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Mobilising for Rights Associates MRA  ٌهً منظمٌ دكليٌ غير ربخيٌ مقرها ؽً الرباط  -أك "إمرأة" باللػٌ العربي

مف ذّؿ اإلزواـ ؽً إخداث تػييرات علٍ أربع مزتكيات:  هدؽنا تعزيز خقكؽ النزاء. كتعمؿ ؽً جميع أنخاء سماؿ إؽريقيا

نعمؿ أيضا علٍ تػيير الزلككيات كالممارزات علٍ المزتكل القاعدم ك الجزًُ مف أجؿ . القانكنًَ الويكلًَ العّقاتًَ كالثقاؽً

ددة األبعاد لتّمس مذتلؼ مجاِت تـ تشميـ ازتراتيجياتنا المتع. دعـ نجاح مبادراتنا الزاعيٌ لذلؽ تػييرات علٍ المزتكل الكلً

 خقكؽ المرأة. 

 
* الرباط * خزاف * المػرب 4َ زنقٌ كاد زـ السقٌ 3  

 97 .99 .70 .537 (212)+ * الؾاكس: 96/98 .99 .70 .537 (212)الواتؼ: 

mra@mrawomen. ma 

www. mrawomen. ma and www. facebook. com/mrawomen 

 
ؽً ازتجابٌ  زنكات تودؼ إلٍ تعزيز الممارزات المثلٍ 3املٌ علٍ مدل اإلجراًُ هذاَ هك جزء مف مبادرة س-تقرير البخث

إلٍ خدكد غست  2018ك هً المبادرة التً انطلقت ؽً ستنبر . الزلطات العمكميٌ للعنؼ الجنزً الممارس ضد النزاء بالمػرب

ك زعيدة ككزمَ السريكتاف  ك أسرؼ علٍ إنجازها باإلضاؽٌ إلٍ إعداد هدا التقرير كؿ مف زتيؾانً كيلماف بكردات 2021

 . MRA"Mobilising for Rights Associatesالمؤززتاف لمنظمٌ "

 

 . امرأةMRA التقرير متكؽر باللػتيف العربيٌ ك اإلنجليزيٌ ك هما متكؽرتاف علٍ المكقع اإللكتركنً لمنظمٌ 

 
 ؽيدراليٌ )الخاجب(؛  َ جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌاإلجراًُ :-للمنظمات الػير خككميٌ األربعٌ السريكٌ لنا ؽً هذا البخث

 )تازة(َ جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات)سيساكة( . جمعيٌ النكاة للمرأة ك الطؾؿ)كرزازات(؛  . رابطٌ خقكؽ النزاء

  تجاربوـ/العملً باإلجراًُ-مساركٌ ك مسارؾ الذيف أغنكا هذا البخث 1021ؿ . 

 اآلراء كالنتاُح كاِزتنتاجات كالتكشيات الكاردة ؽً . لٍ الدعـ المادم لوذق المبادرةزؾارة المملكٌ الوكلنديٌ بالمػرب ع

 هذا المنسكر ِ تعكس بالضركرة كجوٌ نظر الممكليف. 

 

2021 MRA Mobilising for Rights Associates©.َ  ٍتماسيا كركح األمـ المتخدة الوادؽٌ لتسجيع الجوكد الجماعيٌ عل

مف أجؿ اِضطّع  . ؽإف هذا التقرير متاح ؽً المجاؿ العاـ تخت تشرؼ كؿ مف هك موتـ. (184/49رار المزتكل الدكلً )الق

 . ازتنزاخ هذا التقرير مرذص لّزتذداـ التعليمً كغير التجارم سريطٌ ذكر المؤلؾيف. عليى كاعتمادق

 

      

  

mailto:mra@mrawomen.ma
http://www.mrawomen.ma/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7BWW1DR8/www.facebook.com/mrawomen
https://www.facebook.com/association.aml/
https://www.facebook.com/flddfouarzazate/
https://www.facebook.com/flddfouarzazate/
https://www.facebook.com/flddfouarzazate/
https://www.facebook.com/Anaouatasso-pour-femme-et-enfant-2237308723209890/
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat


 - 4 - 



 - 5 - 

 ٌللعنؼ نتيجٌ  /الدرازيٌالجنزيٌ كالمونيٌَ اِجتماعيٌَ العاُليٌَ الجزديٌَ اِقتشاديٌَ تعانً النزاء مف مجمكعٌ مف األضرار النؾزي

زجف الضخيٌ المتابعٌ كالالخمؿ غير المرغكب ؽيىَ مخاكِت اِنتخارَ باإلضاؽٌ إِ انعكازات إضاؽيٌ مف قبيؿ  دم تتعرضف لى.الجنزً ال

 .عف العّقات الجنزيٌ ذارج إطار الزكاج

  عديد مف النزاء التً بزببوا ال .َ بما ؽً ذلؾ الشدمٌإثر تعرضوف اعتداء جنزًتجاق امتنكعٌ ردكد ؽعؿ مذتلؾٌ كلدل النزاء تككف ِ

كلجكء المرأة لطلب ػالبنا ما يككف هناؾ ؽارؽ زمنً كبير بيف كقت خدكث العنؼ َ ؽإجراءات إِ بعد أياـ أك أزابيع فتذذتأك  فتؾاعلت

 العمكميٌ. أك عدـ المطالبٌ بوا نواُيات.المزاعدة مف جوات 
 

تعزيز الممارزات المثلٍ ؽً ازتجابٌ الزلطات العموميٌ للعنف 

 لجنزً الممارس ضد النزاء بالمػربا

 ملذص تقرير البخث اإلجراًُ 

, بسراكٌ مع  جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌَ MRA Mobilising for Rights Associatesنجز مف طرؼ: منظمٌ إمرأة  أ

 (معيٌ تؾعيؿ المبادراتَ )تازة)الخاجب(َ  ؽيدراليٌ رابطٌ خقكؽ النزاء. )كرزازات(َ  جمعيٌ النكاة للمرأة ك الطؾؿ. )سيساكة(َ  ج

   
    

 ذالص السكر:

ملكٌ مزؾارة ل

 الرباطهولندا ب

 :التارير

 2021يناير 
 

أم ؽعؿ جنزً مثؿ اِغتشاب أك اِعتداء الجنزً أك أم اتشاؿ غير العنؼ الجنزً هك " 

دون مرغكب ؽيى مف قبؿ أم سذصَ بػض النظر عف عّقتى بالمرأةَ ؽً أم مكاف كافَ 

إنتاج  إلٍ اإلجراًُ-ذا البخث" يودؼ همف السذص اآلذر لوذا الؾعؿ قٌ خرة وطوعيٌمواؽ

 بالمػرب كتعزيز مزاءلٌ الدكلٌ عف مدل ك كيؾيٌ ازتجابتوا العنؼ الجنزًقاعدة معرؽيٌ خكؿ 

مع تخليؿ لملؾات كازتقشاء عبر اإلنترنتَ  اجماعي ك القاءا ؽردي 1021. سمؿ البخث عليى

باإلضاؽٌ لممثلً اللقاءات كانت مع نزاء زبؽ أف تعرضف إلعتداء جنزً مف األرسيؼَ هدق 

مكقع مف مذتلؼ أنخاء  41الزلطات العمكميٌ ؽً قطاعات األمف كالعدالٌ ك الشخيٌ. ؽً 

  البّد.
 

 تجارب النزاء مع العنف

  الذطيب/ الشديؽ لخالييف أك الزابقيفَ األزكاج ا -للمرأة  ًالخميم ك السذشًالمخيط الػالبيٌ العظمٍ مف الجناة هـ رجاؿ مف

 ؛مجوكؿالمرتكب مف طرؼ . اِزتثناء هك العنؼ الجنزً الخميـ الخالً أك الزابؽ

  ا عف تخدثف النزاء علما أف ؽً المنازؿَ يمارس العنؼ الجنزً ضد النزاء غالبنا ما ؽً مجمكعٌ كقكع اعتداءات جنزيٌ أيضن

 ؛ؾ مكاف العمؿ كالمدارس كالسكارع كالخقكؿ الزراعيٌبما ؽً ذل العمكميٌمتنكعٌ مف األماكف 

 ٌالجزدم أك العنؼ أك  التخكـ اعتمادباإلضاؽٌ إلٍ  .يزتذدـ الجناة مجمكعٌ كازعٌ مف الزلككيات كالظركؼ القزريٌ المتنكع

ا هك الضػط اللؾظًؽالتوديد بوماَ  كما َ ٌبٌ كالذداع كذيانٌ الثقالكعكد الكاذَ اِختياؿبالمساعرَ  التّعبَ اإلكراقَ األكثر سيكعن

زبؽ يبرز خضكر  َ ممابزبب شػر زنوا أك إعاقتواف إما التعبير عف مكاؽقتو لكخظ أنى يتـ ازتوداؼ نزاء غير قادرات عف

 طرؼ الجناة؛اإلشرار كالتذطيط كاِذتيار اِزتراتيجً للضخايا مف 

  أكدف علٍ الكثيرة المتكررة ػالبيٌ النزاء ؽَ لمعتدمامف قبؿ العنؼ الجنزً بككنى زلكؾ عنيؼ متكاشؿ كمزتمر يتميز

اِزتثناء هك خكادث العنؼ الجنزً التً تخدث لمرة  فَمدل ؽترات طكيلٌ مف الزم كعلٍالعنؼ الجنزً  أؽعاؿ كالمزتمرة مف

 ة دكف أف تتكرر؛كاخد

  أك دؽعوا للمطالبٌ بالطّؽ اك اِنتقاـ الزكاج َ العّقات الجنزيٌ أك ؽً زتمرار اِعلٍ لدؽع النزاء بتزاز الجناةَ اِسملت دكاؽع

 .منوا أك زلبوا األمكاؿ
 اِنعكاس و التأثير علٍ خياة النزاء مع ردود أؽعالون
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 مخيط النزاء إجابات

 إلٍ سذص ما ؽً مخيطوف كطلبف المزاعدة منىَ كغالبنا ما يككف أخد أؽراد  خثَ لجأفالب٪ مف النزاء اللكاتً سملوف 80مف  أزيد

 .األزرة المكثكؽ بى

 ٌعلٍ كضع المزاعدة  َالمعتدمَ الخمايٌ مف المشالد العمكميٌمراؽقتوا إلٍ ك إجابات داعمٌتضمنت  .كانت ردكد أؽعاؿ العاُّت متباين

المعنكم. أما اإلجابات "المخايدة" بقيت ؽً خدكد نشد المرأة بالشبر لدعـ باإلضاؽٌ إلٍ امأكلَ التكؽير َ المزاعدة الماليٌَ خد لّعتداء

اَ جزديك/أك تعنيؾوا وددها توا كعلطردها مف منزؿ العاُلٌَ كإلقاء اللكـ ؽً خيف تجزدت الردكد العنيؾٌ ؽً  .أك عد القياـ بأم سًء

 كتزكيجوا قشرا بالمعتدم.

 األمنَ القضاءَ الشخٌ -ميٌ الزلطات العمو اتاجاب

 58األقؿات العمكميٌ علٍ جوإلخدل العف تعرضوـ للعنؼ الجنزً َ أبلػف ٪ ممف تمت مقابلتوـ74عبر اإلنترنت ك  ات٪ مف المسارك .

األكلٍ التً  ً  غالبا الكجوٌَ كهبعد التعرض لّعتداء ؽً كقت مااألكثر لجكء إليى مف طرؼ النزاء القطاع  العمكميٌالشخٌ  مشالدتعد ك

 ؛النزاء اتلجأ إليو

  ٍؽً تلقيوف سككاهـ ؽً مرخلٌ ماَ  فزخبيَ أك العمكميٌالنزاء ِ يبلػف عف العنؼ الجنزً إلٍ الزلطات التً تجعؿ  األزبابتتجل

غتشاب الزكجً غير أيضا ككف اِإقامٌ عّقات جنزيٌ ذارج إطار الزكاجَ بمخاكمٌ تعريضوف للمتابعٌ كالَ َ إلقاء اللكـ عليوفتوديداتال

كما أنوف معقدةَ كما أف اإلجراءات الكاجب اتذادها  غير كاضخٌ ك يؤدم إلٍ أم نتيجٌَ لف  ؼاليقيف بأف التبليالتساؤـ ك إخزازوف ب َـجرم

تكاليؼ اللٍ ماليٌ كعدـ القدرة عشعكبات ك تكاجوف َ بعض المزؤكليفمف قبؿ ك تتلقيف معاملٌ زيٌُ ك موينٌ َ مطالبات بإثباتات تعجيزيٌ

 المنظكمٌ ككؿ؛ؽً  توفثقانعداـ . العديد مف النزاء أكدف علٍ ذات الشلٌ

  تخديد ما إذا كانت هناؾ عّقٌ زابقٌ بيف الجانً كالضخيٌ أـ  اِقتشار علٍالعنؼ الجنزً إلٍ  علٍ العمكميٌجابٌ الجوات الؾاعلٌ اتميؿ

 للكاقعٌ بعينوا؛زريٌ َِ بدِن مف التخقيؽ الؾعاؿ كالتركيز علٍ الظركؼ الق

  المنظكمٌ الجناُيٌ الخاليٌ.النزاء مف تدابير الخمايٌ المتاخٌ ؽً ؽيوا ازتؾادت  ٌالبخث اإلجراًُ عف أم الخاللـ يكسؼ 

  ِة مخكمٌ األزر لدلعدد ِ بأس بى مف النزاء اللكاتً تعرضف للعنؼ الجنزً ِ يتعاملف مع نظاـ العدالٌ الجناُيٌَ كِ يرؽعف قضايا إ

 ك ثبكت النزب ك النؾقٌ ك غيرها مف المطالب المدنيٌ؛للخشكؿ علٍ الطّؽ 

 مقترخات لشياغٌ التوشيات
 

 يتضمف مجمكعٌ متنكعٌ " بسكؿ رضا"تعريؼ سامؿ لؿ غياببما ؽً ذلؾ  َالمتعلقٌ بالعنؼ الجنزً معالجٌ الثػرات الخاليٌ ؽً القكانيف

 مف الظركؼ القزريٌ؛

 لككى كليس العّقٌ بينى كبيف الضخيٌ؛التركيز علٍ الجانً كز 

  المنشكص عليوا تدابير الخمايٌ  إعماؿَ بما ؽً ذلؾ العنؼ الجنزً الممارس ضدهفضماف خشكؿ النزاء علٍ الخمايٌ الكاؽيٌ مف

 كتطكير تدابير جديدة؛ قانكنا

 العقاب؛ إؽّت الجناة مفتزتودؼ معاقبٌ النزاء ك تزاهـ ؽً  اجابٌ الدكلٌ الخاليٌأف  ازتيعاب 

  ؛النزاءكليس النزاء ضد الجنزً العنؼ  ألؽعاؿالخككميٌَ مزؤكليٌ إيجاد خلكؿ  الزلطاتتخميؿ 

 بما ؽً ذلؾ التوديدات العنؼ الجنزًعف  التبليؼ مف أجؿجميع الخكاجز التً تكاجووا النزاء علٍ تجيب ملٌ كضع ازتراتيجيات سا َ

القكانيف كالزيازات كاإلجراءات كمُّمٌ َ كالعقبات القانكنيٌ المتمثلٌ ؽً عدـ كؾايٌ شاديٌِقتَ ااِجتماعيٌَ الماديٌ َلزّمتوا السذشيٌ

 الزاُدة؛ كالممارزات

  عمكميٌخزف اِزتقباؿَ ذدمات النزاء بما ؽيوا لعنؼ الجنزً تعكس األكلكيات التً عبرت عنوا عف اجابٌ الدكلٌ اككف مف التأكد 

 .زبؿ اِنتشاؼ المنازبٌالتمكيف مف  الجناُيٌَ ك تطبيؽ القكانيف كاإلجراءاتَ منازبٌ
 

 
 

 

 
 MRAسركاء للتعبٌُ بذشكص الخقكؽ 

 َ المػرب10010َ الرباط 4زنقٌ كادم زـ السقٌ  3

+ (212) 537.70.99.96/98  
mra@mrawomen.ma• www.mrawomen.ma  

mailto:mra@mrawomen.ma
http://www.mrawomen.ma/
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 :أزُلٌ للتؾكير

كرسات عند تنظيـ . لعنؼ الجنزً ضد النزاء بالمػربتودؼ األزُلٌ المقترخٌ التاليٌ إلٍ اعتمادها كإطار عمؿ عند قراءة هذا التقرير كتخليّ

 مف أجؿ تطكير تكشياتق األزُلٌ علٍ ازتذداـ هذاإلجراًُ/العملً ؽإننا نسجعكـ -هدا البخثمزتديرة أك لقاءات لمناقسٌ نتاُح المكاُد الَ العمؿ

 مرتكزة علٍ البيانات كاألدلٌ ك مف أجؿ الكشكؿ إلٍ خلكؿ ؽعليٌ ك معالجٌ المسكؿ. ملمكزٌ 

 غير اتشاؿ أم أك الجنزً اِعتداء أك اِغتشاب مثؿ جنزً ؽعؿ "أم بأنى الجنزً العنؼ اإلنزاف لخقكؽ الدكليٌ المعايير تعر ِّؼ .1

 لوذا اآلذر السذص مف كطكعيٌ خرة مكاؽقٌ دكف كافَ مكاف أم ؽً بالمرأةَ عّقتى عف النظر بػض سذصَ أم قبؿ مف ؽيى مرغكب

" الؾعؿ.
1 

 
 التاليٌ: الذدمات تسمؿ كالتً العدالٌَ إلٍ النزاء كشكؿ ضماف مزؤكليٌ الدكؿ علٍ يقع اإلنزافَ لخقكؽ الدكلً القانكف بمكجب .2

 ٌ؛القكانيف بمكجب قانكنً كخؽ سمكلٌم للنزاء يٌاإلنزان خقكؽال :للمقاضاة قابل  

 اِزمٌ؛ المكارد مف تمكينوا مع البّد أنخاء جميع ؽً المؤززات تؾعيؿ ك إنساء ٌ:متاخ  

 ؛كالمكاف الزماف ؽً إليى الكشكؿ كيمكف ٌَآمن المتناكؿَ ؽً :واإلي الوشول يمكن  

 ؛كمخايدة ؽعالٌ َشٌشذتم :عاليٌ جودة  

 ٌأداُوا. عف :للمخازبٌ قابل  

 
 يلً: بما الدكؿ تلتزـ اإلنزافَ لخقكؽ الدكلً القانكف بمكجب .3

 النزاء ضد العنؼ أعماؿ منع 

 ٌالعنؼ مف النزاء خماي 

 النزاء ضد العنؼ مرتكبً مقاضاة 

 ٌالنزاء ضد العنؼ مرتكبً معاقب 

 العنؼ. ضخايا للنزاء والجبر اِنتشاف زبل توؽير  
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 :أزُلٌ

 ما هً الخاِت التً ِخظتوا ينطبق عليوا هذا التعريف؟

 ؟"مواؽقتوا الخرة والطوعيٌ"ما هً بعض األمثلٌ للممارزات والظروف خيث ِ تعطً ؽيوا المرأة 

 كيف يعكس أم َِ القانون والممارزٌ خاليا ؽً المػربَ هذا التعريف؟

 مع وضع المعايير المذكورة أعّه ؽً اِعتبارَ : األزُلٌ

 ما هً العوامل والظروف التً مكنت النزاء من نتاُح إيجابيٌ ؽً قضايا العنف الجنزً؟

 ما العوامل والظروف التً أدت إلٍ نتاُح زلبيٌ؟

 ما هً العقبات التً تواجووا النزاء ذّل متابعتون لقضايا العنف الجنزً؟

 :أزُلٌ

 إلٍ أي مدى تؾً المؤززات العموميٌَ خاليًا بوذه اِلتزامات الذمزٌ ارتباطا بالعنف الجنزً ضد النزاء؟ كيف أو كيف ِ؟

 ما هً الممارزات الجيدة التً زجلتموها ؽً هذا التقرير والتً يمكن تكرارها ويجب إقرارها رزميا ؽً جميع أنخاء البّد؟

كيف يمكن للجوات الخكوميٌ أن تتذذ نوًجا أكثر تركيًزا علٍ الضخيٌَ مع مراعاة مشلختوا؟ ما أنواع التدذّت التً تجعل 

 المرأة أكثر أمانًا؟

ما هً الذطوات واإلجراءات الملموزٌ التً ينبػً اتذاذها وتنؾيذها للوؽاء بكل واخد من هذه اِلتزامات الذمزٌ؟ ؽً 

 مشالد الشخيٌ؟ األمن؟ ؽً نظام العدالٌ؟

http://www.svri.org/
http://www.who.int/
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I.  البخث العملً خول العنف

الجنزً الممارس ضد النزاء: 

نظرة عامٌ. 
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 عتداء الجنزً الممارس ضد النزاءتعريف اِ

العملًَ قمنا باعتماد تعريؼ العنؼ الجنزً علٍ أنى : "أم ؽعؿ جنزً مثؿ اِغتشاب أك اِعتداء الجنزً  -ألغراض هدا البخث

أك أم اتشاؿ غير مرغكب ؽيى مف قبؿ أم سذصَ بػض النظر عف عّقتى بالمرأةَ ؽً أم مكاف كافَ دكف مكاؽقٌ خرة كطكعيٌ 

 2. ""السذص اآلذر لوذا الؾعؿمف 

 

ا للمكاؽقٌَ كما تدارس مجمكعٌ كازعٌ مف الزلككيات كالظركؼ القزريٌ التً يتـ -ارتكز البخث اإلجراًُ علٍ تعريؾنا كازعن

 اعتمادها ِرتكاب العنؼ الجنزً. 

 د ؽً القانكف الجناًُ التخرش الجنزً كما لـ ينخشر علٍ التعريؼ الكار لم يسمل بأي سكل من األسكالمكضكع البخث

 لّغتشاب. 

ما المقشكد بالبخث العملً؟ 

اإلجراًُ هك عبارة عف ازتقشاء اجتماعً تساركًَ يتذذ مقاربٌ عمليٌ لتخديد كتخليؿ المسكّتَ ذلؽ المعرؽٌَ تطكير -البخث

نييف مباسرة بالتػيير المنسكد ؽً مما يتطلب مساركٌ مذتلؼ أؽراد المجتمع المخلً المع. الخلكؿَ كتشميـ المبادرات اِجتماعيٌ

 اإلجراًُ. -جميع مراخؿ البخث

 للبخث كعمليٌ لإلشّح بودؼ دعـ الديمقراطيٌ بازتراتيجيٌؽاألمر إذف يتعلؽ 

 عملً خول اِعتداء الجنزً ضد النزاء بالمػرب؟-لماذا إجراء بخث

  ٌضد الجنزً  العنف ضٌبمناهعلٍ المػرب اِمتثال للمعايير الدوليٌ لخقوق اإلنزان المتعلق

 :النزاء

 لعنؼ القاُـ علٍ نكع الجنسَ بما ؽً ذلؾ العنؼ الجنزًَ هك سكؿ مف أسكاؿ التمييز الذم يعيؽ بسكؿ ذطير قدرة ا

 3المرأة علٍ التمتع بالخقكؽ كالخريات علٍ أزاس المزاكاة مع الرجؿ. 

 ذيب بمكجب اتؾاقيٌ مناهضٌ التعذيب كغيرق مف يعتبر اِغتشاب كغيرق مف أسكاؿ العنؼ الجنزً سكّن مف أسكاؿ التع

 4ضركب المعاملٌ أك العقكبٌ القازيٌ أك الّإنزانيٌ أك الموينٌ. 

  ٌيخظر علٍ الخككمات التذرع "بأم عرؼ أك تقليد أك اعتبارات دينيٌ بالتنشؿ . مف العنؼالدكلٌَ للمرأة الخؽ ؽً خماي

 6خؽ ؽً الخشكؿ علٍ تعكيض ؽعاؿ عف العنؼ المرتكب ضدها. كما أف للمرأة ال. 5مف التزاموا بالقضاء بىَ "

  يُطلب مف الخككمات جمع كتخليؿ كنسر البيانات اإلخشاُيٌ بانتظاـ بسأف العنؼ القاُـ علٍ النكع اِجتماعً ضد

ُيٌ المرأةَ بما ؽً ذلؾ عدد كأنكاع أكامر الخمايٌ الشادرةَ كمعدِت رؽض كزخب السكاكلَ كمعدِت المّخقٌ القضا

التعكيضَ بما ؽً ذلؾ كالتعكيضَ كالكقت المزتػرؽ للتذلص منوا القضايا كالعقكبات المؾركضٌ علٍ الجناة كاإلدانٌَ 

 7المقدـ للضخايا / الناجيات

 

 2021لسور يكنيك  المكضكعاتًالمعنيٌ بالعنؼ ضد المرأة أزبابى كعكاقبى ؽً تقريرها َ زتركز المقررة الذاشٌ لألمـ المتخدة

خكؿ "مزؤكليٌ الدكؿ عف تجريـ اِغتشاب كمقاضاتى باعتبارق انتواكنا َ إلٍ مجلس خقكؽ اإلنزاف التابع لألمـ المتخدةجى المك

ا مف مظاهر العنؼ القاُـ علٍ النكع اِجتماعً ضد المرأةَ بما يتماسٍ مع المعايير الدكليٌ  ا كمنوجينا لخقكؽ اإلنزاف كمظورن جزيمن

 8"لخقكؽ اإلنزاف. 
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 int. who. wwwك  org. svri. wwwأنظر 
3

 (2017) 35( ك 1992) 19التكشيتاف العامتاف رقـ َ لجنٌ األمـ المتخدة المعنيٌ بالقضاء علٍ التمييز ضد المرأة

aspx?NewsID=17152. org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. ohchr. https://www
4

 
5

  1993ديزمبر   20المؤرخ ؽً  48/104األمـ المتخدة إعّف بسأف القضاء علٍ العنؼ ضد المرأة قرار 
6

 . (2017) 35يٌ العامٌ رقـ التكشَ لجنٌ األمـ المتخدة المعنيٌ بالقضاء علٍ التمييز ضد المرأة
7

 . (2017) 35التكشيٌ العامٌ رقـ َ لجنٌ األمـ المتخدة المعنيٌ بالقضاء علٍ التمييز ضد المرأة
8
https://www. ohchr. org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRVAW. aspx 

http://www.svri.org/
http://www.who.int/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17152&
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRVAW.aspx
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ا بالتزامى بمعالجٌ العنؼ ذكِّر . النزاءضد الجنزً الممارس ت العديد مف آليات خقكؽ اإلنزاف التابعٌ لألمـ المتخدة المػرب مؤذرن

لجنٌ خقكؽ  10َ(2015الخقكؽ اِقتشاديٌ كاِجتماعيٌ كالثقاؽيٌ )المعنيٌ ب لجنٌالَ 9(2011بالتعذيب )يٌ لمناهضٌ لجنٌ األممال

الؾريؽ العامؿ ك  َ(2017العامؿ التابع لمجلس خقكؽ اإلنزاف المعنً باِزتعراض الدكرم السامؿ )الؾريؽ  11َ(2016اإلنزاف )

بأف يعتمد المػرب قانكننا سامّن بسأف جميعوـ قدمكا تكشيات 12(2017المعنً بمزألٌ التمييز ضد المرأة ؽً القانكف كالممارزٌ )

لٌ كيلػً جميع أسكاؿ العنؼ الجزدم كالجنزًَ بما ؽً ذلؾ التخرش العنؼ ضد المرأة يتكاؽؽ مع المعايير الدكليٌ ذات الش

مف أجؿ إزالٌ العقبات  ذارج إطار الزكاججرـ العّقات الجنزيٌ التً ت التدابيركما أكشكا بإلػاء . الجنزً كاِغتشاب الزكجً

 . التً تخكؿ دكف اإلبّغ عف جراُـ اِغتشاب

 سكّ خقيقيايعتبر العنف الجنزً ضد النزاء بالمػرب م 

ا علٍ الشعيد الكطنً أف انتسار العنؼ الجنزً ضد بينت درازٌ  ٪ بيف 14٪ إلٍ 9ارتؾع مف النزاء قد ازتقشاُيٌ أجريت مؤذرن

سككل إلٍ السرطٌ أك أم زلطٌ مذتشٌ  قدمف ٪ مف ضخايا العنؼ الجنز3ًأقؿ مف  ذلؾَ ؽإف. كمع 2019ك  2009عامً 

متابعٌ بتومٌ  15192ؽً المقابؿ كانت هناؾ َ 2018ذّؿ زنٌ اُيٌ بتومٌ اِغتشاب جن دعكل 948 أقيمتؽً خيف . 13أذرل

 14عّقات جنزيٌ ذارج الزكاج.  الؾزاد أك إقامٌ

اآلفَ البخث الكطنً خكؿ انتسار العنؼ ضد النزاء المذككر ختٍ المتكؽرة لخدكد اليكـ تركز الدرازات الكطنيٌ الرزميٌ الثّث 

. كأنكاع العنؼ ََ علٍ الذشاُص الديمكغراؽيٌ للمرأةَ كمعدِت اِنتسار15نكييف خكؿ العنؼ اتجاق النزاءك التقريريف الز أعّق

أك كيؼ تزتجيب مؤززاتوا لخاِت العامٌَ كِ تقيـ أداء الذدمات كالمختكلَ كبالتالً ؽإف هذق التقارير مخدكدة مف خيث النوح 

 الدكلٌ هذق.  أك مدل ؽعاليٌ تدذّتالمرأةَ أكقؾكا العنؼ ضد 

انتباق  إلثارةؽً المػرب  النزاءضد الجنزً العنؼ  مناهضٌَ هناؾ خاجٌ مازٌ إلٍ الجمع كالتخليؿ المنوجً للبيانات خكؿ بالتالًك

ؽعاليٌ  تقييـك َ ككضع ذط أزاس يمكف مف رشدالنزاءضد  الجنزً إلٍ هذق القضيٌَ كإلقاء الضكء علٍ خقاُؽ العنؼ الجميع

الخاجٌ  ك إبرازَ النزاءضد الجنزً تخديد أكجى القشكر ؽً ازتجابٌ الدكلٌ ألعماؿ العنؼ مع َ ك مدل إعمالوا نيٌاألخكاـ القانك

 ك البراهيف. قاُمٌ علٍ األدلٌ للمناشرة إلٍ إشّخات مخددة للقكانيف كالزيازات كالذدماتَ ككضع مقترخات مخددة 

 ما هً أهداف البخث العملً هذا؟

 اإلجراًُ بودؼ:-ثتـ إنجاز هدا البخ

 الجنزً الممارس ضد النزاء بالمػرب؛ قاعدة المعرؽٌ خكؿ العنؼ اإلزواـ ؽً إغناء ال 

  ٍعلٍ قضايا العنؼ الجنزً تأثير القكانيف الخاليٌ خقيقٌ ؽعاليٌ كتعزيز تقييمات أداء الدكلٌ كالتخليّت القاُمٌ عل

 ؛ ضد النزاء

 ؛ النزاءضد  الجنزً العنؼ خكؿتوا تعزيز مزاءلٌ الدكلٌ كمزؤكليتوا عف ازتجاب 

                                                           
9
http://docstore. ohchr. org/SelfServices/FilesHandler. 

ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsmuGxft5OkAddzRIE9dkADNYRtXFHNi3KotVh7hPCKZJlWiYXy4

gI%2bFH1t%2bCEMFYjNARAArm6YfyCF6lDiAE1pNYCejzt%2bT0zvgyfHQciw%2f4 
10

http://tbinternet. ohchr. org/_layouts/treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=E%2fC. 

12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=en 
11

http://tbinternet. ohchr. org/_layouts/treatybodyexternal/Download. 

aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMAR%2fCO%2f6&Lang=en 
12

http://www. ohchr. org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/OL_MAR_2_2017. pdf و   http://www. 

ohchr. org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/32/OL-MAR-14-11-17. pdf 
13

 ( 2019بّغ للمندكبيٌ الزامً للتذطيط بمنازبٌ الخملٌ الكطنيٌ كالدكليٌ للتعبٌُ مف أجؿ القضاء علٍ العنؼ الممارس ضد النزاء )

https://www. hcp. ma/region-drda/attachment/1814014/ 
14
 2019َ لرُازٌ النيابٌ العامٌ النيابٌ العامٌتقرير خكؿ تنؾيذ الزيازٌ الجناُيٌ كزير  
15

 كزارة التضامف كالمرأة كاألزرة كالتنميٌ اِجتماعيٌ
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https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
https://social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf
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  ؽعالٌ َ القاُمٌ علٍ األدلٌ مف أجؿ إشّخات ملمكزٌ المناشرةتسجيع

المرتبطٌ بالعنؼ زيازات كإجراءات َ اللقكانيفَ لالخقكؽ كقاُمٌ علٍ

 ؛ َ األمف كالعدؿالتً تخكـ قطاعات الشخٌالجنزً ضد النزاء ك

 ؽً مبادرات المنظمات  النزاءضد  الجنزً إدراج قضايا العنؼ تسجيع

 ؛كالمبادرات الرزميٌ للدكلٌغير الخككميٌ 

 ٌالمخليٌ بيف المنظمات غير الخككميٌ كالجوات  النظميٌعّقات ال تقكي

الجنزً الممارس بؾعاليٌ مع العنؼ  العمكميٌ مف أجؿ التعامؿالؾاعلٌ 

 ضد النزاء؛ 

  كقضيٌ  الجنزً الممارس ضد النزاءتعزيز الخكار العاـ خكؿ العنؼ

 مف قضايا خقكؽ اإلنزاف. 

نكعيٌ كتكضيخيٌ عف العنؼ  شكرةتخديدنا إلٍ تطكير اإلجراًُ -يودؼ هذا البخث

 ؽً المػرب مف ذّؿ جمع المعلكمات خكؿ: الجنزً الممارس ضد النزاء

  الجنزً الممارس التً تعايسوا النزاء؛أسكاؿ العنؼ 

 ؛الجنزً الممارس ضد النزاءمرتكبً العنؼ  لمخٌ عف 

  الجنزً الممارس ضد النزاء؛عكاقب كآثار العنؼ 

  الجنزً الممارس ضد النزاء؛عنؼ للردكد أؽعاؿ النزاء كمقاكمتوف 

 ك المخيط؛األزر  تؾاعؿ 

 سرطٌ  العمكميٌَ األمف: قطاعات الشخٌ الجنزً الممارس ضد النزاءالعنؼ  مع الؾاعليف العمكمييف تؾاعؿ(

 . كدرؾ( كالعداؿ )قضات ك نيابٌ عامٌ(

 سركاؤنا ؽً هذا البخث

 

المتكاجدة ؽً مناطؽ مذتلؾٌ مناطؽ المػرب خضريٌ منوا شػيرة ككبيرة مخليٌ الػير خككميٌ المنظمات سركاء مخلييف مف ال 4

 البخث هذق الجمعيات هً:كالقركيٌ ك التً زاهمت ؽً إنجاز هدا 

 ٌالخاجب ك األطلس المتكزط(؛   أمؿ للمرأة ك التنميٌ جمعي( َ 

 كرزازات(؛ؽيدراليٌ رابطٌ خقكؽ النزاء( . 

 ؛(ب الػربًك الجنك )سيساكة. جمعيٌ النكاة للمرأة ك الطؾؿ 

  َتازة ك السماؿ السرؽً(؛  جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات( 

 اإلجراًُ؟-ما هً المنوجيٌ التً تم اعتمادها ؽً هدا البخث

 ٌالمنوجي 

 

 :اإلجراًُ متعدد األبعاد-هذا البخث ضـ

 ؛قاءات ؽرديٌل 

 ؛مجمكعات النقاش 

 ّ؛ت مع مذتلؼ معنييف مف زلطات عمكميٌمقاب 

 ؛لقاءات مع مخاميف كمخاميات 

 ٌ؛درازٌ كتؾريؼ الملؾات المتكؽرة بأرسيؼ الجمعي 

 ازتطّع عبر اإلنترنت. 

ا شيػت  بركتكككِت المقابّت كمجمكعات المناقسٌ كمراجعات ملؾات باللػٌ العربيٌَ بينما كاف اِزتطّع عبر اإلنترنت متكؽرن

 أجريت المقابّت باللػتيف العربيٌ كاألمازيػيٌ. كقد . 16العربيٌ كالؾرنزيٌ باللػتيف

                                                           
16

 يمكف العثكر علٍ نمكذج بركتكككؿ المقابلٌ الذم يعطً ؽكرة عف المكضكعات المؾشلٌ التً تـ تناكلوا كاألزُلٌ المطركخٌ 

 ما المقشود بالبخث العملً؟

هك عبارة عف ازتقشاء اجتماعً  العملً-البخث

يتذذ مقاربٌ عمليٌ لتخديد كتخليؿ َ تساركً

كتشميـ َ تطكير الخلكؿَ المعرؽٌ ذلؽَ المسكّت

المبادرات اِجتماعيٌ مما يتطلب مساركٌ مذتلؼ .

أؽراد المجتمع المخلً المعنييف مباسرة بالتػيير 

 .العملً-المنسكد ؽً جميع مراخؿ البخث

للبخث كعمليٌ  بازتراتيجيٌؽاألمر إذف يتعلؽ 

 لإلشّح بودؼ دعـ الديمقراطيٌ

https://www.facebook.com/association.aml/
https://www.facebook.com/flddfouarzazate/
https://www.facebook.com/flddfouarzazate/
https://www.facebook.com/AssociationAnaouat/
https://www.facebook.com/AssociationAnaouat/
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
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مجوكلٌ كزريٌَ بخيث لـ تطلب أزماء المساركيف/ات أك أيٌ معلكمات تعريؼ سذشيٌ أذرل. تـ اعتماد ؽقط علٍ  كانتالمساركٌ 

ركيف/اتَ النساط المونً كمكاف اإلقامٌَ بػرض بعض المعطيات كالمعلكمات الديمكغراؽيٌ األزازيٌ مف قبيؿ الزف التقريبً للمسا

تقييـ تنكع المساركيف/ات كتمثيلوـ. كما لـ يتـ تزجيؿ المقابّت كمناقسات المجمكعٌ أك تزجيلوا بالؾيديك. أك الدؽع للمساركيف/ات 

 مقابؿ مساركتوـ ؽً اللقاءات. 

 

نوجيٌالم المساركين/ات الوزاُل المزتعملٌ األهداف معدل المدة الزمنيٌ  

30-180 

دقيقٌ بمعدل 

 75زاعٌ و 

 دقيقٌ

للتعرؼ علٍ التجارب السذشيٌ 

 للناجيات مف اِعتداء الجنزً

 مع اللقاءات الؾرديٌ  دليؿ

ازتمارة ذاشٌ بالنزاء 

 الناجيات

  مقابّت ؽرديٌ عسف تجربٌ اِعتداء الجنزًنزاء 

120-180 

بمعدل -دقيقٌ

زاعتين و 

 نشف

 للتعرؼ علٍ كيؼ ترل النزاء

اِعتداء الجنزً ك ما تعرؽف 

كيؾيٌ تعامؿ الزلطات بذشكص 

 الجنزً مع اِعتداءالعمكميٌ 

  دليؿ مجمكعات النقاش

مع ازتمارة ذاشٌ بلقاء 

 المجمكعات

 

  ٌمجموعات  مجمكعات النزاء متنكع

 نقاش

30-180 

دقيقٌ بمعدل 

 75زاعٌ و 

 دقيقٌ

 للتعرؼ علٍ التجارب السذشيٌ

يؾيٌ للؾاعليف العمكمييف ك ك

اِعتداء تعاملوـ مع ملؾات 

 الجنزً

  اللقاءات مع دليؿ

الزلطات العمكميٌ مع 

ازتمارة ذاشٌ بالزلطات 

العمكميٌ بسكؿ عاـ ك 

ازتمارة مدققٌ ذاشٌ بكؿ 

 قطاع علٍ خدة

  ٌالقضاُيٌالسرط 

  ٌالنيابٌ العام 

 ٌالمخكم 

  الشخٌ العمكمًقطاع 

 مخاميف ك مخاميات 

ممثلً الزلطات 

العموميٌ و 

 امينمخ

30-180 

دقيقٌ بمعدل 

 75زاعٌ و 

 دقيقٌ

تؾريؼ مذتلؼ الملؾات المتكؽرة 

بأرسيؼ الجمعيٌ أك المركز 

بخيث تزتذدـ ازتمارة لكؿ ملؼ 

مف أجؿ ازتذراج مذتلؼ 

 المعطيات منى. 

  دليؿ ذاص بتخليؿ

الملؾات مع ازتمارة 

 ذاشٌ بتخليؿ الملؾات

  أك خاليا ملؾات مزتؾيدات زابقات

 الجنزً اِعتداءيا للجمعيٌ ضخا

 لدل جمعيات أذرل  متكؽرة ملؾات 

 ملؾات متكؽرة بمكاتب المخاميف/ات 

درازٌ و تخليل 

 ملؾات 

ازتمارة ذاشٌ بالمزد   غير مخدد

إلكتركنً
17

 

 ٌالمنظمات غير الخككمي 

  عسف تجربٌ اِعتداء الجنزًنزاء 

ازتطّع عبر 

 اإلنترنيت

 

 المخاور 

زؤاَِ تنكعت  100ما يقارب مف زتمارة ذاشٌ بالمزد عبر اإلنترنيتَ البخث اإلجراًُ كما اِسملت اِزتمارات المعتمدة ؽً 

شممت جميعوا مف أجؿ اإللماـ بمذتلؼ المعلكمات كالتجارب خكؿ المكاضيع المؾشلٌ ؽً الجدكؿ . 18مؾتكخٌ كمػلقٌما بيف أزُلٌ 

 . التالً

 مف المّخظ أف. علٍ اِعتداء الجنزً الممارس اتجاق النزاءدكلٌ علٍ ازتجابٌ ال اإلجراًُجزء كبير مف هذا البخث  ركز

المتكؽرة لخدكد اليكـ تناكلت مذتلؼ األزُلٌ بالعنؼ القاُـ علٍ النكع اِجتماعً ؽً المػرب كالزيازات المرتبطٌ الدرازات 

 ؽوً ِ تقييـَ كمقاربٌ ك مضمكفد مخدك غير أف هدق المقاربٌ. معدِت انتسار كأنكاع العنؼأك بالضخايا أنؾزوـَ المرتبطٌ 

العنؼ القاُـ علٍ النكع علٍ ملؾات كيؾيٌ ازتجابٌ مؤززات الدكلٌ  تزلط الضكء علٍَ أك الؾاعليف العمكمييفاإلطّؽ أداء 

 ٌَ أك مزاءلٌ الدكلٌ كمزؤكليتوا عف ازتجابتوا. كمياِجتماعًَ أك تقييـ مدل ؽعاليٌ التدذّت العم

                                                                                                                                                                                     
 باللػٌ العربيٌ علٍ:

pdf. content/uploads/doc/Kit%20methodologie%20recherche%20action%20violence%20sexuel-ma/wp. https://mrawomen 

 اإلنجليزيٌ علٍ:ك

pdf. %20IDI%20Guide-content/uploads/doc/English%20translation%20-ma/wp. https://mrawomen 

 ك الؾرنزيٌ علٍ:

-content/uploads/doc/Traduction%20fran%C3%A7aise%20-ma/wp. https://mrawomen

pdf. %20Guide%20entretiens%20individuels%20VSFF 
17

مف أجؿ المساركٌ الكازعٌ تـ التعريؼ بى باعتماد َ ارتكز علٍ زريٌ ك عدـ طلب هكيٌ المساركاتَ 2020ابريؿ 15إلٍ  2019يكليكز  18أنجز المزد اإللكتركنً مف 

)تـ إرزاؿ رابط َ باإلضاؽٌ إلٍ اإلرزاؿ عبر البريد اإللكتركنًَ أك المنظمات غير الخككميٌ السريكٌ لوا زكاء التً تديرها منظمٌ امرأةَ شؾخات كزاُؿ التكاشؿ اِجتماعً

قمنا بتشميـ كتكزيع مطكيٌ مف شؾخٌ كاخدة التً تضـ َ كما. منظمٌ غير خككميٌ مخليٌ كنسطاء كمخاميف/ات كشخؾييف/ات كسذشيات عامٌ( 2000اف إلٍ أزيد مف اِزتبي

 . ؽً مناطقوفبخيث زورت الجمعيات المخليٌ المساركٌ ؽً هذا المزد علٍ تكزيعوا ؽً أماكف ازتراتيجيٌ َ الرابط اإللكتركنً لتزويؿ المساركٌ
18

ا لككف العديد مف النزاء ِ تكاشلف .. مذتلؼ الؾاعليف العمكمييف: الشخيٌ األمف النيابٌ العامٌ كالمخاكـكازتجابٌ تضمف ازتمارة المقابلٌ أزُلٌ مؾشلٌ خكؿ كيؾيٌ تعامؿ  كنظرن

ك تلؾ اللكاتً أجبف عف . ساركات اإلجابٌ علٍ جميع األزُلٌ المتضمنٌ ؽً اِزتمارةلـ يُطلب مف المَ مزعاهـ للعدالٌ ك تكقؾف اإلجراءات ؽً مزتكيات مذتلؾٌ خزب كؿ خالٌ

 . جميع األزُلٌ قمف بدلؾ علٍ مراخؿ ك ؽً أكثر مف جلزٌ

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Kit%20methodologie%20recherche%20action%20violence%20sexuel.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Kit%20methodologie%20recherche%20action%20violence%20sexuel.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/English%20translation%20-%20IDI%20Guide.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/English%20translation%20-%20IDI%20Guide.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Traduction%20fran%C3%A7aise%20-%20Guide%20entretiens%20individuels%20VSFF.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Traduction%20fran%C3%A7aise%20-%20Guide%20entretiens%20individuels%20VSFF.pdf
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  كطبيعٌ عّقتوـ بالضخايامعلكمات عف المعديف 

 الكزاُؿ المعتمدة مف أجؿ اِعتداء 

 مكاف كقكع اِعتداء 

 زماف كقكع اِعتداء 

 كثيرة اِعتداء 

 المدة التً يطكلوا اِعتداء 

 تجارب النزاء مع اِعتداء الجنزً

 ًطبيعٌ األضرار الناتجٌ عف اِعتداء الجنز 

  

 انعكازات اِعتداء الجنزً علٍ خيات النزاء

 تؾاعؿ النزاء مع اِعتداء الجنزً ؼ تتشرؼ النزاء بعد التعرض لّعتداءكي 

  .هؿ تتخدث النزاء أـ ِ عف اِعتداء مع مخيطوف 

 األزباب ذلؼ ذلؾ 

 كيؾيٌ تعامؿ المخيط 

 نتاُح إجابٌ المخيط 

 مدل رضا النزاء عف إجابٌ المخيط 

 ٌما الدم كانت ترغب ؽيى النزاء كإجاب 

 النزاء ردكد ؽعؿ ك إجابٌ مخيط

 

 ِ هؿ تبلؼ النزاء عف اِعتداء للزلطات العمكميٌ أـ 

 األزباب ذلؼ دلؾ 

 لمف تلجأ النزاء ؽً البدايٌ مف الزلطات 

 عند أيٌ مرخلٌ يتكقؼ ملؼ أك قضيٌ النزاء 

 ٌإجابٌ الزلطات العمكمي
19

 

 نتاُح إجابٌ الزلطات 

 مدل رضا النزاء عف إجابٌ الزلطات 

 ء كإجابٌما الدم كانت ترغب ؽيى النزا 

إجابٌ الؾاعليف العمكمييف: قضاع الشخٌَ قطاع األمفَ النيابٌ 

 العامٌ كالمخاكـ. 

