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Iات ي :  ألاسس و املرحع 

إن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان،  

والوارد  2016 أبر�ل 21  بتار�خالنواب بناء ع�� طلب إبداء الرأي املوجھ من طرف السيد رئيس مجلس 

؛   بنفس التار�خع�� املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان 

؛     منھ234 وال سيما املادة النواببناء ع�� النظام الداخ�� ملجلس 

) بإحداث 2011 (فاتح مارس 1432 من ريع ألاول 25 صادر �� 1.11.19بناء ع�� الظه�� الشر�ف رقم 

؛    منھ16املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، و السيما املادة 

بناء ع�� مبادئ بلغراد حول العالقة ب�ن املؤسسات الوطنية �حقوق إلا�سان و ال��ملان، و السيما 

 ؛  م��ا28 و 25، 24، 22املبادئ 

 واملجلس الوط�ي �حقوق النواب  ب�ن مجلس 2014 د�سم�� 10بناء ع�� مذكرة التفاهم امل��مة بتار�خ 

 ؛       م��ا2إلا�سان، و السيما املادة 

، 121، 120، 119، 118، 117، والفصول 22، 21، 19الفصول بناء ع�� الدستور والسيما تصديره و

؛    منھ126، 123

بناء ع�� اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة كما تم تفس��ها ع�� ا�خصوص  

؛  العنف ضد املرأة"  املعنونة " �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة ل19التوصية العامة رقم 

 حقوق الطفلبناء ع�� اتفاقية حقوق الطفل  كما تم تفس��ها ع�� ا�خصوص  بالتعليق العام ل�جنة 

 وكذا التعليق العام   ) �عنوان " �حة املراهق�ن ونمّوهم �� إطار اتفاقية حقوق الطفل2003 (4رقم 

؛   واملعنون " حق الطفل �� التحرر من جميع أش�ال العنف"2011 أبر�ل 18، الصادر بتار�خ 13رقم 

 املعتمد من قبل ا�جمعية العامة لألمم املتحدة ،إلاعالن �شأن القضاء ع�� العنف ضد املرأةبناء ع��  

؛  1993 د�سم�� 20 بتار�خ 48/104بموجب قرارها 

بناء ع�� إعالن وم��اج عمل بيج�ن الصادر عن املؤتمر العال�ي الرا�ع املع�ي باملرأة الذي ا�عقد �� بيج�ن 

 واعتمد من قبل ا�جمعية العامة لألمم املتحدة بمقت�ىى 1995 سبتم��  15 إ�� 4خالل الف��ة من 

 منھ ال�ي �علن عزم الدول ع�� منع 29 والسيما الفقرة 19961 يناير 17 بتار�خ 50/42القرار  رقم  

 بيج�ن ؛      مــــــن م��اج عمــل130 إ�� 112جميع أش�ال العنف املوجھ ضد املرأة والفتاة وكذا الفقرات 
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 املعنون "تداب�� 1998 ف��اير 2 الصادر بتار�خ 86/52بناء ع�� قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم

 منع ا�جر�مة والعدالة ا�جنائية الرامية إ�� القضاء ع�� العنف ضد املرأة" ؛

  واملعنون " 2008 د�سم�� 18 املعتمد بتار�خ 155/63ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم  بناء ع�� قرار 

 ؛ تكثيف ا�جهود للقضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة"

 املعنون " عنوان 2010 يونيو 8، املعتمد بتار�خ 14/12 رقم   مجلس حقوق إلا�سان قراربناء ع�� 

�سريع ا�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: ضمان ال��ام ا�حرص الواجب 

  ؛ملنع العنف

تكثيف  واملعنون "  2011يونيو 7 1 املعتمد بتار�خ 17/11 رقم   مجلس حقوق إلا�سان قراربناء ع�� 

ا�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: ضمان بذل العناية الواجبة �� 

 ؛ا�حماية"

 و املعنون "  تكثيف 2012 يوليوز 5، املعتمد بتار�خ 20/12 رقم ر مجلس حقوق إلا�سان قرابناء 

: سبل انتصاف النساء الالئي �عرضن  ا�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة

؛ للعنف"

تكثيف ا�جهود  املعنون : " 2013 يونيو 14 بتار�خ 23/25مجلس حقوق إلا�سان رقم   بناء ع�� قرار 

الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: منع الاغتصاب وغ��ه من أش�ال العنف 

 ؛ "ا�جن�ىي والتصّدي لها

 املعنون " الت�جيل 2014 يونيو 26 ، املعتمد بتار�خ 26/15  رقم بناء ع�� قرار مجلس حقوق إلا�سان 

ضد املرأة كحاجز أمام تمكي��ا  با�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: العنف

 واقتصاديا" ؛ 
ً
سياسيا

، املعنون " الت�جيل 2015 يوليوز 2 ، املعتمد بتار�خ 29/14 رقم  بناء ع�� قرار مجلس حقوق إلا�سان 

 ؛  : القضاء ع�� العنف املن���" با�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة

ال�جنة املعنية تذك��ا بالتعليقات ا�ختامية ذات الصلة بم�افحة العنف ضد النساء املوجهة إ�� بالدنا 

 ؛ 2008 أبر�ل 8بتار�خ  بالقضاء ع�� التمي�� ضد املرأة

تذك��ا باملالحظات ا�ختامية ذات الصلة بم�افحة العنف ضد النساء واملوجهة إ�� بالدنا من طرف  

 21  خـــــبتاري  �جنة مناهضة التعذيب، ومن طرف 2004 د�سم�� 1بتار�خ    ال�جنة املعنية بحقوق إلا�سان

ال�جنة املعنية ، ومن  طرف 2014 سبتم�� 19�جنة حقوق الطفل بتار�خ  ، ومن طرف 2011د�سم�� 

 ؛ 2015 أكتو�ر 8 بتار�خ با�حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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 ذات الصلة بم�افحة مجموعة العمل حول التمي�� ضد املرأة �� التشريع واملمارسةتذك��ا بتوصيات 

 ؛  2012 يونيو 19 العنف ضد النساء  املوجهة إ�� بالدنا بتار�خ 

إطار الاستعراض تذك��ا بالتوصيات ذات الصلة بم�افحة العنف ضد النساء املوجهة إ�� بالدنا �� 

  ؛)2012الدوري الشامل (

ج��اد �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة بمناسبة نظرها �� البالغات الفردية املتعلقة استحضارا ال

 ؛ بادعاءات ان��اك اتفاقية القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة

 ؛    ا�خاصة  املعنية بالعنف ضد املرأة و أسبابھ وعواقبھةاملقرر استحضارا لتقار�ر 

 ال�ي فاقية مجلس أور�ا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املن��� و م�افح��مااستحضارا الت

يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان باالنضمام إل��ا ؛ 

 ، �� مجال م�افحة العنف ضد النساء ؛ املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�ساناستحضارا الج��اد 

تذك��ا بمذكرة املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �شأن إلاطار القانو�ي مل�افحة العنف ضد النساء 

  ؛ 2013الصادرة سنة 

 يتعلق بمحار�ة العنف 103.13مشروع القانون يقدم املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان رأيھ بخصوص  

.  ضد النساء

II :  يتعلق بمحار�ة العنف 103.13تذك�� بالنقط ال�ي يو�ىى باعتبارها �� إعداد مشروع القانون 

 ضد النساء. 

   ��العنف القائم ع�� أساس ا�جنس بوصفھ شكال من أش�ال التمي

 103.13. يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان باعتبار النقط التالية �� مس�� مناقشة القانون 1

املتعلق بمحار�ة العنف ضد النساء.    

تحديد طبيعة العنف القائم ع�� أساس ا�جنس بوصفھ شكال من أش�ال التمي��. وقد بففيما يتعلق 

 "العنف ضد 19رقم ذكرت ��ذا ا�خصوص �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة  �� توصي��ا العامة 

العنف القائم ع�� أساس نوع ا�جنس هو ش�ل من أش�ال التمي�� يكبح قدرة املرأة ع�� " املرأة" بأن 

العنف القائم ع�� أساس نوع ا�جنس . و أن "2"التمتع بحقوقها وحر�ا��ا ع�� أساس املساواة مع الرجل

والذي ينال من تمتع املرأة بحقوق إلا�سان وا�حر�ات ألاساسية بموجب القانون الدو�� العام أو 

 �� 
ً
بمقت�ىى اتفاقيات محددة �حقوق إلا�سان، أو يبطل تمتعها بتلك ا�حقوق وا�حر�ات، �عت�� تمي��ا

 [اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة].   3" من الاتفاقية1إطار مع�ى املادة 
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.ي��تب ع�� اعتبار العنف القائم ع�� أساس ا�جنس شكال من أش�ال التمي��  ضرورة �عر�فھ �ش�ل 2

عام ليشمل جميع أش�ال العنف . وقد أكدت ��ذا ا�خصوص  �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة �� 

 املشار إل��ا أن �عر�ف التمي�� املنصوص عليھ ��  املادة ألاو�� من 19الفقرة السادسة من توصي��ا رقم 

 أي سالعنف القائم ع�� أساس نوع ا�جناتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة �شمل " 

العنف املوجھ ضد املرأة �سبب �و��ا امرأة أو العنف الذي يمس املرأة ع�� نحو جائر. ويشمل ألاعمال 

 ��ا، وال��ديد ��ذه ألاعمال، وإلاكراه وسائر أش�ال 
ً
 أو جنسيا

ً
 أو عقليا

ً
 جسديا

ً
 أو أملا

ً
ال�ي ت�حق ضررا

 محددة من الاتفاقية 
ً
ا�حرمان من ا�حر�ة. والعنف القائم ع�� أساس نوع ا�جنس قد يخرق أح�اما

 .   4"بصرف النظر عما إذا �انت تلك ألاح�ام قد ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره

 من من�ج عمل بيج�ن العنف ضد املرأة بوصفھ " أي عمل من 113وضمن نفس املنطق عرفت الفقرة 

أعمال العنف القائم ع�� نوع ا�جنس ي��تب أو يحتمل أن ي��تب عليھ أذى بد�ي أو جن�ىي أو نف�ىي أو 

معاناة للمرأة، بما �� ذلك ال��ديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل أو إلاكراه أو ا�حرمان التعسفي من 

 ا�حر�ة سواء حدث ذلك �� ا�حياة العامة أو ا�خاصة"    

. وتجدر إلاشارة إ�� أن التعر�ف الشمو�� للعنف ضد النساء، ينب�� أن يتضمن من منظور القانون 3

الدو�� �حقوق إلا�سان التنصيص ع�� ال��ديد بارت�اب أعمال العنف بوصفھ م�ونا لهذا التعر�ف من 

جهة و كذا مفهوم ألاضرار بمختلف أش�الها الناتجة عن ارت�اب العنف ضد النساء أو ال��ديد بارت�ابھ.  

 املعتمد بتار�خ  29/14تجدر إلاشارة أيضا إ�� أن الفقرة ألاو�� من قرار مجلس حقوق إلا�سان رقم و .  4

الت�جيل با�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة:  و املعنون : "2015 يوليوز 2

العنف ضد املرأة"�ع�ي أي عمل عنف قائم ع�� نوع  قد أكدت أن " "5" القضاء ع�� العنف املن���

ا�جنس و�ف�ىي، أو  قد يف�ىي،إ�� �عرض النساء من جميع ألاعمار والفتيات إ�� ضرر أو  ألم جسدي 

ويشمل ال��ديدات بارت�اب أفعال من هذا القبيل،أو إلاكراه،أو ا�حرمان التعسفي  أو جن�ىي أو نف�ىي،

 الضرر الاقتصادي والاجتما�� 
ً
من ا�حر�ة،سواء وقع ذلك �� ا�حياة العامة أو ا�خاصة،و�الحظ أيضا

 " الذي يخلفھ هذا العنف

  مفهوم "العناية الواجبة " كمفهوم مهي�ل لألطر القانونية  املتعلقة  بم�افحة العنف ضد

النساء  

. �عت�� مفهوم "العناية الواجبة" مفهوما مركز�ا يتع�ن، من منظور املجلس، الارت�از عليھ �� أي مسار 5

إلعداد إلاطار القانو�ي املتعلقة بم�افحة العنف ضد النساء.  ذلك أن إطارا قانونيا مل�افحة العنف ضد 

النساء مطابق للمتطلبات الدستور�ة ولالل��امات الاتفاقية للمغرب يتع�ن أن يتضمن مقتضيات 

تتعلق بالوقاية من العنف، والتحقيق �� مختلف حاالتھ، وزجر هذه ا�حاالت وج�� أضرار �حايا 

العنف.  
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. إن إحدى الصيغ ألاك�� شموال ل��جمة مفهوم العناية الواجبة �� سياق م�افحة العنف ضد النساء، 6

           من اتفاقية مجلس أور�ا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املن��� 5�� ال�ي وردت �� املادة 

- تمتنع ألاطراف عن ارت�اب أي فعل عنف ضد 1 حيث نصت املادة املذ�ورة ع�� أنھ " 6وم�افح��ما 

املرأة، وتتأكد من تصرف السلطات واملوظف�ن واملعتمدين واملؤسسات الرسمية وسائر العامل�ن باسم 

- تتخذ ألاطراف التداب�� التشريعية، وغ��ها  من التداب�� الضرور�ة، لبذل 2الدولة، وفقا لهذا الال��ام. 

          العناية الواجبة �� سبيل الوقاية من أعمال العنف املشمولة بنطاق تطبيق هذه الاتفاقية 

.  " واملرتكبة من عامل�ن غ�� رسمي�ن، و للتحقيق ف��ا، واملعاقبة عل��ا، ومنح التعو�ض ع��ا

 يوليوز 2 املعتمد بتار�خ 29/14و�� صيغة مماثلة، أو�ىى مجلس حقوق إلا�سان الدول، �� قراره رقم 

العناية الواجبة ملنع جميع أش�ال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق ف��ا ومعاقبة  ب" 2015

مرتكب��ا، ولضمان املساءلة عن أعمال العنف املن���، بطرق م��ا توف�� قنوات آمنة ومالئمة لتقديم 

.  كما أشار  مجلس حقوق إلا�سان إ�� �عض التداب�� ألاساسية ال�ي تندرج �� إطار أجرأة 7"الش�اوى 

تكثيف  و املعنون "  2011يونيو 7 1 املعتمد بتار�خ 17/11مفهوم العناية الواجبة. ففي قراره رقم  

ا�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: ضمان بذل العناية الواجبة �� 

واجب الدول املتمثل �� بذل العناية الواجبة لتوف�� ا�حماية للنساء والبنات الالئي   " أكد أنا�حماية" ،

�عرضن للعنف أو املعرضات لھ �شمل استخدام جميع الوسائل املناسبة ذات الطا�ع القانو�ي 

والسيا�ىي وإلاداري والاجتما�� ال�ي من شأ��ا ضمان إم�انية الوصول إ�� العدالة والرعاية ال�حية 

وخدمات الدعم ال�ي تل�ي احتياجا��ن املباشرة، وحماي��ن من التعرض ملز�د من ألاذى، ومواصلة 

 " . معا�جة عواقب العنف املستمرة عل��ن، مع مراعاة تأث�� العنف ع�� أسرهن ومجتمعا��ن املحلية

 املعتمد بتار�خ 155/63وضمن نفس املنطق، حثت ا�جمعية العامة لألمم املتحدة �� قرارها رقم  

الدول " 8تكثيف ا�جهود للقضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة"   واملعنون " 2008 د�سم�� 18

ع�� وضع حد إلفالت مرتك�ي العنف ضد املرأة من العقاب، عن طر�ق التحقيق مع جميع مرتكبيھ 

ومقاضا��م وفقا لإلجراءات القانونية الواجبة ومعاقب��م، وكفالة املساواة للمرأة �� التمتع بحماية 

القانون والوصول إ�� القضاء، ولفت ألانظار إ�� املواقف ال�ي �عزز العنف بجميع أش�الھ ضد 

النساء والفتيات أو ت��ره أو تتسامح معھ والقضاء ع�� تلك املواقف؛"  

ولقد تم التذك�� بالطا�ع الشمو�� ملفهوم العناية الواجبة �� اج��اد �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد . 7

املرأة بمناسبة نظرها �� البالغات الفردية املتعلقة بادعاءات ان��اك اتفاقية القضاء ع�� التمي�� ضد 

   املرأة، خاصة �� توصيا��ا العامة املوجهة إ�� الدولة موضوع البالغ الفردي واملتعلقة باإلطار القانو�ي 

وإطار السياسات العمومية ا�خاصة بم�افحة العنف ضد النساء.  
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 املعنون " مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائ�� والرابطة املعنية 6/2005 ففي بالغ ال�جنة رقم 

بتحقيق العدالة للمرأة، نيابة عن بانو وغول�ن وميليسا (ذر�ة املتوفاة، فاطمة يلدر�م) ضد النمسا" 

�عز�ز تنفيذ ورصد القانون الاتحادي املتعلق  أوصت ال�جنة النمسا ب"92007 غشت 6بتار�خ 

با�حماية من العنف داخل ألاسرة والقانون ا�جنائي ذي الصلة، عن طر�ق بذل العناية الواجبة من 

أجل منع ارت�اب هذا العنف ضد املرأة والرد عليھ، واعتماد عقو�ات مالئمة تصدر �� حالة عدم 

القيام بذلك؛ وكفالة أن ترا�� أيضا ع�� النحو املناسب �� إلاجراء الذي يتخذ سالمة املرأة والتأكيد 

ع�� أن حقوق ا�جناة ال يمكن أن �علو ع�� حقوق إلا�سان ا�خاصة باملرأة وحقها �� ا�حياة والسالمة 

 ا�جسدية.".

  مستو�ات إعمال مفهوم العناية الواجبة 

               . �� نفس الوقت الذي تذكر فيھ املقررة ا�خاصة السابقة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابھ 8

وعواقبھ السيدة رشيدة مانجو بامل�ونات الرئيسية ملفهوم العناية الواجبة �� سياق م�افحة العنف 

 الصادر بتار�خ 10ضد النساء  (الوقاية،  ا�حماية، التحقيق، الزجر، ج�� الضرر )، فإ��ا تث��  �� تقر�رها

الانتباه إ�� مستو��ن من املفهوم (العناية الواجبة ع�� مستوى ألافراد والعناية الواجبة  ،2013 ماي 14

ع�� مستوى ألانظمة)، وهما مستو�ان ينب�� استحضارهما من قبل املشرع �� أي عملية لصياغة إلاطار 

القانو�ي مل�افحة العنف ضد النساء.  

ا�حاجة إ��  وضع إطار ملناقشة مسؤولية الدول �� بذل ذلك أن املقررة ا�خاصة السابقة قد أكدت "

: العناية الواجبة ع�� ا العناية الواجبة، من خالل تقسيم معيار بذل العناية الواجبة إ�� فئت�ن هم

".  و�ش�� املقررة ا�خاصة السابقة ب�ل وضوح إ�� مستوى ألافراد والعناية الواجبة ع�� مستوى ألانظمة

الصيغ السابقة ملعيار بذل أن طرح هذين املستو��ن املتمايز�ن من مفهوم العناية الواجبة �سائل " 

العناية الواجبة، ال�ي �انت تدمج ال��امات الدول حيال �حايا العنف من ألافراد مع ال��امات الدول 

".  بإ�شاء نظام للقضاء ع�� العنف ضد املرأة يؤدي وظيفتھ

" بذل العناية الواجبة ع�� مستوى ألافرادو�عد هذا التذك��، �عرف املقررة ا�خاصة السابقة معيار " 

ال��امات الدول إزاء أفراد معين�ن، أو مجموعات معينة من ألافراد، بمنع العنف بوصفھ يحيل إ�� " 

". و�� هذا إلاطار، وا�حماية منھ واملعاقبة عليھ وتقديم ُسبل الانتصاف الفعالة منھ ع�� أساس محدد

قدمت املقررة ا�خاصة السابقة عددا من التوضيحات ال�ي �ستفاد م��ا أن بذل العناية الواجبة ع�� 

مستوى ألافراد ينب�� أن يرتكز ع�� وضع ألافراد املتضرر�ن من العنف أي �حاياه املباشر�ن وغ�� 

ب عملية بذل العناية الواجبة ع�� مستوى ألافراد التح�� باملرونة ألن إلاجراءات املباشر�ن. حيث "
َّ
تتطل

املتخذة �� هذه ا�حاالت يجب أن تأخذ �� ا�حسبان احتياجات ألافراد املتضرر�ن وما يفضلونھ. 

و�إم�ان الدول أن تفي باالل��ام با�حماية ومن معيار بذل العناية الواجبة ع�� مستوى ألافراد من خالل 
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توف�� خدمات للنساء كتوف�� ا�خطوط الهاتفية املباشرة، والرعاية ال�حية، ومراكز املشورة، 

واملساعدة القانونية، ودور إلايواء، وإصدار أوامر زجر�ة وتقديم املساعدة املالية. وقد �ساعد التعر�ف 

 �� الوفاء بال��امات ا�حماية واملنع ال�ي تتعهد ��ا 
ً
بتداب�� ا�حماية والاستفادة من التداب�� الفّعالة أيضا

".  وضمن نفس املنطق فإن معيار بذل العناية الواجبة ع�� مستوى ألافراد يوقع الدول إزاء ألافراد

 ف��ا وقد �شتمل ذلك "
ً
 ع�� عاتق الدول بمساعدة ال�حايا �� إعادة بناء حيا��م وامل�ىي قدما

ً
ال��اما

الال��ام ع�� التعو�ض املادي، وكذلك املساعدة �� الانتقال للعيش �� م�ان آخر أو �� إيجاد عمل. 

