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 مقدمة

يمثل العنف ضد المرأة، انتهاًكا لحقوق اإلنسان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، وعائقًا 

الخبراء، كما يحّد من تطور المجتمعات اجتماعيًا أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية، حسب عديد من 

من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد  52واقتصاديًا وسياسيًا، ويحتفل العالم في 

المرأة، حيث تدعو األمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية واألهلية إلى تنظيم أنشطة ترفع من 

 .وعي الناس بشأن هذه القضية

 العنف ضد النساء  الشعارات والواقع

فرداً يتمتع بحقوق تعتبر النساء في المجتمعات المغاربية و العربية، جزءاً تابعاً لألسرة وليس 

م المفاهيم التي الواقع على صعيد بعض  السياسات الوطنية والقوانين والتشريعات، ث ويتعزز. كاملة

تكريس ممارسات ألشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، هذه الممارسات ذات صلة  تتبلور بناء على

والثقافية المتراكمة « الدينية»بالحقوق والواجبات، التي هي  مرتبطة بشكل وثيق بالعادات والموروثات 

ها لدى هذه المجتمعات، والتي ال تعترف بحقوق المرأة وال بالمساواة بل تدعم تبعيتها للرجل، ودونيت

وتعكس خلالً واضحاً في العالقات بين أفراد المجتمع، وتدخل المرأة في دائرة مفرغة من الصراعات، 

وتعزز ثقافة الصمت، مؤثرة بذلك على المعايير اإلنسانية في التعاطي مع قضايا النساء، ألنها مرتبطة 

االجتماعية وتضعها في  بمفاهيم أبوية وذكورية، تجعل في نهايتها قضايا النساء على هامش القضايا

فبالرغم من التزامات المغرب مثال  في هذا المجال بالمواثيق الدولية لحقوق . زاوية أفقر الفقراء

عبارة سمو المواثيق الدولية   5122اإلنسان عامة وحقوق المرأة خاصة وتضمين ديباجة دستور 

مليون  5.2ء المعنفات في ازدياد إذ أن لحقوق االنسان على التشريع الوطني، إال أن  ارتفاع نسبة النسا

امرأة مغربية تتعرض للتعنيف والتحرش في األماكن العامة، وذلك حسب مكتب األمم المتحدة للمرأة 

بالمغرب، رقم مفزع يعكس تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في المملكة، األمر الذي دفع بالمكتب 

مناهضة العنف ضد "المغرب تحت شعار  في أألممي إلى إطالق حملة لمناهضة العنف ضد النساء

 ". النساء في األماكن العامة

ولعل قراءة سريعة في هذه الحملة والشعارات  التي أطلقتها الحكومة، منذ انطالق أول حملة ضد 

مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة  يعكس قصورها ويبين أنها ال ترقى الى التطلعات المرغوبة من 

" أخالقي"ائية والحقوقية عموما، بحيث بقيت وعلى مدى عقود، مرتبطة بما هو طرف الحركة النس

حسب المفهوم االجتماعي البطريركي زادت من ترسخه صعود تيارات ذات مرجعية معادية لحقوق 
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المرأة وتحكمها في المشهد السياسي وتغلغل فكرها المناهض للحريات والحقوق وقيم الديمقراطية 

ولم .مية المتفشية وانعدام الوعي وألسباب تاريخية وسياسية ال يتسع المجال لسردهااجتماعيا، نظرا لال

تمس جوهر القضية المرتبط أساسا بالتربية على المساواة ،ونبذ التمييز ، محصورة في مفهومها 

الضيق غير نافذة الى الجوهر ضاربة كل النضاالت النسائية السابقة عرض الحائط وهو ما يالحظ من 

في المكتسبات التي دفعت في الدماء ونكل بمعتنقيها وزج بهم في المعتقالت والسجون ، وهو  ردة

االمر الذي  ينبغي فيه ومعه إعادة النظر في هذه الشعارات جملة وتفصيال ، وصياغتها وفق منظور 

  .المفهوم الكوني والشمولي لحقوق اإلنسان 

I. تعريف العنف ضد المرأة  

نفسي   على النوع االجتماعي ويؤدي إلى أذى بدني أو جنسي أو قائمنف أي فعل من أفعال الع

 .ويشمل العنف القائم على النوع االجتماعي والممارس ضد النساء. للنساء والفتيات

العنف ضد  على التحيز ضد المرأة بسبب النوع االجتماعي للقضاءلجنة االمم المتحدة  تعرف

 .“بشكل غير متناسب هاضد المرأة بسبب جنسها والذي يؤثر علي اموجه اعنف ”كونهب النساء

 :المتحدة  بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على مايلي  األمممن اعالن ( 2)تنص المادة فيما 

اي عمل عنيف يرتكب بسبب النوع االجتماعي وينجم ”" العنف ضد المرأه " يعني مصطلح 

عنه او يحتمل أن ينجم عنه أذى جنسي أو جسدي أو معاناة تصيب المرأة  مما في ذلك التهديد 

بارتكاب مثل ذلك الفعل أو أي شكل من أشكال االكراه والحرمان التعسفي  من الحرية سواء 

 .في المجال العام أوفي الحياة الخاصة حدث ذلك 

نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت  52أعلنت الجمعية العامة يوم  كما

الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى 

 (.2111ديسمبر/كانون األول 21المؤرخ  22/232القرار )تلك المشكلة بزيادة الوعي العام 

نوفمبر بوصفه يوماً ضد  52ات عن حقوق اإلنسان بيوم /يحتفل المدافعون 2192 منذ عامو

الالئي  ميرا باللألخوات الثالث  2192استُمد ذلك التأريخ من االغتيال الوحشي في سنة  حيث.العنف

ي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيك

 .2192-2139رافاييل تروخيليو 
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 : يتنوع العنف ضد المرأة بين

ويتجسد باإليذاء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أياً  :فردي عنف -

 .كان

بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي  مجموعةعنف جمعي تقوم به  :جماعي عنف -

 .والذي يأخذ صفة التحقير أو اإلقصاء أو التصفيات

بالعنف السياسي ضد المعارضة وعموم  يتجسدوالذي ( عنف السلطة: )رسمي عنف -

 .فئات المجتمع

عنف  -عنف العادات والتقاليد الخاطئة -منزلي  -عنف شخصي )العنف على تنوع مصادره 

مجتمعية تحول دون استمراريته لضمان  وثقافةيتطلب تشريعات قانونية ..( حروبعنف ال -السلطة 

مؤسسات  - التعويض القانوني -بما في ذلك الحق في اللجوء لسبل اإلنصاف  ...تطور المجتمع

  ...الدولةلط ستالحماية من  - الرعاية الصحية -الحصول على التعليم  -المجتمع المدني 

 :  تعليق على االحصائيات

اتساع نظام الهيمنة اإلمبريالية والعسكرة والتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب  -: في ظل

وفي ظل تسييد قيم وسياسات نظام العولمة الليبيرالية، ذات اآلثار . المصيرومصادرة حقها في تقرير 

بطة بطبيعة هذه المنظومة االقتصادية الكارثية على شعوب العالم، يتم تصريف األزمة البنيوية المرت

. والمالية السائدة ،على حساب الحقوق االقتصادية واالجتماعية، التي انتزعتها النساء بتضحيات جسام 

 .ما ينعكس سلبا على أحوالهن ، في ظل هشاشة وضعهن جراء التمييز الجاري ضدهن 

ى وضعية المرأة خاصة الفقيرة فالدخل المنخفض الذي يشمل هذه الوضعيات المهنية ينعكس عل

الشعبية التي يمتلك فيها الرجل جسد المرأة كملكية  –رغم إنتاجيتها ويعزز التصورات الدونية الثقافية 

 . وكموضوع جنسي ويتجلى هذا الوضع الثقافي بحدة  بأحياء الصفيح و أحزمة الفقر 

وسيلة وبحق أية امرأة لكونها فالعنف هو أي عمل أو تصرف عدائي أو مؤذ أو مهين يرتكب بأية 

وجنسية ونفسية وبطريقة مباشرة أو غير مباشر ، من خالل الخداع أو  جسديةامرأة ، يخلق معاناة 

التهديد أو االستغالل أو التحرش ، أو اإلكراه أو العقاب ، أو إجبارها على البغاء أو أية وسيلة أخرى ، 

ها األخالقية أو التقليل من أمن شخصها ومن احترامها وإنكار وإهانة كرامتها اإلنسانية ، أو سالمت

ويتراوح ما بين اإلهانة بالكالم حتى . لذاتها أو شخصيتها أو االنتقاص من إمكانياتها الذهنية والجسدية 
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  .القتل 

 

ويمكن أن يمارس العنف ضد المرأة من قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات بشكل منظم أو غير منظم، 

 .المية وهي ظاهرة ع

هذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع  مثلكما إن التهديد باقتراف 

  " .ذلـك في الحياة العامة أم الخاصة 

الصين / الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين  الوثيقةوقد ورد هذا التعريف في 

العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس ، يؤدي على األرجح إلى  إذ جاء فيها؛ 2112عام 

وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بمثل تلك األفعال، 

  ".والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحيـاة الخاصــة 

II. مرأة أسباب العنف ضد ال 

تعود مجمل أسباب العنف  ضد المرأة، وخاصة في المجتمعات النامية أو مجتمعات العالم الثالث، 

إلى عدة عوامل، وأسباب ثقافية واجتماعية وتربوية وغيرها، أحيانا كثيرة تعود إلى المرأة نفسها 

تجعل من المرأة كائنا منصاعا متقبال  قابال للعنف يتيح المجال  فرواسب التربية القائمة على التمييز،

للمتسلطين والمستبدين التدخل في شؤون حياتها وتعنيفها واضطهادها بحجة أنها األضعف وأن ثقافة 

المجتمع الذي تربت فيه تقوم على ذلك، دون االعتراض على هذا الواقع أو محاولة بذل أدنى مجهود 

تدني المستوى الثقافي وانتشار الجهل وانعدام التعليم واألخالقيات التي تشير . لاتجاه تغييره لألفض

وتؤكد على احترام المرأة، كونها نصف المجتمع الذي يلد ويربي النصف اآلخر، وقلة الوعي حول 

أهمية الدور الذي تلعبه في المجتمع، وعدم معرفة المرأة لحقوقها وعدم معرفة أسرتها وشريحة كبيرة 

مجتمعها أيضاً لذلك، وقيامها فقط بواجباتها ويعتبر ذلك أحد أبرز العوامل التي تقف وراء تعنيفها  من

أسس التربية غير السليمة في بعض . بالكالم الجارح أو التعدي عليها بالضرب وهدر حقوقها

عاملتها معاملة المجتمعات والتي تقوم على احترام الذكر واالنتقاص من قدر ومكانة المرأة أو الفتاة وم

سيئة، مما يعزز ثقافة العنف لدى الجنس اآلخر، كما يدعم  انتقاصها لذاتها ويقلل من ثقتها بنفسها 

أسباب تعود . ويشكل هذا العامل أحد أكبر العوامل المسببة لتلك المشكلة الخطيرة في هذه المجتمعات

س العنف ضد المرأة منذ الصغر، وتنشأ للموروثات االجتماعية والعادات والتقاليد القديمة التي تمار
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العامل االقتصادي . قناعة لدى الذكر أنه أقوى ويجب أن ترضخ له األنثى سواء كانت زوجته أو أخته

أو زيادة معدالت الفقر، وعدم قدرة المرأة على إكمال تعليمها وخاصة الجامعي منه في بعض 

ليها من قبل اآلخرين كونها غير مستقلة مادياً، المجتمعات النامية يجعلها عرضة لإلهانة والسيطرة ع

كما أن الضغط المادي والمسؤوليات الواقعة على عاتق الرجل تزيد من ضغطه النفسي وتوتره مما 

من مجمل العوامل % 22ينعكس سلباً على عالقته بالمرأة وخاصة بزوجته، ويؤثر هذا العامل حوالي 

ل البيئية من العوامل المسببة لتلك المشكلة، بما فيها الزيادة تعتبر المشاك. المسببة للعنف ضد المرأة

الكبيرة في معدل السكان وعدد أفراد األسرة نفسها، حيث يحرم المرأة من أخذ حقوقها العامة، وفقدان 

ضعف السياسات . الحد األدنى للخدمات، والبطالة وغيرها من المشكالت التي تعيق تقدمها وتطورها

نين التي تقف بجانب من يعنفها وتنصفه، وتقر على عدم الحاق عقوبات رادعة بحق الحكومية والقوا

من يقوم باالستبداد وخاصة في ارتكاب الجرائم والتي يطلق عليها البعض اسم جرائم الشرف والتي ال 

 يعاقب فيها الفرد على قتل المرأة، وحرمانها من تقلد المناصب السياسية العليا باعتبارها ال تمتلك

القدرات القيادية الالزمة لذلك، وخاصة في مجتمعات العالم الثالث وعلى رأسها المجتمعات المغاربية 

 . والعربية والمتخلفة عموما

مسؤولة التواصل في مكتب المنظمة الدولية بالمغرب، أسباب ارتفاع  هدى أرسكيوقد أرجعت، 

اج المبكر عموًما بالنسبة للفتيات، أرقام النساء الالتي تتعرضن للعنف، إلى تفشي ظاهرة الزو

وكانت  وانقطاعهن عن الدراسة، ونهاية مسارهن المهني وحقهن في توجيه حياتهن كما يرغبن،

ألف قاصر مغربية تزوجت في العام  32إحصائيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط، قد أقرت أن 

يًدا لألسرة، منح مزيًدا من الحقوق للنساء في سنّت المملكة المغربية قانونًا جد 5112،وفي العام  5123

 .عاًما 29 وحدد القانون، سن الزواج بـ الزواج والحضانة والطالق،

استقبلت شبكة إنجاد ضد عنف النوع، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب، من 

 .ألف امرأة ضحية عنف 29، أكثر من 5122إلى  5122

وزيرة التضامن والمرأة والتنمية االجتماعية بسيمة الحقاوي، أّكدت من جهتها، ارتفاع نسبة 

االعتداءات الجنسية والجسدية ضد المرأة في األماكن العمومية، مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت 

رابعة عشرة الزوجية أو في أماكن خاصة، وأّكدت الوزيرة المغربية خالل إطالقها للحملة الوطنية ال

 22، تسجيل "احترام المرأة رجولة.. العنف ضد المرأة نذالة"لوقف العنف ضد النساء، تحت شعار 

حالة  2221منها في األماكن العمومية، باإلضافة إلى تسجيل % 23.1حالة عنف جسدي،  219ألف و

 .منها في األماكن العمومية% 99.2عنف جنسي، 
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III. الحماية والنهوض 

ة التي كشفت عنها األمم المتحدة وبعض المنظمات العاملة في هذا المجال، لعدد األرقام المفزع

ن يقينًا ارتفاع _النساء الالتي تتعرض للعنف في المغرب، لم تكن مفاجأة بالنسبة للمغاربة الذين يعلمون

لنساء ن، األمر الذي دفع بعضهم للخروج إلى الشارع للمطالبة بحماية ا_نسبة هذه الظاهرة في بالدهم

 .ورفع التمييز عنهن ورد االعتبار لهنّ 

وتنظّم العشرات، من الجمعيات النسائية والمنظمات والجمعيات الحقوقية، وقفات منددة بهذا 

أو في اليوم  التراجع وبتفاقم الظاهرة ،سواء يوم  إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة،

سبة  أمام البرلمان المغربي أو غيره من المحاكم والمؤسسات من مارس او دون منا 9االممي للمرأة 

ات _ات بضمان الكرامة والحرية والعدالة والمساواة للمرأة، يرفع فيها المعنيون_المناسبة، مطالبين

ال لالستغالل المفرط "ات عن حقوق النساء، في هكذا وقفات، عدًدا من الشعارات، من قبيل _المدافعون

من أجل "و" اوقفوا االستغالل والعنف ضد العامالت"و" سائية في المؤسسات الشغليةلليد العاملة الن

من أجل تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي ليضمن "و" جبهة للقضاء على العنف ضد النساء

 ".النساء في خطر.. هذا عار.. هذا عار"و" الكرامة اإلنسانية للمرأة

ئية والقضاء على كل أشكال العنف ضدها وتغيير بعض ين بتحقيق مطالب الحركة النسا-مطالبات

 .القوانين في هذا الشأن وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بإقرار المساواة بين الجنسين

وتطالب الحركة النسائية بالمغرب بتشريع جنائي يصون كرامة النساء وسالمتهن الجسدية 

تهن الفردية وحقوقهن األساسية، واعتماد قانون يحمي والنفسية واستقاللهن بذواتهن، بما يضمن حريا

 .النساء من العنف القائم على النوع من خالل تجريمه والمعاقبة عليه

ات _م، تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، ملحين_نين أدانتهن-معلنات

قوى التقدمية خاصة  بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وتسعى هذه الحمالت في معظمها من طرف ال

 .القتراح توصيات من شأنها تنوير الرأي العام بشأن محاربة الظاهرة في الفضاء العام
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على أن محاربة هذه الظاهرة  وتجمع المنظمات المغربية الناشطة في مجال حقوق اإلنسان

الخادمات أو  جميع فئات النساء كالمتزوجات أو  تستدعي تدخالً تشريعيًا صارًما وقويًا، كي يستهدف

 .المهاجرات وكل أشكال العنف المادي والمعنوي في الحياة الخاصة والعامة للمرأة

وصادقت الحكومة المغربية، في مارس الماضي، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، 

 .إال أنه لم تم المصادقة عليه بعد من البرلمان حتى يصبح نافًذا

العقوبات الجنائية على من يقترف العنف أو االعتداء على المرأة إذا ويشّدد مشروع هذا القانون، 

كانت له قرابة أو عالقة أسرية أو رابط مهني مع الضحية، كما ينص على إيالء أهمية قصوى لحماية 

العنف ضد النساء، مثل العنف االقتصادي، كما تم النص على عقوبات  المرأة، وتوسيع دائرة حاالت

ق عمًدا ماالً مملوًكا لزوجته، عالوة على الجرائم المالية بين األزواج، من قبيل سجنية لكل من سر

 .خيانة األمانة وتبديد أموال األسرة بسوء نية
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 خالصة 

تجري معظم حاالت ضرب المرأة داخل األسر، ومن األسباب العامة لتفشي هذه الظاهرة، اتساع 

بب آثار السياسة البطريركية والقمعية التي ظاهرة العنف في المجتمع المغربي على العموم، بس

عديدة، وبسبب انعدام الديمقراطية وقيمها في المجاالت المختلفة، وكون  سنواتمارستها السلطة خالل 

العالقات بين القوى والتشكيالت السياسية مبنية، إلى حد كبير، على عقلية الهيمنة ونفي اآلخر بكل 

  .ة مع تفاقم أزمة الحرية في المجتمعأشكاله، وهكذا تتفاقم هذه الظاهر

يلعب العامل االقتصادي دوراً معيناً في انتشار مظاهر العنف في إطار األسرة، فتدهور مستوى 

وتقليص مجاالت العمل بالنسبة  المعيشة، وعدم تمكن العائلة من إشباع حاجاتها األساسية،

  .للرجال،يؤدي حتماً إلى ظهور المشاكل العائلية التي تنتهي في كثير من األحيان بضرب المرأة

تتعدد أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل األسرة لتشمل حاالت السب واإلهانة والضرب 

  .والطرد من المسكن والقتل

في بعض الحاالت، من أجل السيطرة على أموالها، أو جعلها  المرأةوقد يلجأ الرجل إلى ضرب 

على الرغم من أن القانون المغربي والشريعة اإلسالمية . مظطرة للتنازل عن حقوقها االقتصادية

منحت المرأة الذمة المالية المستقلة، إال أن واقع الحال والممارسة الفعلية بخالف ذلك، فثروة العائلة 

  .جلباألساس هي ملك الر

إن تفشي األمية، وتدني مستوى المناهج التعليمية، والموروث االجتماعي المتخلف، من العوامل 

 .التي تساهم في خلق األرضية المناسبة النبثاق هذه الظاهرة واتساعها

وتتداول في األسواق والمكتبات المغربية عشرات الكتب والكراسات التي تباع بأسعار زهيدة، 