 

 الشخٌ السرطٌ القضاُيٌ النيابٌ العامٌ المخاكـ

 هؿ تذهب النزاء كهدهف أـ يراؽقوف سذص ما 

 متٍ تلجأ للزلطات العمكميٌ ارتباطا باِعتداء 

 ٌكـ تدكـ الزيارة األكلٍ للزلطات العمكمي 

 ٌكـ مف مرة ؽً المجمكع تتكجى لنؾس الزلط 

 مذتلؼ األسذاص الديف تعاملت معوـ 

 طبيعٌ األزُلٌ المكجوٌ للضخايا 

 )طبيعٌ األزُلٌ التً تكجى ألذريف )المعتدمَ السوكد 

 طبيعٌ األدلٌ المعتمدة ك كيؾيٌ الخشكؿ عليوا ك تجميعوا 

 طبيعٌ المعلكمات المقدمٌ للضخايا 

 يف مذتلؼ الزلطات مف أجؿ تزويؿ كلكج الضخايا لمذتلؼ المشالدالتنزيؽ ما ب 

 هؿ الضخايا مطالبات بأداء سًء ما 

 ٌهؿ تتعرض الضخايا للضػط أك اإلهان 

 )هؿ تخدث أخد ما مع الضخايا عف إمكانيٌ متابعتوف بتومٌ عّقٌ ذارج إطار الزكاج )الؾزاد 

  واالخشكؿ عليككيؾيٌ هؿ تكشلف بكثاُؽ ما طبيعتوا 

 أزباب إنوا أك التذلً عف الملؼ ؽً مرخلٌ ما 

 ٌكـ ازتػرقت المخاكم   لمف تـ اِزتماع مف أجؿ

 البخث؟

  ًهؿ كاف هنا بخث ؽ

 الملؼ

 الؾخكشات التً أجريت 

  ٌاألدلٌ كدؽكعات النياب

 كالدؽاع

  اإلجراءات المتذذة مف طرؼ

النيابٌ العامٌ لخمايٌ النزاء ؽً 

خالٌ تعرضوف لمضايقات 

 مف انتقاـ المعتدم كذكؽوف

  لمف تـ اِزتماع

كاِزتجكاب ذّؿ 

 البخث

  العّجات التً تتلقاها

 الضخايا

  اإلجراءات المتذذة مف

طرؼ القاضً لخمايٌ 

النزاء ؽً خالٌ تعرضوف 

لمضايقات كذكؽوف مف 

اإلجراءات المتذذة مف  . 

طرؼ السرطٌ القضاُيٌ 

لخمايٌ النزاء ؽً خالٌ 

لمضايقات تعرضوف 

  هؿ يتـ إطّع النزاء عف

الؾخكشات ك العّجات 

 التً زتتلقاها
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مع أزُلٌ إضاؽيٌ َ ٌ األربعٌكانت هناؾ مجمكعٌ مستركٌ مف األزُلٌ التً طُرخت خكؿ تجربٌ المرأة ك طبيعٌ إجابٌ كؿ مف الجوات الخككميَ كما هك مؾشؿ ؽً هذا الجدكؿ. 

 . ذاشٌ بكؿ قطاع
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 كذكؽوف مف انتقاـ المعتدم انتقاـ المعتدم

  هؿ تؤذذ مكاؽقٌ الضخايا

علٍ مذتلؼ العّجات ك 

الؾخكشات التً زتجرل 

 لوف

    ًطبيعٌ األخكاـ الشادرة ؽ

اِعتداءات الجنزيٌ ك 

 تعليلوا. 

 

 ًاألنسطٌ والذط الزمن 

 

كما نتح عنى مف  COVID-19العملً ككتابٌ التقارير تزامف مع جاُخٌ اإلجراًُ/ف الجزء األذير مف البخث علٍ الرغـ مف أ

نتاُح هدا التقرير تركز ؽقط علٍ اِعتداء الجنزً ضد إِ أف  2020َمارس إلٍ يكنيك ك التً دامت مف ؽً المػرب  خجر شخً

 19-بانعكاس جاُخٌ ككؽيدلخشكؿ علٍ معلكمات ذاشٌ مف أجؿ ا. العنؼ ك ِ تتناكؿ تأثير الجاُخٌ علٍ هداؽً المػرب النزاء 

ؽً  النزاءعلٍ العنؼ ضد  COVID-19"انعكاس جاُخٌ يرجٍ اِطّع علٍ تقريرنا . بسكؿ عاـعلٍ العنؼ ضد النزاء 

 20"المػرب

 

 

                                                           
20

 .wwwمتكؽر باللػات العربيٌ ك الؾرنزيٌ ك اإلنجليزيٌ علٍ مكقع منظمٌ امرأة : 2020علٍ العنؼ ضد النزاء بالمػرب" يكنيك  19-منظمٌ امرأة "انعكاس جاُخٌ ككؽيد 

mrawomen. ma 

http://www.mrawomen.ma/
http://www.mrawomen.ma/
http://www.mrawomen.ma/
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الدرازات المتكؽرة خكؿ اإلعتداء الجنزً-القكانيف-تجميع مذتلؼ الكثاُؽ•

 .منطقٌ مخليٌ عبر المػرب 11منظمٌ غير خككميٌ مخليٌ ؽً  14إنواء تقييـ أكلً لزلزلٌ خدمات الدكلٌ المتكؽرة لؾاُدة النزاء ضخايا اإلعتداء الجنزً مع •

2018أكتوبر -شتنبر

منظمٌ  14ة عف /عضك 22لؾاُدة "تعزيز الممارزات الجيدة ؽً إجابٌ الزلطات العمكميٌ علٍ اإلعتداء الجنزً الممارس ضد النزاء"تنظيـ كرسٌ تككينيٌ كطنيٌ •

:غير خككميٌ مخليٌ مف أجؿ

 .تشميـ برنامح الرشد ك التتبع خكؿ اإلعتداء الجنزً الممارس ضد النزاء•

المثلٍ/تقييـ إجابٌ الدكلٌ علٍ اإلعتداء الجنزً الممارس ضد النزاء مف منطكر الممارزات الجيدة•

العملً /تخديد القضايا النظميٌ مف أجؿ البخث اإلجراءم•

 2018دجنبر 

مف أعضاء المنظمات غير  147أعادت أربع منظمات غير خككميٌ سريكٌ أزازيٌ تنظيـ كرسات تككينيٌ خكؿ تعزيز أؽضؿ الممارزات ؽً مجتمعاتوا المخليٌ لػ •

منطقٌ مخليٌ لتخديد أكجى القشكر الخاليٌ ؽً ازتجابٌ الؾاعليف  12الخككميٌ كالجوات الؾاعلٌ العامكميٌ مف العامليف ؽً األمف ك قطاع الشخٌ ك العدؿ ؽً 

 .العمكميٌ علٍ العنؼ الجنزً كتخديد األكلكيٌ كمجاِت التخزيف

 2018فبراير -يناير

شؾخٌ باللػٌ العربيٌ لرشد كتكثيؽ اإلعتداء الجنزً ضد النزاء مع دليؿ منوجً  125شياغٌ كتكزيع لؾاُدة األربع سركاء الرُيزييفَ خزمٌ بخثيٌ مككنٌ مف  •

 .كبركتكككِت بخث لجمع البيانات عف كيؾيٌ إجابٌ الدكلٌ علٍ اإلعتداء الجنزً ضد النزاء

 .قاـ السركاء األربع بتدريب ؽرؽ بخثيٌ داذؿ منظماتوـ غير الخككميٌ  •

لؾاُدة النزاء  SurveyMonkeyإنساء نزذٌ إلكتركنيٌ للبخث مف ذّؿ تطبيؽ   •

العملً عبر البريد اإللكتركنً ك كزاُؿ التكاشؿ اإلجتماعً ِزتمارات البخث/إطّؽ البخث اإلجراًُ•

لشخاؽٌ ؽً كا تكزيع ك أيشاؿ إعّف اِزتطّع عبر اإلنترنت علٍ نطاؽ كازع عبر البريد اإللكتركنً ككزاُؿ التكاشؿ اِجتماعً للمنظمات غير الخككميٌ•

جميع أنخاء المػرب

تكزيع ك نسر مطكيات عف اِزتطّع عبر اإلنترنت ؽً أماكف ازتراتيجيٌ ؽً المجتمعات المخليٌ•



2019يوليوز -مارس

يف كميمنظمات غير خككميٌ سريكٌ بخثنا عملينا ؽً مجتمعاتوا مف ذّؿ مقابّت ؽرديٌ مع النزاءَ كمناقسات جماعيٌَ كمخادثات مع الؾاعليف العم4أجرت •

الرُيزييفَ كمراجعات الملؾات

جمع اإلجابات علٍ اإلزتطّع اإللكتركنً•

 2020ماي -2019غست 

منظمٌ غير خككميٌ مخليٌ كؽاعليف  14ة مف /عضك 20تخليؿ نتاُح األبخاث خكؿ إجابٌ الدكلٌ علٍ العنؼ الجنزً ضد النزاء لػ "عقد كرسٌ تدريبيٌ كطنيٌ •

:منطقٌ عبر المػرب مف أجؿ 12عامكمييف مف 

تجميع كتخليؿ البيانات مف ملؾات قضايا العنؼ الجنزً كالعمؿ الميدانً ؛ •

تخديد اِتجاهات كالقضايا المنوجيٌ ؽً إجابٌ الدكلٌ الخاليٌ لوذا العنؼ عبر القطاعات الرُيزيٌ ؛ •

 .شياغٌ تكشيات لتخزيف إجابٌ الدكلٌ علٍ العنؼ الجنزً ضد النزاءَ بناءن علٍ النتاُح كاِزتنتاجات•

 2019دجنبر 

مف أعضاء المنظمات غير  95أعادت المنظمات غير خككميٌ السريكٌ الرُيزيٌ تنظيـ  الكرسٌ التدريبيٌ خكؿ تخليؿ نتاُح البخكث ؽً مجتمعاتوا المخليٌ لػ •

 .منطقٌ مخليٌ 11الخككميٌ كالجوات الؾاعلٌ العامكميٌ مف العامليف ؽً األمف ك قطاع الشخٌ ك العدؿ ؽً 

 2020ؽبراير 

شياغٌ ك إرزاؿ الويكؿ النواًُ للتقرير للسركاء األربع الرُيزيف•

تجميع التقارير ك ترجتمتوا•

ترجمٌ نتاُح اإلجابات علٍ المزد اإللكتركنً•

 2020ستنبر -2020يونيو 

لػات 3شياغٌ التقرير النواًُ ب •

   2020غستَ ستنبرَ دجنبر 
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 ًالطاقم الذي أنجز البخث العمل 

 

ك الدم أسرؼ علٍ بلكرة ك تنؾيد البخث اإلجراًُ زاهـ ؽً اإلنجاز  أعضاء 3باإلضاؽٌ إلٍ ؽريؽ منظمٌ امرأة المككف مف 

منظمٌ غير خككميٌ ك  16عضك ك عظكة باإلضاؽٌ إلٍ  20جمعيات رُيزيٌ ممثليف ؽً  4مذتلؼ أنسطٌ البخث اإلجراءم 

 :مؤززٌ مخليٌ إضاؽيٌ زاهمكا ؽً إنجاز هدا البخث ك ذلؾ علٍ السكؿ التالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

جمعيٌ الزيتكف بجماعٌ مجاط •

جمعيٌ براعـ الذير بجماعٌ زيدم •

المذتار بسيساكة



جمعيٌ النكر ببكدربالٌ•

جمعيٌ مخاربٌ دِء الزيدا بمكناس•

مركب ابتزامٌ بمكناس•

دار الطالبٌ ببكدربالٌ•

جمعيٌ تدبير السأف المخلً ببكدربالٌ•

 

جمعيٌ أككزجيف•

جمعيٌ تيؾاكت •

اِتخاد النزاًُ•

النادم النزكم للسبيبٌ كالرياضٌ بجماعٌ •

تارميكت

النادم النزكم للتعاكف الكطنً بجماعٌ •

ترميكت

جمعيٌ األؽؽ األذضر للتنميٌ •

المزتدامٌ كالبيٌُ كخقكؽ اإلنزاف 

جرزيؼ 

جمعيٌ النكر بتازة •

جمعيٌ المبادرة الكطنيٌ للتنميٌ •

كالنوكض بالمرأة القركيٌ تاهلٌ تازة

جمعيٌ الرميزاء تازة •
 جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات

عظكات 4  

ؽدراليٌ رابطٌ خقكؽ 

 النزاء بكرزازات

عظكات 6  

جمعيٌ النكاة للمرأة ك 

الطؾؿ

عظكات  5



جمعيٌ أمؿ للمرأة ك 

التنميٌ

عضكات 5

 امرأة منظمٌؽريق 
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 العملً-المناطق التً سملوا البخث 

 

 
 

تسير إلٍ مكاقع النقاط الزرقاء الميدانيٌ.  اإلجراُيٌ/العمليٌ-األبخاثتكضد الذريطٌ أعّق المكاقع المذتلؾٌ التً أجريت ؽيوا 

 . (َ كرزازاتَ الخاجب كتازةةخككميٌ السريكٌ )سيساك خيث تكجد المنظمات الػير األربعٌالبخث األزازيٌ 

إلٍ مكاقع إضاؽيٌ تـ إجراء ؽيوا أنسطٌ بخثيٌ زكاء مف طرؼ نؾس الجمعيات أك جمعيات أذرل انضمت النقاط الخمراء ير تس

 . للبخث

 كبلدة كقريٌ ؽً مناطؽ مذتلؾٌ مف البّد. مدينٌ 41ؽً المجمكعَ أجريت المقابّت كالمناقسات الجماعيٌ ؽً 

 21المساركين/ات ؽً البخث 
اِعتداء العملً متعدد األبعادَ لقاءات متنكعٌَ تمخكرت خكؿ اللقاءات الؾرديٌ مع النزاء الناجيات مف اًُ/اإلجر-سكؿ هذا البخث

باإلضاؽٌ إلٍ مجمكعات النقاش ك مقابّت معمقٌ ك سبى . درازٌ كتخليؿ ملؾات اِعتداء الجنزً بأرسيؼ الجمعياتك الجنزً

باإلضاؽٌ إلٍ ازتطّع عبر اإلنترنت مؾتكح أماـ جموكر كازع. كشؿ  مويكلٌ مع مذتلؼ معنييف مف زلطات عمكميٌ ك ذكاصَ

 مساركٌ. مسارؾ ك 1021إلٍ  اتعدد المسارك

تـ . تطلب أزماء المساركيف/ات أك أيٌ معلكمات تعريؼ سذشيٌ أذرل ـكانت المساركٌ ؽً هذا البخث مجوكلٌ كزريٌَ بخيث ل

راؽيٌ األزازيٌ مف قبيؿ الزف التقريبً للمساركيف/اتَ النساط المونً الديمكغ كالمعلكماتاعتماد ؽقط علٍ بعض المعطيات 

. كما لـ يتـ تزجيؿ المقابّت كمناقسات المجمكعٌ أك تزجيلوا بالؾيديك. كمكاف اإلقامٌَ بػرض تقييـ تنكع المساركيف/ات كتمثيلوـ

 أك الدؽع للمساركيف/ات مقابؿ مساركتوـ ؽً اللقاءات. 
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 ع علٍ المعطيات التؾشيليٌ عف مذتلؼ اللقاءات ضمف ملخقات هذا التقريريمكف اِطّ
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 ان علٍ السكل التالً:مجموع اللقاءات ك 
 

 

 

ً خول -البخث ااإلجراُ

اإلعتداء الجنزً ضد 

 النزاء بالمػرب

 مسارك و مسارك1021ٌ

:ازتطّع عبر اإلنترنيت

مساركٌ  119

:مجمكعات نقاش

524ٌمسارك

امرأة:127النزاء الناجيات

:55الؾاعليف العمكمييف 

:24الشخٌ

12السرطٌ القضاُيٌ 

11النيابٌ العامٌ 

8المخكمٌ 

 درازٌ الملؾات

186 

 

10المخاميف ك المخاميات    

امرأة127 : النزاءاللقاءات الؾرديٌ مع 

 التنوع الجػراؽً

الخاجب-مكناس-ٌبكدربال-تاكجطات-

سيساكةأككرامَ -زبع عيكف

· باب -جرزيؼ–جماعٌ مجاطَ خد امزيلٌ 

-أكنكؿ–مػراكة –كاؼ الػار –مركج 

-تاهلٌ -باب مرزكقٌ-كلدماف-مطماطٌ

-تيزٌ-اكِد اسريؼ-القدس-جرزيؼ

-كجدة-خد اكِد ازبيار–مككزٌ -الرنات

تيزم  –كاد امليؿ --بكسؾاعٌ-مكناس

بنً -ؽاس-بكخلك-بنً اؽتد-تاكريت–كزلً

–تازناذت –زككرة –كرزازات  -ؽرازف

اكادير–الناظكر –ترميكت –تازاريف   



 ذشاُص 

 النزاء المزتؾيدات مف برامح الجمعيات ك

المراكز ك التعاكنيات؛ 

تلميذات أك طالبات ؽً الثانكيات ك الكليات

مكظؾاتَ مزتذدمات

عاطّت عف العمؿ

ٌنزاء خامّت إعاق

ربات بيكت

 عامّت نظاؽٌَ عامّت منزلياتَ عامّت

زراعياتَ عامّت بالمقاهً ك النكادم الليليٌ

  َنزاء متزكجاتَ عازباتَ مطلقات

مذطكبات

تاجرات مزتقَّ باُعات متجكِتَ موف خرة

خّقاتَ ذياطات

 :الزن

تراكح زف النزاء الناجيات 

المساركات ؽً هذا البخث 

ما بيف 

زنٌ 51ك 16



 - 22 - 

     

 
 

 : مجموعات النقاش 

مسارك524ٌلقاء بمجموع  35

 التنوع الجػراؽً 

 إقليـ تازةَ الخاجبَ بكدربالٌَ مكناس

كرزازاتَ جماعٌ ترميكتَ سيساكةَ 

جماعٌ مجاط

 ذشاُص 

تّميذ ك تلميذات

طلبٌ ك طالبات

مزتؾيذات برامح الجمعيات ك المراكز ك التعاكنيات

مكظؾات ك مزتذدمات

ربات بيكت

عامّت بالجنس

عامّت مزارعات

عامّت منزليات

مقاهً/عامّت معامؿ/مزتسؾيات

 خرؽيات

أموات عازبٌ/عازبات/مطلقات/متزكجات

معلمات

ًغير متعلمات/ابتداًُ/ثانكم/مزتكل تعليمً جامع

 :الزن

زنٌ 60-15ما بيف 
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 اللقاءات مع الؾاعلين العموميٌ و المخامين

 12: السرطٌ القضاُيٌ

 11النيابٌ العامٌ 

 8المخكمٌ 

 24الشخٌ 

 10المخامين 

مسارك و مساركٌ  65

 التنوع الجػراؽً 

 َتازةَ سيساكةَ مراكش

جماعٌ مجاطَ الخاجبَ 

مكناسَ أزركَ كرزازات

 ذشاُص 

الشخٌ َ السرطٌَ مزاعدات اجتماعيات بالدرؾ

 .ك المخكمٌ

الدرؾ

 ٌالسرط

ّنكابوـ /الملؾككّء /عاميفء كك

 قضاة باإلزتُناؼ/ٌاإلبتداُي/ َقاضً التخقيؽ

 .كتاب ضبط المخكمٌ

 أطباء المزتعجّت/ًأطباء ك /الكب السرع

نؾزانييف/أمراض النزاء ك التكليدمتذششيف 

ات/مخاميف

ملف 186 : عدد الملؾات المدروزٌ

 المخاكم الشادرة عنوا

المخكمٌ اإلبتداُيٌ بآزرك

المخكمٌ اإلبتداُيٌ بمكناس

مذكمٌ اإلزتُناؼ بمكناس

المخكمٌ اإلبتداُيٌ بمراكش

مخكمٌ اإلزتُناؼ بمراكش

المخكمٌ أإلبتداُيٌ بتازة

مخكمٌ اإلزتُناؼ بؾاس

المخكمٌ اإلبتداُيٌ بتاكريرت

المخكمٌ اإلبتداُيٌ بجرزيؼ

مخكمٌ اإلزتُناؼ بكرزازات

 مشادر الملؾات

أرسيف الجمعيات األربع 

 السريكٌ ؽً البخث

 أرسيف جمعيات أذرى 

 ات/أرسيف مخامين

 :الزنوات

 2010ملؾات ما بيف 

2019ك 
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 ًُتخديات المساركٌ ؽً البخث اإلجرا 

السريكٌ تخديات كبيرة  تزجؿ الجمعياتلـ 

إقناع النزاء علٍ المساركٌ ؽً ؽً 

مف ك. لمقابّت أك مناقسات المجمكعاتا

 مخؾزةكانت التً زاهمت كالعكامؿ  بيف

مع العنؼ الجنزًَ تجارب سذشيٌ مزبقٌ َ عّقات الثقٌ المكجكدة مزبقناَ لجمعيٌامزبقٌ بعمؿ المعرؽٌ : اللمساركٌعلٍ ا

ف لتبادؿ قششو مجمكعاتنساء كف متخمزات إلبعض النزاء . الكعً بالمكضكعالرؽع مف الرغبٌ ؽً المزاهمٌ ؽً باإلضاؽٌ إلٍ 

 كتجاربوف. 

 

رؽضت بعض النزاء ؽً البدايٌ المساركٌ 

بب مذاكؼ مف َ بزالؾرديٌ ؽً المقابّت

الكسؼ عف هكيتوف أك نسر قششوف 

ؽً المساركٌ ؽً ف تردد ك أذريات. علننا

التعرض للمتابعٌ ك/أك البدايٌ ذكؽنا مف 

اِعتقاؿ كالمخاكمٌ الّخقٌ بتومٌ 

 . الزكاجإطار العّقات الجنزيٌ ذارج 

طبيعٌ النقاسات َ كلكف األذرياتبشراخٌ أماـ  غالبنا ما كانت النزاء ؽً المناقسات الجماعيٌ يترددف ؽً البدايٌ ؽً التخدث

 كمتخمزٌ للػايٌ.  بخماس كبيرالمناقسات المؾتكخٌ جعلت مف النزاء ؽً آذر المطاؼ تساركف ؽً 

نظرا للعمؿ المسترؾ كالتنزيؽ مع بعض 

الؾاعليف العمكمييف كإسراكوـ ؽً أنسطٌ 

الجمعيات كاف مف الزوؿ إقناع بعضوـ ؽً 

ً ؽً البخث المساركٌ بسكؿ رزم

اإلجراًُ ؽً خيف تـ التخؾظ مف البعض 

علٍ المساركٌ دكف التكؽر علٍ تراذيص 

أسور مف  6)أخيانا أزيد مف  مف اإلدارات المركزيٌ مما خاؿ دكف مساركتوـ نظرا لطكؿ مزطرة الخشكؿ علٍ التراذيص

 . اِنتظار( كما رؽض البعض كليا المساركٌ ختٍ بكجكد تراذيص

 

إجراُيٌ مزتقبليٌ -ثكمعالجتوا ؽً بخاتَ األمر الدم يقتضً بدكف إجاباإلجراًُ -المتضمنٌ ؽً البخث زُلٌاألف مبقيت العديد 

 ضمنت ؽً كؿ جزء مف هدا البخث. لػ "أزُلٌ للبخث المزتقبلً"  ذاص جزءتذشيص كبالتالً تـ 

 جميع األزُلٌ:علٍ  اإلجراًُ-البخثأزباب عدـ خشكؿ هذا مف بيف 

 

 زاء علٍ اإلجابٌ علٍ األزُلٌ نظرا لدقتوا ك زعيوا للخشكؿ علٍ التؾاشيؿ ك دلؾ لككنوف أنؾزوف دكف عدـ قدرة الن

إلجراءات التً مررف بواَ أك يميزف بيف لمذتلؼ ا ليس لوف ؽوـ كاضدَ أك الذاشٌ بملؾاتوفالمعلكمات إلماـ بجميع 

َ أك لككف ما بزبب الشدمٌ أك بزبب تعقيد العمليٌَ أك يتذكرف جميع التؾاشيؿَ إالعمكميٌ التً تعاملف معواالجوات 

سذص آذر مف تكلؼ بمتابعٌ ملؾوف ك كاف يذبرهف ؽقط بما عليوف القياـ بى ك هك األمر الدم يبيف أنى ليس هناؾ إسراؾ 

ايا ك تمكيف ضختكؽير مع  فؽً قضاياه للنزاءإلٍ مساركٌ أكبر كبرل خاجٌ ك بالتالً هناؾ  َالعمليٌللنزاء ؽً مذتلؼ 

 . َ بسكؿ قبلًالجوات الؾاعلٌ العامٌ طرؼمف اِعتداء الجنزً بجميع المعلكمات ك التكضيخات اِزمٌ لوف 

  بالمثؿَ كسؾت المناقسات

بيف  معرؽًالجماعيٌ عف نقص 

إجراءات خكؿ النزاء بسكؿ عاـ 

مزتلزمات مراخؿ ككشيركرة ك

 اِعتداء الجنزً. اإلبّغ عف 

  يٌ ِ المنظمات غير الخككمككف

التؾاشيؿ هذا البخثَ كذاشٌ المؾشلٌ كما هك مطلكب ؽً المعلكمات ك قضايازجّتوا تؾاشيؿ التّخظ كِ تزجؿ ؽً 

 لإلقناع علٍ المساركٌ ؽً البخث كاف زوّ ككنوف عانيف اك يعانيف مف العنؼ الجنزً بالنزبٌ

 عف إخدل الجمعيات التً أسرؽت علٍ البخث

بالنزبٌ للؾاعليف العمكمييف الذيف كاؽقكا علٍ المساركٌ هـ الذيف نستػؿ معوـ ؽً مذتلؼ برامح الجمعيٌ 

 األذرل. 

 عف إخدل الجمعيات التً أسرؽت علٍ البخث

ك مثّ مجمكعات العامّت ؽً الجنس كف مندؽعات المساركات مزتكل المناقسٌ يذتلؼ خزب ؽٌُ النزاء 

 اب اك اِزتػّؿ الجنزً دكف ترددتعرضف ؽيوا لّغتشخيث خكايات  ك زردلكّـ متخمزات ل

 عف إخدل الجمعيات التً أسرؽت علٍ البخث

يعلمف بكجكد المزاعدات كف ؽً مجمكعات النقاش مف ؽقط مف مجمكع النزاء اللكاتً سارمساركات  4

 اِجتماعيات ؽً المشالد العمكميٌ

 عف إخدل الجمعيات التً أسرؽت علٍ البخث
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درازٌ كبالتالً كانت . المرتبطٌ برشد كيؾيٌ إجابٌ كتعامؿ الزلطات العمكميٌ علٍ ملؾات اِعتداء الجنزً ضد النزاء

 ا المكضكع. ٌ مخدكدة ؽً تكؽير المعلكمات خكؿ هذذات قيمالملؾات مف أرسيؼ الجمعياتَ  كتخليؿ

  ٍكاف مف الشعب الخشكؿ عل

الزيازات بذشكص معلكمات 

كاإلجراءات كالممارزات 

الذاشٌ بالمؤززات المدركزٌ 

تعدر َ خيث بسكؿ مباسر كدقيؽ

الكشكؿ إلٍ ؽً غالب األخياف 

العمليٌ ؽً -ؽً إجراء البخكثتجارب زابقٌ  ك هك األمر الدم رأيناق ؽً. العمكميٌ بسكؿ رزمًالجوات الؾاعلٌ 

ا شعبنا للػايٌ إلٍ المزتخيؿ الزلطات العمكميٌإجراء مقابّت مع بخيث يككف المػربَ  ك علٍ كجى الذشكص . أمرن

تكجى للمراكز  طلبات مكتكبٌ مف المنظمات غير الخككميٌ المخليٌيقتضً اللقاء مع العامليف ؽً قطاع األمف ك العدالٌَ 

 22أـ ِ المكاؽقٌ علٍ مند المقابّتهً المذكؿ لوا التً 
 

 :ضكء مجمكعٌ التخديات الذاشٌ بوا اإللكتركنًَ علٍنتاُح اِزتطّع  قراءة ك ؽوـيجب 

  قاـ بعض األسذاص بتزجيؿ الدذكؿ كقراءة اِزتبياف بأكملىَ علٍ األرجد بداؽع الؾضكؿَ دكف اإلجابٌ علٍ أم مف

 . األزُلٌ

 إلٍ تزجيؿ الدذكؿ مرة  ارإلنترنيت كاِضطرالمزتجيبيف َ مما يعنً ؽقداف اِتشاؿ باإلنترنتاع نظرا لمسكؿ انقط

 . نؾزوا عدة مراتمما يعنً اإلجابٌ علٍ مجمكعٌ مف األزُلٌ  أذرل كالبدء مف جديد

  ٌذاشٌ ؽً غياب تكجيوات كإيضاخات مباسرة. ؽً كثير مف األخياف يزاء ؽوـ األزُل 

 نتح عنى تذلً المزتطلعات عف المزد دكف اإلجابٌ علٍ جميع األزُلٌ. اِزتطّع نؾزى  مف المختمؿ أف طكؿ 

اإلجراًُ/ العملً ك اإلغّؽ الكلً لمذتلؼ اإلدارات ك المنع مف مػادرة -مع مراخؿ أزازيٌ مف البخث 19-تزامف جاُخٌ ككؽيد

األنسطٌ ك اللقاءات المبرمجٌ خالت دكف إكماؿ بعض  ثّثٌ أسور ؽً المػربتؾكؽ لمدة المنازؿَ ضمف إجراءات الخجز الشخً 

 زكاء مع الزلطاتَ أك النزاء. 

 

  ًَالػير مبرمجٌوالمذرجات انعكازات ونتاُح البخث العلم 

ك إجابٌ الزلطات  اِعتداء الجنزًهك جمع المعلكمات خكؿ تجارب النزاء مع  اإلجراًُ/العملً-كاف الودؼ األزازً مف البخث

 مف قبيؿ: لودا البخثَ غير أف المنظمات غير الخككميٌ السريكٌ زجلت نتاُح ك انعكازات إيجابيٌَ ؽكريٌ ك ملمكزٌ العمكميٌ عليى

  عف اِعتداء الجنزً ك ذشكشا:تكؽير ؽرشٌ للنزاء للتخدث 

 ؛الكسؼ عف تجربتوف ألكؿ مرة 

 التجادؿ بذشكص اِغتشاب الزكجً؛ ؽتد مجاؿ للنقاش ك 

 ؛ الؾاعليف العمكمييف ك المخاميفمذتلؼ كأيضا بيف بيف النزاء  اِعتداء الجنزًسأف تزجيؿ زيادة ؽً الكعً ب 

  ؛ اِعتداء الجنزًتسجيع النزاء علٍ طلب المزاعدة ؽً خاِت 

  ٌاِعتداء الجنزً الممارس اتجاق النزاءعلٍ البدء ؽً تعديؿ إجراءاتوا لمعالجٌ  العمكميٌخث الجوات الؾاعل . 

 كالمناقسات الجماعيٌ: اللقاءات الؾرديٌمف بيف النزاء اللكاتً ساركف ؽً ير خككميٌ الرُيزيٌ ؽً البخثَ أف زجلت المنظمات الػ

  مؾوكـ المزككت عنى أكزيادة ؽً تقبؿ كاِنؾتاح علٍ مناقسٌ مكضكع اِعتداء الجنزً كاِغتشاب كتجاكز 

 الطابك. 

 بعد نزاء ضخايا اعتداء جنزً بعض المساركات ؽً اللقاءات الجماعيٌ اشطخبف معوف ؽيما 

  ِعتداء جنزًالمرتبطٌ بازعٍ عدد كبير مف النزاء للخشكؿ علٍ مسكرة ؽرديٌ كمزاعدة قانكنيٌ عف اإلجراءات 

 زكاء لوف أك إلخدل قريبتوف

 3  قررتا رؽع دعكل الطّؽ.  2مساركات ؽً اللقاءات الؾرديٌ قررف كضع سكايٌ باِغتشاب الزكجً ك 

                                                           
22

 . كانت المدة المذششٌ للبخث مخدكدة زمنيا مثؿ هذق التراذيص تزتػرؽ كقتا مف أجؿ المعالجٌ كقليّ ما يتـ الخشكؿ عليوا ؽً مدة كجيزة ك ذاشٌ إدا ما

 (5بالنزبٌ للسرطٌ كضعنا مجمكعٌ مف الطلبات كأجرينا مجمكعٌ مف المقابّت مع ذليٌ التكاشؿ

ب منا تزكيدهـ بالملؼ القانكنً للجمعيٌ )تـ لقاءات ( بكِيٌ األمف لسرح ماهيٌ البخث كالودؼ منى طل

 كضعى مرتيف( ليتـ رؽض الطلب بعد ذلؾ دكف تعليؿ

 عف إخدل الجمعيات التً أسرؽت علٍ البخث
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  ضخايا اِعتداء الجنزً المقبّت علٍ الجمعيات األربع مباسرة بعد اللقاءات. تزايد ؽً عدد 

 كؽرض عقكبات  تػيير كالرقً بمزتكل الذدمات المقدمٌ للنزاء ضخايا اِعتداء الجنزًالرغبٌ ؽً التعبير عف ال

 َ مف طرؼ الؾاعليف العمكمييف؛ شارمٌ علٍ مرتكبً أكقؾكا العنؼ ضد المرأة

 

 لٌ من المسروعالمراخل المقب 

 ؿ:يٌ مف هذق المبادرةَ مف أجزيتـ اعتماد نتاُح هذا البخث ؽً المراخؿ التال

  تطكير ازتراتيجيات التكعيٌ مع أدكات عمليٌ ك منازبٌ لكؿ ؽٌُ مف الؾُات التً سملوا البخث 

  ٌات كالزيازات القكانيف كاإلجراءالتً يجب أف تككف مكضكع مناشرة مف أجؿ تعديؿ تزطير المجاِت األزازي

 . المرتبطٌ باِعتداء الجنزًكالممارزات 

 

ا َ هذا التقريريسمؿ ِ  لكؿ مف يكد ازتذداموا مف الػرض مف هذا التقرير هك تقديـ البيانات كالنتاُح ؽ. تكشياتذاشا بالعمدنا قزمن

تنتح نأمؿ أف . ذاشٌ بطريقٌ تساركيٌلمناقسٌ كتخليؿ كتطكير تكشياتوـ ال الؾاعليف العمكمييف المخلييفالتكاشؿ مع جميع أجؿ 

مما َ المعنييفمزاهمات العديد مف ذاشٌ أنوا زتسمؿ بداعيٌ كؽقنا للزياؽ المخلًَ  أكثرَ متنكعٌ ك أكثر إخلكِهدق المقاربٌ 

 ك ازتدامٌ. قبكؿ كازع النطاؽَ زيضمف لوا 
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 ًاإلطار القانون 

 

 الوثيقٌ القانونيٌ ضامين ذات الشلٌالم

كانتَ ذاشٌ أك  يجكز المس بالزّمٌ الجزديٌ أك المعنكيٌ ألم سذصَ ؽً أم ظرؼَ كمف قبؿ أم جوٌ ِ: 22الؾشؿ 

 عامٌ. 

 بالكرامٌ اإلنزانيٌ.  خاطىِ يجكز ألخد أف يعامؿ الػيرَ تخت أم ذريعٌَ معاملٌ قازيٌ أك ِ إنزانيٌ أك موينٌ أك 

 ٌ التعذيب بكاؽٌ أسكالىَ كمف قبؿ أم أخدَ جريمٌ يعاقب عليوا القانكف. ممارز

الدزتكر المػربً لزنٌ 

2011
23

 

 الؾشؿ اِغتشاب هك مكاقعٌ رجؿ ِمرأة بدكف رضاهاَ كيعاقب عليى بالزجف مف ذمس إلٍ عسر زنكات( "

ليوا تقؿ عف ثماف عسرة المجنً عكتضاعؼ إذا كانت . كيعاقب عليى بالزجف مف ذمس إلٍ عسر زنكات( 486

 زنٌ أك كانت عاجزة أك معاقٌ أك معركؽٌ بضعؼ قكاها العقليٌ أك خامّ

  :يعاقب بالخبس مف زنتيف إلٍ ذمس زنكات مف هتؾ دكف عنؼ أك خاكؿ هتؾ عرض قاشر تقؿ هتؾ العرض

 أك أنثٍ زنى عف ثماف عسرة زنٌ أك عاجز أك معاؽ أك سذص معركؼ بضعؼ قكاق العقليٌَ زكاء كاف ذكرا

( 484)الؾشؿ 
24

يعاقب بالزجف مف ذمس إلٍ عسر زنكات مف هتؾ أك خاكؿ هتؾ عرض أم سذص ذكرا كاف 

 (485)الؾشؿ أك أنثٍَ مع ازتعماؿ العنؼ. 

  (488تسدد العقكبٌ اِغتشاب ك هتؾ العرض إدا ما نتح عنوا اؽتضاض )الؾشؿ 

 اِغتشاب الزكجً غير معاقب عليى 

  ٌغير قانكنيٌإطار الزكاج ذارج جميع العّقات الجنزي: 

  . (َ يعاقب القانكف 489. )الؾشؿ الجنزيٌ بيف سذشيف مف نؾس الجنس العّقاتعلٍ  الجناًُيعاقب قانكف

الجناًُ علٍ العّقٌ الجنزيٌ بيف سذشيف مف جنزيف مذتلؾيف ك غير متزكجيف خزب القانكف )الؾشؿ 

490) 

 كِ تجكز المتابعٌ ؽً هذق الخالٌ إِ بناء علٍ ( 491يٌ )الؾشؿ يعاقب القانكف الجناًُ علٍ الذيانٌ الزكج

)الؾشؿ  تنازؿ أخد الزكجيف عف سكايتى يضع خدا لمتابعٌكما أف . سككل مف الزكجٌ أك الزكج المجنً عليى

492) 

  ِ إِ بناء علٍ مخضر رزمً يخررق أخد ضباط  491ك  490يمكف إثبات الجراُـ المنشكص عليوا ؽً المادتيف

السرطٌ القضاُيٌ ؽً خالٌ التلبس أك بناء علٍ اعتراؼ تضمنتى مكاتيب أك أكراؽ شادرة عف المتوـ أك اعتراؼ 

 (. 493)المادة . قضاًُ

  ٌاإلجواض غير قانكنً ما لـ يُعتبر ضركرينا لخمايٌ شخٌ األـ كِ يمكف إجراؤق إِ ؽً غضكف األزابيع الزت

ؽً . سترط إذف الزكجَ إِ ؽً الخاِت التً تككف ؽيوا خياة األـ ؽً ذطرباإلضاؽٌ إلٍ ذلؾَ ي. األكلٍ مف الخمؿ

 الؾشكؿ) الطبيب الرُيس للعمالٌ أك اإلقليـمف الزكجَ يجب علٍ الطبيب طلب إذف كتابً مف  إذفخالٌ عدـ كجكد 

449-458 .) 

القانون الجناًُ
25

 

 بالخؽ المدنً أماـ قاضً التخقيؽ أك أماـ  يتعيف إسعار الضخيٌ المتضرر مف جريمٌ بخقى ؽً اِنتشاب كمطالب

يسار إلٍ هذا اإلسعار بالمخضر المنجز مف . هيٌُ المخكمٌ كما يتعيف إسعارق بالخقكؽ التً يذكلوا لى القانكف

 (4-82)الؾشؿ  طرؼ السرطٌ القضاُيٌَ أك مف طرؼ النيابٌ العامٌ ؽً الخالٌ التً يمثؿ ؽيوا الضخيٌ أماموا

 ك الككيؿ العاـ للملؾ أك قاضً التخقيؽ كؿ ؽيما يذشىَ باتذاذ تدابير الخمايٌ الكؾيلٌ بتأميف يقكـ ككيؿ الملؾ أ

زّمٌ الضخيٌ أك أؽراد أزرتى أك أقاربى أك ممتلكاتى مف كؿ ضرر قد يتعرض لى جراء تقديـ سكايتىَ كيمكف لوذق 

 :الػايٌ أف يكضع رهف إسارة الضخيٌ ما يلً

اُيٌ أك بالمشالد األمنيٌ يمكنى اِتشاؿ بى ؽً أم كقت لطلب رقـ هاتؾً ذاص بالسرطٌ القض -

 الخمايٌ؛ 

 خمايٌ جزديٌ لى أك ألؽراد أزرتى أك ألقاربى مف طرؼ القكة العمكميٌ؛  -

 تػيير أماكف اإلقامٌ كعدـ إؽساء المعلكمات المتعلقٌ بالوكيٌ.  -

)الؾشؿ الّزمٌَ عند اِقتضاء.  يمكف عرض الضخيٌ علٍ أنظار طبيب مذتص كتذشيشى بالرعايٌ اِجتماعيٌ

82-5) 

  إذا كانت تدابير الخمايٌ المذككرة غير كاؽيٌَ يمكف بقرار معلؿ اتذاذ أم تدبير آذر يعتبر ضمانٌ ؽعليٌ لؾاُدة

 مزتخؽ الخمايٌ. 

قانون المزطرة الجناُيٌ
26

 

  رأة ألغراض جنزيٌ أك كؿ قكؿ أك ؽعؿ أك ازتػّؿ مف سأنى المزاس بخرمٌ جزد الم" ب العنؼ الجنزًيعرؼ

 (1" )المادة تجاريٌَ أيا كانت الكزيلٌ المزتعملٌ ؽً ذلؾ

 :الجناًُتدابير الخمايٌ ؽً قانكف تكزيع 

 زقكط الخؽ ؽً الكِيٌ ك منع المخككـ عليى مف اِتشاؿ بالضخيٌأف تسمؿ لتدابير الكقاُيٌ السذشيٌ يمكف ل

 (61)الؾشؿ  السرعيٌ علٍ األبناء

 ٌَمف أجؿ جراُـ التخرش أك اِعتداء أك اِزتػّؿ الجنزً أك زكء المعاملٌ أك العنؼ ضد المرأة ؽً خالٌ اإلدان 

الذاص  13-103قانون 

بالقضاء علٍ العنف ضد 

 النزاء

                                                           
23

 . 2011َ «(الدزتكر)»( بإشدار نص الدزتكر 2011يكليك  29) 1432ً عف سعباف المؤرخ ؽ 91-11-1المملكٌ المػربيٌ. الظوير الملكً 
24

سذاص الزالؼ علٍ مضاعؾٌ العقكبٌ إذا كاف الؾاعؿ مف أشكؿ الضخيٌ أك ممف لوـ زلطٌ عليوا أك كشيا عليوا أك ذادما باألجرة عندها أك عند أخد مف األ 487نص المادة 

 دينياَ ككذلؾ أم سذص ازتعاف ؽً اعتداُى بسذص أك بعدة أسذاص  ذكرهـَ أك كاف مكظؾا دينيا أك رُيزا
25

 . 2016( بالمكاؽقٌ علٍ نص قانكف الجناًُ كتعديّتى لعاـ 1962نكؽمبر  26) 1382جمادل الثانيٌ  28المؤرخ ؽً  413-59-1المملكٌ المػربيٌ. الظوير الملكً 
26

يكليك  8) 1440ذم القعدة  5بتارير  92. 19. 1المتعلؽ بالمزطرة الجناُيٌ الشادر بتنؾيذق الظوير السريؼ رقـ  01. 22القاضً بتػيير كتتميـ القانكف رقـ  18. 32القانكف رقـ 

 5036(َ ص 2019يكليك  18) 1440ذك القعدة  15بتارير  6796(َ الجريدة الرزميٌ عدد 2019
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( أك مف قبؿ للنيابٌ 1-88 الؾشؿإشدار أكامر خمايٌ )بأيا كانت طبيعٌ الؾعؿ أك مرتكبىَ يمكف للمخكمٌ الخكـ 

 أم اهماػرامٌ أك بإخداليعاقب بالخبس ك .(3-88العامٌ أك لقاضً التخقيؽ إذا تـ البدء بمّخقٌ جناُيٌ )المادة 

 (. 2-ك  1-323بير المنع مف اِتشاؿ بالضخيٌ )المادة اتدلذرؽ 

 تكزيع التدابير الخماُيٌ بالمزطرة الجناُيٌ

 ؽً قضايا العنؼ أك اِعتداء الجنزً علٍ المرأة بناء علٍ طلبوا )المادة  زريٌعلٍ عقد جلزات  التنشيص

302 .) 

  التاليٌ:كالكقاُيٌ القاُمٌ ؽً خاِت العنؼ تكزيع التدابير 

  إرجاع المخضكف مع خاضنتى إلٍ الزكف المعيف لى مف قبؿ المخكمٌ؛ 

  إنذار المعتدم بعدـ اِعتداءَ ؽً خاؿ التوديد بارتكاب العنؼَ مع تعودق بعدـ اِعتداء؛ 

  إسعار المعتدم بأنى يمنع عليى التشرؼ ؽً األمكاؿ المستركٌ للزكجيف؛ 

 لٌ الضخيٌ علٍ مراكز اِزتسؾاء قشد العّج؛ إخا 

  التً تختاج كترغب ؽً  المعنقٌاألمر باإليداع بمؤززات اإليكاء أك مؤززات الرعايٌ اِجتماعيٌ للمرأة

 (. 2-5-82)الؾشؿ . ذلؾ

  ٌممركزة  ِكاتخدث ذّيا التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ بالمخاكـ اِبتداُيٌ كمخاكـ اِزتُناؼ كبالمشالد المركزي

. للقطاعات المكلؾٌ بالشخٌ كبالسباب كبالمرأة ككذا للمديريٌ العامٌ لألمف الكطنً كالقيادة العليا للدرؾ الملكً

تتككف الذّيا . تتكلٍ هذق الذّيا مواـ اِزتقباؿ كاِزتماع كالدعـ كالتكجيى كالمراؽقٌَ لؾاُدة النزاء ضخايا العنؼ

بتداُيٌ كمخاكـ اِزتُناؼَ باإلضاؽٌ لممثلً اإلدارةَ مف ناُب ككيؿ الملؾ كقاضً المخدثٌ علٍ مزتكل المخاكـ اِ

 (10)المادة . األخداث كالمزاعد أك المزاعدة اِجتماعيٌ

 تخدث لجنٌ كطنيٌ للتكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ: 

 :ٌت الخككميٌ ضماف التكاشؿ كالتنزيؽ كطنيا بيف تدذّت القطاعا تناط باللجنٌ الكطنيٌ المواـ التالي

إبداء الرأم ؽً مذططات عمؿ اللجف الجوكيٌ  كاإلدارات المركزيٌ المعنيٌ بمكضكع العنؼ ضد النزاء؛ 

تلقً تقارير اللجف الجوكيٌ كالمخليٌ  بعدقَ كتتبع تنؾيذها؛  15ك 13كالمخليٌَ المسار إليوا ؽً المكاد 

لمزاهمٌ ؽً كضع آليات  ا جوكيٌ؛ رشد كاقتراح إمكانات تطكير عمؿ اللجف المخليٌ كال كؽخشوا؛ 

تقكيٌ كتؾعيؿ آليات السراكٌ  كاللجف الجوكيٌ كالمخليٌ كمكاكبٌ عملوا مركزيا؛  َلتخزيف تدبير عمؿ الذّيا

إشدار تقرير زنكم . كالتعاكف بيف اللجف الجوكيٌ كاللجف المخليٌ كجمعيات المجتمع المدنً كباقً المتدذليف

 عف خشيلٌ العمؿ. 