 من الدول ال معاقبة ا�جناة فحسب، 
ً
ب معيار بذل العناية الواجبة ع�� مستوى ألافراد أيضا

َّ
و�تطل

".  وإنما معاقبة ا�جهات ال�ي قّصرت �� أداء واج��ا �� التصدي لالن��اك كذلك

أما املستوى الثا�ي من مفهوم العناية الواجبة  و املتمثل �� بذل هذه العناية ع�� مستوى ألانظمة 

الال��امات ال�ي يتعّ�ن ع�� الدول أن تتعهد ��ا لضمان اتباع نموذج شامل ودائم املنع عن فيحيل ع�� " 

" و�� هذا إلاطار ترى أفعال العنف ضد املرأة وا�حماية م��ا واملعاقبة عل��ا وج�� الضرر الناجم ع��ا

يمكن للدول، ع�� مستوى ألانظمة، أن تفي بمسؤولي��ا �� ا�حماية واملنع املقررة ا�خاصة السابقة أنھ "

واملعاقبة بوسائل م��ا اعتماد أو �عديل التشريعات؛ ووضع اس��اتيجيات وخطط عمل وحمالت توعية 

وتقديم خدمات؛ و�عز�ز قدرات وسلطات الشرطة واملدع�ن العام�ن والقضاة؛ وتوف�� التمو�ل ال�ا�� 

ملبادرات التغي�� ال�ي تؤدي إ�� تحوالت؛ ومحاسبة من ال يكفل ا�حماية واملنع، ومن ين��ك حقوق 

ل املجتم�� الشامل   أن �شارك بصورة ملموسة أك�� �� التحوُّ
ً
إلا�سان للمرأة. و�تع�ن ع�� الدول أيضا

ظمية ي ألوجھ الالمساواة والتمي�� ب�ن ا�جنس�ن الهي�لية النَّ ." �غية التصّدِ

إن مفهوم العناية الواجبة هو ألاساس الذي ب�ي عليھ اج��اد  �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة . 9

بمناسبة نظرها �� البالغات الفردية املتعلقة بادعاءات ان��اك اتفاقية القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة، 

خاصة �� توصيا��ا العامة املوجهة إ�� الدولة موضوع البالغ الفردي واملتعلقة باإلطار القانو�ي وإطار 

السياسات العمومية ا�خاصة بم�افحة العنف ضد النساء.  

.  201211 أكتو�ر 12 املعنون "س. ف. ب. (ال يمثلها محاٍم ) ضد بلغار�ا" بتار�خ 31/2011رقم ففي بالغها  

ضمان �عر�ف جميع أعمال العنف ا�جن�ىي   ز ضد املرأة بلغار�ا  إ��ــيدعت �جنة القضاء ع�� الت�ي

 يتما�ىى مع 
ً
الذي �س��دف النساء والبنات (�� القانون ا�جنائي البلغاري ) ، و�خاصة الاغتصاب، �عر�فا

 ومقاضاة املعتدين وا�حكم عل��م بما يتناسب 
ً
 فعاال

ً
املعاي�� الدولية والتحقيق �� تلك ألاعمال تحقيقا

 لضمان 2006وجسامة جرا��م؛  كما دعت ال�جنة بلغار�ا إ�� �عديل قانون املساعدة القانونية لعام 

توف�� املساعدة القانونية ع�� تنفيذ أح�ام القضاء ال�ي تق�ىي بمنح �عو�ض ل�حايا العنف ا�جن�ىي، 

 عن ألاضرار املعنو�ة، 
ً
مع إ�شاء آلية مناسبة ملنح �حايا العنف القائم ع�� أساس نوع ا�جنس �عو�ضا

 . وضمن نفس إلاطار دعت 
ً
بوسائل م��ا �عديل القانون املتعلق بدعم �حايا ا�جرائم و�عو�ضهم ماليا

ال�جنة بلغار�ا إ�� �عديل التشريعات ا�جنائية لضمان توف�� ا�حماية الفعالة ل�حايا العنف ا�جن�ىي 
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ى ال يقعن �حايا من جديد، بوسائل م��ا توف�� ُسبل ا�حصول ع�� تـ�عد إلافراج عن املعتدين ح

دة ضد املعتدين. وضمن نفس املنطق الشمو�� للعناية الواجبة  ا�حماية لل�حية و/أو إصدار أوامر مقّيِ

دعت ال�جنة بلغار�ا إ�� ضمان وضع وتنفيذ سياسات، بما �شمل بروتو�والت الرعاية ال�حية 

وإلاجراءات املتعلقة با�خدمات الاستشفائية، من أجل التصدي للعنف ا�جن�ىي الذي �س��دف النساء 

والبنات. 

�ون��وفا ضد وقد تم تأكيد توجھ مماثل من طرف املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان �� قضية 

 وضعت املشتكية ش�اية ذات طا�ع 2002 نون�� 2. ذلك أنھ بتار�خ 2007 ماي 31سلوفاكيا، بتار�خ 

جنائي ضد زوجها م��مة إياه بضر��ا. و برفقة زوجها حاولت �حب ش�اي��ا، غ�� أن الش�اية تم �عديل 

مضمو��ا و تم تكييف الوقائع كمخالفات �سيطة لم �ستلزم أي إجراء آخر. غ�� أن زوج املشتكية 

 ع�� قتل ابن��ما . و قد ادعت املشتكية أمام املحكمة ألاور�ية �حقوق 2002 د�سم�� 31أقدم �� 

إلا�سان أن الشرطة ال�ي �انت ع�� علم بالسلوك العنيف للزوج ولم تتخذ التداب�� الضرور�ة �حماية 

حياة الطفل�ن. كما اشتكت الزوجة من عدم إم�انية حصولها ع�� �عو�ض.  ولقد خلصت املحكمة إ�� 

 من الاتفاقية ألاور�ية �حقوق إلا�سان (حق �ل إ�سان �� ا�حياة) 2ان��اك الدولة السلوفاكية للمادة 

باعتبار عدم قيام السلطات بحماية حياة أطفال املشتكية. كما خلصت املحكمة أيضا إ�� ان��اك املادة 

  من الاتفاقية (ا�حق �� وسيلة انتصاف فعالة). 13

.  و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  باملستو��ن الذين يتضم��ما ال��ام الدولة بم�افحة العنف 10

ضد النساء كما حددهما القانون الدو�� �حقوق إلا�سان إذ أن ال��ام الدولة ال ينصب فقط ع�� 

اتخاذ التداب�� القانونية وتداب�� السياسات العمومية املالئمة ملنع وم�افحة العنف ضد النساء وإنما  

يتضمن أيضا إم�انية قيام مسؤولية الدولة عن عدم بذل أجهز��ا إلادار�ة والقضائية  للعناية الواجبة  

�� حاالت العنف الذي يقوم بھ أ�خاص خواص.  

 �شأن العنف ضد 19و�� هذا الصدد، ذكرت �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة، �� توصي��ا رقم 

 عن املرأة أنھ "
ً
يق�ىي القانون الدو�� العام وعهود معينة �حقوق إلا�سان بإم�انية مساءلة الدول أيضا

ألاعمال ا�خاصة إذا لم تتصرف با�جدية الواجبة ملنع ان��ا�ات ا�حقوق أو للتحقيق �� جرائم العنف 

أن .  وضمن نفس املنطق أوصت ال�جنة الدول ألاطراف ب" 12"ومعاقبة مرتكب��ا و�عو�ض �حاياها

تتخذ تداب�� مناسبة وفعالة للتغلب ع�� جميع أش�ال العنف القائم ع�� أساس نوع ا�جنس، سواء 

 
ً
 أو خاصا

ً
 عاما

ً
  13" ؛ �ان عمال

 2010 يونيو 8، املعتمد بتار�خ 14/12و�� نفس إلاطار أكد مجلس حقوق إلا�سان �� قراره رقم  

املعنون " عنوان �سريع ا�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: ضمان ال��ام 

ملزمة بتعز�ز وحماية جميع حقوق إلا�سان وا�حر�ات  أن الدول " 14ا�حرص الواجب ملنع العنف"
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ألاساسية للنساء والفتيات، وأنھ يجب عل��ا ال��ام ا�حرص الواجب ملنع ارت�اب أعمال العنف ضد 

النساء والفتيات والتحقيق مع مرتكب��ا ومقاضا��م ومعاقب��م وتوف�� ا�حماية لل�حايا، وأن الامتناع 

 لتمتعهن بحقوق إلا�سان وا�حر�ات ألاساسية و�خل ��ذا التمتع أو 
ً
عن القيام بذلك �ش�ل ان��ا�ا

  ."يبطلھ

      2012 يوليوز 5، املعتمد بتار�خ 20/12وضمن نفس املن�� أكد مجلس حقوق إلا�سان �� قراره رقم 

واملعنون "  تكثيف ا�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: سبل انتصاف 

الدول تتحمل املسؤولية ألاو�� عن حماية النساء والفتيات  أن " 15النساء الالئي �عرضن للعنف" 

الالئي يواجهن العنف و�حث الدول، �� هذا الصدد، ع�� اتخاذ تداب�� للتحقيق �� إلاساءات املرتكبة �� 

حق النساء والفتيات الالئي �عرضن ألي ش�ل من أش�ال العنف، سواء �� املن�ل أو �� م�ان العمل أو 

، أو أثناء ...، ومقاضاة مرتكب��ا ومعاقب��م وج�� ال�حايا، بما �� 
ً
�� املجتمع املح�� أو �� املجتمع عموما

".  ذلك عن طر�ق ضمان الوصول إ�� سبل انتصاف وافية وفعالة وسريعة ومالئمة

ولقد تم تأكيد هذا التوجھ �� اج��اد املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان. ففي قرار أوكيف ضد . 11

 و املتعلق  بمسؤولية الدولة إلايرلندية عن اعتداء جن�ىي �عرضت لھ 2014 يناير 28إيرلندا بتار�خ 

 من الاتفاقية 3، اعت��ت املحكمة أن الدولة إلايرلندية ان��كت املادة 1973تلميذة من طرف مدرس �� 

ألاور�ية �حقوق إلا�سان �سبب عدم قيام الدولة بال��امها بحماية املشتكية من الاعتداءات ا�جنسية 

 من الاتفاقية 13ال�ي �انت �حية لها. كما خلصت املحكمة أيضا إ�� ان��اك الدولة إلايرلندية للمادة 

(ا�حق �� وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية) �سبب عدم تمكن ال�حية من استصدار حكم 

�عدم قيام الدولة بال��امها أمام املحاكم الوطنية. 

  2014 يناير 23وقد أكدت املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان هذا التوجھ �� قرار و ضد سلوفينيا بتار�خ 

، عندما 1990واملتعلق بمتا�عة جنائية ضد مجموعة من الرجال قاموا باغتصاب املشتكية �� أبر�ل 

 سنة. وقد اشتكت ال�حية �ش�ل خاص من التأخ��ات املتكررة �� املسطرة، بالرغم من 18�ان س��ا 

�و��ا تلقت �عو�ضا نقديا عن هذا التأخ�� اعت��تھ غ�� مغط لألضرار ا�حاصلة لها �سبب التأخ��. و قد 

 من الاتفاقية ألاور�ية �حقوق 3اعت��ت املحكمة أن الدولة السلوفينية قد ان��كت مسطر�ا املادة 

إلا�سان (عدم جواز إخضاع أي إ�سان للمعاملة املهينة للكرامة) ذلك أن املسطرة ا�جنائية املتعلقة 

 املذ�ورة.        3باغتصاب املشتكية لم تح��م متطلبات املادة 

، ادعت 2015 أبر�ل 28و�� قرار املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان إ.ب. ضد جمهور�ة مولدافيا، بتار�خ 

املشتكية أ��ا �عرضت لالغتصاب من طرف �خص �انت ع�� عالقة سابقة معھ، وأن السلطات 

املولدافية  لم تجر تحقيقا فعليا �شأن هذه الادعاءات وأ��ا لم تتوفر ع�� سبل انتصاف فعال مد�ي أو 

جنائي لتقديم ادعا��ا باالغتصاب أو بالتش�ي من الطا�ع غ�� ال�اف للتحقيق. وقد اعت��ت املحكمة أن 
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 من الاتفاقية (عدم جواز إخضاع أي إ�سان للمعاملة 3الدولة املولدافية قد ان��كت مسطر�ا املادة 

املهينة للكرامة)، ألن التحقيق الذي أجرتھ السلطات املولدافية لم �ستجب ملتطلبات الال��امات 

إلايجابية ال�ي يتع�ن بمقتضاها ع�� الدولة القيام بتحقيق جدي �� مختلف حاالت و أش�ال الاغتصاب 

 13والاعتداءات ا�جنسية و معاقبة مرتكب��ا. كما خلصت املحكمة إ�� ان��اك الدولة املولدافية للمادة 

من الاتفاقية (ا�حق �� وسيلة انتصاف فعالة) لغياب إم�انية رفع دعوى مدنية.      

، �انت املشتكية  2012 أبر�ل 24و�� قرار املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان �الوكزا ضد هنغار�ا، بتار�خ 

تتقاسم شقة مع شر�كها السابق، الذي �عت�� �خصا عنيفا �� انتظار نتائج عدد من املساطر املدنية 

املتعلقة بملكية الشقة املذ�ورة. وقد ادعت املشتكية أن السلطات الهنغار�ة لم تقم بحماي��ا من 

العنف الف��يائي والنف�ىي املستمر�ن الذي تتعرض لھ �� مسك��ا. وقد خلصت املحكمة إ�� أن 

 من الاتفاقية ألاور�ية 8السلطات الهنغار�ة لم تقم بال��اما��ا إلايجابية وهو ما �ش�ل ان��ا�ا للمادة 

�حقوق إلا�سان (حق إلا�سان �� اح��ام حياتھ ا�خاصة و العائلية).     

 ادعت املشتكية 2012 أكتو�ر 30و�� قرار املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان إ.م ضد رومانيا بتار�خ 

�ش�ل خاص من أن التحقيق الذي تم فتحھ ع�� إثر ش�اي��ا املتعلقة بأعمال العنف املن��� الذي 

�عرضت لھ بحضور ابن��ا البالغة سنة ونصف، لم يكن تحقيقا فعليا. ولم يتم ترتيب أي أثر قانو�ي 

ع�� العنف املن��� ألن املحاكم الرومانية خلصت بناء ع�� التحقيق املذ�ور  إ�� عدم حدوث حالة 

 من الاتفاقية ألاور�ية �حقوق 3العنف املن���. و قد خلصت املحكمة إ�� ان��اك الدولة الرومانية للمادة 

إلا�سان (عدم جواز إخضاع إلا�سان للمعاملة املهينة للكرامة) و ذلك ع�� املستوى املسطري باعتبار 

 3أن الطر�قة ال�ي تم ��ا إجراء التحقيق لم تؤمن للمشتكية حماية فعالة �ستجيب لضمانات املادة 

 من الاتفاقية. 

. إن هذا املنظور الشمو�� مل�افحة العنف ضد النساء، املب�ي ع�� املفهوم املهي�ل للعناية الواجبة، 12

يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان باعتماده �� صياغة إلاطار القانو�ي مل�افحة العنف ضد النساء.  

 ل�جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة  19و�ذكر املجلس ��ذا ا�خصوص أن التوصية العامة رقم 

حددت العناصر ألاساسية للقوان�ن والسياسات العمومية املتعلقة بم�افحة العنف ضد النساء. فقد 

أوصت ال�جنة بأن "تضمن الدول ألاطراف أن تتيح القوان�ن ال�ي تناهض العنف وإساءة املعاملة �� 

ألاسرة، والاغتصاب، والاعتداء ا�جن�ىي وغ��ه من أش�ال العنف القائم ع�� أساس نوع ا�جنس، 

حماية �افية �جميع النساء، واح��ام سالم��ن وكرام��ن. و�نب�� توف�� خدمات الوقاية والدعم املناسبة 

لل�حايا. كما أن تدر�ب العامل�ن �� القضاء و�� إنفاذ القوان�ن وغ��هم من املوظف�ن ا�ح�ومي�ن ع�� 

 . ويشمل إعمال ال��امات الدول �� 16إلاحساس بتمايز ا�جنس�ن أمر أسا�ىي لفعالية تنفيذ الاتفاقية"

مجال م�افحة العنف ضد النساء " كفالة إتاحة إجراءات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة بما �� ذلك 

" وكذا إ�شاء أو دعم "ا�خدمات ال�ي تقدم ل�حايا العنف ألاسري والاغتصاب والاعتداء 17التعو�ض
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ا�جن�ىي وغ�� ذلك من أش�ال العنف القائم ع�� أساس نوع ا�جنس، بما ف��ا خدمات املأوى، وتدر�ب 

، وإعادة التأهيل، وتقديم املشورة"
ً
 خاصا

ً
.  18موظفي ال�حة تدر�با

قررة ا�خاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، أسبابھ وعواقبھ، رشيدة مانجو، 
ُ
و�� نفس إلاطار،  أكدت امل

، أنھ " ينب�� أن �شمل أي إطار للمنع �عا�ج العنف ضد املرأة، ضمن جملة 201119 غشت 1بتار�خ 

 : أمور، ما ي��

 (أ) التداب�� التشريعية، بما �� ذلك التصديق ع�� الص�وك الدولية �حقوق إلا�سان، ومواءمة 

التشريعات الوطنية، واعتماد �شريعات محددة �شأن العنف ضد املرأة وتخصيص املوارد 

 ؛  البشر�ة وموارد امل��انية ال�افية من أجل كفالة تنفيذ هذه القوان�ن تنفيذا ناجعا

(ب) التداب�� املؤسسية والسياساتية، بما �� ذلك إزالة أية معوقات �ع��ض التحقيق �� حاالت 

العنف ضد املرأة ومقاضاة مرتكبيھ، وتوف�� املوارد البشر�ة والتقنية واملالية من أجل تقديم 

الدعم وا�خدمات ل�حايا العنف ا�جنسا�ي، وإرساء آليات للتنسيق فيما ب�ن السلطات 

ومقدمي ا�خدمات من أجل كفالة الفعالية �� التعاون وتقاسم املعلومات �شأن املسائل 

 ؛  املتعلقة بالتحقيق �� حاالت العنف ضد املرأة ومقاضاة مرتكبيھ

(ج) أ�شطة بناء القدرات، بما �� ذلك التدر�ب والتوعية، من قبيل تقديم تدر�ب ع�� مراعاة 

ا�حساسيات ا�جنسية �جميع املوظف�ن املدني�ن الذين �عا�جون مسائل العنف والتمي�� ضد 

املرأة، والقيام بحمالت توعية ��دف إ�� القضاء ع�� املواقف التمي��ية والتصدي للمواقف 

التنميطية، ودمج منظور املساواة ب�ن ا�جنس�ن �� الكتب واملنا�ج املدرسية." و�ناء ع�� هذا 

التذك��  بم�ونات مفهوم "العناية الواجبة"  ذكرت املقررة ا�خاصة السابقة �عدد من 

املتطلبات املن�جية ملقار�ة شمولية مل�افحة العنف ضد النساء. حيث " �ستلزم اتباع ن�ج 

   :شامل لفهم التمي�� والعنف ضد املرأة جملة أمور من بي��ا

 (أ) معاملة ا�حقوق باعتبارها عامة وم��ابطة وغ�� قابلة للتجزئة ؛ 

(ب) �عي�ن موضع العنف ع�� طول سياق متصل يمتد من العنف ب�ن ألافراد إ�� العنف 

 ؛ الهيك��

 (ج) تفس�� �ل من التمي�� الفردي والهيك��، بما �� ذلك حاالت عدم املساواة الهي�لية 

 ؛ واملؤسسية

مَّ ب�ن املرأة 
ُ
 (د) تحليل الهيا�ل الهرمية الاجتماعية و/أو الاقتصادية �� صفوف النساء، ث

 . والرجل، أي داخل ا�جنس الواحد و��ن ا�جنس�ن �� نفس الوقت"
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. وأولت �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة �� توصي��ا العامة املذ�ورة أهمية فائقة أل�عاد الوقاية 13

وا�حماية والزجر بوصفها أ�عادا أساسية �� بناء إلاطار القانو�ي مل�افحة العنف ضد النساء. و�� هذا 

جميع التداب�� القانونية وغ��ها من التداب�� الالزمة لتوف�� حماية إلاطار أوصت ال�جنة الدول باتخاذ "

فعالة للنساء من العنف القائم ع�� أساس نوع ا�جنس، و�شمل هذه التداب��، �� جملة أمور، ما ي��: 

التداب�� القانونية الفعالة، بما ف��ا فرض العقو�ات ا�جنائية وإتاحة سبل الانتصاف املدنية، وألاح�ام 

التعو�ضية �حماية املرأة من جميع أنواع العنف، بما �� ذلك، �� جملة أمور أخرى، العنف وإساءة 

املعاملة داخل ألاسرة، والاعتداء ا�جن�ىي واملضايقة ا�جنسية �� م�ان العمل؛ التداب�� الوقائية، بما �� 

ذلك برامج إلاعالم ا�جماه��ي والتثقيف الرامية إ�� �غي�� املواقف �شأن دور الرجال واملرأة ومركز �ل 

؛ تداب�� ا�حماية، بما �� ذلك توف�� خدمات املأوى وإلارشاد وإعادة التأهيل والدعم للنساء الال�ي  م��ما

  20"؛ يقعن �حية للعنف أو يتعرضن �خطر العنف

 ضرورات ا��جام إلاطار القانو�ي والسياسات العمومية املتعلقة بم�افحة العنف ضد النساء 

لقد أكد مجلس حقوق إلا�سان ع�� ت�امل إلاطار القانو�ي و إطار السياسات العمومية �� مجال . 14

م�افحة العنف ضد النساء من جهة ، وع�� ضرورة ارت�از القوان�ن و السياسات ع�� مفهوم العناية 

 ، املعتمد 14/12الواجبة من جهة أخرى . و �� هذا الصدد طلب مجلس حقوق إلا�سان �� قراره رقم   

سن �شريعات داخلية وأن �عزز أو �عدل ما يوجد م��ا عند ، من الدول "201021 يونيو 8بتار�خ 

الاقتضاء، وأن تتخذ تداب�� لتحس�ن حماية ال�حايا، والتحقيق �� إلاساءات املرتكبة ضد النساء 

والفتيات اللوا�ي �عرضن ألي ش�ل من أش�ال العنف، سواء �� املن�ل أو �� م�ان العمل أو �� املجتمع 

، أو أثناء الاحتجاز... ومقاضاة ا�جناة ومعاقب��م وج�� ال�حايا، بما �� ذلك 
ً
املح�� أو �� املجتمع عموما

" . كما حث مجلس حقوق إلا�سان أيضا ضمان إتاحة سبل انتصاف وافية وفعالة وسريعة ومالئمة

القيام ع�� جميع املستو�ات بتعز�ز البيئات واملجتمعات آلامنة للنساء والفتيات، وع�� الدول ع�� "

 لهذه الغاية، 
ً
دعم ما يبذلھ املجتمع املد�ي وغ��ه من ا�جهات صاحبة املص�حة من جهود تحقيقا

بوسائل م��ا اتخاذ تداب�� ترمي إ�� �عز�ز ألامن ال�خ�ىي وخفض مخاطر التعرض للعنف �� املجتمع 

املح�� و�� املن�ل و�� م�ان العمل، وال سيما التداب�� ال�ي تز�ل ا�حواجز ال�ي تحول دون الوصول آلامن 

إ�� املدارس وغ��ها من مؤسسات التعليم، ومصادر مياه الشرب واملرافق ال�حية، وأماكن العمل 

".  وسبل املعيشة، واملشاركة �� حياة املجتمع املح��

وقد ذكرت املقررة ا�خاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابھ وعواقبھ، سابقا، رشيدة مانجو، . 15

، بإحدى متطلبات إعمال مفهوم العناية الواجبة و املتمثلة �� 222013 ماي 14�� تقر�رها الصادر �� 

إ�شاء نظام قضائي مستقل و فعال.  فقد انطلقت املقررة ا�خاصة السابقة من ��خيص مفاده أن  

قة بمسؤولية الدول، عدم قبول العنف ضد املرأة بوصفھ قضية من  ِ
ّ
يات املتعل " ومن جملة التحّدِ

قضايا حقوق إلا�سان؛ وعدم كفاية ومالءمة الوسائل ال�ي تتخذها الدول �� التصدي لھ... 
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وتخصيص القدر ألاد�ى من الوقت واملوارد ملعا�جة هذه املش�لة؛ وقلة الاهتمام بأنماط التحقيق �� 

غ ع��ا ال يالحق إال عدد قليل من ا�جناة، بل إن عدد 
ّ
العنف وأسبابھ ونتائجھ؛ وح�ى �� ا�حاالت املبل

   الذين تتم إدان��م أقل من ذلك؛ وعدم تناسب ا�جزاءات املفروضة مع خطورة ا�جر�مة املرتكبة". 