لها، تنتج وتساهم في نشر ثقافة مفادها إن المرأة خلقت أساساً  اإلسالميةو القوى  بسبب دعم األحزاب

، وال يختلي بها رجل إالّ والشيطان ثالثهما، وأنها يجب أن "ناقصة عقل ودين"من ضلع أعوج، وإنها 

  .ارةإضافةً إلى عدم جواز سفرها لوحدها أو قيادتها للسي. تمكث في البيت وال تخرج إالّ بإذن زوجه

مشوهة، تجعل من المرأة تابعةً " شعبوية"في إعادة إنتاج ثقافة  فعلياً إن هذه الوجهة تساهم 

  .للرجل، ومشروعاً للخطيئة
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وتساهم أجهزة اإلعالم الموجودة في المغرب في بعض األحيان، ودون دراية منها، في ترسيخ 

في معظم المسلسالت المأخوذة بدون  فشخصية المرأة. دونية المرأة أساسهذه الثقافة المبنية على 

. دراسة من القنوات الفضائية، شخصية سلبية معرضة للخطيئة دوماً، وتخطط دائماً لإليقاع بالرجل

وإذا ما وجدنا شخصية إيجابية مساهمة في الحياة العامة، فإن السيناريو سيعرض حتماً فشلها في الحياة 

تها المستقل بالعانس او العاهرة مادامت ليست تحت ظل الزوجية ووصم المرأة التي اختارت شكل حيا

  .رجل كما يكرس في االمثلة

حالةً من التشكيك الدائم في شخصية المرأة، وفي قدراتها وإمكانياتها في  تخلقإن هذه الوجهة 

  .المشاركة الفاعلة في الحياة العامة

ر واألنثى في التعامل اليومي، في ويساهم األسلوب الخاطئ في تربية األطفال، والتمييز بين الذك

  .ترسيخ عقلية السلطة األبوية في األسرة

ال يحل محل البحث العلمي الجاد المعتمد على اإلحصائيات والدراسات  إن ذكر األسباب العامة،

الميدانية،ومن خالل إثارة الكثير من األسئلة التي تخص حياة المرأة في مجتمعنا، ومنها مدى عالقة 

رأة بتعدد الزوجات، أو بظاهرة الزواج باإلكراه، ومدى الدور الذي تلعبه األعراف ضرب الم

 .االجتماعية السائدة والتعاليم الدينية، في إضفاء المشروعية على ظاهرة ضرب المرأة

لة ويبقى المجتمع المغربي، من المجتمعات التي تعتبر الرجل صاحب الحق في السيطرة الكام

، وهناك فئة من النساء يعتقدن بأنه حق من حقوق الزوج، أو الوالد، أو ناث فيهاعلى األسرة وخاصة اإل

  .الشقيق، تعديل سلوك اإلناث في األسرة إذا ارتكبن أي سلوك يحتاج إلى تقويم 

يعتمدن ماليا على الرجال في األسرة وال يستطعن المدافعة عن  النساءإضافة إلى ذلك فان غالبية 

  .بحقوقهن، ولذا فإنهن يفضلن تحمل اإلساءة حتى ال يتشردن هن وأطفالهن أنفسهن أو المطالبة

يمثل العنف ضد المرأة آلية من اآلليات االجتماعية الخطيرة التي ترغم المرأة على أن تشغل 

وفي كثير من الحاالت يحدث العنف ضد النساء والفتيات في األسرة . مرتبة أدنى بالمقارنة مع الرجل 

  .، حيث يتم التغاضي عن أعمال العنفداخل المنزل

الزوج، الوالدان، )تكون من قبل أقرباء المرأة منهم )أما مصادر العنف الرئيسية داخل العوائل 

  ((.الخ... األخوان، األخوال واألعمام وأبنائهم 
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وتوجد نظرة سلبية ودونية للمرأة بصورة عامة وللمطلقة ) اإلناثتفضيل الذكور على )ويتم 

ة خاصة، ويتعرض اغلب النساء لإلهانات واالعتداءات والتحرشات خارج نطاق العائلة أيضاً بصور

  (.وخاصة في األسواق واألماكن العامة

ونوعية العنف الموجه للمرأة في المدينة والمرأة في الريف،  كميةال توجد فروق كبيرة بين )كما 

 (.ية بصورة عامة تتعرض للعنف بكافة أنواعهماعدا بعض فقرات قليلة، وهذا يعني أن المرأة المغرب

وتبقى الشعارات المرفوعة من طرف الحكومة شعارات بعيدة عن جوهر حقوق االنسان ان لم 

 .تشارك في تكريس اضطهاد وتبعية المرأة 
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 املراجع املعتمدة

 موقع وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية -

 ملف حول العنف–الحوار المتمدن  موقع -

 االتفاقيات والعهود الدولية لحقوق االنسان خاصة المتعلقة بحقوق المرأة -

 -القانون الجنائي المغربي  -

 .من القانون الجنائي 213-2الفصل  -

 خديجة أبو مهدي، الحماية الجنائية للمرأة في المنظومة القانونية  -

 5113-5115رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق فاس،  المغربية، -

 .231:ص

، أوردها مراد دودوش 5112إحصائيات صادرة عن الجمعية الديمقراطية للدفاع عن حقوق النساء، سنة  -

 .291:ص

 5123-الحوار المتمدن–ملف  حول التحرش الجنسي  -

 .المغربية لحقوق االنسان الخاصة بالمرأةأدبيات ومطالب الجمعية  -
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 ضمن نفيه و النسب اثبات كيفية بتنظيم اكتفت التيو  ،الملغاة الشخصية االحوال مدونة بخالف

 الى 142 من المواد في البنوة نظمت حيث ذلك في االسرة مدونة توسعت فقد 91 الى 83 من الفصول
  .651 إلى 621 المواد في النسب ونظمت 149

 هذا مقدمة في إليهما التنبيه من البد أساسيين بمستجدين األسرة مدونة جاءت اإلطار، هذا وفي
  :الفرع

ثبات نفيال -6  الخبرة باعتماد للقضاء سمح ما وهو ،(651  المادة)  الطبية الخبرة بواسطة النسب وا 
  . الجينية

  (.651المادة ) للشبهة الخاطب إلى الخطوبة فترة في نتج الذي الحمل نسبة -2
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 البنوة كامــــأح
  البنوة تعريف :أوال
 : اللغة في البنوة

 . االبن من مشتقة كلمة  اللغة في البنوة

 : العرب لسان في جاء

  "....ولدا اتخد وتبناه بنوته، ادعيت أي تبنيته يقال وأ البنوة بين ابن يقال االبن مصدر البنوة...."

  : االصطالح في البنوة

 من الولد بتنسل تتحقق البنوة أن االسرة مدونة من 142 المادة اعتبرت االصطالحية، الناحية ومن
 . معا أبويه

 بين أي _ وأنثى ذكر بين جنسي اتصال ثمرة يكون الذي للتوالد الطبيعية النتيجة تمثل فالبنوة وهكذا،
 وجوده، في سببا كان التي العالقة لطرفي طبيعيا ابنا الحالة هذه في الولد يكون حيث _ وامرأة رجل

  .بينهما تمت التي الجنسية العالقة هنا والمقصود

 الآلتي حسب شرعية، غير تكون وقد شرعية تكون قد البنوة هذه فإن أعاله، 142 المادة وحسب
 . بيانه
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 : الشرعية وغير الشرعية البنوة : ثانيا
 األسرة مدونة من 142 المادة خالل من وصفها ومصدرها، البنوة مفهوم المغربي المشرع بين بعدما

 . النسب مثل ذلك في مثلها شرعية، غير تكون وقد شرعية تكون قد بأنها

 .الشرعية غير للبنوة خالفا آثارها بمختلف ويعترف الشرع بها يعترف التي هي الشرعية البنوةو 
  : أثرها و الشرعية وةالبن -1
 مدونة من 144 المادة احكام1 خالل من لألب بالنسبة الشرعية البنوة حالة المشرع بين (أ

 :يلي ما فيها جاء وقد ، األسرة
 الآلثار جميع عنها تنتج و النسب أسباب من سبب قيام حالة في لألب بالنسبة شرعية البنوة تكون"
 . " شرعا النسب عن المترتبة

 النص، هذا وحسب أنه، ذلك. الشرعي للنسب المثبتة واألسباب البنوة بين تالزم هنالك يكون وهكذا،
 حسب األسباب وهذه. الصحيح الشرعي النسب ثبوت أسباب من سبب قيام حالة في شرعية البنوة تكون
 :كاآلتي هي األسرة مدونة
 بينها التي الحدود في الباطل والفراش الفاسد، والفراش الصحيح، بالفراش النسب ويثبت : الفراش -

 . القانون

 إليه نرجع سوف موضوع وهو به، المقر ببنوة اعترافه إي المقر إقرار هنا والمقصود: اإلقرار -
 . حينه في بتفصيل

 هذه أن العلم مع فالن، ابن فالنا بأن لفيف أو أكثر أو عدلين شهادة هنا والمقصود: الشهادة -
  . فقط سماعية تكون قد الشهادة

 من ذلك ومن حرام، أو حالل أنه يتيقن لم ما كل هي الفقه من جانب حسب الشبهة: الشبهة -
  . العكس له يتبين ثم زوجته، أنها طافح،معتقدا سكر حالة في هو و الظالم في بامراة مثال يتصل

 : أنه 155 المادة إلى باإلضافة 156 المادة اعتبرت قد و

 عقد يقثوت دون قاهرة ظروف وحالت والقبول اإليجاب وحصل الخطوبة تمت إذا"
 . "....  للشبهة للخاطب ،ينسببالمخطوبة حمل وظهر الزواج،

 مطلقا لها عالقة ال األسرة مدونة من 156 المادة إن نقول ، للشبهة الصحيح المفهوم اعتمدنا إذا و
ن ، بالشبهة  .الحمل ونسب المخطوبة لعرض ،حماية كذلك اعتبرها قد اجتماعية العتبارات المشرع كان وا 
 أضافت ، األسرة مدونة من 152 المادة عليها نصت التي و ، أعاله الحاالت إلى باإلضافة و
 : يلي ما المدونة نفس من 158 المادة

 االخرى الوسائل وبكل ، السماع ببينة أو عدلين بشهادة أو األب بإقرار أو بالفراش النسب يثبت"
 . " القضائية الخبرة ذلك في بما شرعا المقررة
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  : مدونة من 143 المادة حسب إذ ، أصل الشرعية البنوة و

 . "  العكس يثبت أن إلى شرعية األم و لألب بالنسبة البنوة تعتبر"
 ، للغير بالنسبة بمكان الصعوبة من إثبات هو و ، للبنوة نفي فيه العكس إثبات أن البديهي ومن

 . األب لغير مبدئيا متوفرة غير وهي ، الدعوى إلقامة أساسي كشرط بالصفة التمتع على يحتاج حيث
  االملر

 . حقا ال سنوضحه ما على بذلك قضائي حكم صدور إلى يحتاج األمر أن كما

  الصحيح النسب أثر هي الشرعية البنوة أثر (ب
 من 157  المادة مقتضيات ضمن شديد جد باختصار الآلثار هذه أهم إلى المغربي المشرع أشار

  : يلي ما فيها جاء وقد األسرة مدونة

 جميع عليه تترتب ، باالستحقاق أو بشبهة أو فاسد زواج في لو و النسب ثبت متى"
 و القرابة نفقة به تستحق و الرضاع أو بالمصاهرة الزواج فيمنع ، القرابة النتائج
  ."اإلرث

 و ، األسرة مدونة من 37 المادة مقتضيات ضمن المصاهرة بسبب الزواج تحريم المشرع نظم لقد و
 دراسة لنا سبقت وقد ، المدونة نفس من 38 المادة مقتضيات ضمن الرضاع بسبب الزواج تحريم نظم

 . اإليضاح من المزيد أجل من إليه ليرجع ، النساء من المحرمات مجال في بتفصيل الموضوع

 للنفقة سبب القرابة أن  األسرة مدونة من 187 المادة من الثانية الفقرة جعلت فقد النفقة بخصوص و
  : المدونة نفس من 197 المادة وحسب ،

 ألحكام طبقا ألوالدهما األبوين وعلى للوالدين األوالد على تجب األقارب على النفقة"
 . " المدونة هذه

  . شرعية غير البنوة و الشرعية البنوة بين النص هذا خالل من يميز لم المشرع أن العلم مع

 من المواد وفي 193 إلى 187 من المواد في المضمنة األحكام من تستفاد بشروط النفقة وتجب
  . األسرة مدونة من 202 إلى 197

 الولد إذ ، لإلرث رئيسيا سببا القرابة األسرة مدونة من 329 المادة جعلت فقد ، اإلرث يخص فيما و
 يمنع شرغي سبب طبعا هنالك يكن لم ما ، موته بعد كذلك ولده يرث األب و ، موته بعد أباه يرث

 .العمد القتل أو الدين في كاالختالف ، بينهما التوارث
 و كاألم آخرين أقرباء إلى اإلرث يمتد وقد . وولدها لألم بالنسبة يصح وولده األب عن قيل ما و
 . العم و األخ و الجد

 المشرع إن حيث ، الحصر وليس المثال سبيل على وردت قد اآلثار هذه مختلف فإن ، ذلك ومع   
 الفصل) الجنسية عن مطلقا يتحدث لم و ( المدنية الحالة قانون من 20 المادة ) العائلي اإلسم عن سكت
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 23بظهير التنفيد حيز إلى دخل الذي و 62-06 بالقانون تعديله تم كما ،1958 شتمبر 6 ظهير من 6
 مدونة في إليها اإلشارة عن تغني المؤسسات لهذه المنظمة النصوص مقتضيات أن غير . (2007 مارس
 . األسرة

  : أثرها و الشرعية غير البنوة-2
 . الموضوع هذا بشأن للتقرير األم أمومة و األب أبوة بين التمييز من الشرعية الناحية من البد هنا و

  : لألب بالنسبة شرعية غير البنوة -أ

 إليه بالنسبة شرعية البنوة يجعل مما ، الشبهة أو اإلقرار أو كالفراش شرعي سبب لألب يتوفر لم إذا
 بالنسبة عليها يرتب وال المشرع بها يعترف ال بيولوجية عالقة مجرد أي ، شرعية غير البنوة هذه كانت ،

 مدونة من 148 المادة كذلكمقتضيات صريحة بكيفية و عليه نصت ما هو ،و شرعي أثر أي األب لهذا
  : فيها جاء قد و األسرة

 "الشرعية البنوة آثار من أثر أي لألب بالنسبة الشرعية غير البنوة على يترتب ال"
 النسب ثبوت عليها يترتب التي الحاالت إحدى انتفت كلما لألب بالنسبة شرعية غير البنوة تكون و
 . األسرة مدونة من 158 و 152 و 145 المواد ضمن عليها المنصوص وهي ، الصحيح الشرعي

  : األعلى للمجلس قرار في ،جاء أعاله للقواعد تطبيقا و

 حملها وضع بعد كان للمدعية عليه المدعى نكاح ان الموضوع لقضاة ثبت لما ...."
 و ببنوته أقر لو و عليه المدعى بنسب تلحق ال البنت هذه فإن... البنت منه المزداد

 لقول استلحاقه ال و ببنوته اإلقرار اليصح الزنا ابن و زنا بنت ألنها مائه من كانت
 كولد المقطوعه الزرقاني العالمة قال ، النسب مجهول اإلبن يستلحق إنما خليل الشيخ

 "... نسبه قطع المشرع ألن الزنا

 من أشهر ستة الحمل مدة أقل أن على تنص سرة األ مدونة من 154 المادة مقتضيات.كانت لما"
 ستة من ألقل و 2000 دجنبر 16 حملها وضعت الطالبة أن الملف أوراق من البين وكان ، العقد تاريخ
 الحق غير ...الولد أن اعتبرت لما المحكمة فإن ، 2000 أكتوبر 20 بتاريخ المبرم العقد تاريخ من أشهر
 في تكن ولم صحيحا تطبيقا به المحتج الفصل طبقت قد تكون عنه ينفبه الذي النقض في المطلوب بنسب
 . ".... الشأن هذا في طبية خبرة إجراء إلى حاجة

 يرتب قد األسرة مدونة من 148 المادة لمقتضيات خالفا و معينة بامرأة الزنا فإن ، ذلك رغم و   
 الفقه في المسالة في خالف بوجود اإلقرار مع تحريم من عادة المصاهرة ترتبه بما شبيها شرعيا آثرا

 . الخصوص وجه على المالكي الفقه وداخل ، عموما ، اإلسالمي
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 األب على الحكم يمكن حيث ، المجال هذا في التقصيرية المسؤولية  أحكام اعتماد من المانع و
 ،يعوضه (ع ا ق من 78 و 77 الفصالن) الطبيعي ابنه الطبيعي ابنه لصالح مدني بتعويض الطبيعي

 . شرعي غير بطريق وجوده في تسبب إنه حيث من به أضر الذي هو ،ألنه النفقة عن

 : لألم بالنسبة الشرعية البنوة -ب

 عن الناتجة البنوة فإن شرعية غير أم شرعية المراة و الرجل بين الجنسية العالقة كانت سواء   
 نبه ما وهو ، لها بالنسبة الشرعية آثارها لكافة مرتبة ، األم حق في ثابثة بنوة هي بينهما الجنسي االتصال

  : أنه فيها جاء وقد أ م من 146 المادة خالل من صريحة بكيفية المشرع إليه

 شرعية عالقة عن ناتجة كانت سواء عليها تترتب التي اآلثار في لألم البنوة تستوي "
 ."شرعية غير او

  : يلي ما أ م من 147 المادة من األخيرة الفقرة اضافت و

  ." االغتصاب و الشبهة و الزوجية حالة في شرعية األمومة بنوة تعتبر "
 تمنع حيث ، عموما القرابة ترتبها التي النتائج جميع األم بنوة على تترتب ، الشرعية الناحية ومن

 القراءة من يستفاد ما هو و ، االرث و الشرعية النفقة بها تستحق و ، الرضاع و بالمصاهرة الزواج
 . أعاله 164 المادة لنص المتأنية

 : إثباثها ووسائل األم أمومة حول النزاع-3
 حول نزاع يثار فقد ، شرعية غير أم شرعية هي وهل ، لألم بالنسبة البنوة طبيعة عن النظر بغض

  . بها تتمسك التي األمومة عنها ينكر من يوجد قد أنه أي ، تحققها

 يربطها الذي الفراش قرينة من المجال هذا في تستفيد فهي ، متزوجة األم أي المرأة كانت فإذا
 ال ، معا لهما بالنسبة النسب ثبوت على قاطعة قرينة وهي ، الكاملة الشرعية شروطه تحققت متى بزوجها
 ، القطع تفيد طبية خبرة بواسطة أو ، اللعان دعوى طريق عن  نفسه الزوج من إال فيها الطعن يمكن

 . األسرة مدونة من 153 المادة وضعتها التي وبالشروط

ذا  األمومة تلك تثبت أن فلها ، متزوجة غير الغير جانب من أمومتها في تنازع التي المرأة كانت وا 
 : الخصوص وجه على ذلك ومن ، شرعا بها المسموح الوسائل بكل الوالدة إثبات طريق عن

  : اإلقرار (أ

 األسرة مدونة من 160  المادة لمقتضيات ،طبقا القانونية الناحية من ، األم طرف من اإلقرار ويتم
  .الموالي المبحث في بتفصيل ونوضحه إليه نرجع سوف ما وهو  ,األب بإقرار المتعلقة

 بكل تعطيلها يمكن  ,وحده المقر على قاصرة حجة  -الشرعية الناحية من-  يبقى اإلقرار أن غير
 خالفا ,الغير إلى متعدية حجة األصل بحسب تعد والتي مثال الشهود كشهادة,  منها أقوى  بحجة سهولة
 . لإلقرار



 

 

7 

 : الشهود شهادة (ب

 , الصدد هذا في السائدة العامة للقواعد طبقا  -الشرعية البينة أي- الشهود بشهادة الوالدة إثبات يتم
 بشهادة هنا يسمح - النساء إال عادة عليها يطلع ال  الوالدة الن ونظرا-  المالكي الفقه أن العلم مع 