 ٌتخدث ك  جوكيٌ للتكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ علٍ مزتكل الداُرة القضاُيٌ لكؿ مخكمٌ ازتُناؼ تخدث لجن

ك  13. )المادة لجنٌ مخليٌ للتكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ علٍ مزتكل الداُرة القضاُيٌ لكؿ مخكمٌ ابتداُيٌ

15) 

  ٌإعداد ذطط عمؿ ؛ ضماف  اليٌ:للتكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ المواـ التك الجوكيٌ تناط باللجاف المخلي

التكاشؿ كالتنزيؽ بيف الزلطٌ القضاُيٌ كباقً القطاعات كاإلدارات المعنيٌ بقضايا التكؾؿ بالنزاء ضخايا 

العنؼ كجمعيات المجتمع العاملٌ ؽً المجاؿ؛ رشد اإلكراهات كالمعيقات المرتبطٌ بعمليات التكؾؿ بالنزاء 

ٌ لوا بسكؿ تساركً كؽً خدكد شّخيات كإمكانيات كؿ قطاع؛ رشد ضخايا العنؼ كاقتراح الخلكؿ المنازب

اإلكراهات كالمعيقات المرتبطٌ بعمليات التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ التً تقتضً تدذّ علٍ الشعيد 

 الجوكم أك المركزم؛ إعداد تقارير دكريٌ

  . 
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 الرُيزيٌالجوات الؾاعل ٌ 

 الزلطٌ المعنيٌ دوره )من الناخيٌ النظريٌ(  مّخظات 

 :نظريا

 بالنزبٌ للسرطٌَ تكجد ذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ

تتسكؿ مف ضابطٌ إلٍ علٍ مزتكل الدكاُر األمنيٌ 

 جانب رُيس الذليٌ. 

ذليٌ للتكؾؿ بالنزاء ضخايا هناؾ  َلدرؾلبالنزبٌ 

اتشاؿ ؽً  كمزُكؿ العنؼ علٍ المزتكل المركزم

 مركز إقليمًكؿ 

 ازتقباؿ الضخيٌ كجمع البيانات األكليٌ

 شياغٌ تقرير

المراؽقٌ للذدمات الشخيٌ إذا لزـ األمر كخزبما يأمر بى الناُب 

 العاـ

 التدذؿ األكلً كالقبض علٍ المتوـ

 الرجكع إلٍ المدعً العاـ

 السرطٌ القضاُيٌ )السرطٌَ الدرؾ(

الذّيا ِجتماعييف ؽً جميع تـ تعييف األذشاُييف ا

)زاد عددهـ  بالمخاكـالعنؼ التكؾؿ بالنزاء ضخايا 

 298إلٍ  2008 زنٌاجتماعيٌ  مزاعدة 81مف 

. (2015 زنٌ
27

 

ا تعييف  ذّيا اِجتماعييف ؽً  مزاعديف/اتيتـ أيضن

العنؼ ؽً المزتسؾيات التكؾؿ بالنزاء ضخايا 

كمراكز السرطٌ. 
28

 

 التكجيى كاِزتماع

 النؾزًالدعـ 

 المراؽقٌ ؽً اإلجراءات كمتابعٌ الخالٌ

 

 المزاعديف/ات اِجتماعييف/ات

مف المؾترض أف يتـ إشدار السوادات الطبيٌ بدكف 

تكلؾٌ للنزاء ضخايا العنؼ. 
29

 

ؽً  النزاءمذششٌ للعنؼ ضد  ذليٌ 99هناؾ 

. كالجوكيٌالمزتسؾيات المخليٌ كاإلقليميٌ 
30

 

 إجراء الؾخكشات الطبيٌ

 خكشات الطب السرعً بناء علٍ تعليمات مف الناُب العاـإجراء ؽ

 تقديـ العّج الطبً

 إشدار السوادات كالتقارير الطبيٌ الجناُيٌ

 العامليف بالمزتسؾيات

ذّيا يكجد ؽً المخاكـ اِبتداُيٌ كمخاكـ اِزتُناؼ 

اإلبّغ تمكف النزاء مف عنؼ التكؾؿ بالنزاء ضخايا ال

كل أك اتذاذ إجراءات عف اِعتداء أك تقديـ سك

 88قانكنيٌ بسأف العنؼ مباسرة مع المدعً العاـ )

قبؿ إضؾاء الطابع المؤززً علٍ . المجمكع(ؽً 

َ كانت هذق 103-13القانكف مع شدكر هذق الذّيا 

ؽً غالبيتوا غير مؾعلٌ إداريٌ كبيركقراطيٌ الكخدات 

 ك غير معممٌ. 

 

 لعاـالمقدمٌ للناُب ا ايٌ الكتابيٌتزجيؿ السك

إلجراء ؽخص الطب  العمكميٌالشخٌ  لمشالدإشدار التعليمات 

 السرعً للعنؼ الجنزً

 إلجراء تخقيؽ للسرطٌ القضاُيٌإشدار التعليمات 

 درازٌ نتاُح التخقيؽ األكلً

 مف بيف اإلجراءات المتذذة:

 عدـ اتذاد أم إجراء كخؾظ السكايٌ -

 ؿ الملؼ للػرؽٌ الجزاُيٌازإر -

 دراستالعاـ لمزيد مف الاإلخالٌ إلٍ المدعً  -

 المّخقٌ القضاُيٌ -

 ؽ الملؼأغّ -

 المخاكـ

 

 اإلجراءات

الجنزً كؽً إجابات  اِعتداءالذدمات المقدمٌ للنزاء ؽً قضايا "زلزلٌ" أك عمليٌ ذطيٌ ؽً زيككف مف المػاِة الخديث عف 

ك مف أجؿ  امرأةف تتكامؿ مع بعضوا ك علٍ كؿ َ بؿ كؿ ما هناؾ هك مجمكعٌ قطع ممكف أاِعتداءاتالزلطات العمكميٌ علٍ هدق 

 ترتيب معيف كاضد. دكف تنزجـ مع بعضوا البعضَ تسكيلوا ختٍ  أف تجربتقديـ سككلَ 

  ًسوادة )سوادات( طبيٌ ذليٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ مف داذؿ المزتسؾٍ إشدار علٍ الطبيب )األطباء( المعيف ؽ

األمر يتطلب ذلؾ  َالعنؼ الجنزً ؽً خاِت. اِعتداءمدة العجز الناتجٌ عف قدر كتقرير )تقارير( يؾشؿ اإلشابات كي

 التنازليٌكاألمراض العرض علٍ طبيب التكليد 

  ليُطلب ذليٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ مف داذؿ المخكمٌ أك السرطٌ النزاء ؽً كثير مف األخياف إلٍ  تلجأقد

 . األزمٌأكِن للخشكؿ علٍ المزتندات خايا العنؼ بالمزتسؾٍ ذليٌ التكؾؿ بالنزاء ض منوـ الذهاب إلٍ

  السرعًطب الكإرؽاقوا بسوادة تخرير سكايٌ يجب . 

  ًعمكمًؽً كثير مف األخياف لكاتب  كيلجأف َبأنؾزوفايٌ لسكا بتخريرتقكـ النزاء ؽً أغلب األخياف  الكاقعَؽ 

 )مقابؿ رزكـ( أك مف منظمٌ غير خككميٌ مخليٌ. 

  لمخكمٌذليٌ التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ باالعاـ /  الناُبمباسرة أكِن إلٍ تقديـ السكايٌ للمرأة  يمكف ياراتَالذكأخد .

السكايٌ علٍ السرطٌ القضاُيٌ مع تعليماتى مف أجؿ البخث كالتخقيؽ بمذتلؼ الكزاُؿ  الناُبيخيؿ  الخالٌَؽً هذق 

 اإلداريٌ المتاخٌ. 

                                                           
27

 (. 2020)يناير  CEDAW / C / MAR / 5-6القضاء علٍ جميع أسكاؿ التمييز ضد المرأةَ التقرير الجامع للتقريريف الدكرييف الذامس كالزادس للمػربَ اتؾاقيٌ 
28

 . أهميٌ دكر المزاعدة اِجتماعيٌ مف داذؿ مشالد الشخٌ مؾشؿ ؽً مخكر الشخٌ
29

 وـ. بسأف السوادات الطبيٌ المجانيٌ للنزاء كاألطؾاؿ المعتدل علي 2010ديزمبر  17بتارير  162مرزكـ كزارة الشخٌ رقـ 
30

 (. 2020)يناير  CEDAW / C / MAR / 5-6التقرير الجامع للتقريريف الدكرييف الذامس كالزادس للمػربَ اتؾاقيٌ القضاء علٍ جميع أسكاؿ التمييز ضد المرأةَ 
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  ًبنقؿ التعليمات مف النيابٌ العامٌ إلٍ السرطٌ أك الدرؾ بأنؾزوف اناأخيتقكـ النزاء  الكاقعَؽ. 

  مباسرة إلٍ زلطات إنؾاذ القانكف المخليٌ )السرطٌ أك الدرؾ(َ الذيف يأذذكف مف  سكايٌَ يمكف للنزاء تقديـ انًثكذيار

مع َ مخضر بدلؾالى كإعداد ألذذ أقككما يزتدعكف المعتدم مكتكبناَ  ينجزكف مخضراكالناخيٌ النظريٌ أقكاؿ المرأة 

 ِتذاذ مزيد مف اإلجراءات. إخالٌ المخضر علٍ الناُب العاـ 

 اتذاذ أم إجراء قبؿ تلقً  تلقً السكاكل أك ِ تقبؿ السرطٌ كما الدرؾ ؽً العديد مف الخاِت ترؽضك َؽً الكاقع

ككميٌ الداعمٌ لوف تقديـ سككل يؾضؿ معظـ النزاء كالمنظمات غير الخ َلوذا الزبب. العاـ الناُبتعليمات مف 

 . للسرطٌ القضاُيٌ بمباسرة التخقيؽالعاـ إلشدار أمر بعد ذلؾ  الناُبمباسرة إلٍ 

  ٌبعد ذلؾ إلٍ الداُرة الجناُيٌ المنازبٌ  الملؼَ يتـ إخالٌ المتابعٌؽً خال 
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 من هم المعتدون ؽً وقاُع العنف الجنزً .1

  الذطيب/الشديؽ الخميـ كما يتشدرهـ الزكج كَ لمرأةل الخميـمف المخيط هـ أسذاص %58الػالبيٌ العظمٍ مف الجناة

كبالتالً يمكف القكؿ بأف ؽً المجتمع المػربً هناؾ اختماؿ التعرض لّعتداء . الزكج/ الذطيب/الشديؽ الخميـ الزابؽ

ربط المرأة بالمعتدم أم زكاء كانت قانكنيٌ ك معترؼ بوا مجتمعيا أك يجرموا الجنزً بػض النظر عف طبيعٌ العّقٌ التً ت

للمعتديف الديف تربطوـ عّقٌ زكاج  %70القانكف ك مرؽكضا اجتماعيا( نؾس النتاُح بينوا المزد اإللكتركنً بخيث بلػت نزبٌ 

 اك ذطكبٌ زابقٌ أك خاليٌ.

  يّخظ أيضا اف النزاء قد تتعرضف ِعتداء

ف طرؼ سذص مف مخيطوف جنزً م

بما ؽً المقرب زكاء السذشً أك المونًَ 

أسذاص تربطوـ قرابٌ مف الدرجٌ ذلؾ 

 أك أسذاص مزؤكليف عف خمايٌ المرأة. األكلٍ بالمرأة

  ؽً الماٌُ مف مجمكع المعتديف خزب  %48. 5ؽً المقابؿ لكخظ أف اِعتداء الجنزً المرتكب مف طرؼ مجوكؿ لـ يتجاكز

 ؽً الماٌُ معتدم مجوكؿ خزب البخث الميدانً  25. 8لكتركنً كؽقط اِزتطّع اإل

  أبلػت الػالبيٌ العظمٍ مف النزاء عف

معتدم الجنزً مف قبؿ  ِعتداءتعرضوف 

مع التزجيؿ أف هناؾ خاِت خيث َ كاخد

 كاف المعتدم أكثر مف سذص 

  أك الجناة دكاؽع الجانً ارتكزتغالبنا ما 

 َ علٍ تشكرهـ أخقيٌ مطلقٌ علٍ الخيات الجنزيٌ للنزاء كبالتالً:اِعتداء الجنزًِرتكاب 

 ؛دذكؿ ؽً عّقٌ خميمٌ دكاؽع جنزيٌإجبار المرأة علٍ ال 

 ؛مف المرأة بعد اِنؾشاؿ التسوير كاِنتقاـ 

  ٌإلجبارها علٍ التقدـ بطلب الطّؽَ كبالتالً إعؾاُى مف اِلتزامات الماليٌ كغيرها مف اِلتزامات المتعلق

 أك النؾقٌ؛ بالطّؽ

 ؛الخشكؿ علٍ الماؿ 

 ٌ؛اِختقار كاإلهان 

 علٍ عّقٌ خميميٌوا علٍ الزكاج أك إلرغام. 

ِعتداء جنزً مف قبؿ الخارس ؽً  تتعرض اؽً اِزتطّع عبر اإلنترنت أنوات المسارك لخدت إأؽاد

 زكف الطّب. 

 اذريفأسذاص  بكجكد ثّثٌ لبيتى ؽكجُت مع اخد الزباُف بعد مراؽقتى اخدل العامّت ؽً الجنس اتؾقت

ؽً خالٌ ليتـ طردها ؽً الشباح الباكر الضرب كالتوديد عرضكها لممارزات جنزيٌ عنيؾٌ بازتعماؿ 

كانت تعانً مف النزيؼَ لـ  ألنواالنزاء كالتكليد  طبشديقاتوا التً راؽقتوا لعيادة  بإخدليرثٍ لوا اتشلت 

 كانت ذاُؾٌ مف ادذالوا إلٍ الزجف بتومٌ الؾزاد ألنواالسرطٌ  تبلؼ
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 ٪ ألنى طُلب مف المساركات كضع عّمٌ علٍ جميع العناشر المطابق100ٌجاكز اإلجمالً 
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زنٌ تعرضت لمخاكلٌ اِغتشاب كاِزتػّؿ الجنزً مف طرؼ ابف األخ زكجوا )تقكؿ كاف مف  66امرأة تبلؼ مف العمر 

 علٍ هدسً الً طرا لً كذا ذايبٌ ختٍ لمعاكدة كانا ؽواد الزف( أماؿالضركرم نودر مع سً خد 

 

إخدل الؾتيات تعرضت لّغتشاب مف طرؼ سذشيف بعد أف أنوت عّقتوا مع شديقوا الدم اتضد أنى هك مف ذطط للجريمٌ 

 بداؽعى اِنتقاـ

 

أرادت إنواء العّقٌ معىَ األمر الذم جعؿ  زنٌ كانت علٍ عّقٌ مع ساب كلما تبيف لوا انى منخرؼ 21طالبٌ تبلؼ مف العمر 

المعتدم يزتدرجوا لبيتى ليقكـ باغتشابوا ليرغموا علٍ اِزتمرار ؽً العّقٌ معىَ كذكؽا مف الؾضيخٌ كؽً أمؿ أف يشلد الساب 

مدة زتٌ أسور لتجد ما قاـ بى بقيت معى هنا بدا يزتػلوا جنزيا أخيانا بالتوديد كأذرل بالكعد بالزكاج ازتمرت علٍ ذلؾ الخاؿ 

نؾزوا بعد ذلؾ خامّ منىَ لما اذبرتى بذلؾ تملص مف المزؤكليٌ كاذتؾٍ عف األنظار كتركوا تكاجى مشيرهاَ غادرت بيت 

األزرة ذكؽا مف األب كاإلذكة كالتجأت إلٍ ذالتوا لخيف الكضع . لـ تقـ بآم إجراء لدل الزلطات ألنى كانت ذاُؾٌ مف تخميلوا 

 ت للجمعيٌ تريد تزجيؿ طؾلوا بالخالٌ المدنيٌ كأـ عازبٌ . قدم َالمزؤكليٌ

 

 زنٌ تعرضت لّغتشاب مف طرؼ سذص انتقاما منوا لرؽضوا الزكاج منى 17ؽتاة قاشر 

 

 ؽكلسً" شرخت إخدل النزاء المتزكجات "بػا يتزكج أك كيدير لً هكا باش نكرق ك نذرج مف الدار كنزمخليٌ

 

la personne était chargé de m'emmener à l'école. elle m'accompagnait au parc aussi parfois . 
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 ما هً الوزاُل المعتمدة؟ .2

 اِعتداءالتً يزتذدموا مرتكبك المذتلؾٌ كالمتنكعٌ النزاء عف مجمكعٌ كازعٌ مف الزلككيات كالظركؼ القزريٌ  تخدثت 

ا هك ازتذداـ أك التوديد ك. الجنزً َ بما ؽً ذلؾ التوديدات بالقتؿَ الجزدماإلكراق الجزدم أك العنؼ زتذداـ بااألكثر سيكعن

ك  تعبير المرأة عف عدـ الرضاباإلضاؽٌ إلٍ تجاهؿ ختياؿ أك الكعكد الكاذبٌ بالزكاج اِالضػط اللؾظًَ كازتعماؿ القكةَ 

 . القبكؿ

  ؿ المعتمدة تجلت ؽً الضػط اللؾظً ك اإلكراق مف الكزاُ%79كما المزد اإللكتركنً ما يقارب %23بيف البخث الميدانً أف

باإلضاؽٌ إلٍ الػش ك الكعكد الزاُؾٌ مف قبيؿ الكعد بالزكاج مما يبرز أف مجمكعٌ ِبأس بوا مف جراُـ اِعتداء الجنزً هً 

 مذطط لوا ك ليزت كليدة الخظٌ ا
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 32المزد اإللكتركنً

 

 للعنؼ الجزدم السديد لكً ِ أرؽض مرة اذرم زكجً ما أرؽض أتعرض مفالعنؼ الجنزً كعند كترةكرهٌ نؾزً مف 

 

تعرضت لّغتشاب مف طرؼ سذص كانت علٍ عّقٌ معى ككاف يعدها بالزكاج ك قاـ بازتدراجوا لبيتى ك اِعتداء إخدل النزاء 

 عليوا بالقكة رغـ رؽضوا التاـ ك عدـ رضاها عف المكاقعٌ

 

Il essayait de me reprocher des choses, de me faire croire qu’il ne faisait rien de mal et 

quec’était moi la malade OU disait qu’il était malade durant cette période et ne se rappelle 

derien OU nies carrément et me fait passer pour une folle.  

 

 ٌأزباب عدم القدرة عن التعبير عن المواؽق 

 

  ًُمف أزباب عدـ القدرة علٍ التعبير عف المكاؽقٌ ناتح عف خجز ذهنً أك  %46أف أزيد مف الميدانً كسؼ البخث اإلجرا

خزب المزد   %15ك   %28باإلضاؽٌ إلٍ نزبٌ  َ%52جزدمَ نؾس النتيجٌ تمت مّخظتوا بذشكص المزد اإللكتركنً 

المعتديف يزتودؽكف ضخاياهف بسكؿ مدركس بسكؿ يشعب عليوف  اإللكتركنً هف قاشرات ك بالتالً يمكف المّخظٌ أنـ

 ؽضد المعتدم 
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 ب مف المساركات كضع عّمٌ علٍ جميع العناشر المطابقٌ٪ ألنى طُل100جاكز اإلجمالً 
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 علٍ كأرغموا منديؿ ؽًالمعتدم  لوا كضعى مذدر تأثير تخثشرخت إخدل المساركات ؽً المزد اإللكتركنً أنوا كانت 

 راُختى ازتنساؽ

 

 الجنزً؟ اِعتداءأين يقع  .3

 منزلوا أك منزؿ الجانً ث ؽإف النزاء قد تتعرضف ِعتداء الجنزً ؽً أم مكاف بما ؽيى خزب تشريخات المساركات ؽً البخ

 َ أك العاُلٌ أك منزؿ الزكجيٌ

  ِعتداء بتعرضوـ  اتالمساركت َ خيث أؽادبمذتلؼ األماكف العمكميٌ أك الذشكشيٌ لودا اِعتداءعرضٌ كما أف النزاء هف

 ك غيرها.  لخقكؿ ك أماكف موجكرة ك السكاطئا ؽً السارع كاجنزً مف داذؿ مؤززٌ تعليميٌ أك مونيٌَ كم

  ا ما يككف هناؾ سوكد علٍ العنؼ الجنزًؽتخدث داذؿ المنازؿ الذاشٌَ  اِعتداءاتبالنظر إلٍ أف الػالبيٌ العظمٍ مف  نادرن
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أبناء منذ األزبكع األكؿ مف الزكاج  4ا زنٌ أنجبت ذّلو 24زنٌ داـ زكاجوا مدة  16زنٌ تزكجت ؽً زف  40إخدل النزاء 

السادق للزكج المدمف علٍ المذدرات الذم يتؾنف ؽً إذضاعوا لرغباتى )التوديد بالزكيف  كهً تتعرض للتعنيؼ كللممارزات

ت علٍ هذا ازتمر َلـ تكف تريد العكدة لبيت كالديوا الؾقيريف ألنواكالضرب المبرح ( لـ تكف تذبر اخد بما يخدث لوا لمدة طكيلٌ 

الخاؿ إلٍ أف أشيبت بمجمكعٌ مف األمراض  التنازليٌ لـ تعد قادرة علٍ الممارزات الجنزيٌ بدأت معوا ترؽض بسدة . هنا بدا 

الزكج يزتقدـ عسيقتى إلٍ البيت موددا اياها بالطرد مف بيت الزكجيٌ . هً اآلف ببيت كالديوا بعد أف قدمت سكايٌ بالضرب 

 لسقاؽ )ِ تريد منى سيُا تريد ؽقط اف ترتاح علٍ خد تعبيرها(كرؽعت دعكل التطليؽ ل

 

إضاؽٌ للعنؼ النؾزً مف داذؿ بيت الزكجيٌ تتعرضف للعنؼ الجنزً مف طرؼ األزكاج  وفمجمكعٌ مف النزاء ذكرف أن

 كاجبات األذرلكاِقتشادم مف أجؿ دؽعوف إلنواء العّقٌ الزكجيٌ مع التملص مف أداء الكاجبات النؾقٌ كالمتعٌ باقً ال
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الجنزً؟ عدد المرات؟ ما هً مدة  لّعتداءالنزاء  تعرضتمنذ متٍ  .4

 ؟ازتمراره

  ٌالؾرديٌ كما ؽقد أكدت النزاء ؽً المقابّت ككثيرتى المرتؾعٌ  هً طبيعتى المتكرر لّعتداء الجنزً ضد النزاءالزمٌ الرُيزي

بالمزد اإللكتركنً  %50بالمزد الميدانً ك  %44كبير بخيث أف دد مجمكعات النقاش أنوف تعرضف لمثؿ هذا العنؼ بتر

تعرضف لّعتداء الجنزً أكثر مف مرة ؽً السور أك ؽً الزنٌ كهك ما ينـ عف زلكؾ نمطً متكاشؿ للمعتدم ك  أكدف أنوف

 ليس زلكؾ منعزؿ. 

 خدثف عف تعرضوف لخادثٌ اعتداء جنزً بخيث سكلت النزاء اللكاتً ت. خاِت اِعتداء الجنزً لمرة كاخدة هً اِزتثناء

 خزب البخث الميدانً.  %20بالبخث اإللكتركنً ك  %14معزكلٌ دكف أف تتكرر نزبٌ 

  ٌمف اإلجابات علٍ المزد الميدانً أف العنؼ  %33زمٌ أذرل للعنؼ الجنزً ضد النزاء هك طكؿ مدتى بخيث أبلػت نزب

 زب المزد اإللكتركنً. خ %53الجنزً الدم تعرضف لى طاؿ أزيد مف زنٌ ك 

  بالمزد % 24نزب تعرض النزاء لّعتداء الجنزً لـ يطرأ عليوا تػيير كبير ذّؿ الذمس زنكات األذيرة بخيث أبلػت

 %26ك  %17أسور األذيرة كما أكدت بالمزد الميدانً  6أنوف تعرضف ِعتداء خّؿ  بالمزد اإللكتركنً %26الميدانً ك 

 .تعرضف للعنؼ الجنزً مف ذمس زنكاتبالمزد اإللكتركنً أنوف 
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ممارزٌ   علٍِ ينؾؽ عليوا ك يرغموا َ زيدة ؽً األربعينيات مف عمرها أـ لثّث أطؾاؿ تتعرض للعنؼ بسكؿ يكمً مف طرؼ زكجوا لمدة زنٌ

تكرر العنؼ  َازيٌ ك الجارخٌ يجيبوا بأف تطلؽ نؾزوا العّقٌ الخميميٌ معى تخت التوديد ك الضرب ك كلما استكت أك تذمرت مف تشرؽاتى الق

ؽكشؿ بى األمر إلٍ ضربوا بعشً خديديٌ علٍ مزتكل رأزوا  لما رؽضت تلبيٌ نزكاتى مما أدل بوا إلٍ الكلكج إلٍ  َالجنزً عليوا طيلٌ الزنٌ

 المزتسؾٍ ؽً خالٌ ذطيرة 

 

موا علٍ ممارزٌ العّقٌ الخميميٌ ك كلما رؽضت يضربوا ك يجبرها أيضا علٍ أنوا مند زكاجوا بالمعتدم ك هك يرغ إخدل المزتجكباتشرخت 

لخسكمٌ ككدلؾ االممارزات الساذة ك لكنوا لـ تزتطع البكح بوذا العنؼ ألخد ؽً بدايٌ األمر ألنى ؽً نظرها مكضكع مف الشعب نقاسى بداؽع 

 .ِعتقادها انوا مف كاجبوا مضاجعٌ زكجوا كلما اراد ككيؾما ساء

 

زنٌَ كانت تذرج معى علٍ أزاس انى 16زنكات تعرؽت عليى كهً مازالت ؽً زف  8زنٌ كانت علٍ عّقٌ مع ساب يكبرها ب 19اـ عازبٌ 

اـ بأم زيتقدـ لذطبتوا مف كالديواَ بعدها بدا يزتػلوا جنزيا موددا إياها ؽً خالٌ إذبار اخدَ بعد مدة أشبخت خامّ هنا تذلٍ عنوا كرؽض القي

  َاجراء

للعنؼ إلٍ أم مدل تأذذ التخقيقات كالمّخقات القضاُيٌ كإشدار األخكاـ ؽً الخزباف الطبيعٌ المتكررة كالمطكلٌ  ?

 ؟النزاءضد  الجنزً

 مع المعتديوالتواشل اِتشال  .5

  خزب البخث  %70خزب البخث الميدانً ك %58تـ تزجيؿ زابقا بذشكص عّقٌ المرأة بالمعتدم أف ما يقارب

اإللكتركنً مف المعتديف تربطوـ عّقٌ خميميٌ مع النزاء ؽً مقدمتوـ الزكج باإلضاؽٌ إلٍ المعتديف الديف تربطوـ عّقٌ 

مف النزاء  %80أك مونيٌ مع المرأة)أنظر ُِخٌ المعتديف( كبالتالً ؽإف غالبيٌ اإلجابات علٍ المزد الميدانً كما  أزريٌ

هك ما يتطلب مف الزلطات العمكميٌ المعتدمَ كمع  اإللكتركنً كف علٍ اتشاؿ مف قبؿ اِعتداءالمجيبات علٍ المزد 

ضركرة أذد بعيف اِعتبار جميع الخيثيات الزابقٌ لودق العّقٌ ذّؿ بخثوـ كازتظوار اإلجراءات التخضيريٌ لّعتداء مف 

 طرؼ المعتدم كدليؿ علٍ نيتى ارتكاب هدا العنؼ. 

 مع الكقت مف ذّؿ  أف اِعتداء الجنزً هك ؽً غالبيتى زلكؾ نمطً يزعٍ مف ذّلى المعتدم لتويئ المرأة أيضا بيف البخث

الكعكد كالكلمات الجميلٌ مف قبيؿ الكعكد بالزكاج مما يجعؿ المرأة ؽً معزؿ ك زولٌ المناؿ لّعتداء عليوا ك مكاشلٌ 

 اِعتداء مع اللجكء للضػط ك اإلكراق 

 مف المجيبات علٍ المزد  %52ما يقارب  بعد اِعتداءمع الجانً عف ازتمرار تكاشلوا البيٌ النزاء بالمثؿَ أبلػت غ

 كدلؾ راجع ؿ:. اإللكتركنً

  الذات كاإلخزاس بالذنب لدل النزاءازتمرار الشدمٌ كإعادة إيذاء 
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  جراءات التبليؼ طيلٌ إ خيث تككف النزاء مجبرات للقاء مع المعتدماإلجراءات المعتمدة مف طرؼ الزلطات

 كالتقاضً

  غياب اإلجابات اِزمٌ كالمنتظرة مف طرؼ الزلطات مما يجعؿ النزاء تلجأف لخلكؿ بديلٌ تجنبا للتعرض

 ِنعكازات إضاؽيٌ. 

  ككف اِعتداء الجنزً ؽً غالبيتى ممنوح كليس زلكؾ منعزؿ بخيث يضمف مف ذّلى المعتدم عزلٌ المرأة عف

 ليى مخيطوا ك اعتمادها الكلً ع

  ٌنظرا للقكانيف التً تمنع أك تقيد مف إجواض الخمؿ الناتح عف اِغتشاب أك قد تعرض األـ العازبٌ للزجف بتوم

 الؾزاد تجد النزاء أنؾزوف مضطرات للزكاج مف المعتدم كخؿ ِعتراؽى بالجنيف علٍ أنى أبف ناتح عف الذطكبٌ. 

 لّزتمرار ؽً العمؿ  فثر كضعيٌ اعتداء جنزً بالعمؿ تضطررنظرا لػياب خمايٌ قانكنيٌ للنزاء مف ؽقداف العمؿ إ

 بكجكد المعتدم. 

  نظرا لػياب قانكف يلزـ المعتدم مف اِبتعاد عف المرأة أك مّجئ جيت يمكف للنزاء اللجكء إليوا بعيدا عف المعتدم

 الدكار.  اك يقطف نؾس الخً أك إدا كاف ؽردا مف أؽراد األزرةتضطر النزاء للتعايش مع المعتدم 

 تضطر النزاء لمكاشلٌ التعامؿ مع المعتدم عندما تككف تربطوا بى عّقٌ عمؿ 

 

بالتعرؼ علٍ المرأة مثؿ زاُر السباب  المعتدمبدأت القشٌ بمكاعدات بالزكاج , لقاءات عابرة , رزاُؿ خب لتنتوً بؾاجعٌ كأم عّقٌ , قاـ 

كاف يعدها بالزكاج كذات يكـ اقترح عليوا اف تتعرؼ كلمات ساعريٌ بدأت المرأة ؽً التعلؽ بالمعتدم رزاُؿ نشيٌ ك َكالسابات , اتشاِت هاتؾيٌ

 علٍ كالديى كأعجبت بالؾكرة كؽعّ أذدها إلٍ منزؿ كالديى لكف ؽً طريؽ عكدتوما زلؾ المعتدم طريقا اذر الٍ ضيعٌ كانت تخكم منزِ ألخد

خاشؿ لوا أرغموا المعتدم علٍ أف  امب لومااِتشاِت مف طرؼ كالديوا كلكً ِ تعترؼ تلقيوا بعد  .أشدقاُى ؽقاـ باِعتداء عليوا كاغتشابوا

 . اِعتداءليزتمر تكذب عليوـ كأف تذبرهـ بأنوا رؽقٌ شديقٌ لوا كزتمكث عندها لمدة , 

 

 بالجنيف باِعتراؼالمطالبٌ اتشاؿ بى مف أجؿ  ٍبقيت عل

 

 البيت ؽً معىككنً أعيش 

 

ؽبعد ؽً عقدها الثالث أثناء رعيوا للػنـ ؽً إخدل الخقكؿ المجاكرة لبلدتوا تعرضت لّغتشاب مف قبؿ أخد األسذاص القاطف بنؾس المنطقٌ زيدة 

اغتشبوا مما نتح عنى خمؿ كهً اآلف ؽً اتشاؿ مع ك عليوالعدـ كجكد أم سذص بالجكار هجـ  ك نظرا الػركب عند عكدتوا بعدانتواُوا ك 

 بنزب الجنيف.  باِعتراؼخاكلٌ دؽعى المػتشب لم

ك التكاشؿ ما بيف المرأة ك المعتدم مف أجؿ ازتذّص إف كاف هناؾ رضا مف  اِتشاؿعلٍ  اِرتكازإلٍ أم مدل يتـ  ?

 الجنزً أـ ِ؟ اِعتداءطرؼ المرأة علٍ 

 أك بعدق مف أجؿ تخديد نيتى الجناُيٌ؟ هؿ يتـ النظر ؽً اتشاؿ ك تكاشؿ المعتدم بالمرأة زكاء قبؿ اِعتداء ?

 كمخاكلٌ الشلد ؽً إؽّت المعتديف مف العقاب؟ إلٍ أم مدل يزاهـ تدذؿ العاُلٌ ما بعد اِعتداء ?
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 . اِنعكازات والتأثير .6

  مف األضرار ؽً كقت كاخدَ كمتنكعٌ كمتداذلٌ أبلػت غالبيٌ النزاء عف تعرضوف ألنكاع متعددة 

 التً تتعرض لوا الضخايا إثر كاألذّقيٌ عكازات األكثر ترددا مف ذّؿ اللقاءاتَ نجد التشنيؾات النمطيٌ مف بيف اِن

زكاء ؽً اللقاءات الؾرديٌ أك مجمكعات ك هك ما أكدتى باإلجماع تقريبنا مذتلؼ النزاء المساركات ِعتداء جنزيتعرضوف 

 النقاش. 

 ٌألذل الجنزً كالبدنًَ كؽً عدد مف الخاِت اإلجواز علٍ خؽ المرأة أك الؾتاة ؽً كذُكر أيضا ا. كذاشٌ اِجتماعيٌ كالعاُلي

 . التعليـ أك العمؿ

  التكترَ الذكؼ الداُـَ القلؽَ ؽقداف السويٌَ ؽقداف الثقٌ ؽً النؾس كاِنطكاء كمخاكلٌ اِنتخار ك غيرها مف تجليات األضرار

ا إثر اِعتداء الجنزً الدم تعرضت لى تـ تزجيؿ ؽً البخث الميدانً النؾزٌ التً ازتسودت بوا النزاء كضرر نؾزً لخقو

 خالٌ مخاكلٌ انتخار  15

  تخدثت النزاء عف الخمؿ الناتح عف اِغتشاب كضرر بخد ذاتى باإلضاؽٌ إلٍ تبعاتى علٍ شختوا اإلنجابيٌ كالنؾزيٌَ أكدت

 يف ؽً البخث اإللكتركنًك مساركت مساركٌ ؽً البخث الميدانً خشكؿ خمؿ نتيجٌ اِغتشاب 44

  ٌبالمثؿ تخدثت النزاء بسكؿ كبير عف األذل الجنزً كالجزدم الدم لخقوا باإلضاؽٌ إلٍ اِنعكازات اِجتماعيٌ كاِقتشادي

ك المونيٌ أك الدرازيٌ علٍ خياتوف بلػت لدرجٌ المتابعٌ ك الزجف للمرأة بدؿ المعتدم ذكرت النزاء المساركات ؽً البخث 

 نزاء بالؾزاد أك المساركٌ ؽً الذيانٌ الزكجيٌ  8امرأة بتومٌ الؾزاد ك تـ زجف  19نى تمت متابعٌ الميدانً أ
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 ًتجليات األضرار التً تطال النزاء إثر اعتداء جنز 

 تجلياتى نوع الضرر

النؾزيٌ 

 والمعنويٌ

  َك ؽقداف السويٌكاألرؽ كاِضطرابات ؽً النكـ اِكتُابَ التكتر 

 تؾريؼ الػضب علٍ األبناء. مع رطٌ العشبيٌ المؾ 

 ًاضطراب عقل 

 الذاتؽقداف الثقٌ ؽً ك  اِخزاس بالذنب 

  ٌالشدم 

  علٍ الذات اِنطكاءالشعكبٌ ؽً التكاشؿ مع اآلذريف ك 

  ٌاِنتخارمخاكل 

 جركحَ   الجزديٌ

 كزكر 

  ٌَإعاقٌ مؤقتٌ كأخيانا داُم 

 اِغتشاب كاؽتضاض البكارة  الجنزيٌ

 جنزيااِمراض المنقكل ٌ 

 ٌؽقداف الرغبٌ الجنزي 

 ٌعدـ القدرة علٍ الممارزٌ الجنزي 

 عدـ القدرة علٍ اإلنجاب 

 الرؽض األزرم كالمجتمعً للمرأةَ   اِجتماعيٌ

  َالعزلٌ عف الجميع 

  َالتسرد ؽً السارع 

 ًالذكؼ مف اِرتباط العاطؾ 

 ٌاِضطرار لتػيير مكاف اإلقام 

 طردها مف بيت العاُلٌ    العاُلٌ

 ِهانٌ ك الزب ك التخقير ا 

  التخكـ ؽً اللباس ك غيرق.  معهاتؼ  كالمنع مف الذركج  كالخد مف خرياتوا 

  ٌاِنؾشاؿ الكلً ك القطيعٌ عف العاُل 

 ٌاِضطرار للوركب مف بيت العاُل 

  .كشـ العاُلٌ ككؿ بكشمٌ عار كرؽض المخيط التعامؿ أك اِرتباط أك الزكاج مف عاُلٌ المرأة 
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 ؽقداف الزكفَ   يٌاِقتشاد

  ًَتدهكر مزتكل المعيس 

  ٌَالخرماف مف النؾق 

  .الخرماف مف تكاليؼ التطبيب 

  .اِضطرار للتنازؿ عف جميع المزتخقات القانكنيٌ مف نؾقٌ ك غيرها مقابؿ الخشكؿ علٍ الطّؽ 

المونيٌ أو 

 الدرازات

  عف الدرازٌَ أك التكقؼ كليا ِنقطاع 

 ًكالرزكب التأذر ؽً المزتكل الدراز 

  َالطرد مف العمؿ 

 التكقؼ كعدـ القدرة عف مكاشلٌ العمؿ 

 ٌؽقداف العمؿ بزبب تػيير اإلقام 

الخمل الػير 

 مرغوب ؽيى

  .الخمؿ غير مرغكب ؽيى 

 )الخمؿ ؽً زف مبكرة )بالنزبٌ للقاشرات 

 انعكازات ك تأثير الكِدة ؽً زف مبكرة 

 علٍ شخٌ األـزاُؿ مضرة بك كأك اإلجواض الزرم  الكِدة الزريٌ انعكازات . 

 ؽقداف الجنيف 

 اِضطرار للتذلً عف الكليد 

 الزجف بتومٌ الؾزاد  الزجن

 المتابعٌ بتومٌ التذلً عف األبناء كتعريضوـ للذطر 

 الزجف بتومٌ اِتجار ؽً األطؾاؿ 

كقامكا بتشكيرها أثناء اِعتداء مف أجؿ  ؽتاة قاشر تعرضت لّغتشاب بمساركٌ عدد مف المعتديف مف أبناء القريٌ التً تزكنوا

مما تزبب ؽً لجكء المرأة إلٍ القياـ بمخاكلٌ انتخارَ خيث رمت . اِبتزاز كالضػط عليوا للتكتـ عف اِعتداء الذم تعرضت لى

ؽً بنؾزوا مف أعلٍ زطد منزؿ أزرتواَ كتعرضت إلشابات ذطيرة علٍ مزتكل العمكد الؾقرم كالرجؿَ كتزبب هذا الخادث 

 السلؿ الكلً للمرأة

 

دذلت ؽً خالٌ اكتُاب لدرجٌ الوركب مف المنزؿ ك ذكؼ سديد مما دؽع بوا التذلً عف مكلكدتوا الناتجٌ عف  32َؽتاة ؽً زف 

الطؾلٌ بعد إجراء الذبرة نزب لـ تزتطيع تزجيؿ  العاُلٌ درهـَ لؾاُدة عاُلٌ تقطف بإزبانيا غير اف10000اِغتشاب مقابؿ 

تـ إرجاع الطؾلٌ للمػرب خينوا . (مف طرؼ الزلطات بالديار اإلزبانيٌ كتبكث عدـ قدرة األب الكؾيؿ علٍ اإلنجابADNالطبيٌ)

 تكبعت اِـ المػتشبٌ بجريمٌ اِتجار بالبسر 

 

 لـ اعد أطيؽ نؾزً أشبخت منعزلٌ كسديدة القلؽ أشبخت عنيؾٌ مع أطؾالً ككثيرة الشراخ أعانً مف اغتشاب زكجً لً ك

 ـعليو

 

أـ عازبٌ أثر اغتشاب ك خمؿ غير مرغكب ؽيىَ ك نظرا لعدـ قدرتوا عف اإلؽشاح عف ما كقع ك عدـ تلقيوا أم دعـ أك مزاعدة 

 أشيبت باضطراب عقلً دؽعوا لقتؿ ابنتوا مباسرة بعد الكِدة

 

وما ليتكرر اِعتداء لمدة ثّثٌ لؾ باغتشابوا ليلٌ زؽاؽذمباسرة بعد زكاجوا أرغموا الزكج علٍ ممارزٌ الجنس مف " الدبر" ك 

( مما جعلوا تدذؿ خالٌ زبب زكجوا الدم كاف خامّ للمرضاسور كبعدها اكتسؾت أنوا أشيبت بداء الزهرم المنقكؿ جنزيا ب

 مف مرتيف.  أكثراكتُاب خاد كمخاكلٌ اِنتخار 
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Préjudice économique car investissement dans l'achat d'une voiture même sicen’étaitpas 

nécessaire (trajet à pied très court pour l'école puis le travail), préjudice psychologique car 

peur de l'autre et frôle le mur dans la rue (peur des attouchements).  

Mal-être & impossibilité d'aller faire du sport, choix des tenues vestimentaires est un casse-

tête etc etc.  

 

 تركت العمؿ كغادرة المنطقٌ التً كانت تزكف بوا إلٍ كجوٌ مجوكلٌ

 

 . مما جعلنً أعانً أكثر اِعتداء إثركقكع خمؿ 
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 الجنزً إثر اِعتداءمدى تؾاعل الضخايا  .7

 القياـ بسًَ  تككف لضخايا اِعتداء الجنزً ردكد ؽعؿ مذتلؾٌ كمتنكعٌ كأخيانا غير متكقعٌ قد تتأرجد ما بيف الشدمٌَ عدـ

التً يمكف إد ليس هناؾ نمكذج لردكد الؾعؿ كمخاكلٌ متابعٌ خياتوا العاديٌَ اِنطكاءَ مخاكلٌ اِنتخار كغيرها مف ردكد الؾعؿ 

 اعتمادها مف أجؿ تشديؽ المرأة أك التسكيؾ بكّموا. 

