف أ عضاهئا".اجامتع اللجنة حصيحا حبض
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 102قواعد اتخاذ قرارات اللجنة الوطنيةثانيا: 

 

                                                           
 الذي يكون فيه الرئيس. تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب 102 
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 الوطنية والمهام الموكولة إليها الجهة المكلفة بكتابة اللجنةثالثا: 

    

    

حداث اللجنة الوطنية للتكفل ابلنساء حضااي العنف   ز يتعز من شأ هنا يف ال خري، ميكن القول أ ن اإ

املتدخلني يف جمال مناهضة العنف ضد النساء وحاميهتن، ابعتبار الصالحيات مأ سسة أ ليات التنس يق بني 

لهيا، مبوجب القانون، خاصة عىل مس توى ضامن التواص ل والتنس يق بني خمتلف الهامة اليت أ س ندت اإ

خالاي التكفل عىل صعيد واهجة العنف ضد النساء واملسامهة يف وضع أ ليات لتحسني تدبري معل التدخالت مل

 ب الوطين.الرتا
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 خاتمة

خنلض من خالل املعطيات الإحصائية املتوفرة عىل املس توى الوطين يف ختام هذه ادلراسة،  

ل س امي املزتوجات مهنن، مما تتضح معه احلاجة أ ن املرأ ة  ل زالت تعاين من خمتلف أ شاكل العنف، 

ىل تكفل انجع وفعال.  أ كرث اإ

ن بدأ  يأ خ  ذ مساره الصحيح مع املأ سسة اليت عرفها مبقتىض والتكفل ابلنساء حضااي العنف واإ

ل أ ن منظومة التكفل كلك تتسم بكوهنا معلية مركبة ومعقدة  قانون حماربة العنف ضد النساء، اإ

تتداخل فهيا مجموعة من اجلهات القضائية وغري القضائية، مما جيعل مهنا قضية جممتعية حتتاج اإىل 

 مقارابت اقتصادية واجامتعية وثقافية.

هكذا اس تطعنا من خالل سرب أ غوار هذا املوضوع، ومن خالل احتاككنا ابخللية القضائية  

يف مدة تدريب جتاوزت شهرين؛ تسجيل مجموعة من املالحظات هتم خمتلف مراحل لبومان مبيسور 

هذا املوضوع؛ بدءًا من املسار التكفيل من اس تقبال واس امتع وحمامكة؛ وانهتاًء بلجان تنس يق اجلهود 

ىل أ ن  القطاعية والعمل امجلعوي والرتافع عن الإشاكلت اليت حتد من جناعة التكفل؛ مع الإشارة اإ

مرور س نة عىل دخول قانون حماربة العنف ضد النساء حزي التنفيذ، وحوايل س تة أ شهر  عىل 

ا املرسوم التطبيقي تبقى مدد غري اكفية للوقوف عىل تقيمي جناعة منظومة التكفل، ومعوم صدور 

 :ميكن بسط هذه املالحظات فامي ييل

  ل أ نه مل  عىل الرمغ من وضع هجاز مفاهميي من خالل قانون حماربة العنف ضد النساء، اإ

ىل التعريف املعياري اذلي أ سست هل الرشعة ادلولية،  فضال عن عدم تعريف العنف يرق اإ

 الزويج؛
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  من دائرة جترمي ال فعال اليت تعترب عنفا ضد الزوجة؛ من شأ نه أ ن حيقق امحلاية  التوس يع

 للزوجة املعنفة؛اجلنائية 

   ا عىل مس توى تقليصعرف تأ ليف اخللية القضائية مبقتىض قانون حماربة العنف ضد النساء 

عىل ليتخىل بذكل عن قضاء التحقيق وقضاة احلمك، مما سينعكس سلبا يف نظران  أ عضاهئا؛

جودة خمرجات اجامتعات اخللية داخل احملمكة، ومعه جودة التنس يق والعمل القضايئ يف 

ىل مرحةل التنفيذ  ؛جمال التكفل، اليت متتد يف مسارها من مرحةل الاس تقبال اإ

   من خالل تقيمي معل اخللية مبيسور، وابلرمغ منا تبذهل من جمهودات، نسجل عدم وصولها

ىل النجاعة املطلوبة، م ن خالل فائض يف اخمللف يف احملارض والشاكايت، فضال عن اليت اإ