 : الشهادة نصاب عن يتحدث وهو الغرناطي عاصم ابن يقول  .امرأتين

  مقنع كالمحيض النساء إال                     يطلع ال  حيث اثنتين وفي
 وجه على واألطباء عموما المولدات شهادة اعتماد يمنع مانع ال , الصرفة القانونية الناحية ومن
 االستفادة إمكانية مع  ,شك أي مضمونها إلى يتسرب ال مضبوطة الشهادة هذه كانت متى  ,الخصوص

 . المغربي األسري القضاء جانب من يعتمد الذي  ,الجيني اإلثبات من

   : الطبية الخبرة (ت

 ولم، إليها نسبه تدعي منهما كال إن بحيث  ,طفل أمومة حول أكثر أو امرأتين بين نزاع ثار إذا 
 لحل األسرة مدونة من   158للمادة طبقا الطبية القضائية الخبرة اعتماد يمكن  ,تدعيه ما إثبات تستطع
 . المشكل

 قانون من 59 للفصل طبقا الطبية الخبرة إلى تلقائيا تلجا أن الصدد هذا في للمحكمة ويمكن  ,بل
 : يلي ما مطلعه في جاء وقد  ; المدنية المسطرة

 باقتراح أو تلقائيا المهام بهذه يقوم الذي الخبير عين , خبرة بإجراء القاضي أمر إذا «
 ..… »  واتفاقاتهم األطراف

  : نزاع وجود حالة في باألمومة قضائي حكم صدور وجوب

 أو مدعية كانت سواء - األم لصالح باألمومة المتعلق النزاع جوهر في يفصل الذي القضائي الحكم
 وبأثر  ,الكافة مواجهة في أثاره يرتب حكم أنها أي  ,لها منشئا وليس كاشف حكم هو  -عليها مدعى
 . رجعي

  األسرة مدونة من   147المادة في لالم بالنسبة البنوة إثبات نظم قد المشرع أن إلى اإلشارة بقيت
 : يلي ما فيها جاء وقد

   : طريق عن لالم بالنسبة البنوة تثبت

 . الوالدة واقعة •

   .بعده 160 المادة في عليها المنصوص الشروط لنفس طبقا األم إقرار •

  .بها قضائي حكم صدور •

 . واالغتصاب والشبهة الزوجية حالة في شرعية األمومة البنوة تعتبر
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 سبيل على وردت إنما وسائل وهي,  األم بنوة إثبات وسائل إلى أشار قد المشرع أن المالحظ ومن
 كالزنا الشرعية غير البنوة حاالت عن وسكت الشرعية البنوة حاالت إلى أشار قد وهو  ,الحصر ال المثال

  .زواجه ببطالن عالما أي  ,النية سيء الزوج فيه يكون الذي الباطل الزواج أو

 ينتفي حيث  ,المالعنة ابن إلى  ,الشرعية األمومة حاالت يعدد وهو ,يشير أن المشرع على وكان
 أحكاما له أن مادام  ,الشرعية الناحية من زنا  ابن يعد ال ولكنه  ,المالعن  الزوج عن الولد أو الحمل
 . أبيه جانب من ببنوته اإلقرار يمكن انه ومادام تخصه خاصة
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 : التبني عن الناتجة البنوة بطالن ثالثا
 : يلي فيما سنوضحه ما على وقانونا شرعا محرم نظام انه غير. المجتمع في منتشر نظام التبني

  : قطعي بنص التبني تحريم .1
  . ابنا اتخذه أي تبناه اللغة في يقال

 النسب مجهول أو لغيره النسب معروف ولدا شخص استلحاق هو التبني  ,الفقهي االصطالح وفي
  . األصل في حقيقية بنوة عالقة به تربطه ال انه مع  ,له ولدا يتخذه بأنه ويصرح زنا ابن أو كاللقيط

 المتبنى الولد يجعلون آنذاك العرب وكان  .الجاهلية فترة في شائعا المفهوم بهذا التبني كان وقد
 التبني أن أي  ,متبنيه على زوجته  وتحريم والميراث النفقة حيث من أحكامه كل يأخد حقيقي ابن بمثابة
 . كاملة الحقيقي النسب اثأر يرتب كان عندهم

 الصحة من له أساس ال ادعاء مجرد انه بين حيث  ,قاطعا تحريما التبني ليحرم الكريم القران وجاء
  : األحزاب سورة في تعالى اهلل يقول

  النسب أحكام
 على المبنية الشرعية القواعد و الضوابط إطار في بالفروع األصول تربط شرعية رابطة النسب   
 أو صحيح زواج عن تدنى سواء ، لوالده فيها الولد وينسب ، بعيدة أو قريبة والدة  إنسانين بين القرابة
 أن و األوالد و ، علوا وان ، األمهات و ، االباء الفقهاء عند النسب وعمود ، شبهة عن المبنية أو فاسد
 . سفلوا

  النسب لحوق أسباب 
 : النسب لحوق أسباب،  األسرة مدونة من 152 المادة   

 وهي النسب، لحوق إلى الرامية األسباب األسرة مدونة من المادة هذه في المغربي المشرع يحدد   
 : كاالتي

 الرجل هذا كان و ، بينهما قائمة الصحيحة الزوجية قيام أي  الصحيح الزواج أي :الفراش -6
 إلى حاجة بدون إليه ينسب المولود فإن ، الحمل هذا له ينسب ألن أهال و للوالدة أهال

 ذلك من المولود هذا على بالبينة الزوجة تكليف إلى حاجة بدون و ، باألبوة الرجل اعتراف
 .(الحجر للعاهر و للفراش الولد) (ص) بقوله عمال الرجل
 نبوي حديث نص هي و ( للفراش الولد) أن النسب ثبوت في العامة  القاعدة فإن وعليه
 تأتي الذي الولد أن فيه فاألصل مشروع فراش امرأة و رجل بين كان متى أنه معناه و ثابت
  . الرجل ذلك إلى نسبه يضاف المرأة تلك به

 . بالبنوة االعتراف أي اإلقرار -2
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  . كذلك ليس أنه مع ، شرعي بالمرأة اتصاله بأن الرجل يتصور كأن الشبهة -1

 مدة بين ما المرأة وولدت حمل بشبهة االتصال عن نتج إذا ) األسرة مدونة من 155 المادة  
 .المتصل من الولد نسب ،ثبت أكثرها و الحمل

 .( شرعا المقررة الوسائل بجميع الشبهة عن الناتج النسب يثبت

 شرعية الرجل اعتقاد مع امرأة و رجل بين الشرعي غير االتصال ( بشبهة باالتصال) يقصد و   
 . الفاسد الزواج في كما ، الشرعي الحكم في أو الشخص في أو الواقع في غلط نتيجة االتصال

 قاهرة ظروف حالت و القبول و اإليجاب حصل و ، الخطوبة تمت إذا) المدونة من 156 المادة   
 : التالية الشروط توافرت إذا للشبهة للخاطب ينتسب ، بالمخطوبة حمل ظهر و الزواج عقد توثيق دون

 ؛ االقتضاء عند عليها الزوجة ولي ووافق أسرتيهما بين الخطبة اشتهرت إذا -أ
 ؛ الخطبة أثناء حملت المخطوبة أن تبين إذا -ب
 . منهما الحمل أن الخطيبان أقر إذا -ج

 . للطعن قابل غير قضائي بمقرر الشروط هذه معاينة تتم

 إثبات في الشرعية الوسائل جميع إلى اللجوء أمكن ، منه الحمل ذلك يكون أن الخاطب أنكر إذا
 .( النسب

    

 النسب إثبات وسائل .2
    بالفراش النسب إثبات

 الزواج إطار في إال شرعا ذلك اليتحقق و ، معين رجل من للوالدة المعدة المرأة بالفراش يقصد   
 . الفاسد او الباطل كالزواج استثناء الشرع به ألحقه ما او الصحيح

 الزوج لذلك قطعا نسبه ثبت بشروط محدد رجل من زواجها بعد امرأة والدة  تحققت فمتى عليه و   
 . الزوجة تقيمها أو يقيمها بينة أو منه إقرار إلى حاجة دون

 : شروط ثالث بالفراش النسب لثبوت يشترط : للنسب المثبت الفراش شروط

 . صحيح زواج عقد وجود - 1

 احتسابها يتم أشهر ستة هي و األدنى الحد : حدان لها المدة و ، للحمل المعتبرة المدة انصرام  -2
 . سنة هو للحمل األقصى الحد و . العقد تاريخ من ابتداء

 : عنصرين بتوفر الشرط هذا يتحقق و ، زوجها من الزوجة حمل إمكانية -3

 . الحمل به يتحقق الذي هو ألنه الزوجة و الزوج بين االتصال إمكانية : األولى

 . عقيما كان لمن الولد ينسب أن يتصور فال ، اإلنجاب إمكانية هو :الثاني

  اإلقرار بواسطة النسب إثبات .3
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 مباشرة قرابة إما . اخر شخص بين و بينه قرابة بوجود ما شخص اعتراف هو بالنسب اإلقرار   
 بها يثبت التي هي و ، األمومة و األبوة و كالبنوة واحدة لدرجة الفروع و األصول بين القائمة كالصلة
 . النسب

 يثبت ال قرابة هي و ، األحفاد و األجداد قرابة و العمومة و األخوة كقرابة مباشرة غير قرابة إما و   
 .(األب غير بإقرار النسب يثبت ال) فيها جاء حيث ، المدونة من 161 المادة صريح حسب النسب بها

 مرض في لو و به المقر ببنوة األب بإقرار النسب يثبت } األسرة مدونة من 160 المادة حسب   
 : االتية الشروط وفق الموت

 ؛ عاقال المقر األب يكون أن •
 ؛ النسب معلوم به المقر يكون أال •
 ؛ عادة أو عقل -الحاء بكسر – المستلحق يكذب أال •
 قبل استلحق إذا و . االستلحاق حين رشيدا كان إذا -الحاء بفتح – المستلحق يوافق أن •

 ؛ الرشد سن يبلغ أن
 عدم يثبت بما اإلدالء أو ، عنها الولد بنفي االعتراض أمكنها ،  األم المستلحق عين إذا •
   . االستلحاق صحة

 المستلحق دام ما  ، المذكورة االستلحاق شروط توفر صحة في يطعن أن ، المصلحة له من لكل   
 { حيا

 فإنه األسرة مدونة من 160 المادة في عليها المنصوص الشروط وفق إبنة أو بابن المقر أقر إذا   
 . إقراره عن التراجع له يجوز ال

  بالنسب اإلقرار مسطرة .4
 : بوسيلتين يثبت اإلقرار أن على المدونة من 162 المادة تنص  

 أمامه صاحبه فيه يقر ، لإلشهاد المنتصبين العدلين طرف من يحرر ، رسمي إشهاد  : أولهما   
 لإلشهاد الشكلية اإلجراءات وفق بذلك عليه يشهدان و ، صلبه من الفالنية البنت أو الفالني اإلبن أن

 . العدلي

 : فيها يشترط عرفية وثيقة : ثانيهما   

 و للقراءة عارفا المقر يكون أن يقتضي هذا و ، فيه يشك ال الذي المقر يد بخط تكون أن •
 . غيره بخط المكتوب الشخصي إقراره يصح فال ، الكتابة

   . إرادته عن المعبر هو التوقيع ألن ، صاحبه توقيع اإلقرار هذا يتضمن أن •

 . كتابتها تاريخ تتضمن أن •

 .. المختصة الجهات أمام اإلمضاء مصححة تكون أن يستحسن و •



 

 

12 

 المحكمة أمام بدعوى يتقدم أن باألمر للمعني يمكن ،  الوسيلتين هاتين إحدى على التوفر بعد   
 في ملزم غير هو و .. ( فالنة) أو (فالن) لفائدة بنسبه بإقراره له الحكم فيها يطلب  األسرة قضاء بقسم
 160 المادة مقتضيات حسب األم بتعيين ال و ، دعواه لقبول كشرط الزواج بوثيقة ال باإلدالء الدعوى هذه
 . المدونة من

 األجل انصرام بعد و ، باألمر المعني إقرار بصحة القاضي حكمها المحكمة تصدر بعدها   
 صحة على قاطعة كحجة حكمه من تنفيذية نسخة يحوز اإلستئناف أو بالتعرض الطعن لعدم القانوني
  . المدنية الحالة في بالتسجيل المتعلقة اإلجراءات باقي بها ليستكمل إقراره

  عدلين بشهادة النسب إثبات .5
 يشهد مثال) غيره على لغيره بحق بموجبه يقر اإلنسان به يقوم الذي اإلخبار عدلين بشهادة يقصد   

 اإلقرار أن حين في للغير متعد هنا اإلقرار أن ذلك معنى و (ألحمد ليس و عمر ملك هي األرض هذه أن
 . نفسه على لغيره بحق اإلنسان إخبار هو سابقا عنه تحدثنا الذي

 يتعرض و به يقر أن دون مثال والده توفي من قبل من الوسيلة هذه إلى عادة اللجوء يتم و   
 أمره رفع و بهم استعان شهود له كان فإن ... حقوقه باقي و الميراث من لحرمانه إخوته قبل من لإلنكار

  . أبيه إلى النسب في  حقه إلثبات القضاء إلى

 مجرد على ليس و القاطع العلم على مبنية تكون أن بد ال الباب هذا في المطلوبة الشهادة أن إال   
 . الراجح الظن

 

  السماع ببينة النسب إثبات .6
 أن (مشهورا و منتشرا) فاشيا سماعا سمع قد أنه القضاء أمام الشاهد إخبار  السماع ببينة يقصد   

 . فالن ابن هو فالنا سمع أنه مثال ، تحققت قد ما واقعة

 : اثارها ترتيب و السماع بينة لصحة ويشترط   

 . الشك يرتفع و العلم به يحصل حتى انتشاره و الخبر كثرة : االستفاضة •

 . سهوه أو كذبة أو الشاهد غلط من أمكن ما االحتراز أي : الريبة من السالمة  •

 هذه لعظم تقديرا و لليقين تأكيد و االحتراز في زيادة ذلك و ، لها تزكية اليمين أداء  •
 . الشهادة

 . بينهم الكبير الزمن لفارق الكبير على الصغير شهادة تقبل فال : الزمن طول •

 المنقول كان إذا تقبل فال ، شهادة نقل كان إال و : عنهم المنقول الشهود تسمية عدم •
 . عدول غير عنهم
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 أو عدلين شهادة بواسطة النسب إثبات في سواء المغربية المحاكم في العمل جرى قد و   
 يأتي أن } صورته و ، العدلي اللفيف طريق عن اإلثبات في باالستعانة ، السماع بينة بواسطة
 اخر رسما يكتب ثم تاريخه عقب أسماءهم يضع و شهادتهم حسب رجال عشر باثني له المشهود
 عدة اللفيفيات في قديما العلماء اشترط قد و الرسم أسفل في إمضاءهما العدالن يضع ثم ، أسفله
  : منها شروط

 . المروءة فيهم تتوسم ممن شهوده يكون أن •

 . له المشهود مع قرابة بينهم توجد ال أن •

 . ضده المشهود مع عداوة توجد ال أن •

 بحث  إجراء أو الشهود استفسار إلى فتضطر ، اللفيف في ترتاب قد أحيانا المحكمة أن إال   
 . اخرين بشهود تستعين أو النزاع أطراف إلى فيه تستمع

 ADN[َ  الطبية بالخبرة النسب إثبات .7
 تعتبر و الحياة مدى له مالزمة تظل التي و إنسان بكل الخاصة الوراثية الصفات ADN تحمل   

 . اإلنسان هوية لمعرفة وسيلة أدق

 أطراف أحد طلب على بناء أو تلقائيا تمهيدي قرار بإصدار يقوم المغربي فالقضاء : إجرائيا و   
 داخل بأدائها طالبها يلزم و ، درهم 3000 في يحددها و الخبرة أتعاب بأداء يأمر ،و معا هما أو  الدعوى
 الشرطة لمديرية التابع العلمية الشرطة مختبر إلى إما إنجازها ويعهد  ، يوما 20 و 15 بين تتراوح اجال

 يتوفر لما ، بالرباط الملكي الدرك مركز إلى أو  البيضاء بالدار الوطني لألمن العامة باإلدارة القضائية
 كما الخبرة قطعية و مصداقية يضمن بشكل ، بشرية كفاءات و ، تقنية إمكانات من المركزان عليه

 . النص اشترطه
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من مدونة االسرة يتضح بان المشرع تبنى نظرة حديثة الى األموال المكتسبة  94من خالل استقرائنا للمادة 

لهذا نجد المشرع قد أشار الى قاعدة  في فترة العالقة الزوجية الى الدور والعمل الذي تقوم به الزوجة لبناء االسرة،

عامة معمول بها في الفقه اإلسالمي وهي لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الزوج اآلخر، 

وتفاديا إلثارة النزاعات القضائية فالمشرع سمح . يتصرف فيها باستقالل تام وبكل حرية عن الزوج اآلخر

تفاق على طريقة خاصة لتدبير استثمار األموال المكتسبة خالل فترة الزواج، للزوجين عند ابرام عقد الزواج اال

 .في إطار مبدأ سلطان ااٍلرادة وحرية ااٍلختيار وذلك بتحديد نسبة كل واحد منهما

ملزمون بإشعار الطرفين بضرورة كتابة عقد مستقل عن عقد الزواج يحدد فيه  94والعدول في اٍطار المادة 

ومن خالل قراءة األحكام . الزوجين بالنسبة لألموال التي سيتم اكتسابها خالل فترة الزوجية نسبة كل واحد من

 .القضائية الصادرة على هدا األمر، وخاصة عندما ال يكون بين الزوجين احقاق مكتوب على كيفية إدارة أموالهما

لكية مفترضة للرجل دون المرأة وخاصة أن الثقافة السائدة هي موضوع الملكية بين الرجل والمرأة، بأن الم

 .وأن األحكام القضائية أخدت بهذا الرأي الفقهي دون أن تفصح على ذلك عالنية من خالل تعليل الحكم ومنطوقه

لما تطلبه الزوجة عند الطالق أو الوفاة من " الكد والسعاية"كما أن أغلب األحكام القضائية تستعمل مصطلح 

بجزء من المال المكتسب في فترة الزوجية، لهذا يجب اعمال ...( اإلرثنصيب خارج عن حق )القضاء لها 

الكد "االتفاقيات الدولية بهذا الشأن وخاصة رفع جميع أشكال التمييز ضد النساء، ألنه ال مبرر الستعمال مصطلح 

ال الشاقة وهو فالكد والسعاية يعني االعم. من المدونة لما بينهما من فرق واضح 94في تطبيق الفصل " والسعاية

 .   خاص بالمرأة البدوية، يقتصر تطبيقه على الغلة الفالحية لسنة الطالق او الوفاة

مؤسسة على تصور يختلف على تصور الكد والسعاية بحيث تتحدث عن المال المكتسب  94بينما المادة 

مملوك للزوجين أو ألحدهما مبذوال في تنمية مال  أثناء قيام الزوجية بصرف النظر على أن يكون الجهد والسعي

لذا يجب على المحكمة اجراء بحث لمعرفة ما كان يملكه كل من الزوجين وقت ابرام عقد الزواج قبل تحديد ما 

تستحقه الزوجة على المجهودات التي ساهمت في تنمية األموال حتى في الحاالت التي تسجل فيها األمالك باسم 

 . أحد الزوجين

من المدونة التي تجاوزت المفهوم الضيق للكد  94نظام الكد والسعاية هو خرق للمادة فاعتماد المحاكم على 

. والسعاية، ألنها تناولت المال المكتسب اثناء العالقة الزوجية ودعت الزوجين إلبرام اتفاق بشأن المال المكتسب

وج من حجج وما يبذله من وفي حالة غياب هذا االتفاق يسند االمر للقضاء الذي يجب ان يراعي ما بيد كل ز

 .والمحكمة عليها تحديد نسبة كل من الزوجين من خالل بحثها. مجهودات لجمع هذا المال المشترك على الشيع
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من  94وهذا ال وجود له في المادة " تعويض"ولكن إذا رجعنا الى اغلب االحكام القضائية استعملت كلمة 

ستحق عن مجهوداتها تعويضا يخضع تحديده لسلطة المحكمة المدونة الن الزوجة في إطار هذه المادة ال ت