وانطالقا من الت�خيص املذ�ور  خلصت املقررة ا�خاصة السابقة إ�� أن "بذل العناية الواجبة" 

وهناك �� سياق العنف ب�ن الشر�ك�ن/الزوج�ن إ�شاء نظام قضائي مستقل وفعال" و أن " يتطلب " 

زام بالعقاب. و�سبب الطبيعة املستمرة للعالقة ب�ن تـبوجھ خاص، تداخل ب�ن الال��ام باملنع والال

ال�حية وا�جا�ي، فإن فرض جزاءات فعالة �سبب تصرف عنيف �� املا�ىي ضروري ملنع تكراره �� 

املستقبل. و�قت�ىي بذل العناية الواجبة فرض عقو�ات ع�� مرتك�ي أفعال العنف ضد املرأة ت�ون 

 عن ذلك، وع�� الرغم من أن الدول 
ً
شديدة بما يكفي لردع إتيان سلوك عنيف �� املستقبل. وفضال

تحتفظ بقدر من السلطة التقدير�ة �� تحديد العقو�ات ا�جنائية الواجب فرضها، فإن بذل العناية 

الواجبة يتطلب التطبيق الفع�� للعقو�ات املفروضة ��دف وقف وردع ا�جا�ي (ع�� سبيل املثال 

ا�خضوع للعالج النفسا�ي). وقد ي�ون �� إخفاق السلطة القضائية �� فرض عقو�ات ملزمة بموجب 

القانون ع�� جرائم محددة إخالل بال��ام بذل العناية الواجبة. ولذلك يجب وضع الصيغة ال��ائية 

لإلجراءات القضائية الرامية إ�� منع العنف ضد املرأة �� غضون ف��ة زمنية معقولة."  

ر الضرر الناتج عن العنف و ب�ن بـكما ر�طت املقررة ا�خاصة السابقة �� نفس التقر�ر ب�ن ج. 16

�غي�� أوضاع النساء املؤدية إ�� حدوث حاالت العنف ضدهن. ففي التقر�ر املذ�ور أشارت املقررة 

ا�خاصة السابقة إ�� "معيار بذل العناية الواجبة" ال يتطلب " وجود سبل انتصاف �ش�ل رس�ي 

 . وال يقتصر الال
ً
زام ببذل العناية تـفحسب، بل يقت�ىي أن ت�ون هذه السبل متاحة وفعالة أيضا

الواجبة فيما يتعلق �سبل الانتصاف ع�� إعادة املرأة إ�� الوضع الذي �انت عليھ قبل حالة العنف 

 أنھ ينب�� أن 
ً
الفردية، بل، ألاحرى بھ أن �س�� إ�� إتاحة فرصة �غي�� وضعها. ويع�ي ذلك ضمنا

 من �عز�ز ما هو موجود 
ً
��دف سبل الانتصاف، بقدر املستطاع، إ�� إتاحة فرصة لتغي�� الوضع بدال

من أنماط التبعية الهي�لية املتداخلة، والتسلسل الهرمي ا�جنسا�ي، وال��ميش النسقي، وعدم 

املساواة الهي�لية ال�ي ر�ما ت�ون �� ألاسباب ا�جذر�ة وراء العنف الذي �عانيھ املرأة. ومثلما ذكرت 

، فإن مفهوم ا�حق �� ا�ج�� يقع �� إطار قانون سبل 2010املقررة ا�خاصة �� تقر�رها لعام 

الانتصاف و�مكن أن يحقق ألاهداف الفردية واملجتمعية ع�� السواء والذي من أغراضھ ال�امنة 

). و�نب�� 12، الفقرة A/HRC/14/22العدالة إلاصالحية والردع والعقاب والعدالة التصا�حية (

ز يـر أن ترا�� املنظور ا�جنسا�ي ال سيما عندما يتعلق ألامر بالنساء �حايا أفعال الت�يـبألش�ال ا�ج

والعنف، بما �� ذلك �� مجاالت ال��ضية، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار والتعو�ض."  

و�ؤكد اج��اد �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة �� مجال البالغات الفردية، ضرورة اندراج ال��تيبات 

املسطر�ة �� إطار منظومة مت�املة ل�حماية من العنف ضد النساء وزجره و�عو�ض �حاياه. ففي 
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 املعنون، السيدة ف. ك. (تمثلها املحامية السيدة ميلينا �اديفا) ضد بلغار�ا، 20/2008قم البالغ  ر

) من قانون ا�حماية من 1 (10 أوصت ال�جنة بلغار�ا بتعديل "املادة 23 2011 يوليوز 25الصادر �� 

العنف العائ�� بحذف املدة الزمنية املحددة �شهر واحد وضمان أن تتاح أوامر ا�حماية دون أن تلقي 

أعباء إدار�ة وقانونية ع�� امللتمس�ن" و كذا "ضمان أن تخفف ألاح�ام الواردة �� قانون ا�حماية من 

 لذلك". وضمن نفس 
ً
العنف العائ�� من عبء إلاثبات لصا�ح ال�حية من خالل �عديل القانون وفقا

إلاطار أوصت ال�جنة بلغار�ا ب"ضمان إتاحة عدد �اف من أماكن إلايواء املمولة من ا�ح�ومة ل�حايا 

العنف العائ�� وأطفالهن، وتقديم الدعم للمنظمات غ�� ا�ح�ومية ال�ي تقدم املأوى وأش�ال الدعم 

ألاخرى ل�حايا العنف العائ��" وكذا "تقديم تدر�ب إلزامي للقضاة واملحام�ن وموظفي إنفاذ القوان�ن 

�شأن تطبيق قانون ا�حماية من العنف العائ��، بما �� ذلك ما يتعلق بتعر�ف العنف العائ�� ونطاقھ 

وفيما يتعلق بالقوالب النمطية ا�جنسانية، وكذلك توف�� التدر�ب املالئم �شأن الاتفاقية و�روتو�ولها 

 ". 19الاختياري والتوصيات العامة ل�جنة، ال سيما التوصية العامة رقم 

  املتطلبات املتعلقة بالولوج إ�� العدالة ل�حايا العنف ضد النساء 

. سواء �علق ألامر �سبل الانتصاف القضائية أو غ�� القضائية، فإن هذه السبل ينب�� أن تتسم من 17

منظور املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بالفعالية وسهولة الولوج إل��ا. وقد تم تأكيد هذا املتطلب �� 

 ، املعنون "تكثيف ا�جهود الرامية إ�� 2012 يوليوز 5، بتار�خ 20/12قرار مجلس حقوق إلا�سان رقم 

 . فبعد أن 24القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: سبل انتصاف النساء الالئي �عرضن للعنف

أن سبل انتصاف النساء والفتيات اللوا�ي �عرضن للعنف قد �شمل طائفة أشار املجلس املذ�ور إ�� "

من التداب�� القضائية وغ�� القضائية  يمكن أن تف�ىي إ�� أنواع من ا�جْ�� م��ا رّد ا�حقوق والتعو�ض 

وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار، وتداب�� ال��ضية، مثل الاعتذار العل�ي والاحتفاالت التذ�ار�ة 

ع�� أنھ ينب�� أن تتاح للنساء " فإن املجلس قد شدد " والقرارات القضائية الرادة للكرامة والسمعة

الالئي �عرضن للعنف فرص ال�جوء إ�� آليات القضاء، حسبما تنص عليھ القوان�ن الوطنية، وسبل 

عادلة وفعالة لالنتصاف من ألاضرار ال�ي �حقت ��ن، وأن ُ�علْمن بما لهن من حقوق �� التماس ا�ج�� 

ع�� كفالة أن ت�ون ".  و�ناء ع�� هذه املنطلقات حث املجلس الدول أيضا " من خالل هذه آلاليات

سبل انتصاف النساء والفتيات اللوا�ي �عرضن للعنف، سواء �انت تلك السبل قضائية أو إدار�ة أو 

�انت �� ش�ل سياسات عامة أو سواها من التداب��، متاحة، ويسهل ا�حصول عل��ا، ومقبولة، 

ومراعية للسن ونوع ا�جنس، وأن تل�ي احتياجات ال�حايا بصورة �افية، بوسائل م��ا حماية الطا�ع 

السري، وا�حيلولة دون الوصم أو تكرار إيذاء ال�حايا أو إ�حاق أضرار إضافية ��ن، وإتاحة وقت 

معقول للنساء اللوا�ي �عرضن للعنف �ي يتقدمن بطلب ا�جْ��، وجعل معاي�� إلاثبات معقولة، وتقديم 

".   ما يلزم من خدمات ال��جمة، والتقليل إ�� أد�ى حد من �عقد إلاجراءات
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وتجدر إلاشارة ، �� نفس إلاطار، إ�� أن  املقررة ا�خاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابھ . 18

،  أن املعاي�� 2013 غشت 21وعواقبھ، سابقا، رشيدة مانجو أكدت �� تقر�رها الصادر بتار�خ 

الدولية تقر  بأن ”العنف ضد املرأة لھ تداعيات محددة �� ما يتعلق باحت�اكها بنظام العدالة 

ا�جنائية“، و�أن العنف ضد املرأة يمكن أن ي�ون سببا �� ضلوع النساء �� جرائم جنائية ي��تب 

 �سهم �� �جن النساء، التـيعل��ا ال�جن و�قع ع�� الدول واجب معا�جة ألاسباب الهي�لية 

ومعا�جة ألاسباب ا�جذر�ة وعوامل ا�خطر املتصلة با�جر�مة والوقوع ك�حايا من خالل سياسات 

اجتماعية واقتصادية و�حية و�عليمية و�� مجال العدالة. وقد أهيب بالدول بأن تضع بدائل 

رف بتار�خ ألاذى الذي �عرضت لھ النساء عند اتخاذ ـتإلصدار أح�ام ترا�� الاعتبارات ا�جنسانية و�ع

قرارات تتعلق بال�جن.  وإضافة إ�� ذلك، يقع ع�� الدول ال��ام بموجب القانون الدو�� �حقوق 

إلا�سان بتحري العناية الواجبة ملنع جميع أش�ال العنف ا�جنسا�ي والاستجابة لها وا�حماية م��ا 

 25وتوف�� سبل الانتصاف �شأ��ا." 

وتذكر �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة �� اج��ادها ا�خاص بالنظر �� البالغات الفردية بال��ابط ب�ن 

الولوج إ�� سبل الانتصاف و��ن التداب�� ألاخرى الضرور�ة لبناء منظومة للعدالة ا�جنائية فعالة �� 

 املعنون 5/2005مجال م�افحة العنف ضد النساء. ففي بالغ �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة رقم  

" مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائ�� ورابطة حصول املرأة ع�� العدالة، باسم حاقان وهاندان 

  أوصت ال�جنة النمسا 200726 غشت 6وغو�لو (أبناء املتوفاة شهيدة غو�كشـھ)، ضد النمسا" بتار�خ 

�عز�ز تطبيق ورصد القانون الاتحادي ل�حماية من العنف داخل ألاسرة والقانون ا�جنائي ذي ب" 

الصلة بالتصرف مع ا�حرص الواجب ملنع العنف املرتكب ضد املرأة والاستجابة لھ والنص ع�� 

العقاب املالئم ملن يخفق �� القيام بذلك" . وضمن نفس املنطق أوصت ال�جنة النمسا ب"تو�� العناية 

والسرعة �� مقاضاة مرتك�ي أعمال العنف العائ�� ُ�غية توجيھ رسالة إ�� املجرم�ن وا�جمهور بأن 

املجتمع يدين العنف العائ��، فضال عن ضمان استغالل سبل الانتصاف ا�جنائية واملدنية �� القضايا 

ال�ي �ش�ل ف��ا مرتكب أعمال العنف العائ�� ��ديدا خطرا لل�حية وكفالة أن ترا�� أيضا ع�� النحو 

املناسب �� إلاجراء الذي يتخذ سالمة املرأة والتأكيد ع�� أن حقوق ا�حياة ال يمكن أن �علو ع�� حقوق 

إلا�سان ا�خاصة باملرأة وحقها �� ا�حياة والسالمة ا�جسدية والعقلية"  و�قت�ىي ذلك أيضا "ضمان 

�عز�ز التنسيق فيما ب�ن املسؤول�ن عن إنفاذ القوان�ن وموظفي الهيئة القضائية بجانب كفالة �عاون 

جميع مستو�ات نظام العدالة ا�جنائية (الشرطة واملدعون العامون والقضاة) بصورة اعتيادية مع 

املنظمات غ�� ا�ح�ومية ال�ي �عمل ع�� حماية ودعم النساء من �حايا العنف القائم ع�� أساس 

 إ�� ارتباط تطو�ر منظومة العدالة �� مجال م�افحة العنف ضد أيضاا�جنس". وقد أشارت ال�جنة 

النساء ب" �عز�ز برامج التدر�ب والتثقيف �شأن العنف العائ�� للقضاة واملحام�ن وموظفي إنفاذ 
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 19القوان�ن، ويشمل ذلك اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة والتوصية العامة 

ال�جنة وال��وتو�ول الاختياري لالتفاقية."  

     ولقد أكدت املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان نفس املن�� �� قرارها  ي. ضد سلوفينيا، بتار�خ. 19

سيدة �ش�اية تتعلق بالطول املبالغ فيھ للمتا�عة ا�جنائية ال�ي أطلق��ا  حيث تقدمت 2015ماي  28

ضد صديق للعائلة ا��متھ السيدة املذ�ورة باالعتداء عل��ا جنسيا �ش�ل متكرر . وقد أثارت املشتكية 

�ش�ل خاص طول املدة ب�ن التحقيق �� ادعاء �عرضها العتداءات جنسية واملسطرة القضائية ال�ي 

ترتبت عن ذلك (سبع سنوات ب�ن تقديم الش�اية و ب�ن إصدار ا�حكم). كما اشتكت من �و��ا �عرضت 

 ال�ي خضعت لها خالل جلست�ن.  les contre-interrogatoiresلصدمة ناتجة عن الاستجوابات املضادة 

 من الاتفاقية (عدم جواز 3وقد خلصت املحكمة إ�� أن الدولة السلوفينية قد ان��كت مسطر�ا املادة 

 إخضاع أي إ�سان للمعاملة املهينة للكرامة). 

. إن نفس املنظور الشمو�� ينب�� من وجهة نظر املجلس أن �شمل حماية النساء من العنف. و ��ذا 20

 و املعنون " 2011 يونيو 7 املعتمد بتار�خ 17/11ا�خصوص أكد مجلس حقوق إلا�سان �� قراره رقم  

تكثيف ا�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: ضمان بذل العناية الواجبة �� 

 متعددة القطاعات تتسم بالشمول والت�امل والتنسيق .  أن  "27ا�حماية"
ً
ا�حماية الفعالة تتطلب ُنُ�جا

و�شرك أ�حاب املص�حة املتعددين، بما �� ذلك املنظمات النسائية، والقيادات الدينية واملجتمعية، 

والشباب، والرجال وألاوالد، والعاملون �� مجال خدمة ال�حايا واملدافعون ع��ن، وموظفو إنفاذ 

القانون، والقضاء، وموظفو إلاصالحيات، وأخصائيو الطب الشر��، وكذا ممارسو املهن القانونية 

وال�حية والتعليمية، و�أن هذه الاستجابات ينب�� أن تتجنب تكرار إيذاء ال�حايا وأن �عمل ع�� 

تمك�ن ال�حية وأن ت�ون قائمة ع�� ألادلة ومراعية لالعتبارات الثقافية، وأن تتضمن الاحتياجات 

 متعددة ومتداخلة ومتفاقمة من التمي��
ً
" .  املحددة واملتمايزة للنساء والبنات الالئي يواجهن أش�اال

الدول تتحمل و�عد أن ذكر مجلس حقوق إلا�سان ع�� مرتكز أسا�ىي ملفهوم العناية الواجبة أن  " 

سن " حث املجلس الدول ع�� " املسؤولية ألاو�� عن حماية النساء والبنات الالئي يواجهن العنف

�شريعات داخلية وتداب�� أخرى أو �عز�زها أو �عديلها، حسب الاقتضاء، لتحس�ن حماية ال�حايا، بما 

�� ذلك عن طر�ق إتاحة استعمال أدوات مساعدة ع�� إلادالء بالشهادة �� الدعاوى ا�جنائية، حسب 

استحداث نظم للشرطة وإجراءات قضائية، و�عز�زها عند اللزوم، لتوف�� حماية �افية " و ع�� " ا�حالة

للنساء الالئي �عرضن للعنف، بما �� ذلك عن طر�ق كفالة وجود بيئة تؤدي إ�� قيام النساء والبنات 

بالتبليغ عما ارتكب �� حقهن من أعمال عنف، والتحقيق �� جميع ادعاءات العنف �� الوقت املناسب 

و�طر�قة مستفيضة، وجمع ألادلة ومعا�ج��ا بطر�قة فعالة ومراعية لل�حايا، وال سيما أدلة الطب 

الشر��، وحماية ال�حايا وأسرهن حماية فعالة من أعمال الانتقام، واح��ام حق جميع ال�حايا �� 

ا�خصوصية والكرامة والاستقالل، وكذلك التداب�� الالزمة �حماية ال�حايا مثل ألاوامر التقييدية أو 
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" . وضمن منظومة حماية النساء �حايا العنف �جع أوامر الطرد وحماية الشهود حماية مالئمة

إ�شاء أو دعم مراكز آمنة ومت�املة يمكن عن طر�قها تزو�د جميع مجلس حقوق إلا�سان الدول ع�� " 

النساء والبنات الالئي �عرضن للعنف باملأوى واملساعدة القانونية والرعاية ال�حية والنفسية 

واملشورة وغ�� ذلك  من خدمات الدعم املالئمة واملناسبة التوقيت والسر�ة وال�ي يمكن الوصول إل��ا، 

والعمل، إذا �انت إقامة هذه املراكز ال تزال متعذرة، ع�� ��جيع التعاون والتنسيق فيما ب�ن الو�االت 

من أجل ز�ادة تيس�� الوصول إ�� سبل الانتصاف وتيس�� التعا�� البد�ي والنف�ىي والاجتما�� للنساء 

" . وع�� مستوى السياسات العمومية حث مجلس حقوق إلا�سان الدول ع�� " الالئي �عرضن للعنف

وضع أو �عز�ز خطط عمل ترمي إ�� القضاء ع�� العنف ضد النساء والبنات ترسم بوضوح حدود 

املسؤوليات ا�ح�ومية عن ا�حماية وتدعمهما املوارد البشر�ة واملالية والتقنية الالزمة، و�شمل، حسبما 

 وقابلة للقياس، وذلك من أجل �سريع وت��ة تنفيذ خطط العمل 
ً
 محددة زمنيا

ً
، أهدافا

ً
ي�ون مناسبا

القائمة ورصدها وتحدي��ا بانتظام، مع مراعاة إسهامات املجتمع املد�ي، وال سيما املنظمات والشب�ات 

 ". النسائية وغ��ها من  أ�حاب املص�حة

. و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بضرورة ا�سام منظومة العدالة �� مجال م�افحة العنف 21

ضد النساء ، ع�� املستو��ن املد�ي و ا�جنائي، ب��تيبات مسطر�ة مالئمة من شأ��ا أن تضمن ولوجا 

فعاال للنساء �حايا العنف إ�� سبل الانتصاف القضائية وغ�� القضائية. و�شمل هذه ال��تيبات 

املسطر�ة ع�� وجھ ا�خصوص اعتبار خصوصية إلاثبات �� حاالت العنف ضد النساء.  

     :   املعنون 2013 يونيو 14 بتار�خ 23/25و�� هذا الصدد، أهاب مجلس حقوق إلا�سان �� قراره رقم 

تكثيف ا�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: منع الاغتصاب وغ��ه من " 

تكفل تجر�م جميع أش�ال الاغتصاب والعنف أن  بالدول "28"أش�ال العنف ا�جن�ىي والتصّدي لها

ا�جن�ىي �� قواني��ا الوطنية، وأن تتخذ ا�خطوات التشريعية و السياساتية املالئمة ال�ي تكفل إجراء 

" تحقيقات سريعة و�افية ومحاكمة مرتكب��ا ومساءل��م، بوسائل م��ا �عز�ز قدرات نظام العدالة ا�جنائية

 حث مجلس حقوق إلا�سان �� نفس و�� مجال اس��اتيجية تجر�م �عض أش�ال العنف ضد النساء 

قة بحقوق إلا�سان القرار " ِ
ّ
ع�� أن تضمن اتفاق قواني��ا وسياسا��ا الوطنية مع ال��اما��ا الدولية املتعل

وخلوها من التمي��، بوسائل م��ا إلاذن باتخاذ إلاجراءات القضائية �� حاالت الاغتصاب �� إطار الزواج 

وإلغاء ألاح�ام ال�ي �ش��ط إثبات �حة الشهادة .... وُتخِضع �حايا العنف ا�جن�ىي للمحاكمة ب��مة 

" . أما �� مجال ولوج النساء �حايا العنف إ�� وسائل الانتصاف ارت�اب جرائم أخالقية أو ب��مة القذف

حاجة الدول إ�� اتخاذ خطوات عملية القضائي ، فقد أكد مجلس حقوق إلا�سان �� القرار نفسھ إ�� " 

تكفل إم�انية �جوء املرأة إ�� العدالة بوسائل م��ا ��يئة بيئة مواتية �سمح للنساء والفتيات باإلبالغ بيسر 

عن حوادث العنف، بما �� ذلك العنف ا�جن�ىي، بوسائل م��ا توف�� ا�خدمات لل�حايا ومساندة الشهود 
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وإم�انية منع النشر، وتحس�ن حماية ال�حايا والشهود، وحماية ا�حق �� السر�ة وا�حق �� ا�خصوصية، 

".  وتوف�� التدر�ب �� مجال حقوق إلا�سان ملوظفي إنفاذ القانون واملستجيب�ن ألاوائل

إن اعتبار خصوصية إلاثبات �� �عض حاالت العنف ضد النساء ، هو معطى قد تم استحضاره . 22

. ففي 2003 د�سم�� 4من طرف املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان �� قرارها م.س. ضد بلغار�ا بتار�خ 

قضية تتعلق باغتصاب فتاة من طرف �خص�ن ، تمكن الفحص الط�ي من إثبات واقعة الاغتصاب 

لكنھ لم تتم متا�عة املغتصب�ن بالنظر إ�� أنھ لم يكن من املمكن إثبات مقاومة ال�حية أو طل��ا 

 من 8 و3للنجدة. وقد اعت��ت املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان أن دولة بلغار�ا قد ان��كت املادت�ن 

الاتفاقية ألاور�ية �حقوق إلا�سان (عدم جواز إخضاع أي إ�سان للمعاملة املهينة للكرامة، وحق 

إلا�سان �� اح��ام حياتھ ا�خاصة). حيث أشارت املحكمة �ش�ل نقدي إ�� أن هناك توجها سائدا 

يتمثل �� اعتبار عدم القبول هو املعيار ألاسا�ىي لإلقرار بوجود اغتصاب أو اعتداء جن�ىي. ذلك أنھ �� 

أحيان كث��ة ، فإن �حايا الاعتداءات ا�جنسية ، خاصة الفتيات، قد ال يبدين مقاومة �خوفهن من 

التعرض ألش�ال أخرى من العنف. وقد أكدت املحكمة أنھ يقع ع�� عاتق الدول الال��ام بمتا�عة 

  مرتك�ي ألاعمال ا�جنسية باإلكراه ح�ى �� حال غياب املقاومة ا�جسمانية لل�حية. 