 يف طور الإجناز. عكس نظريهتا مبحمكة الاس تئناف اليت تتسم ابلنجاعة املطلوبة؛

   ،عىل مس توى عداةل ولوجيات املرأ ة املعنفة بشلك عام والزوجة املعنفة بشلك خاص

هجة غياب تكريس مبدأ  جمانية نسجل من ابعتبارها الطريق املعبد للتكفل القضايئ، 

وفر التقايض س امي يف ما يتعلق بأ داء الرسوم القضائية وال قساط اجلزافية، فضال عن عدم ت

اخللية عىل فضاء منوذيج لس تقبال املعنفات؛ خاصة عندما يتعلق ال مر ابلزوجة املعنفة 

 وأ ولدها؛

  النساء، وذكل من خالل املرحةل القضائية بقصور عىل مس توى مناهضة العنف ضد  متزي

عدم التجاوب مع فلسفة مث الاقتصار عىل وسائل الثبات التقليدية؛ هزاةل التعويضات؛ 

 الترشيع املمتثةل يف تشديد العقوابت؛
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   شاكلت فامي يتعلق بلجان التنس يق، تشلك اللجنة احمللية مبيسور فرصة للرتافع عن اإ

ىل اللجنة اجلهوية؛التكفل، اليت تمتزي ابهامتم كبري ابلزوجات ا  ملعنفات، واليت يمت رفعها اإ

   التنظمي القانوين لكيفيات معل اللجنة الوطنية يعترب متقدما يف انتظار ما ميكن أ ن تقوم به

 من هجود يف سبيل الارتقاء بعملية التكفل.

ات ويف أ فق جتاوز الإشاكلت اليت حتد من جناعة منظومة التكفل كلك، ميكن تقدمي بعض الاقرتاح

 فامي ييل:

  تعزيز تأ ليفة اخللية بقضاء مت صض يف قضااي العنف ضد النساء؛ 

  حداث الطب النفيس داخل تفعيل مبدأ  املواكبة النفس ية طيةل مسار التكفل، عن طريق اإ

 اخللية القضائية؛

 ا يراعي وضعية النساء املرافقات رضورة تعممي الفضاء المنوذيج لس تقبال املعنفة، مب

 بأ ولدهن؛

  يواء املعنفات وأ طفالهن مضن أ جندات اللجنة الوطنية  أ ولوية تعممي مراكز اإ

 طار قانوين واحض ملؤسسة املساعد)ة( الاجامتعي)ة( يوحض املهام بدقة؛  وضع اإ

  هامل ال رسة اليت تتقادم مبيض عادة النظر يف نظام التقادم اذلي يطال شاكايت اإ  2اإ

 ا النفقة؛س نوات، انسجاما مع اخلصائض اليت تمتزي هب

  جرامئ النوع؛توس يع دائرة الإثبات خبصوص 

  تكريس جمانية املطالبة ابحلق املدين يف قضااي العنف ضد النساء؛ 
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  تعديل املقتضيات املتعلقة بتأ ليف جلان التنس يق؛ يف اجتاه جعل حضور فعاليات اجملمتع

لزايم كبقية ال عضاء، عوض متثيليهتم الاختيارية واملتوقفة ع  ىل اس تدعاء اللجنة.املدين اإ

 مت بعون هللا وتوفيقه
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 الئحة المراجع والمصادر 

 

 العامة والخاصة كتبقائمة ال 

دليل معيل للمعايري المنوذجية للتكفل القضايئ ابلنساء وال طفال، وزارة العدل واحلرايت،     

 ؛1121مديرية الشؤون اجلنائية والعفو، 

بني الواقع والقانون"، مطبعة فضاةل، طبعة  عبد العايل املصبايح، "العنف ضد املرأ ة   

1112 

ليىل عبد الوهاب، العنف ال رسي، اجلرمية والعنف ضد املرأ ة، دار املدى للثقافة والنرش،   

 2992بريوت، 

لسعدية وضاح، "العنف الزويج يف الترشيع املغريب" سلسةل لنكرس الصمت، مطبعة ا  

 دون اترخي الطبعة. النجاح اجلديدة، 

، مكتبة الرشاد 1126-1112جامعي: الس ياسة اجلنائية ابملغرب: الواقع وال فاق  مؤلف  

 سطات.