وتحديد هده النسبة يرجع للسلطة التقديرية . التقديرية وانما تستحق نسبة شائعة من المال في موضوع النزاع

 . للمحكمة وليس للمحكمة الحق في تقديره او إلزام أي من الطرفين بتسلم نصيبه نقدا

كما يمكن تطبيق . ن نصيبها نقذا ويستجاب لطلبها إذا لم يعارض الزوجنعم يمكن للزوجة أن تطالب بثم

والواقع ان موضوع الملكية بين الزوجين هو موضوع ثقافي . االحكام الخاصة بالشيء المشترك غير قابل للقسمة

العمل  قبل ان يكون قانوني او اقتصادي، هي الثقافة التي تحرم المرأة من حقها في الملكية، والتي تعتبر ان

ورغم التحول الحاصل على مستوى الواقع الجتماعي للمجتمع . المعترف بإنتاجيته هو من اختصاص الرجل

المغربي حيث ال وجود لزوجة ال تقدم خدمات مربحة اقتصاديا، فنجد ان أغلب األحكام القضائية الخاصة باألموال 

 . المشتركة مرجعيتها األساسية هي الثقافة الذكورية

التي تقضي بأنه في حالة غياب، اتفاق يرجع للقواعد العامة  94ع الي الفقرة األخيرة من المادة وبالرجو

لإلثبات المقررة في قانون االلتزامات والعقود ان من يدعي بان له نصيب في األموال المشتركة يقع عليه عبء 

تسجيل المال . واحد من الزوجين الن المحكمة ملزمة بمراعاة عمل كل. االثبات والمحكمة تحدد نسبة المدعي

 . المكتسب باسمه شريطة ان يكون المال المكتسب في فترة الزوجية وليس قبلها

 :والمحكمة تكون اقتناعها من 

 البحث الوجاهي مع الزوجين وما يقدمه كل طرف منهما من حجج، -

 شهادة الشهود المستمع إليهم في حضور الزوجين، -

ع التي أثارها كل طرف من خالل هذا البحث حيث تتوصل المحكمة القرائن المستخلصة من الوقائ -

 .أوال لتجديد المال المكتسب ان وجد وثانيا نسبة مساهمة كل واحد من الزوجين في جمعه وتوفيره

لكونه نابع من اقتناع ’ والخالصة في موضوع المال المكتسب خالل فترة الزوجية ان االختالف حوله عميق

لهذا على محكمة النقض ان تطبق ’ ء ال يعترف لهن بالتكسب حسب قول األستاذ التاسوليسابق وهو ان النسا

من مدونة األسرة تطبيقا سليما لتحقيق العدل واالنصاف ورفع الظلم على النساء ألن محكمة النقض  94المادة 

ل النص القانوني تنزيال سليما رأيها متداول فيه جماعيا وبالتالي عليها القيام بكل إجراءات التحقيق المتاحة لتنزي

 . يضمن للزوجين حقهما في األموال المشاعة بينهما
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 ةــمقدم

، اهمية كبرى داخل المنظومة القانونية 4002تكتسي مدونة االسرة الصادرة في فبراير سنة 

لما حققته من مكاسب مهمة في  ، نظراحقيقية المغربية، اذ شكل صدورها ثورة اجتماعية و تشريعية

مجال تعزيز احترام الحقوق اإلنسانية للنساء، و ما كرسته من حماية قانونية و قضائية لمؤسسة االسرة 

بمختلف مكوناتها، على اعتبار ان االسرة هي الخلية االولى التي تؤسس لقواعد استقرار قوية مبنية 

المست في مجملها فلسفة المساواة بين الجنسين و  كما ان المدونة. على العدل واإلنصاف والمساواة

مبادئ العدل واالنصاف، و أرست حقوقا لجميع مكونات االسرة، و شرعت لثقافة التعاقد التي تحفزها 

على تحمل المسؤولية كما هو الشأن بالنسبة للتراضي على الزواج و توثيقه و االتفاق على تدبير اموال 

الل العالقة الزوجية، مما اسفر عن تصور جديد للزواج و للعالقة بين االسرة التي يتم اكتسابها خ

طرفيه و بين باقي مكونات االسرة
1
. 

هاما في تنمية حياة الفرد والمجتمع برمته، ألنها البذرة األولى التي  دوراتلعب مؤسسة الزواج 

رتقاء بها الى مستوى تضمن استمراره، لذا حظيت بالرعاية و االهتمام في مدونة األسرة، حيث تم اال

تنظيما محكما يضمن لكل طرف فيه حقوقا نظيمها التقديس من حيث تعريفها وأحكامها، وعمل على ت

 .ويحمله التزامات تتناسب والمركز الذي يحتله داخل المنظومة االجتماعية األسرية

ة الزوجية ال وان العالقحسب مدونة االسرة، فالزواج هو ميثاق ترابط وتراض بين رجل وامرأة، 

تثبت إال بوثيقة عقد الزواج، اال اننا نجد زيجات عديدة لم توثق، إما لوجود ظرف قاهر حال دون ذلك، 

و لوجود عقبة قانونية قد ال أأو لخضوعها لتقاليد وأعراف الجماعة التي تكتفي بالفاتحة دون العقد، 

تسمح للزوجين بتوثيق عقد زواجهما
2

 (I) ،  كما انه من الثابت بمقتضى النص القانوني أنه يتم العمل

من مدونة االسرة لتمكين آالف األزواج خاصة القاطنيبن في العالم القروي من  61 بمقتضيات المادة

توثيق العالقات الزوجية التي تعذر تحرير عقود الزواج بشأنها نظرا لظروف قاهرة حالت دون ذلك 

م استعمال هذا الفصل للتحايل على القضاء من اجل التعدد و تزويج القاصر حماية لألسرة، اال انه يت

(II). 

  

                                                           
1
، 4062، يناير "بمثابة مدونة االسرة 30.07من القانون رقم  61مذكرة تحالف ربيع الكرامة حول مقترح قانون يرمي الى تعديل المادة "ربيع الكرامة،   

  7. ص
2
، مطبعة دار السالم للطباعة و النشر، 4066، الطبعة االولى "القضائيمقاربات على ضوء الفقه و القانونو العمل : فلسفة نظام االسرة"محمد المهدي،  

 472الرباط،، ص، 
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I.  صل و االستثناءبين األ 61الفصل 

إن ضمان حقوق الزوجية يفرض القول بوجوب االشهاد على الزواج و توثيقه، و عدم االكتفاء 

و يحول دون تضييع حقوق الزوجة و  بإشهاره فقط، فإلزامية توثيق العقود هو الذي يناسب العصر،

االبناء
3

 61 ، فالتوثيق هو االصل في الزواج،  لذا اخذت مدونة االسرة بهذا المبدأ، حيث نصت المادة

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق . تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة إلثبات الزواج": على أنه

تأخذ . ع دعوى الزوجية سائر وسائل اإلثبات و كذا الخبرةالعقد في وقته، تعتمد المحكمة في سما

المحكمة بعين االعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العالقة الزوجية، 

يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ال تتعدى خمسة . وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين

 ."دخول هذا القانون حيز التنفيذعشر، ابتداء من تاريخ 

يتبين من خالل الفقرة األولى من هذه المادة، أن الوسيلة الوحيدة المقبولة إلثبات الزواج هي عقد 

الزواج، ألنها تحقق مصلحة الزوجين، و توثق للحقوق و ترفع النزاع و الضرر
4
بين الطرفين، و على  

حسب، بل ايضا وسيلة إلثباته، مما يعني أن الكتابة شروط صحة الزواج ف منهذا فالكتابة ليست شرطا 

تحولت إلى ما يشبه شرطَ صحة النعقاد الزواج
5

وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أهمية الكتابة لتوثيق . 

العقود والتصرفات وحماية الحقوق والمراكز القانونية الناتجة عنها، ال سيما أمام التحوالت التي 

تعرفها المجتمعات المعاصرة
6
. 

غير ان الفقرات الموالية من نفس المادة، اوردت استثناء على االصل المذكور، و اكدت انه يجوز 

عن  -دون بيان او ضرب امثلة لهذه األسباب -إثبات العالقة الزوجية التي لم توثق ألسباب قاهرة 

العتماد طريق القضاء من خالل تقديم دعوى سماع الزوجية، و أعطت للمحكمة سلطة اثبات واسعة، 

سائر وسائل االثبات من شهود و غيرهم، كإقرار الزوجين معا بواقعة زواجهما او اقرار احدهما و 

تصديقه من الطرف االخر، فضال عن اللجوء الى الخبرة
7

 . 

                                                           
3
، مطبعة النجاح 4062، الطبعة االلولى (6)، سلسلة رسائل جامعية (الطالق –التعدد  –االهلية )مدونة االسرة في ضوء تقييد المباح "الحسين الموس،   

 22 - 27. الجديدة، الدار البيضاء، ص
4
، الطبعة  (7)، سلسلة تاصيل الفقه المالكي "الزواج: مدونة االسرة في اطار المذهب المالكي و ادلته، الكتاب االول"عبد هللا ابن الطاهر السوسي التناني،   

  12، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 4002
5
 472سابق، ص،  ، مرجع...." مقاربات على ضوء: فلسفة نظام االسرة"محمد المهدي،   

6
على  4062يناير  44، نشر بتاريخ "من مدونة االسرة 61راي في مشروع تعديل الفصل "انس سعدون،   

https://www.hespress.com/writers/252830.html  
7
 00, ، المذبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، ص4002، الطبعة االولى "االجراءات االدارية و القضائية لتوثيق الزواج" محمد الشتوي،  

https://www.hespress.com/writers/252830.html
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ان الحديث عن حالة االستثناء ليس بجديد، اذ نجد ان المدونة السابقة قد اشارت اليه في فصلها 

الخامس
8

للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية و اعتماد البينة الشرعية عندما اجازت  
9

، مما 

يعني ان كل ما حصل هو مجرد تهذيب في الصياغة و ليس تغيير للجوهر
10

غير ان الفرق يكمن في . 

أن المدونة القديمة لم تحدد أجال لسماع دعوى الزوجية غير الموثقة وكذلك فيما يخص وسائل إثباته، 

القديمة نصت على أنه يثبت بجميع وسائل اإلثبات الشرعية، ولم تنص على اعتماد الخبرة، او  فالمدونة

تحديد فترة انتقالية
11
 . يسمح فيها بسماع دعوى الزوجية 

، فإنه لم يتم القضاء على ظاهرة زواج 61االسرة في فصلها  مدونةرغم الفترة التي حددتها 

ان القضاء المغربي مما يعني  و خاصة في المناطق القروية، الفاتحة المنتشر في كل انحاء المغرب،

يتساهل في تعامله مع هذه المادة، التي يتم من خاللها التحايل عليه لتشجيع تعدد الزوجات و إكراه 

 .الفتيات القاصرات على الزواج، في محاولة لفرض سياسة األمر الواقع على القضاء

II.  و بتزويج القاصراتثغرة تسمح بتعدد الزوجات  61المادة 

انسجاما مع التطورات التي يعرفها المغرب، اصبح لزاما عليه احترام التزاماته من خالل تطبيقه 

للمواثيق الدولية في مجال حقوق االنسان عامة و حقوق االطفال بصفة خاصة، حيث اولت مدونة 

 . ضاءاالسرة اهتماما بالغا لهم، خاصة عندما جعلت مقتضياتها تحت مراقبة الق

لقد حرص القانون المغربي على رفع سن الزواج الى ثمانية عشرة سنة لكال الجنسين، وقيدت من 

إمكانية السماح بزواج القاصر إال بعد الحصول على اذن قضائي واستنفاذ مجموعة من االجراءات 

لمبرر كما تم تقييد تعدد الزوجات بشروط أهمها ا. التي تهدف لحماية المصلحة الفضلى للقاصر

غير ان هذه المقتضيات االيجابية التي وضعت أساسا لحماية األسرة والمرأة . الموضوعي االستثنائي

والطفل، ال يتم اللجوء اليها، بل يتم االكتفاء بإبرام زواج الفاتحة وفق األعراف، ثم التقدم بعد مدة من 

ثبوت الزوجية بدعوىالزمن أمام القضاء 
12

بشكل مستمر للخرق بدليل  يتعرض 61، مما جعل الفصل 

استمرار زواج الفاتحة على نطاق واسع عكس ما نصت عليه الفقرة االولى من اعتبار الزواج الوسيلة 

                                                           
8
 القبول يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين عدلين سامعين في مجلس واحد االيجاب و "جاء في المادة الخامسة من مدونة االحوال الشخصية،   

9  
 ، مرجع سابق..."فلسفة نظام االسرة"محمد المهدي، 

10
 421، ص، 4001، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، "شرح مدونة االسرة"محمد الكشبور،   

11
اجل خمس سنوات لتوثيق الزيجات الغير الموثقة، و عندما اوشكت المدة على االنتهاء مددت هذه المهلة لخمس سنوات  4002حددت مدونة االسرة لسنة   

قانون يرمي صوتت لجنة العدل و التشريع بمجلس المستشارين على مقترح  4062يناير  67، نظرا لكثرة الحاالت التي لم توثق، و بتاريخ 4000اخرى سنة 

النتقالية لسماع دعوى بمثابة مدونة األسرة، المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمِّن لمقترح تمديٍد ثاني للفترة ا 07-30من القانون رقم  61إلى تعديل المادة

 .سنة 62، لتصل المدة منذ صدور المدونة الى الزوجية لمدة مماثلة قدرها خمس سنوات اضافية
 

12
 مرجع سابق....." راي في مشروع تعديل"انس سعدون،   
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المقبولة إلثباته
13

 1062، و هذا ما تؤكده لغة االرقام، حيث ارتفعت نسبة احكام ثبوت الزوجية من 

406714حكم سنة  47023الى  4002حكم سنة 
تزويج القاصرات و تعدد الزوجات  ، مما يعني تنامي

، اذ تقول 61بشكل تعسفي و غير قانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للدستور، و  ثغرة تعتري الفصل 

بصيغته الحالية سالح ذو حدين، يساهم في حل بعض  61الفصل : "االستاذة الشنتوف بهذا الخصوص

ينتج عنه خارج االطار المؤسساتي، في اطار االشكاالت التي تتعلق بالعالقات االرادية و الحمل الذي 

حماية حقوق الطرفين و حقوق الطفل، لكن يتم االلتفاف حوله في تزويج القاصرات و في تبرير تعدد 

الزوجات، لذا يجب تقييده و اقتصاره على الحالت التي تتعلق بالعالقات االرادية بين الراشدين دون ان 

"يقترن بحالة التعدد
15

ستغالل الالقانوني لهذا الفصل، الذي يروم تسهيل االعتراف اال"كما ان . 

بالزواج، خاصة في العالم القروي لفائدة األزواج الذين تعذر عليهم توثيق زواجهم ألسباب قاهرة، 

عدم مطالبة هذه المادة مستغلين  يسمح باالعتراف بعمليات تتم خارج القانون تتعلق بتزويج القاصرات،

أيا من طرفي العالقة الزوجية بتقديم شهادة العزوبة، بل إنها ال تحث القاضي حتى على سؤال طالب 

"ثبوت الزوجية عن حالته العائلية أو إجراء تحقيق حول الموضوع إن لزم األمر
16
. 

جية سيبقى دائما المتعلق بثبوت الزو 61على القانون من خالل الفصل  التحايلمن هنا يتضح ان 

مطروحا؛ طالما لم يتم ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم 

اإلدارية الالزمة لتوثيق الزواج، خاصة بالمناطق النائية، وطالما لم يتم البحث اليجاد او وضع صيغة 

 .للحد من استغالل هذا الفصل لصالح التعدد و تزويج القاصر

 :يجب لذا

 تخلى المشرع على فكرة التحديد الوقتي لحكم سماع دعوى ثبوت الزوجية،  -

 21إلى  26المتعلقة بأهلية الزواج والمواد من  60إلزامية الربط القانوني الصريح مع المادة  -

 المتعلقة بتعدد الزوجات،

 (.غرامات مالية)وضع جزاء على عدم توثيق الزيجات  -
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 ربيع الكرامة، مرجع سابق  
14

، ماي "4067 – 4002: دراسة تحليلية احصتئية: طبيق مدونة االسرةالواقع و االفاق، عشر سنوات من ت: القضاء االسري"وزارة العدل و الحريات،   

 26. ، ص4062
15

 4063اكتوبر  62في لقاء مع االستاذة نجاة الشنتوف، محامية بهيئة طنجة و فاعلة حقوقية يوم   
16

 4062براير ف 2، بتاريخ 61جمعية مبادرات، خالل ندوة صحفية قدمت بالرباط حول الدراسة الميدانية بخصوص الفصل   
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 مقدمة

 :أنهعرف العنف على يعطاء تعريف للعنف حيث إالموضوع ال بد من  قبل الشروع في  تحليل هذا

سلوك إنساني أو نمط من أنماط هذا السلوك يوصف بأنه عدواني يلحق ضررا ماديا ومعنويا بمن يقع 

، غير ان ما يهمنا هو الوقوف عند ظاهرة السلوك العنيف تجاه النساء التي اصبحت عليه هذا السلوك

ة االفراد وتطور ذات أولوية على المستوى المجتمعي والمؤسساتي والدولة لما تلقي بظاللها على تنيم

 ومن هنا سنقوم بتحليل هذا الموضوع من خالل فصلين  المجتمعات

 تعريف العنف الضد املرأة :أوال

العنف الذي يكون فيه الرجل والمرأة معنيان والذي ينتج عن "ويعرف صندوق االمم المتحدة العنف 

يكون العنف موجهاً مباشرة ضد المرأة ألّنها امرأة . عدم التوازن في عالقات السلطة بين المرأة والرجل

النفسية والجسدية أو أّنه يمّس المرأة بصفة متفاوتة، وهو يتضّمن وإنما ليس حصراً، الممارسات 

وقد يتضّمن . (التعذيب، االغتصاب، الحرمان من الحرية داخل األسرة وخارجها التهديد،) والجنسية

ويشير االعالن العالمي للقضاء على العنف " أيضاً الممارسات التي تقودها الدولة أو الجماعات السياسية

أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو  أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل) :بأنه

جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من 

وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي  ،الحريـة، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة

العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على ن "أ 5991الرابع للمرأة في بكين 

األرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك 

 .(األفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة

ق اإلنسان والذي صدر عنه ما يعرف بإعالن وبرنامج عمل فينا وربط المؤتمر العالمي لحقو 

على أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية ( 13)بين العنف والتمييز ضد المرأة، الفقرة ( 5991)

كما أن النظريات الخاصة بعلم "واالستغالل الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف 

عملية إجحاف لحقوق المرأة ناجمة عن الثقافات "عملية العنف ضد المرأة بأنه  الدراسات النسوية عرفت

  ."والممارسات المرتبطة بسيطرة الرجل على المجتمع واألسرة والمرأة
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 تعريف العنف املبني على النوع الاجتماعي :انياث

 مفهوم النوع االجتماعي .1

مفهوم النوع االجتماعي يعتمد على بنية من االفكار االجتماعية التي تعرف االدوار ونظم 

االعتقادات والمواقف والصور والقيم والتوقعات للرجل والمرأة وهي تساهم بشكل كبير بعالقات القوة 

عمل على تحديد بين الرجل والمرأة في المجتمع ومن هنا يبدأ انتاج الكثير من المشاكل المجتمعية التي ت

ما هو مناسب للمرأة وما هو مناسب للرجل وبالتالي تحديد ما يقومون به و ينعكس ذلك من خالل 

السيطرة على ادوار النساء ليصل لحد المنع واإلجبار الى جانب الحرمان ومن هنا العنف المبني على 

ة والتداخل والثقافة وهو ينبع النوع االجتماعي حقيقية عالمية تعيشها المجتمعات بغض النظر عن الطبق

من النظام االبوي السائد في مجتمعاتنا حيث يشكل الواقع االجتماعي والثقافي والسياسي محددات تساهم 

بنوعية التحكم في العالقة بين الرجل والمرأة واألدوار االجتماعية التي تكون بالغالب المرأة مضطهدة 

 .وة للرجلوثانوية لكونها امرأة، وتكون موازين الق

مختلف االدوار "حيث يشير برنامج االغذية العالمي إال ان العنف المبني على النوع االجتماعي هو 