  خزب المزد اإللكتركنً  %72 ؽ باِعتداءِ يتذذف أم إجراءات تتعلغالبيٌ النزاء  ءأك اليكـ المكالً لّعتداؽً الزاعات

  . أكدف نؾس السًء ؽً المزد اإللكتركنً %81لـ تتؾاعلف مع اِعتداء إِ بعد مركر أزابيع ك 

  ؽكر كقكع اِعتداءَ ذاشٌ مف نظاـ العدالٌ الجناُيٌ. لجكء النزاء للزلطات العمكميٌ كطلب المزاعدة مف النادر 

  ليس اِعتداء كيككف األمر اضطراريا كللزلطات العمكميٌ ؽإف دلؾ يككف بعد ؽترة مف كقكع غالبيٌ النزاء اللكاتً تلجأف

 برغبٌ منوا كخمؿ ِ يمكف إذؾاُى أنظر مخكر "ردكد ؽعؿ الزلطات العمكميٌ" 

  لخشكؿ أك إقرار النزب أك االطّؽَ بعد زنكات مف كقكع اِعتداء كطلب زبؿ اِنتشاؼ المدنيٌ لغالبيٌ النزاء تزعٍ ؽقط

مما يسير إلٍ أنوا غالبا ما تككف مركزة بسكؿ أزازً علٍ اختياجات علٍ المزاعدة الماليٌ أك النؾقٌ بذشكص األبناءَ 

 . اختياجاتوااألطؾاؿ بدِ مف 

  معتبريف أنؾزوف مزؤكِت عف اِعتداءؽرديٌ أك غير رزميٌ ؽً أعقاب اضطرارها اللجكء لخلكؿ أؽادت العديد مف النزاء َ

 . المدينٌأك ختٍ مػادرة  ٌكظيؾالمػادرة المنزؿ أك ك. د خؿإيجا

 

 ؽً خالٌ تبليؼ النزاء عن اِعتداء متٍ يكون ذلك 

 

 البخث الميدانً

 البخث اإللكترونً
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  تؾاعؿ النزاء مباسرة بعد المكالًاليكـ  األزابيع التاليٌ

خالٌ  / شدمٌ ؽً / سًءِ  22/ 10 17/ 7 51/ 12

 اكتُاب

12 /51 

لمشالد الشخٌ العمكميٌ كانت  زياراتالإخدل 

 اذتبار الخمؿمف أجؿ 

 

5 /17 

لمشالد الشخٌ  زياراتالإخدل 

العمكميٌ كانت مف أجؿ الخشكؿ علٍ 

 سوادة تثبت ؽقداف العذريٌ

التبليؼ عف اِعتداء للزلطات  22/ 3

)مشالد الشخٌ العمكميٌ 

العمكميٌَ األمف ك/أك النيابٌ 

 العامٌ 

ذهبت إلٍ منظمٌ غير خككميٌ      51/ 7

 للخشكؿ علٍ المزاعدة أكِن 

 15 /51   الطّؽ  ) ؽقط مدنيٌرؽع دعاكم

أخيانا  - (ثبكت النزبك / أك  النؾقٌك / أك 

 بعد أف مرت زنكات

 1/51 ًضرب الجان 

 1/51  كالديوا بعد مركر أسور أذبرت

 عندما اكتسؾت أنوا خامؿ

 1/51 كاجوت المعتدم 

 1/51 لتوات عاُأذبر 

 1/51 المػرب تغادر 

 (1) بدكف تؾاشيؿ 

  اللقاء مع المعتدم الدم طلب

كعدها بالزكاج منوا الزماح ك

(1) 

 (1المعتدم )زكجٌ  تأذبر 

  يقـ بسًءأذبر شديقواَ الذم لـ 

 (1) قريبنا لىالمعتدم ألف 

  ًرقـ منعت رقمى مف اِتشاؿ ب

(1) 

 (5ؽرت مف المنزؿ) 

 (1) كظيؾٌت الترك 

  مف بيت هربت

زكجيٌ ال

 أرجعتوا عاُلتوا لكف

 (2) إليى

 بالجانً  تاتشل

 (1)إليجاد خؿ

 آذر

 

 ؽً خالٌ تبليؼ النزاء عن اِعتداء لمن يكون ذلك 

 لزلطات العموميٌا         مخيط النزاء

    

 لزلطات العموميٌا       مخيط النزاء

    

 

  

 نعم
81% 

 ال
19% 

هل تتخدث النزاء مع مخيطون بالمزد 

 الميدانً

 نعم

 ال
 نعم
74% 

 ال
26% 

 ٌ هل تبلؼ الضخايا لدى الزلطات العمومي

 بالمزد الميدانً

 نعم

 ال
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  33وا عنىأو عدم تبليػالجنزً  اِعتداءعوامل عدم تؾاعل النزاء مع 

                                                           
33
كهمت باألزاس أعكاف َ 2018دجنبػر  31مكاملػٌ إلٍ خػدكد  16819لنيابػٌ العامػٌَ بلػت خكالً خزب نتاُػح الذػط المباسر للتبليػؼ عػف الرسػكة المخدث لػدل رُازػٌ ا 

"الويٌُ الكطنيٌ للنزاهٌ كالكقايٌ مف الرسكة كمخاربتوا تقريرها الزنكم . ككزطاء ؽً قطاعً الشخٌ كالعدالٌَ مكميٌكالقكات العَ كأعكاف الجماعات المخليٌَ كرجاؿ الزلطٌ

 ". 2019األكؿ الذاص بزنٌ 
http://icpc. 

ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB
9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-

QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRV

YyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wp
s/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019 

 من بين العوامل التً تجعل الضخايا ِ تتؾاعلن مباسرة مع ما تعرضن لى:

 
 قانونيٌ عقبات

الكاردة بالقانكف الجناًُ لمتابعٌ بالؾزادتؾاديا ل 

مف طرؼ الزكج ؿمف األطؾاكالخرماف ؾقداف تؾاديا ل 

مف العمؿ تؾاديا للتعرض للطرد 

 علٍ ذلؾالمعتدم لوا  مزاعدةضماف تؾاديا للقيكد القانكنيٌ الذاشٌ اإلجواض ك 

 مقابؿ اِعتراؼ بنزب الطؾؿ 

 الزكجً باِغتشابلعدـ اعتراؼ القانكف 

 ضد مػتشب مجوكؿسكايٌ لعدـ القدرة علٍ تقديـ. 

ات. لعدـ تكؽرها علٍ إثبات 

د عّقٌ مزبقٌ مع المعتدم تخكؿ دكف التبليؼ ألنى زيتـ اعتبارها بمثابٌ رضا عف اِعتداءتكاج 

 ك بالتالً شعكبٌ اإلثبات اِعتداءلمركر مدة علٍ اِعتداء الجنزً ك غياب اثار َ 

ند تبليػوف عف هدا اِعتداءغياب رقابٌ أك مخازبٌ علٍ كيؾيٌ تعامؿ مذتلؼ الؾاعليف العمكمييف مع النزاء ضخايا اِعتداء الجنزً ع َ 

غياب اإلرسادات ك المعلكمات ؽً متناكؿ الجميع مف طرؼ الزلطات المعنيٌ بذشكص القكانيف ك اإلجراءات الكاجب اتخادها. 

 مجتمعيٌ عقبات

ٌالتنميط المجتمعً الذم ينظر للؾتات التً ؽقدت بكارتوا ناقشٌ ك غير مكتمل 

علٍ السرؼ  زيادة ثقاؽٌ التزتر 

خاكلٌ إيجاد خلكؿ مع المعتدم كالزكاج بسكؿ كدم تؾاديا للؾضيخٌ نظرا لػياب أم بديؿ آذرم. 

ٌنظرة ازدراء للمرأة التً تنؾشؿ عف زكجوا ألزباب جنزي 

لككف المعتدم لى نؾكد إداريٌ أك اقتشاديٌ ؽً المنطقٌ ك تبقٍ كلمتى مقابؿ كلمتوا. 

ٌبنظاـ العدالٌ غياب الثق 

 ذاتيٌ نؾزيٌ و إكراهات

نتيجٌ للشدمٌ التً تدؽع بالضخايا اِغتشاب إلٍ الرغبٌ ؽً الشمت كاِنزكاء 

خياتواكمكاشلٌ ؽً التذلص مف أم ذكرل للخظات اِعتداء  مرأةرغبٌ ال 

ٌضخايا اِغتشاب الزكجً يذجلف مف الخديث عف العّقٌ الخميميٌ التً تعتبر مف األزرار الزكجي 

 التوديدات

أ –التوديد بالؾضد –التوديد بنسر الشكر –لقتؿ توديد المعتدم با 

 ٌالعنيؾٌردة ؽعؿ العاُل. 

ٌانتسار الرسكة ؽً اإلدارة العمكمي 

 ٌذكؽا مف المعاملٌ الزيٌُ التً قد تتلقاها مف طرؼ السرط 

. 

 ماديٌ عقبات

 مقابؿ الخشكؿ علٍ مبلؼ مالً كالمزاعدة ماليٌ مف طرؼ الجانً مف أجؿ اإلجواض 

معيسً كمزكف كمزتكلمشلخٌ األطؾاؿ مف نؾقٌ مراعاة ل 

 أم دعـ مادم  كغيابقلٌ اإلمكانيات 

ؽظٌ علٍ عملوا ك عدـ التعرض للطرداغياب ضمانات للمخ. 

 بزبب التبعيٌ اِقتشاديٌ للمعتدم 

انعداـ مراكز ؽً مناطؽ تكاجد النزاء مف أجؿ التبليؼ كاِضطرار للتنقؿ لمزاؽات بعيدة. 

http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
http://icpc.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3A9NAFzdTEwN_PwM3A09Hj2CXMKMQA89AI6B8JG55Z2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQE-QRco/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19HMDVRREY1NDA4TzFGMElRRVYyQ0NHMTFVMw!!/?WCM_PORTLET=PC_7_G05QDF5408O1F0IQEV2CCG11U3000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/interneticpc_ar/icpc_ar/accueil/actualites/premier+rapport+inpplc+2019
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 يكما ربً يوديىَ امنيف طاح ؽيا المرض زمد ؽيا كمسا عند كاخدة أذرل زنٌ "اشبرت هاد المدة ككلوا 51شرخت إخدل النزاء 

 

أنت للً درتيوا ". "كنت كتعرؽيى " "ىشرخت اخدل المزتجكبات أف كؿ ما يقاؿ لؾ ؽً خاؿ قررت اتذاذ أم اجراء " أنت للً مسيتً مع

 لرازؾ"

 

ذات يكـ طلب منوا  َمدة زتٌ أسور كانت تذرج معى مف اجؿ التعارؼ اكثر قبؿ اف يتقدـ لذطبتوالزنٌ  كانت علٍ عّقٌ مع ساب  25سابٌ  

اجبرها علٍ ممارزٌ الجنس معى بازتعماؿ العنؼ كالتوديد كقاـ  َمراؽقتى لمنزلى مف اجؿ التعرؼ علٍ كالدتىَ راؽقتى لكف لـ يكف بالبيت اخد

اض بكارتواَ اذبرها انى لف يتذلٍ عنوا كانى زيتزكجوا لـ تذبر اخدا بما كقع بزبب الذكؼ مف العاُلٌ كمف الؾضيخٌ علٍ امؿ اف يؾً باؽتض

بزبب الذكؼ مف العاُلٌ هربت  َازتمرت عّقتوا معى لتجد نؾزوا بعد ذلؾ خامؿ منىَ تذلٍ عنوا لتجد نؾزوا كخدها ؽً مكاجوٌ المسكؿ َبكعكدق

لكً تجد ما تعيش بى عملت بمقوٍ كلـ تزلـ مف مضايقات الزباُف  َت كمف المدينٌ لتعيش مع اخدل شديقاتوا هناؾ كاجوت مشيرا اذرمف البي

نت ذاُؾٌ كرب العمؿَ قدمت للجمعيٌ مف اجؿ المزاعدة ؽً تزجيؿ ابنتوا بالخالٌ المدنيٌ لما زألناها لماذا لـ تبلؼ السرطٌ بما كقع اكدت انوا كا

 عاُلٌ كانى قيؿ لوا انوا زتتابع بالؾزاد ألنوا كانت علٍ عّقٌ بالجانً مف ال

 

الزباُف علٍ قضاء الليلٌ معى بمنزلى بعد مراؽقتى كمركر بعض الكقت تؾاجأت بكجكد ثّثٌ  أخدتؤكد اخدل العامّت ؽً الجنس انوا اتؾقت مع 

القكة كالضرب كالتوديد ليلٌ كاملٌ ليتـ اذارجوا ؽً الشباح ؽً خالٌ يرثٍ لوا اذريف تناكبكا علٍ ممارزٌ الجنس عليوا بجميع الطرؽ مزتعمليف 

ُؾٌ مف اتشلت بإخدل شديقاتوا التً راؽقتوا لعيادة ذاشٌ لطبيبٌ النزاء كالتكليد ألنوا كانت تعانً مف النزيؼَ لـ تبلؼ السرطٌ ألنوا كانت ذا

 ادذالوا إلٍ الزجف بتومٌ الؾزاد

 

  أزرتً مف ذكؽا قتًيشد عند عاُلتًت بي مف تهرب ؽقطبسًء  أقـ لـ

 

بضربوا ك يقكـ  :"كراق راجلؾ كخقك هداؾ"تخيبوا شديقتوا  لخدإذبار إزيدة تتعرض للعنؼ الجنزً لمدة زنتيف مف طرؼ زكجوا كلما تخاكؿ 

خمؿ عليوا الزّح  األبيض مما زبب لوا ي كالتشكير ك عندما ترؽض يوددها بالقتؿ مع ممارزات سادة ك يرغموا علٍ ممارزٌ العّقٌ الخميمٌ 

ك مف أنى قد يقتلوا ذاشٌ كانى أشبد يدذؿ ؽً خاِت هزتيريٌ ك اضطرها األمر لمػادرة بيت الزكجيٌ ك اذيرا التبليؼ لدل النيابٌ  ىذكؽا من

 العامٌ. 

 

C’estaprès quelquesmoisquej’aipuenfinpleureretdégagerdel’émotion.  

 

 أبلؼ خيث عارؽٌ الزلطٌ مػديرلً كالك لـ

 

 أبناًُ 3المعيؿ الكخيد لً ك لدم  ألنىلـ الجأ للزلطات العمكميٌ 

 

Beaucoup d'années sont passées sur mon agression, je pense qu'au Maroc ce genre d'agressions n'est 

pas pris en considération même quand elles sont nouvelles.  
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 إسارة ِبد منوا

الجنزًَ كاف لزاما تنظيـ لقاءات مع نزاء بلػف أزازا عف  اِعتداءنظرا ألهداؼ البخث المتجليٌ ؽً درازٌ كيؾيٌ إجابٌ الزلطات علٍ ملؾات 

 زاء اللكاتً بلػف لدل الزلطات هدا اِعتداء كهك ما يكضد ارتؾاع نزبٌ الن

ؽػالبيٌ النزاء المساركات ؽً البخث العملً هف مزتؾيدات زابقات للجمعيات كزبؽ لوف أف ساركف ؽً مذتلؼ برامح الجمعيٌ أك ساركف ؽً 

اء اللكاتً تخدثف مع الخمّت التخزيزيٌ التً قامت بوا الجمعيات خكؿ مذتلؼ مجاِت خقكؽ النزاء مما يؾزر أيضا النزبٌ المرتؾعٌ للنز

ِ تعكس بأم سكؿ مف األسكاؿ كاقع مدل خديث النزاء عف اِعتداء الجنزً الذم يطالوف  النزبٌؽإف هدق كبالتالً %81سذص ؽً مخيطوف 

 . مع سذص أذر ؽً مخيطوف

 يجٌ لّعتداء مف قبيؿ الخمؿ أك بيف البخث العملً نزبٌ مومٌ مف النزاء ِ تتخدثف مع مخيطوف إِ بعد بركز عامؿ جديد كنت

 خالٌ كما هك مبيف أعّق.  15ابتزاز المعتدم أك مخاكلٌ اِنتخار التً كشلت ؿ 

  بالمثؿ كانت غالبيٌ اإلجابات تؤكد أف الؾتيات القاشرات هف األكثر لجكء ألزرهف بخثا عف الخمايٌ كالمزاعدة عكس النزاء

 التزتر علٍ األمكر الداذليٌ لبيت الزكجيٌ. الراسدات ك ذاشٌ المتزكجات اللكاتً تؾضلف 

  ًالبخث  %44َ ؽإف معظـ الكقت يككف إما مع أخد أؽراد األزرةمخيطوفمف بيف النزاء اللكاتً يتكاشلف مع سذص ما ؽ

خزب المزد اإللكتركنً كأؽادت النزاء المزتجكبات أنوا تلجأ لسذص معيف ؽً العاُلٌ ك ليس الجميع مف قبيؿ %78الميدانً 

 األذت أك األـ ك أخيانا الذالٌ أك العمٌ 

 يككف ذلؾ راجع لككف غالبيٌ النزاء  بالبخث الميدانً كقد %42النزاء لمنظمٌ غير خككميٌ ؽً مخيطوف  ءأؽاد البخث لجك

كما قد يككف األمر راجعا . المساركات ؽً البخث هف ؽً مجملوف مزتؾيدات خاليا أك زابقا مف برامح كذدمات الجمعيات

بيعٌ الذدمات التً تكؽرها الجمعيات للنزاء كالمؾشلٌ أدناقَ مع الخؾاظ علٍ زريٌ المكضكع كعدـ تعريض النزاء لإلهانٌ لط

 ك غيرها مف الممارزات التً تخكؿ دكف خديث النزاء عف تعرضوف ِعتداء كما هً مذككرة ؽً الجزء الزابؽ 

 بما ؽً ذلؾ إقناعى بالزكاج مف المرأة.  َالجانً بالتدذؿ ك "إيجاد خؿ" ؽً خاِت قليلٌَ تخاكؿ النزاء إقناع عاُلٌ أك أشدقاء 

 

 لمن تلجأ النزاء ؽً مخيطون 
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 لمن تلجأ النزاء ؽً مخيطون انطّقا من البخث الميدانً
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  النزاء للتخدث مع مخيطونودواؽع مخؾزات 

 

 المخيط ءزبب اللجك

 نظرا لظوكر عكالـ الخمؿ علٍ المرأة 

 ؾتيات خامّت إعاقٌ دهنيٌ. نظرا لمعاينٌ العاُلٌ ألثار اِعتداء علٍ بناتوـ ذاشٌ بالنزبٌ لل 

 زعيا للخشكؿ علٍ المراؽقٌ للقضاء 

 ٌللخمايٌ مف المعتدم مف طرؼ العاُل 

 ًللمزاندة ك الدعـ المادم ك النؾزان 

 ّنظرا لككف بعضوف قاشرات تلجأف لعاُّتوف علٍ أمؿ معاقبٌ الجانًَ أك إليجاد خؿ معى عف طريؽ الزكاج مث . 

 ؽرد مف العاُلٌ

  التخدث مع سذص مقرب مف ذارج األزرة تؾاديا لردة ؽعؿ عنيؾٌ مف طرؼ هدق األذيرةؽقط مف أجؿ 

 مف أجؿ إيجاد خلكؿ مف قبيؿ التدذؿ أخيانا لدل المعتدم ك إقناعى بالزكاج مف المرأة تؾاديا ِ اؽتضاح األمر 

 ككنى أكؿ سذص التقتى المرأة بعد تعرضوا ِعتداء 

 شديؽ/ة

 دل المعتدم الذم هك زميؿ بالعمؿلمزاعدة المرأة ك التدذؿ ل 

 مف أجؿ معاقبٌ المعتدم ككزنى يستػؿ معوا ؽً نؾس المكاف 

مزُكؿ/ زميؿ ؽً العمؿ/ؽً 

 المدرزٌ/الجامعيٌ

 ٌمف أجؿ إيجاد خؿ دكف اللجكء للمخكم 

 للتدذؿ لدل المعتدم ك إقناعى بالزكاج منوا 

 عاُلٌ أك شديؽ/ة المعتدم

 مف أجؿ اإليكاء 

 ة علٍ الكِدة مف أجؿ المزاعد 

  ألبناء كالتزجيؿ ؽً دؽتر الخالٌ المدنيٌ أك التزجيؿ ؽً المدرزٌ ك غيرها المرتبطٌ بالكثاُؽ الثبكتيٌ لألبناء أِزمىمف أجؿ الخشكؿ علٍ الكثاُؽ 

 مف أجؿ اِزتسارة القانكنيٌ ك المراؽقٌ لمذتلؼ المشالد اإلداريٌ ك المؤازرة ك تتبع الملؼ لدل الزلطات 

 المزاعدة علٍ مذتلؼ المشاريؼ زكاء الطبيٌ أك المشاريؼ القضاُيٌ  مف أجؿ 

 أك يساركف ؽً مجمكعٌ مف أنسطتوا ذاشٌ برامح مخك األميٌ ك مخك األميٌ القانكنيٌ -ككنوف مزتؾيدات زابقات إلخدل الجمعيات ك 

  ٌلثقتوف ؽً الجمعيات كؽً الذدمات التً تقدموا مف نشد ك إرساد قانكنً ك مراؽق 

 كنوف كاكبف إخدل الخمّت التخزيزيٌ التً تقكـ بوا الجمعيات بذشكص المكضكع لك 

  ًالتً تكؽرها الجمعيات مضطرات لإلؽشاح للجمعيٌ عما كقع لوا ختٍ تتمكف هدق األذيرة مف الخشكؿ علٍ ادف باإليكاء مف طرؼ النيابٌ العام المّجئمف  اِزتؾادةككف النزاء الراغبات ؽ .ٌ 

 معيات تتكؽرف علٍ طبيب يقدـ الذدمات للنزاء بالمجاف كاألدكيٌ كالؾخص ككف بعض الج 

 منظمٌ غير خككميٌ

 لرغبٌ بعض اآلباء عرض بناتوـ ذاشٌ القاشرات علٍ طبيب ذاص لعدة أزباب منوا:

  ٌاالطبيب كعامؿ أزازً لذلؽ الثقٌ ما بيف المرأة ك الطبيب ك جعلوا تتخدث عف ما أشابو بوذامعرؽتوـ المزبق . 

  .ًلتؾادم تؾسً األمر إدا ما تكجوكا للمزتسؾٍ العمكم 

 ًلعدـ ثقتوـ ؽً طبيعٌ الذدمات المقدمٌ مف طرؼ الطب العمكم 

 طبيب ذاص
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  للنزاء والنتاُح المتوشل لوا. ما يتم تقديمى 

 

 المخيط ما ترغب ؽيى النزاء إجابٌ المخيط النتيجٌ 

 ٌرؽع دعكل/تقديـ سكاي 

  ًالدعـ النؾز 

  إخزاس النزاء بالطمأنينٌ لكجكد مف يدعموف 

 إجابات إيجابيٌ

  بالمنزؿكاختضانوا النؾزً الدعـ 

 المزاندة ماديا ك اإلنؾاؽ عليوا ك علً أبناُوا 

 لمزاعدة الماديٌ مع المراؽقٌ لتقديـ سكايٌا 

 الخمايٌ و وقف المعتدي

 عقاب المعتدم 

 المراؽقٌ لكضع السكايٌ ك تتبع الملؼ 

 اد خؿ مع المعتدمالتدذؿ إليج 

 خمايتوا مف المعتدم كانتقامى 

  .مراؽقتوا إلخدل الجمعيات 

 :من قبيلالدعم المادي 

 ٌمشاريؼ التنقؿَ لبيت العاُل 

 تكؽير ملجأ 

 تكاليؼ العّج  . 

 ٌتكاليؼ المخامً كالمشاريؼ القضاُي 

 : الدعم المعنوي

  التؾوـ كاِختكاء 

  عدـ التذلً عنوف زكاء أثناء المسكؿ اك

 دقَ بع

 عدـ تخميلوف مزؤكليٌ ما خدث 

ؽرد من العاُلٌ أو 

 شديق/ة

 التسرد ؽً السارع 

 اِنطكاء علٍ النؾس 

 مخاكلٌ اِنتخار 

 ٌتكرار اِغتشاب الزكجً كازتمرارق مدة طكيل 

  .زكاج المرأة مف المعتدم 

  .الوركب مف القريٌ أك المدينٌ دكف أم دعـ أك مزاندة 

 لدرازٌ اِنقطاع أك التكقؼ كليا عف ا 

 إجابات زلبيٌ: 

 ٌالطرد مف بيت العاُل 

 إلقاء اللكـ عليوا 

  معاقبتوا 

 تقييد خريتوا كخبزوا بالمنزؿ 

  تكذيبوا كاتواموا بربط عّقٌ مع المعتدم 

 ؽرضكا عليوا اإلجواض 

 التدذؿ كالكزاطٌ مع عاُلٌ المعتدم إليجاد خؿ 

 ترخيؿ المرأة عند أخد األقارب ؽً مدينٌ أذرل 

 لقتؿ ك مخاكلٌ قتلوا. التوديد با 

 ازتمرار اِعتداء 

 العدالٌللجكء لخلكؿ بديلٌ عف اإلنشاؼ كا 

 ؽقداف الثقٌ ؽً األذريف 

 عدـ القدرة علٍ التبليؼ 

 إجابات مخايدة: 

 النشد بالشبر كتقبؿ الكاقع 

 نشخكها برؽع دعكل 

 تعاطؾكا معوا 
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 الطرد مف العمؿ 

  .مػادرة المرأة لعملوا 

 مع كجكد المعتدم  ازتمرار ؽً العمؿ 

 الزكاج مف المعتدم 

 

 إجابات زلبيٌ 

 إنكار اِعتداء 

  طرد المرأة لتؾادم خديث الناس كالسبوات خكؿ مقر العمؿ مكاف

 كقكع اِعتداء. 

  .طلب مف المرأة تػيير عملوا 

  الكزاطٌ لدل المعتدم إليجاد خؿ كدم )غالبا الزكاج كأخيانا

 التعكيض المادم(

 ِعتراؼ باعتداُى طلب مف المزؤكؿ ا

 عليوا. 

  تكؽير خقكقوا بما ؽيوا مزتخقات الطرد مف

 العمؿ

 ًالمزاعدة علٍ معاقبٌ الجان 

 ٌالخماي 

مزُول/ة ؽً العمل 

 أو زميل

 ذكؼ المرأة مف اإلبّغ عف الخادث كالمتابعٌ بالؾزاد 

 الزكاج مف المعتدم أخيانا لبضعٌ أياـ قبؿ طردها مف بيت أزرة المعتدم 

 يٌإجابات زلب

 تقديـ رسكة للمرأة إلزكاتوا 

 تذكيؼ المرأة 

 تكذيبوا 

 ًالتدذؿ ك الكزاطٌ إلنواء المسكؿ غالبا بالزكاج أك بتعكيض مال 

 التخدث مع المعتدم إليجاد خؿ 

 المزاندة ك الدعـ 

 المزاعدة علٍ متابعٌ المعتدم 

 

عاُلٌ أو شديق/ة 

 المعتدي

 إجابات مخايدة اِضطرار للعيش مع المعتدم 

 تدذؿ بالرغـ مف تشديقواعدـ ال 

 التمكف مف متابعٌ المعتدم 

  تكؽير اإليكاء 

 التمكف مف اإلجراءات الممكف اتذادها ؽً خؽ المعتدم 

 التمكف مف إثبات نزب الطؾؿ 

 إجابات إيجابيٌ

  ٌالملؾاتكتتبع تقديـ اإلنشات/المراؽقٌ لجميع المشالد العمكمي 

  .ٌالتنزيؽ كالتدذؿ لدل الزلطات العمكمي 

 قديـ الدعـ المادم ك المعنكم مف أجؿ التطبيب ك مف أجؿ التبليؼ. ت 

 ًاِزتماع ك اإلرساد القانكن 

 اإليكاء 

 التككيف 

 ٌتتبع الملؼ أماـ المخكم 

 ٌالتدذؿ لدل الزلطات العمكمي 

منظمٌ/ جمعيٌ غير 

 خكوميٌ

 ٌالتمكف مف تزجيؿ األطؾاؿ ؽً الخالٌ المدني 

 ٌالخشكؿ علٍ سوادة موني 

 ٌبالطّؽَ النؾقٌ المطالب 

 إجابات مخايدة

 ٌتزويؿ اإلجراءات اإلداري 

   ًالتككيف ك التأهيؿ المون 

 إسراؾ النزاء ؽً برامح الجمعيٌ ذاشٌ المدرة للدذؿ 

 التخزيس ك التكعيٌ بالقكانيف 
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 مدى رضا النزاء عن إجابٌ المخيط 

 

 ا لتنكع ردكد الؾعؿ مف المخيطيفَ كالتً تتراكح مف الداعمٌ إ َ أبلػت النزاء عف درجات مبيف زابقالٍ الضارة كما هك نظرن

عبرت عف ككنوا غير راضيٌ إلٍ مزتاءة جدا مف إجابات  %55متؾاكتٌ مف الرضا عف اِزتجابٌ كردكد الؾعؿ التً تلقكها. 

 المخيط بالبخث الميدانً 

 

 

 

 

 

 

  

 مدى رضٍ النزاء خزب البخث الميدانً
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 أزباب رضا النزاء او عدم رضاُوم عن إجابٌ المخيط 

 

 

نٌ طردتوا اموا بزبب تعرضوا لّغتشاب كهً عاُدة مف عملوا بالمقوٍ ليّ ختٍ ِ تككف عاُقا اماـ زكاج اذتوا التً ز 25

 تشػرها زنا. 

 

 ابنتوـ الٍ مراكش إلذؾاء الخمؿ عف إذكتوا لكً ِ يقتلكهاكإرزاؿ تـ الزككت علٍ اِعتداء 

 

 راضيات جدا/راضيات

الذدمات التً تلقينوا مف طرؼ الجمعيٌ مف •

ازتماعَ إرساد قانكنًَ مراؽقٌ للمشالد 

العمكميٌَ تكؽير ملجأ أخيانا كما اِزتؾادة مف 

مجمكعٌ مف الذدمات بالمجاف كالتطبيب 

 .بؾضؿ تدذؿ الجمعيٌ

بعض النزاء عبرف عف رضاُوف لككف •

المعتدم تمت متابعتى المعتدم إما بؾضؿ 

تدذؿ الجمعيات أك لمزاندة األزرة لوا ماديا 

 .كمعنكيا

إخدل النزاء أسادت بالدكر الذم لعبى قاُد •

المنطقٌ ك الذم تدذؿ لدل الزلطات العمكميٌ 

مف أجؿ تكؽير ملجأ للضخيٌ

بالنزبٌ للقاشرات خيث خضكر الكالً •

إجبارم كانت مراؽقٌ األب لوف بخد ذاتوا 

مشدر رضا









 

 غير راضيات

•العاُلٌ لـ تلقً اللكـ عليوا ؽقط. 

ؽقط  ؽرد مف العاُلٌ ك غالبا األـَ تتدذؿ ك •

ك تخكؿ دكف تعرضوا لعنؼ إضاؽً مف 

طرؼ باقً أعضاء العاُلٌ ك ؽً العديد مف 

الخاِت يككف األخ 

بالرغـ مف رد ؽعلوـ الزلبً ك معاملتوا •

بقشكة ك تخميلوا المزؤكليٌ إِ أنوـ راؽقكها 

مف أجؿ التبليؼ لدل الزلطات ك لـ يتذلكا 

 .عنوا

ككف العاُلٌ تدذلت مف أجؿ تزكيجوا •

 .بالمعتدم بدؿ طردها مف المنزؿ

ككنوا كجدت شديقٌ قدمتوا لوا بعض الدعـ •

ك اختضنتوا عندما رؽضٌ العاُلٌ مزاعدتوا ك 

 .خملتوا مزؤكليٌ ما كقع لوا











 :مزتاءات جدا/مزتاءات

ككنوف لـ تجرأف أزازا مف الخديث مع أخد •

ؽً مخيطوف ك لـ يجد مف يمكف أف يبخف لى 

بما كقع لوف

ككنوف تعرضف للطرد مف بيت األزرة ك •

19-بعضوف طردف ذّؿ جاُخٌ ككؽيد

كاجوف غضب كبير مف طرؼ اؽراد •

عاُلتوف مع تخميلوف مزؤكليٌ ما كقع لوف

ؽرض عليوا الرجكع لبيف الزكجيٌ ك للزكج •

 .المػتشب دكف أم تدذؿ ك لك كدم

تعرضف للضرب ك الجرح ك منوف مف تلقيف •

توديدات بالقتؿ ذاشٌ مف طرؼ األخ ك 

أخيانا األب

تخميلوف مزؤكليٌ ما كقع للعاُلٌ كنتيجٌ •

لتعرضوف لّغتشاب ك بالتالً الؾضيخٌ 

أزمٌ شخيٌ ألـَ رؽض الجيراف التعامؿ مع )

(العاُلٌَ ؽزر ذطكبٌ األذت ك غيرها

إلرغاموا علٍ اإلجواض•

إرغاموا علٍ الزكاج مف المػتشب•
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 ًكأم بالزجف أبً ألف معوـ أعيش كنت نًأل أبً عاُلٌ ًِ تطردن ختٍ بى الزكاج ؽً أرغب أشبخت

 أذر رجؿ متزكجٌ

 

 المزاعدة طلب أجؿ مف الجمعيٌ إلٍ تتكجى بأف نشخكها

 

 تقديـ سكايٌ ك آذدكنً لمركز السرطٌ مف أجؿ تقديـ السكايٌ ابعد هدكُوـ قررك

 

نوا لـ بالقتؿ ألكهددكها مف المرأة  كانكا غاضبيف لكف عندما علمكا مف الػيربعدما تعرضت لّغتشاب لـ تزتطع إذبار األهؿ 

 أزمٌ نؾزيٌ نتح عنوا مخاكلٌ انتخار.  لوامما زبب  تخاؽظ علٍ سرؼ العاُلٌ

 

 بعد تعرضوا لّغتشاب ك إذبارها ألموا بذلؾ قامت بطردها ذكؽا علٍ مزتقبؿ كزمعٌ بناتوا األذريات 

 

لكنوا القضاُيٌ الدعكة مدة طكاؿ كأطؾالوا هً عندها البقاء أجؿ مف أذتوا مزاعدة ؽً ترغب كانت  

 تزاعدها لـ

 

 أكدف أف ِ أخد يتعاطؼ مع الضخايا ك كؿ ما يتـ ترديدق هك:مجمكعٌ مف النزاء ؽً اللقاءات الجماعيٌ 

 نارم أموا مخضياهاش اللوـ تزترها بسً راجؿ. 

 .  ما بقا ؽيوا كالكا ختٍ زيرتوا تكزذات

)أم علٍ المعتدم أف يذطب امرأة تانيٌ ألف ذطيبتى التً اعتدل عليوا أشبخت . لسًاخزف يذطب امرأة ثانيٌ ِف السرؼ هك ك

 بدكف سرؼ(

 يديؾ. ا يخترمكش كعمرك مػكماداـ مارس معاؾ إذف م

On essaie toujours de me dire que je suis forte et que je suis une inspiration mais en vérité 

c'est pas ce que je voulais entendre 

 مع مف تتخدث النزاء أكِن بعد اِعتداء الجنزً؟ ?

أك "سود الشرذٌ "ساهد الػضب"  ما يزمٍ ب كِ زيما َكسوكدمخيط النزاء إلٍ أم مدل تزتجكب الزلطات المخليٌ  ?

 )أكؿ سذص تخدثت إليى الضخيٌ بعد اِعتداء(؟األكلٍ" 

مف قانكف العقكبات ؽً الكاقع؟ )زمد هذا الخكـ بإلػاء  475ثانيٌ مف المادة إلٍ أم مدل يتـ تطبيؽ إلػاء الؾقرة ال ?

 المخاكمٌ بتومٌ اغتشاب قاشر إذا تزكج الجانً الضخيٌ(.
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 زتؾيدات زابقات إلخدل الجمعيات أك لكخظ أف غالبيٌ النزاء اللكاتً لجأف للزلطات العمكميٌ مف تلقاء أنؾزوفَ هف م

 تلقيف دعـ مادم ك/أك معنكم مف قبؿ إخدل الجمعيات. 

 ٌلتقديـ سكايٌ نظرا لككنى أقرب ممثؿ زلطٌ تعرؽى النزاء ك لوا عّقٌ يكميٌ بى.  34بعض النزاء تكجوف لدل قاُد المنطق 

  أجؿ تلقً العّجات دكف إبداء رغبٌ ؽً تـ تزجيؿ أف العديد مف النزاء تلجأف ؽقط لمشالد الشخٌ العمكميٌ مف

 الخشكؿ علٍ سوادة طبيٌ تؾاديا لبلكغ األمر لمشالد األمف. 

  تتكجى النزاء الٍ زلطٌ معينٌ دكف اذرل خزب ؽوموـ للزلطٌ المكلؾٌ بتلقً السكايٌ كخزب المناطؽ التً تقطف بوا

 كالتالً:كذلؾ كأيضا خزب نكع اِعتداء الدم تعرضت كما ترغب ؽيى 

بإسعار النيابٌ العامٌ  بعدها النزاء بالقرل تككف اكؿ مؤززٌ يذهبف اليوا هً الدرؾ الملكً الذيف يقكمكف •

 . والتلقً تعليمات

بعض النزاء بالمدينٌ تلجاف للسرطٌ مباسرة ألنوا األقرب لمكاف تكاجدهف كالسرطٌ مف تقكـ بتكجيووف إلٍ  •

 الشخٌ بناء علٍ تعليمات النيابٌ العامٌ  

 التكجى لمشالد الشخٌ العمكميٌ ألفضخايا اِغتشاب يتكجوف الٍ النيابٌ العامٌ اكِ قبؿ النزاء بعض  •

ألنوف تكف علٍ درايٌ بككف مشالد الشخٌ زترؽض تزليموا سوادة طبيٌ تؾيد اِغتشاب مشالد الشخٌ 

 . النيابٌ العامٌأك إدف مف تعليمات دكف 

تتكجوف للنيابٌ كبالتالً اُيٌ تتلقٍ تعليمات مف النيابٌ العامٌ هناؾ بعض النزاء كاعيات بككف السرطٌ القض •

 . العامٌ اذتشارا للكقت

 بالنزبٌ للنزاء المتزكجات ضخايا اِغتشاب الزكجً تتكجوف مباسرة للقضاء مف اجؿ رؽع دعكل التطليؽ •

ك اِتجاق هكالنزب مع اعطاء مبررات اذرل عكض اِغتشاب الزكجً أك النؾقٌَ للسقاؽ أك المطالبٌ ب

 ؽً البخث اإللكتركنً أيضا الدم زارت عليى اإلجابات

  خاِت لنزاء متزكجات بجنكد لجأف للمزاعدة اِجتماعيٌ مف داذؿ الثكنٌ العزكريٌ للتبليؼ عف اِعتداء  6تـ تزجيؿ

  . الجنزً مف طرؼ الزكج نظرا لككف المخكمٌ العزكريٌ عً المؤهلٌ بالنظر ؽً ملؾاتوف

 خزب المزد الميدانً  %42البخث الميدانً كما البخث اإللكتركنً أف النزاء تلجأف بكثرة لمشالد الشخٌ  بينت النتاُح

 خزب المزد اإللكتركنً  %53ك 

 خزب البخث  %36لمشالد الشخٌ العمكميٌَ ؽً البدايٌ تكجوف الزلطات  مجمكعٌ مومٌ مف النزاء اللكاتً أبلػف

 إللكتركنً خزب المزد ا %40الميدانً ك ما يقارب 

  

                                                           
34

 اذتشاشاتكؽر القاُد علٍ عدة ثّ للزلطٌ التنؾيذيٌ داذؿ داُرة نؾكذقَ كهذق التمثيليٌ تجعؿ منى مزؤكِ بسكؿ مباسر عف المواـ المتعلقٌ بخؾظ النظاـ العاـ. كما يتممهك  القاُد  

 ك غيرها مف المواـ  كمنوا: اذتشاص مزؾ ملؾات التػطيٌ الشخيٌ راميد

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/3281-Dahir.aspx  

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/3281-Dahir.aspx
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 لمن تلجأ النزاء؟ 

 

 

 لمن تتوجى النزاء ؽً البدايٌ؟ 

 

 السرطٌ

14% 

 الناُب العام

23% 

 الشخٌ العموميٌ

42% 

 الدرك

10% 

 المخكمٌ

10% 

مزاعدة اجتماعيٌ 

 بالثكنٌ العزكريٌ

1% 

 لمن تلجأ النزاء من بين الزلطات العموميٌ

 لمن تتوجى النزاء ؽً البدايٌ خزب البخث الميدانً
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 ؽً أي مرخلٌ توقف النزاء ملؾاتون 

 

 

 

الدرؾ/السرطٌ 

27%

الناُب العاـ

27%

المزتسؾٍ العمكمً

32%

المخكمٌ

14%

 خزب البخث الميدانًأين يتوقف الملف 
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 أزباب إيقاف النزاء لملؾاتون 

 الملؼ لدل المخكمٌ  أزباب إيقاؼ أزباب إيقاؼ الملؼ لدل النيابٌ العامٌ  أزباب إيقاؼ الملؼ لدل السرطٌ القضاًُ  مشالد الشخٌ أزباب إيقاؼ الملؼ لدل 

  لخشكؿ علٍ السوادة ؽً ا ؽقطككنوا ترغب

دكف الرغبٌ اِعتداء  كقكع الطبيٌ إلثبات

 بتقديـ سكايٌ بالمعتدم

 إف كاف هناؾ خمؿمعرؽٌ ؽقط  لرغبتوا 

 متابعٌ بالؾزادتؾاديا لل . 

  تدذؿ األزر إليجاد خؿ بديؿ عف التبليؼ

 بالمعتدم مف قبيؿ الزكاج. 

 أك ابتزاز المعتدمبزبب توديدات ك/ 

  ٌأك إنكار خؾظ الملؼ عند عدـ تكؽر األدل

 المعتدم

  خؾظ السكايٌ عندما يككف المعتدم مجوكؿ أك

 . يشعب التعرؼ عليى

  السكايٌ عند المرأةزخب: 

  المعتدم بالكعد بالزكاج أك الزكاج 

 تخرير مخضر الؾزاد ضدها إدا ما  تؾاديا

 . تابعت الملؼ

 تؾاديا  خيطضػط مف قبؿ األزرة كالم

لتسكيى زمعٌ العاُلٌ كما ينتح عف دلؾ مف 

 انعكازات. 

  .ذكؽا مف توديدات المعتدم 

  ٌانعداـ اإلمكانيات الماديٌ مف أجؿ مكاشل

 . اإلجراءات

  نتيجٌ اِكراهات الماديٌ ؽضركرة الخضكر

المتكرر لدل الضابطٌ القضاُيٌ ككذا اِنتقاؿ 

الٍ مشالد الشخٌ للخشكؿ علٍ السكاهد 

لطبيٌ )ذشكشا ؽً الخاِت التً يتعذر ؽيوا ا

 مقابلٌ الطبيب ذّؿ الزيارة األكلٍ(

  ٌنتيجٌ المعاملٌ الزيٌُ لبعض أؽراد السرط

 القضاُيٌ للنزاء ضخايا اِعتداء الجنزً 

 عند عدـ تكؽر أدلٌ كاؽيٌ لثبكت اِعتداء . 

 الؾزاد عندما اِعتداء الجنزً إلٍ ملؼ يؿ الملؼ أكت

عند عدـ أة علٍ عّقٌ مزبقٌ بالجانً اك يتبف اف المر

 اِغتشابالقدرة علٍ إثبات 

 التنازؿ كنتيجٌ لضػط مف قبؿ األزرة كالمخيط 

  ٌبعد إذبارها مف طرؼ النيابٌ العامٌ زخب السكاي

 بإمكانيٌ متابعتوا بالؾزاد

  التنازؿ عند كقكع الشلد مف ذّؿ الزكاج بالمعتدم

 ف العاُلتيف. كالدم غالبا ما يتـ باتؾاؽ ما بي

  خؾيظ الملؼ عندما يككف الجانً مجوكؿ أك يشعب

 التعرؼ عليى. 

 انعداـ اإلمكانيات الماديٌ مف أجؿ مكاشلٌ اإلجراءات 

  ؽً خالٌ أـ عازبٌ خيث يتـ اِزتماع لوا كتزجيؿ عدـ

معرؽتوا الزابقٌ بالمعتدم كككف المعتدم مجوكؿ 

الدم الوكيٌ خينوا تبث النيابٌ العامٌ ؽً المخضر 

 أعدتى السرطٌ القضاُيٌ كيتـ خؾظ الملؼ دكف المتابعٌ

 التنازؿ عف الملؼ ذكؽا مف توديدات المعتدم 

  اِعتداءمتابعٌ الجانً بالضرب ك الجرح ك ليس 

 الجنزً

 ؽً القضيٌ عند شدكر خكـ 

  بعد تراجع المرأة عف دعكل

اِغتشاب الزكجً ك رؽع دعكل 

 . طّؽ بدلوا

 عنؼ جزدم  تكييؼ القضيٌ علٍ أنوا

كغالبا ؽً خالٌ كليس اغتشاب 

 اِغتشاب الزكجً. 

   خؾيظ الملؼ لعدـ كؾايٌ األدلٌ مف أجؿ

 إدانٌ الجانً

 ٌلمكاشلٌ  انعداـ اإلمكانيات المادي

 الملؼ. 
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"ذؾت  تعرضت لّغتشاب مف طرؼ سذص مجوكؿ لكنوا لـ تقدـ أم سكايٌ ؽً البدايٌ بذشكص اِعتداء ذكؽا مف المجتمع

 يقكؿ عليا عاهرة" ك تسكيى زمعتوا إلٍ أف اكتسؾت أنوا خامؿ )أمينٌ(

 

زنٌ تعرضت لمخاكلٌ اِغتشاب مف طرؼ سذص مجوكؿ اعترض زبيلوا اثناء ذركجوا مف المنزؿ ِقتناء بعض  17

مقاكمتوا لى كشراذوا  الخاجيات لألزرةَ خاكؿ الجانً ازتدراجوا بازتعماؿ الزّح األبيض إلٍ مكاف ذاؿ مف الناس إِ أف

نقلتوا زيارة اإلزعاؼ إلٍ المزتسؾٍ بعد ازتدعاُوا مف طرؼ اخد  جعلى يؾر هاربا بعد أف أشابوا بالزكيف علٍ مزتكل الكجى

تـ اِزتماع اليوا مف طرؼ السرطٌ. بعد قياـ السرطٌ بالبخث بناء علٍ المعطيات التً قدمتوا "ح" كبعد ازتعراض  َاألسذاص

ماموا لمستبويف لـ تزتطع أف تتعرؼ علٍ الجانً. ازتمرت عمليٌ البخث لتـ بعد ذلؾ خؾظ الملؼ كاذبرت بعض الشكر أ

 خزنٌ. السرطٌ "ح" بإعّموـ إذا رأت الجانً ؽً أم مكاف

 

ً "انتً غير باغيٌ هادم ذدمٌ أنتً ال –)النعكت  ذاشٌ العامّت ؽً الجنس  بأبسع تعامؿ الضخايا بطريقٌ جد زيٌُ ك تنعتف

 كاش اخنا غانكابلكككـ غير انتكما(  -مسيتً معاق 

 عف مجمكعات النقاش

 

 ذاشوا الً هيا رآق الراجؿ باغيى الً كتخسمك كقالكا لً "مبقيتش السرطٌ الرسكة كطردتنً اعطوـ

 تككف

 

Parcequ’unjourilm’agressaitdanslarue?Unpolicierl’aarrêté,etçaluiapris 5 minutes de 

tousremettreenordreetfaireensortequeriennes’était passé. Comment suis-je sensée 

faire confiance à une personne qui est supposée faire tout pour protéger le citoyen et qui se 

comporte ainsi? Une connaissance a eu le même soucis et tout ce qu’onluiavaitditétait  

«c’esttoiquiaacceptéedetedonneralui,c’esttoiquiaacceptédesortiraveclui,situtais 

restée chez toi on aurait dit  » !  

 

اإلكراهات التً تخكؿ دكف تكجى النزاء لدل الزلطات بعيف اِعتبارَ جميع العراقيؿ ك إلٍ أم مدل تأذذ اإلجراءات القانكنيٌَ ?

 العمكميٌ ك التبليؼ عف اِعتداء الجنزً؟

ارق بمثابٌ دليؿ علٍ ككنوا تبليؼ النزاء عنىَ هؿ يتـ اعتبكيؼ يتـ تأكيؿ ؽترة الشمت التً تؾشؿ ما بيف كقكع اِعتداء ك  ?