 املتطلبات املتعلقة بم�افحة العنف ضد النساء �� سياقات محددة 

.  طور القانون الدو�� �حقوق إلا�سان تصورا مت�امال مل�افحة �عض أش�ال العنف ضد النساء �� 23

سياقات محددة، وهو تصور مرتكز ع�� مفهوم العناية الواجبة. و�مكن التذك�� �� هذا الصدد ذكرت 

التداب�� الالزمة   "29 الدول ألاطراف بأن 19�جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة  �� التوصية العامة رقم 

فرض عقو�ات جنائية عند الاقتضاء وإتاحة سبل انتصاف " �شمل " للقضاء ع�� العنف ألاسري 

مدنية �� حالة حدوث العنف املن���؛ سن �شريعات إلبطال الاحتجاج بالدفاع عن الشرف فيما يتعلق 

باالعتداء ع�� إحدى إلاناث من أفراد ألاسرة أو قتلها؛ تقديم ا�خدمات ال�ي تكفل سالمة وأمن �حايا 

العنف ألاسري، بما ف��ا املأوى و�رامج إلارشاد وإعادة التأهيل ودعم ا�خدمات املقدمة لألسر ال�ي 

".  تتعرض �حوادث الاعتداء ا�جن�ىي

 املعتمد 29/14وضمن نفس إلاطار، فقد حث مجلس حقوق إلا�سان الدول، �� قراره رقم  . 24

 واملعنون " الت�جيل با�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف 2015 يوليوز 2بتار�خ 

  ع�� اتخاذ إجراءات فعالة �� مجال زجر العنف املن��� ع�� "30ضد املرأة: القضاء ع�� العنف املن���" 

اعتماد و�عز�ز وتنفيذ �شريعات تحظر هذا النوع من العنف، بما �� ذلك عنف الشر�ك والاغتصاب 

الزو��، وتفرض تداب�� عقابية، وتوفر حماية قانونية مناسبة من هذا النوع من العنف، بما �� ذلك 

حماية ال�حايا والشهود من الانتقام لتقديمهن ش�اوى أو أدلة؛ وكذا ضمان قدرة النساء والفتيات 

ع�� ال�جوء دون عوائق إ�� العدالة واملساعدة القضائية واملعلومات عن حقوقهن، دون تمي��، ليتس�ى 
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لهن ا�حصول ع�� سبل انتصاف عادلة وفعالة فيما �حق ��ن من أذى، بطرق م��ا اعتماد �شريعات 

وطنية، عند الاقتضاء؛" كما حث املجلس الدول أيضا ع�� " وضع مجموعة من السياسات وتطو�رها 

وتنفيذها، ودعم إ�شاء خدمات إلعادة التأهيل من أجل ��جيع وإحداث �غي��ات �� الاتجاهات 

والسلوك لدى مرتك�ي العنف ضد النساء والفتيات، وتقليل فرص معاودة ارت�اب العنف، �� حاالت 

 عن رصد وتقييم تأث�� تلك السياسات وا�خدمات 
ً
من بي��ا العنف املن��� والاغتصاب والتحرش، فضال

وأثرها؛"  

وضمن نفس منظور العناية الواجبة و مسؤولية الدولة عن م�افحة العنف ضد النساء، حث . 25

اتخاذ إجراءات فعالة �حماية �حايا املذ�ور الدول ع��   29/14رقم  مجلس حقوق إلا�سان �� القرار 

 العنف املن��� ع�� عدد من التداب�� م��ا : 

"(أ) توف�� أش�ال من ا�حماية القانونية تركز ع�� ال�حايا، وت�ون شاملة ومناسبة من أجل دعم  

م القانونية الوطنية لبلدا��ن، بما �� ذلك، حسب 
ُ
�حايا العنف املن��� ومساعد��ن �� إطار الُنظ

الاقتضاء، اتخاذ تداب�� �شريعية أو غ��ها من التداب�� �� نظام العدالة ا�جنائية واملدنية بأكملھ، من 

قبيل إ�شاء املحاكم املتخصصة، وإصدار أوامر ا�حماية، واستخدام عمليات تقييم ال��ديدات وأدوات 

تحليل املخاطر، واتخاذ التداب�� الالزمة لتلبية احتياجا��ن ا�خاصة كشهود �� جميع مراحل التحقيق 

والدعاوى القضائية؛ 

(ب) وضع خدمات و�رامج واستجابات ع�� جميع املستو�ات، ت�ون شاملة ومنسقة ومش��كة ب�ن 

التخصصات و�� املتناول ومستدامة ومتعددة القطاعات، لصا�ح جميع ال�حايا والناجيات من جميع 

أش�ال العنف ضد النساء والفتيات، بما �� ذلك العنف املن���، وتزو�دها باملوارد ال�افية وتضمي��ا 

إجراءات فعالة ومنسقة يضطلع ��ا، حسب الاقتضاء، قطاع الشرطة والعدالة، وخدمات املساعدة 

القضائية، وخدمات الرعاية ال�حية، �� مجاالت م��ا ال�حة ا�جنسية وإلانجابية، وخدمات 

 عن تداب�� 
ً
لدولة وجهات مستقلة �شمل مراكز تنّفذها ااملساعدة واملشورة الطبية والنفسية، فضال

 ساخنة �عمل ع�� مدار الساعة، وخدمات للمساعدة 
ً
إليواء النساء وتقديم املشورة لهن، وخطوطا

 لتطو�ر املهارات، 
ً
الاجتماعية، ومراكز جامعة تختص باألزمات، وخدمات ملساعدة ألاطفال، وفرصا

وخدمات لتوف�� السكن املدعوم، وضمان أن توفر هذه التداب�� املساعدة ع�� نحو �سهل الوصول إليھ 

 عن املساعدة وا�حماية 
ً
وآمن للنساء وألاطفال، بمن �� ذلك النساء والفتيات ذوات إلاعاقة، فضال

والدعم من خالل تزو�دهن بالسكن الطو�ل ألاجل؛ 

ج- ...بذل العناية الواجبة ملنع العنف املن��� والتحقيق فيھ ومحاسبة مرتكبيھ، ووضع حد لإلفالت من 

العقاب، وإتاحة الوصول إ�� سبل انتصاف مالئمة لل�حايا والناجيات، وضمان حماية النساء والفتيات 
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وتمكي��ن، بطرق م��ا تطبيق سبل الانتصاف املدنية وأوامر ا�حماية والعقو�ات ا�جنائية ع�� نحو مناسب 

 ؛" من جانب الشرطة والقضاء

. و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ، أنھ ال يمكن التذرع بأية حجج ذات طا�ع اجتما�� أو ثقا�� 26

لت��ير ا�حد من ا�حماية القانونية و العملية للنساء من العنف. و �� هذا إلاطار فقد ذكرت �جنة 

إن املواقف التقليدية ال�ي �عت�� املرأة تا�عة   " أن19القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة �� توصي��ا العامة 

للرجل أو ذات دور نمطي يكرس املمارسات الشائعة ال�ي تنطوي ع�� العنف أو إلاكراه، مثل العنف 

          .  وإضافة إ�� هذا التذك�� باألسباب الثقافية 31،" وإساءة التصرف �� ألاسرة، والزواج باإلكراه

، 29/14و الاجتماعية للعنف ضد النساء، فإن مجلس حقوق إلا�سان حث الدول �� قراره رقم  

، املعنون " الت�جيل با�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال 2015 يوليوز 2املعتمد بتار�خ 

إدانة جميع أش�ال العنف ضد النساء  ع�� "32العنف ضد املرأة: القضاء ع�� العنف املن���"

والفتيات بقوة، والامتناع عن التذرع بأية اعتبارات عرفية أو تقليدية أو دينية لتجنب الوفاء بال��اما��ا 

ما ف��ا املمارسات الضارة مثل تزو�ج ألاطفال والزواج   ببخصوص القضاء ع��  أش�ال العنف هذه،

".  كما ، ع�� النحو املب�ن �� إلاعالن املتعلق بالقضاء ع�� العنف ضد املرأة....املبكر والزواج القسري 

أن القضاء عل العوامل الثقافية املؤدية إ�� العنف إ�� العنف ضد النساء يندرج ضمن �عد الوقاية 

الوقاية من الان��ا�ات من العنف و لذا دعا مجلس حقوق إلا�سان الدول �� القرار املذ�ور إ�� " 

واتخاذ خطوات ملنع الاعتداءات ع�� جميع حقوق إلا�سان للنساء والفتيات، وإيالء اهتمام خاص 

إلبطال املمارسات والتشريعات ال�ي تم�� ضد النساء و الفتيات، والقضاء ع�� التحّ��، واملمارسات 

الضارة والقوالب النمطية ا�جنسانية، وإذ�اء الو�� �عدم قبول العنف ضد النساء والفتيات، بما �� 

 . 33ذلك العنف املن���، ع�� املستو�ات �افة"

تذك�� بأهم املالحظات والتعليقات ا�ختامية و التوصيات املوجهة إ��  بالدنا من طرف ألاجهزة           •

 و الهيئات ألاممية �� مجال م�افحة العنف ضد النساء 

.  إن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يذكر بأن قضايا قانونية و عملية ذات عالقة بم�افحة العنف 27

ضد النساء، �انت موضوع مالحظات ختامية وجهت إ�� بالدنا من طرف هيئات املعاهدات أو توصيات 

وجهت إ�� بالدنا من طرف أ�حاب الواليات برسم املساطر ا�خاصة. ويش�� املجلس فيما ي�� إ�� هذه  

 املالحظات والتوصيات.  

 2004 د�سم�� 1ال�جنة املعنية بحقوق إلا�سان �� مالحظا��ا ا�ختامية بتار�خ  . وهكذا أكدت28

 لك��ة حاالت العنف املن��� ضد النساء". و "ينب�� للدولة الطرف أن تتخذ 
ً
املغرب " ع�� "قلقها أيضا

  34 من العهد)."7 و3تداب�� عملية مالئمة مل�افحة هذه الظاهرة (املادتان 
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�� �عليقها ا�ختامي بتار�خ 35وضمن نفس املنطق، حثت ال�جنة املعنية بالقضاء ع�� التمي�� ضد املرأة 

، 19، املغرب، " ع�� أن تقوم �� أقرب وقت ممكن، وفقا للتوصية العامة ل�جنة رقم 2008 أبر�ل 8

بإصدار �شريع �شأن العنف ضد النساء والفتيات، بما �� ذلك العنف ألاسري، بحيث يكفل هذا 

التشريع تجر�م جميع أش�ال العنف ضد املرأة، وحصول النساء والفتيات من �حايا العنف ع�� 

سبل ا�حماية الفور�ة، بما ف��ا املال�� ووسائل الانتصاف، ومحاكمة مرتك�ي هذه ا�جرائم وإنزال 

العقو�ة املناسبة ��م."  و�� نفس إلاطار "تدعو ال�جنة الدولة الطرف إ�� أن تدخل، دون إبطاء، �عديال 

ع�� قانون العقو�ات لضمان تجر�م الاغتصاب الزو�� .... وتو�ىي ال�جنة أيضا بأن تجري الدولة 

الطرف دراسات عن أسباب العنف املوجھ ضد النساء والفتيات ونطاقھ، بما �� ذلك العنف ا�جن�ىي 

وتطلب ال�جنة إ�� الدولة الطرف جمع بيانات مصنفة عن جميع أش�ال العنف ضد املرأة،  وألاسري .

وتضم�ن تقر�رها املقبل معلومات عن القوان�ن والسياسات املعمول ��ا للتصدي لهذا النوع من العنف 

وتحث ال�جنة كذلك الدولة الطرف ع�� اتخاذ خطوات نحو  وعن أثر التداب�� املتخذة �� هذا الصدد.

توف�� ا�حماية للمشتغالت با�خدمة �� املنازل وضمان إنفاذ القيود املفروضة ع�� عمل ألاطفال وذلك 

�حماية الطفلة من ش�ى أش�ال التمي��."  

 �جنة مناهضة أكدت، 2011 د�سم�� 21و�� مالحظا��ا ا�ختامية املوجهة إ�� املغرب، بتار�خ . 29

 إزاء قلة عدد الش�اوى املقدمة من قبل ال�حايا، وإزاء عدم وجود التعذيب، شعورها بالقلق  " 
ً
أيضا

إجراء جنائي قيد الدراسة �� النيابة العامة، وإزاء عدم خضوع البالغات املقدمة  لتحقيقات من�جية 

 إزاء ما ثبت من أن عبء إلاثبات عبء فادح وأنھ يقع 
ً
بما �� ذلك حاالت الاغتصاب، وكذلك أيضا

 تفقط ع�� ال�حية �� سياق اجتما�� قد يتعرض فيھ للوصم �ش�ل كب��" .  و ع�� هذا ألاساس حث

ال�جنة املغرب ع�� "سّن قانون �� أسرع وقت �شأن العنف املرتكب �� حق النساء والفتيات، بصفة 

ع الدولة الطرف ع�� ضمان وصول  جَّ
َ

�
ُ
تجرم جميع أش�ال العنف ضد النساء. وعالوة ع�� ذلك، �

 إ�� وسائل ا�حماية، بما �� ذلك دور إلايواء، وع�� تمكي��ن من 
ً
النساء والفتيات �حايا العنف فورا

ا�حصول ع�� �عو�ضات، وع�� مقاضاة ا�جناة ومعاقب��م ع�� النحو املناسب. ... و�نب�� للدولة الطرف 

أن �عّدل، دون مز�د من إلابطاء، القانون ا�جنائي بصفة تجرم الاغتصاب �� إطار الزواج وأن تضمن 

 أن تجري 
ً
عدم إفالت املغتصب�ن من املالحقة ا�جنائية �� حالة زواجهم من ال�حية. و�نب�� لها أيضا

دراسات �شأن أسباب ومدى انتشار العنف املرتكب �� حق النساء والفتيات، بما �� ذلك العنف 

سري . وعالوة ع�� ذلك، ينب�� للدولة الطرف أن تقدم، �� تقر�رها املقبل إ�� 
ُ
ا�جن�ىي والعنف ألا

ال�جنة، معلومات عن القوان�ن والسياسات السار�ة مل�افحة أعمال العنف املرتكبة �� حق املرأة، وأن 

  36تقدم معلومات عن آثار التداب�� املتخذة."
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وقد أوصت مجموعة العمل حول التمي�� ضد املرأة �� التشريع و املمارسة �� تقر�رها الصادر بتار�خ . 30

 ، املغرب  بأن " بأن تتم مراجعة مشروع القانون املتعلق بم�افحة العنف ضد النساء 2012 يونيو 19

.  37ع�� ضوء املالحظات ا�ختامية ذات الصلة ال�ي قدم��ا �جنة مناهضة التعذيب" 

 2014 سبتم�� 19وقد أشارت �جنة حقوق الطفل �� مالحظا��ا ا�ختامية املوجهة للمغرب ، بتار�خ  . 31

ضمن املمارسات الضارة بحقوق الطفل، إ�� �ون " الزواج املبكر �� الدولة الطرف آخذ �� الازدياد رغم 

، 18 هو 2004أن ا�حد ألاد�ى لسن الزواج للفتيات والفتيان الذي تنص عليھ مدونة ألاسرة لعام 
ً
 عاما

 �سبب ك��ة �جوء قضاة 13وألن آالف الفتيات، �عضهن ال تتجاوز أعمارهن 
ً
، ي��وجن سنو�ا

ً
 عاما

 بقلق شديد إزاء انتشار ممارسة الزواج 
ً
ألاسرة إ�� الاستثناءات من القانون . و�شعر ال�جنة أيضا

باإلكراه وانتحار الفتيات نتيجة هذا الزواج. و�انت آخر حاالت الانتحار املبلغ ع��ا �� �انون الثا�ي/يناير 

. و�عرب ال�جنة عن قلقها من آلا�ي �� هذا الصدد:   (أ) أن الدولة الطرف تنظر �� 2014وأيار/مايو 

؛   (ب) أن للقا�ىي ا�حق �� أن يأذن بزواج ألاطفال رغم 16خفض ا�حد ألاد�ى لسن الزواج إ�� 
ً
 عاما

رفض املمثل الشر�� للطفل ذلك الزواج." و بناء ع�� العناصر املذ�ورة لفتت " ال�جنة انتباه الدولة 

الطرف إ�� العواقب الوخيمة الكث��ة الناشئة عن الزواج املبكر، وتح��ا ع�� الامتناع عن خفض ا�حد 

 وع�� اتخاذ تداب�� فعالة من أجل وضع حد للزواج املبكر والزواج 16ألاد�ى لسن الزواج إ�� 
ً
 عاما

.  38باإلكراه" 

و قد قدمت ال�جنة املعنية با�حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، �� مالحظا��ا ا�ختامية، . 32

              املوجهة إ�� املغرب  عددا من التوصيات تتعلق بالتحرش ا�جن�ىي، 2015 أكتو�ر 8الصادرة �� 

.   39و�العنف ضد املرأة �ش�ل عام، وزواج ألاطفال والزواج القسري 

 بما أعلنتھ الدولة الطرف (أي املغرب) من 
ً
ففيما يتعلق بالتحرش ا�جن�ىي، أحيطت ال�جنة  "علما

أّن وضع مشروع قانون �شأن التحرش ا�جن�ىي سيوسع نطاق تطبيق القانون �� هذا املجال لك��ا 

�شعر بالقلق إزاء انتشار ظاهرة التحرش ا�جن�ىي، ويساورها القلق ألن السبل املتاحة للنساء 

 محدودة �سبب ا�خوف من التعرض لالنتقام أو للوصم الاجتما�� برل�حصول ع�� الانتصاف وا�ج

)."  و بناء ع�� هذا إلاحاطة أوصت ال�جنة " الدولة الطرف (أي املغرب) باإلسراع �� 10 و7(املادتان 

 عن التحرش 
ً
اعتماد مشروع القانون �شأن التحرش ا�جن�ىي ال سيما �� م�ان العمل، فضال

ا�جن�ىي بجميع أش�الھ و�� أي م�ان �ان، ع�� أن يتضمن عقو�ات تتناسب مع خطورة ا�جر�مة. 

 باتخاذ جميع التداب�� ال
ً
ي تمكن ال�حايا من تقديم ش�اوى تـوتو�ىي ال�جنة الدولة الطرف أيضا

 دون خوف من الانتقام، ومن الوصول إ�� سبل الانتصاف وا�حصول ع�� ا�ج�� املناسب." 

و�� مجال العنف ضد املرأة " �شعر ال�جنة بالقلق إزاء استمرار العنف ضد املرأة ومحدودية 

خدمات الدعم املقدمة ل�حايا العنف، وتأخر اعتماد مشروع م�افحة العنف ضد النساء، 
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ر الشرعية"، ما يث�ي املرأة عن تقديم ش�وى �� حاالت الاغتصاب. يـواستمرار تجر�م العالقات "غ

جرم 
ُ
كما �شعر ال�جنة بالقلق ألن �عض أش�ال العنف املن���، بما �� ذلك الاغتصاب الزو��، ال ت

)." و بناء ع�� ذلك " تو�ىي ال�جنة الدولة الطرف باعتماد 10صراحة �� التشريعات الوطنية (املادة 

�شريعات شاملة �شأن العنف ضد املرأة بما يتما�ىى مع املعاي�� الدولية �� هذا املجال، و�ا�حرص 

ع�� تطبيق هذه التشريعات �غية القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة بما �� ذلك 

، تو�ىي ال�جنة 
ً
الاغتصاب الزو��. وتوص��ا بإلغاء تجر�م العالقات ا�جنسية غ�� الشرعية. وأخ��ا

الدولة الطرف باتخاذ التداب�� الالزمة للتحقيق �� أعمال العنف املن��� ومالحقة مرتكبيھ وتمك�ن 

�حاياه من الوصول إ�� سبل الانتصاف الفعالة وا�حصول ع�� حماية فور�ة بطرق م��ا إ�شاء 

 عدد �اف من مراكز إلايواء." 