والحقوق والمسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعالقات القائمة بينهم وال يقتصر المفهوم االجتماعي 

خصائصهم وسلوكياتهم وهوايتهم من خالل مسار  على النساء والرجال وإنما يشمل الطريقة التي تحدد به

 التعايش أالجتماعي

  أنواع العنف الذي تتعرض له النساء .2

وهو أشد وأبرز مظاهر العنف،وهو سلوك موجه ضد الجسد ويمارس هذا العنف : الجسدي العنف -

ووسائل تصل لحد  من خالل وسائل مختلفة كاستخدام جسد المعنف في االعتداء او ادوات حاده

 : القتل حيث يتراوح من أبسط األشكال إلى أخطرها وأشدها

الضرب، شد الشعر، الصفع، الدفع، المسك بعنف، لوي اليد، الرمي أرضا، اللكم، العض، الخنق، )

، ويستخدم بهدف التعبير عن القوة الجسدية، وغالبا ما تكون الضحية (الخ... الحرق، الدهس، 

المرأة وقد تقع احيانا على الرجل، ويمكن تمييز العنف الجسدي عن طريق  الشخص األضعف مثل

 ...العالمات التي تترك أثرا على الجسم كاحداث تشوهات وكدمات وكسور
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وهو حرمان النساء من التمتع بالموارد او إجبارها على العمل واالستيالء على  :االقتصادي العنف -

عملها، عدم كفاية النقود التي تعطى لها، االستيالء على مواردها ومنعها من االستمرار في 

ممتلكاتها، تهديد ممتلكاتها الشخصية، عدم إعطائها احتياجاتها من النقود ، االستيالء على راتبها، 

 .الخ... إجبارها على التنازل عن حقوقها في الميراث، 

أو إجبارها على ترك مقاعد  ويعني بأبسط أشكاله حرمان الفتاة من التعليم،: التعليمي العنف -

 .الدراسة، تهديدها بإيقاف تعليمها، إجبارها على تخصص معين

الشتم، )وهو أي فعل مؤذ نفسيا لها ولعواطفها دون أن تكون له آثار جسدية : النفسي العنف -

اإلهمال، المراقبة، عدم تقدير للذات، التحقير، النعت بألفاظ بذيئة، االحراج، المعاملة كخادمة، 

 .توجيه اللوم، االتهام بالسوء، إساءة الظن، التخويف، الشعور بالذنب اتجاه األطفال

وهو استخدام اإلكراه من خالل التهديد أو التغرير أو الترهيب أو استخدام القوة : الجنسي العنف -

إما لتحقيق .الجسدية أو اإليحاءات الجنسية سواء من خالل تعابير الوجه أو اللفظية أو الحركية

التحرش الجنسي، الشتم بألفاظ )االتصال الجنسي مع الفتاة، أو استخدام المجال الجنسي في إيذائها 

نابية، الهجر من قبل الزوج، اإلجبار على ممارسة الجنس، اإلجبار على القيام بأفعال جنسية ال 

 . تحبها المرأة

العربي، وهو أبسط وهو أكثر األنواع ممارسة ضد المرأة في المجتمع : االجتماعي العنف -

محاولة فرض حصار اجتماعي على الفتاة وتضييق الخناق على فرص تواصلها ... معانيه

وتفاعلها مع العالم االجتماعي الخارجي، وهو أيضا محاولة الحد من انخراطها في المجتمع 

 تقييد الحركة، التدخل في الشؤون الخاصة، تحديد أدوار المرأة، عدم: وممارستها ألدوارها

السماح بزيارة الصديقات واألهل، عدم السماح باتخاذ القرارات، عدم االستماع لها أمام اآلخرين، 

 الخ....عدم دعم أهدافها في الحياة،
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Liste des abréviations 

  

ASS   : Assistant de service social 

DDCS  : Direction départementale de la cohésion sociale 

DGCS   : Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DRJSCS  : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

ES    : Educateur spécialisé 

IMF   : Institut Méditerranéen de Formation et de recherche en travail social 

INAS   : Institut National de l´Action Sociale 

ISAP  : Intervention en Service d'Aide à la Personne 

TPO   : Travaux Pratiques d´Ouverture au Champ Social 

UE   : Union Européenne 
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Introduction 

Dans le cadre d’une convention  d’échange entre l’Institut Méditerranéen de 
Formation et de Recherche en Travail Social (IMF) à Marseille, et l’Institut National de 
l’Action Sociale de Tanger, j’ai pu bénéficier, en tant qu’étudiantes en troisième année à 
l’Institut Nationale de l’Action Sociale, d’une mobilité d’étude du 12 avril au 20 juin 2017, 
ce qui m’a permet de poursuivre les études de niveau III dans le cadre de la formation 
préparatoire au diplôme d’Etat d’Assistante de Service Social, et participer au séminaire 
euro-méditerranéen organisé par l’IMF et la faculté des sciences Luminy de Marseille. 

Le stage s´étale sur une période de deux mois ce qui permet de bien mener un travail 
de recherche sans qu´il y ait une pression de temps qui risque d´infecter la démarche ou 
qui empêche d´atteindre les objectifs qui sont fixés en amont.  

Ce qui était adéquat plus avec les attentes de mon stage de 3ème année ce sont les 
TPO (Travaux Pratiques d´Ouverture au champ social)  qui se réalisent en première année 
de la formation initiale à l´IMF des ASS (Assistants de Services Sociaux) et des Educateurs 
Spécialisés (ES).  

Les TPO se basent sur une approche territoire. Une approche qui exige une 
connaissance du public dans son environnement, des différentes structures existantes. 
Cette approche passe par un diagnostic de territoire, par la sensibilisation au travail en 
réseau et en partenariat ce qui nous permet de mettre en pratique nos connaissances 
théoriques en la matière et réaliser un travail de terrain qui correspond aux attentes de 
notre formation.  

Dans ce cadre, le travail devrait se faire en groupe de 9 étudiants, trois éducateurs 
spécialisés, quatre assistants sociaux et deux étudiantes de l’INAS Cette étude devait 
porter sur le thème de la cohésion sociale et concerner un arrondissement spécifique, 
dans notre cas le sixième arrondissement de Marseille et plus spécifiquement le quartier 
Vauban.  

tel:2017
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Pour commencer, il s´est avéré nécessaire de mettre à table les différentes 
représentations que nous avions sur notre territoire, sauf que nous, nous n´avions pas de 
représentations précises parce qu´on n’avait aucune idée. Nous nous avons repartis les 
tâches entre nous, certains se sont chargés de la recherche bibliographique, d´autres se 
sont rendus aux archives pour en apprendre plus sur l´histoire du quartier, chercher les 
différents acteurs, les statistiques…  

Ce qui fait aussi la spécificité de stage, c´est son articulation avec des cours 
théoriques non négligeables qui occupaient 1/3 de notre période de stage. Ce qui nous a 
permis en plus de l´expérience de terrain d´enrichir nos acquis théoriques et/ou de 
rafraichir nos informations. 

Le présent rapport se compose principalement des chapitres suivants :  
Le premier est lié à l´institution d´accueil afin de donner une idée globale sur le lieu de 
stage,  

Le deuxième chapitre aborde les cours théoriques que nous avons eus avec les points 
importants acquis,   

Le troisième chapitre explique l´idée du stage ou bien le travail du terrain (TPO) et en 
quoi cela consiste, il met en relief la manière dont on a procédé pour produire un travail 
collectif tout en suivant une démarche de recherche.  

Le quatrième présente la problématique de la cohésion sociale en relation avec les 
politiques publique en France,  

Le cinquième chapitre,  illustre concrètement les actions menées lors du stage, il 
porte sur le déroulement des activités réalisées (les réunions, les séances de régulations, 
les entretiens effectués…), 

Puis une conclusion pour apporter une vision globale en terme d´acquis et 
d´expérience. 
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Chapitre I  

Présentation de 

l’Institution d’accueil
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1. Présentation générale 

L’IMF a vu le jour en 1990, accueille annuellement près de 400 étudiants grâce à son 
équipe se constituant de plus de 70 salariés. 

En outre de sa contribution dans le développement social urbain, dans la recherche 
et la garantie des échanges internationaux, il a pour vocation les formations en travail 
social permettant à décrocher des diplômes étatiques. 

Les formations de l’IMF se répartissent en deux parties : les formations initiales 
conjuguant le théorique et la pratique afin que ses étudiants puissent confronter 
parfaitement la réalité sociale et le terrain, et qui leur permet d’accéder aux diplômes 
d’Etat suivants (Equipe IMF, Présentation d'Institut, 2015) 

 Assistant de service social : Il intervient auprès des personnes ayant des difficultés 
sociales, familiales, professionnelles, financières scolaires ou médicales afin de 
renforcer leurs propres capacités pour qu’ils puissent surmonter leurs difficultés 
et améliorer leur niveau de vie. Et peut travailler dans la fonction publique, les 
entreprises, les établissements sociaux et sanitaires …  

 Educateur spécialisé : Il a comme rôle l’accompagnement socio-éducatif d’enfants 
et adolescents, le soutien des adultes souffrant d’un handicap ou des troubles 
comportementaux ou des difficultés d’insertion en plus de la prévention, dans 
l’objectif de la restauration de l’autonomie des usagers, leur insertion sociale et 
professionnelle. Il œuvre dans les associations, les centres médico-
psychopédagogiques, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale … 

 Moniteur éducateur : Il travaille avec les personnes en situation d’handicap ou de 
dépendance afin qu’ils puissent accomplir les activités quotidiennes, et ceci 
s’effectue dans des centres de soins, centres d’accueil pour personnes âgées ou 
handicapées, services de l’aide sociale à l’enfance… 

 Aide médico-Psychologique : Il accompagne et se trouve à proximité permanente 
des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, que ce soit au 
sein des établissements accueillant ces personnes, des Centres d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale, des Maisons d’Enfants à Caractère Social ou au champ 
professionnel de l’Aide à domicile. 

En plus des diplômes cités au-dessus, ces formations initiales peuvent permettre 
l’acquisition du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable 
d’Unité d’Intervention Sociale qui dote le Responsable des compétences nécessaires pour 
l’encadrement des professionnels, la mise en œuvre des projets, l’organisation des 
partenariats,… au sein des services, des établissements sociaux et médico-sociaux, … 

L’IMF présente également des formations continues permettant l’amélioration des 
capacités des intervenants du secteur Médico-Social. 
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Comme déjà mentionné au début, l’IMF n’a pas uniquement comme fonction la mise 
en œuvre des formations, mais il contribue également dans le développement de la 
recherche en collaboration avec d’autres parties comme l'Observatoire Social 
Interdépartemental et ses activités s’inscrivent dans une vision de développement social 
urbain. 

2. Organigramme 

 

Figure 1: Organigramme de l'IMF 

3. Relations internationales 

Dans le cadre du programme ERASMUS ; l’IMF offre quelques formations de 
travailleurs sociaux en collaboration avec d’autres universités comme l’université de 
Francfort en Allemagne et l’Université de Hull en Angleterre. 

L’institut a aussi des relations avec des pays africains tels que la Tunisie, la Maroc et 
le Tchad. 
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4. Partenaires  

4.1 Association de la Fondation Etudiante pour la Ville  

Elle mobilise des étudiants volontaires afin de lutter contre l’exclusion des 
enfants et jeunes en situation difficile dans les quartiers prioritaires souffrant des 
difficultés scolaires, problèmes d’autonomie, manque de confiance en soi, absence 
d’ouverture socio-culturelle. 

4.2 Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi  

Il a pour objectif l’insertion des jeunes en difficulté et lutte contre le chômage pour 
que tout individu puisse retrouver sa place dans la société en mettant en garantissant la 
formation, la socialisation, l’orientation et quelques offres d’emploi. 
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La problématique 
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« La cohésion sociale au sien d’un territoire en relation avec les politiques 

publiques en France » 

 

 « La force d’une nation est dans sa ressource humaine. Un pays n’est 
puissant que par les hommes et les femmes qui le composent, par l’envie qu’ils 
ont de vivre et de construire ensemble, par le rayonnement de leur confiance 
dans l’avenir et par la cohésion sociale qui les unit. »1 (Arnaud Richard) 

La cohésion sociale est une notion aujourd'hui très répandue et utilisée dans 
plusieurs domaines tels que la sociologie, la philosophie ou encore la politique.  

Le sociologue E. Durkheim parle de cohésion sociale comme étant « l'état d'une 
société, d'un groupe ou d'une organisation où la solidarité est forte et les liens sociaux 
intenses » (Durkheim, 1893). Durkheim évaluerait donc la cohésion sociale par la force 
des liens sociaux présents sur le territoire. Ces liens en seraient une condition 
indispensable.  

Pour mieux comprendre cette définition, la théorie du sociologue M. Granovetter sur 
les liens sociaux introduit les concepts de lien fort et lien faible (1973). Selon Granovetter, 
il convient de distinguer deux types de relations pour un individu : celles qui le relient à sa 
famille et ses amis proches, qui constituent des liens forts, et celles formées par un 
réseau généralement plus étendu et plus distant, qui constituent les liens faibles. Partant 
de ce postulat, le sociologue précise qu’un individu profitera plus de ses relations de liens 
faibles que de celles issues des liens forts. Paradoxalement, ce même individu sera plus 
influencé par les relations distantes que par celles de son entourage proche. Selon le 
sociologue, « les liens faibles permettent de jeter des ponts locaux entre des individus 
qui, autrement, resteraient isolés » (Granovetter, Mai 1973)2. Ils constitueraient ainsi 
une source de cohésion sociale, mais seraient aussi plus efficaces pour faire circuler 
l’information entre des individus n’ayant pas forcément de points communs. Au vu de 
cette théorie, les liens sociaux évoqués dans la définition de la cohésion sociale de 
Durkheim correspondent plus aux liens faibles. 

Le philosophe R. Castel va dans le même sens que Durkheim dans sa définition. En 
effet, il dépeint la cohésion sociale comme la « capacité de faire société » c'est à dire que 
les personnes composant la société, le groupe, « forment un tout cohérent ». Il insiste 
sur la solidarité qui, pour qu'il y ait cohésion sociale, doit relier l'ensemble des membres 
de la société. La solidarité représente alors des « relations d'interdépendance » (Castel, 
2009) indispensables à la vie en communauté. Ici, l'accent est mis sur l'importance de 
l'individu. En effet, si celui-ci ne prend pas conscience de la nécessité de cette solidarité et 
s'il ne fait pas en sorte de créer des liens sociaux au sein de la société, il ne peut y avoir de 
cohésion sociale. 

                                                           
1 Arnaud Richard 
2 Granovetter  M., The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, Vol. 78, No 6 (Mai 1973), pp.1360-1380, The University 

of Chicago Press. 
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En France c'est la loi Borloo de janvier 2005, qui fait passer la cohésion sociale du 
statut de concept sociologique à celui de notion politique. Cette loi s'articulait autour de 
trois axes : l'emploi, le logement et l'égalité des chances. 

Cette notion s'inscrit dans plusieurs échelles de politiques : la politique européenne, 
la politique française, la politique régionale et départementale, la politique de la ville. 

 Du point de vue de l'Union Européenne, la cohésion est économique, sociale et 
territoriale. La politique de l'UE est de « promouvoir un développement harmonieux sur 
l'ensemble de son territoire » et de « réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions qui la composent »3. Cette politique renvoie à une 
volonté d'égalité qui serait gage de bonne cohésion au sein du territoire. 

A l'échelle nationale, c'est la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), 
travaillant sous l'autorité de ministres et secrétaires d’État, qui s'occupe de la cohésion 
sociale sur le territoire français. Ses missions sont la conception, le pilotage et l'évaluation 
des politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de 
l'égalité. Ces trois facteurs seraient donc considérés favorables, voire nécessaires, à la 
cohésion sociale.  

L'idée de solidarité défendue par Durkheim et Castel, ainsi que les notions de 
développement et d'égalité sont soutenues aussi par l'UE. La DGCS soutient sept 
politiques publiques importantes : 1. la prévention et la lutte contre les exclusions et la 
pauvreté, l'inclusion sociale et  l'insertion des personnes en situation de précarité ; 2. 
l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées ; 3. 
l’autonomie des personnes handicapées ; 4 l'autonomie des personnes âgées; 5. la 
protection de l'enfance et des personnes vulnérables ; 6. les droits des femmes et une 
réelle égalité hommes/femmes ; 7. la promotion de l'innovation et de l'expérimentation 
sociale4. 

Ces politiques ajoutent à la cohésion sociale une dimension de lutte contre les 
exclusions. Pour une bonne cohésion sociale, l’État se doit de mener des politiques 
d'inclusion permettant à chacun d'avoir une place dans la société. La volonté de ces 
politiques publiques est qu'aucun motif, que ce soit la précarité, le handicap, l'âge ou 
encore le genre, ne soit valable pour mettre un individu en marge de la société5. 

 

Au sein de la région, le chef de file de la cohésion sociale est la DRJSCS (Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale). Au  niveau du 
département, c'est la DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale). Elle a 
pour mission le maintien et le développement du lien social en organisant la 

                                                           
3www.europarl.europa.eu 

4 L'expérimentation sociale est une méthode qui propose d'évaluer les effets d'une innovation politique à petite échelle avant d'envisager 

sa généralisation. 
5 La participation de la DGCS dans l'application de ces politiques est de plusieurs ordres, notamment le financement des établissements 
de services sociaux et médico-sociaux, la définition du cadre d'intervention des professionnels du travail social, le pilotage des agences 

régionales de santé et des services de cohésion sociale à échelle départementale. Ces services, depuis les lois de décentralisation (1982-

83/ 2003), sont également des responsables essentiels du champ social. Les associations et organismes sociaux interviennent de façon 
importante dans la mise en œuvre des politiques publiques de cohésion sociale. 
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complémentarité des métiers dans divers domaines tels que le sport, la jeunesse, l'accès 
au logement etc., mais également à destination de publics variés allant des jeunes aux 
femmes, aux populations défavorisées etc. et sur des territoires définis grâce aux 
politiques de la ville. 

Au niveau local, la politique de la ville « vise à réduire les écarts de développement 
au sein des villes, à restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à 
améliorer les conditions de vie de leurs habitants »6. La loi du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, instaure un contrat de ville unique, 
qui doit tenir compte des enjeux de développement économique, urbain et de cohésion 
sociale. 

En fin, les trois notions principales permettant de comprendre ce qu'est la cohésion 
sociale sont: 

- La solidarité. En effet, elle représente le ciment de la cohésion sociale; chacun prend 
conscience qu'il a besoin des autres et qu'il a lui-même quelque chose à apporter. De 
cette idée découle donc une entraide nécessaire au vivre-ensemble. Ce dernier ne 
peut exister sans que chaque individu ait un sentiment d'appartenance au groupe, qui 
doit donc avoir une base de valeurs communes. 

- Le lien social. Des relations effectives unissant les individus peuvent permettre 
d'assurer une bonne cohésion sociale. Ces relations sont facilitées par la non-
discrimination entre les individus. De plus, la proximité géographique de ces individus 
encourage la création de ce lien social. En effet, un territoire restreint pourra favoriser 
la création de liens directs entre les individus. La cohésion peut également être 
identifiée grâce à la participation des habitants à la vie locale, politique et associative. 

- L'inclusion. C'est une notion-clé de la cohésion sociale. L'environnement, la société, 
doit permettre à chacun d'avoir une place en son sein. Les actions de la société 
doivent viser un objectif d'équité dans l'accès aux droits et ainsi participer à 
l'évolution de chacun dans le respect de l'autre. 

Toutes ces notions interdépendantes permettent de mieux comprendre ce qu'est la 
cohésion sociale. Le repli sur soi et isolement sont finalement les plus gros freins de la 
cohésion sociale. L'attention croissante sur ces thèmes a conduit à la réappropriation 
politique de termes tels que "le vivre-ensemble". 

 

                                                           

6 - www.ville.gouv.fr 
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1. Description et analyse du TPO (Travaux Pratiques d´Ouverture au Champ 

Social) 

Le stage d´ouverture au champ social, dit « Stage O » ou les travaux pratiques 
d´ouverture, dit « TPO », constitue un exercice qui engage les étudiants dès la 1ère année, 
dans une expérience de terrain susceptible de leur faire prendre la mesure des réalités 
sociales d´un territoire et de la complexité à les appréhender. 