 عّقٌ رضاُيٌ بدؿ اعتداء جنزًَ أـ تنازؿ ك شلد لؾاُدة المعتدم ك هؿ ؽترة التقادـ تأذذ بعيف اِعتبار هدق الذشكشيات؟
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 مشالد الشخٌ العمكميٌ . أ

 تذكير:

أكدت التً  جابٌبلػت نزبٌ اإلمف ذّؿ اللقاءات الؾرديٌ مع النزاء ضخايا اِعتداء الجنزً أك درازٌ الملؾاتَ 

ؽً المزد %53كنزبٌ  %42مشالد الشخٌ نتيجٌ اِعتداء الجنزً الدم تعرضت لى إلٍ تكجوت لدل أنوا 

ؽقط يرتكز َ بإجابٌ مشالد الشخٌ علٍ اِعتداء الجنزً الجزء مف البخث الذاصؽإف هد َ كبالتالً اإللكتركنً

 العامليف بقطاع الشخٌ ؽً البخث. ؿ اللقاءات مع علٍ هدق اإلجابات باإلضاؽٌ إلٍ ما تـ التكشؿ بى مف ذّ

تذهبف إلٍ % أكدف أنوف لـ  32أزيد مف ؽغالبيٌ النزاء تكقؾف ملؾاتوف ؽً هدق المرخلٌ  تجدر اإلسارة أيضا إلٍ أف

الشخيٌ مما يبرز أهميٌ هدق المشلخٌ ضمف زلزلٌ اإلجراءات التً تمر منوا النزاء ضخايا  مشالدأبعد مف 

 لجنزً عند تبليػوفاِعتداء ا

  ذكرت بعض الؾتيات اللكاتً اضطررف الوركب مف مكاف زكناهـَ بعد التعرض لّعتداءَ أنوف لـ تتمكف مف الكلكج أك كجدف

شعكبٌ لّزتؾادة مف الذدمات الشخٌ نظرا لككنوف بدكف مكاف إقامٌ مخدد لكً تتمكف مف اِزتؾادة مف ذدمات مجانيٌ 

  .الد الشخٌ كتتبع الخمؿ ك ِ تعرؼ أخد ؽً مكاف تكاجدها الجديدالمزتسؾيات لمش

  مف ذّؿ البخث الميدانً أك البخت اإللكتركنً اتضد مف ذّؿ األزُلٌ المطركخٌ علٍ النزاءَ أف هناؾ تركيز كبير مف

زُلٌ المتكررة مف طرؼ مشالد الشخٌ علٍ طبيعٌ عّقٌ المرأة بالمعتدمَ كما أف النزاء تضطررف اإلجابٌ علٍ نؾس األ

 طرؼ مذتلؼ الزلطات.

  بعض النزاء دكرف أنى إثر تكجوف لمشالد الشخٌ ازتدعت هدق األذيرة السرطٌ التً ازتمعت إليوف مف داذؿ قزـ الكِدة

  .أماـ الجميع مما جعلوف متخؾظات ؽً زرد كقاُع اِعتداء

  

 المتاخٌ كالذدمات  العمكميٌ مف ناخيٌ المكاردزتسؾيات الممذتلؼ بيف تبايف كاذتّؽات  أف هناؾالميدانً  أباف البخث

كالؾخكشات كالعّج المقدـ. علٍ زبيؿ المثاؿَ بعض المزتسؾيات العامٌ لديوا مزاخات مذششٌ ؽقط للنزاء ضخايا العنؼ 

 الجنزًَ ؽً خيف أف البعض اآلذر ِ.

  مركر النزاء عبرها أكِ.اِجتماعيٌ بالمزتسؾٍ كالمزاعدة تمكيف النزاء مف ذدمات الشخٌ بسكؿ جيد أـ ِ رهيف بتكاجد 

  ٍتزعٍ النزاء لمشالد الشخٌ العموميٌ وكيفمت 

 36%  ٌمف اإلجابات علٍ زؤاؿ لمف تتكجى النزاء ؽً البدايٌ أكدت أف الكجوٌ األكلٍ للنزاء هً مشالد الشخٌ العمكمي

 ف غير أ%47. 39كنؾس اِتجاق زارت عليى اإلجابات المزد اإللكتركنً 

  وكر عّمات الخمؿبركز انعكازات لّعتداء مف قبيؿ ظغالبيٌ اإلجابات أكدت أنوا لـ تتكجى مباسرة لمشالد الشخٌ إِ بعد َ

 . أك مف أجؿ الكِدة إثر خمؿ ناتح عف اِعتداء وكر أعراض مرضيٌظ

  النزاء لمشالد الشخٌ العمكميٌ بخيث لـ تبيف نتاُح البخث أف غالبا ما يككف ؽاشّ زمنيا موما ما بيف خدكث اِعتداء كتكجى

 تتكجى نشؼ المجيبات علٍ البخث اإللكتركنً إلٍ مشالد الشخٌ إِ بعد أزبكع إلٍ سوريف مف اِعتداء 

  بالمثؿ أكدت النزاء اللكاتً تبلػف عف اِعتداء لدل المشالد األمنيٌ أف هدق األذيرة بتعليمات مف النيابٌ العامٌ هً مف

 شالد الشخٌ مف أجؿ الذبرة الطبيٌ إخالتوف علٍ م

  ٍبالنزبٌ للؾتيات القاشرات ؽإف زيارتوف لمشالد الشخٌ العمكميٌ يككف بإيعاز مف طرؼ أزرهف مف أجؿ الخشكؿ عل

 إسواد باؽتضاض البكارة. 



 68 

 ى ليس هناؾ مف ذّؿ مذتلؼ اإلجابات علٍ المدة التً تزتػرقوا زيارة النزاء لمشالد الشخٌ ككثيرة الزياراتَ تبيف أن

كالػرض األزازً مف الزيارة كالتً قد تطكؿ ما بيف لطبيعٌ الذدمات التً تتلقاها المرأة تكجى عاـ بارز بؿ يذضع األمر 

 أياـ كيمكف أف تككف هدق الزيارة لمرة كاخدة ؽقط أك تتكرر ألزيد مف أربع مرات.  5نشؼ زاعٌ إلٍ خدكد 

  تلجأف لمشالد الشخٌ بمؾردهف تؾاديا اف يعلـ أخد باألمر كذاشٌ أكدف أنوف النزاء ضخايا اِعتداء الجنزً العديد مف

 . أزرتوا
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  ٌتجارب النزاء مع مشالد الشخٌ العمومي 

 أزُلٌ خول تجارب النزاء إجابات النزاء

أخدَ أكدت أنوا تذهب رؽقٌ سذص ما كهك ما زارت عليى األجكبٌ ؽً ف أـ يراؽقو فلمشالد الشخٌ لكخدهالنزاء % مف اإلجابات بالمزد اإللكتركنً علٍ زؤاؿ إف كانت تتكجى 62ما يقارب 

 مف أجؿ الدعـ النؾزً ذّؿ الزيارة. أك  شػر الزفَ الذجؿَ الذكؼَ عدـ المعرؽٌل كذلؾ راجع خزب إؽادات النزاء إما%83المزد الميدانً 

 الد الشخٌ كعلٍ العمكـ ؽالسذص المراؽؽ يككف كاخدا مف هؤِء:طبيعٌ السذص المراؽؽ لوف يككف رهيف بكؿ خالٌ كخاجياتوا مف مش

 أخد أؽراد العاُلٌ غالبا األـ أخيانا األبَ الذالٌ/العمٌَ األذت/ األخ 

 شديقٌ أك جارة 

 المعتدمك/أك  أـ المعتدم 

 ٌالمزاعدة اِجتماعيٌ التابعٌ للجمعي 

 ٌالسرطٌ القضاُيٌ ؽً خالٌ قاشر مػتشب . 

شالد الشخٌ مف يراؽؽ النزاء لم

 العمكميٌ

بالتذلً عف هاقراركاف لى تأثير علٍ  التعامؿ الؾضأكدف أف  %25مف المجيبات بالبخث الميدانً ك  %27أزيد مف  كلكفالتبليؼ عف المعتدم التذلً عف مباسرة مف أجؿ لـ تزجؿ ضػكطات 

 ك ذلؾ كالتالً: إجراءات التبليؼ

 مناداتوف بألؾاظ دنيٌُ ك أخيانا المعالح اك الطبيب اِجتماعيٌ المزاعدةزًء زكاء مف كالتعامؿ الإلهانٌ االتخقير َ إلقاء اللكـ . 

  ٌاألمر يتـ أماـ الجميع مما يجعؿ النزاء  فذاشٌ أ لواك ؽضيخٌإهانٌ اعتبرتى النزاء بخد ذاتى مف أجؿ إجراء ذبرة طبيٌ ؽً زيارة السرطٌ اضطرار المرأة أف تراؽؽ السرطٌ القضاُي

 طلب سوادة طبيٌ تؾيد اِعتداء الجنزً. تتؾاديف 

 تتعرض ضخايا اِغتشاب للضػط عليوف مف طرؼ عاُلٌ المعتدم أك المخيط ختٍ ِ يؾتضد األمر . 

هؿ هناؾ لخظٌ أك لخظات خيث 

لضػط مف أجؿ لتتعرض ؽيوا الضخايا 

 أخزاهفالتراجع عف قضيتوف؟ أك 

 باإلهانٌ؟ 

 37% بإمكانيٌ متابعتوف بتومٌ الؾزاد إدا ما بلػف عف المعتدم كذلؾ كالتالً:اذبارهف أكدف أنى تـ بالمزد اإللكتركنً  %10مزد الميدانً ك المجيبات علٍ هدا الزؤاؿ بال مف 

 أك النزاء اللكاتً بات بعد الكضع األموات العازالتً يتـ ازتدعاُوا مف طرؼ المزتسؾٍ كدلؾ ؽً خاِت تـ اذبارهف مف طرؼ السرطٌ القضاُيٌ َ تكاجدهف بالمزتسؾٍ َ عندالنزاء بعض

 جزديٌ كبيرةأضرارا  لوفاِعتداء ذلؼ 

  بالمزتسؾٍ تؾاديا ِعتراؽوا بالمعرؽٌ المزبقٌ بالمعتدم أخياف يتـ إذبار النزاء مف طرؼ بعض المزاعدات اِجتماعيات 

هؿ تؤثر مقتضيات القانكف الجناًُ 

المتعلقٌ بالؾزاد )العّقات ذارج إطار 

ؽً هدق بسكؿ أك بآذر الزكجيٌ( 

 المرخلٌ علٍ النزاء

  التً تقدموا مشالد الشخٌ العمكميٌ مع تزجيؿ أف النزاء اللكاتً ِ تمرف مف ذّؿ المزاعدة اِجتماعيٌ ؽوف ِ يزتؾدف مف هدق كالمتكؽرة النزاء غير ملزمات بأداء الذدمات المباسرة

مف المجيبات علٍ هدا الزؤاؿ بالمزد اإللكتركنً أنوف أديف مقابؿ الذدمات  %30أكدت . شات كالعّجات ك مقابؿ السوادة الطبيٌ أيضاجميع تكاليؼ الؾخكملزمات بأداء كبالتالً المجانيٌ 

 الشخيٌ. 

  ًبالعكدة لعدة مرات أك تخديد لوا مكاعيد  ك تؾادم مطالبتواالذدمات داذؿ المزتسؾٍ الخشكؿ علٍ مف اجؿ للعامليف بالمزتسؾٍ عينً  كأخيانا مقابؿتضطر بعض النزاء ألداء مبلؼ مال

 متباعدة جدا. 

  .ٌبعض النزاء المقيمات بعيدا عف المزتسؾٍ دكرف أنوف متابعات بتكاليؼ التنقؿ كأخيانا تكاليؼ اإلقام 

 نظرا للػياب المتكرر ألطر المتذششٌ اعدة التً تعطٍ لوف أك تؾاديا لؾقداف آثار اِعتداءَ أكدت بعض النزاء أنوف اضطررف اللجكء لمشالد شخيٌ ذشكشيٌ إما نتيجٌ المكاعيد المتب

 المزتسؾيات علٍ جميع الذدمات الشخيٌ اِزمٌأك تؾاديا لزكء معاملٌ العامليف بالقطاع العمكمً لوف. أك لعدـ تكؽر بعض . بمشالد الشخٌ العمكميٌ

هؿ النزاء مطالبات بأف تؤديف مقابؿ 

 سيُا ما؟ كيؼ؟ لماذا؟ 
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83% 

17% 

 هل تدهب لمشالد الشخٌ وخدهن أم مراؽقات

مراؽقات كخدهف

73% 

27% 
0% 

 مدى تعرض النزاء لإلهانٌ و الضػط

نعـ ِ
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37% 

63% 

هل يتم إذبار ضخايا اإلعتداء بإمكانيٌ متابعتوا بتومٌ 

 الؾزاد؟

نعـ ِ
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 الذدمات التً توؽرها مشالد الشخٌ العموميٌ لضخايا اِعتداء الجنزً

 الزؤاؿ التؾاشيؿ

 ؽيما بعد كيخلوف إِ ؽً الخاِت المزتعجلٌ يتـ ازتقباؿ النزاء مف طرؼ طبيب المزتعجّت . مف طرؼ المزاعدة اِجتماعيٌ بذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ

 مزاعدة علٍ ال

  ؽً خاِت اِعتداءات الجنزيٌ التً تكجى للمزتسؾٍ قشد اجراء ذبرة طبيٌ مف طرؼ طبيب)ة( متذشص)ة(ؽً أمراض النزاء كالتكليد 

  .ٌؽً بعض الخاِت يتـ عرضوا علٍ طبيب متذشص ؽً األمراض العقليٌ كالنؾزي 

  الخؽ ؽً اذتيار جنس مف زيعاينوا كهك ما أكدق العامليف ؽً قطاع الشخٌ الديف بينكا أف األمر يذضع أكدت جميع النزاء المجيبات علٍ زؤاؿ مف عاينوف أنى لـ يكف لديوف

كبالتالً تككف . اجد مف داذؿ المشلخٌلتكزيع زمنً يتـ اعتمادق داذؿ المشلخٌ كأف التكزيع الزمنً ِ يأذذ بعيف اِعتبار التنكع الجنزً مف داذؿ الطاقـ الطبً المكلؼ بالتك

 اء ضخايا اِعتداء الجنزً ملزمات للذضكع للؾخص مف طرؼ أم سذص يكجد ذّؿ ؽترة قدكموا للمشلخٌ. النز

  ٌكذاشٌالذدمات المجانيٌ للنزاء إلٍ أف طريقٌ تعامؿ العامليف بقطاع الشخٌ مع ضخايا اِعتداء الجنزً كمذتلؼ رغـ تكؽر بعض المزتسؾيات علٍ المزاعدة اِجتماعي 

 تزكجات يككف لى تأثير كبير علٍ جكدة الذدمات التً تقدـ لوـ إف تكؽرتالؾتيات الػير م

 اِطؾاؿ ضخايا العنؼ تقشدق هناؾ تؾاكت كبير ما بيف المزتسؾيات ؽيما يذص الذدمات ك كيؾيٌ تقديموا للنزاء ؽبعض المزتسؾيات علٍ جناح ذاص بذليٌ التكؾؿ بالنزاء ك

 باؿ النزاء ؽً أماكف مذششٌ ألسياء أذرل ك مع أسذاص أذريف غير معنييف. الضخايا عكس مزتسؾيات أذرل التً يتـ ازتق

  كثرة مواـ كما أف بأكثر مف مومٌ ؽً الخليٌ بيف البخث الميدانً أف ذّيا ازتقباؿ النزاء ؽً المزتسؾيات تعانً مف قلٌ المكارد البسريٌ ك أخيانا تكليؼ الطبيب المذتص

ضخايا العنؼ الجنزً ِ تتكؽقف ؽً المركر عبر هدق المزاعدة ك بالتالً عدـ اِزتؾادة تجعؿ العديد مف ملؾات أذرل غير العنؼ ضد النزاء المزاعدة اِجتماعيٌ ك اهتماموا ب

علٍ السوادة الطبيٌ  لخشكؿلمزتسؾٍ أذر مف أجؿ اتكجيى ضخايا العنؼ للجنزً كأخيانا تضطر بعض الذّيا إلٍ مف كؿ الذدمات المتكؽرة بالمجاف أك الدعـ ك اإلرساد. 

 لعدـ التكؽر عليى مف طرؼ طبيب النزاء كالتكليد

مف يزتقبؿ النزاء مف داذؿ 

 المزتسؾيات

 ازتقباؿ النزاء ضخايا العنؼ بسكؿ عاـ مباسرة اك بتكجيى مف طبيب المزتعجّت اك الطب النؾزً اك النيابٌ العامٌ اك السرطٌ كالدرؾ 

 ؿ الكسؼَ العّج ك/ اك الخشكؿ علٍ السكاهد الطبيٌ بعد مؿء مطبكع ذاص للخشكؿ علٍ السوادة الطبيٌ )النزاء اللكاتً لـ يمرف علٍ مراؽقٌ الضخايا: إلٍ الطبيب مف اج

 المزاعدة اِجتماعيٌ ِ يزتؾدف مف مجانيٌ السوادة الطبيٌ(

 ليس مف دكرها التكؾؿ الشخً بؿ تقكـ ؽقط مأل ازتمارة اِزتقباؿ 

 ِقليمً كالجوكم. تكجد ؽقط بالمزتسؾٍ ا 

 كمؿء ازتمارة اِزتماع مع تخرير ملؼ طبً كاجتماعً للمرأة. تقكـ باِزتماع للمرأة 

 ع لكزارة الشخٌ بالرباطتقكـ بتزجيؿ المرأة ؽً التطبيؽ اِليكتركنً التابع لكزارة الشخٌ خيث يتـ تجميع كؿ هذق المعلكمات لدل مكتب مديريٌ اِخشاُيات التاب 

 ؽ مع الزلطات المعنيٌ نيابٌ عامٌ سرطٌ كدرؾ كجمعيات المجتمع المدنً تقكـ بالتنزي 

  مكلؾٌ بمواـ أذرل ك ليس ؽقط ازتقباؿ النزاء ضخايا العنؼ 

دكر المزاعدة اِجتماعيٌ مف 

 داذؿ مشالد الشخٌ العمكميٌ:

 

 ؾ تمزؽ أك اؽتضاض اك اختكاؾَ أك كجكد ممارزٌ زطخيٌ ك إف كاف هناؾ ؽخص الطبيب المذتص ؽً امراض النزاء كالتكليد مع ) ؽخص غساء البكارة لمّخظٌ هؿ هنا

 َ عنؼ ؽً الممارزٌ

  مف السرج تعرض المرأة علٍ  اِعتداءؽً خاِت- gastro -لمعاينٌ اثار العنؼ )) 

  َالتسذيص الطبً للمرأة 

 يتـ ؽخص غساء البكارة باعتبارها مخددا ؽً تخديد العقكبٌ ضد المعتدمككيؿ الملؾ ؽخكشات لثبكت العذريٌ إف تمت اِسارة الً دلؾ ؽً الطلب مف قبؿ الككيؿ العاـ اك ك 

 ؽعقكبٌ اِغتشاب تضاعؼ إدا كاف هناؾ اؽتضاض للبكارة. 

  َكسؼ الخمؿ 

ما هً الؾخكشات التً تتلقاها 

مشالد عنؼ جنزً ؽً  إثرالنزاء 

 ؟الشخٌ العمكميٌ
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 ؽخص باألسعٌ لتخديد مدة الخمؿ 

 لتدعيـ ملؾوا معاينٌ الطبيب المذتص ؽً األمراض العقليٌ كالنؾزيٌ بطلب مف المرأة 

 ات )خزب إخدل ة بالقياـ بؾخص الزيدا كالكباد ككدا النكار كؽخص الخمؿ دكف إجبارها علٍ ذلؾ ك هً الذدمات التً ِ تتكؽر بالضركرة ؽً جميع المزتسؾيتنشد المرأ

 الطبيبات المزتجكبات

  المقدمٌ تذتلؼ خزبالعّج : 

  ما هك متكؽر ؽً كؿ مزتسؾٍ؛ 

 عّج مرتبط  َعّج نؾزً إف اقتضٍ األمرَ عّجات مرتبطٌ بالخمؿ كالكِدةَ تقطيب الجركحخاجياتوف ك يمكنوا أف تسمؿ: )ألضرار التً تعانً منوا النزاء كطبيعٌ ا

 . للجكء لإلجواض الزرم نظرا لعدـ قانكنيٌ اإلجواضعّج اثار اإلجواض ذاشٌ بالنزبٌ للنزاء اللكاتً تضطررف َ باألمراض المتنقلٌ جنزيا

 ٌَيتـ تقديـ النشد بضركرة اذد خبكب منع الخمؿ الزريع  

ما هك العّج الذم تتّؽاق النزاء 

إثر  مشالد الشخٌ العمكميٌؽً 

 ؟ عنؼ جنزً

 ؽً المزتسؾٍ العاـ. الدم تلقينى لعّج كا الؾخكشات٪( 85٪( ككاؽقكا علٍ )90أنوـ أبلػكا ) المزد اإللكتركنًؽً ات المسارك تأؽاد 

  ليزت لديوف أيٌ بأنى كذكر عدد ِ بأس بى مف النزاء . التً يتعيف عليوف إجراؤهابالؾخكشات كمع ذلؾَ أسارت بعض النزاء ؽً البخث الميدانً إلٍ أنى لـ يتـ إبّغوف

لسرطٌ القضاُيٌ المراؽقٌ للمرأة أك يرزؿ للنيابٌ العامٌ مع المرأة ؽً ظرؼ مذتكـ مكجى إلٍ ذاشٌ ك أف الملؼ الطبً يزلـ ل أجرينوامعلكمٌ عف طبيعٌ الؾخكشات التً 

 . النيابٌ العامٌ

هؿ يتـ إذبارهـ بالؾخكشات 

كالعّج الذم زتتلقينى؟ هؿ تكاؽقف 

علٍ القياـ بوذق الؾخكشات 

 كالعّج؟

 معلكمات بذشكص خقكقوف أك الذدمات المتكؽرة لدل مشالد الشخٌأزيد مف نشؼ المجيبات علٍ المزد اإللكتركنً أكدف عدـ تلقيوـ اي ٌ 

  أـ ِ ك أيضا لطبيعٌ السذص الدم يزتقبؿ المرأة ك رهيف بكجكد المزاعدة اِجتماعيٌ بيف المزد الميدانً أف تزكيد النزاء بالمعلكمات ِ يككف بسكؿ داُـ ك لجميع النزاء بؿ

 . أخيانا للكضعيٌ الشخيٌ الخرجٌ التً تككف عليوا المرأة

  للضابطٌ القضاُيٌ ذاشٌ بالنزبٌ للنزاء الراغبات ؽً  واكتكجيوها إرسادَ بخقوا ؽً متابعٌ الجانً هاإذباربالنزبٌ للنزاء اللكاتً خشلف علٍ معلكمات كانت مف ذّؿ

ادا رغبت أك مزاعدتوا  َمف أجؿ القياـ بالكسؼ عف داء الزيداأك  َملجأ لإليكاءمف أجؿ الخشكؿ علٍ  إلخدل الجمعياتَ أك تكجيووا كؿ علٍ تقرير يثبت اِغتشابالخش

 . المرأة ؽً التذلً عف مكلكدها 

ما هً المعلكمات التً تعطٍ 

للنزاء بذشكص خقكقوف؟ 

 كالذدمات المتكؽرة لوف؟

 

  



 74 

 ٌاألزُلٌ الموجوٌ للنزاء من طرف مشالد الشخٌ العموميٌ طبيع 

 

 الزؤال التؾاشيل

  ٌَأزُلٌ خكؿ المعطيات السذشيٌ كالتعريؾيٌ كزف كالخالٌ العاُليٌَ مخؿ اإلقامٌَ المزتكل التعليمًَ إف كانت خامؿ إلعاق 

 أزُلٌ خكؿ كضعيتوا الشخيٌ العكارض التً تعانً منوا 

  التً تجمعوا مع المعتدمطبيعٌ العّقٌ أزُلٌ خكؿ 

  ك إف كاف مدمنا الجنزً اِعتداءأزُلٌ عف هكيٌ المعتدم ك مكاشؾاتى ك إف كاف دك زكابؽ ؽً مجاؿ 

  ٌإف كاف أكؿ اعتداء أـ تكرر إف كانت قد تعرضت للضرب أك تـ ازتعماؿ أداة أك خبؿ أك أيٌ كزيلٌ أذرل أزُلٌ خكؿ اِعتداء مكاف كقكعىَ كزيلٌ المزتعمل

 بارهاإلج

 ٌزؤاؿ عف الودؼ مف السوادة الطبي . 

 بذشكصما طبيعٌ األزُلٌ التً تطرح علٍ النزاء 

 العنؼ الجنزً ؽً المزتسؾيات؟

ؽوـ يكجوكفَ لمراؽقوا/المزؤكؿ  ِ يزتمعكف ألخد أذر غير المرأة إِ ؽً خاِت قليلٌ يزُلكف مراؽقً المرأة ذاشٌ إف كانت قاشرمشالد الشخٌ ؽً الػالب 

 اَ نؾس األزُلٌ التً يمكف أف يطرخكها علٍ أم المرأة. عنو

 

ما طبيعٌ األزُلٌ التً تطرح علٍ اآلذريف؟ 

)السوكدَ المعتدم آذركف إف كجدكا؟ كؽً خالٌ 

عدـ كجكدهـ لمادا يتكقؾكف ؽقط عند تسذيص خالٌ 

 المرأة(

 :"األدلٌ التً يتـ اعتمادها لتخديد إف كاف هناؾ اغتشاب أـ ِ األدلٌ التً يتـ تجميعوا تككف بطلب مف النيابٌ العامٌ اك السرطٌ مف بيف

  .تقرير الطبيب المتذشص ؽً أمراض النزاء كالتكليد 

  .خالٌ المرأة هؿ هً ؽاقدة الكعً اك الزيطرة 

  إف كاف اِعتداء قديـ أـ جديد 

  ٌؽً اِعتداءتـ ازتعماؿ الٌ خادة كما الٍ دالؾ إدا  مايتـ ؽخص المرأة لمعرؽ 

 علٍ جزـ المرأة الظاهرةعاينٌ جميع اآلثار م 

  أذد شكر للكدمات كالجركح 

  للجانًيتـ معاينٌ أثار الخمض النككم 

 اِكتؾاء بطرح أزُلٌ عليوا ؽقط بعض النزاء دكرف أنى لـ يتـ تجميع أم سًء مما ذكر زابقا ك تـ

 

ما طبيعٌ األدلٌ التً يتـ تجميعوا كاعتمادها مف 

عمكميٌ؟ كما هً الكزاُؿ طرؼ مشالد الشخٌ ال

 التً تزتعملكنوا مف اجؿ ذلؾ؟
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 اِعتداء الجنزً عننزاء لايٌ وثاُق تزلم ل 

  تجدر . بالبخث الميدانً أنوف ازتلمف كثاُؽ مف مشالد الشخٌ العمكميٌ% 81ك َ المجيبات بالمزد اإللكتركنً٪ مف 90أؽاد

 خيٌ للنزاءَ أك سوادة تؾيد الخمؿ أك كثاُؽ مرتبطٌ بالمكلكدَ اإلسارة إلٍ أف هدق الكثاُؽ سملت أزازا كشؼ للخالٌ الش

  ٌخشلف عليوا بطلب أك إدف مف النيابٌ ؽقد جنزً  ِعتداءلنزاء اللكاتً تخشلف علٍ الكثاُؽ المرتبطٌ بتعرضوف لبالنزب

 ك ليس بطلب منوف ؽقط.  العامٌ ك عف طريؽ السرطٌ القضاُيٌ

  كليس الخشكؿ علٍ سوادة طبيٌ دكف إدف النيابٌ العامٌ ؽوً تؾيد الضرر الجزدم بالنزبٌ للخاِت اللكاتً تمكنت مف

 اِغتشاب. 

 يكـ خزب الخالٌ ك تكاجد الطبيبكنشؼ لكنوا تتراكح ما بيف نشؼ زاعٌ تذتلؼ مدة تزليـ الكثاُؽ مف منطقٌ ألذرى 

 

 

 
 

 

 
 

  

81% 

19% 

 هل يتم تزليم النزاء وثاُق ؽً مشالد الشخٌ

نعـ  ِ
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الكقاُيٌ ك يتـ اِكتؾاء علٍ خقيبٌ العّجات المزتعجلٌ كالمزتلزمات  كِ تتكؽرالذليٌ تستػؿ بالكزاُؿ البزيطٌ المتكؽرة لوا 

بالمعاينٌ كاجراء بعض الؾخكشات البزيطٌ كما ِ نتكؽر علٍ خقنٌ ايقاؼ الخمؿ المختمؿ التً يجب اف تعطٍ للنزاء ؽً خاِت 

 عف بعض المساركيف ؽً البخت مف ممثلً الزلطات العمكميٌ ايٌ مف األمراض المنقكلٌ جنزيا(الكق –اِغتشاب 

 

                                                           
35

 . بسأف السوادات الطبيٌ المجانيٌ للنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ 2010ديزمبر  17بتارير  162مرزكـ كزارة الشخٌ رقـ  

 الجنزً ِعتداءالتقارير المزلمٌ للنزاء ضخايا امعلومات عن السواهد الطبيٌ أو 

ما هك اإلجراء المتبع 

للخشكؿ علٍ سكاهد طبيٌ 

 تؾيد اِعتداء الجنزً

 

  ذكرت النزاء اللكاتً تكجوف ؽً البدايٌ لمشالد الشخٌ أف هدق األذيرة أخالتوـ علٍ النيابٌ العامٌ مف أجؿ الخشكؿ

هدق األذيرة تعليماتوا للسرطٌ  علٍ إدف منوا بتزليـ النزاء سوادة تؾيد التعرض لّعتداء جنزًَ بخيث تشدر

 القضاُيٌ مف أجؿ مراؽقٌ النزاء للمزتسؾٍ خيث يتـ معاينتوف ك تزليـ السوادة للسرطٌ القضاُيٌ ك ليس للنزاء. 

  ٌبالنزبٌ للنزاء اللكاتً تتكجوف ؽً البدايٌ للنيابٌ العامٌ تشدر هدق األذيرة تعليماتوا للسرطٌ القضاُيٌ مف أجؿ مراؽق

 الد الشخٌ العمكميٌ مف أجؿ المعاينٌ ك تزليـ سوادة تؾيد اِعتداء الجنزً. المرأة لمش

  دكرت بعض النزاء أنى نظرا لعدـ مراؽقتوا مف طرؼ السرطٌ القضاُيٌ تـ تزليموا هً سوادة تؾيد تعرضوا ِعتداء

 ا لككنوا مذتكمٌ. دكف التمكف مف اِضطّع علٍ مختكياتوا نظر جنزً مف أجؿ تزليموا بنؾزوا للنيابٌ العامٌ

  َذكرت بعض النزاء اللكاتً تكجوف مباسرة لمشالد الشخٌ بعد اِعتداءَ ك مف أجؿ تزريع كثيرة معاينٌ النزاء

ازتطاعت المزاعدة اِجتماعيٌ الخشكؿ علٍ إدف مف النيابٌ العامٌ باعتماد ؽقط اِتشاؿ الواتؾً مع مشالد النيابٌ 

 مرأة بالتكجى بنؾزوا للنيابٌ العامٌ. العامٌ ك دكف الخاجٌ إلٍ تكليؼ ال

  لتزليـ السوادة الطبيٌ يتـ دلؾ عف طريؽ المزاعدة اِجتماعيٌ التً تمد النزاء بمطبكع طلب الخشكؿ علٍ السوادة

الطبيٌ ك هك ما يمكف النزاء مف اِزتؾادة مف مجانيٌ هدق السوادة
35

 

 كؿ علٍ المطبكع الذاص بالسكاهد الطبيٌ كهك ؽً كجكد ذليٌ مكلؾٌ بالعنؼ ضد النزاء بالمزتسؾٍ يضمف الخش

 . نؾس الكقت يعنً مجانيٌ الذدمٌ

 أنكاع الكثاُؽ الطبيٌ

 المتضمنٌ بوا تك المعلكما

 

  ٌسوادة طبيٌ تؾيد تنخشر ؽً دكف الخاجٌ إلذف مف النيابٌ العامٌ  النزاءلجميع زلـ لتً تاالطبيٌ الكثاُؽ بالنزب

سوادة طبيٌ تؾيد الضرر ك َ بالمزتسؾٍ العاـ بتزلـ مف قبؿ الطبيز الشخً عجالضرر الجزدم كتخدد نزبٌ ال

  َالنؾزً تزلـ مف الطبيب األمراض العقليٌ كالنؾزيٌ.

  تقرير مؾشؿ خكؿ اِعتداء الجنزً الذم تعرضت لى بالنزبٌ للكثاُؽ المزلمٌ بعد إدف مف النيابٌ العامٌ ؽوً تتضمف

كشؼ دقيؽ للخالٌ التً تكجد عليوا المرأة مع نكع ك مدة العجز الشخً اؽٌ إلٍ باإلضالمرأة كاألضرار المرتبطٌ بى 

ك إف كاف هناؾ اؽتضاض للبكارة أـ ِ مع تأكيد إف كانت المرأة قد تعرضت ِعتداء جنزً أـ ِك ال ذّؿ الؾخص

ٌ اذرل مف هؿ تعانً مف مضاعؾات تزتكجب تدذّت طبيك الكضعيٌ الشخيٌ للمرأة هؿ هً خامؿ اـ َِ كشؼ 

 .قبيؿ الؾخكشات باألسعٌ 

  السكاهد الطبيٌ التً تمند للنزاء كهً عبارة عف مطبكع يتـ مألق مف طرؼ تبيف مف ذّؿ البخث الميدانً أف

خزب  متعددة نماذجليزت مكخدة ِ علٍ الشعيد الجوكم ك ِ علٍ شعيد الكطنً بؿ هناؾ  ك هًالطبيب المذتص 

 ؽقط باللػٌ الؾرنزيٌ ك هناؾ مف يعتمد اللػٌ العربيٌ.  كؿ مزتسؾٍ ك هناؾ مف يعتمدها

مف النزاء المجيبات علٍ زؤاؿ مدل تكشلوف بالكثاُؽ مف مشالد الشخٌَ ؽً البخث الميدانًَ أكدف عدـ  %19ما يقارب  لمف تزلـ السكاهد الطبيٌ

اإللكتركنً أكدف نؾس السًء ك  مف المجيبات علٍ نؾس الزؤاؿ بالمزد %10ازتّموف أيٌ كثيقٌ مف مشالد الشخٌ ك 

 ذلؾ راجع ؿ:

  .عدـ رغبٌ النزاء ؽً تقديـ سكايٌ جناُيٌ أك ختٍ المركر عبر النيابٌ العامٌ للخشكؿ علٍ إدنوا بتزليـ الكثاُؽ 

 طبيب لس مف شّخيات كالعطلٌ األزبكعيٌ كأخيانا ختٍ يكـ الجمعٌ المكلؼ مف داذؿ الذليٌ ذّؿ الطبيب  غياب

 . تزليـ السوادة الطبيٌالدم يػطً أياـ المداكمٌ المزتعجّت 

  أك لقلٌ اإلمكانيات. بزبب البعد  للمزتسؾٍألكثر مف مرة  التنقؿعلٍ  النزاءعدـ قدرة 

 ا عادة للمطالبٌ بوا رؽض طلبوا ك أذبرت أنى مدكرت بعض النزاء أنوا لـ تطلب أيٌ كثيقٌ عند أكؿ زيارتوا ك عند

 كاف عليوا طلبوا ؽً خينى
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للخشكؿ علٍ تكجوت مباسرة إلٍ المزتسؾٍ اإلقليمً مف الورب  ك بعد تمكنوايكميف تعرضت للذطؼ ك ِعتداء الجنزً طيلٌ 

 تبيف أنوا لـ تؾقد بكارتوا ك رؽضكا منخوا أم سوادة لكف كبعد إجراء الؾخكشات لبكارتوا اِعتداء عليوا كؽقدانوا ب إثبات

 

 أـ عازبٌ تذلت عف مكلكدها بالمزتسؾٍ ك غادرت دكف أف أم كثيقٌ أك غيرها.  19ذكرت إخدل الجمعيات أف 

 

للسرطٌ التً تدذلت  ً ِعتداء الجنزً إِ بعد لجكًُزتطع الخشكؿ علٍ أيٌ كثيقٌ تثبت تعرضأللمزتسؾٍ لـ  ًبعد مػادرت

 علٍ الكثيقٌ الّزمٌ ًلتزويؿ خشكل

 

عاملكها أزكء معاملٌ عند مف أجؿ الكِدة لمزتسؾٍ ذّؿ تكاجدها باك  التً تعرضت ِغتشاب إخدل األموات العازيات

 "ؽيف كنت منً كنت كنمسً عندك"شراذوا مف الـ الكِدة شرذت ؽً كجووا الممرضٌ قاُلٌ 

 

 درهما 120لمزتسؾٍ لما تكجوت للمزتسؾٍ أديت مقابؿ شندكؽ ا

 

تعرضت لّغتشاب مف طرؼ سذص مجوكؿ لكنوا لـ تقدـ أم سكايٌ ؽً البدايٌ بذشكص اِعتداء ذكؽا مف  النزاءإخدل 

 زمعتوا إلٍ أف اكتسؾت أنوا خامؿكتسكيى المجتمع "ذؾت يقكؿ عليا عاهرة" 

 

 تكجوت للكِدة ؽقطبؿ مف أجؿ اِعتداء للمزتسؾٍ تكجى ألـ 

 ؟خريتواكتقييد لوا أـ بودؼ مراقبتوا مهؿ مراؽقٌ األذريف للمرأة لمشالد الشخٌ العمكميٌ يككف بودؼ دع ?

ِستراط إذف مف النيابٌ العامٌ قبؿ تزليـ النزاء سوادة طبيٌ تؾيد اِعتداء الجنزً مف طرؼ ما هً الطبيعٌ القانكنيٌ  ?

 ؟مشالد الشخٌ

بدكف تعليمات مف المدعً العاـ؟ أـ تؾيد اِعتداء الجنزً سوادة طبيٌ الخشكؿ علٍ نيٌ للمرأة مف الناخيٌ القانك أِ يخؽ ?

 اعتادت عليوا المزتسؾيات؟ممارزٌ ب األمر يتعلؽ ؽقطأف 

 الخمض النككم بسكؿ منوجً؟ عيناتإلٍ أم مدل يتـ أذذ  ?

 ؟ك ما المقشكد بوا كيؼ يخدد األطباء بالضبط "ؽقداف العذريٌ" ?

 :مف ذّؿ بخث يركز أزازا علٍيجب التعمؽ أكثر  ?

  علٍ النزاء ضخايا اِعتداء الجنزً العمكميٌالشخٌ  مشالداألزُلٌ التً يطرخوا مكظؾك 

 لؾخص الطبً السرعً كعناشرقما يسملى بالضبط ا 

 العمكميٌالشخٌ  مشالدجمعوا طبيعٌ األدلٌ التً ت 

  .ٌالكثاُؽ الطبيٌ القانكني 
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 السرطٌ القضاُيٌ )السرطٌ/الدرؾ( . ب

 تذكير:

تكجوت أكدت أنوا التً  بلػت نزبٌ اإلجابٌمف ذّؿ اللقاءات الؾرديٌ مع النزاء ضخايا اِعتداء الجنزً أك درازٌ الملؾاتَ 

 اؽإف هدَ كبالتالً اإللكتركنًؽً اِزتطّع  ات٪ مف المسارك47ما أكدتى أيضا نزبٌ%24مشالد السرطٌ القضاُيٌ إلٍ لدل 

ؽً  بالسرطٌ ك الدرؾالعامليف اإلجابات باإلضاؽٌ إلٍ ما تـ التكشؿ بى مف ذّؿ اللقاءات مع  ؽقط علٍ هدقيرتكز َ الجزء

 البخث. 

أكقؾف أكدف أنوف مف المجيبات ؽً البخث الميدانً علٍ زؤاؿ أيف يكقؾف إجراءات التبليؼ %27تجدر اإلسارة أيضا إلٍ أف

 ت علٍ المزد اإللكتركنً أكدف نؾس السًءمف المجيبا %11سكايتوف أك تكقؾت عند السرطٌ القضاُيٌ ك 

  ٌمع تعامؿ النزاء ضخايا العنؼ الجنزً ِف الضابطٌ القضاُيٌ ِ كالدرؾ ليس هناؾ أم اذتّؼ ما بيف كيؾيٌ تعامؿ السرط

 أم اجراء دكف التنزيؽ مع النيابٌ العامٌ تتذذ

 رطٌ ك مف ذّلوا تعاملوا مع قضايا اِعتداء الجنزً ؽإنوا تركز ؽً بيف البخث الميدانً كما المزد اِلكتركنً أف مشالد الس

 . بخثوا علٍ طبيعٌ العّقٌ التً تربط المرأة بالمعتدم أكثر مف بخثوا عف الطبيعٌ القزريٌ لّعتداء بخد ذاتى

 غتشاب الزكجً أكدف أف السرطٌ القضاُيٌ بدؿ تزجيؿ سكايتوف باِ اِغتشاب الزكجً مجمكعٌ كبيرة مف النزاء ضخايا

النؾقٌ بدريعٌ انوف لف يكزبف هدا النكع مف القضايا  أك-التطليؽ ك إجراءاتقضاء اِزرة مف اجؿ قمف بتكجيووف علٍ 

 الزكاجكجكد عقد اثبات اِغتشاب ؽً ظؿ  لشعكبٌ

  تقتوف ؽً مشالد العديد مف النزاء المساركات ؽً البخث العملً ميدانيا أك عبر اإلنترنيت أكدكا علٍ مذاكؽوف ك عدـ

 السرطٌ القضاُيٌ ذاشٌ أماـ عدـ تمكنوف مف الخشكؿ علٍ أيٌ معلكمات بذشكص مآؿ سكايتوف. 

  ٌبيف البخث أنى عند تبليؼ النزاء عف اِعتداء مباسرة لمشالد السرطٌ القضاُيٌَ ؽإف هدق األذيرة ِ تخيؿ الملؼ علٍ النياب

زمٌ ؽً مثؿ هذق الملؾاتَ كما بيف البخث أف هناؾ تؾاكت ؽيما يذص الزرعٌ العامٌ ؽً خينى أك خزب ما تقتضيى الزرعٌ أِ

أياـ مف أجؿ  10المعتمدة ؽً إخالٌ الملؾات ما بيف السرطٌ أك الدرؾ إذ أسارت التقارير أف السرطٌ قد تزتػرؽ مدة أقشاها 

؛  كمع ذلؾَ ا يقارب السور قبؿ إخالٌ الملؼإخالٌ الملؼ علٍ النيابٌ العامٌ ؽً خيف قد تزتػرؽ مشالد الدرؾ الملكً أخيانا م

يبقٍ هدا الجانب مكضكعا لمزيد مف البخكث خكلى مف أجؿ تخديد أزباب التأذير ك العكامؿ التً تجعؿ الجوازيف تذتلؾيف مف 

 ناخيٌ زرعٌ اإلخالٌ . 

 

 كيف و متٍ تلجأ النزاء للسرطٌ القضاُيٌ؟ 

 ؽوناؾ مف هف مجبرات للتعامؿ مع السرطٌ ختٍ مشالد األمنيٌ تداء أك ترغبف ؽً التكجى للمباسرة بعد اِعتكجوف مف ت ليس جميع النزاء

ك إف لـ تكف لوف رغبٌ ؽً دلؾَ ؽاألمر مرتبط بسركط ك خيثيات كؿ اعتداء ك كؿ امرأة مف قبيؿ ضخايا اِغتشاب بعد الكِدة خيث 
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إجراءات التخقيؽَ أيضا تجد النزاء الراغبات ؽً الخشكؿ علٍ  تزتدعً المزاعدة اِجتماعيٌ مف داذؿ المزتسؾٍ السرطٌ لمباسرة

للسرطٌ مف اجؿ  واتعليماتسوادة الطبيٌ التً تثبت التعرض ِعتداء جنزًَ أنؾزوف مضطرات للمركر عبر النيابٌ العامٌ التً تعطً 

 لد السرطٌ القضاُيٌ إثر مخاكلٌ انتخار ؽاسلٌ. مجمكعٌ قليلٌ مف النزاء كجدف أنؾزوف ملزمات للتكجى لمشا. المزتسؾٍ إلٍ المرأةمراؽقٌ 

  مف ذّؿ مذتلؼ اإلجابات علٍ المدة التً تزتػرقوا زيارة النزاء لمشالد السرطٌ القضاُيٌ ككثيرة الزياراتَ تبيف أنى ليس هناؾ تكجى

ةَ ك بالرغـ مف دلؾ ك انطّقا مف اإلجراءات التً تقرر هدق المشالد اتذادها بسأف كؿ ملؼ علٍ خدلطبيعٌ عاـ بارز بؿ يذضع األمر 

يمكف أف تككف هدق الزيارة دقيقٌ إلٍ أربع زاعات  30مف لودق المشالد قد تزتػرؽ الزيارات األكلٍ مذتلؼ اإلجابات يمكننا القكؿ بأف 

خيث  هدق المشالدلٍ عدد المرات التً ذهبت ؽيوا النزاء إاإلجابات خكؿ كما اذتلؼ لمرة كاخدة ؽقط أك تتكرر ألزيد مف أربع مرات. 

أف ترددهف المزتمر علٍ مراكز السرطٌ القضاُيٌ لـ يكف مف أجؿ دكاعً أؽادت بعض النزاء كقد . تراكخت مف مرة إلٍ زت مرات

ت بعض النزاء أنوا اضطرت أؽاد. البخث ك التخقيؽ بؿ كاف مف تلقاء أنؾزوف زعيا كراء أم معلكمٌ تؾيد مآؿ سكايتوف لدل هدق المشالد

َ أك ذكؽنا مف عدـ اتذاذ أم إجراء بزبب تخريؾ ملؾوالمدة تتراكح بيف أزبكع إلٍ سورَ علٍ أمؿ تزريع جى يكميا لمشالد الدرؾ للتك

 . أك التدذّت لؾاُدة المعتدم لدل بعض العامليف بودق المشلخٌالعّقات السذشيٌ 
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 السرطٌ القضاُيٌ تجارب النزاء مع 

 ارب النزاءأزُلٌ خكؿ تج إجابات النزاء

 تمت مراؽقتوف مف طرؼ مراؽقٌ الجمعيٌ  %90أزيد مف النزاء اللكاتً تـ إجراء اللقاءات معوف أك اللكاتً تمت درازٌ ملؾاتوف هف نزاء مزتؾيدات مف مذتلؼ ذدمات الجمعيٌ ك بالتالً ؽإف  ٌغالبي

نزاء مف كؿ عسرة إلٍ ككنوا تكجوت رؽقٌ  7ك هً نؾس النتيجٌ المؤكدة مف ذّؿ البخث اإللكتركنً بخيث أكدت  .األـ ك/أك األبَ األخَ العـَ شديقٌ أك مف طرؼ اخد أؽارد أزرتوا مف قبيؿ

 سذص ما. 