وفيما يخص  زواج ألاطفال والزواج القسري فقد أعر�ت ال�جنة عن قلقها " إزاء منح إلاذن القانو�ي 

 سنة، ألامر الذي زاد من 18�� �عض ا�حاالت لعقد القران قبل بلوغ السن القانونية املحددة و�� 

عدد حاالت زواج ألاطفال والزواج القسري �� البلد. و�شعر ال�جنة بالقلق كذلك إزاء وجود مشروع 

 دنيا للزواج (املادتان 
ً
)."  و�ناء ع��  13 و10قانون قيد النظر �� ال��ملان يحدد السادسة عشرة سنا

 ُدنيا للزواج، 
ً
ذلك دعت ال�جنة املغرب إ�� " �عديل مشروع القانون لتحديد الثامنة عشرة سنا

ز للقا�ىي إعطاء إلاذن بالزواج قبل السن القانونية يـ من قانون ألاسرة ال�ي تج20وإلغاء املادة 

، وا�حرص ع�� أن �عقد الزواج برضا الطرف�ن رضا ال إكراه فيھ." 18املحددة، و�� سن 
ً
  عاما

 عدد من التوصيات تتعلق 40)2012ولقد قدمت إ�� املغرب، �� إطار الاستعراض الدوري الشامل (. 33

باإلطار القانو�ي مل�افحة العنف ضد النساء. و قد انصبت هذه التوصيات با�خصوص ع�� �سريع  

                 ، 129.21، و129.14 و129.12إصدار إلاطار القانو�ي مل�افحة العنف ضد النساء (التوصيات 

              )، وتضم�ن إلاطار القانو�ي مل�افحة العنف ضد النساء مقتضيات جنائية 129.51، و 129.26و

) ، وإدراج ترتيبات مسطر�ة مالئمة �� إلاطار القانو�ي مل�افحة 129.24، و129.16ومدنية(  التوصيات 

)  129.19) وضمان سبل الانتصاف الفعال (التوصية 129.55 و129.51العنف ضد النساء ( التوصيات 

وإعمال مقتضيات الدستور املتعلقة باملساواة ب�ن ا�جنس�ن ع�� مستوى القوان�ن، وم�افحة التمي��  

) وتطو�ر السياسات العمومية املتعلقة بم�افحة 129.39 و129.21ع�� أساس ا�جنس (التوصيتان 

 ).   129.57العنف ضد النساء (التوصية 

 

 

 

 24 



III :  يتعلق بمحار�ة العنف ضد 103.13توصيات �شأن �عض مقتضيات مشروع القانون  رقم 

النساء 

�س��دف التوصيات املق��حة إلاجابة ع�� التحديات التالية  :  .  34

إعمال مقتضيات تصدير الدستور فيما يتعلق بحظر و م�افحة �ل أش�ال التمي�� �سبب  •

، 121، 120، 119، 118، 117 و الفصول  22 ، 21، 19ا�جنس، وكذا مقتضيات الفصول 

 من الدستور ينص ع�� 22 و�جدر التذك�� �ش�ل خاص أن الفصل  من الدستور؛ 126، 123

أنھ " ال يجوز املس بالسالمة ا�جسدية أو املعنو�ة ألي �خص، �� أي طرف، ومن قبل أي جهة 

�انت خاصة أو عامة. ال يجوز ألحد أن �عامل الغ��، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية  ال إ�سانية 

أو مهينة أو حاطة بالكرامة إلا�سانية، ممارسة التعذيب ب�افة أش�الھ، ومن قبل أي أحد، 

 جر�مة �عاقب عل��ا القانون " ؛      

إعمال الال��امات امل��تبة عن اتفاقية القضاء عل جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة والسيما  •

 ؛  املادتان ألاو�� والثانية م��ا

إعمال املالحظات والتعليقات ا�ختامية والتوصيات املوجهة إ�� بالدنا من طرف ألاجهزة               •

 والهيئات ألاممية �� مجال م�افحة العنف ضد النساء ؛

؛   إلاعمال القانو�ي ملفهوم "العناية الواجبة" �� مجال م�افحة العنف ضد النساء •

 ؛  تقو�ة املقتضيات املتعلقة بالتعر�فات الضرور�ة �� مجال م�افحة العنف ضد النساء •

تدقيق �عض �عر�فات املشروع ومقتضياتھ بما يحقق الا��جام مع موضوع  وغاية مشروع  •

 القانون املتمثل �� م�افحة العنف ضد النساء ؛  

تقديم مق��حات بمراجعة �عض مقتضيات القانون ا�جنائي واملسطرة ذات الصلة املباشرة  •

بم�افحة العنف ضد النساء. باعتبار  الطا�ع املركب واملتعدد ألاش�ال �حاالت وأنماط العنف 

ضد النساء بوصفها ان��ا�ات �حقوق إلا�سان.  حيث تجدر إلاشارة ��ذا ا�خصوص إ�� تصدير 

، املعتمد من قبل ا�جمعية العامة لألمم املتحدة 41إلاعالن �شأن القضاء ع�� العنف ضد املرأة

، الذي تم فيھ التأكيد "أن العنف ضد املرأة 1993 د�سم�� 20 بتار�خ 48/104بموجب قرارها 

 �حقوق إلا�سان وا�حر�ات ألاساسية ويعوق أو يل�� تمتع املرأة ��ذه ا�حقوق 
ً
�ش�ل ان��ا�ا

 يقلقها إلاخفاق منذ أمد �عيد، �� حماية و�عز�ز تلك ا�حقوق وإذوا�حر�ات ألاساسية، 

ا�جمعية العامة لألمم وا�حر�ات �� حاالت العنف ضد املرأة".  وضمن نفس املنطق حثت 

تكثيف ا�جهود   واملعنون " 2008 د�سم�� 18 املعتمد بتار�خ 155/63املتحدة �� قرارها رقم  
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اعتبار جميع أش�ال العنف ضد "  الدول ع�� 42للقضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة" 

فرض عقو�ات تتناسب مع جسامة وكفالة النساء والفتيات جرائم �عاقب عل��ا القانون، 

 القوان�ن الوطنية جزاءات للمعاقبة ع�� جرائم العنف املرتكبة ضد تضم�نا�جرائم املرتكبة و

  ؛"  النساء وج�� الضرر الناجم ع��ا حسب الاقتضاء

تقديم مق��حات تتعلق بتقر�ب مشروع القانون  من املتطلبات الواردة �� "دليل التشريعات  •

املتعلقة بالعنف ضد املرأة" الصادر عن شعبة ال��وض باملرأة التا�عة إلدارة الشؤون 

وكذا من العناصر ألاساسية لقرار ا�جمعية . 2010الاقتصادية و الاجتماعية لألمم املتحدة، �� 

 املعنون "تداب�� منع ا�جر�مة       1998 ف��اير 2 الصادر بتار�خ 86/52العامة لألمم املتحدة رقم

  وكذا وثيقة "الاس��اتيجيات 43والعدالة ا�جنائية الرامية إ�� القضاء ع�� العنف ضد املرأة" 

النموذجية والتداب�� العملية للقضاء ع�� العنف ضد املرأة �� مجال ا�جر�مة والعدالة 

 ا�جنائية" امل�حقة بالقرار املذ�ور .

 ��توصيات تتعلق باملادة ألاو           : 

. الحظ املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن �عر�ف العنف ضد املرأة الوارد �� املادة ألاو�� من 35

كما عاين املجلس أن التمي�� ورد �� أو الامتناع عن الفعل، مشروع القانون ال �شمل ال��ديد بأعمال.  

�عر�ف املادة ألاو�� من املشروع كأساس للعنف و�� ح�ن لم يتم �عر�ف العنف ضد املرأة ذاتھ 

بوصفھ شكال من أش�ال التمي�� ع�� أساس ا�جنس.  

 لذا فإن املجلس يو�ىي املشرع بتقو�ة مقتضيات املادة ألاو�� و ذلك بتعر�ف العنف ضد املرأة بوصفھ 

شكال من أش�ال التمي��  �سبب ا�جنس، و يق��ح املجلس أن �شمل �عر�ف العنف ضد املرأة �افة 

أعمال العنف القائمة ع�� النوع، وال�ي �سبب، أو ال�ي من شأ��ا أن �سبب للمرأة أضرارا بدنية أو 

جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما ف��ا ال��ديد بالقيام بمثل هذه ألاعمال، أو إلاكراه أو ا�حرمان 

التعسفي من ا�حر�ة سواء أ�ان ذلك �� ا�حياة العامة أو ا�خاصة.   

 (النقطة أ) من اتفاقية مجلس أور�ا للوقاية من 3و�ذكر املجلس بأن هذا التعر�ف مقتبس من املادة 

 العنف ضد النساء و العنف املن��� و م�افح��ما. 

و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن املادت�ن ألاو�� والثانية من إلاعالن  �شأن القضاء ع�� 

       بتار�خ48/104العنف ضد املرأة ، املعتمد من قبل ا�جمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها 

 �عرفان العنف ضد النساء و�حددان �عض عناصره ع�� سبيل املثال ال ا�حصر. 1993 د�سم�� 20

�ع�ي �عب�� "العنف ضد املرأة " أي فعل عنيف تدفع ذلك أن املادة ألاو�� من إلاعالن تنص ع�� أنھ " 

إليھ عصبية ا�جنس و���تب عليھ، أو يرجح أن ي��تب عليھ، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية 
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ا�جسمانية أو ا�جنسية أو النفسية بما �� ذلك ال��ديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو ا�حرمان 

" أما املادة الثانية من إلاعالن  .التعسفي ممن ا�حر�ة، سواء حدث ذلك �� ا�حياة العامة أو ا�خاصة

فتحدد �عض عناصر العنف ضد النساء ع�� سبيل املثال " العنف البد�ي وا�جنس والنف�ىي الذي 

يحدث �� إطار ألاسرة بما �� ذلك الضرب والتعدي ا�جن�ىي ع�� أطفال ألاسرة إلاناث ، والعنف 

املتصل باملهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان إلاناث وغ��ه من املمارسات التقليدية املؤذية للمرأة، 

العنف البد�ي وا�جن�ىي والنف�ىي الذي يحدث  والعنف غ�� الزو�� والعنف املرتبط باالستغالل و كذا

�� إطار املجتمع العام بما �� ذلك الاغتصاب والتعدي ا�جن�ىي واملضايقة ا�جنسية والتخو�ف �� م�ان 

العمل و�� املؤسسات التعليمية وأي م�ان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن ع�� البغاء؛ إضافة إ�� 

 العنف املد�ي وا�جن�ىي والنف�ىي الذي ترتكبھ الدولة أو تتغا�ىى عنھ، أينما وقع" 

ي��تب . و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بأنھ من منظور القانون الدو�� �حقوق إلا�سان، أنھ 36

ع�� اعتماد �عر�ف عام وشامل للعنف ضد النساء بوصفھ تمي��ا  قائما ع�� أساس ا�جنس، واجب 

الدول �� اعتماد اس��اتيجية للتجر�م والعقاب تتو�� �ش�ل خاص زجر "أنماط"معينة من العنف ضد 

النساء، وكذا زجر مختلف أش�ال العنف ضد النساء سواء �انت "عمال  معزوال" أو "نمطا من 

السلوك".        

وع�� سبيل املثال ال ا�حصر، فإن �عض أش�ال العنف قد ورد �عر�فها �� وثائق مختلفة من مجال 

 ل�جنة القضاء ع�� التمي�� ضد املرأة 19القانون الدو�� �حقوق إلا�سان.  وهكذا ورد �� التوصية رقم 

أي سلوك مقيت ومتعمد أساسھ ا�جنس، مثل املالمسات البدنية أن "املضايقة ا�جنسية" �شمل "

والعروض املادية، واملالحظات ذات الطا�ع ا�جن�ىي، وعرض املواد إلاباحية واملطالب ا�جنسية سواء 

 و�تسبب �� مش�لة لل�حة والسالمة
ً
؛ وهو  بالقول أو بالفعل. و�مكن أن ي�ون هذا السلوك مهينا

تمي��ي عندما �عتقد املرأة ألسباب معقولة أن اع��اضها ��ىيء إ�� وضعها �� العمل بما �� ذلك 

العنف  ، كما أشارت التوصية ذا��ا إ�� أن "44." توظيفها أو ترقي��ا، أو عندما يخلق بيئة عمل معادية

.  46" كأحد أش�ال العنفالزواج باإلكراه وإ�� " 45" ألاسري هو من أشد أش�ال العنف ضد املرأة

كما أن ال�جنة املعنية بالقضاء ع�� التمي�� ضد املرأة، قدمت توصيات تتعلق بإعادة تحديد . 37

العناصر امل�ونة لبعض جرائم العنف ضد النساء وكذا ال��تيبات املسطر�ة املتعلقة ��ا. ففي بالغها  

 ، املعنون : ر. ب. ب. (تمثلها املحاميتان إيفل�ن ج. أورسوا ومار�ا �ارال ل. إسبينوسا)، ضد 34/2011رقم 

’مراجعة التشريع املتعلق 1، أوصت ال�جنة دولة الفلب�ن ب" 201447 ف��اير 21الفلب�ن، الصادر بتار�خ  

كب باستعمال القوة أو العنف، وأي 
ُ
باالغتصاب �حذف أي اش��اط بأن ي�ون الاعتداء ا�جن�ىي قد ارت

اش��اط بوجود دليل ع�� إلايالج، ل�ي ي�ون ا�عدام الرضا هو محور ال��ك�� فيھ" و�� إطار أك�� شمولية 

أوصت ال�جنة  الفلب�ن ب"استعراض التشريعات واملمارسات ذات الصلة من أجل ضمان توف�� 

املساعدة املجانية املالئمة من امل��جم�ن الشفو��ن، بما �شمل لغة إلاشارة، �� جميع مراحل س�� 
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الدعاوى، عند الاقتضاء؛" وكذا "كفالة س�� جميع الدعاوى ا�جنائية ال�ي يدخل ف��ا الاغتصاب وغ��ه 

�ا يـزمن ا�جرائم ا�جنسية بحياد ونزاهة دون تح ات أو أف�ار نمطية عن جنس ال�حية أو سّ�ِ

أو ما �عانيھ من إعاقة".  

  أن هناك أش�اال 48 2015 يوليوز 2 بتار�خ 29/14وقد أكد مجلس حقوق إلا�سان �� قراره رقم  .38

من العنف �ش�ل ظروفا موضوعية تفاقم من مخاطر �عرض النساء إ�� أش�ال عنف أخرى . حيث أقر 

" ظاهرة تزو�ج ألاطفال والزواج املبكر والزواج القسري تجعل ألافراد، ال سيما الفتيات املجلس أن 

بما �� ذلك  �� خطر التعرض لش�ى أش�ال التمي�� والعنف ومواجه��ا طوال حيا��ن، صغار السن،

".   العنف املن���

                    املعنون 2014 يونيو 26 املعتمد بتار�خ 26/15وقد أشار مجلس حقوق إلا�سان �� قراره رقم 

الت�جيل با�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: العنف ضد املرأة كحاجز " 

 واقتصاديا
ً
 ال��ديد بالعنف، بما �� ذلك �ل أش�ال التحرش، �ش�ل قيد ، أن" 49" أمام تمكي��ا سياسيا

ً
ا

 دائم
ً
ع�� حركة النساء والفتيات، و�حد من إم�انية استفاد��ن من املوارد وا�خدمات وألا�شطة ا

 وسياسيا
ً
تزو�ج ألاطفال والزواج "  كما �ع��ف املجلس أيضا أن "ألاساسية، ويعوق تمكي��ن اقتصاديا

 ليس أمام املركز الاقتصادي والقانو�ي والص�� 
ً
املبكر والزواج القسري �� أمور ال تزال �ش�ل عائقا

 أمام تنمية املجتمع ك�ل
ً
".  والاجتما�� للنساء والفتيات فحسب، بل أيضا

 املشار إليھ عددا من أش�الھ حيث شدد ع�� 14/29و�خصوص العنف املن���، فقد أورد القرار  .39

بما �� ذلك العنف ا�جسدي والنف�ىي وا�جن�ىي  العنف املن��� يمكن أن يتخذ عدة أش�ال مختلفة،أن  

يحدث ضمن ألاسرة أو الوحدة العائلية و��ون بصفة عامة  و وا�حرمان الاقتصادي والعزل وإلاهمال،

.  وضمن نفس املنطق، أشار ذات القرار ع�� سبيل 50ب�ن أفراد تر�طهم عالقة دم أو قرابة حميمة"

الدول إ�� اتخاذ إجراءات  املثال ال ا�حصر إ�� أش�ال متعددة من العنف املن��� و ذلك عندما دعا 

بما �� ذلك عن طر�ق...(أ) إدانة مرتك�ي ا�جرائم ال�ي تنطوي ع�� عنف  فعالة ملنع العنف املن���،

 علنية ومجا����م ومعاقب��م 
ً
جسدي أو جن�ىي أو نف�ىي وحرمان اقتصادي يحدث �� إطار ألاسرة إدانة

ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، الضرب والتعدي ا�جن�ىي ع�� النساء والفتيات  ع�� أفعالهم ال�ي �شمل،

 �� البيت، وزنا املحارم، والعنف املتصل باملهر، واغتصاب الزوجة، وعنف الشر�ك، وقتل النساء،

 وقتل ألاطفال إلاناث، وا�جرائم املرتكبة ضد املرأة والفتاة املندرجة �� خانة ما �عرف "بجرائم الشرف"،

واملمارسات الضارة باملرأة والفتاة مثل زواج ألاطفال  وا�جرائم املرتكبة بدوافع الانفعال العاطفي،

  51والزواج املبكر والزواج باإلكراه،..؛" 

. كما تمت إلاشارة أيضا إ�� �عر�ف العنف ضد النساء ينب�� أن �شمل أعمال العنف بوصفها 40

أعماال فردية وكذا ألانماط املتكررة من أش�ال العنف ضد النساء. ذلك أن مجلس حقوق إلا�سان قد 
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 "بأن العنف ضد املرأة، بما �� ذلك العنف املن���، يمكن أن يتخذ ش�َل عمل  29/14أقر �� القرار  

بوصفھ  معزول أو نمط من السلوك امل�ىيء الذي قد يحدث ع�� مدى ف��ة من الزمن، والذي �ش�ل،

 ضد املرأة،
ً
، ان��ا�ا

ً
 من قبيل التسلط والتحرش ع�� إلان��نت" نمطا

ً
 . 52و�مكن أن �شمل أفعاال

من أجل رفع �ل لبس بخصوص نطاق تطبيق هذا القانون، انطالقا من العناصر السابقة أعاله، و . 41

يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بأن يتم إدراج مقت�ىى بموجبھ �شمل مصط�ح "امرأة" الفتيات 

دون سن الثامنة عشر. و�ذكر املجلس الوط�ي ��ذا ا�خصوص أن �جنة حقوق الطفل، قد أشارت �� 

 و املعنون " حق الطفل �� التحرر من جميع 2011 أبر�ل 18، الصادر بتار�خ 13�عليقها العام، رقم 

"حيث أوصت الدول ألاطراف �� اتفاقية ألا�عاد ا�جنسانية للعنف ضد ألاطفال   إ�� " 53أش�ال العنف"

 تتأكد من أن السياسات املرسومة والتداب�� املتخذة تأخذ �� ا�حسبان  "حقوق الطفل وم��ا املغرب بأن

مختلف املخاطر ال�ي ت��دد الفتيات والفتيان �شأن مختلف أش�ال العنف �� ش�ى السياقات. و�نب�� 

للدول أن تتصدى �جميع أنواع التمي�� ا�جنسا�ي �� إطار اس��اتيجية شاملة ملنع العنف. و�شمل هذه 

الاس��اتيجية التصدي للقوالب النمطية القائمة ع�� نوع ا�جنس، واختالل القوة، والتفاوتات، 

والتمي��؛ هذه العوامل ال�ي تدعم وتديم استعمال العنف وإلاكراه �� البيت واملدرسة واملؤسسة 

التعليمية واملجتمع املح�� و�� م�ان العمل واملؤسسة واملجتمع ك�ل". وإذا �انت �جنة حقوق الطفل 

 سنة معرض�ن ل�خطر ح�ى �ستكملوا 18قد أقرت بأنھ " �عد جميع ألاطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 ." 
ً
 جنسانيا

ً
 �عدا

ً
 نموهم و�شأ��م" فإ��ا قد أكدت باملقابل ع�� أن " للعنف غالبا

 بأن تضاف عبارة " والفتيات" إ�� عنوان  وضمن نفس املنطق، يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان

مشروع القانون، وإدراج مقت�ىى يحدد نطاق تطبيق هذا القانون الذي �شمل ال�حايا (النساء           

والفتيات)، ومرتك�ي أعمال العنف واملؤسسات املختلفة خاصة القضائية وإلادار�ة م��ا ال�ي �شملها 

الال��ام بالعناية الواجبة.  

  توصيات تتعلق بإدراج مقتضيات خاصة بالوقاية من العنف ضد النساء 

. يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بإدراج مادة جديدة ب�ن املادة ألاو�� والثانية، تتضمن 42

 ح�� التنفيذ بإعداد 103.13مقت�ىى بموجبھ تقوم ا�ح�ومة �� غضون سنة واحدة من دخول القانون 

خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن ع�� ا�خصوص،التداب�� وإلاجراءات ال�ي ستتخذها 

مختلف السلطات العمومية، �ل �� نطاق اختصاصها �� مجال م�افحة الصور النمطية وألاف�ار 

املسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتما�� و كذا مختلف املمارسات القائمة ع�� فكرة دونية املرأة أو ع�� 

دور نمطي للنساء والرجال.     

  و�و�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بأن تنص هذه املادة املق��حة ع�� مقت�ىى يحدد مجاالت 

ا�خطة الوطنية للوقاية من العنف ضد النساء ع�� سبيل ألاولو�ة و ليس ا�حصر  �� منظومات ال��بية 
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والت�و�ن، والاتصال السم�� البصري والت�و�ن املستمر  ملوظفي الهيئات امل�لفة بإنفاذ القانون و�ا�� 

 مهنيي العدالة.  