Notre groupe est composé de trois étudiant.e.s éducateurs spécialisé.e.s et quatre 
étudiantes assistantes de service social et nous deux étudiantes en troisième année à 
l'Institut National de l'Action Social- Tanger au Maroc, pour un total de neuf étudiant.e.s. 

Notre recherche doit tenir compte des différents acteurs présents sur notre territoire et 
s'intéresser à leur dynamique partenariale. Tout au long de ce diagnostic, nous devons donc 
tenir compte de ces trois paramètres que sont le territoire choisi, la cohésion sociale et les 
partenariats et /ou travail en réseau. Ainsi, au travers de ces TPO, nous rendrons compte de 
notre diagnostic mais également de la dynamique de groupe qui s'est installée au sein de 
notre équipe de travail. 

Cette expérience met en mouvement une dynamique collective fondée sur un travail de 
groupe effectué en transversalité ES/ASS au cours de laquelle les étudiants apprennent à 
manier ensemble les outils du diagnostic territorial.  

L´approche d´un territoire vise l´émergence de multiples questions sur la réalité sociale 
et les enjeux du métier du travailleur social.  

Pour les Educateurs Spécialisés, le stage qui se déroule sur les premiers et deuxièmes 
semestres est consacrés à la découverte du métier, du secteur, des dispositifs ainsi qu´à la 
rencontre du public et à l´initiation à l´accompagnement social et éducatif. Il permet à 
l´étudiant la confirmation de son projet professionnel.  

Le stage propose une entrée par territoire, l´approche des populations et des structures 
se fera sur un territoire choisi. Cette entrée correspond aux évolutions des politiques 
publiques de ces dernières années et des préoccupations actuelles du travail social. 

Cette approche réclame une connaissance du public dans son environnement, des 
différentes structures existantes et passe par un diagnostic de territoire, par la 
sensibilisation au travail en réseau et en partenariat. 

Pour les Assistants de Service Social, le second semestre qui correspond à notre période 
de stage, permet aux étudiants de poursuivre le stage d´initiation à la pratique 
professionnelle qu´ils ont effectué au premier semestre. L´expérience des TPO est centrée 
sur l´approche des populations implantées sur un territoire et sur l´initiation à la 
méthodologie de recherche. En cela elle constitue les bases de l´élaboration d´une expertise 
sociale.  
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2. Objectifs pédagogiques 

- Appréhender la complexité des réalités sociales 
- Apprendre à recueillir, présenter et analyser des données 
- Se confronter à ses propres valeurs, représentations et prénotions 
- Repérer, comprendre et qualifier le travail interinstitutionnel sur un territoire 
- S´initier à la démarche de recherche 
- Structurer un collectif de travail et apprendre à produire un travail collectif 
- Apprendre à restituer une expérience. 

3. Déroulement des activités  

3.1 Les réunions :  

Dès le lendemain, on aurait dû se réunir pour choisir les modalités de fonctionnement 
du groupe, repérer les connaissances et représentations de chacun des membres, et puis la 
répartition des tâches et l´organisation du déroulé. 

On se réunissait fréquemment dans le but de communiquer aux autres les avancées, 
valider les tâches accomplies et fixer les modalités de travail et des sous-objectifs nouveaux, 
tout cela sous un encadrement qu´on va en détailler par la suite. 

Il a fallu mettre à profit les compétences de chacun, sans pour autant se cantonner dans 
une fonction spécifique. 

3.2 Les séances de régulation : 

Ce sont des séances de suivi et d´orientation, notre travail de terrain n´était pas livré à 
nous même d´une façon aléatoire mais une séance d´orientation périodique a été 
programmée pour évaluer, recommander, proposer des pistes, écouter, et diriger le groupe 
vers son but. Ces séances étaient animées par la formatrice Mme. Bettaib Hajar.  

Chaque séance c´était comme déjà signalé pour superviser ce qu´on a fait et y apporter 
des commentaires ou pour faire le point sur ce qu´on devrait faire pour l´étape suivante. 

La première séance de régulation avait comme objectif : Appropriation collective des 
objectifs + Organisation des sous-groupes et de la 1ère période de stage ; Présentation des 
membres du sous-groupe/Choix des modalités de fonctionnement du groupe/Repérage des 
connaissances et représentations de chacun des membres/Répartition des taches/Les outils 
du travail de groupe. 

La deuxième séance était sur l´avancée du recueil de données+ Premiers éléments de 
connaissance du terrain+ Mutualisation autour des « acteurs clés » et répartition des 
rendez-vous.  
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La troisième régulation concernait l´avancée du travail de chaque groupe, parce qu´on 
commençait déjà à avoir des entretiens avec quelques acteurs, et donc il s´agissait de poser 
quelques questions relatives aux entretiens et à la manière d´aborder les gens. 

La quatrième régulation se caractérisait par le fait de nous rappeler les notions du 
partenariat et réseau qu´on devrait prendre en considération lors de notre enquête. 

La cinquième régulation c´était pour parler du rapport collectif étant donné que la date 
de l´exposé s´approchait.  

La dernière régulation concernait l´avancée du travail écrit de chaque groupe, ainsi que 
la préparation à la présentation orale et collective de l´expérience.  

En général, cette régulation servirait pour orienter et guider le groupe vers son but. Les 
séances étaient considérées comme réponses aux différentes questions que nous nous 
posons lors du processus de la recherche. 

3.3 Le choix du territoire 

Nous avons choisi le 6e arrondissement de Marseille après avoir eu connaissance du thème 

de la cohésion sociale. Ce choix s'est fait pour plusieurs raisons. Certains membres du 

groupe ne connaissaient pas du tout l'arrondissement et avaient donc un désir de le 

découvrir. D'autres le connaissaient plutôt bien et ont ainsi partagé leur idée sur le fait qu'un 

travail sur la cohésion sociale à cet endroit pouvait avoir du sens. En effet, l'arrondissement 

semblait avoir un important tissu associatif par endroits et une absence totale à d'autres. 

Cela nous a paru intéressant.  

Le 6e arrondissement 

Figure 2: Plan du 6e arrondissement et de ses quartiers 
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Le sixième arrondissement de Marseille fait partie du quatrième secteur de la ville, avec 
le 8e arrondissement. Il s'étend sur 2,1 km2 et comptait 42 252 habitants selon le  
recensement de la population de 2012. La population de la ville de Marseille, ainsi que du 6e 
arrondissement, a diminuée de façon importante entre 1982 et 1999.  

A partir de 1999 la population recommence à augmenter à Marseille, mais reste plutôt 
stable au niveau de l'arrondissement et du quartier de Vauban. Pour ce qui concerne l’âge 
de la population, dans le 6e arrondissement de Marseille, la population de 25-39 ans est plus 
importante par rapport au pourcentage sur le territoire français, (+6,5%). La population de 
65-79 par contre est moins nombreuse (-3,5%). 

L'arrondissement est composé de six quartiers : Castellane, Lodi, Palais de Justice, La 
préfecture, Notre Dame du Mont et Vauban. Il existe une forte disparité de transports en 
commun dans le sixième arrondissement de Marseille. En effet, le quartier de Vauban, par 
exemple, dispose de seulement deux lignes de bus avec des horaires réduits. Dans 
l'arrondissement il n'y a aucune orientation d'aménagement et aucun quartier de 
l'arrondissement ne relève du Contrat de Ville signé en 2015. 

Après nos premières recherches sur l'arrondissement, notre choix s'est affiné sur le 
quartier de Vauban car il nous a semblé, après quelques jours dans le quartier, qu'il y avait 
ici une solidarité très importante qui nous a interpellé.e.s. Notre choix a aussi été motivé par 
l'histoire particulière du quartier. Nous avons d'abord décidé d'échanger autour de nos 
représentations sur le quartier et sur sa population. La plupart des membres du groupe avait 
l'impression que Vauban était un quartier assez riche, avec une population aisée composée 
en grande partie de familles. Il nous paraissait être un quartier « fermé », peu ouvert à 
l’extérieur. 

Nous avons souvent mentionné la présence de « différentes communautés religieuses » 
sur le territoire, notamment les communautés catholique et juive, en grande partie due à la 
présence à Vauban de la Grande Synagogue de Marseille et de la basilique de Notre-Dame-
de-la-Garde 

A la suite de ce partage sur nos représentations et impressions, nous avons fait de 
nombreuses recherches sur le quartier. Nous avons recherché des données statistiques sur 
Vauban en établissant des comparatifs avec Marseille et la France ; nous avions consulté les 
archives départementales et municipales pour recueillir des informations sur son histoire. 
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Quartier Vauban 

Figure 3: plan du quartier Vauban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vauban est un des six quartiers du sixième arrondissement de Marseille. Il s'étend entre 
rue Dragon et rue Paradis tout au long de la côte est de la colline calcaire sur laquelle se 
situe le sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Garde. Le quartier prend son nom du fait que 
Vauban, architecte et urbaniste militaire du XVII siècle, avait proposé un projet de 
fortifications entre Notre-Dame-de-la-Garde et le fort St Nicolas (mais sans aucune suite). 
C'est un quartier difficile d'accès en transport, dû à sa hauteur et à l'étroitesse de certaines 
rues. Nous avons pu constater aussi que plusieurs rues portent des noms hérités du passé 
colonial : rue de Madagascar, de la Martinique, des Antilles etc., (Blès, 1998). Dans le 
quartier il y a aussi un bureau de proximité de la mairie. 

3.4 Les acteurs en présence  

Grâce à nos recherches et à de nombreuses expéditions sur le territoire, nous avons pu 
repérer des acteurs importants présents à Vauban et également sur le 6e arrondissement. 

Dans le 6e arrondissement 

- Le maire du secteur: Yves Moraine, maire des 6e et 8e arrondissements et conseiller 
départemental des Bouches-du-Rhône. 

- Caisse Primaire d'Assurance Maladie : l'accueil de la CPAM  située au 8 rue Moulet a 
fermé et le public est maintenant ré-adressé à la CPAM du Bd Jacquand dans le 8e 
arrondissement. 

- Centre Médico-psychologique (CMP) Adulte et Hôpital de Jour : situé au 9 rue Lafon, 
c'est un centre de soins qui propose des consultations médico-psychologiques 
gratuites pour toute personne qui en fait la demande. Au sein de la structure, des 
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assistants sociaux assurent des permanences pour aider les usagers dans leurs 
démarches. 

- Maison de la Solidarité (MDS) : située au 66 rue Saint Sébastien, reçoit tout public du 
5e, 6e et 7e arrondissements, pour un accompagnement social. 

- Foyer de la Trinité : situé au 90 rue d’Italie, le foyer est ouvert « aux plus démunis et 
défavorisés » et distribue gratuitement des repas chauds servis à table 
quotidiennement. Il  donne aussi des colis alimentaires pour des familles 
recommandées par des assistantes sociales. 

- Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) Claire Maison : situé au 12 rue Dragon, il propose 
hébergement, accompagnement social et animation socioculturelle pour jeunes vivant 
de minima sociaux. 

- Fontaine Saint-Vincent : centre d'accueil de jour pour femmes seules ou avec enfants 
jusqu'à 6 ans, situé au 54, boulevard Baille. 

- SOS FEMMES : service d’hébergement pour femmes et enfants, logement et pôle 
ressources, situé au 10 avenue du Prado. 

- Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Féminin Claire Joie : situé au 
70 rue Breteuil, il a pour mission l'accueil, le logement, l'accompagnement et 
l'insertion sociale de femmes connaissant de graves difficultés. 

 A Vauban 

- Comité d'Intérêt de Quartier (CIQ): qui se réunit dans la salle communale de la place Valère 
Bernard, est une interface entre les riverains du quartier de Vauban et les différents décideurs. 
Force autonome de propositions qui intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne, il 
suit la qualité de l’action des services publics dans le quartier. Animé par des bénévoles, le CIQ 
est ouvert à toutes et tous. Respectant la diversité des opinions et des croyances, il agit dans le 
seul but de défendre, de valoriser et de promouvoir le quartier. Par leurs actions au service de 
la population, les CIQ sont des associations reconnues d’utilité publique. Ils défendent les 
intérêts communs des riverains et interviennent auprès des élus et des pouvoirs publics afin 
d'obtenir les améliorations nécessaires à l'entretien et au développement de l'environnement 
des quartiers. Le CIQ travaille en réseau avec Avanti Vauban, Tempo Vauban, l'Association des 
Parents d’Élèves, l'association des commerçants, le maire  et la paroisse St François. 

- Avanti Vauban : « en avant » en provençal, est une association loi 1901, dont l’objet est de 
créer du lien entre les générations à travers des animations sportives, culturelles, ludiques et 
pédagogiques. Parmi ces activités, on retrouve la gestion d'un jardin partagé, l'organisation de 
tournois sportifs, fête des voisins, collectes de jouets à Noël, animations pour Pâques, 
Halloween et Noël. L'association est ouverte à tout public, avec 130 familles adhérentes à ce 
jour. 

- Tempo Vauban : situé au 114 boulevard Notre-Dame, est une  « Maison de quartier » qui 
dépend de la mairie du 6e arrondissement. Tempo Vauban accueille le public dès 3 ans avec le 
centre de loisirs municipal (3/5ans), en proposant différentes activités sportives et culturelles : 
karaté, danse, gymnastique, retraite sportive (seniors), association Blanche (peinture et 
mosaïque), cours de langues etc. 

- Paroisse St François d'Assise et  Société St Vincent-de-Paul: Père Michel Roux est le curé de la 
paroisse St François d'Assise depuis 2009 et également celui des paroisses St Philippe et St 
Joseph depuis 2013. La paroisse  St François d'Assise joue un rôle important dans la vie sociale 
du quartier et le père travaille en réseau avec plusieurs acteurs du territoire, notamment pour 
ce qui concerne les collectes alimentaires. La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau 
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de charité de proximité, au service des personnes seules ou démunies. Ses bénévoles agissent 
en équipe fraternelle, appelée « Conférence », et initient des actions locales ciblées. 

- Association des commerçants : association loi 190, situé au 112 bd Vauban. Son objectif est de 
dynamiser la vie sociale du quartier en développant une solidarité entre commerçants et en 
accroissant la fidélité des habitants du quartier. 

- Association des Parents d’Élèves (APE) : regroupe exclusivement des parents d'élèves et les 
personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves. Elle a pour objet la défense 
des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves et est représentée aux 
conseils d'école ou au conseil d'administration de l'école maternelle et de l’école primaire de 
Vauban. Chapeautée par la FCPE (Fédération des Conseils des Parents d’Élèves), à Vauban 
l’APE organise des vide-greniers, des lotos, des fêtes pour Noël et le Carnaval afin de récolter 
des subventions pour pouvoir aider de manière anonyme les familles les plus défavorisées à 
envoyer leurs enfants aux voyages scolaires. Participe également à la récolte des dons 
alimentaires. Elle travaille en réseau avec le CIQ, Avanti Vauban et la paroisse. 

- Écoles publiques : à Vauban il y a une école maternelle (École Maternelle Vauban) qui 
accueille 155 enfants et une école primaire (École Primaire Guadeloupe) publiques. 

- Écoles privées : l'école Notre Dame de France accueille 1050 enfants et adolescents du 
primaire au Lycée. Le Jardin d'Enfants St François accueille des enfants de 2 à 6 ans. 

- Centre de Formation ACOPAD  
- Mouvement et Action pour le Rétablissement Sanitaire et Social (MARSS) – Équipe Mobile 

Psychiatrique Précarité (EMPP): le service œuvre pour les personnes souffrant de troubles 
psychiatriques sévères vivant dans la rue. Il est composé d'une équipe multidisciplinaire, qui 
met régulièrement en place des maraudes, interventions en crise, consultations de médecine 
générale et psychiatrique, suivi psycho-social pour le rétablissement, accès aux soins, 
médiations et groupes de parole. Elle propose aussi des résidences thérapeutiques et disposes 
d'appartements d'urgence. 

- 13 A'TIPIK : il s'agit d'un atelier d'insertion agrée par l’État. Il a pour objectif de permettre à 
des personnes sans emploi, en situation de handicap et rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail. C'est un atelier de couture 
installé dans le quartier depuis 2012. Il propose aussi des vêtements adaptés pour personnes à 
mobilité réduite. 

- Comité d'Action Sociale Israélite de Marseille (CASIM) : fondé en 1906, a son siège au 109 rue 
Breteuil. On lit sur le site web qu' “il a accueilli, accompagné et aidé des vagues successives 
d'immigrés et de réfugiés fuyant les persécutions ou la misère économique et sociale”7 et 
propose un service social polyvalent à tous publics. Le CASIM a aussi une antenne Insertion, 
l'Espace Réussite, qui propose un service d'aide psychologique et un centre de formation. Il 
propose aussi une boutique sociale. Il gère un foyer logement pour personnes âgées, une 
maison de retraite médicalisée à Bonneveine et des résidences étudiantes à Aix en Provence. Il 
propose l'ACAD (Association Communautaire d'Aide à Domicile), le service Aides Shoah 
(portage de repas casher à domicile) et la plate-forme AMEA d'aide aux personnes âgées. Il est 
en lien avec la MDS et le CMP du 6e. 

- EHPAD Saint-Raphaël : Maison de retraite située au 202 rue Breteuil. L'établissement 
dispose de 40 lits destinés aux personnes âgées dépendantes. 

-  Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP) Séréna : l'ITEP de l'association Séréna 
se situe au 24 rue de Crémone. Il a 24 places en semi-internat pour enfants et adolescents 
atteints de difficultés psychologiques. 

- Après avoir fait le recensement des différents acteurs présents sur notre territoire, nous nous 
sommes intéressé.e.s aux dynamiques de réseau et de partenariat entre ces acteurs. Nous 
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avons donc souhaité rencontrer le plus d'acteurs possible afin de mieux cerner ces 
dynamiques. 

3.5 Entretiens  

Nous avons effectué des entretiens avec la population et les acteurs sociaux du 
territoire, pour cela, nous avons élaboré deux guides d'entretien qui nous ont permis de 
mieux comprendre les représentations et les ressentis des habitants aussi bien que des 
acteurs de Vauban, (Annexe1). 

Nous avons mené des entretiens auprès d'une dizaine d'habitants du territoire. Nous 
souhaitions savoir l'idée qu'ils se faisaient de la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein 
du quartier. 

Par la suite nous avons rencontré les acteurs du territoire. Dans une première partie, 
l'entretien a été centré sur les représentations autour de Vauban, sur la structure au sein du 
quartier et sur son travail en partenariat et en réseau. Dans une deuxième partie, les 
questions se sont concentrées sur nos deux thématiques principales : la cohésion sociale et 
le vivre-ensemble. 

Nous avons rencontré 12 acteurs principaux, dont 10 qui travaillent sur le territoire que 
l'on a défini ( CIQ, Association Avanti Vauban, École Maternelle Vauban, Jardin d'Enfants St 
François, Association des Parents d’Élèves, École de Formation Tailleur Couturier Jacques Le 
Garrec, TEMPO Vauban, Association des Commerçants, curé de la paroisse St François, ITEP 
Séréna) et deux qui travaillent sur la totalité de l'arrondissement ( MDS et CMP ). 

4. Ma contribution au TPO 

Ce travail de diagnostic de territoire, s’est déroulé en plusieurs étapes. Tout d’abord le 
choix du territoire, a nécessité une concertation et un consensus de la part de chaque 
membre du groupe.  Ensuite est venu l’approche de l’étude de terrain afin d’en dégager un 
besoin, et l’analyse d’une « problématique ».   

Au clair avec le thème de cohésion sociale, l’analyse et la connaissance du territoire, je 
me suis demandé comment, intellectualiser et conceptualiser une analyse, un besoin dans 
un territoire que je ne connais pas ; Ce n’est qu’à partir des statistiques de l’Insee que petit à 
petit j’ai commencé à avoir une idée plus claire sur le territoire. 

J’ai pu saisir la manière de gérer un entretien sans être intrusive, en prenant les 
expériences et acquis de chacun.  Et en tant qu’étudiante en travail social, je dois pouvoir 
observer, analyser et mettre en place un plan d’accompagnement. Ce travail, m’a permis de 
me positionner et d’adopter une posture professionnelle adéquate afin d’être crédible dans 
mon discours, lors des prises de rendez-vous...   