  علٍ عدـ علـ أخد مف مخيطوف بما كقع لوف  اتشيخرؽقد كف بالنزبٌ للنزاء اللكاتً لـ يراؽقوف أخد أما 

هؿ تتكجى الناجيات كخدهف أـ 

 ؟يراؽقوـ سذص ما

  ضػط مف أجؿ التذلً عف السكايٌ أك مف أجؿ التنازؿ تعرضف للؽً البخث اإللكتركنً  % 28ك ما يقارب  %50اللقاءات مع النزاء تبيف أنى أزيد مف مف ذّؿ 

  األزرة. كازتقرار مراعاة لمشالد األطؾاؿ الرجكع لبيت الزكجيٌ اللكاتً بلػف باِغتشاب الزكجً أنى بدؿ تزجيؿ سكايتوف تـ اِقتراح عليوف بإلخاح المتزكجات أؽادت بعض النزاء 

  ِعتراؼ بأنوا تعرؼ المعتدم ذاشٌ مف أجؿ الضػط أؽدف أنوف تعرضف ل الؾتيات الػير متزكجاتبعض 

  قبكؿ السكايٌ ك بعضوف ذكرف أف مقابؿ الزبكف ك يتـ التعامؿ معوف باختقار ك يتـ توديدهف بالزجف ك عدـ أذد سكايتوف مخؿ الجد بدعكل أف هً مف ذهبت مع  أنىالعامّت ؽً الجنس دكرت بعض

 ذدمات جنزيٌ أك مبالؼ ماليٌ. اضطرت لتقديـ مقابؿ لبعض أؽراد السرطٌ عبارة عف خمايتوا مف المعتدم 

  .أؽادت بعض النزاء عف تذكؽوف مف أف تتـ متابعتوف بتومٌ العّقٌ مف ذارج إطار الزكاج 

 األزُلٌ ك اِزتجكاب ؽً طريقٌ طرح  كالتعامؿ الزًءإلهانٌ كاالتخقير َ مف ذّؿ إلقاء اللكـليوف كتذكيؾوف أؽادت بعض النزاء عف إخزازوف بالضػط ع 

  ٌف. الذبرة الطبيٌ كاف ؽيى تجريد ك إهانٌ للنزاء ذاشٌ أنى يتـ أما المأل ك ؽً نؾس زيارات نقؿ المتوميمف أجؿ ؽً زيارة السرطٌ اضطرار المرأة أف تراؽؽ السرطٌ القضاُي 

هؿ هناؾ لخظٌ أك لخظات خيث 

الضػط مف  النزاءتتعرض ؽيوا 

أجؿ التراجع عف قضيتوف؟ أك 

 أخززف باإلهانٌ؟ 

  مف المعتدم ؽً هذق المرخلٌ.  اتذاُؾأؽادت بككنوف كف ٪ عبر اإلنترنت 22ك  اإلجابات ؽً البخث الميدانً٪ مف 80ما يقارب مف 

 إيذاُوا هً أك أخد أؽراد ازرتوا. دم نظرا لتوديدق إياهف بالقتؿ كعادتا ما ِ تشرح النزاء بذكؽوف مف المعت 

 بسًء بؿ اكتؾكا بطمأنتوـ كالتأكيد علٍ أنوـ "زيتدذلكف إذا خدث أم سًء".  الـ يقكمك هؤِءبتعرضوف لتوديد مف طرؼ المعتدم أف القضاُيٌ النزاء اللكاتً أذبرف السرطٌ  أؽادت نزبٌ قليلٌ مف 

ؾات مف هؿ النزاء تكف ذاُ

 المعتديف؟ 

  ًبإمكانيٌ متابعتوف بتومٌ الؾزاد اذبارهف أكدف أنى تـ  ٪ مف المساركيف عبر اإلنترنت11ك أزيد مف نشؼ المجيبات علٍ هدا الزؤاؿ ؽً البخث الميدان 

  ًالعّقات ب متابعتوفيتـ إبّغوف بإمكانيٌ ٍ إثبات أف الخمؿ هك ناتح عف اغتشاب مف طرؼ سريؾ خميـ ذارج إطار الزكجيٌَ أك النزاء اللكاتً تخملف دكف القدرة علالنزاء ضخايا العنؼ الجنز

 الجنزيٌ ذارج نطاؽ الزكاج. 

  الزجف. اؽادت مجمكعٌ مف النزاء أف بعض أؽراد السرطٌ القضاُيٌ أذبركها بودق اإلمكانيٌ خمايٌ لوا مف 

  ايٌ الجانً كالضػط عليوا لزخب سككاها. أجؿ خمؽً المقابؿ اؽادت مجمكعٌ مف النزاء أف يتـ إذبارهف مف 

  دريعٌ أف ذلؾ أؽادت النزاء المزتجكبات أنى لـ يتـ إبّغوا بودق اإلمكانيٌ قشدا بؿ تـ تسجيعوف علٍ اِعتراؼ بعّقٌ مزبقٌ بالمعتدم ختٍ زكرا تخت َ المناطؽ خيث تـ البخث الميدانًؽً إخدل

 معتدم ك هك ما نتح عنى القبض عليوا ك مخاكمتوا بتومٌ الؾزادزيزرع مف كثيرة البخث ك زيمكف أمف تكقيؼ ال

هؿ تؤثر مقتضيات القانكف الجناًُ 

المتعلقٌ بالؾزاد )العّقات ذارج 

ؽً إطار الزكجيٌ( بسكؿ أك بآذر 

 هدق المرخلٌ علٍ 

  ًأك طيلٌ اإلجراءاترزميا النزاء غير مطالبات بأداء أم سًء مف أجؿ تبليؼ السرطٌ القضاُيٌ عف اِعتداء الجنز 

 طررف التكجى يكميا لمشالد األمف مف اجؿ اِزتؾزار بعض النزاء المقيمات بعيدا عف مراكز السرطٌ أك الدرؾ ذكرف أنوف متابعات بتكاليؼ التنقؿ كأخيانا تكاليؼ اإلقامٌ بعضوف دكرف أنوف يض

 علٍ مآؿ سكايتوف ك هك ما يكلؾوف مشاريؼ التنقؿ

 ك تؾادم مطالبتوا بالعكدة لعدة مرات أك تخديد لوا مكاعيد متباعدة جدا. الذدمات داذؿ المزتسؾٍ الخشكؿ علٍ مف اجؿ للعامليف بالمزتسؾٍ عينً  كأخيانا مقابؿء مبلؼ مالً تضطر بعض النزاء ألدا 

هؿ النزاء مطالبات بأف تؤديف 

 مقابؿ سيُا ما؟ كيؼ؟ لماذا؟ 
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78% 

22% 

 هل تكون النزاء ذاُؾات من المعتدي ؽً هده المرخلٌ

نعـ ِ

34% 

66% 

 هل يتم إذبار النزاء بإمكانيٌ متابعتوا بتومٌ الؾزاد

نعـ ِ
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 لضخايا اِعتداء الجنزً السرطٌ القضاُيٌلتً توؽرها مشالد الذدمات ا 

 

     

34% 

66% 

 هل يتم تزويد النزاء بمعلومات عن خقوقون و الذدمات المتوؽرة لون

نعـ

ِ

 الزؤال السرطٌ القضاُيٌ

 العديد مف المساركات ؽً البخث الميدانً لـ تتمكف مف تخديد مف بالضبط ازتقبلوا أك مع مف تعاملت مف داذؿ مراكز األمف أك الدرؾ . 

  ًؽً ذلؾ الكقت.  المركزتـ ازتقبالوف كمقابّتوف مف قبؿ مف كاف مكجكدنا كؽً  مف زيزتمع لوف بؿار اذتيأجمعت المساركات ؽً البخث أنى لـ يكف لديوف الخؽ ؽ 

  خيث تتكلؼ المزاعدة اِجتماعيٌ قزـ السرطٌ ضخايا العنؼ عند تكؽرها مف داذؿ ذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ يتـ ازتقباؿ النزاء مف طرؼ تسير األبخاث الميدانيٌ إلٍ أنى

 كعلٍ أؽراد مدربيف علٍ ازتقباؿ النزاء ضخايا العنؼ.  مكتب ذاص باِزتماع للنزاء كأبلؼ المزتجكبكف أف هدق الذّيا تتكؽر علٍ زاعد اِجتماعًأك الم

  يتكلؾكف  هـ مف ً أك سرطيٌسرطأم  ؽإف مف المزتجكبكف أف أقزاـ السرطٌ التً ِ تتكؽر علٍ ذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ أؽاد عدد ِ بأس بىؽً المقابؿ

ازتقبالوف كاِزتماع النزاء عف مجمكعٌ مف أبلػت كهـ عادتا غير مدربيف علٍ القياـ بودق المومٌ كما ِ يتكؽركف علٍ مكاف ذاص بازتقباؿ النزاء  بازتقباؿ كاِزتماع للنزاء

 ك أثر علٍ زردهف لكقاُع اِعتداء.  اِرتياح مما زبب لوف عدـ المكقكؽيف ؽً المراكزإليوف كزط مجمكعٌ مف األسذاص 

  العنؼ ضد النزاء بسكؿ بالجنزً أك  اِعتداءمكلؾكف ؽقط بملؾات التً يقكـ بوا مع عدـ تكؽر دركييف كثرة المواـ كما األسذاص المزتجكبكف علٍ أؽادت النزاء بالنزبٌ للدرؾ

 . عاـ

 مف يزتقبؿ النزاء؟

 67ٍأؽادكا بأنوـ لـ يتلقكا أم كثاُؽ أك معلكمات ك ما يقارب النشؼ مف المجيبات علٍ نؾس الزؤاؿ ؽً البخث الميدانً  ؿ علٍ المزد اِلكتركنًهدا الزؤا ٪ مف المجيبيف عل

 خكؿ الخقكؽ كالذدمات المتاخٌ لوـَ 

  متابعتوف بتومٌ الؾزاد كبإمكانيٌ )ذاشٌ القاشرات( ابعٌ الجناةخقوف ؽً متبالنزبٌ اللكاتً تـ إذبارهف بمجمكعٌ مف المعلكمات خكؿ خقكقوف اقتشرت هدق المعلكمات خكؿ 

 )بالنزبٌ النزاء اللكاتً تمرف عبر الذليٌ( الذليٌبرقـ هاتؼ ذاص )العامّت ؽً الجنس كاألموات العازبات(َ 

 رقـ الملؼ كتارير إرزاؿ الملؼ إلٍ النيابٌ العامٌ. ق بأبلػت العديد مف النزاء أنوا كجدت شعكبٌ كبيرة ؽً معرؽٌ مأؿ سكايتوا ككؿ ما تـ إذبارها بى هك تزكيد 

  .إجابٌ كاخدة علٍ المزد اإللكتركنً أؽادت أنوـ أذبركها بخقوا ؽً قراءة المخضر أك قراءتى لوا إف لـ تكف تزتطع دلؾ 

ما هً المعلكمات التً تمند للنزاء 

ضخايا اِعتداء الجنزً بذشكص 

 خقكقوف؟ ك الذدمات المتكؽرة لوف؟
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  السرطٌ القضاُيٌطبيعٌ األزُلٌ الموجوٌ للنزاء من طرف مشالد 

 الزؤال السرطٌ القضاُيٌ

 إجابات ؽً البخث الميدانً أنوف تقدمف بسكايٌ ك لـ يتـ  6أؽادت . إجراء بخث خكؿ اِعتداء الجنزً مف طرؼ السرطٌ القضاُيٌ مرهكف بأكامر النيابٌ العامٌ ك تعليماتوا

 ث أك ازتدعاء المعتدم مف أجؿ اِزتماع إليى. إجراء أم بخ

  أقاربوـ كجيرانوـ كالسوكد ك أسذاص آذريف مف المختمؿ أف تككف لوـ عّقٌ بأطراؼ السكايٌ ك. تتـ بسكؿ أزازً مع المرأة كالجانًتبيف نتاُح البخث أف المقابّت

 . لطرؼ ثالث اِزتماعلٍ إجابٌ علٍ المزد اإللكتركنً ع 18اثناف ؽقط مف أشؿ  أؽاد. المختمليف

 منى كسوكد علٍ عّقٌ قزريٌ  أؽاد البخث الميدانً أف األسذاص اآلذريف الذيف يتـ اِزتماع إليوـ غالبا ما يككف مف أجؿ التثبيت بذشكص عّقٌ المرأة بالمعتدم أكثر 

مف هـ األسذاص الذيف يتـ اِزتماع أك 

 ازتجكابوـ ذّؿ البخث؟

 لسذشيٌ ك التعريؾيٌ كزف ك الخالٌ العاُليٌَ مخؿ اإلقامٌَ المزتكل التعليمًَ إف كانت خامؿ إلعاقٌَ أزُلٌ خكؿ المعطيات ا 

  الجنزً اِعتداءأزُلٌ عف هكيٌ المعتدم ك مكاشؾاتى ك إف كاف دك زكابؽ ؽً مجاؿ 

 طبيعٌ العّقٌ التً تجمعوا مع المعتدم أزُلٌ خكؿ 

 إف كاف أكؿ اعتداء أـ تكرر إف كانت قد تعرضت للضرب أك تـ ازتعماؿ أداة أك خبؿ أك أيٌ كزيلٌ أذرل إلجبارهامزتعملٌ أزُلٌ خكؿ اِعتداء مكاف كقكعىَ كزيلٌ ال 

  زبب عدـ التبليؼ ؽً الكقت المنازب أزُلٌ خكؿ 

  .أزُلٌ خكؿ اؽتضاض البكارة ك انعكازات اِعتداء مف قبيؿ الخمؿ 

  قد زببت لى جرح ما. أزُلٌ عف مقاكمٌ المرأة للمعتدم ك إف كانت 

 رارق؟كإف كاف أكؿ اعتداء أـ تكرر ك عدد مرات ت 

  إف كانت المرأة تتكؽر علٍ سوكد 

  ٍتزجيّتَ كام قرينٌ ممكف اف تؾيد القضيٌ–أدلٌ )شكر إف كانت تتكؽر عل 

 قبيؿ:تتلقٍ الضخايا بعض األزُلٌ التً تككف ؽً مضمكنوا تخقيرا ك تكذيبا مف 

 ِعتداء مف قبؿ؟لمادا لـ تبليػً عف ا 

 مت ترؽضيف العّقٌ الخميميٌ؟ذ لمادا ربطت عّقٌ مع المعتدم ما 

 انت عاملٌ جنس كيؼ تتخدثيف عف اعتداء جنزً؟ 

  ٌزابقا ؽكيؼ تـ اغتشابؾ؟أم ؽقدت بكارتؾ انت اـ عازب 

 زبؽ أف كاؽقت علٍ أف تككف لؾ عّقٌ بى؟ 

 كـ مدة ك أنتما متعارؽيف؟ َ 

 ف زكجؾ ك تذريب منزلؾ ك أزرتؾ؟لمادا ترغبيف التبليؼ ع 

ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ طرخا علٍ 

 النزاء ضخايا العنؼ الجنزً؟

 

  بأزماء السوكد رغـ تكاجدهـ مذاؽٌ اف يشرخكا بككف المرأة  وفعدـ تشريخأخد غيرها ك مف بيف األزباب التً قدمتوا النزاء:  ِ يتـ ازتجكاب أمأؽادت بعض النزاء أنى

 وادة كيديٌ. ّقٌ مزبقٌ بالمعتدم أك ختٍ مشلخٌ أذرل مف قبيؿ سراكٌ ؽً التجارة ك تنعكس سوادتوـ ضدها إما باعتقالوا أك عدـ تشديقوا ك اعتبارها سكانت علٍ ع

 ٌأك اِعتداء ك تخكـ األزُلٌ خكؿ  ؽً خالٌ ازتجكاب ك اِزتماع ألطراؼ أذرل مف غير المرأة ؽػالبا ما يككف المعتدم ك أك أم سذص يمكف أف يككف ساهدا علٍ العّق

 َ طبيعٌ عّقٌ المعتدم بالمرأة. اِعتداءطبيعٌ عّقتى بالمرأةَ كقاُع المعطيات السذشيٌ 

 

ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ طرخوا علٍ 

 )السوكدَ المعتدم آذركف(اآلذريف؟ 
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  ا مف التخقيقات يقتشر علٍ أقكاؿ الالبخث إلٍ تسير نتاُح  . الطبًالتقرير أك  ك السرعيٍمرأة كالجانًَ باإلضاؽٌ إلٍ السوادة الطبيٌ أف عددنا كبيرن

  ملمكزٌ مثؿ الشكر أك الرزاُؿ باإلضاؽٌ إلٍ األدلٌ الَ يمكف أف يكجدتميؿ األدلٌ كاإلثبات إلٍ اِزتناد بسكؿ كبير إلٍ اإلشابات الجزديٌ المرُيٌَ كأم خمض نككم

 النشيٌ أك الشكتيٌ أك التزجيّت. 

 بدِن  ذبرة تقنيٌ علٍ هكاتؾوفبطلب منوف خيث عبرف عف رغبتوف ؽً إجراء  السرطٌ علٍ شكر الواتؼ ك الرزاُؿ الشكتيٌ ك المكالمات أف اعتمادالنزاء بعض ؽادت أ

 بسكؿ منوجً كبقكة القانكف. ا مف البخث عنو

  أدلٌ مجيبٌ علٍ الزؤاؿ علٍ المزد اإللكتركنً أؽدف تكؽرهف علٍ  18ف ؽقط مف أشؿ اثنتا. دليؿ ملمكس علٍ العنؼ الجنزًتكؽرها علٍ أم بعدـ أؽادت بعض النزاء

 إضاؽيٌ مثؿ المكالمات الواتؾيٌ أك الشكر أك الرزاُؿ. 

  عوا تركز علٍ تخديد الطبيعٌ )غير التكاؽقيٌ( للخادث نؾزى. يجمتتـ ييبدك أف األدلٌ التً مف ذّؿ اإلجابات خكؿ هدا الزؤاؿ 

 

دلٌ التً يتـ تجميعوا ذّؿ ما طبيعٌ األ

البخث؟ كما هً الكزاُؿ التً يتـ 

 ازتعمالوا مف اجؿ ذلؾ؟
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تخكً زيدة أنوا تعرضت لّذتطاؼ ك اِغتشاب مف طرؼ ابف رُيس الجماعٌ لكنوا بعد لجكُوا للسرطٌ لتقديـ سكايٌ ضدق لـ يزتمعكا لوا رغـ 

 عتدمكجكد سوكد ك ذلؾ بزبب زلطٌ ك تدذؿ أب الم

 

لمنازؿ أرملٌ كأـ ألربعٌ أطؾاؿَ كانت قادمٌ مف خؾؿ زؽاؼ أخد أقاربوا كإذا بوا تؾاجئ بالمعتدم يعترض زبيلوا كيقكـ باقتيادها بالقكة ألخد ا

زكجوا  عاُلٌ بعد ضوكر عّمات الخمؿ الناتح عف اِغتشابَ ك علمت عاُلٌ المعتدم.ذكؽا مف لكنوا لـ تتخدث  الموجكرة كاغتشابوا بالقكة

ا بالؾزادَ مما تزبب لوا ؽً معاناة نؾزيٌ جراء نظرة زاكنٌ المنطقٌ لوا بعد ـ لواتوامومع أبناُوا ك جردكها مف لـ يتقبلكا األمر َ بخملوا المتكؽٍ

 .مما دؽعوا لمخاكلٌ اِنتخاراتواموا بالؾزاد كخرمانوا مف رؤيٌ أطؾالواَ 

 اِزتماع للطرؽيف كؽتد بخث تمويدم ؽً القضيٌ تقرر خؾظ السكايٌ كمتابعتوا بتومٌ الؾزادد ك بعاِعتداء الجنزًَ للدرؾ بتقدمت بسكايٌ 

 

تعرضت لّغتشاب أثناء رعيوا للػنـ مف طرؼ سذص مجوكؿ الوكيٌ ك علٍ إثر هذا اِعتداء كقع الخمؿ ك بعدما أبلػت السرطٌ  إخدل النزاء

 انيٌ متابعتوا بتومٌ الؾزاد لذلؾ تراجعت عف السككل ك غادرت لمدينٌ أذرلك نظرا لعدـ كجكد أدلٌ ك ِ سوكد تـ إذبارها بإمك

 

اخدم النزاء تعرضت ِعتداء جنزً مف طرؼ سذص كانت تعرؽى معرؽٌ سذشيٌ كقاـ باغتشابوا كاِعتداء عليوا مف الدبر ذلؼ لوا ذلؾ 

منوا السرطٌ اِتشاؿ بالمعتدم  تمخضر بالكاقعٌ طلب إشابات كأضرار جنزيٌ كذيمٌ لجأت لمشالد السرطٌ كعند اِزتماع لوا كتخرير

بذلؾ كاتشلت بالمعتدم كالتقت بى كجاء أؽراد السرطٌ كقامكا باعتقاؿ المرأة كالمعتدم كتخرير مخضر المتابعٌ  تكازتدراجى قشد اعتقاؿ كقام

 أسور خبزا ناؽذا3ينت المرأة ب دبالؾزاد كأ

 

 منى الرسكة اذدت السرطٌ

 

 "الزكجيٌ لبيت الرجكع تريديف كهؿ زكجؾ علٍ دعكل رؽع تريديف الماذزألكنً: "

 

 ً للؾخص الطبًوـ لأخززت باإلهانٌ عند مراؽقت

 

 مما جعؿ الدرؾ يتدذؿإخدل الؾتيات التً تعرضت لّعتداء كلـ تزطيع اذبار ازرتوا قامت بكتابٌ رزالٌ كأقدمت علٍ اِنتخار 

 ؟ؽعّ كهؿ يتـ ذلؾاِعتداء الجنزً القبض علٍ مرتكبً  ؽً أم ظركؼ يمكف إلقاء ?

 ؟علٍ ملؾات اِعتداء الجنزًما هً اِذتّؽاتَ إف كجدتَ بيف اجابٌ السرطٌ كالدرؾ  ?

التدابير إلبقاء النزاء علٍ اضطّع بمآِت ملؾاتوف ك سكاياتوف ك بتطكرات التخقيقً ك ما هً اإلجراءات ك ?

 البخث؟ 

تبدم السرطٌ القضاُيٌ الجود اِزـ مف أجؿ البخث كالتقشً ك ؟ إلٍ أم مدل جميع األدلٌعلٍ مف تقع مزؤكليٌ ت ?

 لتكؽير هدق األدلٌ بنؾزوا؟كإلٍ أم مدل يتـ تخميؿ المرأة المزؤكليٌ تجميع األدلٌ 

  



 87 

 النيابٌ العامٌ . ت

 تذكير:

 بلػت نزبٌ اإلجابٌ مف ذّؿ اللقاءات الؾرديٌ مع النزاء ضخايا اِعتداء الجنزً أك درازٌ الملؾاتَ

ؽإف هد َ كبالتالً ؽً المزد اإللكتركنً%32كنزبٌ %23النيابٌ العامٌ إلٍ تكجوت لدل أكدت أنوا التً 

ؽقط علٍ هدق اإلجابات يرتكز َ علٍ اِعتداء الجنزً النيابٌ العامٌبإجابٌ  الجزء مف البخث الذاص

 . بودق المشالدمليف العاباإلضاؽٌ إلٍ ما تـ التكشؿ بى مف ذّؿ اللقاءات مع 

%مما  27مف  تشؿ الٍ نزبٌملؾاتوف ؽً هدق المرخلٌ  تتكقؾاللكاتً النزاء  تجدر اإلسارة أيضا إلٍ أف

يبرز أهميٌ هدق المشلخٌ ضمف زلزلٌ اإلجراءات التً تمر منوا النزاء ضخايا اِعتداء الجنزً عند 

 . تبليػوف

 ِالتخقيؽ ؽً قضايا لعامٌ كمف ذّلوا إجراءات البخث كلكتركنً أف مشالد النيابٌ ابيف البخث الميدانً كما المزد ا

اِعتداء الجنزً ؽإنوا تركز علٍ طبيعٌ العّقٌ التً تربط المرأة بالمعتدم أكثر مف بخثوا عف الطبيعٌ القزريٌ لّعتداء 

 . بخد ذاتى

 اإلنترنيت أكدكا عدـ ازتؾادتوف مف أيٌ إجراءات خماُيٌ  العديد مف النزاء المساركات ؽً البخث العملً ميدانيا أك عبر

 التً يتلقينوا منى. كللتوديدات المنشكص عليوا بالقانكف الجناًُ بالرغـ مف تبليػوف للنيابٌ العامٌ لمذاكؽوف مف المعتدم 

  بذشكص ملؾوف مف  النزاء المساركات ؽً اللقاءات الؾرديٌ كما اللقاءات الجماعيٌ أكدف أنى لـ يتـ إجراء بخثبعض

 خؾظ الملؼ لعدـ كؾايٌ األدلٌ دكف أم إجراءتـ أنى تـ ؽقط اِزتماع للمرأة كابٌ العامٌ كطرؼ الني

 ؿ المرأة أك زكاجوا مف المعتدم خيث تـ تزجيؿ مكاشلٌ النيابٌ العامٌ لمتابعٌ المعتدم بالرغـ مف تناز ٌخاِت ضُيل

لراسدات خيث أكدت النزاء أنى تـ إيقاؼ الملؼ بمجرد تنازلوا هً خاِت تذص القاشرات أزازا عكس النزاء اك

 للمعتدم. 

  تبيف أف اِتجاق الػالب ؽً ملؾات اِعتداء الجنزً أنى يتـ تكييؾوا كملؾات الضرب كالجرح ؽً خالٌ المػتشب هك

 الزكج. 
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  ؟النيابٌ العامٌكيف و متٍ تلجأ النزاء 

 ليس جميع النزاء مف بالخكاؽز كالدكاؽع التً تجعؿ المرأة تقرر اللجكء لودق المشلخٌَ ؽ لجكء النزاء للنيابٌ العامٌ يبقٍ رهينا

ؽً ؽقط الراغبات التبليؼ عف اِعتداء كاعتداء للنيابٌ العامٌ بخيث دكرت النزاء تتكجوف مباسرة بعد اِعتداء أك ترغبف ؽً 

إلعطاء مضطرات للمركر عبر النيابٌ العامٌ كف  أنوفالخشكؿ علٍ سوادة الطبيٌ التً تثبت التعرض ِعتداء جنزًَ 

تعليماتوا كإذنوا لمشالد الشخٌ مف أجؿ تمكينوا مف هدق السوادة كما أؽادت مجمكعٌ مف النزاء أنوا لجأت للنيابٌ العامٌ إثر 

بعد مخاكلٌ  أك تمت إخالتوف مف طرؼ مشالد السرطٌ القضاُيٌ علٍ النيابٌ العامٌ. ضوكر عّمات الخمؿ أك بعد الكِدة

 انتخار. 

  النيابٌ العامٌ الدم يشدر تعليماتى للسرطٌ الجنزً مباسرة إلٍ  اِعتداءؾضلف اإلبّغ عف تبعض النزاء أنوف ذكرت

أكدت المنظمات غير القضاُيٌ مف أجؿ إجراءات التخقيؽ أك مراؽقٌ النزاء لمشالد الشخٌ مف أجؿ الذبرة الطبيٌَ كما 

اِزتراتيجيٌ ككنوا األزرع مقارنٌ باللجكء لمشالد السرطٌ القضاُيٌ كانتظار لجكء وذق بالنزاء الخككميٌ المخليٌ نشخوا 

 هدق األذيرة للنيابٌ العامٌ مف أجؿ التعليمات. 

  بيف البخث أف النزاء اللكاتً تلجأف لمشالد السرطٌ القضاُيٌ ؽإف المدة التً تزتػرؽ قبؿ إخالتوا علٍ النيابٌ العامٌ تذتلؼ ما

ف السرطٌ ك الدرؾَ أؽادت بعض النزاء أنى تمت إخالٌ ملؾاتوف مف طرؼ مشالد الدرؾ علٍ النيابٌ العامٌ ؽً مدة ِ تقؿ بي

 أياـ ك أخيانا تشؿ إلٍ مدة سور.  10علٍ 

  ؾ تكجى ككثيرة الزياراتَ تبيف أنى ليس هنا للنيابٌ العامٌمف ذّؿ مذتلؼ اإلجابات علٍ المدة التً تزتػرقوا زيارة النزاء

نشؼ نشؼ زاعٌ إلٍ خدكد مدة اِزتماع للنزاء ما بيف تطكؿ خزب كؿ خالٌَ علٍ العمكـ قد األمر يذتلؼ عاـ بارز بؿ 

 مرات.  3أف تككف لمرة كاخدة ؽقط أك تتكرر ألزيد مف كيمكف  يكـ
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 النيابٌ العامٌ تجارب النزاء مع 

 أزُلٌ خكؿ تجارب النزاء إجابات النزاء

 ؽً البخث الميدانً ك ما %80أزيد مف ؽإف كبالتالً لنزاء اللكاتً تـ إجراء اللقاءات معوف أك اللكاتً تمت درازٌ ملؾاتوف هف نزاء مزتؾيدات مف مذتلؼ ذدمات الجمعيٌ ا ٌغالبي

وا أك مشخكبٌ مف طرؼ دؽاعشديقتواَ ـ ك/أك األبَ األ د أزرتوا مف قبيؿاتمت مراؽقتوف مف طرؼ مراؽقٌ الجمعيٌ أك مف طرؼ اخد أؽرؽً المزد اإللكتركنً  %70يقارب 

 الضابطٌ القضاُيٌ

  يراؽقوا زكجوا ف كأخياناكخده فغالبا ما تتكجوأؽادت النزاء المتزكجات أنوف ؽً خالٌ اِغتشاب الزكجً ؽإنوف . 

 ؟هؿ تتكجى الناجيات كخدهف أـ يراؽقوـ سذص ما

  ًضػط مف أجؿ التذلً عف السكايٌ أك مف أجؿ التنازؿ تعرضف لل %52تبيف أنى أزيد مف مف ذّؿ اللقاءات مع النزاء ؽً البخث الميدان 

 مف أجؿ اِعتراؼ بعّقٌ مزبقٌ مع المعتدم. إلهانٌ كالضػط المتكرر أبلػت هؤِء النزاء عف تعرضوف ل 

  بخيث عبرت النزاء عف تذكؽوف مف أف تتـ متابعتوف بتومٌ  مف اعتداء فما أشابوعلٍ  بالمعتدم ك ليس توفتركيز كبير ؽً طريقٌ التخقيؽ علٍ مدل معرؽكما أؽادت النزاء بأنى هناؾ

 العّقٌ مف ذارج إطار الزكاج. 

هؿ هناؾ لخظٌ أك لخظات خيث تتعرض ؽيوا 

الضػط مف أجؿ التراجع عف قضيتوف؟ أك  النزاء

 أخززف باإلهانٌ؟ 

 المرخلٌ.  ذّؿ هدقمف المعتدم  اتذاُؾف أكدف أنوف ك ًأزيد مف نشؼ المجيبات علٍ هدا الزؤاؿ ؽً البخث الميدان 

 الجزدم. ك تعريضوا للعنؼ تواأزروا هً أك ك اعتراض زبيلأبنسر الشكر  إما التوديد َمف أجؿ التراجع عف السكايٌكاِبتزاز انوف يتعرضف للتوديد  شرخت مجمكعٌ مف النزاء 

 توف بؿ تتـ ؽقطِ يتـ اتذاذ أم اجراء لخمايك بالنزبٌ للكاتً تذبرف النيابٌ العامٌ ؽقد أكدف أنى  يّت مف تذبرف النيابٌ العامٌ بدلؾغالبيٌ النزاء تكف ذاُؾات مف ردة ؽعؿ المعتدم ك قل 

  .ؽً خالٌ أم توديد  بالنيابٌاِتشاؿ طمأنتوف ك الطلب منوف 

 عرضٌ للتوديد ك الزب ك الستـ مف أجؿ التراجع عف السكايٌ.  اضطرار النزاء للتكاجد أخيانا ؽً نؾس مكاف المعتدم مف داذؿ المخكمٌ يجعلوف 

  .بعض النزاء اضطررف التنقؿ مف مكاف إقامتوف نظرا لتكاجد المعتدم ؽً نؾس القريٌ أك نؾس الخً كأخيانا ؽً نؾس المنزؿ 

 هؿ النزاء تكف ذاُؾات مف المعتديف؟ 

  كانيٌ متابعتوف بتومٌ الؾزاد. مف المزتجكبات بأنى تـ إذبارهف بإم %33أؽادت ما يقارب 

  األمر كاف مقشكدا مف أجؿ دؽع المرأة باِعتراؼ بعّقٌ مزبقٌ مع المعتدم. أؽادت بعض النزاء اللكاتً لـ يتـ إذبارهف بسًء أف 

  بالنزاء ضخايا العنؼ يذبرف المرأة بودق اإلمكانيٌ ٌ التكؾؿ ذليأخيانا يعكد األمر للسذص الدم تتعامؿ معى النزاء مف داذؿ النيابٌ العامٌ بخيث دكرت بعض النزاء أف بعض رؤزاء

 خمايٌ لوا مف اِعتقاؿ ذاشٌ عندما يككف المعتدم مجوكؿ أك يشعب إثبات اِعتداء ضدق. 

 هف كليا بدلؾ. اؽاد البخث أف النزاء الراسدات ك ممتونات الدعارة مف المرجد إذبارهف بودق اإلمكانيٌ أكثر مف القاشرات اللكاتً ِ يتـ إذبار 

  ك أيضا هناؾ ؽرؽ ما بيف إف كانت  ةك الراسد ةؽوناؾ ؽرؽ ما بيف القاشر ِ تتـ معاملٌ النزاء بنؾس الكيؾيٌانطّقا مف اللقاءات مع مزتجكبيف مف النيابٌ العامٌ ؽقد أكدكا علٍ أنى

 . .المرأة تمارس الدعارة 

هؿ تؤثر مقتضيات القانكف الجناًُ المتعلقٌ 

)العّقات ذارج إطار الزكجيٌ( بسكؿ أك  بالؾزاد

 ؽً هدق المرخلٌ علٍ بآذر 
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20% 

 هل تكون النزاء مراؽقات
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52% 
48% 

 هل تتعرضن للضػط و اإلهانٌ

نعـ ِ
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57% 

43% 

 هل تكن ذاُؾات

نعـ ِ

33% 

67% 

 هل تذبرن بإمكانيٌ المتابعٌ بتومٌ الؾزاد

نعـ ِ
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  لضخايا اِعتداء الجنزً السرطٌ القضاُيٌالذدمات التً توؽرها مشالد 

 

 

 أزُلٌ خكؿ الذدمات  إجابات النزاء ك ممثلً الزلطات العمكميٌ

  ناُب ككيؿ الملؾ بالمخكمٌ اِبتداُيٌ ك المزاعدة اِجتماعيٌَ ناُب الككيؿ العاـ بمخكمٌ اِزتُناؼ )رُيس الذليٌ( كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ مككنٌ مفتكجد بالنيابٌ العامٌ ذليٌ التكؾؿ بالنزاء

 )رُيس الذليٌ(

 ٌالمستكيٌ للمشالد  المرأةَ مشاخبٌ ك مراؽقٌ بوـستكيٌ ؽً مخضر قانكنً ذاص اِزتقباؿ ك اِزتماعَ تخرير سكايٌَ متابعٌ الملؼ مع تدكيف أقكاؿ المرأة الم مواـ المزاعد/ة اِجتماعيٌ بذلي

 األذر )الدرؾ السرطٌ المزتسؾٍ الجمعيٌ (

  ٌمكلؾٌ أيضا بتكجيى اِزتدعاءات. كتزجيؿ جميع السكايات قبؿ إخالتوا علٍ الجوات المذتشٌ بكتابٌ الضبط مكلؾ 

 خؽ ؽً اذتيار مف زيزتمع لوف بؿ تـ ازتقبالوف كمقابّتوف مف قبؿ مف كاف مكجكدنا كؽً المركز ؽً ذلؾ الكقت. أجمعت المساركات ؽً البخث أنى لـ يكف لديوف ال 

 بيف البخث كاللقاءات ذاشٌ مع العامليف بالنيابٌ العامٌ عف مجمكعٌ مف العراقيؿ كالتالً:

 مزاعدة اجتماعيٌ امرأة بؿ يمكف أف يككف رجّ  علٌٍ العامٌ جميع ذّيا التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ مف داذؿ النياب ِ تتكؽر 

 رُيس ذليٌ تكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ عادتا ما يككف رجؿ 

 ًهناؾ قلٌ المكارد البسريٌ المكلؾٌ بالعنؼ الجنز 

  ًهناؾ قلٌ المكارد الماليٌ كغياب كلً لمكارد مذششٌ للعنؼ الجنز 

  يضطر ككّء الملؾ لّزتماع أخيانا للضخايا ؽً مكاتب بوا مجمكعٌ مف المكظؾيف الػير معنييف. بخيث  بواعدـ تكؽر الذليٌ علٍ مقر ذاص 

  ِزتقباؿ النزاء.  اِكتؾاء بكتابٌ الضبطكيتـ دكر المزاعدة اِجتماعيٌ ؽيوا تؾعيؿ بعض النيابات العامٌ لـ يتـ 

 دارمعدـ ازتيعاب كؽوـ بعض المكظؾيف للمزاطر علٍ المزتكل اإل 

 غياب تككيف للمكظؾيف ؽً جراُـ النكع . 

 بالذات نظرا لذشكشيتى.  غياب رغبٌ للعديد مف المكظؾيف ؽً اِستػاؿ علٍ هدا المكضكع 

مف يزتقبؿ النزاء عند تكجووف للنيابٌ 

 العامٌ؟

  مف طرؼ النيابٌ العامٌ.  متاخٌ لوـأم معلكمات خكؿ الخقكؽ كالذدمات اليوف تلقأكدف عدـ عبر اإلنترنت  ات٪ مف المسارك67ما يقارب 

  بخقوف ؽً التقدـ بطلب للخشكؿ علٍ مزاعدة قانكنيٌ كرؽع دعكل مدنيٌ للخشكؿ علٍ للنزاءَ إبّغوف  سرح القكانيف كاإلجراءات القانكنيٌذكر بعض المزتجكبيف مف بالنيابٌ العامٌ أنى يتـ

 تً تكؽر اإليكاء عند الخاجٌ. لجمعيات الل كَ تعكيضاتَ كتكجيى النزاء إلٍ المزتسؾيات

  مف منطقٌ ألذرل ك مف ككيؿ إلٍ آذر ك ليس هناؾ مزطرة مكخدةتذتلؼ المعلكمات التً تزكد بوا النزاء خكؿ خقكقوف تبيف نتاُح البخت أف . 

 إِ بعد تمكف مف الخشكؿ عليوا ت ك أؽادت بعض النزاء أنوف لـ. المكضكعٌ ٌيكانزر مف السكايات المقدمٌ مف طرؼ المرأة تتضمف رقـ الس بازتثناء ِ يتـ تزليـ أيٌ كثيقٌ ذاشٌ بالتخقيؽ

 اِزتعانٌ بمخامً. 

  العاـ.  الناُبمنظمٌ غير خككميٌ الخشكؿ أكِن علٍ نزذٌ مف "مخضر اِزتماع" مف مكتب  مف ملجأؽً الخشكؿ علٍ  الراغباتعلٍ النزاء 

 يتـ اِزتماع للضخايا ؽً مخضر ازتماع قانكنً بخضكر رُيس الذليٌ كالمزاعد اِجتماعً القضاًُ هذا المخضر يزلـ للجمعيٌ لجمعيات مف أجؿ ازتؾادة النزاء مف اإليكاء مف طرؼ إخدل ا

 المرأة النزيلٌ. لتضمينى ؽً ملؼ 

ما هً المعلكمات التً تمند للنزاء ضخايا 

اِعتداء الجنزً بذشكص خقكقوف؟ 

 كالذدمات المتكؽرة لوف؟
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 السرطٌ القضاُيٌزُلٌ الموجوٌ للنزاء من طرف مشالد طبيعٌ األ 

 

  أقاربوـ كجيرانوـ كالسوكد أسذاص آذريف مف المختمؿ أف تككف لوـ عّقٌ بأطراؼ السكايٌ كك. تتـ بسكؿ أزازً مع المرأة كالجانًتبيف نتاُح البخث أف المقابّت

 .المختمليف

  اِزتماع إليوـ غالبا ما يككف مف أجؿ التثبيت بذشكص عّقٌ المرأة بالمعتدم أكثر منى كسوكد علٍ عّقٌ أؽاد البخث الميدانً أف األسذاص اآلذريف الذيف يتـ

 قزريٌ 

مف هـ األسذاص الذيف يتـ اِزتماع أك 

 ازتجكابوـ ذّؿ البخث؟

 ؛معلكمات السذشيٌ للمرأة 

 ؛المعلكمات عف المعتدم إف تكؽرت 

  ؛لذم تعرضت إليىف كقكع اِعتداء امكاف ك زمامعلكمات عف 

 ؛نكع العّقٌ بينوا كبيف المعتدم كمدة التعارؼ معى إف كانت علٍ معرؽٌ مزبقٌ بى 

 ٌ؛عتداءاِ. ظركؼ كمّبزات كاقع 

 ؛اف كاف أكؿ اعتداء جنزً أـ تكرر 

 ؛إف كاف هناؾ سوكد 

  ٍتزجيّتَ كام قرينٌ ممكف اف تؾيد القضيٌ–أدلٌ )شكر إف كانت تتكؽر عل 

ٌ التً يتـ طرخا علٍ ما طبيعٌ األزُل

 النزاء؟

 

  إليوا دكف إجراء أم بخث ؽً القضيٌ.  اِزتماعأخد غيرها بخيث يػلؽ الملؼ بعد  ِ يتـ ازتجكاب أمأؽادت بعض النزاء أنى 

  ٌّقٌ أك اِعتداء ك تخكـ األزُلٌ خكؿ أم سذص يمكف أف يككف ساهدا علٍ الع المرأة ؽػالبا ما يككف المعتدم كزتجكاب ك اِزتماع ألطراؼ أذرل مف غير اِؽً خال

 دا كاف المعتدم ذك زكابؽ. ك ما إ َاِعتداءطبيعٌ عّقتى بالمرأةَ كقاُع  َالمعطيات السذشيٌ

ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ طرخوا علٍ 

 )السوكدَ المعتدم آذركف(اآلذريف؟ 

 تنخشر ؽًاألخياف غالبيٌ الجنزً تتككف بسكؿ أزازً كؽً  اِعتداءؽً خاِت  األبخاث الميدانيٌ إلٍ أف األدلٌ التً يتـ جمعوا كازتذداموا بينت: 

 طبيٌ الهد كاسال 

  ٌمخاضر الضابطٌ القضاُي 

  المكلمات الواتؾيٌ كالتزجيّت الشكتيٌ عبر قرصCD ك غيرها 

 ٌللمرأة ك المعتدم.  تخرير مخاضر ازتماع رزمً انطّقا مف مضمكف السكايٌ كالتشريخات السذشي 

 لمرأة. بدك أف كجكد أك عدـ كجكد إشابات جزديٌ أك عّمات علٍ الجانً تُكلٍ أهميٌ كبيرة لػ )أ( تخديد هكيٌ الجانً ك )ب( إثبات عدـ مكاؽقٌ اي 

ما طبيعٌ األدلٌ التً يتـ تجميعوا ذّؿ 

البخث؟ كما هً الكزاُؿ التً يتـ 

 ازتعمالوا مف اجؿ ذلؾ؟
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بعد أف كشؿ ملؾوا للنيابٌ العامٌ تـ اتواموا بتومٌ مف طرؼ سذص كانت علٍ عّقٌ بى ك ّغتشابتعرضت ل إخدل النزاء

 تـ إرغاموا علٍ ممارزٌ العّقٌ الخميمٌأنى تـ تػريرها مف طرؼ المعتدم كالؾزاد رغـ 

 

كشؿ بأم كثيقٌ اك معلكمٌ بعد تقديـ السكايٌ لدل الدرؾ لـ تت َزنٌ تعرضت لّغتشاب مف طرؼ جارها 26ؽتاة تبلؼ مف العمر 

بسًء كطلبكا  كالـ تتكشلعند تكجووا للنيابٌ العامٌ أذبرت أنوـ زاؿ ملؾوا للنيابٌ العامٌ بإرسؾكيا  أذبرتكلت اليى السكايٌ أبما 

خيف طلبت بتخرير مخضر آذر ك كطلبكا منوا تخرير مخضر اذرَ رؽضكاعادت للدرؾ ألذد رقـ الملؼ لكنوـ ك منوا رقـ الملؼ

 ك المعتدم غادر اإلقليـ اِعتداءاسور علٍ  9مرت ذلؾ ألنى انى ِ يمكف برت مف طرؼ الدرؾ أذ

 

 خشلت علٍ نزذٌ مف البخث عف طريؽ المخامً تتضمف معطيات البخث تزلموا مف قبؿ مكظؼ

 ؽً النيابٌ العامٌ

 :ؽً الخاِت التً يراؽؽ ؽيوا الزكج الجانً المرأة إلٍ النيابٌ ?

o ؟سركط مراؽقتى هدق للزكجٌ المعتدم عليواك ما هً ظركؼ 

o ما هً أزباب ذلؾ؟ 

o  المرأة؟تكاجدق علٍ مجريات التبليؼ مف طرؼ تأثير انعكاس كما هك 

o ؟مف طرؼ النيابٌ العامٌ المتذذة يؼ يؤثر ذلؾ علٍ اإلجراءاتك 

 ديك كما سابى ذلؾ لبناء قضيٌ؟أـ ِ ازتذداـ التزجيّت كمقاطع الؾيتعتمد النيابٌ العامٌ إلٍ أم مدل  ?

اِعتداء الجنزً بالرغـ مف عدـ كجكد سوكد ؽً القضيٌ قضايا اإلجراءات ؽً المدعكف العامكف  يكاشؿإلٍ أم مدل  ?