. و�ق��ح املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا  أن تمكن ا�خطة من تجميع وا�حصول �ش�ل ممن�ج 43

ه  وعواقبهالعنف القائم ع�� ا�جنس وأسباب أعمال مدى انتشارومنسق ع�� املعطيات املتعلقة ب

حسب نوع وتصنيفها وفقا لتعر�ف العنف القائم ع�� العطيات  هذه المو�تع�ن إعداد. وتضمن �شرها

والظروف ، بما ف��ا القرابة وم�ان ارت�اب الفعل وال�حيةالفاعل والعالقة ب�ن سن ا�جنس وال

 كما يق��ح املجلس أيضا أن يتم التنصيص ��  ذات الصلة؛ا�خصائصال�خصية لل�حية وغ��ها من 

تقديم ع�� العنف وهذه املادة ع�� تضمن ا�خطة تقييم دوري للسياسات العمومية املتعلقة بمحار�ة 

 وضمن نفس إلاطار يو�ىي املجلس بأن تتضمن . ��ذا ا�خصوصسنوي إ�� ال��ملانلتقر�ر ا�ح�ومة 

املادة ا�جديدة املق��حة مقت�ىى ينص ع�� ضمان التمو�ل املستديم لهذه الاس��اتيجية.  وسواء تم 

 أي املجال املتعلق بم�افحة �ل 2016-2012اختيار تقو�ة املجال الثا�ي من ا�خطة ا�ح�ومية للمساواة 

 للوقاية من العنف ضد النساءأش�ال العنف والتمي�� ضد النساء، أو تم وضع خطة وطنية خاصة 

، فإن املجلس ت�و�نية و�عليمية وإعالمية خاصة بمناهضة العنفتتضمن ع�� ا�خصوص برامج 

الوط�ي �حقوق إلا�سان يو�ىي باعتبار الطا�ع املندمج لهذه ا�خطة من جهة و�ق��ح تقو�ة وضعها 

 . 103.13القانو�ي من خالل التنصيص عل��ا �� مشروع القانون 

 من القانون التنظي�ي إلاسبا�ي املتعلق بتداب�� 3. وتجدر إلاشارة ع�� سبيل املقارنة إ�� أن املادة 44

  نصت 54 كما وقع �عديلھ وتتميمھ2004 د�سم�� 28ا�حماية ال�املة من العنف املب�ي ع�� النوع ل 

ع�� وضع ا�ح�ومة فور دخول القانون التنظي�ي ح�� التنفيذ ل"خطة وطنية للتحسيس والوقاية من 

 من القانون التنظي�ي) ، مجال 9 إ�� 4العنف" �شمل ع�� ا�خصوص مجاالت ال��بية و الت�و�ن (املواد 

).   16 و15)، و مجال املنظومة الوطنية لل�حة (املادتان 14 إ�� 10إلاشهار و وسائل الاتصال (املواد 

              الصادر ��873-2014وضمن نفس املنطق املقارن  نصت املادة ألاو�� من القانون الفر��ىي رقم 

              ع�� أن الدولة وا�جماعات ال��ابية 55 �شأن املساواة الفعلية ب�ن النساء والرجال2014غشت  4

واملؤسسات العمومية تقوم بإعمال سياسة من أجل املساواة ب�ن النساء والرجال وفق مقار�ة مندمجة 

وأن العناصر الوقائية لهذه السياسة تتضمن ع�� ا�خصوص "أعمال الوقاية و ا�حماية ال�ي تمكن من 

     م�افحة أش�ال العنف ضد النساء واملس بكرام��ن" (البند ألاول )، "ألاعمال املوجهة إ�� الوقاية 

وم�افحة الصور النمطية ذات الصلة بالنوع الاجتما��" (البند الثالث)، أعمال تحس�ن أوضاع الفئات 

           الهشة من النساء (البند ا�خامس)، ألاعمال ال�ي من شأ��ا تحقيق تمفصل أفضل ألزمنة ا�حياة 

والتقسيم املتوازن للمسؤوليات الوالدية (البند السا�ع)، ألاعمال الهادفة إ�� �عر�ف ا�جمهور باألبحاث 

 الفر�سية والدولية حول البناء الاجتما�� لألدوار حسب ا�جنس (البند العاشر). 
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وتجد هذه التوصية ت��يرها أيضا �� تصدير  إلاعالن  �شأن القضاء ع�� العنف ضد املرأة ، املعتمد 

 الذي أشار إ�� 1993 د�سم�� 20 بتار�خ 48/104من قبل ا�جمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها 

تدرك أن العنف ضد املرأة هو مظهر لعالقات قوي غ�� مت�افئة ب�ن أن ا�جمعية العامة لألمم املتحدة " 

الرجل واملرأة ع�� التار�خ، أدت إ�� هيمنة الرجل ع�� املرأة وممارستھ التمي�� ضدها وا�حيلولة دون 

��وضها ال�امل ، وأن العنف ضد املرأة هو من آلاليات الاجتماعية ا�حاسمة ال�ي تفرض ��ا ع�� املرأة 

  " .وضعية التبعية للرجل

 دراسة متعمقة �شأن جميع و تجدر إلاشارة أيضا إ�� أن تقر�ر ألام�ن العام لألمم املتحدة املعنون ". 45

أن تمارس   قد تضمن توصيات للدول ب" 2006 يوليوز 6أش�ال العنف ضد املرأة" الصادر بتار�خ 

 
�
 أساسيا

ً
مسؤوليَ��ا عن التنسيق ب�ن جميع القطاعات ا�ح�ومية الوطنية واملحلية، باعتبار ذلك عنصرا

إ�شاء آليات مؤسسية قو�ة ع�� " وذلك ع�� " �� بناء اس��اتجيات مستدامة ملنع العنف ضد املرأة 

دمج ا�جهود الرامية إ�� ؛ الصعيد املح�� وإلاقلي�ي والوط�ي لضمان العمل والتنسيق والرصد واملساءلة

منع وتقليل العنف الذي يمارسھ الذكر ضد املرأة إ�� سلسلة واسعة من املجاالت ال��نامجية مثل 

ف��وس نقص املناعة البشر�ة/متالزمة العوز املنا�� املكتسب (إلايدز)، وال�حة التناسلية، وتنظيم 

م شامل ألسباب ؛ املدن، وال�جرة، وا�حد من الفقر، والتنمية، ... وال�جرة، وإلاغاثة إلا�سانية دمج تفهُّ

العنف ضد املرأة وعواقبھ �� منا�ج �عليٍم وتدر�ٍب مالئمة ع�� جميع املستو�ات، بما �� ذلك �� جملة 

 ال�حي�ن، واملعلم�ن وموظفي إنفاذ القوان�ن، وألاخصائي�ن لألخصائي�نأمور، التعليم امل�ي 

ز�ادة التمو�ل لتقديم خدمات �افية، وتمك�ن "  كما أو�ىى ذات التقر�ر ب : . 56" الاجتماعي�ن

تقدير امل��انيات ع�� الصعيدين الوط�ي ؛ ال�حايا/الناجيات من الوصول إ�� العدالة وسبل الانتصاف

 والقضاء بـرواملح�� من منظور جنسا�ي ومواز�ن �حيحة �غية ضمان تخصيص املوارد بإنصاف أك

؛ تمو�ل العمل ع�� م�افحة العنف ضد املرأة من امل��انيات الوطنية؛ ع�� التمي�� والعنف ضد املرأة

ضمان تخصيص موارد إضافية من صناديق متخصصة ومن جهات ملانحة ل��امج �عا�ج العنف ضد 

 
�
.  57"املرأة، ال سيما �� أقل البلدان نموا

  2توصيات تتعلق باملادة  :  

 من 404 التغي�� و التتميم املق��ح �� مشروع القانون ع�� الفصل . يو�ىي املجلس بخصوص46

القانون ا�جنائي بحذف شرط «ظهور ا�حمل والعلم بھ لدى الفاعل"  وإضافة ارت�اب العنف ضد 

كظرف مضاعف للعقو�ة وحذف شرط ارت�اب العنف بحضور أحد الوالدين حا�� أو سابق خطيب 

كظرف مضاعف للعقو�ة مع إلابقاء ع�� الظرف املضاعف للعقو�ة املتعلق بارت�اب العنف بحضور  

أحد ألابناء.  
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بمثابة مدونة ألاسرة كما تم �غي��ه وتتميھ قد 70.03و�جد مق��ح املجلس م��ره �� �ون القانون رقم 

 منھ.  ومن املعلوم أن عددا من التجارب املقارنة تضع  6نص ع�� وضع قانو�ي ل�خطيب�ن  �� املادة 

ظروفا للتشديد �� حاالت العنف ضد النساء إذا �ان مرتكب العنف ذا صلة بال�حية. وع�� سبيل 

 املتعلق بم�افحة العنف ضد النساء ينص �� مادتھ 581997 نون�� 24القانون الب�جي�ي ل املثال فإن 

الثانية ع�� ظروف التشديد �� حال ما إذا مرتكب ا�جناية أو ا�جنحة زوجا لل�حية أو مساكنا لها أو 

�ان مساكنا لها أو أقام عالقة عاطفية أو جنسية مستديمة معها.  

إلابقاء ع�� الظرف املضاعف للعقو�ة املتعلق بارت�اب العنف بحضور  بكما أن مق��ح املجلس  . 47

 يوليوز 2 املعتمد بتار�خ 29/14أن مجلس حقوق إلا�سان ، �� قراره رقم  أحد ألابناء يجد م��ره �� 

 املعنون " الت�جيل با�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة: القضاء ع�� 2015

 �حايا العنف املن���، 59العنف املن���"
ً
      قد الحظ " بقلق بالغ أن ألاطفال يمكن أن يقعوا هم أيضا

 ال  سيما ح�ن ي�ونون شهودا لهذا العنف" .  

 من القانون 431 التغي�� والتتميم املق��ح �� مشروع القانون ع�� الفصل يو�ىي املجلس بخصوص. 48

إ�� قائمة ألا�خاص الذين يتعرضون ملضاعفة العقو�ة  ا�حا�� أو السابق ا�جنائي بأن يدرج ا�خطيب

�� حالة إلامساك عمدا عن تقديم مساعدة ل�خص �� خطر   �� الوضعيات املنصوص عل��ا �� الفقرة 

، وذلك لألسباب املشار إل��ا �� الفقرة السابقة من هذا الرأي.    60ألاو�� من الفصل املذ�ور 

 من مشروع القانون، �عر�ف جديد 2. يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بأن يدرج �� املادة 49

 من القانون ا�جنائي، مع إلابقاء ع�� وصفھ كجناية، ونقل 486 الفصل لالغتصاب املنصوص عليھ �� 

الفصل املذ�ور �عد إعادة ترقيمھ إ�� الباب السا�ع من القانون ا�جنائي  املعنون " �� ا�جنايات و ا�جنح 

ضد ألا�خاص"  و�ق��ح املجلس أن �عرف الاغتصاب كما ي�� : "�عت�� اغتصابا �ل إيالج جن�ىي مهما 

�انت طبيعتھ و�أية وسيلة �انت، يرتكب ع�� �خص آخر عن طر�ق العنف، وإلاكراه، أو ال��ديد أو 

"  ، ويسمح هذا التعر�ف املق��ح  وذلك �غض النظر عن الصلة ب�ن ال�حية و مرتكب الفعلاملفاجأة

بإدراج الاغتصاب الزو��. ويش�� املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا أنھ إذا تم اعتماد مق��حھ 

باعتبار جر�مة الاغتصاب مندرجة ضمن ا�جنايات ضد ألا�خاص وليس ضمن " ا�جنايات وا�جنح ضد 

نظام ألاسرة وألاخالق العامة" كما هو الشأن �� القانون ا�جنائي الساري املفعول، فإنھ ي��تب عن ذلك 

 من القانون ا�جنائي.  و ضمن 488منطقيا حذف "الافتضاض" كظرف �شديد ومن ثم حذف املادة 

 من القانون ا�جنائي الذي 490نفس املنطق يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  بحذف  الفصل 

       �ل عالقة جنسية ب�ن رجل وامرأة ال تر�ط بي��ما عالقة الزوجية"، �عرف جر�مة الفساد بوصفھ " 

 �ش�ل عائقا موضوعيا أمام تقدم عدد من ال�حايا بالش�ايات من 490 الفصل  وذلك باعتبار أن

 أجل الاغتصاب.  
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. وتجدر إلاشارة من منظور مقارن إ�� التعر�ف املق��ح من طرف املجلس الوط�ي لالغتصاب يماثل 50

 23-222  واملادة 61 من القانون ا�جنائي الب�جي�ي375�عر�ف هذه ا�جر�مة املنصوص عل��ا �� املادة 

 يضع الاغتصاب و الاعتداءات 63القانون ا�جنائي إلاسبا�ي.  كما أن 62من القانون ا�جنائي الفر��ىي

ا�جنسية املماثلة ضمن ا�جرائم ضد السالمة ا�جنسية املنصوص عل��ا و ع�� عقو���ا �� الباب الثامن 

 من القانون ا�جنائي ال���غا�� ل 164املادة  من القانون ا�جنائي إلاسبا�ي.  وتجدر إلاشارة أيضا إ�� أن 

  64 كما تم �عديلھ و تتميمھ �عت�� �� �عر�ف الاغتصاب عدم قدرة ال�حية ع�� املقاومة1995 مارس 15

وهو ما يتجاوز املفهوم الكالسي�ي لعدم رضا ال�حية، وقد تم اعتماد نفس التوجھ �� القانون ا�جنائي 

 ، وهو الاتجاه الذي ذهب إليھ املشرع الفنلندي أيضا �� القانون 65)1، املقطع 6السو�دي  (الباب 

، املقطع الثا�ي) حيث اعت�� استغالل عدم قدرة ال�حية ع�� املقاومة ظرف �شديد.  20ا�جنائي (الباب 

 2000القانون النامي�ي مل�افحة الاغتصاب لسنة و تجدر إلاشارة أيضا من منظور مقارن فإنھ حسب 

 فإنھ ال يمكن الاعتداد بالزواج أو بأي عالقة أخرى لإلفالت من ��مة الاغتصاب. 

.   وإذ �عت�� املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أنھ �عود إ�� املشرع، تقدير العقو�ة الرادعة �جر�مة 51

 التغي�� و التتميم املق��ح �� مشروع القانون بخصوصالتحرش، ع�� غرار ما تم التنصيص عليھ �� 

 فإنھ يق��ح إعادة تحديد �عض عناصر التحرش ا�جن�ىي ع��  من القانون ا�جنائي 1-503ع�� الفصل 

أي سلوك لفظي أو غ�� استبدال مصط�حات " أوامر، أو ��ديدات أو و سائل لإلكراه" ب مصط�حات"  

لفظي أو جسما�ي ذي طبيعة جنسية"، كما يق��ح املجلس أيضا أن تتم تقو�ة �عر�ف التحرش ا�جن�ىي 

ع��  التنصيص ع�� إحداث هذا السلوك لدى ال�حية "وضعية موضوعية وتخو�فية، معادية أو 

مهينة". و�� حالة اعتبار  العناصر ا�جديدة املق��حة، أي اعتبار التحرش جنسيا �سبب طبيعة سلو�اتھ 

، فإنھ ال جدوى من الاحتفاظ بمصط�ح "ألاغراض ذات الطبيعة ا�جنسية".   

  منھ، التحرش 184تجدر إلاشارة من منظور مقارن إ�� القانون ا�جنائي إلاسبا�ي، �عرف ��  املادة 

ا�جن�ىي، حيث �عاقب �ل من طلب امتيازات ذات طبيعة جنسية، لنفسھ أو لغ��ه �� مجال عالقة 

مهنية أو تدريس أو �� مجال تقديم خدمات مستمرة و معتادة، و�حدث ��ذا السلوك لدى ال�حية 

وضعية موضوعية وتخو�فية، معادية أو مهينة  و �عاقب �� هذه ا�حالة �عقو�ة حبسية من ثالث إ�� 

خمسة أشهر. وتنص املادة ع�� عقو�ات حبسية أطول إذا �ان مرتكب التحرش مستغال للسلطة ال�ي  

             تخولها لھ مهامھ أو إذا �انت ال�حية �� وضعية هشاشة �سبب السن، أو  املرض أو  الوضعية. 

 املتعلق با�حماية من العنف والتحرش 662002 يونيو 11و�صيغة مشا��ة فإن القانون الب�جي�ي ل 

 املكررة ثالث مرات التحرش ا�جن�ىي �� العمل بوصفھ 32املعنوي و ا�جن�ىي �� العمل �عرف �� مادتھ 

أي سلوك لفظي أو غ�� لفظي أو جسما�ي ذي طبيعة جنسية والذي ي�ون مرتكبھ ع�� معرفة أو يتع�ن 

 عليھ معرفة أنھ يمس بكرامة النساء و الرجال �� أماكن العمل.  
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 من القانون  �شأن ا�جرائم 23و�� كينيا فإن التحرش ا�جن�ىي مؤطر بثالث نصوص قانونية : املادة 

 ال�ي تجرم التحرش ا�جن�ىي املرتكب من �ل �خص لھ سلطة أو من موظف 2006ا�جنسية لسنة 

 ال�ي تجرم التحرش املرتكب من املشغل�ن 2007 من القانون املتعلق بالتشغيل لسنة 6عمومي، املادة 

 ال�ي 2003 من القانون املتعلق بمدونة سلوك املوظف�ن لسنة 21أو من الزمالء املهني�ن وكذا املادة 

تجرم التحرش �� إطار الوظيفة العمومية و�� تقديم ا�خدمات العمومية.  

 من مشروع 2. و�و�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن يتم التنصيص الصر�ح �� املادة  52

القانون ع�� تجر�م املشاركة واملساهمة �� جميع ا�جرائم املنصوص عل��ا �� املادة املذ�ورة.  

  4توصيات تتعلق باملادة :  

 ن القانون ا�جنائي ـــ م61 التتميم املق��ح �� مشروع القانون ع�� الفصل يو�ىي املجلس بخصوص. 53

بتدقيق التدب�� الوقائي العاشر املق��ح و املتمثل �� "منع املح�وم عليھ من الاتصال بال�حية"  وذلك  

بأن �شمل �عر�ف هذا التدب�� منع  دخول مرتكب العنف إ�� من�ل ال�حية، أو منع إقامة مرتكب 

العنف �� محيط مع�ن حول من�ل ال�حية أو ال��دد ع�� أماكن ترتادها ال�حية بصفة معتادة أو  

�عمد اختالق لقاء مع ال�حية. ومن املمكن من وجهة نظر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن يتم 

محيط مع�ن حول من�ل ال�حية كإحدى التداب�� الوقائية إ�حاق تدب��  منع إقامة مرتكب العنف �� 

 و هو املنع من إلاقامة، و�� هذه 61ال�خصية املتفرعة عن التدب�� الوقائي ال�خ�ىي الثالث �� املادة 

 من القانون ا�جنائي 72ا�حالة يو�ىي املجلس املشرع باستحضار  مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 

ال�ي تنص ع�� أنھ " �� حالة إصدار عقو�ة با�حبس من أجل جنحة، فال يجوز ا�حكم باملنع من إلاقامة 

إال إذا �ان مقررا �� النص الذي �عاقب ع�� تلك ا�جنحة"، ومن ثم �عود للمشرع تحديد  جرائم 

العنف ضد النساء ال�ي يمكن أن ت�ون محل هذا التدب�� ال�خ�ىي الوقائي ويستحسن أن يتم ذلك �� 

.   67 موضوع هذا الرأي103.13إطار مشروع القانون 

 من القانون ا�جنائي فإن 407وفيما يتعلق بالتتميم املق��ح �� مشروع القانون ع�� الفصل . 54

 إ�� ألا�خاص الذين تضاعف  ا�حا�� أو السابقاملجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يق��ح إضافة ا�خطيب

 ، وذلك لألسباب وا�حجج ال�ي 68ب��م �� حال قيامهم باألفعال املجرمة بمقت�ىى الفصل املذ�ور وعق

  من مشروع القانون موضوع هذا الرأي . 2تمت إلاشارة إل��ا �� توصيات املجلس بخصوص املادة 

  5توصيات تتعلق باملادة  : 

 ا�جديد املق��ح إدراجھ �� القانون ا�جنائي، 1-88رفعا ل�ل لبس يتعلق بنطاق تطبيق الفصل . 55

يق��ح املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن يضاف الاغتصاب إ�� ا�جرائم ال�ي يمكن للمحكمة ا�حكم 

 �شأ��ا.  1-88بالتداب�� إلاضافية املق��حة �� الفصل 
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وضمن نفس املنطق يق��ح املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن تضاف التداب�� التالية ب�ن البندين 

 ا�جديد املق��ح :       1-88ألاول و الثا�ي من الفصل 

ا�خضوع لدورة تدر�بية أو ت�و�ن داخل مص�حة أو  مرفق ص��، أو اجتما�� أو م�ي أو جمعية  •

متخصصة �� م�افحة العنف ضد النساء  ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر �� أجل ال يتجاوز ثمانية 

عشر شهرا، ابتداء من تار�خ ان��اء العقو�ة املح�وم ��ا عليھ أو من تار�خ صدور املقرر 

، غ�� أن القضائي، إذا �انت العقو�ة السالبة ل�حر�ة املح�وم ��ا موقوفة التنفيذ أو غرامة

املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يو�ىي، �� إطار تصور واق��، مواكبة ذلك بوضع  �افة 

 ال��تيبات التنظيمية واملؤسساتية الضرور�ة �جعل هذا التدب�� إلاضا�� ممكنا ؛ 

عدم مغادرة ال��اب الوط�ي و�سليم جواز السفر ملدة ال تتجاوز ستة أشهر  ابتداء من تار�خ  •

ان��اء العقو�ة املح�وم ��ا عليھ أو من تار�خ صدور املقرر القضائي، إذا �انت العقو�ة السالبة 

 .ل�حر�ة املح�وم ��ا موقوفة التنفيذ أو غرامة

 ا�جديد املق��ح إدراجھ �� القانون ا�جنائي، وفيما يخص إلام�انية 3-88وفيما يتعلق بالفصل . 56

ا�جديدة املتمثلة �� أمر النيابة العامة أو قا�ىي التحقيق �� حال املتا�عة من أجل ا�جرائم املشار إل��ا 

 ا�جديد املق��ح بمنع ال�خص املتا�ع من الاق��اب من ال�حية، فإن املجلس الوط�ي 1-88�� الفصل 

�حقوق إلا�سان يق��ح أن تتم إضافة مقت�ىى يفصل هذا التدب��  بموجبھ يمكن أن يتضمن التدب�� 

املذ�ور  بأن يقيم خارج مقر سكن الزوج�ن.  

 ا�جديدين املق��ح�ن فإن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  1-436 و 1-429 و�خصوص الفصل�ن .57

و الطليق إ�� قائمة ألا�خاص الذين تضاعف عل��م ا�حا�� أو السابق يق��ح إضافة �ل من ا�خطيب 

  من القانون ا�جنائي أو 429، و 427، 426، 425العقو�ة  �� حال ارت�ا��م ل�جرائم املنصوص عل��ا �� 

      من القانون ا�جنائي. 436�شدد عل��م العقو�ة �� حال ارت�ا��م ا�جرائم املنصوص عل��ا �� الفصل 

و�جد هذا املق��ح م��ره �� توسيع نطاق حماية النساء من �عرضهم للعنف من طرف أ�خاص �انت 

ال�حية ع�� صلة بھ.  و ضمن نفس املنطق يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  �عديل الفصل 

 ا�جديد املق��ح من القانون ا�جنائي وذلك بأن يضاف الطليق إ�� قائمة ألا�خاص الذين 448-3

 ا�جديدين 2-448 و 1-448تضاعف عقو���م �� حال ارت�ا��م ل�جرائم املنصوص عل��ا �� الفصل�ن 

 املق��ح�ن. 
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وإذ يثمن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، إدراج مشروع القانون موضوع هذا الرأي فصال جديدا . 58

   1-1-503  فإن املجلس يو�ىي بتعديل الفصل 1-1-503مق��حا �� القانون ا�جنائي  يتمثل �� الفصل 

بما  :  

) جر�مة قائمة الذات stalkingاعتبار جر�مة التعقب واملضايقة (أي ما يم�ىى باللغة إلانجل��ية  •

 ؛و ليس شكال من أش�ال التحرش ا�جن�ىي 

  ؛إضافة الاتصال ع�� �خص ثالث إ�� أش�ال إلامعان �� مضايقة الغ��  •

إضافة استعمال املعطيات ال�خصية لل�حية  لتقديم سلع أو خدمات لھ أو التسبب ��  •

  ؛اتصال �خص ثالث بھ

إضافة القيام بأعمال مضايقة مماثلة من شأ��ا أن تن��ك أسلوب حياة ال�حية بصفة جدية  •

كعنصر أسا�ىي �� �عر�ف جر�مة املضايقة، مما سيمكن من عدم اخ��ال هذه ا�جر�مة �� 

"ألاغراض ا�جنسية" و يوسع نطاق حماية النساء �حايا العنف، ع�� اعتماد معيار "ان��اك 

 ؛أسلوب حياة ال�حية"  

إضافة �ل من الزوج والطليق وا�خطيب إ�� قائمة ألا�خاص الذين يتعرضون ملضاعفة  •

عقو�ة املضايقة.  