En associant une problématique à un territoire, il est tentant de vouloir trouver de suite 
une solution, en mobilisant tous les acteurs du territoire. Il m’est difficile de dégager un 
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diagnostic et de le survoler, cependant avec le peu de temps qui nous ait impartis il est 
impossible de travailler dans la profondeur. De plus, pour les entretiens concernant les 
professionnels, la temporalité n’étant pas symétrique, il n’a pas été aisé de rencontrer 
toutes les personnes ressources ; telles que la Politique de la Ville, le Maire, les agents de 
l’INSEE... 

Pour moi, le travail d’équipe est plutôt aisé, en prenant compte de ma formation à 
l’INAS, j’ai constamment travaillé avec des équipes dans plusieurs matières. J’ai appris à 
composer avec les autres, à interagir et toujours mettre en avant l’objectif et le patient en 
priorité avant l’interaction d’équipe. 

Ceci m’a aidé à intégrer le groupe de TPO, à écouter activement les opinions de mes 
pairs et donc d’avancer dans le projet commun, d’être sans jugement et respecter la vision 
de chacun 

Naturellement les rôles se sont distribués, sans être une suiveuse passive, je n’étais pas 
non plus « leader » du groupe, j’ai aisément trouvé ma place dans le groupe, car j’ai su faire 
des consensus et rediriger les opinions lorsque nous tombions dans de la stigmatisation ou 
préjugés 

Je pense que ma place a été la médiation, c’est-à-dire de permettre à chacun de 
s’exprimer, puisque nous étions tous différents et nombreux (9), certains sont à l’aise à l’oral 
d’autres plus timides, ma responsabilité afin de maintenir une bonne écoute et maintenir le 
lien était de m’assurer que nous pouvions tous donner notre point vue et ajouter des idées. 

5. La formation théorique  

Afin de schématiser, et comme déjà cité à l´introduction, notre stage n´est pas 
seulement que du travail du terrain, il a été articulé avec des cours qu´on assistait durant la 
période de notre stage.  

Le programme des cours nous a été présenté dès notre arrivée par Mme.JAMI et 
Mme.Bettaib, et sont des cours de la première année de la formation des ASS: la laïcité, 
Religions et culture, La mondialisation, les statistiques en lien avec les Travaux Pratiques 
d’Ouverture au champ social, interculturalité et développement, mondialisation et 
développement, introduction à la sociologie urbaine, les notions de groupe, interactions et 
influences du groupe, les microphénomènes du groupe, le diagnostic territorial, la politique 
de la ville, partenariat et mise en réseau, le séminaire euro-méditerranéen, méthodes 
d’intervention en travail social, la reproduction sociale… etc.  

De là nous remarquons qu´il y a une certaine ressemblance avec le programme de notre 
formation à l´INAS, nos acquis théoriques en la matière sont censés être beaucoup plus 
profonds et détaillés puisque les matières s´étalent sur tout un semestre, c´est un 
cheminement, alors que là, nous constatons que nous survolons sur des informations 
générales pendant une durée de trois heure/séance.  
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6. Le séminaire Euro-méditerranéen :  

Du 6 au 8 Juin, c’était en collaboration avec l´Université de Luminy ‘faculté des sciences 
Aix-Marseille université) et l’Institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail 
Social et avec la participation des étudiants de la suisse et l’Allemagne. 

Le thème qui a été retenu c´était « l’inclusion sociale », l´événement a été largement 
suivi par les formateurs et les étudiants. Nous avons présenté à la faculté un exposé sur 
l'inclusion sociale au Maroc (cadre conceptuel, les programmes surtout L'INDH, et notre vie 
associative au sien des associations...).  

Puis nous avons animé avec Monsieur Tounzi Samir (référent de L'IMF au grand 
Maghreb) un atelier sur le travail social au Maroc, et une réunion avec les étudiants retenus 
au stage ASD International (Un programme de mobilité sortante des étudiants de l´IMF vers 
les pays du Maghreb dont le Maroc).  

Tout ce qu´on a avancé rend du module nommé « Monde Pluriel » un module 
pragmatique par excellence. 
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Conclusion 

Nous arrivons à la conclusion du rapport de mon stage effectué à l´IMF à Marseille, 
cette institution qui nous a accueilli et ouvert ses portes pour nous permettre de vivre une 
expérience professionnelle qui ne pourrait être qualifiée que d´enrichissante, et ceci à divers 
niveaux (intellectuel, personnel, humain, professionnel …). 

La rencontre avec d´autres étudiants, d´autres pratiques, d´autres regards nous a 
permis de voir le monde par d´autres angles et avoir des perceptions autres que celles avec 
lesquelles nous nous sommes arrivés. D´autant plus que je me suis vite trouvée intégrée au 
sein des groupes, les échanges qu´on avait étaient intéressants du moment où je comprenais 
en profondeur une culture ou bien des éléments d´une culture qu´on suit mais qu´on ignore 
son origine et/ou son contexte.  

D’un point de vue personnel, j’ai acquis un esprit analytique, une plus grande rigueur du 
travail et une capacité à gérer plusieurs activités tout en arrivant à surmonter les difficultés 
qui pourraient surgir du travail du groupe, étant donné que ce dernier était confronté à des 
oppositions que nous avons essayé de dépasser.  

Sur le plan professionnel, ce qui m´a marqué c´est le fait de constater que mes acquis 
théoriques se transforment en des activités tangibles. Certaines matières avaient 
directement une relation avec ce qu´on faisait sur terrain comme Le développement 
territorial, la politique de la ville…, 

Ajoutons à cela le fait que nous avons pu expérimenter différents outils de recherche et 
d´analyse, tels la posture nécessaire pour mener à bien des entretiens, repérer les personnes 
ressources et les sources d´informations… . 

La notion du territoire a bien été appréhendée dans sa globalité et sa profondeur, et si 
théoriquement on nous a appris que chaque territoire a sa spécificité, l´expérience du stage 
nous a montré le comment. Si on prend deux territoires avec les mêmes besoins, la réponse 
ne serait en aucun cas la même, ou du moins, elle ne serait pas de la même manière. 

Le déroulement des TPO a consisté généralement à la réalisation d´une enquête de 
terrain auprès des acteurs clés sur ce territoire en faisant appel aux outils et techniques de 
recueil des données (Observations, entretiens, rencontres …). Et au-delà du descriptif, il 
s´agira de réaliser un diagnostic permettant de repérer les besoins présents sur ce territoire, 
les réponses qui y sont installées et de mesurer les écarts, les manques ou les sur-réponses.  
Globalement,  on peut dire que les objectifs qui ont été fixés pour ce stage avaient un terrain 
propice pour qu´ils soient atteints.  
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Annexes 

Guides d'entretien : 

Guide d'entretien avec les acteurs : 

1. Que pouvez-vous nous dire du quartier de Vauban ? 
2. b jusqu'où s'étend-il ? 
3. Que pouvez-vous nous dire de votre … (institution/association/structure) au sein du 

quartier? 
4. A quel public et à quelles problématiques les actions de l'association 

(institution/structure) s'adressent? 
5. Quels sont les acteurs avec lesquels vous travaillez sur le territoire ? Est-ce que vous 

travaillez en partenariat ou en réseau ? Quelle est, pour vous, la différence ? 
6. 4. b Et en dehors du territoire ? 
7. Si on vous dit cohésion sociale, qu'est-ce que ça évoque pour vous et comment ça 

s'articule dans le quartier ? 
8. 5. b (facultative) Et si l'on vous dit vivre-ensemble, qu'est-ce que ça vous évoque? 
9. Qu'est-ce que pour vous la précarité? 
10. Pensez-vous qu'il y ait un public de personnes précaires à Vauban ? 
11. Avez-vous connaissance de ce qui est mis en place pour eux ? 
12. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être proposé de plus pour les habitants du quartier ? 
 

Guide d'entretien avec les habitants : 

1. Habitez-vous à Vauban? Depuis quand ? 
2. Jusqu'où s'étend le quartier ? 
3. Comment vous sentez-vous dans le quartier ? 
4. Pensez-vous qu'il y ait de l'entraide entre les habitants ? Pouvez-vous donner des 

exemples ? 
5. Pensez-vous que sur le quartier il y ait particulièrement de précarité ? 
6. Connaissez-vous des structures ou associations qui œuvrent pour des personnes en 

situation de précarité ? 
7. Selon vous, que manque-t-il dans le quartier ? Et pour les personnes précaires 
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Le nouveau code de la famille marocain, entré en vigueur en février 20041, 
constitue sans doute un véritable projet de société. Cependant, ce code n’est 
certainement pas le code qui répond à toutes les exigences égalitaires. Il 
contient des insuffisances, des lacunes, voire, des contradictions. L’exemple de 
la réglementation du mariage des mineures est très significatif. 

En effet, il est certain que les dispositions de l’article 20 du dit code 
représentent une réglementation explicite du mariage des mineures et 
contribuent ainsi à la prolifération de ce phénomène au  Maroc2. Le taux élevé 
de mariage des mineures, montre comment le principe qui fixe l’âge 
matrimonial à 18 ans3 se trouve infléchi par le recours à la règle d’exception 
autorisant ce type de mariage. Et à cause de cette dérogation faite par le 
législateur, le juge voit son rôle d’applicateur de la loi motivé par des raisons 
moralistes tournées vers un conformisme social, en harmonie avec ses propres 
valeurs et convictions plutôt qu’avec l’esprit novateur de la réforme du droit de 
la famille4.   

                                                           
1
 -Dahir N°1-04-22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), (Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426) (6 octobre 2005) portant 

promulgation de la loi N° 70-03 Portant code de la famille.   
2 -En 2005, une hausse de 8,9 %  des mariages des mineures, qui augmentent encore pour passer à 9,7 % en 2006 (soit 

26500 unions sur un total de 273 000). Cette même année, seules 10 % des demandes de dispense ont fait l’objet d’un 
refus, et ce,  malgré le fait que 40% d’entre elles aient fait l’objet d’une enquête sociale et 60% d’une expertise médicale. 
M.N’Diaye, La justice au prisme du genre : Approches comparées. Du texte à la pratique : Les juges et l’application du droit 
de la famille au Maroc et au Sénégal, 2011, p.24. En 2013, plus de 35.000 cas de mariage des  mineures. Etude sur les 
"agressions sexuelles sur les enfants". Réalisée par l'Unicef, le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et 
l'Association meilleur avenir pour nos enfants (Amane). http://www.flash-special.com/articles/flash/2014-12-19/. 
3
 - Dahir N°1-04-22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), (Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426) (6 octobre 2005) 

portant promulgation de la loi N° 70-03 Portant code de la famille.  Article 19. 
4 -M.Mouqit, L’idéal égalitaire féminin à l’œuvre au Maroc. 2009.  L’ Harmattan.  p. 22. 
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C’est à cette question que nous voudrions nous arrêter quelques instants 
afin d’examiner les dispositions de l’article 20 entant que cadre législatif 
réglementant le mariage des mineures comme une exception (I). Une 
procédure d’autorisation, sujette à bien de violations ; sans parler des 
disparités considérables et injustifiables entre les régions en matière 
d’application5. Néanmoins, dans la pratique jurisprudentielle, c’est l’exception 
qui est devenue dorénavant la règle, vue la hausse significative des actes de 
mariage conclus en la matière, donnant ainsi lieu à des violences ayant de 
multiples facettes dont les mineures sont les principales victimes (II).  

I. Le mariage des mineures: Une autorisation 

exceptionnelle réglementée. 

Le code de la famille marocain a conçu  le mariage des mineurs entant 
qu’une exception puisqu’il a fixé l’âge minimum requis pour se marier. Il est en 
principe de 18 ans grégoriens révolus, aussi bien pour les garçons que pour les 
filles.  

Ce faisant, le législateur marocain a unifié l’âge de capacité matrimoniale 
pour l’homme et pour la femme, et par conséquent, il a mis fin à la distinction 
selon le sexe existante sous l’empire de l’ancien code du statut personnel6.  

Par ailleurs, le législateur a laissé une grande place à l’appréciation des cas 
particuliers en prévoyant l’octroi de dispense d’âge. Le code accorde au juge de 
la famille chargé du mariage la faculté d’autoriser la fille (et le garçon) à se 
marier avant même d’atteindre l’âge de dix huit ans prévu par l’article 19. 

Cependant,  le législateur ne fixe pas un âge au dessous de 18 ans pour 
autoriser le mariage du mineur ce qui donne lieu à un grand vide juridique7. 
L’appréciation de cet âge relève du pouvoir souverain du juge8. La décision 
judiciaire autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun recours, 
elle est exécutoire dans l’immédiat. En revanche, la décision refusant cette 

                                                           
5
 -Alors que certaines régions connaissent le mariage de fillettes de moins de 15ans, les tribunaux de 

Casablanca ont limité l’âge minimum à 17 ans pour l’octroi de l’autorisation de mariage. Coalition 

« Printemps de la dignité » Mémorandum sur le mariage des mineures. Juin 2014 .p 5.   
6 - M. Chafi. Le droit de la famille au Maroc. 1

ère
 édition. 2015. p. 33 

7
 - Le code de la famille à la lumière de la pratique jurisprudentielle. Mémoire de fin d’étude en droit privé. Master Genre et 

droits des femmes des deux rives de la méditerranée. Préparé par Madame Najat Chentouf. 2009/2010. p 69 et suivants. 
8 - Dahir N°1-04-22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), (Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426) (6 octobre 2005) portant 

promulgation de la loi N° 70-03 Portant code de la famille.  Article 20. 
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autorisation peut faire l’objet de recours conformément aux règles de droit 
commun. 

Devant cette situation, de nombreuses associations de la société civile ont 
revendiqué l’abrogation de l’article 20 pour la simple raison qu’il s’agit bien 
d’une pédophilie légalisée, une légitimation législative de plusieurs types de 
violences exercés à l’encontre des  mineures.  

II. Le mariage des mineures : Une violence flagrante à 

multiples facettes.  

Comme il a été mentionné, le mariage des mineures est un phénomène qui 
continue à prendre de l’ampleur au Maroc, une situation qui a préoccupé 
plusieurs organisations des droits de l’Homme qui ne cessent de tirer la 
sonnerie d’alarme. Ces dernières qui se sont chargées d’élaborer des rapports 
dévoilant les répercussions néfastes de ce fléau, spécialement, sur les 
mineures. Et c’est ainsi que le rapport de la ligue démocratique des droits de la 
femme (2009) a confirmé que le mariage des mineures reste un des points 
faibles du nouveau code. Aussi, les magistrats y répondent favorablement dans 
86 % des cas, surtout dans le monde rural.9  

Et si le mariage des enfants est une violation des droits  de l’Homme pour 
les filles aussi bien que les garçons, cependant, il constitue peut-être la forme 
la plus répandue de maltraitance sexuelle et d’exploitation des filles.  

 En effet, la séparation avec la famille et les amis, la privation de la liberté 
d’avoir des échanges avec des jeunes de son âge et de participer à des activités 
communautaires et la restriction des possibilités d’éducation figurent parmi les 
conséquences négatives de ces mariages. Le mariage des enfants peut 
également conduire au travail sous contrainte, à l’esclavage et à l’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales.  

Et parce qu’elles ne peuvent refuser d’avoir des relations sexuelles ou 
exiger l’utilisation de préservatifs, les filles mariées courent souvent de graves 
risques sur le plan de la santé comme des grossesses précoces, des infections 
sexuellement transmissibles et, de plus en plus, le VIH/SIDA10. Dans certains 
cas, les parents autorisent le mariage de leurs enfants par nécessité 

                                                           
9
 - A. Belarbi. Egalité - Parité histoire inachevée.  2012 .Edition le fennec. p 209. 

10 - Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).Mai 2006.Fiche d’information sur la protection de l’enfant.  
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économique, spécialement, dans le monde rural où on peut souligner 
une exploitation illégale de l’article 16  du code de la famille, relativement à 
l’authentification du mariage. En effet, cet article qui vise à faciliter la 
reconnaissance du mariage, en particulier en milieu rural, au profit des couples 
n’ayant pas pu officialiser leur union en raison d’empêchements majeurs, 
permet de reconnaître des opérations relatives au mariage des mineures, 
conclues en  dehors de la loi11.  

Pour toutes ces raisons, et encore d’autres, cette union ne peut être 
considérée qu’un moyen efficace  de mettre une mineure sous la tutelle de 
l’homme et de garantir la soumission au ménage du mari donnant ainsi lieu à 
une violence ayant de multiples facettes envers l’épouse/ mineure. Entre 
autres, nous citons :   

- Le mariage des mineures est une violence juridique exercée à l’encontre 
des droits de l’enfant. Une transgression expresse du principe de 
l’intérêt supérieur de l’enfant et du consentement des parties 
contractantes, en l’occurrence, la mineure. Outres, C’est une atteinte à 
ses droits à la santé sexuelle et reproductrice. En plus, cette dérogation 
à la règle fixant l’âge matrimonial a donné lieu à une incompatibilité 
incontestable avec les chartes et conventions des droits de l’Homme 
dont le Maroc est signataire12.  

- Le mariage des mineures est un phénomène nuisible à la santé, 
physique aussi bien que psychique, des mineures mères. Outre, cette 
pratique coutumière est un facteur entravant la scolarité des 
épouses/enfants, réduisant leurs opportunités d’accès à l’emploi et 
restreignant leur autonomie économique. Cela qui n’est pas sans effets 
néfastes sur toute la famille, voire, sur l’ensemble de la société. Une 
nouvelle sorte de violence économique dont la mineure est la principale 
victime13. 

                                                           
11 - À signaler que le législateur marocain a permis pour la troisième  fois, depuis la promulgation du code, aux conjoints 

n’ayant pas rédigé leur acte de mariage de recourir au tribunal pour reconnaitre leur union. Cette position est critiquable 
pour plusieurs raisons dont la principale consiste en le contournement des restrictions à la polygamie et au mariage des 
mineures. Ainsi, le législateur n’a pas rompu avec le passé puisque le mariage pouvait toujours être célébré en la forme 
coutumière en dehors de la présence des adouls et sans rédaction immédiate d’un acte de mariage.   
12 -La convention internationale relative aux droits de l’enfant (Article 1) ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993. La 

convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(Les articles 1 et 16) ratifiée par le 
Maroc le 21 juin 1993.  La déclaration universelle des droits de l’Homme (Art 16). Le pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (Article 10) Ratifié par Le Maroc le 3 mai en 1997. Le pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (Article 23) Ratifié par Le Maroc le 3 mai en 1997. 
13 -L’organisation Mondiale de la santé (OMS) en collaboration avec le Fonds des nations unies pour la population, les 

adolescentes mariées : Toujours soumises aux risque : Rapport conjoint de l’OMS et du Fondes des nations unies pour la 
population 2007. Coalition « Printemps de la dignité » Mémorandum sur le mariage des mineures. Juin 2014 .p 20. 
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- Faute de maturité, une mineure mariée est en principe incapable de 
partager les responsabilités qui découlent normalement d’une relation 
conjugale. Ainsi, le mariage précoce expose davantage la fille mineure à 
la violence conjugale, matérielle aussi bien que morale, et l’y rend plus 
réceptive, de par son âge et de par les troubles susmentionnées14.   

- La fille (ou le garçon) mineure mariée conformément aux dispositions 
des articles 20 et 21  acquièrent la capacité civile pour ester en justice, 
sans passer par le tuteur légal interposé ; mais cette capacité est limitée 
uniquement à l’exercice des droits et obligations nés du mariage. 
Autrement dit, le mariage fait émanciper la mineure pour tout ce qui 
concerne les droits et obligations résultant du mariage. En dehors de ce 
cas,  si cette dernière n’est pas émancipée par décision judicaire du juge 
en vertu de l’article 218 du code de la famille. Elle reste sous tutelle. Ce 
qui reflète une incohérence, voire, une ambigüité au niveau des textes 
de loi. 