 أك زخب السككل مف قبؿ المرأة؟
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 المخاكـ . ث

 تذكير:

أكدت التً  نزبٌ اإلجابٌ بلػتمف ذّؿ اللقاءات الؾرديٌ مع النزاء ضخايا اِعتداء الجنزً أك درازٌ الملؾاتَ 

َ ؽً المزد اإللكتركنً %62ك نزبٌ  %10للمخكمٌ نتيجٌ اِعتداء الجنزً الذم تعرضت لى إلٍ تكجوت أنوا 

ؽقط علٍ هدق اإلجابات يرتكز َ علٍ اِعتداء الجنزً المخاكـبإجابٌ  لجزء مف البخث الذاصا اؽإف هدكبالتالً 

 . بودق المشالدالعامليف اللقاءات مع  باإلضاؽٌ إلٍ ما تـ التكشؿ بى مف ذّؿ

مف المجيبات %  14 تشؿ الٍ نزبٌملؾاتوف ؽً هدق المرخلٌ  تتكقؾاللكاتً النزاء  تجدر اإلسارة أيضا إلٍ أف

 أنوينوا لدل المخكمٌأكدف أنوف علٍ زؤاؿ أيف يكقؾف إجراءات التبليؼ 

 ف لجأف للمخكمٌ بالمزد اإللكتركنً هك أكبر مف نزبٌ النزاء اللكاتً أكدف مف المّخظ أف نزبٌ النزاء اللكاتً أجبف بككنو

ا مف النزاء ككف إلٍ ؽ ك يرجع ذلؾ وف للنيابٌ العامٌ ؽً الجزء الزابلجكُ لجأف للمخاكـ مباسرة مف أجؿ ملؾات عددنا كبيرن

النتاُح التاليٌ  نيابٌ العامٌ ك بالتالً ؽإفك التً قد تقتضً مركرهف بالضركرة بال ؽقطَ دكف رؽع دعكل جناُيٌ ات طابع مدنًذ

ا.   تذص القضايا المدنيٌ كالجناُيٌ معن

  هك التعرؼ أكثر علٍ كيؾيٌ إجابٌ الزلطات العمكميٌ علٍ التبليػات الجناُيٌ للنزاء اإلجراًُ -البخثكاف الودؼ األزازً مف

ء اللكاتً عبرف عف رغبتوف المساركٌ ؽً البخث ؽكجئ بمجمكعٌ مف النزاؽريؽ البخث غير أف  َضخايا اِعتداء الجنزً

مدل خكؿ  التزاؤؿطرح السًء الدم يجعلنا ن. بمعلكمات عف قضاياهف المدنيٌ َعلٍ األزُلٌ الكاردة ؽً هذا القزـكاإلجابٌ 

مكجب قانكف زبؿ اِنتشاؼ المدنيٌ المتاخٌ بكالتماس ؽقط َ اِعتداء الجنزًتجنب النزاء نظاـ العدالٌ الجناُيٌ ؽً قضايا 

 ألطؾالوـ.  النؾقٌلألطؾاؿ المكلكديف نتيجٌ اِغتشاب ك / أك  النزبلطّؽَ كتخديد كااألزرة 

  ٌالمنظكمٌ تدابير الخمايٌ القانكنيٌ المتاخٌ ؽً أكدت جميع النزاء المجيبات علٍ هدا الجزء مف البخث أنوف لـ تزتؾدف مف اي

 . الجناُيٌ المػربيٌ

 تذتلؼ مف مخكمٌ إلٍ أذرل ك مف هيٌُ األخكاـ ؽإف مضاميف وا إدانٌ الجناة بارتكاب اعتداء جنزًَ ؽً الخاِت التً تتـ ؽي

معدؿ العقكبات التً تشدر ك أباف البخث أف بسكؿ عاـ.  خكـ إلٍ أذرل غير أف الطابع الػالب عليوا هك التزاهؿ مع المعتدم

تككف مف أربعٌ أسور زجنا ناؽذة إلٍ زبع  (األدلٌ أك اِعتراؼبكجكد السوكد ك)غالبا  ضد المعتديف ؽً خالٌ تبكث اإلدانٌ

 درهـ .  60.000درهـ إلٍ 5000كتعكيض مف كأقشٍ عقكبٌ زنكات زجنا ناؽذة 

  ٌتراكح ما بيف سوريف إلٍ زتٌ أسور ناؽذةَ أك ؽإف األخكاـ ضد النزاء قد ت بعّقٌ جنزيٌ ذارج إطار الزكاجَؽً خالٌ المتابع

 مكقكؽٌ التنؾيذ 

 ٌأباف البخث أنى بالرغـ مف تعرض بعض النزاء ِعتداء جنزً إِ أف النزاء خكـ عليوا بتومٌ المساركٌ بالذيانٌ الزكجي 

 الذيانٌ الزكجيٌ. عف خقوا بمتابعٌ الزكج بتومٌ  ٌزكجال بعد تنازؿالمعتدم كأذلً زبيؿ 

 كاج الديف تمت إدانتوـ خككمكا بالضرب ك الجرح لـ يتـ تزجيؿ مف ذّؿ البخث أم خكـ باِغتشاب الزكجً بؿ معظـ األز

 اِغتشاب الزكجًك ليس ب

  خكـ لوف بالذبرة الجينيٌ إلثبات نزب الطؾؿ َنتح عنى خمؿ اِغتشابضخايا القليؿ مف النزاء بيف البخث أف . 
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  ؟للمخكمٌكيف و متٍ تلجأ النزاء 

 مف النيابٌ  إخالٌ ملؾاتوـتمت بؿ مباسرة الٍ المخكمٌ  هـاكدعب فقدمتبيف البخث أف النزاء اللكاتً بلػف باِعتداء الجنزً لـ ت

 .العامٌ

  دعكل مدنيٌ للطّؽ بمكجب قانكف األزرة بدؿ مزطرة اِغتشابَ لغالبيٌ النزاء اللكاتً تتعرضف ِغتشاب زكجً تلجأف

لضرر الناجـ لكليزت الطّؽ 36قاؽ"س"الطّؽ للالػالبيٌ العظمٍ مف قضايا الطّؽ المرؽكعٌ ؽً هذق الخاِت هً مف أجؿ ك

كالدم يؤهلوا للمطالبٌ بالتعكيضات السكؿ األذير مف الطّؽَ  هدا للمرأة نظرينا الخشكؿ علٍالذم يخؽ . اِعتداءعف 

 لكقكع هدا الضرر. إدانٌ جناُيٌ كدليؿ. ى يرتكز علٍ الضررَ لكن

  هناؾ مف تتقدمف بوا ك كميٌ ؽً خالٌ قرار النيابٌ العامٌ بمتابعٌبالمطالب المدنيٌ بمكازاة مع الدعكل العمتتقدمف بعض النزاء

النزاء  بعضلودق اإلمكانيٌ ؽقد أكدت المخاميف للنزاء تنبيى أؽادت النزاء أف األمر يعكد إلٍ مدل بعد شدكر الخكـ باإلدانٌ 

اِزتُناؼ ككدا  ليوـ الخؽ ؽًمما ؽكت ع. الدعكل العمكميٌمف اِنتشاب كطرؼ مدنً بأنوف لـ تمكف علٍ علـ بإمكانيٌ 

 . التعكيض المدنً

  أكد المجيبيف علٍ هدا الجزء مف البخث زكاء النزاء أك المخاميف كما العامليف بالمخكمٌ أف ملؾات اِعتداء الجنزً تدرج

تً تقضيوا مدة الزمنيٌ الضمف جدكؿ زمنً للجلزات يضـ مذتلؼ القضايا الػير مرتبطٌ بالمكضكعَ األمر الدم يؤثر علٍ ال

  .كطكؿ المدة الؾاشلٌ ما بيف الجلزاتأماـ المخكمٌ هدق القضايا 

  ؽً خدكد عسرة خاِت سوريا مف  اِبتداُيٌترد علٍ المخكمٌ اؽاد بعض المزتجكبيف العامليف بالمخكمٌ كما المخاميف أنى

كؿ كما تط. نزاء ضخايا العنؼ الجنزًالجنزً أما مخكمٌ اِزتُناؼ ؽترد عليوا سوريا ذمس خاِت ل اِعتداءنزاء ضخايا 

ؽً خالٌ عدـ كجكد خمؿ الٍ زنٌ ادا كانت المرأة خامؿ الٍ خيف كضع  أسورالجنزً مف أربعٌ  باِعتداءالدعكل المرتبطٌ 

 . الذبرة الجينيٌكاجراء المرأة خملوا 

  إلٍ ما بيف سور قد تطكؿ أماـ المخاكـ  الجنزًاِعتداء وا ملؾات يقضتاف معدؿ المدة الزمنيٌ التً علٍ العمكـ بيف البخث

 ك ذلؾ راجع ؿ: ثّث زنكات

 هؿ هً جنايٌ اـ جنخٌ  •

 هؿ اخيلت القضيٌ علٍ التخقيؽ اـ ِ  •

 هؿ تـ اعتقاؿ الجانً اـ ِ •

 مدل التزاـ الطرؽيف بالخضكر للجلزات يزاهـ أيضا ؽً تأذير الجلزات  •

 . باب المرتبط بإثباتات القضيٌلدؽاع الطرؽيف بتأذير الجلزات لزبب مف األز مطالبٌ •

 ِ تطكؿ الدعكلَ  اِعتراؼ التلقاًُ للجانً يزاهـ ؽً أف •

                                                           
36

ا جدنا: سكلت خاِت الطّؽ للضرر أك اإلذّؿ بسركط 8َ 98) كانت للسقاؽ 2017ذّؿ زنٌ  الػالبيٌ العظمٍ مف خاِت الطّؽ بالمػرب ٪(َ مع خاِت الطّؽ للضرر نادرن

 . (Annuaire Statistique du Maroc َ2018٪ ؽقط مف جميع خاِت الطّؽ )المندكبيٌ الزاميٌ للتذطيطَ 08. 0العقد ؽقط 
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أيضا خزب درجات التقاضً التً اعتمدت ؽً الملؼ ؽادا تـ التقاضً الٍ اعلٍ المراتب قد يطكؿ الملؼ لعدة  •

 زنكات

 دل تكؽير النزاء لإلثباتات بخيث يمكف البث بيف البخث أف قضايا اِعتداء قد تتطلب عدد جلزات تذتلؼ مف قضيٌ ألذرل كبم

غير ملزمٌ بخضكر جميع كأؽادت النزاء أنوف . ؽً الدعكل بعد جلزٌ كاخدة كما يمكف أف تزتػرؽ أخيانا زبع جلزات

 . جلزٌ اك جلزتيف مف أجؿ ازتماع القاضً لتشريخاتواؽقط الجلزات خيث يمكنوا خضكر 
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 المخكمٌ تجارب النزاء مع 

 أزُلٌ خكؿ تجارب النزاء النزاءإجابات 

 تمت مراؽقتوف مف طرؼ مراؽقٌ الجمعيٌ أك مف  %09أزيد مف النزاء اللكاتً تـ إجراء اللقاءات معوف أك اللكاتً تمت درازٌ ملؾاتوف هف نزاء مزتؾيدات مف مذتلؼ ذدمات الجمعيٌ ك بالتالً ؽإف  ٌغالبي

 تكجوف للمخكمٌ رؽقٌ سذص أذر. %53ك هً نؾس النتيجٌ المؤكدة مف ذّؿ البخث اإللكتركنً ما يقارب . دؽاعوا أك شديقٌ األـ ك/أك األبَ د أزرتوا مف قبيؿراطرؼ اخد أؽ

 للمخكمٌ.  فكخدهف تتكجو ـ كهك ما جعلوـالدم طالو باِعتداءكف خريشات علٍ أف ِ يعلـ أخد لنزاء بعض ا 

هؿ تتكجى الناجيات كخدهف أـ يراؽقوـ 

 ؟سذص ما

 ّقضيتوـ للتنازؿ عفسعركا باإلهانٌ أك الضػط ؽً البخث اإللكتركنً  %13ؽً البخث الميدانً ك %50ؿ اللقاءات مع النزاء تبيف أنى ما يقارب مف ذ .. 

  ات خمكلٌ ازتؾزازيٌ ك تكذيبيى مف قبيؿ التأكيد علٍ ذلٌ طرح أزُ معالطبيعٌ العلنيٌ لجلزٌ المخكمٌَ كاضطرارهف إلٍ الخديث عف تؾاشيؿ العنؼ أماـ اآلذريفَ كانعداـ الذشكشيٌَ  أفذكرت النزاء

 كلوا أزبابا تؤثر زلبا علٍ مركرها بالمخكمٌ.  عّقٌ مزبقٌ ك رضاُيٌ مع المعتدم ك ليس اعتداء كما تدعً

 للتراجع عف تشريخاتى.  خيث تتعرض للضػط عليوا مف طرؽوـنتظار مف داذؿ أركقٌ المخكمٌ مع الجانً كعاُلتىَ لّ فأؽادت النزاء أنوف تضطرر 

هؿ هناؾ لخظٌ أك لخظات خيث 

الضػط مف أجؿ  النزاءتتعرض ؽيوا 

التراجع عف قضيتوف؟ أك أخززف 

 باإلهانٌ؟ 

  مف المعتدم ؽً هذق المرخلٌ.  اتذاُؾأؽادت بككنوف كف ٪ عبر اإلنترنت 13أزيد مف  ك اإلجابات ؽً البخث الميدانً٪ مف 50ما يقارب مف 

 بالذكؼ مف المعتدل غير أنى لـ تتذذ ايٌ إجراءات وفالخماُيٌ بالرغـ مف تشريخأنوف لـ تزتؾدف مف أيضٌ إجراءات  أؽادت النزاء . 

 وا أك زبيؿ أزرتوا بسكؿ ؼ مف طرؽى خيث يتعرض زبيلنظرا لػياب مراكز إيكاء ؽً مذتلؼ المناطؽ ؽإف غالبيٌ النزاء تضطررف المككث مع نؾس الزكج المعتدم أك بجكار المعتدم أك ؽً مكاف معرك

 يكمً هك ك أخيانا أزرتى أيضا دكف أم تدذؿ للزلطات. 

 هؿ النزاء تكف ذاُؾات مف المعتديف؟ 

  اِغتشاب إدا لـ تتمكف مف إثباتبإمكانيٌ متابعتوف بتومٌ الؾزاد اذبارهف أكدف أنى تـ  بالبخث اإللكتركنً ٪ 5البخث الميدانً بالمجيبات  4/1أزيد مف . 

 ّؿ اللقاءات مع النزاء المزتجكبات تبيف أف:مف ذ 

 يتـ إذبار الضخايا بإمكانيٌ المتابعٌ بتومٌ الؾزاد ختٍ يتؾاجأف بالخكـ ضدهف ِ 

  .أكدت العديد مف المزتجكبات أنى لـ يتـ إذبارهف باألمر ختٍ مف طرؼ مخاميوف 

  ودق اإلمكانيٌ قبؿ تكجووف للمخكمٌ الجنزً ب اِعتداءعادتا ما تذبر الجمعيات العاملٌ مع النزاء ضخايا 

هؿ تؤثر مقتضيات القانكف الجناًُ 

المتعلقٌ بالؾزاد )العّقات ذارج إطار 

ؽً هدق الزكجيٌ( بسكؿ أك بآذر 

 المرخلٌ علٍ 

  .ٌأؽادت النزاء اللكاتً ازتؾدف مف المزاعدة القضاُيٌ أنوف لـ تؤديف أم سًء أماـ المخكم 

 أؽادت النزاء أف غالبيٌ هدق  رُيس المخكمٌ مرؽكؽ ببعض الكثاُؽ الضركريٌ التً تثبت عجز المرأة مف الناخيٌ الماديٌ مثؿ بطاقٌ راميدلـ طلب ذطً يتقدمف ذّؿ مزاعدة لخشكؿ علٍ اليمكف للنزاء ا

 إلداريٌ المذتشٌ. الكثاُؽ هً تعجيزيٌ بالنزبٌ لوـ إما لمككنوا ؽً ملكيٌ الزكج أك لعدـ قدرتوف علٍ الخشكؿ عليوا مف المشالد ا

  تكاليؼ  َالقزط الجزاؽً ؽً خالٌ المطالب بالتعكيض المدنًَ شندكؽ المخكمٌ المتمثلٌ ؽًمف اإلجابات علٍ المزد الميدانً بأنوا كانت مضطرة ألداء مشاريؼ المخكمٌ ك  %10أؽادت ما يقارب مف

 . المخامًباإلضاؽٌ إلٍ أتعاب الذبرة الطبيٌ إف طالبت بوا المخكمٌ 

  الخكـ ك تنؾيد لتبليؼقضاًُ المؾكض ك أداء مشاريؼ ال باِزتعانٌأؽادت النزاء أنوف ملزمات. 

 ًأكدت بعض النزاء أنوا تضطر للجكء للكاتب العمكمً مف أجؿ طباعٌ مقالوا مقابؿ ذاشٌ ؽً غياب مخام . 

 اضطرار النزاء لخضكر أزيد مف جلزٌ. ا تكاليؼ المبيت ؽً الخاِت تنضاؼ إلٍ مذتلؼ المشاريؼ المباسرة بعض المشاريؼ الػير مباسرة مف تنقؿ ك أخيان 

 ـ( هك مف تكلؼ بذلؾ. أؽادت بعض النزاء أنى ليس لديوف أم علـ بما تـ تأديتى كمشاريؼ نظرا لككف ؽرد مف أزرتى )غالبا رجؿ مف عاُلتوا كاألب أك األخ أك الع 

هؿ النزاء مطالبات بأف تؤديف مقابؿ 

 لماذا؟ سيُا ما؟ كيؼ؟ 
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 نعم
94% 

 ال
6% 

هؿ يراؽقوف سذص ما

 نعم

 ال

52% 48% 

 هل تتعرضن للضػط و اإلهانٌ

 نعم

 ال



 100 

      

      

 
 

26% 

74% 

ٌ الؾزاد ٌ المتابعٌ بتوم  هل أذبرن بإمكاني

 نعم

 ال

48% 52% 

 هل كانت خائفة من المعتدي

 نعم

 ال

10% 

90% 

 هل أدين سيُا مقابل ذدمات المخكمٌ

 نعم

 ال
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  لضخايا اِعتداء الجنزً المخاكمالذدمات التً توؽرها 

 

 

 

 

 

 ؽالكؿ بالنزبٌ لوف القاضً أك رُيس الجلزٌ. بالمخكمٌ العديد مف المساركات ؽً البخث الميدانً لـ تتمكف مف تخديد مف بالضبط قابلف أك مع مف تعاملف . 

 الجنزً  باِعتداءذاص أك غرؽٌ اك قزـ بملؾات بازتقباؿ النزاء ليس هناؾ قضاء ذاص ا المخاميف بأنى الزؤاؿ مف العامليف بالمخكمٌ ك كذدا أؽاد المجيبيف علٍ ه 

  ملؾات نزاء ضخايا العنؼ بما ؽيوا ملؾات ضخايا العنؼ الجنزً. ؽً األزبكع للبث ؽقط ؽً يكـ نص تذشيص بيف البخث أف بعض المخاكـ 

 مف أجؿ مزاندة الضخايا.  ك الجلزاتقاعٌ التخقيؽ وف ؽً الخضكر معٌ النزاء ك مراؽقلوف أشبد يزمد لجمعيات أنى أؽادت ا 

  خيث يراؽقكف النزاء كيطلعنوف علٍ اإلجراءات علٍ العمكـ تتكؽر المخاكـ علٍ المزاعديف/ات اِجتماعيات مف داذؿ ذّيا التكؾؿ بالنزاء ك األطؾاؿ ضخايا العنؼ

 كرات ؽً قضيتوف. كالتط

 

 ؟مف تقابؿ النزاء بالمخكمٌ

  أؽادكا بأنوـ لـ يتلقكا أم كثاُؽ أك معلكمات خكؿ الخقكؽ كالذدمات المتاخٌ لوـك هدا الزؤاؿ بالمزد اِلكتركنً علٍ بات٪ مف المجي70ما يقارب . 

 وفالمخاميف غالبنا ما يتكاشلكف مع آباُوـ أك إذكتوـَ كليس مع ككفلٍ األرجد إلٍ كيرجع ذلؾ ع. ذكرت العديد مف النزاء اللكاتً تمت مقابلتوف عدـ تلقً أم معلكمات 

 مباسرةن. 

 كمكاعيد جلزات الخكـَ  بالنزبٌ اللكاتً تـ إذبارهف بمجمكعٌ مف المعلكمات خكؿ خقكقوف كانت مرتبطٌ بخقوف ؽً الخشكؿ علٍ المزاعدة القضاُيٌَ الخؽ ؽً ازتُناؼ

 الخشكؿ علٍ نزر مف مذتلؼ المخاضر كمخضر الضابطٌ القضاُيٌ عف طريؽ المخامًبإمكانيٌ  أنى تـ إبّغى أؽادت النزاءكما . ٌ الخكـَ اإلجبار بنتيجالمخكمٌ

 كقانكف  لجناًُاقانكف اللـ يتـ إبّغوف بخقوف ؽً طلب كالخشكؿ علٍ تدابير كقاُيٌ بمكجب أنى النزاء اللكاتً عبرف عف ذكؽوف مف المعتدم ذّؿ هذق المرخلٌ  أؽادت

 . المزطرة الجناُيٌ

 قاعدة بيانات ذدمات المخكمٌ المتاخٌ للجموكرhttp://www. mahakim. ma/ ٌأؽادت المنظمات غير الخككميٌ أف هذا . تزمد ألم سذص بتتبع خالٌ القضي

 يزمد لوا بمزاعدة النزاء علٍ متابعٌ ملؾاتوف

لمعلكمات التً تمند للنزاء ما هً ا

ضخايا اِعتداء الجنزً بذشكص 

 خقكقوف؟ ك الذدمات المتكؽرة لوف؟

http://www.mahakim.ma/
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  المخاكمطبيعٌ األزُلٌ الموجوٌ للنزاء من طرف 

  ًَذلؾ أؽراد عاُّت الطرؽيف الجانبيفَ بما ؽً طرؼيمكف للمخاكـ زماع السوكد الذيف يتـ ازتدعاؤهـ مف  َالقانكنيٌمف الناخيٌ كباإلضاؽٌ إلٍ المرأة كالجان . 

  ا  ؽقد تـ تضميف ذلؾ ؽً قزـ أزُلٌ لمزيد مف اِزتؾزار.  َيظور أم تكجى عاـ أك معطيات معينٌالعمؿ الميدانً لـ -لككف البخثنظرن

مف هـ األسذاص الذيف يتـ اِزتماع 

 إليوـ ؽً المخكمٌ؟

 ُاإلقامٌَ المزتكل التعليمً ك غيرها؛ ليٌَ مخؿأزُلٌ خكؿ المعطيات السذشيٌ كالتعريؾيٌ كزف ك الخالٌ العا 

  ؛ك مدة العّقٌ إف ك جدت طبيعٌ العّقٌ التً تجمعوا مع المعتدمأزُلٌ خكؿ 

  ٌ؛أزُلٌ خكؿ مضاميف مخضر النيابٌ العام 

  ؛اِعتداءأزُلٌ تؾشيليٌ خكؿ كقاُع 

 ؛منزؿ الزكجيٌ كالخؾاظ علٍ أزرهفً العكدة إلٍ عما إذا كف يرغبف ؽ اُزُلتأنوا  َّغتشاب الزكجًتعرضتا ل أؽادت امرأتيف 

  ك يجعلوف  عليوفمما يككف لى تأثير كبير  ك مزتؾزةتككف مخرجٌ ك طريقٌ طرخوا ؽً جلزات علنيٌ  عليوفطرح اِزُلٌ أؽاد بعض المخاميف المساركيف ؽً البخث أف

 يرتبكف كِ تدليف بكؿ المعلكمات. 

ٍ ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ طرخا عل

 النزاء ضخايا العنؼ الجنزً؟

 

  جميع جلزات اِزتماع. بمضاميف األزُلٌ التً تطرح علٍ اآلذريف بما ؽيوـ المعتدم لعدـ مكاكبتوف أؽاد عدد كبير مف النزاء بعدـ معرؽتوف 

  ؼ جنزًَ كطبيعٌ العّقٌ بينى كبيف المرأةَ إذا كاف للجانً زكابؽ عنكقاُع اِعتداءتركز عادة علٍ دكرت بعض النزاء أف غالبيٌ األزُلٌ التً تطرح 

ما طبيعٌ األزُلٌ التً يتـ طرخوا علٍ 

 )السوكدَ المعتدم آذركف(اآلذريف؟ 

 ٌ؛مخاضر البخث ك التخقيؽ المعدة مف طرؼ الضابطٌ القضاُي 

 ؛مخاضر قاضً التخقيؽ 

  ؛ككيؿ العاـ للملؾ أك ككيؿ الملؾمخاضر التقديـ أماـ 

 ٌ؛السكاهد الطبي 

 ؛يّت الشكتيٌ ك الرزاُؿ النشيٌالتزج 

 ؛لسؾكيٌ للمرأة كالمعتدم ك السوكدالتشريخات ا 

 ؛مختكيات رزاُؿ الكاتس أب ك الرزاُؿ النشيٌ ك التزجيّت الشكتيٌ إف كجدت 

 ؛نتاُح الذبرة الطبيٌ إدا طالب بوا 

 ؛تقرير الذبرة الطبيٌ التً يمكف للقاضً المطالبٌ بوا ِزتكماؿ التخقيؽ 

 ؛ادم ملمكس علٍ مّبس المرأة )كالدماء مثّ(أم دليؿ م 

 ٌ؛المدكرات الكتابي 

 بازتثناء المخاضر الرزميٌ التً يخشؿ عليوا الدؽاع مف المخكمٌ اتجميع األدلٌ الممكف اعتمادها ؽً مراؽع أؽادت بعض النزاء أنوـ مف كؽركا ك أخضركا 

ما طبيعٌ األدلٌ التً يتـ تجميعوا ذّؿ 

اُؿ التً يتـ البخث؟ كما هً الكز

 ازتعمالوا مف اجؿ ذلؾ؟
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  ٌالمخاكمللنزاء من طرف  الوثاُق المزلمٌطبيع 

  أنوف لـ تتلقيف أيٌ مزتندات أك كثاُؽ مف المخكمٌ عند اِنتواء مف القضيٌ%32٪ مف المساركات عبر اإلنترنت ك 57أؽاد 

 أك كجدف شعكبات مف أجؿ طلبوا. الخشكؿ عليوا مخاـ ك/أك لـ يكف لديوف معرؽٌ بكيؾيٌ  لعدـ تكؽرهف علٍ

 معظموـ إما كاف لديوـ مخامكف أك منظمٌ . خشلت ثلثً النزاء اللكاتً تمت مقابلتوف علٍ كثاُؽ مف المخكمٌ َمف ناخيٌ أذرل

التنؾيذيٌَ نزر المخاضر نزذٌ الخكـ العاديٌ ك غير خككميٌ برؽقتوـ زاعدتوـ ؽً الخشكؿ علٍ إخدل هدق الكثاُؽ أك بعضوا:

غيرها مف الكثاُؽ قرار الخكـ بخؾظ الدعكل كمتابعٌ المرأة بتومٌ الؾزاد كب مف المخامًَ نزر مف مذكرات دؽاع المتوـَ بطل

 المرتبطٌ بزير الدعكل القضاُيٌ. 

 تزلـ نزر األخكاـ عف طريؽ الدؽاع إف كجد أكمف طرؼ الجمعيات عف طريؽ مكقع المخاكـhttp://www. mahakim. 

ma/ . اك تكجى للنزاء كخدهف لمكتب الضبط لطلب نزر األخكاـ 

 األخكاـ التً تشدرها المخكمٌَ أؽادت النزاء ك كدا بعض المخاميف ازتّـ مذتلؼ الكثاُؽ كمكتب الضبط هك المكلؼ بتزليـ ك

رأة شعكبٌ للكشكؿ إليى ذاشٌ كأف األزبقيٌ تعطٍ أف مكتب الضبط عادتا ما يعرؼ اكتظاظا كبير بخيث تجد المالمزتجكبيف 

 للمخاميف ك هك زبب إضاؽً يجعؿ النزاء ِ تطالبف بالكثاُؽ 

 ٍعلٍ العمكـ ك إف كانت تتعلؽ بالخكـ أـ بإجراءات الدعكلالكثاُؽ رهينٌ بطبيعٌ الكثاُؽ ك المدة التً يزتػرقوا الخشكؿ عل

أبلػت عدة نزاء عف عدـ زماعوف النطؽ الؾعلً . زبكعيف بعد شدكر الخكـعادة ؽً غضكف أزبكع إلٍ أؽنزد األخكاـ تزلـ 

ذكرت نزاء أذريات أنوف طلبف مزاعدة إخدل المنظمات غير الخككميٌ . للقرار بزبب اِزدخاـ كالضجيح ؽً قاعٌ المخكمٌ

 للخشكؿ علٍ نزذٌ مف قرار المخكمٌَ خيث كجدف أف ازتذداـ المنشٌ علٍ اإلنترنت معقد. 

 ءات التبليؼ ك اِزتُناؼ رهينٌ بخشكؿ النزاء علٍ نزر األخكاـ ك هً إجراءات معقدة ك غير كاضخٌ للنزاء ذاشٌ إجرا

بالنزبٌ اللكاتً ليس لوف مخامً أك غير مدعمات مف طرؼ جمعيٌ ؽالعديد مف النزاء تجولف بأف هناؾ آجاؿ مخدد لزخب 

تؾكيت  َالمعتدم بدريعٌ عدـ التكشؿ باِزتدعاءك تملص إؽّت  ىك اِزتُناؼ مما ينتح عنأنزر الخكـ مف أجؿ التبليؼ 

عندما  َ أؽادت النزاء أنى ذاشٌ ؽيما يخص المطالب المدنيٌ ذؽرشٌ ازتكماؿ اإلجراءات المزطريٌ الذاشٌ بالتبليؼ ك التنؾي

يذيٌ أك ازتُناؼ أك ملؾات يمكف أف يؤثر ذلؾ زلبنا علٍ أم إجراءات تنؾ َالمنازب نزر األخكاـ ؽً الكقتعلٍ  فِ تخشل

 مكاعيد نواُيٌ ك المرهكنٌ بقضايا مدنيٌَ 

 

 

68% 

32% 

 هل تخشل النزاء علٍ وثاُق من المخكمٌ

نعـ

ِ

http://www.mahakim.ma/
http://www.mahakim.ma/
http://www.mahakim.ma/
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 ٌونتاُح ملؾات النزاء أمام المخاكمطبيع 

  لزلطٌ التقديريٌ أف اك  ؽً قضايا اِعتداء الجنزًؽً اِخكاـ الشادرة  كبيرهناؾ تؾاكت بينت نتاُح البخث العملً أف

القضايا عقكبات الزجنيٌ أك الماليٌَ لكخظ مف ذّؿ درازٌ الملؾات مجمكعٌ مف تلعب دكرا كبيرا ؽً تخديد نزبٌ الللقاضً 

 هدا التؾاكت. مع غياب لتعليّت كاضخٌ خكؿ  متسابوٌ لكف األخكاـ متؾاكتٌ

  نزب اِبف الناتح عف اِعتداء علٍ أنوا مقابؿ اعتراؽى ب رؽض اِعتراؼ باِغتشابالنزاء أف المعتدم أؽادت مجمكعٌ مف

 . ناتجٌ عف الذطكبٌبنكة 

  مف ذّؿ إجابات النزاء المساركات ؽً البخث الميدانً تبيف أف هناؾ ذلط ما بيف إلدانٌ المعتدم إثر اعتداء جنزً أك شدكر

 ضدق خكـ بالطّؽ للسقاؽ الدم طالبت بى الزكجٌ أك الخكـ بنزب الطؾؿ الناتح عف اِغتشاب 

 لكخظ أفالمعتدم ٌ مف ذّؿ درازٌ الملؾات التً تمت ؽيوا إدان: 

 النزاء قد بلػف عف اِعتداء مباسرة بعد كقكعى 

 المرأة قاشر 

  إخدل الجمعيات. طيلٌ مراخؿ التقاضً مف طرؼ كمدعمات مراؽقٌ النزاء كف 

  ملمكزٌ أك سوادة سوكد. أدلٌ تمكنت النزاء مف تكؽير 

 ًكانت النزاء تتكؽرف علٍ مخام 

 مع الناؽد الزجف َ الزجف مع كقؼ النؾادؾات اِعتداء الجنزً قد تتراكح ما بيف أباف البخث أف األخكاـ الشادرة ؽً مل

 َ عقكبٌ زجنيٌ ناؽدة دكف تعكيض أك براءة المتوـَ باإلضاؽٌ إلٍ مزارات أذرل يمكف للملؾات أف تأذذها مف قبيؿ:التعكيض

  أخكاـ بإدانٌ المرأة كالمتابعٌ بالؾزاد 

 ح ك نؾً عليى تومٌ اِغتشابإدانٌ المػتشب بتومٌ الضرب ك الجر . 

 ٌمتابعٌ النزاء بالمساركٌ ؽً الذيانٌ الزكجيٌ مع عدـ متابعٌ الزكج نتيجٌ تنازؿ زكجتى عف خقوا ؽً المتابع 
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بعد تعرضوا لّعتداء الجنزً المكرر بأسكالى )الضربَ التعذيبَ الممارزات السادة( مف طرؼ زكجوا ك بعدما رؽعت دعكل 

 ـ خؾظ الملؼ لػياب السوكد قاُلٌ: "منيف نجيب السوكد كانا ؽً بيت النعاس"ضدق ت

 

 بالزجف أنا بأربعٌ أسور زجنا ناؽذا كهك بسور كاخد  كالمعتدمالقضيٌ لـ تتكقؼ ثـ الخكـ علينا أنا 

 درهـ 500كغرامٌ 

 

لٍ ممارزٌ العّقٌ الخميمٌ تخت أنوا تعرضت لجميع أنكاع العنؼ مف طرؼ زكجوا خيث أنى يجبرها ع إخدل النزاءتخكً 

غادرت بيت الزكجيٌ كبعدما الضرب كالتوديد كالممارزات الساذة قاُلٌ "كاف يضع بجوازم التنازلً إبزارا ختٍ يتلدد بآِمً" 

رؽعت ضدق دعكل الطّؽ كلـ تزتطيع التشريد بالزبب األزازً ك هك اِعتداء الجنزً لكنوا بعد مخاكِت الشلد بينوما ك 

 . مف األهؿ قررت زخب الدعكل كعدـ المتابعٌ لضماف العيش الكريـ لطؾليوا خزب ما جاء علٍ لزانوا ضػط

 

 إخدل النزاء تكجوت للمخكمٌ بعد مركر تماف زنكات عف اِعتداء للمطالبٌ بثبكت النزب عف إخدل الجمعيات

 

زنٌ تعرضت لّذتطاؼ كاإلرغاـ علٍ  17لعمر خكـ علٍ المعتدم بزتٌ أسور خبزا مكقكؽٌ التنؾيذ ؽً ملؼ قاشر تبلؼ مف ا

أذد األقراص المولكزٌ كالكسـ علٍ ذراعوا بالزجاُر كتشكيرها عاريٌ مع مخاكلٌ اؽتضاض بكرتوا ك ذلؾ ألنوا اعترؽت أنوا 

 كانت علٍ عّقٌ زابقٌ معى . 

 

ـ عف مكاقع المخاكـ اإللكتركنيٌ مف إمرأة لـ يزتطعف معرؽٌ مختكل الخكـ بزبب اِكتظاظ بقاعٌ الجلزات كليس لوف عل 13

 عف إخدل الجمعيات. أجؿ تتبع الملؾات

 

 درهـ 500 كغرامٌ للمرأة التنؾيذ بالنزبٌ كقؼ مع لكف اسور 3 ب عليوما المخكمٌ خكمت خيث الؾزاد بتومٌ الطرؽيف ادانٌ تمت

 

46% 

13% 

11% 

13% 

12% 
5% 

 مآِت ملؾات اإلعتداء المنزً

إدانٌ المعتدم

براءة المعتدم

عدـ متابعٌ المعتدم

تنازؿ المرأة

متابعٌ المرأة بالؾزاد

زجف المرأة بتومٌ الؾزاد أك المساركٌ ؽً 

الذيانٌ الزكجيٌ
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 الزكجيٌ لـ يتـ الخكـ عليى الذيانٌ تومٌ عف لى تنازلت زكجتى ألف

 

 كالؾزاد تزلمت الخكـ مف مكتب اِخكاـ خيت تـ تقديـ الطلب مف طرؼ مخاميٌ  إلدانٌباالخكـ 

 المرأة ازتػرؽ ازبكع للخشكؿ عليى

 

 كاخد سور لمدة كالمعتدم أسور لألربعٌ بى أنا بالزجف خكمت الذم الخكـ

 

 الدعكل عف التنازؿ ثـ اِذير ؽً خيث الزكجيٌلبيت  رجكع دعكل زكجوا عليوا رؽع

 

 زكاجوا مف المعتدم تـ الخكـ عليى زنٌ ناؽدة. تعرضت لّغتشاب كاِعتداء الجنزً كرغـ تنازلوا ك قاشر

 

بالماٌُ  99اعطيت ؽيى الذبرة الجينيٌ التً جاءت ايجابيٌ بنزبٌ  كازتُناؽيا(خكـ ابتداُيا ػرير كاغتشاب قاشر نتح عنى خمؿ )الت

 ازتؾاد مف الزراح المؤقت ألنىالجانً للتبليؼ  كمازاؿ راُجا اماـ المخكمٌ بزبب عدـ العثكر علٍ

المترتبات القانكنيٌ تقكـ علٍ أزاس أنوا هً مف ؽوؿ ؽً خالٌ ما إدا عبر النزاء عف عدـ الرغبٌ ؽً العكدة لبيت الزكجيٌ  ?

 ؟غادرت بيت الزكجيٌ

األجكبٌ التً تلقيناها أنوا غير كاضخٌ كتذتلؼ خزب بالرغـ مف طرخنا هدق األزُلٌ ؽً هدا البخث إِ أنى تبيف مف مذتلؼ 

خضكر مراقبيف ؽً المخاكـ كتدكيف المّخظات  األمرتطلب المشدر المزتجكبَ لكف مف أجؿ الكقكؼ علٍ ما هك ممارس ؽعّ ي

 الجلزات. طيلٌ 

 المخكمٌ؟اِعتداء الجنزً ب قضايايتـ اعتمادهـ كسوكد ؽً مف  ?

 ؟ٌ كثيرةبأي 

 دة؟لسوال وـمف يطلب 

  مف؟كلشالد ألم غرض تطلب سوادتوـ 

  ٌسوادتوـ؟ كأخجيٌما هً القيم 

يزأؿ أسذاص أذريف مف قبيؿ هؿ يزأؿ المعتدكف نؾس األزُلٌ؟ ؟ هؿ بالضبط التً يتـ طرخوا علٍ النزاءهً األزُلٌ ما ?

 ؟مثّ السوكد

 المراؽعات؟تعتمدها كتقدموا النيابٌ العامٌ ؽً ما هً الخجح القانكنيٌ التً  ?

 ؽً المراؽعات؟ يعتمدها كيقدموا الدؽاعا هً الخجح القانكنيٌ التً م ?

 ؽً قضايا العنؼ الجنزً؟زعٌ للبخث عليوا ما هً أنكاع األدلٌ التً  ?

 ؟كثيرةأم ب 

  ؟شالد مفكاألدلٌ هدق ما هك الػرض مف 

 ما هً قيمٌ كأخجيٌ هدق األدلٌ؟ 

 ت كمقاطع الؾيديك كما سابى ذلؾ كدليؿ؟ يزمد القضاة بازتذداـ التزجيّكؽً أيٌ سركط إلٍ أم مدل  ?

 الجنزً؟ الجناُيٌ المرتبطٌ باِعتداءقضايا الالقضاة عند الؾشؿ ؽً  يقدمواما هً األزس القانكنيٌ كاِزتدِِت التً  ?
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 ٌ؟لعدـ المتابع 

 لإلدانات؟ 

 ٌُ؟للتبر 

 ؟لتخديد العقكبات 

  المخكمٌ كتخليلوا.خكاـ كاملٌ مف اإلجابٌ علٍ هدق األزُلٌ أيضا الخشكؿ علٍ نزر األقد يتطلب 

 طبيعٌ التنزيق ما بين مذتلف الزلطات العموميٌ؟ . ج

 :يجب التمييز بيفألمف كا مذتلؼ القطاعات العمكميٌ: الشخٌَ العدؿبيف التنزيؽ كعند تقييـ التؾاعّت 

 يذدموا:ا كبطيُا كمعقدكإجراء إدارم مزطرم غالبا ما تعتبرق النزاء  التنزيؽ ِ 

  ٌمتاؿ: تنقؿ السرطٌ القضاُيٌ مع النزاء مف أجؿ الخشكؿ علٍ سوادة طبيٌ مف مشالد الشخٌ بعد تعليمات مف النياب

 العامٌ(

  ؽً مذتلؼ  المزاعديف/ات اِجتماعييف/اتالتعاكف الذم يزوؿ كشكؿ المرأة إلٍ الذدماتَ غالبنا بمبادرة سذشيٌ مف

 . ذّيا التكؾؿ بالنزاء ضخايا العنؼ

 اتشاؿ المزاعدة اِجتماعيٌ بالواتؼ بالنيابٌ العامٌ للخشكؿ علٍ اإلذف بمند المرأة بالسوادة الطبيٌ التً تؾيد  مثاؿ

 اِعتداء الجنزً

 :الجمعيات النزاُيٌ المخليٌَ يجب التمييز بيفكبيف القطاعات الثّثٌ التعاكف ما ك بالمثؿَ عند تقييـ تؾاعؿ

 لتنؾيذ اإلجراءات. التعاكفك تنزيؽ  

  ٌمثاؿ: تمكيف الجمعيٌ مف اإلذف بإيكاء النزاء ؽقط باتشاؿ هاتؾً بالنيابٌ العام 

  إذبارهـ بالذدمات المتكؽرة لدل الجمعياتالنزاء كتكجيى 

 مثاؿ اِزتماع كاِزتسارة القانكنيٌ كاإليكاء . 

 ياـ بوا. التملص مف المزؤكليٌ المرتبطٌ أزازا بودق المشالد كإخالٌ النزاء علٍ الجمعيات للق 

 ٌغيرها. كتابٌ السكايٌ ك. مثاؿَ مزاعدة النزاء علٍ ازتكماؿ األكراؽ الرزمي 

مف ذّؿ اإلجابات علٍ المزد اإللكتركنً تبيف أف جميع النزاء المجيبات اعتبرف أنى لـ يكف هناؾ أم تنزيؽ أك تعاكف ما بيف 

 دمات:مذتلؼ المشالد مف أجؿ تزويؿ كلكجوف أك ازتؾادتوف مف مذتلؼ الذ

 أذرل.  عمكميٌالشخٌ لـ تزوؿ كشكلوـ إلٍ ذدمٌ  مشالدأف مف اإلجابات ٪ 85 أؽادت 

  .أؽاد أزيد مف نشؼ المجيبات أف السرطٌ القضاُيٌ لـ تنزؽ أك تزوؿ كشكلوا لذدمات المشالد العمكميٌ األذرل 

 92%  .مف المجيبات أكدت أف النيابٌ العامٌ لـ تقـ بسًء أيضا 

 87 ٪ أيضا لـ تقـ بأم سًء ؽً هدا المزتكل. مخكمٌ الأكدكا بأف 
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 النيابٌ العامٌ المشالد األمنيٌ مشالد الشخٌ العمكميٌ

 تـ ؽً بعض الخاِت ربط اِتشاؿ بالنيابٌ ي

العامٌ مف طرؼ مشالد الشخٌ للخشكؿ 

 علٍ اإلذف بمند السوادة الطبيٌ 

  ؽً خالٌ الكِدة لألموات العازبات تنزؽ

مع السرطٌ القضاُيٌ مف مشالد الشخٌ 

أجؿ تخرير مخضر كِدة أـ عازبٌ بقزـ 

أيضا مف أجؿ إجراءات التذلً ك. الكلدة

 عف المكلكد إذا رغبٌ المرأة بذلؾ

 ِاِكتؾاء يتـ التنزيؽ مع باقً المشالد ك 

تمكينوـ مف العّج ؽً زاء كبازتقباؿ الن

 :الخاِت التاليٌ

  ًخيف ِ تبدم النزاء رغبٌ ؽ

 اِعتداءلٍ تقرير يؾيد الخشكؿ ع

 الجنزً

  عندما ِ تككف هناؾ جركح ذطيرة

 أك كِدة

  مشالد الشخٌ النزاء لتزويؿ كلكج أخيانا يتـ

 ربط اِتشاِت الواتؾيٌ مف ذّؿ العمكميٌ 

  ؽً خالٌ الكِدة لألموات العازبات تنزؽ مشالد

الشخٌ مع السرطٌ القضاُيٌ مف أجؿ تخرير مخضر 

 زـ الكلدة. كِدة أـ عازبٌ بق

  ٌأبلػت النزاء عف امتعاضوف كمضايقتوف مف مراؽق

السرطٌ القضاُيٌ للنزاء لدل مشالد الشخٌ 

العمكميٌ مف أجؿ الخشكؿ علٍ السوادة الطبيٌ تنقيدا 

 لتعليمات النيابٌ العامٌ. 