 ، تنص 2007  �� �عديل صادر سنة 69 من القانون ا�جنائي ألاملا�ي238وع�� سبيل املقارنة فإن املادة 

 stalking ع�� تجر�م من يقوم بطر�قة مخالفة للقانون بتعقب �خص و مضايقتھ ع�� مقت�ىى مماثل

ع�� الاق��اب منھ، أو محاولة الاتصال بھ بوسائل الاتصال أو غ��ها أو ع�� �خص ثالث أو استعمال 

معطياتھ ال�خصية لتقديم سلع أو خدمات لھ أو التسبب �� اتصال �خص ثالث بھ، أو ��ديد 

�خصھ أو �خص قر�ب منھ بفقدان حياتھ أو إلاضرار ب�حتھ أو فقدان حر�تھ أو القيام بأعمال 

   مماثلة من شأ��ا أن تن��ك أسلوب حياتھ بصفة جدية حيث �عاقب هذه املادة ألافعال املذ�ورة بما 

 سنوات �جنا أو �غرامة .    3ال يتجاوز 

 ا�جديد املق��ح �� مشروع القانون، فإن املجلس يذكر  باتجاه 1-2-503وفيما يتعلق بالفصل . 59

 سنة دون 18الهيئات ألاممية للمعاهدات املستمر إ�� حث الدول ع�� تحديد السن ألاد�ى للزواج �� 

تمي�� ب�ن الفتيان والفتيات. و�� هذا إلاطار  أعادت  ال�جنة املعنية بالقضاء ع�� التمي�� ضد املرأة �� 

 التذك�� بمقتضيات الفقرة 70 �عنوان "املساواة �� الزواج و العالقات ألاسر�ة"21توصي��ا العامة رقم 

ليس  من اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة ال�ي تنص ع�� أنھ " 16الثانية من املادة 

�خطو�ة الطفل أو زواجھ أي أثر قانو�ي، وتتخذ جميع إلاجراءات الضرور�ة، بما ف��ا التشريع، لتحديد 

 ." كما أن �جنة حقوق الطفل قد 
ً
 إلزاميا

ً
سن أد�ى للزواج و�جعل ��جيل الزواج �� �جل رس�ي أمرا
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) �عنوان" �حة املراهق�ن ونمّوهم �� إطار اتفاقية حقوق 2003 (4أكدت �� �عليقها العام رقم 

 من العوامل الهامة �� املشا�ل  قلقها ل�ون "    71الطفل
ً
الزواج وا�حمل �� سن مبكرة �عت��ان عامال

ال�حية املتعلقة بال�حة ا�جنسية وإلانجابية، بما �� ذلك متالزمة نقص املناعة البشر�ة/إلايدز. وما 

ا ��  زالت �ل من السن الدنيا القانونية والسن الفعلية للزواج، ال سيما بالنسبة للبنات، منخفضة جد�

 ع�� شواغل ال عالقة لها بال�حة؛ فاألطفال 
ً
العديد من الدول ألاعضاء. و�نطوي ذلك أيضا

 ما ُيرغمون ع�� ا�خروج من نظام التعليم وُيستبعدون من ألا�شطة 
ً
امل��وجون، خاصة الفتيات، غالبا

الاجتماعية. و�اإلضافة إ�� ذلك، ُ�عت�� ألاطفال امل��وجون �� �عض الدول ألاطراف بالغ�ن من الناحية 

القانونية، ح�ى وإن تمَّ الزواج قبل الثامنة عشرة من العمر، مما يحرمهم من جميع تداب�� ا�حماية 

" (أي اتفاقية حقوق الطفل) ، و�ناء ع�� هذه ا�خالصة أوصت ا�خاصة ال�ي تحق لهم بموجب الاتفاقية

الدول ألاطراف باستعراض التشريعات واملمارسات، وإصالحها عند الضرورة، �غية رفع ال�جنة �شدة " 

السن الدنيا للزواج بموافقة أو بدون موافقة الوالدين، إ�� الثامنة عشرة، بالنسبة للفتيات والفتيان 

" .   ع�� السواء

 املعنون " حق الطفل �� 13وضمن نفس إلاطار  أكدت �جنة حقوق الطفل �� �عليقها العام رقم . 60

شيا مع التوصية ال�ي قدم��ا ال�جنة سابقا إ�� الدول اتمأنھ "   72التحرر من جميع أش�ال العنف" 

) 2003(4 عاما للفتيات والفتيان ع�� السواء (التعليق العام رقم 18ألاطراف بأن ترفع سن الزواج إ�� 

)، ونظرا إ�� ضعف ألاطفال 20�شأن �حة املراهق�ن ونموهم �� إطار اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة 

 ع�� ألاطفال الذين تقل س��م 19بوجھ خاص إزاء سوء املعاملة، ترى ال�جنة أن املادة 
ً
 تنطبق أيضا

" .   سنة و�لغوا سن الرشد أو التحرر من خالل الزواج املبكر و/أو الزواج القسري 18عن 

و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا أن ال�جنة املعنية با�حقوق الاقتصادية والاجتماعية 

  إ�� " �عديل مشروع 2015 أكتو�ر 8 املغرب  �� مالحظا��ا ا�ختامية، الصادرة �� دعتوالثقافية، قد 

 ُدنيا للزواج، وإلغاء املادة 
ً
 من قانون ألاسرة ال�ي تج�� للقا�ىي 20القانون لتحديد الثامنة عشرة سنا

، وا�حرص ع�� أن �عقد الزواج 18إعطاء إلاذن بالزواج قبل السن القانونية املحددة، و�� سن 
ً
 عاما

.   73برضا الطرف�ن رضا ال إكراه فيھ." 

لذا فإن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يحث املشرع، بمناسبة هذا الرأي املشرع ع�� حذف . 61

 (كما تم �عديلھ وتتميمھ) واللذان 74 بمثابة مدونة ألاسرة70.03رقم  من القانون  21 و20املادت�ن 

الف�ى والفتاة دون سن ألاهلية، وسيمكن هذا ا�حذف، من إلغاء أي استثناء ع�� ينظمان زواج 

 من قانون ألاسرة ال�ي تنص ع�� أنھ " تكتمل أهلية الزواج بإتمام الف�ى والفتاة 19مقتضيات املادة 

املتمتع�ن بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية".   
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إن ا�حجج املشار إل��ا أعاله، �� ال�ي ت��ر توصية  املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  املتمثل �� �عديل 

          ا�جديد املق��ح من القانون ا�جنائي، املتعلق بالزواج القسري  1-2-503البند الثالث من الفصل 

وذلك بإقرار  قاعدة املتا�عة �� حالة الزواج القسري ليس فقط بناء ع�� ش�اية ال�خص املتضرر من 

تحر�ك الدعوى العمومية تلقائيا �� حالة إكراه �خص قاصر (أي �خص  ا�جر�مة و إنما  أيضا إقرار

  سنة)  ع�� الزواج.  و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ��ذا ا�خصوص أن  18يقل سنھ عن 

 د�سم�� 18 املعتمد بتار�خ 155/63ا�جمعية العامة لألمم املتحدة قد دعت الدول �� قرارها رقم  

اتخاذ تداب��  إ�� " 75تكثيف ا�جهود للقضاء ع�� جميع أش�ال العنف ضد املرأة"   واملعنون " 2008

فعالة ل�ي ال تصبح موافقة ال�حية عقبة أمام مقاضاة مرتك�ي العنف ضد املرأة، مع كفالة وجود 

.   الضمانات املناسبة �حماية ال�حية؛ "

 مقت�ىى تحذف 103.13و�و�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بأن يتضمن مشروع القانون . 62

يتوفر عذر مخفض للعقو�ة �� جرائم  من القانون ا�جنائي الذي ينص ع�� أنھ " 418بموجبھ الفصل 

القتل أو ا�جرح أو الضرب، إذا ارتك��ا أحد الزوج�ن ضد الزوج آلاخر وشر�كھ عند مفاجأ��ما متلبس�ن 

قرار ا�جمعية العامة لألمم  و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن  "بجر�مة ا�خيانة الزوجية

 املعنون "تداب�� منع ا�جر�مة والعدالة ا�جنائية 1998 ف��اير 2 الصادر بتار�خ 86/52املتحدة رقم

  وكذا وثيقة "الاس��اتيجيات النموذجية و التداب�� العملية 76الرامية إ�� القضاء ع�� العنف ضد املرأة" 

للقضاء ع�� العنف ضد املرأة �� مجال ا�جر�مة والعدالة ا�جنائية" امل�حقة بالقرار املذ�ور قد أشار �� 

 (نقطة د) من وثيقة الاس��اتيجيات النموذجية السالف ذكرها إ�� " عدم التمي�� ضد املرأة �� 7الفقرة 

قواعد الدفاع ومبادئھ و دعم تمك�ن مرتك�ي العنف ضد املرأة من إلافالت من املسؤولية ا�جنائية ع�� 

أساس دفوع من قبيل الشرف و الاستفزاز" ومن البدي�ي، من منظور املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، 

أن هذا الاستدالل  ينطبق بالتبعية ع�� ظروف التخفيف.    

 من القانون 400وضمن نفس املنطق، يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بالتنصيص ��  الفصل 

ا�جنائي، ع�� متا�عة  ا�جرح أو الضرب العمدي�ن �� حاالت العنف ضد النساء �غض النظر  عما إذا 

 . ال تتجاوز مدتھ عشر�ن يومانتج عنھ أو لم ينتج �جز 

 من مشروع القانون 5و�و�ىي املجلس الوط�ي  �حقوق إلا�سان أن يتم التنصيص  الصر�ح �� املادة  

ع�� تجر�م املشاركة و املساهمة �� جميع ا�جرائم املنصوص عل��ا �� املادة املذ�ورة.  

  5 و 4، 3توصيات مش��كة ب�ن املواد :  

يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �� جميع ألاحوال  بتجر�م ألافعال املنصوص عل��ا �� . 63

 �غض النظر عن طبيعة العالقة ب�ن ال�حية والفاعل.  من مشروع القانون 5 و 3املادت�ن 
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إن هذا التوجھ ين�جم مع عدد من التشريعات املقارنة املتقدمة، فع�� سبيل املثال ال يتضمن القانون 

 أي مقتضيات تتعلق بظروف �شديد العقو�ات ع�� جرائم العنف ضد النساء 77ا�جنائي الدانمار�ي

تبعا لصلة مرتكب العنف بال�حية ، ولكنھ ينص باملقابل ع�� عقو�ات �شمل مجمل حاالت و أش�ال 

   (ا�جرائم ا�جنسية)، 24 (ا�جرائم ضد العالقات ألاسر�ة)، 23العنف ضد النساء خاصة �� ألابواب 

 (ا�جرائم ضد ا�حر�ة ال�خصية) . وضمن نفس املن�� ال يتضمن 26 (ا�جرائم ضد ألا�خاص) و25

القانون ا�جنائي ألاملا�ي أي مقتضيات تتعلق بظروف �شديد العقو�ات ع�� جرائم العنف ضد النساء 

 من القانون ألاملا�ي املتعلق بتقو�ة حماية القانون 1تبعا لصلة مرتكب العنف بال�حية، لكن املادة 

 و �سهيل التنازل ع�� بيت الزوجية �� حالة الطالق، بتار�خ املطاردةاملد�ي من ألاعمال العنيفة وأش�ال 

و�� غانا �� قانون  .   تنص ع�� أوامر ا�حماية بالنسبة للنساء �حايا العنف782001 د�سم�� 11

 �سمح لأل�خاص املعني�ن بأن �ستصدروا أوامر ا�حماية و ذلك 2007م�افحة العنف املن��� لسنة 

باستقالل عن أية مسطرة أخرى ، كما أن إجراء أي مسطرة جنائية أو مدنية ال يؤثر ع�� حق 

ألا�خاص املعني�ن من �حايا مباشر�ن أو غ�� مباشر�ن �� ا�حصول ع�� أمر با�حماية �� إطار القانون 

 املذ�ور . 

و�� ت�امل مع ظروف التشديد املق��حة أعاله من طرف املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أو . 64

�شديد العقو�ة بصفة ممن�جة �� حاالت ص عل��ا �� مشروع القانون فإن املجلس يو�ىي بواملنص

) 2 أو ( ا�حا�� أو السابق) الزوج ا�حا�� أو السابق، أو ا�خطيب1: عندما ي�ون الفاعل ( العنف التالية

) حالة 5) �خصا أساء استعمال سلطتھ، أو (4) �خصا يقيم مع ال�حية، أو (3أحد أفراد ألاسرة، أو (

) ضد طفل أو 7) ارتك��ا ضد �خص أصبح �� وضعية هشاشة �سبب ظروف خاصة، أو (6العود، أو (

) عندما ت�ون ا�جر�مة مسبوقة أو مق��نة �عنف بالغ 9) عند �عدد ا�جناة، أو (8بحضوره، أو (

) عندما تتسبب ا�جر�مة 11) عند ارت�اب ا�جر�مة باستعمال السالح أو ال��ديد بھ، أو (10ا�خطورة، أو (

) عندما ي�ون الفاعل قد أدين سابقا �سبب أفعال ذات 12�� ضرر جسدي أو نف�ىي بالغ لل�حية، أو (

 طبيعة مماثلة.

  6توصيات تتعلق باملادة  : 

يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، بأن تقوى الضمانات املسطر�ة �حماية النساء �حايا . 65

 من مشروع ع�� ما ي�� :  6العنف  املنصوص عل��ا �� املادة 

 جديدة �� قانون املسطرة ا�جنائية بمقتضاها يبلغ ضباط وأعوان الشرطة 1-9- 82إدراج مادة  •

ال�حايا املتمتع�ن بحماية القانون  القضائية والنيابة العامة، بجميع الوسائل املتاحة،

 املتعلق بمحار�ة العنف ضد النساء أن لهم ا�حق �� : أوال، ج�� الضرر الذي أصا��م؛ 103.13

ثانيا، أن ي�ونوا طرفا مدنيا إذا ما تم تحر�ك الدعوى من طرف النيابة العامة، أو إلابالغ 
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؛ ثالثا، أن ي�ونوا، إذا ما رغبوا �� أن 103.13مباشرة  عن وقائع العنف  املشمولة بالقانون 

ي�ونوا طرفا مدنيا، مؤازر�ن بمحام أو مستفيدين من املساعدة القضائية؛ را�عا، أن تتم 

مساعد��م من طرف  آليات التكفل بالنساء �حايا العنف و�ا�� املصا�ح العمومية املختصة 

 و�حقهم �� املساعدة القضائية ؛  ومن جمعية مختصة �� تقديم الدعم للنساء �حايا العنف

خامسا، أن يلتمسوا أمرا با�حماية، كما يتم إخبار ال�حايا بالعقو�ات املنصوص عل��ا �� حق 

مرتكب أو مرتك�ي العنف وشروط تنفيذ العقو�ات ال�ي قد تصدر �� حقهم. و تجدر إلاشارة إ�� 

القسم أنھ سي��تب عن اعتبار توصية املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان هذه، �عديل عنوان  "

الثا�ي مكرر من الكتاب ألاول من قانون املسطرة ا�جنائية واملعنون  "حماية ال�حايا والشهود 

 103.13وا�خ��اء واملبلغ�ن" ليشمل أيضا جرائم العنف ضد النساء املنصوص عل��ا �� القانون 

  ؛و�ا�� مقتضيات القانون ا�جنائي ذات الصلة

عند  من قانون املسطرة ا�جنائية بإدراج إم�انية الاستماع 302�عديل البند الثا�ي من املادة  •

تقنيات تواصل مالئمة من استخدام إ�� ال�حية �� قضايا العنف ضد النساء  بالاقتضاء 

و استفادة ال�حية من مواكبة مختص�ن �� ال�حة والدعم النفسي�ن   أجل حماية لل�حية

قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة  وتجدر إلاشارة إ�� أن أثناء الاستماع إ�� ال�حية. 

 املعنون "تداب�� منع ا�جر�مة والعدالة ا�جنائية الرامية 1998 ف��اير 2 الصادر بتار�خ 86/52رقم

 وكذا وثيقة "الاس��اتيجيات النموذجية والتداب�� العملية 79إ�� القضاء ع�� العنف ضد املرأة" 

للقضاء ع�� العنف ضد املرأة �� مجال ا�جر�مة والعدالة ا�جنائية" امل�حقة بالقرار املذ�ور قد 

 (نقطة ج) من وثيقة الاس��اتيجيات النموذجية السالف ذكرها إ�� ضرورة " 7أشار �� الفقرة 

إعطاء املرأة ال�ي �عرضت للعنف فرصة إلادالء �شهاد��ا �� الدعوى القضائية مساو�ة للفرص 

املمنوحة لغ��ها من الشهود، وإتاحة تداب�� تيسر للمرأة إلادالء �شهاد��ا وتح�ي حيا��ا 

 من القانون الغا�ي املتعلق 13ا�خاصة".  ومن منظور مقارن فإن الفقرة الثانية من املادة 

 تنص ع�� أنھ �� حالة ما إذا �ان حضور املد�� عليھ من شأنھ أن 2007بالعنف املن��� لسنة 

يؤدي إ�� إحداث اضطراب شديد لدى ال�حية أو الشهود فإن للمحكمة إذا رأت ذلك ضرور�ا 

يمكن أن تتخذ تداب�� لفضل ألاطراف دون إحداث اختالل �� املسطرة، كما أن القانون الكي�ي 

 يتيح لألغيار  ال�جوء إ�� املحاكم �� حاالت العنف ضد 2006املتعلق با�جرائم ا�جنسية لسنة 

النساء إذا لم تتمكن ال�حية من القيام بذلك  بنفسها ؛ 

 من قانون املسطرة ا�جنائية إلتاحة إم�انية 304إدراج مقت�ىى جديد ع�� مستوى املادة  •

تقنيات تواصل مالئمة من أجل استخدام الاستماع إ�� الشهود �� قضايا العنف ضد النساء ب

القانون . و �ش�� املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ع�� سبيل املقارنة إ�� أن  حماية لل�حية

 املحدث للنظام القانو�ي املطبق ع�� 2009 سبتم�� 16 الصادر �� 112/2009ال���غا�� رقم 

 40 



               ع�� 31 ينص �� املادة 80الوقاية من العنف املن��� وا�حماية منھ و مساعدة ال�حايا 

 ساعة، كما نص القانون املذ�ور �� 48أال يتجاوز الذي يصدر فيھ القضاء ألامر با�حماية 

 ع�� ترتيبات مسطر�ة تتضمن إم�انية شهادة ال�حية باستخدام تقنية التواصل 32املادة 

ع�� الفيديو واستفادة ال�حية من مواكبة مختص�ن �� ال�حة والدعم النف�ىي أثناء تقديم 

 من القانون من 44ش�اي��ا أو شهاد��ا. كما يمكن لل�حية أن �ستفيد بمقت�ىى املادة 

  ؛ ضمانات إضافية تتمثل �� ألاسبقية �� �غي�� مقر العمل �� إطار ا�حركية ا�جغرافية

ع�� عدد من  من قانون املسطرة ا�جنائية  تنص 304إدراج مقت�ىى جديد ع�� مستوى املادة  •

التداب�� الضرور�ة �حماية حقوق واحتياجات ألاطفال الشهود ع�� أي ش�ل من أش�ال العنف 

بما �� ذلك تحديد ا�حق �� ا�حضانة وا�حق �� الز�ارة، وا�حرمان من ا�حق �� الز�ارة إذا �ان 

 مخالفا إلرادة الطفل، وتقديم الدعم النف�ىي والاجتما�� املتناسب مع سن الطفل الشاهد.

جديدة من قانون املسطرة ا�جنائية بمقتضاها يقع عبء إلاثبات (أي إثبات 1-296إدراج مادة   •

 من القانون ا�جنائي 1-503عدم التحرش) �� حال التحرش ا�جن�ىي املنصوص عليھ �� املادة 

     ع�� املد�� عليھ  �� حالة ما إذا �انت لھ سلطة ع�� ال�حية �� املجال�ن امل�ي أو الدرا�ىي.  

 املكررة ثالثة عشر 32 املادة ويش�� املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ع�� سبيل املقارنة إ�� أن 

           املتعلق با�حماية من العنف والتحرش املعنوي مرة (الفقرة الثانية) من القانون الب�جي�ي

 تنص ع�� أن ع�ئ إلاثبات �� حالة التحرش املعنوي أو ا�جن�ىي �� العمل 81وا�جن�ىي �� العمل

    يقع ع�� املشغل �� حال طرد ألاج�� أو �� حال �غي�� شروط عملھ من جانب واحد خالل 

 ويستفاد من هذه التجر�ة املقارنة أن إلاثنا عشر شهرا  الالحقة ع�� وضع الش�اية أو الشهادة. 

الصيغة ال�ي يق��حها املجلس  الوط�ي �حقوق إلا�سان تضمن نطاقا أوسع لقلب عبء إلاثبات 

�� سياق�ن هما السياق�ن امل�ي والدرا�ىي يمكن أن يحدد ف��ا بمقت�ىى القوان�ن وألانظمة 

 .ا�خاصة ��ما من لھ سلطة ع�� ال�حية

  7توصيات تتعلق باملادة  : 

يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بتوصيتھ الواردة �� مذكرتھ حول حر�ة ا�جمعيات واملتمثلة . 66

  من قانون املسطرة ا�جنائية و ذلك لتمك�ن جميع ا�جمعيات املؤسسة بصفة قانونية7�عديل املادة �� 

، وليس فقط ا�جمعيات املعلن أ��ا ذات منفعة عامة، من أن تنتصب �� حدود مجال واملختصة

اهتمامها املنصوص عليھ �� قانو��ا ألاسا�ىي طرفا مدنيا �� �ل دعوى مدنية للتعو�ض عن الضرر 

الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة.   