، 2سعاد الزخنيين، "العنف ضد املرأ ة مقاربة قانونية"، سلسةل منشورات الوئام رمق    

 مطبعة ابملريس.
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املصطفى الناوي، خدجية الرواكين، قراءة يف القانون اجلنايئ من أ جل ترشيع جنايئ حيمي   

جناز امجلعية ادلميقراطية لنساء املغرب، امجلعية املغربية لدلفاع  النساء من المتيزي والعنف، دراسة من اإ

 1121عن حقوق النساء، يونيو 

 

 

 قائمة الرسائل وبحوث نهاية التدريب 

عالن بكني منوذجا، رساةل لنيل دبلوم   أ نس سعدون، واقع املرأ ة من خالل مؤمترات ال مم املتحدة اإ

ادلراسات العليا املعمقة يف القانون اخلاص، قانون ال رسة املغريب واملقارن، جامعة عبد املاكل 

 ؛1111/1116السعدي، لكية العلوم القانونية والاقتصادية والاجامتعية بطنجة، الس نة اجلامعية 

لنيل املاسرت يف  مجيةل الياقوين، العنف املسلط عىل الزوجة بني النض القانوين والواقع العميل، رساةل 

لكية العلوم القانونية والاقتصادية والاجامتعية، جامعة ابن  -الفوج ال ول–املنازعات واملهن القانونية 

 1128/1121زهر، املومس اجلامعي 

مسرية صالح ادلين، معل خلية التكفل ابلنساء وال طفال ابحملامك، حبث هناية التكوين امللحقني  

 1121-1122ة العدل، املعهد العايل للقضاء،  ، وزار 22القضائيني، فوج 

جنيبة بوقديدة، توجه احملمكة الابتدائية بفاس حول موضوع التكفل القضايئ ابلنساء  

 1121-1122وال طفال، حبث هناية التدريب، املعهد العايل للقضاء ابلرابط، فرتة التدريب 

رساةل نيل  -اي العنف منوذجاالنساء حضا-مرمي داكن، النساء يف وضعية صعبة: أ ية حامية؟  

دبلوم ادلراسات العليا املعمقة يف القانون اخلاص، لكية العلوم القانونية والاقتصادية والاجامتعية 

 1116/1119بفاس، جامعة س يدي محمد بن عبد هللا، الس نة اجلامعية 
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بامترة منوذجا"، حبث هناية  فاحتة الزييدي، خالاي التكفل ابلنساء وال طفال "احملمكة الابتدئية  

 1122/1121التكوين، املعهد العايل للقضاء الرابط، فرتة التدريب 

  قائمة المقاالت 

أ نس سعدون، قراءة يف مرشوع قانون ماكحفة العنف ضد النساء ابملغرب، جمةل العلوم   

 2/2عدد مزدودالقانونية، مدونة ال رسة بني القانون واملامرسة عىل ضوء الاجهتادات القضائية، 

 اجلزء ال ول

 1111، س نة 1-1خدجية أ ميت، املرأ ة والعنف وامحلاية القانونية، جمةل أ نفاس حقوقية، العدد   

شاكليات ومس تجدات الطرد من بيت الزوجية، مقال منشور مبجةل "مغرب    محمد الزماط، اإ

 بعد الزوال.عىل الساعة الواحدة  22/22/1129القانون الالكرتونية"، اترخي الاطالع 

  قائمة التقارير 

وبرانمج العمل  1126التقرير الس نوي حلصيةل نشاط النيابة العامة خالل الس نة القضائية    

عداد شعبة الإحصائيات والإعالميات،  حممك1129للس نة القضائية  ة الاسئناف بفاس، النيابة ، اإ