 التنزيؽ أخيانا مع إخدل الجمعيات إليكاء النزاء 

  التنزيؽ مع الجمعيٌ بودؼ

لٍ كتابٌ ع النزاءمزاعدة 

 السكايات

 

 

 زيارة اخدل الجمعيات المذتشٌ بذلؾ ا علٍاقترخك

 

 كنتاُجوا طبيعيٌ تجاكب الزلطات العمكميٌ . ح

 

النتيجٌ

خؾظ السكايٌ دكف أم إجراء

تنازؿ المرأة عف سكايتوا

الزكاج بالمعتدم

البخث عف المعتدم

اِزتماع للمعتدم

اعتقاؿ المعتدم

 

 إجايٌ السرطٌ ك الدرؾ ك نتاُجوا

التخايؿ علٍ الضخيٌ مف أجؿ ازتدراج المعتدم كإثبات عّقٌ زابقٌ ما بينوما

 .مف أجؿ التشريد بمعرؽتوا بالمعتدم عليوا الضػط 

باإلجراءات المتذذة ؽً الملؼها عدـ إذبار

قليّ إسعار الضخيٌ بكؿ إجراءات المتذذة كبمآؿ مخضرها 

اِزتماع للنزاء إنجاز البخث ك تخرير مخضر بخث إثر تعليمات النيابٌ العامٌ

أخيانا اعتقاؿ المعتدم كتقديمى 

أخيانا تـ تمكيف النزاء مف مّجئ إليكاُوف لدل اخدل الجمعيات
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النتيجٌ

خؾظ السكايٌ لعدـ كؾايٌ األدلٌ

تنازؿ المرأة عف سكايتوا

المساركٌ ؽً الذيانٌ الزكجيٌ/متابعٌ المرأة بتومٌ الؾزاد

بالمعتدمالزكاج 

خشكؿ النزاء علٍ إثباتات طبيى باإلعتداء

المعتدممتابعٌ 

لمعتدمإشدار مذكرة بخث ضد ا

 إجابٌ النيابٌ العامٌ ك نتاُجوا

التخايؿ علٍ الضخيٌ مف أجؿ ازتدراج المعتدم كإثبات عّقٌ زابقٌ ما بينوما

 .الضػط علٍ الضخيٌ مف أجؿ التشريد بمعرؽتوا بالمعتدم 

عدـ إجراء بخث 

عدـ ازتدعاء المتوـ لّزتماع إليى

 إرجاع الزكجٌ لبيت الزكجيٌ

ازتقباؿ ك اإلزتماع ك التكجيى للمشالد العمكميٌ األذرل

اعطاء األمر للمشالد األمنيٌ مف أجؿ اجراء البخث

إعطاء تعليماتَ المراؽقٌَ للسرطٌ ثـ الٍ المزتسؾٍ لتلقً العّجات الضركريٌ كالخشكؿ علٍ 

السوادة الطبيٌ 

أخيانا كضع الجانً تخت الخرازٌ اذا كاف معركؼ ك هناؾ أدلٌ تابثٌ 

النتيجٌ

خؾظ الملؼ لعدـ كجكد أدلٌ

تنازؿ المرأة عف الدعزل

المساركٌ ؽً الذيانٌ الزكجيٌ/متابعٌ المرأة بتومٌ الؾزاد

بالمعتدمالمرأة زكاج 

تبرٌُ المعتدم

إدانٌ المعتدم

 إجابٌ المخكمٌ ك نتاُجوا

تعريض المرأة إلهانٌ

عدـ خمايٌ النزاء

. أجؿ اإلقرار بعّقٌ رضاُيٌ مفوا الضػط على

عدـ تعميؽ البخث

النظر ؽً القضيٌ مع إشدار الخكـ 

اإلذبار بالخؽ ؽً الطعف ؽً خالٌ عدـ قبكلوا المنطكؽ

التمكيف مف المزاعدة القضاُيٌ أخيانا
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 ما مدى رضا النزاء عن إجابٌ مذتلف المشالد العموميٌ؟ 

  نتيجٌ. لنزاء كما كانت تتكقعى اكارتبطت أزازا بكؿ خالٌ كَ العمكميٌتباينت نزبٌ رضا النزاء عف ازتجابٌ القطاع 

  تكقعات النزاء مف مشالد العمكميٌ هً ؽً كنً كما الميدانً علٍ أف مطالب كاإلجابات زكاء ؽً البخث اإللكترتسير

مف خقوف تطبيؽ ما هك قانكنً ك"المعاملٌ الجيدة" أك "بخيث ارتبطت جؿ مطالبوف ؽً  َكجد منذؾضٌخدها األدنٍ 

 رغب ؽيى النزاء عف الرغبٌ ؽً ذلؽ ذدمات غير مكجكدة قانكنا مثّ. لـ تؾد أيٌ إجابٌ خكؿ ما كانت ت "أزازا

 

 

النتيجٌ

عدـ قدرة النزاء علٍ التبليؼ باإلعتداء

عدـ اللجكء للمزتسؾيات تؾاديا إلعتقالوف

اللجكؤ للكِدة أك اإلجواض ؽً سركط غير زليمٌالتذلً عف األبناء ؽً سركط غير قانكنيٌ

التمكيف أخيانا مف الؾخكشات كالعّجات مجانا

 إجابٌ مشالد الشخٌ العمكميٌ ك نتاُجوا

الضػط علٍ الضخيٌ رؽض تزليـ سوادة طبيٌ تؾيد اِعتداء الجنزً بدكف إدف النيابٌ العامٌ

 .مف أجؿ التشريد بمعرؽتوا بالمعتدم 

ازتدعاء السرطٌ القضاُيٌ

عدـ اختراـ مبدأ الزريٌ

إهانٌ ك تجريد النزاء

ازتقباؿ ك اإلزتماع ك التكجيى للمشالد العمكميٌ األذرل

 راضيٌ جدا 

8% 

 راضيٌ 

14% 

 غير راضيٌ

17% 

 مزتاءة

9% 

 مزتاءة جدا

52% 

ٌ بالمزد الميدانً   مدى رضا النزاء من تؾاعل الزلطات العمومي



 111 

 السرطٌ القضاُيٌ           مشالد الشخٌ العمكميٌ

        

 المخكمٌ             النيابٌ العامٌ
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 أكبر الخبزيٌ المدة تككف أف أتمنٍ كنت

 

 ؽعلتى علٍ يعاقب فا تريدق كانت زراخى إطّؽ علٍ راضيٌ تكف لـ

 

 لـ تكف راضيٌ علٍ اتواموا بالؾزاد

 

 لـ تكف علٍ عّقٌ ؽزاد مع المعتدم لقد ظلمت

 

  المشالد العموميٌ؟ الذي كانت ترغب ؽيى النزاء منما 

مت ت ت النزاء اللكاتًَ ذكرفعند زؤالوـ عما )أرادكا( مف مذتلؼ الجوات الؾاعلٌ العامٌ ردنا علٍ العنؼ الجنزً الذم تعرض

مجمكعٌ مف العكامؿ المذتلؾٌ كالمتداذلٌ التً كانت زتزمد لوـ "بالخشكؿ  َعبر اإلنترنت علٍ خد زكاء اتالمسارككما مقابلتوـ 

 "خقكقوفعلٍ 
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جلزات زريٌ ك أماكف آمنٌ ك ذاشٌ •

باإلزتماع لوا

التنزيؽ ما بيف مذتلؼ الؾاعليف •

العمكمييف لتزويؿ ك تبزيط 

اإلجراءات

تكاجد طبيب سرعً ؽً مكاف إقانمتوا •

لتؾادم الزؾر لمزاؽات طكيلٌ

المزاعدة القانكنيٌ كالتمثيؿ مف قبؿ •

مخاـ

أف ِ تّخؽ بتومٌ العّقات الجنزيٌ •

"الؾزاد"ذارج إطار الزكاج 

التعكيض عف الضرر الذم لخؽ بوا•

دعـ الطؾؿ الناتح عف اإلغتشاب•

اِعتراؼ بنزب األطؾاؿ•

الخمايٌ مف الجانً•

اإلجراءات كجلزات اِزتماع المعجلٌ•

تخقيؽ نسط ك ؽعاؿ•

القبض الؾكرم علٍ الجانً كمخاكمتى •

كمعاقبتى

عدـ اإلؽراج عف الجانً•

أطكؿ عقكبٌ بالزجف للجانً•

"الدعـ"•

سذص ما يزتمع إليوا•

"معاملٌ جيدة"•

اِعتراؼ بالعنؼ الذم تعرضت لى•

أف ِ تّـ•

اختراـ الزريٌ•

 تطبيق القانون خزن اإلزتقبال

ذدمات عموميٌ 

 منازبٌ
 إجابات مُّمٌ
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III. ٌمّخظات ذتامي 
 

األخكام القانونيٌ الخاليٌ بسأن العنف الجنزً غامضٌَ وتختوي علٍ ثػرات كبيرةَ وتؾتقر إلٍ تعريف  .1

 . ""الرضاسامل لمشطلد 

التعريؾات القديمٌ كالمخدكدة لّغتشاب علٍ أنى "ضد إرادة المرأة" ِ تعكس الخقاُؽ اِجتماعيٌ أك تأذذ بعيف اِعتبار األسكاؿ 

المذتلؾٌ كالكثيرة للزلككيات كالظركؼ القزريٌ التً يزتذدموا الجناة ِرتكاب اِعتداءات الجنزيٌ دكف مكاؽقٌ المرأة كختٍ دكف 

 للعنؼ الجزدم. اللجكء 

األخكاـ القانكنيٌ الخاليٌ التً تقتضً أعماؿ عنؼ جزدم مشاخبٌ ِعتداء جنزًَ تقشً أيٌ إمكانيٌ للمتابعٌ باِعتداء الجنزً 

مما يجعؿ النزاء أماـ ذيار التعرض للعنؼ الجزدم بارز للعياف ؽً خالٌ ما إدا رؽضت الرضكخ . عند انتؾاء أيٌ إشابٌ جزديٌ

نزًَ أك اذتارت زّمتوا الجزديٌ بأف تشبد رهينٌ اِعتداءات المزتمرة للمعتدم مادامت لف تتمكف مف إثبات ذلؾ لّعتداء الج

 كبالتالً إؽّت الجانً مف العقاب. 

أبلػت النزاء عف مجمكعٌ متنكعٌ مف الظركؼ كالزلككيات القزريٌ التً كثيرا ما يلجأ لوا مرتكبك العنؼ الجنزًَ ذاشٌ كأنوا ِ 

بما ؽً ذلؾ الضػط اللؾظً كاإلكراق كاِختياؿ كالكعكد الكاذبٌ كذيانٌ الثقٌ كإزاءة ازتذداـ الزلطٌ. . طكم علٍ عنؼ جزدمتن

ا هك تعمد مرتكبً العنؼ الجنزً الذيف يأذذكف مدة زمنيٌ ؿ "تويئ/إعداد" المرأة للذضكع  بيف البخث أف الزيناريك األكثر سيكعن

كما بيف البخث أنى غالبا ما يتـ . َ مف ذّؿ اإلطراء كالكلمات الطيبٌ كالذداع كالتّعب بالمخيطِعتداء كضماف عدـ مقاكمتوا

اذتيار النزاء المعتدل عليوـ بدقٌ علٍ أزازا ضعؾوف اِجتماعً ك/أك اِقتشادم أك شػر زنوف أك ككنوف خامّت إعاقٌ 

 )ذاشٌ ذهنيٌ( أك لكجكد عّقٌ قرابٌ/مزؤكليٌ عليوف. 

ٌ إلٍ ذلؾَ ؽإف تجريـ العّقات الجنزيٌ ذارج إطار الزكاج يجعؿ النزاء اللكاتً تتعرضف ِعتداء ماَ عرضٌ ِزتمرار باإلضاؽ

هدا اِعتداء. بيف البخث أف النزاء اللكاتً تعرضف ِعتداء جنزًَ ذاؿ هدا اإلجراء القانكنً ما بينوف كبيف التبليؼ عف المعتدمَ 

الزجف إذا ما بلػت انيٌ تعرضوا لإلدانٌ كالمتابعٌ كازتػؿ هدا المقتضٍ القانكنً لتذكيؼ المرأة بإمكلككف هدا األذير أم المعتدم 

ذارج مما يبرز أف تجريـ العّقات الجنزيٌ . عنىَ مما مكف العديد مف المعتديف اِزتمرار ؽً اعتداءاتوـ الجنزيٌ دكف أيٌ مخازبٌ

 علٍ ارتكاب اِعتداءات الجنزيٌ ضد النزاء ك تكرارها.  -ف ردعوـ بدِن م -تسجعوـ إطار الزكاج تمكيف الجناة ك

بدًِ . تعكس القوانين واإلجراءات والممارزات الخاليٌ المتعلقٌ بالعنف الجنزً القوالب النمطيٌ الجنزانيٌ .2

 من التركيز علٍ الجانً وزلوكىَ 

جٌ عف مكاؽقٌ خرة كطكعيٌَ بؿ يركزكف أكثر عما إدا كاف مف األزاس ِ يتزاءؿ الؾاعليف العمكمييف عما إدا كانت العّقٌ نات

 الطرؽاف متزكجاف أـ غير متزكجيف؟

ؽمف المّخظ أنى عندما يككف مرتكب اِعتداء الجنزً هك الزكجَ ؽوك ِ يعاقب عليى لودق الشؾٌ نظرا لككف اِغتشاب الزكجً 

 . 37ف ؽيوا الزكج بارتكاب اعتداء جنزً ضد زكجتىلـ يبيف البخث اإلجراًُ عف أم خالٌ خيث أدي. غير مجرـ قانكنا

ؽمف المختمؿ أف يتـ إعادة تشنيؼ العنؼ الجنزً علٍ أنى  َأيضاَ عندما يككف المعتدم غير مرتبط بعّقٌ زكجيٌ مع المرأة

ى عّقٌ عاطؾيٌ ؽأف تراؽؽ المرأة المعتدم إلٍ مكاف ماَ أك أف تككف تربطوا ب. "عّقات جنزيٌ غير سرعيٌ" ذارج إطار الزكاج

خاليٌ أك ختٍ زابقٌَ يعتبر ذليّ كاؽيا إلدانٌ المرأة ك اعتبار اِعتداء "عّقٌ رضاُيٌ" أم تكؽر عنشر "الرضا"َ دكف إجراء أم 

مف مآِت ملؾات  %17تخقيؽ أك بخث جاد خكؿ الكاقٌ بخد ذاتوا ك الظركؼ المخيطٌ بوا كاعتداءَ بيف البخث اإلجراًُ علٍ أف 

زجنوف المرأة بتومٌ الؾزاد أك المساركٌ ؽً الذيانٌ  ات الجنزيٌ المعركضٌ علٍ المخاكـ تككف مآِتوا متابعٌ النزاء ك/أكاِعتداء

 38.ختٍ الدعارة الزكجيٌ أك

                                                           
37

  2019ب التقرير: تنؾيد الزيازٌ الجناُيٌ للنيابٌ لرُازٌ النيابٌ العامٌ تمت متابعٌ زكج كاخد بتومٌ اِغتشاب الزكجً خز 2019برزـ زنٌ  

http://www.pmp.ma/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/#  
38

 2019مف مجمكع القضايا المعركضٌ علٍ المخاكـ المػربيٌ المتعلقٌ بنظاـ األزر ة األذّؽ العامٌ ذّؿ زنٌ  % 59ارة نزبٌ الؾزاد ك الذيانٌ الزكجيٌ ك الدع اختلت قضايا

 المرجع الزابؽ

http://www.pmp.ma/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
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 كنتيجٌ للمقتضيات القانكنيٌ. بيف الكاقعَ أف غالبيٌ مرتكبً العنؼ الجنزً هـ أسذاص لديوـ أك كانت لديوـ عّقٌ خميمٌ بالضخيٌ

  -زكاء ذندقت ضمف العّقات القانكنيٌ أك "غير القانكنيٌ"  -ك اإلجراُيٌ الخاليٌَ ؽإف الػالبيٌ العظمٍ مف جراُـ العنؼ الجنزً 

 تبقٍ بدكف عقاب. 

 ِ تخشل النزاء علٍ الخمايٌ الكاؽيٌ من العنف .3

ٌَ غير أف البخث اإلجراًُ لـ يكسؼ عف أم علٍ الرغـ مف كجكد تدابير كقاُيٌ ؽً القانكف الجناًُ كقانكف المزطرة الجناُي

خاِت تـ تمكيف النزاء ؽيوا مف هذق التدابيرَ ختٍ بالنزبٌ ألكلُؾ الذيف لجكء للزلطات العمكميٌ كأعربكا لوـ عف تلقيوـ توديدات 

 . 39مف الجناة

 

لػير متمكنات مف اللجكء لنظاـ العدالٌ يجب التأكيد علٍ غياب كلً للتدابير الخماُيٌ المدنيٌ يمكف النزاء الػير الراغبات أك ا

ُيٌ الجناُيٌَ اِزتؾادة منواَ ؽالتدابير الخماُيٌ الخاليٌ المتاخٌ هً تدابير جناُيٌَ ِ يمكف إعمالوا إِ بعد السركع ؽً الدعكل الجنا

إلٍ هذق المرخلٌ )أم المتابعٌ بيف البخث العملً أف الػالبيٌ العظمٍ لخاِت العنؼ الجنزً ِ تشؿ أبدنا . أك بعد إدانٌ الجانً

 . الجناُيٌ(

عدـ إعماؿ تدابير الخمايٌ الخاليٌ المتكؽرة علٍ الرغـ مف مخدكديٌ نطاقوا كما هك مبيف أعّقَ يجعؿ غالبيٌ النزاء غير مخميات 

 مف التعرض للعنؼ مف جديد ؽً المزتقبؿ. 

 

 ت الجناة من العقاب؟تكرس إجابٌ الدولٌ الخاليٌ علٍ العنف الجنزً ضد المرأة إؽّ .4

 ِ تأذذ القكانيف الجناُيٌ الخاليٌ بعيف اِعتبار خقاُؽ جراُـ العنؼ الجنزً أك تعالجواَ بما ؽً ذلؾ خقيقٌ أف: غالبيٌ الجناة هـ مف

 ؛  غالبنا ما يقع العنؼ الجنزً ؽً المنازؿ الذاشٌ؛  ؽً معظـ الخاِت ِ يذلؼ اِعتداء الجنز40ًالمخيط السذشً للمرأة

إشابات جزديٌ ظاهرة؛  غالبنا ما يككف هناؾ ؽارؽ زمنً بيف كقكع اِعتداء ك تارير اإلبّغ عنى ك غيرها مف الخقاُؽ المذككرة 

أعّق. باإلضاؽٌ إلٍ ذلؾَ ؽإف عدد المرات القليؿ التً تلجأ ؽيوا النزاء للزلطات العمكميٌ تطلب ؽيوا النزاء المزاعدة مف الزلطات 

ا مع الكثير المرتؾعٌ كالمتكررة كالطكيلٌ األمد للعنؼ الجنزً الذم تتعرض لى النزاء.العامٌ يتناقض ت ا شارذن  ناقضن

 

القكانيف الخاليٌ تدابير أك إمكانيات كاؽيٌ للؾاعليف العمكمييف مف أجؿ التخقيؽ بسكؿ معمؽ نؾس الكقتَ ِ تكؽر اإلجراءات ك ؽً

 وا كمعاقبتوـ بسدة. جدم ؽً جراُـ العنؼ الجنزً ك متابعٌ مرتكبيك

نتيجٌ لودق القكانيف كاإلجراءات الجناُيٌ الػير مُّمٌَ باإلضاؽٌ لكثرة العقبات كتنكعواَ كما هك مؾشلٌ ؽً هذا التقريرَ ؽإف 

مف قبيؿ اللجكء لطلب الطّؽ )إذا كانت متزكجٌ . النزاء اللكاتً تعرضف للعنؼ الجنزً غالبان ما يلتمزف اِنتشاؼ المدنً ؽقط

ف الجانً(َ مخاكلٌ إثبات النزب )إذا أدل اِغتشاب إلٍ الخمؿ(َ ك/ أك الزعً للنؾقٌ كالدعـ المالً مف أجؿ الطؾؿ )زكاء ؽً م

 كبالتالًَ يككف مرتكبك العنؼ الجنزً مرة أذرة ؽً منأل مف نظاـ العدالٌ الجناُيٌ. . خالٌ الزكجٌ أـ ِ(

 

 تعرضت لى. المرأة هً من تعاقب علٍ العنف الجنزً الذي  .5

علٍ النقيض مف اإلؽّت الزاُد مف العقاب لمرتكبً العنؼ الجنزًَ ؽإف الزلكؾ الػالب هك أف تتعرض النزاء ضخايا اعتداء 

جنزً لمذتلؼ أسكاؿ العقاب كنتيجٌ لودا اِعتداءَ ؽيمكف أف تعاقبف مف داذؿ منازلوف كأزرهف أك مف طرؼ المجتمع ؽً األماكف 

طبيعٌ المّبس التً ترتدينواَ نكع األسذاص الديف  –بؿ نظاـ العدالٌ الجناُيٌ: تعانيف مف التخكـ ؽً زلككوـ العمكميٌ كأيضا مف ق

 . تتخدث إليوـَ زلككياتواَ ذهابوا كإيابواَ تؾكيرها ككؿ رغباتوا بخيث تشبخف مطالبات بالتزاـ الشمت كالتذؾً

لمثؿ هذا العنؼ  -أك عدـ اِزتجابٌ  -ا يجعؿ ازتجابٌ الزلطات العمكميٌ العنؼ الجنزً هك ؽً خد ذاتى انتواؾ لخقكؽ اإلنزاف. مم

 تزيد مف تعميؽ عدـ تمنع النزاء مف ممارزٌ خقكقوف اإلنزانيٌ األذرل:

  .اللكاتً تضطررف إلٍ ترؾ المدرزٌ يتـ انتوؾ خقوف ؽً التعليـ 

 ؿ. أكلُؾ الذيف أُجبركا علٍ ترؾ كظاُؾوـ انتوؾ خقوـ اِقتشادم ؽً العم 

 تعرض النزاء لشدمات نؾزيٌ أك خمؿ قزرم أك إجواض أك ؽقداف الجنيف ؽإف خقوف ؽً الشخٌ ينتوؾ 

  ٌتلؾ اللكاتً بقيف منعزِت عف المجتمع باذتيارهـ أك بالقكةَ تعرضكا لّنتواؾ لخقكقوـ ؽً المساركٌ ؽً الخياة العام

 كخريٌ التنقؿ. 

 ضاُيٌ بزبب عّقات جنزيٌ ذارج الزكاج انتوكت خقكقوـ ؽً الذشكشيٌَ أكلُؾ الذيف خككمكا أك هددكا بالمتابعٌ الق

 كالرأم كالتعبير.  َكخريتوـ الؾرديٌ باإلضاؽٌ إلٍ خرمانوـ مف التجمع كتككيف الجمعيات

                                                           
39

 جريمٌ ارتكبت مف طرؼ الزكج. المرجع الزابؽ 12منوا  2019ضخيٌ جنايٌ القتؿ العمد ضد النزاء برزـ زنٌ  41تـ رشد  
40

 متابعيف هـ إما أب أك أخ أك أبف أك زكج الضخيٌ باإلضاؽٌ إلٍ رُيزوا ؽً العمؿ المرجع الزابؽ 9نجد  2019ِغتشاب ذّؿ زنٌ مف بيف المتابعيف با 
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تتطلب ازتجابٌ الدولٌ المنازبٌ للعنف الجنزً ضد المرأة معالجٌ ؽعالٌ للعواُق العديدة التً تواجووا  .6

 غ عن العنف الجنزً والتخؾيز علٍ زخب سكاواهن ؽيما بعد.النزاء ؽً اإلبّ

 

تكاجى النزاء العديد مف العقبات كلديوف العديد مف األزباب التً تسجعوـ علٍ عدـ التبليؼ عف العنؼ الجنزً أك ختٍ اِنتشاب 

 كطرؼ مدنً ؽً الدعكة الجناُيٌ ختٍ النوايٌ دكف أف تتنازؿ. 

 

ا لتبرير عدـ لجكء المرأة لنظاـ العدالٌ الجناُيٌ هك "التؾزير النمكذجً الجاهز  ك  ا كتكرارن اؽتقار المرأة إلٍ الذم يتكرر مرارن

بالقكانيف كاإلجراءاتَ لكف ك كما هك مكضد ؽً هذا التقريرَ يبدك أف الزيازات كإجراءات كما الممارزات المعتمدة  المعرؽٌ"

ك المرتبطٌ بالعنؼ الجنزًَ هً غير  –األمف ك العدالٌ علٍ خد زكاء  مشالد الشخٌَ -مف طرؼ المؤززات العمكميٌ المعنيٌ 

كاضخٌ كغير متزقٌ ك غير معممٌ كما هً مربكٌ ؽً غالب األخيافَ  ؽإذا لـ تكف غير كاضخٌ ختٍ اآلفَ ختٍ بالنزبٌ للؾاعليف 

زاءَ أك ختٍ لكاتبً هذا التقرير أك قراُىَ العمكمييف المزُكليف عف إنؾاذهاَ أك للمنظمات غير الخككميٌ التً تقدـ المزاعدة للن

 ؽكيؼ يمكف التكقع مف النزاء ضخايا اِعتداء الجنزً ؽوموا ك اِزتعانٌ بوا بؿ ك الثقٌ ؽيوا. 

 

كهً المقاربٌ المنتوجٌ  –بدِن مف مجرد خث النزاء علٍ "التخدث علننا" أك رؽع سعارات )ِ تزكتًَ ِ تشمتً. . . ( عف العنؼ 

يجب العمؿ ك تركيز الجوكد بسكؿ عاـ  –ف قبؿ الجوات الخككميٌ كالمنظمات غير الخككميٌ علٍ خد الزكاء بالمػرب خالياَ م

علٍ معالجٌ العقبات القانكنيٌ كاِقتشاديٌَ المتنكعٌ ك المؾشلٌ ؽً هذا التقريرَ باإلضاؽٌ إلٍ التشدم إلٍ التوديدات الؾعليٌ 

 بؿ الجميع:  المعتدمَ عاُلتىَ عاُلتوا بؿ ك مف طرؼ ختٍ الزلطات العمكميٌ نؾزوا. كالملمكزٌ التً تكاجووا النزاء مف ق

 

 

  

 
 قٌ أم أزطورةالسرف خقي"

علٍ الرغـ مما تختلى ؽكرة "السرؼ" كتبرير العديد مف الزلككيات بمنطؽ الدؽاع عف السرؼ إِ أف البخث 

هـ مف يخثلكف شدارة مرتكبً  -المخيط السذشً للمرأة  –اإلجراًُ بيف أف أكبر المداؽعيف عف السرؼ 

ت بدعكل داُما الخؾاظ عف السرؼ لككف ما العنؼ الجنزً ضدها. كلمكانتوـ هاتى هـ مف يؾرضكف عليوا الشم

  .يقع مف داذؿ المخيط يجب أف يبقٍ مف داذلى

بيف البخث أف اللجكء لمؾوكـ "السرؼ" غالبا ما يككف مف أجؿ معاقبٌ النزاء عف عدـ مخؾظتوا علٍ "سرؽوا 

 بدؿ معاقبٌ الجانً عف مزى أك توديدق لودا السرؼ

رة المرأة" بيف البخت أف عاُّت النزاء ضخايا العنؼ تلجأف لمشالد هناؾ ربط ما بيف مؾوكـ "السرؼ ك بكا

الشخٌ أزازا للتأكد إف كانت الؾتاة ِزالت بكرا أـ ِ ك هً النتيجٌ التً زتخدد أيضا إف كانكا زيتابعكف 

 .مزطرة التبليؼ أـ ِ
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IV.  جدول تلذيشً لمذتلف اللقاءات المنظمٌ والملؾات المدروزٌ ذّل للبخث العملً خول العنف الجنزً ضد

 النزاء 
 

التارير إجراء اللقاء  الجمعيٌ

أك تارير الملؼ 

 المدركس

 مكاف إجراء اللقاء

مكاف خيث أذدت الملؾات  ك

 المدركزٌ

المدينٌ )الجوٌ( تكاجد األسذاص 

الملتقٍ بوـ ك مكاف تكاجد المخاكـ 

 المزجلٌ أماموا الملؾات المدركزٌ 

  :كشؼ للمساركيف/ات ؽً مذتلؼ اللقاءات

 اللقاءات الؾرديٌ:  النزاء ضخايا العنؼ الجنزً

ما بيف  جمعيٌ أمؿ بالخاجب

ك  15/07/2019

25/06/20 

  ٌمقر الجمعي 

 ٌمكتب المخامي 

  ًمقر جمعيٌ سريكٌ ؽ

 المنطقٌ

 -بكدربالٌ -مكناس -الخاجب

 أككرام -زبع عيكف -تاكجطات

 :عدد النزاء المزتجكبات

 30 امرأة 

 :زف النزاء المزتجكبات

  زنٌ 51زنٌ ك  16ما بيف 

 :ذشاُص النزاء المزتجكبات

 أموات عازبات 

 تلميذات/طالبات 

 ٌعامّت ؽّخ 

 ّت ؽً الجنسعام 

 ًعامّت معامؿ/مقاه 

 ربات بيكت 

 موف خرة 

 ٌنزاء خامّت إعاق 

ما بيف  جمعيٌ النكاة بسيساكة

ك  19/07/2017

20/06/2020 

 ٌمقر الجمعي 

 يعاتضؽً ال 

 سيساكة

 جماعٌ مجاط

 عدد النزاء المزتجكبات

 47 امرأة 

  زنٌ 42ك  17ما بيف 

 :الذشاُص المونيٌ للنزاء المساركات

 ؾّخٌعامّت ؽً ال 

 طالبات 

 ٌمزتؾيدات برامح الجمعي 

 ربات بيكت 

 عامّت نظاؽٌ بالمقاهً ك المزتسؾيات 

ما بيف  بتازة جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات

ك  15/07/2019

29/11/2019 

 ٌكاؼ الػار  –باب مركج –خد امزيلٌ  مقر الجمعي

 -مطماطٌ -أكنكؿ –مػراكة  –

 -تاهلٌ  -باب مرزكقٌ  -كلدماف

 -تيزٌ -يؼاكِد اسر -جرزيؼ

 -خد اكِد ازبيار –مككزٌ  -الرنات

كاد امليؿ - -بكسؾاعٌ -مكناس -كجدة

 عدد النزاء المزتجكبات

 امرأة 30

 :زف النزاء المزتجكبات

 زنٌ 44زنٌ ك  16ما بيف 

 ذشاُص النزاء المزتجكبات
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 -بنً اؽتد -تاكريت –تيزم  كزلً –

 -بنً ؽرازف-ؽاس-بكخلك

 ربت بيت 

 تلميدة 

 يٌتمزتذدمٌ بالب 

 عاطلٌ عف العمؿ 

 ٌمزتؾيدة برامح الجمعي 

 ٌطالب 

 ٌمزتذدم. 

جمعيٌ ؽدراليٌ رابطٌ خقكؽ 

 بكرزازات النزاء

ك  14/10/2019

19/06/2020 

 مقر الجمعيٌ

 اتشاؿ هاتؾً

 

 ترميكتَ كرزازات

 تزناذتَ زككرة

 الناظكرَ تزاريفَ أكادير

 عدد النزاء المزتجكبات

 امرأة 20

 :زف النزاء المزتجكبات

 زنٌ 49زنٌ ك  17بيف  ما

 اللقاءات مع الزلطات العمكميٌ

ت(
عيا

جتما
ِ
ت ا

عدا
زا
ت كالم

ف/ا
ضي

ر
ت المم

طباء/ا
أل
خٌ )ا

ش
ال

 

 مندكبيٌ الشخٌ  جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ بالخاجب

 مزتسؾٍ مكِم الخزف 

 مزتسؾٍ ازرك 

 الخاجب

 أزرك

 مكناس

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع الشخٌ

 لقاءات 6

 طبيب 

 زاعدة اجتماعيٌم 

 ٌطبيبٌ مكلؾٌ بالذلي 

مزتسؾٍ ابف زهر   جمعيٌ النكاة بسيساكة

 بمراكش

  ًالمزتسؾٍ اإلقليم

 بسيساكة

 مندكبيٌ الشخٌ بسيساكة 

  ٌالمركز الشخً بجماع

 مجاط

 مراكش

 سيساة

 جماعٌ مجاط

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع الشخٌ

 لقاءات 6

 2 نزاء ك األطؾاؿ ضخايا العنؼمزاعدة اجتماعيٌ بكخدة التكؾؿ بال 

 ٌالمزاعدة اِجتماعيٌ بمندكبيٌ الشخ 

 طبيبٌ سرعيٌ داذؿ كخدة تكؾؿ بالنزاء ك األطؾاؿ ضخايا العنؼ 

 ًطبيبٌ عامٌ بالمركز الشخ 

 ًقابلٌ ؽً المزتسؾٍ اإلقليم 

المزتسؾٍ اإلقليمً ابف   جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات بتازة

 باجٌ

 ٌالمندكبيٌ اإلقليميٌ للشخ 

 تكشؼ بيت غّـ مز

 بتازة

 :عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع الشخٌ تازة

 لقاءات 7

 2 مزتسؾٍ الالمزاعدة اِجتماعيٌ المكلؾٌ بالنزاء كاِطؾاؿ ضخايا العنؼ ب 

  ٍالممرضٌ الرُيزيٌ لقزـ األمراض العقليٌ كالنؾزيٌ بمزتسؾ 

  ٌالمزؤكلٌ عف برنامح شخٌ المواجريف بمندكبيٌ الشخ 

  ًمزتكشؼ بال بابمركز الشخٌ للسطبيبٌ ؽ 

  المدير اإلقليمً بمزتسؾٍ ابف باجٌ بتازة 

 مزتكشؼ الممرضٌ الرُيزيٌ بؾضاء الشخٌ للساب ب 

جمعيٌ ؽيدراليٌ رابطٌ خقكؽ النزاء 

 بكرزازات

  مزتسؾٍ زيدم خزايف

 بناشر

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع الشخٌ كرزازات

 لقاءات : 5

 ض النزاء كالتكليدطبيبٌ مذتشٌ ؽً أمرا 

 ٌطبيب رُيس قزـ مشلخٌ األمراض النؾزيٌ كالعقلي 

 طبيب بقزـ المزتعجّت 

 2 اجتماعً رُيس القزـ اِجتماعً لذليٌ التكؾؿ بالنزاء /ةمزاعد 
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ؿ 
ذ
ف دا

ت م
عيا

جتما
ِ
ت ا

عدا
زا
طٌ كالم

ر
س
ؾ كال

ر
الد

ؾ
ر
طٌ كالد

ر
س
ال

 

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع األمف الخاجب مركز الدرؾ الملكً جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ بالخاجب

 لقاءات 2

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع األمف سيساكة مديريٌ األمف الكطنً بسيساكة جمعيٌ النكاة بسيساكة

 لقاءات 6

 رُيس ذليٌ مناهضٌ العنؼ ضد النزاء 

 3 ٌناُب رُيس ذليٌ مناهضٌ العنؼ/ ممثؿ ذليٌ / ضابط سرط 

 2 ٌمؾتش سرط 

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع األمف تازة قزـ السرطٌ القضاُيٌ  جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات بتازة

 لقاءات مع السرطٌ 3

  ٌرُيس السرطٌ القضاُي 

 2 ذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ  رؤزاء 

جمعيٌ ؽدراليٌ رابطٌ خقكؽ النزاء 

 بكرزازات

 عدد اللقاءات مع العامليف بقطاع األمف رزازاتك المركز الترابً للدرؾ الملكً

 لقاء كاخد

 قاُد المركز الترابً لدرؾ الملكً بكرزازات 

ت
عيا

جتما
ِ
ت ا

عدا
زا
النيابٌ العامٌ كالم

 

 مخكمٌ اِزتُناؼ جمعيٌ أمؿ للمرأة كالتنميٌ بالخاجب

 المخكمٌ اِبتداُيٌ

 أزرك

 مكناس

 عدد اللقاءات مع العامليف بالنيابٌ العامٌ

 لقاءات 4

 2  ٌناُب ككيؿ الملؾ بالمخكمٌ اِبتداُي 

 2 ة الككيؿ العاـ للملؾ بمخكمٌ اِزتُناؼ /ناُب 

 عدد اللقاءات مع العامليف بالنيابٌ العامٌ مراكش مخكمٌ اِزتُناؼ جمعيٌ النكاة بسيساكة

 لقاء كاخد

 ناُب الككيؿ العاـ للملؾ بمخكمٌ اِزتُناؼ بمراكش 

 المخكمٌ اِبتداُيٌ  درات بتازةجمعيٌ تؾعيؿ المبا

 مخكمٌ اِزتُناؼ 

 عدد اللقاءات مع العامليف بالنيابٌ العامٌ تازة

 لقاءات 2

 ناُب ككيؿ الملؾ بالمخكمٌ اِبتداُيٌ بتازة 

 المزاعدة اِجتماعيٌ بمخكمٌ اِزتُناؼ بتازة 

جمعيٌ ؽدراليٌ رابطٌ خقكؽ النزاء 

 بكرزازات

 المخكمٌ اِبتداُيٌ

 اِزتُناؼ مخكمٌ 

 عدد اللقاءات مع العامليف بالنيابٌ العامٌ كرزازات

 لقاءات 4

  ٌككيؿ الملؾ لدل المخكمٌ اِبتداُي 

  ناُب الككيؿ العاـ للملؾ بمخكمٌ اِزتُناؼ 

  المزاعدة اِجتماعيٌ بذليٌ التكؾؿ بالنزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ بمخكمٌ اِزتُناؼ 

 النزاء كاألطؾاؿ ضخايا العنؼ بالمخكمٌ اِبتداُيٌمزاعدة اجتماعيٌ بذليٌ التكؾؿ ب 

ضاة ك 
خكمٌ )الق

الم

ت 
عيا

جتما
ِ
ت ا

عدا
زا
الم

خكمٌ(
ؿ الم

ذ
ف دا

م
 مخكمٌ اِزتُناؼ جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ بالخاجب 

 المخكمٌ اإلبتداُيٌ

 مكناس

 آزرك

 عدد اللقاءات مع العامليف بالمخكمٌ

 لقاءات: 3

 ِزتُناؼمزاعدة اجتماعيٌ بمخكمٌ ا 

 ٌكاتب الضبط بالمخكمٌ اِبتداُي 

 ٌمزاعدة اجتماعيٌ بالمخكمٌ اِبتداُي 

 عدد اللقاءات مع العامليف بالمخكمٌ مراكش مخكمٌ اِزتُناؼ جمعيٌ النكاة بسيساكة

 لقاءات: 2
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  ٌبازتقباؿ النزاء ضخايا العنؼ مكلؾٌبمخكمٌ اِزتُناؼ بمراكش مكظؾ 

 قاضً بمخكمٌ اِزتُناؼ بمراكش 

 عدد اللقاءات مع العامليف بالمخكمٌ تازة مخكمٌ األزرة بتازة جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات بتازة

 لقاءات: 2

  ٌرُيس قزـ األزرة بالمخكمٌ اإلبتداُي 

  ٌالمزاعدة اِجتماعيٌ بقضاء األزرة بالمخكمٌ اإلبتداُي 

جمعيٌ ؽدراليٌ رابطٌ خقكؽ النزاء 

 بكرزازات

 عدد اللقاءات مع العامليف بالمخكمٌ كرزازات مخكمٌ اِزتُناؼ

 لقاء كاخد:

  قاضً التخقيؽ بمخكمٌ اِزتُناؼ 

 مجمكعات النقاش

ش
ت النقا

عا
جمك

م
 

جمعيٌ أمؿ 

 للمرأة ك التنميٌ

 بالخاجب

ما بيف 

ك  28/10/2019

13/03/2020 

 مقر الجمعيٌ

 مقر جمعيٌ أذرل مخليٌ

 مقر دار الطالبٌ

 الخاجب

 مكناس

 بكدربالٌ

 ت النقاش ك عدد النزاء المساركات عدد مجمكعا

 10  مساركٌ 190لقاءات لؾاُدة 

 المعدؿ الزنً للنزاء المساركات

  زنٌ 50زنٌ ك  15الزف ما بيف 

 :الذشاُص المونيٌ للنزاء المساركات

 عامّت ؽً الجنس 

 ٌمزتؾيدات كرسات الذياطٌ ك الخّق 

 طالبات 

 ٌنزاء خامّت إعاق 

جمعيٌ النكاة 

 بسيساكة

 ما بيف

ك  11/09/2019

26/02/2020 

 مقر الجمعيٌ

 تعاكنيٌ مخليٌ

 

 

 سيساكة

 جماعٌ مجاط

 

 

 عدد مجمكعات النقاش ك عدد النزاء المساركات 

 7  مساركٌ 64لقاءات لؾاُدة 

 المعدؿ الزنً للنزاء المساركات

  زنٌ 42ك 17ما بيف 

 :الذشاُص المونيٌ للنزاء المساركات

 ٌالمزتسؾيات /ً نظاؽٌ بالمقاه/ عامّت ؽً الؾّخ 

 طالبات 

 ٌمزتؾيدات برامح الجمعي 

 ربات بيكت. 

جمعيٌ تؾعيؿ 

 المبادرات

 بتازة

ما بيف 

24/09/201922/

11/2019 

 عدد مجمكعات النقاش ك عدد النزاء المساركات  إقليـ تازة مقر الجمعيٌ

 4  مساركٌ 146لقاءات لؾاُدة 

 المعدؿ الزنً للنزاء المساركات

  زنٌ 57زنٌ ك  16ما بيف 

 :الذشاُص المونيٌ للنزاء المساركات

 ٌمزتؾيدات مف برامح الجمعي 

 ٌمزتؾيدات برامح التربيٌ الػير نظامي 

 ٌأموات مزتؾيدم رياض األطؾاؿ التابعٌ للجمعي. 

جمعيٌ ؽدراليٌ 

رابطٌ خقكؽ 

 النزاء

 بكرزازات

ما بيف 

ك  11/10/2019

14/01/2020 

 مقر الجمعيٌ

 مقر جمعيٌ سريكٌ مخليٌ

 اكف الكطنًالتع

النادم النزكم التابع للسبيبٌ ك 

 الرياضٌ

منزؿ إخدل النزاء المساركات 

 كرزازات

 جماعٌ ترميكت

 عدد مجمكعات النقاش ك عدد النزاء المساركات 

 14  :مساركٌ 124لقاء لؾاُدة 

 المعدؿ الزنً للنزاء المساركات

  زنٌ 60زنٌ ك  17ما بيف 

 :مساركاتالذشاُص المونيٌ للنزاء ال

  ربات بيكت 
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 ؽً البخث

 

  ٌك اِعماؿ اليدكيٌ ك الخّقٌ  كالخلكيات مزتؾيدات مف كرسات الذياط 

  ٌمنذرطات ؽً التعاكني 

  عامّت ؽً الجنس 

  مثقؾات بالنضير 

 ٌمزتؾيدات مخك األمي 

 اللقاءات مع المخاميف

ت
خاميا

ف ك الم
خامي

ت مع الم
اللقاءا

 

 الجمعيٌمقر  بالخاجب جمعيٌ أمؿ للمرأة ك التنميٌ

 مكتب المخاميف

 الخاجب

 مكناس

 

 عدد اللقاءات مع المخاميف

 لقاءات 4

 2 بويٌُ مكناس ات مخامي 

 مخامً هيٌُ ؽاس 

 مخامً هيٌُ القنيطرة 

 مخكمٌ مراكش جمعيٌ النكاة بسيساكة

 مكتب المخامً

 مقر الجمعيٌ

 عبر الواتؼ

 مراكش

 سيساكة

 عدد اللقاءات مع المخاميف

 لقاءات  4

 شهيٌُ مراك 

 مقر الجمعيٌ  بتازة جمعيٌ تؾعيؿ المبادرات

 مكتب المخامً

 تازة

 جرزيؼ

 عدد اللقاءات مع المخاميف

 لقاءيف 

 مخامً بويٌُ المخاميف بتازة مكتبٌ بتازة 

 مخامً بويٌُ المخاميف بكجدة مكتبى بجرزيؼ 

 مراجعٌ الملؾات

جعٌ
را
ت الم

الملؾا
 

جمعيٌ أمؿ 

 للمرأة ك التنميٌ

 بالخاجب

 ما بيف

 إلٍ 04/01/2016

12/11/2019 

 

 أرسيؼ الجمعيٌ

 ارسيؼ مخاميٌ بمكناس

 

 عدد الملؾات المراجعٌ

 ملؾا  50

 المعدؿ الزنً لشاخبات الملؾات المراجعٌ:

  زنٌ 36زنٌ ك  16ما بيف 

 :ذشاُص شاخبات الملؾات المراجعٌ

 تلميذة 

  ٌبالؾّخٌ/ المنزؿ / المقاهً عامل 

 ت كت بيارب 

 اتطالب 

 ّلعمؿت عف اعاط 

 قاشر 

 القادمٌ منوا النزاء شاخبات الملؾات المراجعٌ كالمناطؽ المدف 

 إؽراف 

 الخاجب 

 ٌبكدربال 

 أككرام 

 تاكجطات 

 ذنيؾرة 

 زبع عيكف 

 بكؽكراف 

 مكناس 

 ازرك 
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 الخاج قدكر 

 المخاكـ الشادرة عنوا الملؾات المراجعٌ

 ٌبآزرك المخكمٌ اإلبتداُي 

 المخكمٌ اإلبتداُيٌ بمكناس 

 ُناؼ بمكناسالمخكمٌ اإلزت 

جمعيٌ النكاة 

  بسيساكة

ملؾات ما بيف زنٌ 

 2018ك  2010

 عدد الملؾات المراجعٌ ملؾات الجمعيٌ

 ملؼ  36

 المعدؿ الزنً لشاخبات الملؾات المراجعٌ:

  زنٌ 66زنٌ ك  16ما بيف 

 :ذشاُص شاخبات الملؾات المراجعٌ

 اتذتلمي 

 ت كت بيارب 

 ّتعام 

 ّإعاقٌ تخام 

 ٌمكظؾٌ/مزتذدم 

 رقاش 

 المدف ك المناطؽ القادمٌ منوا النزاء شاخبات الملؾات المراجعٌ

 سيساكة 

 مجاط 

 مراكش 

 المخاكـ الشادرة عنوا الملؾات المراجعٌ

 المخكمٌ اإلبتداُيٌ بمراكش 

 مخكمٌ اإلزتُناؼ بمراكش 

جمعيٌ تؾعيؿ 

 المبادرات

 بتازة

 -2017ملؾات 

  2019ك  2018

 أرسيؼ الجمعيٌ

 أرسيؼ المخامً

 جمعيات ؽً المنطقٌأرسيؼ 

 

 عدد الملؾات المراجعٌ

 ملؾا  50

 المعدؿ الزنً لشاخبات الملؾات المراجعٌ:

  زن66ٌزنٌ ك  16ما بيف 

 :ذشاُص شاخبات الملؾات المراجعٌ

 ات/ تلميداتطالب 

 ٌأـ عازبٌ عامل 

  ٌأـ عازب 

 كتبي اترب  

 اتمزتذدم  

 ّعف العمؿ تعاط 

 اتمطلق 

 ت الملؼ مدف ك مناطؽ تكاجد النزاء شاخبا

 تاهلٌ                              تازة                                   تاكريرت                               ابف ؽتد 

 كلدماف                        كادم امليؿ                                    بكخلك                            كاؼ الػار 

 اجدير                             مػراكة                                     اكنكؿ                              جرزيؼ 

 باب مرزكقٌ                        بنً ؽرزاف                                       ؽاس                                الرنات 

 الكعدة                            مطماطٌ                                    امزيلٌ                           باب مركج 

 بكسؾاعٌ                         تيزم كزام                                   
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 المخاكـ الشادرة عنوا الملؾات المراجعٌ

 تازة 

 جرزيؼ 

 ؽاس 

 تاكريرت 

جمعيٌ ؽدراليٌ 

قكؽ رابطٌ خ

 النزاء

 بكرزازات

 ملؾات مف :

25-01-2010 

 2019-03-03إلٍ 

 عدد الملؾات المراجعٌ ملؾات الجمعيٌ

 ملؾا  50

 المعدؿ الزنً لشاخبات الملؾات المراجعٌ:

  زنٌ 49زنٌ ك  17ما بيف 

 :ذشاُص شاخبات الملؾات المراجعٌ

 ّبيكت  تعام 

 ّعف العمؿ تعاط 

 اتتلميذ 

 ت كت بيارب 

 ّجنس تعام 

 تّعام 

 ٌمكظؾٌ/مزتذدم 

 ٌذياط 

 مدف ك مناطؽ تكاجد النزاء شاخبات الملؼ 

 كرزازات 

 ترميكت 

 تنػير 

 زككرة 

 زاككرة 

 تزناذت 

 ٌقلعٌ مككن 

 أكدز 

 تزاريف 

 أمً نكِف 

 المخاكـ الشادرة عنوا الملؾات المراجعٌ

 بكرزازات 

 : اِزتماراتعدد  اإلزتطّع عبر اإلنترنيت

 116ازتمارة 

 :البخث اإللكتركنًذشاُص المساركات ؽً 

 ٌتلميذة/طالب 

 ربٌ بيت 

 ٌمزتذدمٌ/مكظؾ 

 عمؿ خر 

 ٌعاملٌ ؽً الؾّخ 

 ًعاملٌ ؽً المشانع/المقاه 

 عاملٌ ؽً الجنس 

 ٌشخاؽي 

 