وسيؤدي اعتبار هذه التوصية إ�� تمك�ن ا�جمعيات العاملة �� مجال م�افحة العنف ضد النساء طبقا 

 من قانون املسطرة ا�جنائية ا�حا��، 7لقانو��ا ألاسا�ىي ، واملتوفرة ع�� الشرط الثا�ي الوارد �� املادة 
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أي التأسيس بصفة قانونية منذ أر�ع سنوات ع�� ألاقل قبل ارت�اب الفعل ا�جرمي، أن تنتصب طرفا 

مدنيا �� �ل دعوى مدنية للتعو�ض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة تتعلق بم�افحة 

العنف ضد النساء.  

 ، 26/15 و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا أن مجلس حقوق إلا�سان قد أكد �� القرار رقم 

 املعنون " الت�جيل با�جهود الرامية إ�� القضاء ع�� جميع أش�ال العنف 2014 يونيو 26املعتمد بتار�خ 

 واقتصاديا" ضد املرأة: العنف
ً
  ع�� دور ا�جمعيات �� م�افحة 82ضد املرأة كحاجز أمام تمكي��ا سياسيا

إلايجا�ي الذي يمكن أن تؤديھ ...واملجتمع العنف ضد النساء، حيث  أكد مجلس حقوق إلا�سان ع�� "

�شمل املنظمات غ�� ا�ح�ومية، والقطاع ا�خاص، ومنظمات أر�اب العمل، ونقابات العمال،  املد�ي بما

ووسائط إلاعالم، وغ�� ذلك من املنظمات ذات الصلة، �� دعم إلاجراءات ال�ي تتخذها الدول من أجل 

، مما
ً
 ومشارك��ا سياسيا

ً
يمكن أن �ساعد �� ا�حد من العنف ضد النساء  �عز�ز تمك�ن املرأة اقتصاديا

 83والفتيات". 

  8توصيات تتعلق باملادة : 

 ا�جديدة املق��حة من قانون املسطرة ا�جنائية ، فإن املجلس 1-5-82. فيما يتعلق باملادة رقم  67

 من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة، يو�ىي بإضافة تداب�� ا�حماية التالية ال�ي تتخذ فورا

�� قضايا العنف ضد النساء  : حسب ا�حالة،  

   ؛العنف النساء �حايااستقبال  خلية نحو توجيھ ال�حية  •

لدى �خص  أو يمثلھ الذي املحامي مكتبلل�حية باختيار عنوان مخابرتھ  لدى  ال��خيص •

   ؛ا�حمايةب مرخالل ف��ة ألا يرافقھ مؤهل معنوي 

 ف��ة �امل خالل املؤهل�ن القابل�ن ملواكبتھ املعنو��ن ألا�خاص من قائمةتمك�ن ال�حية من  •

ال�خص املعنوي  تبليغ موافقتھ، �عد ،و�مكن لھ.  (مثال جمعيات متخصصة)ا�حمايةب ألامر

 �غرض الاتصال بھ. ،�عنوان ال�حية الفع�� املؤهل

 من  القانون النامي�ي مل�افحة 9حسب املادة وتجدر إلاشارة ��ذا الصدد ع�� سبيل املقارن بأنھ 

 فإن النيابة العامة م�لفة بتقديم جميع املعلومات الضرور�ة  للمشتكية 2000الاغتصاب لسنة 

الناجية من العنف.  

. وإذ يذكر املجلس بتوصيتھ الواردة �� مذكرتھ السابقة �شأن إلاطار القانو�ي مل�افحة العنف ضد 68

ع�� ، ال�ي تدخل �� نطاق تطبيق مشروع القانون  يتعلق بجميع أش�ال العنف النساء وال�ي تؤكد فيما 

والص�ح، ووعيا من املجلس بأن التسو�ة اعات، بما �� ذلك الوساطة ز�سو�ة النحظر الطرق البديلة ل
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ا�جنائية ال �ش�ل وساطة أو ص�حا و إنما عقو�ة بديلة، فإن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  يق��ح  

أن تضاف مادة جديدة �� املسطرة ا�جنائية، تتعلق بالتسو�ة ا�جنائية �� حالة جر�مة تبديد أو تقو�ت 

ألاموال ب�ن الزوج�ن أو �� حالة التحايل ع�� مقتضيات مدونة ألاسرة املتعلقة بالنفقة أو السكن أو 

املستحقات امل��تبة عن إ��اء العالقة الزوجية أو باقتسام املمتل�ات.  

و�� هذا إلاطار  يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بأن يتم تكريس املسار املسطري للتسو�ة . 69

جر�مة تبديد أو تفو�ت ألاموال ب�ن الزوج�ن أو �� حالة التحايل ع�� مقتضيات مدونة ا�جنائية �� 

ألاسرة املتعلقة بالنفقة أو السكن أو املستحقات امل��تبة عن إ��اء العالقة الزوجية أو باقتسام 

 املمتل�ات كما ي�� : 

 ع�� �سو�ة جنائية ،مؤهل لذلك �خص طر�ق عن أو مباشرة ،يمكن لرئيس املحكمة املختصة أن يق��ح

جر�مة تبديد أو تفو�ت ألاموال ب�ن الزوج�ن أو �� حالة التحايل ع��  بارت�اب ال�خص الذي يقر

مقتضيات مدونة ألاسرة املتعلقة بالنفقة أو السكن أو املستحقات امل��تبة عن إ��اء العالقة الزوجية أو 

 :تتضمن إلاجراءات التالية  باقتسام املمتل�ات ، و�مكن لهذه التسو�ة أن 

إرجاع املبالغ موضوع التبديد أو التفو�ت أو موضوع النفقة أو السكن أو املستحقات امل��تبة  •

عن إ��اء العالقة الزوجية أو اقتسام املمتل�ات ؛ 

مداخيل و  وفقا �خطورة ألافعالالغرامة مبلغ تحديد يتم. التسو�ة ل�خز�نة العامة غرامةدفع  •

 رئيس املحكمة املختصة حددهي زم�ي �جدول  وفقا و�مكن دفعها مجزأة.  املع�يل�خصا نفقاتو

للغرامة  ألاق�ىى ا�حديجب أن يتجاوز مبلغ الغرامة  ال. وواحدة سنة تتجاوز  ال ف��ة غضون  ��

 املنصوص عل��ا �� القانون ؛

 أو سنوات ثالث عن تز�د وال أشهر ستة عن تقل ال لف��ة والتحسيس لتأهيلل برنامجل ا�خضوع •

 لدى املجتمع، ، لفائدةأشهر ستة تجاوز ي ال أجل �� ساعة ست�نملدة  القيام �عمل بدون أجر،

 دورةعمومية أو هيئة خاصة م�لفة بمهام املرفق العمومي أو  جمعية؛ أو ا�خضوع ل هيئة

 �� أشهر ثالثة تتجاوز  ال ملدة ةم�ي أو ةاجتما�� ت�و�ن داخل مؤسسة  �حية، أو أو تدر�بية

           ملدة سفرال جواز و�سليمال��اب الوط�ي   أو عدم مغادرةشهرا؛ عشر ثمانية تجاوز ي ال أجل

 ؛ أشهر ستة تتجاوز  ال

 التسو�ة ا�جنائية الصادر عن رئيس املحكمة املختصة إ�� مرتكب ألافعال مق��ح تبليغ و�مكن •

 من موقع كتا�ي  القضائية. و�� هذه ا�حالة ي�ون املق��ح موضوع قرارشرطةلل ضابطعن طر�ق 

و�تم إرفاقھ باملسطرة ؛  املق��حة التداب�� ونوعية طبيعة و�و�ح ،طرف رئيس املحكمة املختصة
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 قبلأن بإم�انھ أن يؤازر من طرف محام  تق��ح عليھ �سو�ة جنائية الذي ال�خصيبلغ  •

�سلم إليھ  و��جل هذه املوافقة �� محضر،. مق��ح رئيس املحكمة املختصة ع�� موافقتھ

منھ ؛  ��خة

  يخ�� رئيس املحكمة املختصة ال�حية ؛ املق��حة، التداب�� ع�� عندما يوافق مرتكب ا�جنحة •

 مؤازر�ن، وال�حية، أن ي�جأ إ�� مسطرة الاستماع إ�� مرتكب ألافعال لرئيس املحكمة يمكن •

 يتم ،صدر عن رئيس املحكمة  أمر املصادقة ع�� هذه التسو�ة إذا. محام��ماب الاقتضاء، عند

إلاجراءات املقررة ؛  تنفيذمباشرة الشروع �� 

إذا رفض ال�خص املع�ي التسو�ة ا�جنائية، أو لم ينفذ �ل إلاجراءات املقررة ف��ا �عد  •

موافقتھ عل��ا، يحرك وكيل امللك الدعوى العمومية إال إذا جد عنصر جديد. و�� حالة املتا�عة 

وإلادانة، يؤخذ �ع�ن الاعتبار العمل الذي قام بھ ال�خص املع�ي من قبل، إذا ما تم فعال، 

 واملبالغ ال�ي تم دفعها من طرفھ.

  9 و 8توصيات تتعلق بإدراج مادة  جديدة �� مشروع القانون ب�ن املادت�ن :  

  بتغي�� وتتميم 04.00قانون رقم . يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بتعديل  املادة ألاو�� من  70

) حول إلزامية 1963 نوفم�� 13 (1383 من جمادى آلاخرة 25الصادر ��  1.63.071الظه�� الشر�ف رقم 

 و ذلك بإدراج مقت�ىى يضمن ألبناء النساء �حايا العنف اللوا�ي غ��ن م�ان إقام��ن التعليم ألاسا�ىي

�� إطار أو امر ا�حماية أو التداب�� الوقائية  بااللتحاق فورا بأقرب مدرسة ملحل إقام��م ا�جديد.  

 املتعلق 65.99وضمن نفس املنطق يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بالتنصيص �� القانون 

 �� 103.13بمدونة الشغل ع�� حق العاملة �حية حاالت العنف املنصوص عل��ا �� القانون 

و  ساعات عملها أتخفيض أو إعادة تنظيمالاستفادة، مقابل إلادالء باألمر با�حماية الصادر لفائد��ا، ب

تتضمن مدونة الشغل مقت�ىى �سمح باعتبار الغياب أو �� نفس السياق، يق��ح أن و. ها إ�� مقر آخرنقل

 .غيابا أو تأخرا م��را 103.13حاالت العنف املنصوص عليھ �� القانون الناجم عن التأخر عن العمل 

           الصادر بتار�خ1/2004إ�� أن القانون التنظي�ي إلاسبا�ي رقم ع�� سبيل املقارنة وتجدر إلاشارة 

 . 84 املتعلق بتداب�� ا�حماية الشاملة ضد عنف النوع2004د�سم��   28

  10توصيات تتعلق باملادة  : 

. يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أن إحداث املراكز الاجتماعية لإليواء يندرج بمقت�ىى املادة 71

 املتعلق با�جماعات ضمن الاختصاصات املش��كة ب�ن الدولة            113.14 من القانون التنظي�ي 87

 من القانون 89وا�جماعة حيث يمكن ل�جماعة أن �ساهم �� إحداث املراكز املذ�ورة، كما أن املادة 

 تنص ع�� أنھ " يمكن ل�جماعة، بمبادرة م��ا، و اعتمادا ع�� مواردها الذاتية، أن 113.14التنظي�ي 
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تتو�� تمو�ل أو �شارك �� تمو�ل إنجاز مرفق أو تجه�� أو تقديم خدمة عمومية ال تدخل ضمن 

اختصاصا��ا الذاتية �ش�ل �عاقدي مع الدولة، إذا تب�ن  أن هذا التمو�ل �ساهم �� بلوغ أهدافها".  

وإذ يحث املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ا�جماعات ع�� املساهمة �شراكة مع الدولة �� إحداث 

املراكز الاجتماعية إليواء النساء �حايا العنف مما سيمكن من ضمان مستوى هام من القرب �� 

 مجال حماية النساء �حايا العنف.   

التذك��ين يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بإضافة مقت�ىى إ�� الفقرة وانطالقا من هذين . 72

 موضوع هذا الرأي  تحدث بموجبھ خاليا التكفل 103.13 من مشروع القانون 10ألاو�� من املادة 

 بمؤسسات بالنساء �حايا العنف باملراكز الاجتماعية لإليواء املحدثة با�جماعات وعند الاقتضاء

 املتعلق �شروط فتح مؤسسات الرعاية 14.05الرعاية الاجتماعية املنصوص عل��ا �� القانون رقم 

 الاجتماعية وتدب��ها. 

 من مشروع القانون 10. كما يق��ح املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �عديل الفقرة الثانية من املادة  45

بإضافة مهمة تقديم خدمات خطة ألامان (بما ف��ا السكن آلامن لل�حايا و أطفالهن) الواردة عناصرها 

 ضمن مهام خاليا التكفل بالنساء �حايا العنف.  8�� مق��حات املجلس ا�خاصة باملادة 

 من 10وضمن نفس املنطق، يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بتعديل الفقرة الثالثة من املادة 

مشروع القانون و ذلك بإضافة مقت�ىى يمكن بموجبھ الاستعانة بأعضاء من جمعيات عاملة �� مجال 

محار�ة العنف ضد النساء لدعم خاليا التكفل بالنساء �حايا العنف وذلك ع�� أساس شرا�ات 

متعددة السنوات ومحددة ألاهداف ب�ن السلطة ا�ح�ومية امل�لفة بالعدل وا�جمعيات املذ�ورة.  

  11توصيات تتعلق باملادة  : 

. يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بطبيعة مهام ال�جنة الوطنية للتكفل بالنساء �حايا العنف 73

من جهة، و�النظر إ�� طبيعة املهام الدستور�ة ل�ل من الهيأة امل�لفة باملناصفة وم�افحة �ل أش�ال 

التمي�� واملجلس الاستشاري لألسرة و الطفولة من جهة ثانية، و�النظر للطبيعة ا�جنائية و املدنية لعدد 

من إلاجراءات املتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء وا�حماية منھ و زجره وج�� ألاضرار الناتجة عنھ، 

 من مشروع القانون 11فإن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يو�ىي بتعديل الفقرة الثانية من املادة 

موضوع هذا الرأي بإشراك السلطة ا�ح�ومية امل�لفة بالعدل ��  مسلسل اق��اح رئيس-رئيسة  ال�جنة 

الوطنية للتكفل بالنساء �حايا العنف، وكذا التنصيص ع�� عضو�ة ممثل-ممثلة  عن الهيأة امل�لفة 

باملناصفة وم�افحة �ل أش�ال التمي�� واملجلس الاستشاري لألسرة والطفولة باق��اح من رؤساء-

رئيسات الهيأت�ن املذ�ورت�ن، وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باق��اح من هذا 

ألاخ�� و ثالث ممثل�ن عن مجالس  ا�جهات ومجالس العماالت وألاقاليم ومجالس ا�جماعات،  تق��حهم 
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السلطة امل�لفة بالداخلية �� عضو�ة ال�جنة الوطنية املذ�ورة. وضمن نفس املنطق يق��ح املجلس 

 من مشروع القانون ع�� عضو�ة ممثل�ن عن ا�جمعيات 11الوط�ي �حقوق إلا�سان أن تنص املادة 

العاملة �� مجال م�افحة العنف ضد النساء �� ال�جنة الوطنية للتكفل بالنساء �حايا العنف  وفقا 

. ع�� أن ي�ون لهؤالء ألاعضاء دور 11ملعاي�� يحددها النص تنظي�ي املشار إليھ �� البند ألاخ�� من املادة 

تقر�ري .    

. و�� حالة أخذ مق��ح املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �ع�ن الاعتبار، فإن النص التنظي�ي املشار 74

، يمكن أن يقتصر ع�� تحديد كيفيات س�� عمل ال�جنة الوطنية 11إليھ �� البند ألاخ�� من املادة 

إضافة إ�� تحديد معاي�� اختيار ا�جمعيات العضو �� ال�جنة الوطنية وكذا �� ال�جان ا�جهو�ة واملحلية.   

 الصادر 86/52و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا أن قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم

 املعنون "تداب�� منع ا�جر�مة و العدالة ا�جنائية الرامية إ�� القضاء ع�� العنف 1998 ف��اير 2بتار�خ 

 قد دعا العتبار " أنھ ينب�� ألجهزة العدالة ا�جنائية أن �عمل �� �عاون وثيق مع املمارس�ن 85ضد املرأة" 

�� القطاعات ألاخرى بما ف��ا ال�حة و ا�خدمات الاجتماعية والتعليم ومع أفراد املجتمع املح�� 

للتصدي ملش�لة العنف ضد املرأة" ، وهو ما ي��ر أيضا مق��حات املجلس �شأن تأليف  ال�جنة الوطنية 

للتكفل بالنساء �حايا العنف.  

  ،15 و 13 ، 12توصيات تتعلق باملواد  : 

. يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا بأن يضاف إ�� البند ألاول من مهام ال�جنة الوطنية 75

للتكفل بالنساء �حايا العنف  مقت�ىى يكرس الطا�ع الاس��اتي�� ملهام ال�جنة الوطنية �� إطار العمل 

الاس��اتي�� ملختلف السلطات العمومية �� مجال م�افحة العنف ضد النساء . وتجدر إلاشارة ��ذا 

اعتماد  ع�� 63/155ا�خصوص إ�� أن ا�جمعية العامة لألمم املتحدة قد حثت الدول �� قرارها رقم 

العنف ضد املرأة من العقاب. مرتك�ي فالت إل وضع حد القطاعات لة ومتعددةوم����مولية شمقار�ة 

 جميع بحوث ميدانية وحذفنتائج بناء ع��  وطنية وخطة عمل إس��اتيجيةوضع كما طلبت من الدول 

.  أنواع وأعمال العنف ضد النساءتجر�م �افة وة الداخ��واني��ا  قمنالتمي��ية قتضيات الم

 من 15 و13وضمن نفس منطق توصية املجلس املشار إل��ا �� الفقرة السابقة يق��ح �عديل املادت�ن 

أجل التنصيص ع�� عضو�ة عن ا�جمعيات العاملة �� مجال م�افحة العنف ضد النساء �� ال�جان 

 ا�جهو�ة واملحلية للتكفل بالنساء �حايا العنف. 
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CEDAW/C/MAR/CO/4 بإصدار �شريع 19 "وتحث ال�جنة الدولة الطرف ع�� أن تقوم �� أقرب وقت ممكن، وفقا للتوصية العامة ل�جنة رقم ) 21 (الفقرة ،

�شأن العنف ضد النساء والفتيات، بما �� ذلك العنف ألاسري، بحيث يكفل هذا التشريع تجر�م جميع أش�ال العنف ضد املرأة، وحصول النساء والفتيات 

من �حايا العنف ع�� سبل ا�حماية الفور�ة، بما ف��ا املال�� ووسائل الانتصاف، ومحاكمة مرتك�ي هذه ا�جرائم وإنزال العقو�ة املناسبة ��م. وتدعو ال�جنة 

الدولة الطرف إ�� أن تدخل، دون إبطاء، �عديال ع�� قانون العقو�ات لضمان تجر�م الاغتصاب الزو�� وعدم إيقاف إلاجراءات ا�جنائية ضد ا�جناة ح�ن 
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 من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة ل�خص �� خطر، رغم أنھ �ان �ستطيع أن يقدم تلك املساعدة إما بتدخلھ ال�خ�ىي و إما بطلب إلاغاثة، دون �عر�ض  
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64
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1 - Quem, por meio de violência, ameaça grave, ou depois de, para esse fim, a ter tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir, 

constranger outra pessoa:  

a) A sofrer ou a praticar, consigo ou com outrem, cópula, coito anal ou coito oral; ou  

b) A sofrer introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objectos;  

é punido com pena de prisão de três a dez anos.  

2 - Quem, por meio não compreendido no número anterior, constranger outra pessoa:  
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a) A sofrer ou a praticar, consigo ou com outrem, cópula, coito anal ou coito oral; ou  
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68
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ألادوات الالزمة لالنتحار، مع عملھ بأ��ا ستستعمل لهذا الغرض �عاقب، �� حالة وقوع الانتحار، با�حبس من سنة إ�� خمس.    
69

  In the version of the 40
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70
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فيھ املص�حة وألاسباب امل��رة لذلك، �عد الاستماع ألبوي القاصر أو نائبھ الشر�� والاستعانة بخ��ة طبية أو إجراء بحث اجتما��.  مقرر الاستجابة لطلب إلاذن 

بزواج القاصر غ�� قابل ألي طعن. 

 من مدونة ألاسرة  :زواج القاصر متوقف ع�� موافقة نائبھ الشر��. تتم موافقة النائب الشر�� بتوقيعھ مع القاصر ع�� طلب إلاذن بالزواج وحضوره 21املادة  

إبرام العقد. 

 إذا امتنع النائب الشر�� للقاصر عن املوافقة بت قا�ىي ألاسرة امل�لف بالزواج �� املوضوع.
75

  A/RES/63/155 نقطة ل) 16 (فق  
76

   A/RES/52/86 
77

    Denmark : The Criminal Code ,Order No. 909 of September 27, 2005, as amended by Act Nos. 1389 and 1400 of December 21, 2005 
78

 Act to Improve Civil Law Protection against violent acts  and stalking as well as to facilitate relinquishment of the marital home in the event of 

separation, 11 december 2001 (Federal Law Gazette Part I, p. 3513)  
79
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80

  Lei n.º 112/2009 de 16 de Setembro Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção e à assistência das 

suas vítimas e revoga a Lei n.º 107/99, de 3 de Agosto, e o Decreto –Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro. 
81
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  A/HRC/RES/26/15 
83

 تجدر إلاشارة إ�� أن عددا من القوان�ن املقارنة ذهبت �� اتجاه �سهيل شروط مساهمة ا�جمعيات املختصة، �� إطار الشراكة، �� املنظومة القانونية مل�افحة  

 ال �ش��ط أي شرط إضا�� لتمك�ن 2012 غشت 6 بتار�خ 2012-954العنف ضد النساء،   فقانون املسطرة ا�جنائية الفر��ىي كما تم �عديلھ بمقت�ىى القانون رقم 

 سنوات قبل ارت�اب الفعل ا�جرمي) و  إذن 5ا�جمعيات العاملة �� مجال م�افحة العنف ضد النساء طبقا لقانو��ا ألاسا�ىي، ما عدا شرط ألاقدمية (

 Code de procédure pénale : Article 2-2 modifié par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 5ال�حية.
84

  LOI ORGANIQUE 1/2004, du 28 décembre, relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre 

Article 21. Droits du travail et de Sécurité sociale : 1. La travailleuse victime de la violence de genre aura droit, dans les termes prévus dans le Statut 

des travailleurs, à la réduction ou au réaménagement de son temps de travail, à la mobilité géographique, au changement de centre de travail, à la 

suspension de la relation de travail avec maintien du poste de travail et à l'extinction du contrat de travail.  
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