 ؛العامة

املنعقد للتكفل ابلنساء وال طفال حضااي العنف ببوملان مبيسور تقرير اجامتع اللجنة احمللية   

 ؛1129يناير  16بتارخي 

 11ور ابملؤرخ بتارخي لتكفل ابلنساء وال طفال ببوملان ميسل  احمللية  لجنةال تقرير اجامتع   

 ؛1129ابريل 

 11/22/1126تقرير عن اجامتع اللجنة اجلهوية للتكفل ابلنساء وال طفال املنعقد بتارخي   
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تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ الس ياسة اجلنائية وسري النيابة العامة الصادر برمس   

 ؛1126س نة 

وزارة ال رسة والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعية، البحث الوطين الثاين حول انتشار   

 ؛1129ماي  22 -النتاجئ ال ولية–العنف ضد النساء ابملغرب 

العالمي حول العنف والصحة، منظمة الصحة العالمية، المكتب  التقرير  

 2112اإلقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العلمية جنيف، الطبعة العربية 

 القاهرة.

 

 والمناشير قائمة القوانين والمراسيم 

املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  211.21القانون  

 ؛(1126فرباير  11) 2219دى ال خرة جام 2صادر يف  2.26.29

نونرب  18) 2161جامدى الثانية  16صادر يف  2.29.221ظهري رشيف رمق مجموعة القانون اجلنايئ،  

 ؛1129مارس  12صيغة حمينة بتارخي (، 2981

بتنفيذه الظهري املتعلق بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ الصادر ال مر  12.11القانون رمق  

، املنشور يف اجلريدة 2212موافق رمضان  1111نونرب  22الصادر بتارخي  111-11-2الرشيف رمق 

 ؛1112يناير  2موافق  2212ذو القعدة  21بتارخي  2212الرمسية عدد 

( بتطبيق القانون رمق 1129أ بريل  21) 2221شعبان  2صادر يف  1.26.628مرسوم رمق   

 ؛ءاملتعلق مبحاربة العنف ضد النسا 211.21

 ؛11/21/1116املؤرخ يف  1س  12منشور وزير العدل عدد   
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 قائمة األحكام والقرارات القضائية 

صادر عن احملمكة الابتدائية لبوملان مبيسور، يف امللف عدد  821حمك رمق  

 ؛، غري منشور11/11/1129صادر بتارخي  2296/1211/1126

ن احملمكة الابتدائية  لوملان مبيسور يف امللف عدد صادر ع 261حمك  عدد  

 ؛غري منشور 21/18/1129بتارخي  11/1222/1129

يف امللف عدد  29/26حمك صادر عن غرفة  اجلنح الاس تئنافية مبحمكة ميسور رمق  

 ؛غري منشور 1129/12/16بتارخي  26/811

 219/1129صادر عن احملمكة الابتدائية يف  ملف جنحي اس تئنايف عدد: 29/ 128 حمك  رمق   

 ؛28/12/1129صادر بتارخي 

 22/1222/1129يف امللف عدد  212حمك صادر عن احملمكة الابتدائية لبوملان مبيسور رمق  

 ؛، غري منشور11/12/1129 بتارخي

 29/61ابحملمكة الابتدائية لبوملان ميسور رمق  حمك صادر عن غرفة  الاس تئنافات اجلنحية 

 ؛غري منشور 1129/12/11بتارخي  1129/1612/1يف امللف عدد 

ملف جنايئ  2/21/1111قرار حممكة الاس تئناف بفاس، غرفة اجلناايت صادر بتارخي   

 ؛212/11عدد 

 يناير 16 بتارخي 112/1222/1126:  رمق جنحي ملف يف بوجدة الابتدائية احملمكة حمك  

 منشور  ابملوقع الالكرتوين "املفكرة القانونية" .1129

 ،1129_1812_16 عدد نساء ضد عنف جنحي ملف بتازة، الاس تئناف حممكة قرار  

 غري منشور. 21/21/1129 بتارخي صادر
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 المواقع االلكترونية 

 www.um.org/ar/events/endviolenceday 

 Le site web : www.maroclaw.com 

 https://www.legal-agenda.com 
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