En définitive, les dispositions des articles 20 -21-22 du code de la famille 
marocain donnent aux hommes un droit d'accès sur les corps de leurs femmes 
mineures que celles-ci ne peuvent pas refuser. Un héritage culturel dans un 
pays influencé par les traditions et les coutumes. Sans doute, ces dispositions 
entravent l’instauration d’un environnement protecteur pour les enfants 
d’autant plus qu’elles constituent une anomalie qui est en contradiction avec 
les dispositions de la nouvelle constitution qui a attribué une place non 
négligeable au statut de la femme15. Nous pensons que le changement 
continuera, mais nous craignions que cela ne se réalise pas de façon 
harmonieuse, car s’il existe des courants favorables au changement, d’autres 
courants conservateurs font à l’inverse ce qu’ils peuvent pour le freiner ou 
l’empêcher.  

                                                           
14 - Ibid.  
15

 -Dahir N° 1-11-91 du 27 Chaâbane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution. Bulletin 

officiel n° 5964 bis du 28 Chaâbane 1432 (30/07/2011). 
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 من األولويات االستراتيجية لسياسته، همالطفل وحقوقالمرأة و يعد المغرب في طليعة الدول التي جعلت قضايا 

تجسد ذلك التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة والمهابة محمد السادس نصره هللا ومقتضيات الدستور المغربي 

الطفل وتنشئته التنشئة السليمة وحمايته من كافة أشكال اإلساءة وسوء المرأة و التي تستهدف النهوض بوضعية 

الطفولة في بالدنا شأن عام مشترك تتدخل فيه العديد من  المعاملة ليكون عنصرا صالح لمجتمعه ووطنه لذا فحماية

القطاعات وفق توجيهات وطنية طموحة تراعي احتياجات الطفل ونموه وتتماشى مع المعايير الدولية، وتجسد ذلك 

 والتي تشكل فيها الحماية القانونية والقضائية صرحا( 6161-6102)السياسة العمومية المندمجة حول حماية الطفولة 

أساسيا تستجيب له خطة عمل وزارة العدل لحماية الطفولة، التي هي تنزيل لتوصيات الميثاق الوطني إلصالح 

 :منظومة العدالة ذات الصلة بتعزيز حماية الطفل السيما 

بشأن تعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة، السيما الفئات المجتمعية البيشة واألطفال وذوي  26التوصية  -

 :تياجات الخاصة االح

وتوسيع . بشأن تعزيز حماية األحداث الموجودين في نزاع مع القانون أو ضحية جريمة 26والتوصية  -

استكماال لمالءمة . الفضلىالحماية القانونية األحداث الموجودين في وضعية صعبة، مما يحقق مصلحتهم 

 .التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الطفل

المتعلقة بإحداث نظام المساعدة القانونية المجانية، خاصة من خالل تمكين المحاكم من  060التوصية  -

المساعدات االجتماعيات والمساعدين االجتماعيين، على مستوى أقسام قضاء األسرة وخاليا التكفل بالنساء 

 :واألطفال ضحايا العنف 

 جوهريال شهد المغرب خالل العشرية األخيرة تحوال لمنظومة حماية الطف المؤطرانسجاما مع هذا السياق العام 

الفضلى االعتبار األول،  الطفلوالمفاهيم األساسية المعتمدة تتمثل بالخصوص في إيالء مصلحة  المبادئعلى مستوى 

من اتفاقية حقوق الطفل والتي اعتمدها المشرع في مختلف  6تماشيا مع المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 

 :  نين السيماالقوا

توفير الوقاية والحماية للطفل من كافة مظاهر سوء المعاملة والعنف والقهر االجتماعي التي يمكن أن تستهدف 

الدستورية والتشريعات  المبادئسالمته الجسدية والنفسية ونموه وتكوينه، انشغال أساسي للمملكة المغربية تجسده 

 .عيال للتوجيهات الملكية الساميةالوطنية انسجاما المرجعيات الدولية، وتف
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I. تواجه النساء في المغرب عنفا مستمرا ومتكررا: تقديم. 

فإن اإلحصائيات المتوفرة تفيد بأن  فيه تحديد مدى انتشار ظاهرة العنف بشكل دقيق عبر المغرب، يتعذرفي وقت 

حول مدى تفشي ظاهرة  1122وقد خلصت الدراسة الوطنية لسنة . العنف المنزلي يُشكل ظاهرة متفشية بشكل كبير

سنة تعرضن لشكل من  86و  26من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  %8126العنف الممارس ضد النساء، أن 

سبقت إجراء البحث أشكال العنف خالل السنة التي
1

من أفعال العنف هذه،  %55 هذا وقد توصلت نفس الدراسة إلى أن. 

من حاالت العنف % 3تم ارتكابها من طرف أزواج الضحايا ولم يتم التبليغ عن التعرض ألفعال العنف إال في 
2

كما أن . 

في ثمانية حاالت من أصل عشر )صرح بأن المعنف في معظم األحيان هو الزوج  1122تقرير آخر تم تقديمه في سنة 

(حاالت كما ورد في التقرير
3

باإلضافة إلى هذا، فإن هناك قبول شبه عام لظاهرة العنف المنزلي وانعدام ثقة كبيرة في . 

وقد توصلت الدراسة بعد استجواب العديد من . منظومة العدالة مما يجعل التبليغ عن العنف استثناء وليس قاعدة

نهم يعتبرون أن ضرب الزوج لزوجته يكون مبررا في بعض األحيانم % 33األشخاص أن 
4

كما أن هناك دراسة . 

من النساء ضحايا العنف عبرن عن عدم ثقتهن في منظومة العدالة % 86أخرى أكدت أن 
5

 . 

  

                                                           
1
الصيغة )حول مدى انتشار العنف الممارس ضد النساء  النتائج الرئيسية للبحث الوطني"المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب  - 

la-de-etude-l-a-consacree-debat-http://www.hcp.ma/Conference- :متواجدة على الموقع اإللكتروني( 1122يناير ( )الفرنسية

Maroc_a66.html-au-femmes-de-egard-l-a-violence، ( 1122 أكتوبر 6تمت آخر زيارة للموقع في) انظر كذلك إلى نساء األمم ،

على  1122يناير  21" س النوع االجتماعياإلصدار الموسع للحكومة المغربية للدراسة المرتبطة بالعنق الممارس على أسا"المتحدة، 

violence-based-gender-extensive-releases-government-http://www.unwomen.org/2011/01/moroccan-:الموقع اإللكتروني

study/ ( 1122أكتوبر لسنة  6آخر زيارة.) 
 .أنظر المرجع السابق - 2
: الممارسات المرتبطة بحقوق اإلنسان"كتابة الدولة للواليات المتحدة األمريكية، تقارير الدول حول الممارسة المرتبطة بحقوق اإلنسان،  - 3

 :الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء، على الموقع اإللكتروني :، المرجعية(1122أبريل  8" )1121المغرب 
.http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm 
 :انظر إلى الموقع اإللكتروني" الشرق األوسط إفريقيا :1121-1122تطور نساء العالم، نشرة "نساء األمم المتحدة  -4

Women.pdf-Worlds-the-of-Progress-MENA-Factsheet-content/uploads/2011/06/EN-http://progress.unwomen.org/wp 
 (. 1122أكتوبر  6آخر زيارة للموقع يوم  تمت)
 .المرجع السابقانظر  - 5

http://www.hcp.ma/Conference-debat-consacree-a-l-etude-de-la-violence-a-l-egard-de-femmes-au-Maroc_a66.html
http://www.hcp.ma/Conference-debat-consacree-a-l-etude-de-la-violence-a-l-egard-de-femmes-au-Maroc_a66.html
http://www.hcp.ma/Conference-debat-consacree-a-l-etude-de-la-violence-a-l-egard-de-femmes-au-Maroc_a66.html
http://www.unwomen.org/2011/01/moroccan-government-releases-extensive-gender-based-violence-study/
http://www.unwomen.org/2011/01/moroccan-government-releases-extensive-gender-based-violence-study/
http://www.unwomen.org/2011/01/moroccan-government-releases-extensive-gender-based-violence-study/
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm
http://progress.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/EN-Factsheet-MENA-Progress-of-the-Worlds-Women.pdf
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II. تكوين شبكة المنظمات غير الحكومية لمواجهة العنف الممارس ضد النساء. 

شبكة المنظمات الغير الحكومية المحلية بالمغرب من أجل النهوض بقانون لتجريم العنف الممارس ضد من قامت 

استشارات تقنية لفائدة جمعية المناصرين  قدمتوقد . النساء، والذي سوف يكون األول من نوعه في العالم العربي

كما نظمت العديد من  ،س ضد النساءالعنف الممارخاص بقانون  الجمعيات الغير حكومية من أجل صياغة قانون

الدورات التكوينية حول الممارسات الجيدة في عالقة بالتشريع الخاص بالعنف الممارس ضد النساء وكيفية مواجهته 

غير الحكومية بتنظيم الوكجزء من هذه المبادرة قامت المنظمات  .باإلضافة إلى المهارات المرتبطة بالمناصرة التشريعية

ومجموعات بؤرية على مستوى العديد من المناطق النائية والمنعزلة عبر  ،ية على مستوى القاعدةحمالت تحسيس

وتمت عملية المناصرة على مستوى مراكز صنع القرار وطنيا وجهويا من أجل إصدار قانون خاص بالعنف  .المغرب

 .الممارس ضد النساء

  



 

 

5 

III. يبالتزامات المغرب وفقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذ: 

2993يونيو لسنة  12لقد قام المغرب بالمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في 
1

وتعرف االتفاقية التعذيب في . 

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا "بأنه  2المادة 

أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف ... على معلومات أو على اعتراف، الشخص أو من شخص ثالث،

رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية
2
. 

تلزم، اتفاقية مناهضة التعذيب المغرب، بحماية الضحايا من العنف المنزلي ومحاسبة المعتمدين حسب ما هو 

اءات التشريعية أو اإلدارية أو القضائية الفعالة أو أية إجراءات اتخاذ كل دولة لإلجر"بخصوص  1وارد في المادة 

التي تقضي بأنه يجب اعتبار جميع أعمال التعذيب جرائم  6وما هو وارد في المادة ..." أخرى لمنع أعمال التعذيب 

التي  7المادة بموجب القانون الجنائي للدولة وبالتالي فهي تستوجب العقاب بعقوبات مناسبة، وحسبما هو وارد في 

تقضي بتجريم أفعال التعذيب وعرض قضاياها على السلطات المختصة بقصد بتقديم الشخص للمحاكمة، وحسب ما 

التي تحث على القيام بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة من طرف السلطات المختصة والمحايدة، وما  21ورد في المادة 

الشكاوى إلى السلطات المختصة وضرورة اتخاذ الدولة  بخصوص حق الضحايا في رفع 23هو وارد في المادة 

بخصوص تمتع  26للخطوات الالزمة من أجل ضمان حماية مقدمي الشكاوي والشهود وأخيرا كما هو وارد في المادة 

ضحايا التعذيب بحق قابل للتنفيذ في التعويضات العادلة والمناسبة، وفي حالة وفاتهم يصير لألشخاص الذين كانوا 

 .ونهم الحق في التعويضيعول

. إن لجنة مناهضة العنف قد أقرت بأن العنف المنزلي يدخل في إطار االلتزامات التي وردت في مواد االتفاقية

فالعنف الممارس ضد النساء، أو العنف المنزلي كضرب من ضروبه يتعارض مع فحوى االتفاقية عندما ال تقوم 

ال تقدم مرتكبي العنف للمحاكمة من أجل اتخاذ العقوبات وفرض التدابير الحكومة المعنية بالتصدي لظاهرة العنف و

 :، فإن1وكما ورد في التعليق العام رقم . الزجرية في حقهم

حيثما توفر للسلطات العمومية أو الموظفين الرسميين أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ما ...

األشخاص أو الموظفين غير الرسميين من يرتكبون  يكفي من األدلة المعقولة، التي تفيد بأن هناك من

أعمال التعذيب وسوء المعاملة، ولم يتم اتخاذ أية تدابير من أجل منع هؤالء الموظفين غير الرسميين أو 

األشخاص والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن الدولة 

هم كاملة في أن يعتبروا مرتكبين لهذه الجرائم أو شركاء فيها أو مسئولين وموظفيها يتحملون مسؤوليت

إن فشل الدول المعنية في اتخاذ . بمقتضى هذه االتفاقية عن موافقتهم على هذه األفعال المحظورة

التدابير الالزمة من أجل التدخل لوقف ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب وتوفير التعويضات الالزمة 

لتعذيب وعدم إعطائها األهمية الضرورية لمثل هذه األفعال، جدير بأن يشجع مرتكبي هذه لضحايا ا

إن اللجنة تطبق هذا المبدأ على فشل الدول األطراف . الجرائم بل يؤكد قبول الدولة لمثل هذه الممارسات

المنزلي  في منع وحماية الضحايا من العنف المبني على أساس النوع االجتماعي، كاالغتصاب والعنف

 . وختان الفتيات وتجارة األشخاص

أبريل  17من اتفاقية مناهضة التعذيب فإن المغرب قدم تقريره الرابع للجنة يوم  29وتبعا لما هو وارد في المادة 

1119
3

وفي التقرير الذي تم تقديمه للجنة، فإن المغرب لم يضمنه ولو إشارة واحدة للعنف الممارس ضد النساء أو . 

لمنزليالعنف ا
1
. 

                                                           
1
 .غير مرتبط بمدى التزامها بإعمال االتفاقية فيما يتعلق بالعنف المنزلي - 

 
2

- 4.pdf-MAR-C-http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT ( 21تمت آخر زيارة للموقع يوم 

 (.1122أكتوبر 
 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT-C-MAR-4.pdf
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من قائمة األسئلة والقضايا، طالبت اللجنة الحكومة المغربية بشرح وتفصيل اإلطار القانوني الذي  28وفي الفقرة 

يستوعب ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، وباإلدالء بإحصائيات حول الظاهرة ووصف التدابير التي تم اتخاذها من 

أجل القضاء عليها
2

من قائمة القضايا واألسئلة  28ربية باإلدالء بتصريح لها بخصوص الفقرة وقد قامت الحكومة المغ. 

"(LOI"والتي سيتم اإلشارة إليها أسفله كجواب أو رد الحكومة على قائمة أسئلة ومواضيع اللجنة )للجنة 
3
. 

ن طريقة إن رد الحكومة على قائمة المواضيع واألسئلة يشير إلى بعض اإلجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحسي

وبشكل عام يمكن القول بأن الردود المكتوبة بقيت في مجملها فضفاضة . التعامل مع ظاهرة العنف الممارس ضد النساء

إن األجوبة والتعليقات على قائمة المواضيع والمسائل المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري ارتكزت أساسا . وغير محددة

قيد الدارسة والتطوير على مستوى وزارة العدل، ولكنها لم تتطرق للتعويضات على مشروع القانون الجنائي الذي هو 

كما لم يتم التطرق لمختلف ضروب الحماية الواجب توفيرها للضحايا وال لكيفية محاسبة . التي يتعين منحها للضحايا

قرير الدوري ال يقر وال يقدم أية باإلضافة إلى هذا فإن رد الحكومة على أسئلة اللجنة المتعلقة بالنظر في الت. المعتدين

توضيحات بخصوص عزم الحكومة المغربية على تحقيق التزامها بشأن إصدار قانون خاص وناجع مرتبط بالعنف 

الممارس ضد النساء كما هو وارد في اإلعالنات السابقة وفي التوصيات التي يتم تقديمها وعرضها على الجهات 

لدول األطراف لمقتضيات االتفاقياتالمسئولة عن مراقبة مدى احترام ا
4

وبهذا تكون التدابير المتخذة من طرف . 

الحكومة المغربية والواردة في رد هذه الحكومة على أسئلة اللجنة في قائمة مواضيعها وتساؤالتها المتعلقة بالنظر إلى 

ن العنف المنزلي ومساءلة المعتدين التقرير الدوري، قد فشلت في تحقيق التزامات الحكومة المغربية في حماية النساء م

 .ومتابعتهم حسب مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب

  

                                                                                                                                                                                
4.pdf-MAR-C-ocs/AdvanceVersions/CAThttp://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/d ( أكتوبر  21تمت آخر زيارة للموقع يوم

1122 .) 
وثيقة ( 1111نونبر  5)من االتفاقية  21من االتفاقية طبقا للمادة  21النظر إلى التقارير التي قامت الدول األطراف بتسليمها طبقا للمادة  - 1

 :موجود على الموقع االلكتروني CAT/C/MAR/4األمم المتحدة 

4.pdf-MAR-C-http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT ( أكتوبر  21تمت آخر زيارة للموقع يوم

1122.) 
 11)، قائمة القضايا الواجب أخذها بعين االعتبار إثر النظر إلى التقرير الدوري الرابع للمغرب (CAT)م المتحدة لمناهضة العنف لجنة األم - 2

 : ، موجود على الموقع االلكتروني26في الفقرة  CAT/C/MAR/4وثيقة األمم المتحدة ( 1122يونيو 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT.C.MAR.Q.4_en.pdf ( تمت آخر زيارة للموقع 

 (.1122أكتوبر  21يوم 
وثيقة ( CAT/C/MAR//4)الدوري الرابع للمغرب الذي يجب ربطه بالتقرير ( CAT/C/MAR/Q/4)رد الحكومة المغربية على قائمة القضايا  - 3

 :موجودة على الموقع اإللكتروني 01-81، الفقرات (1122شتنبر  CAT/C/MAR/Q/4( )21)األمم المتحدة 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.Q.4.Add.1.pdf ( 1122أكتوبر  22تمت آخر زيارة للموقع يوم) 

، متوفر على الموقع (والرابع التعليقات الختامية ألحدث التقريرين الدوريين الثالث 1118، فبراير CEDAWللجنة  12انظر مثال إلى الفقرة  - 4

 http://olddoc.ishr.ch/hrm/tmb/treaty/cedaw/reports/cedaw%2040/cedaw_40_morocco.pdf  :االلكتروني

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT-C-MAR-4.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT-C-MAR-4.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT.C.MAR.Q.4_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.Q.4.Add.1.pdf
http://olddoc.ishr.ch/hrm/tmb/treaty/cedaw/reports/cedaw%2040/cedaw_40_morocco.pdf
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IV. غربمالتطورات األخيرة المتعلقة بظاهرة العنف المنزلي بال: 

إذ يدخل العنف الممارس ضد النساء  ،ليس هناك أي تشريع خاص بالعنف الممارس ضد النساء في المغرب حاليا

( 1113والتي تم تعديلها كمقتضيات خاصة بالعنف منذ سنة ) 2981في إطار المقتضيات العامة للقانون الجنائي لسنة 

وال تقوم منظومة العدالة في حاالت العنف الممارس على أساس النوع االجتماعي، كحاالت التحرش الجنسي 

إال أن هناك بعض التطورات . باتخاذ التدابير الزجرية الضرورية إال في حاالت قليلة ،ليواالغتصاب واالعتداء المنز

بخصوص اإلطار القانوني العام بالمغرب والتي ترتبط بمدى احترام المغرب اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية والتي 

 .يدخل في إطارها حماية الضحايا ومحاسبة المعتدين

:العنفالممارسضدالنساءمشروعالقانونالمرتبطب -أ

، قامت الحكومة المغربية باإلدالء بالعديد من التصريحات على المستويين الوطني والدولي 1118منذ سنة 

بخصوص عزمها على إصدار قانون خاص بالعنف الممارس ضد النساء، وخالل السنوات الثالثة الماضية، قامت 

بالتصريح أكثر من مرة أن إصدار هذا القانون مسألة حتمية، في بداية سنة وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن 

تم التصريح فيه، أنه تم تقديم مشروع القانون لألمانة العامة للحكومة مما يعتبر الخطوة األولى في المسار  1121

 .التشريعي، لم يتم اإلعالن الرسمي عن مشروع القانون و الزال وضعه غير واضح

وشركاؤها باالشتغال على مشروع قانون للعنف ضد النساء، تمت بلورته بشراكة  Global Rightsقامت منظمة 

وقد تم استعمال مشروع القانون هذا من أجل تشكيل لوبيات على مستوى  1121مع المنظمات غير الحكومية في مارس 

 .البرلمانيين وموظفي الوزارات المعنية

برلماني لحزب االستقالل بتقديم مقترح قانون حول العنف الممارس ضد ، قام الفريق ال1122خالل شهر أبريل 

النساء أمام لجنة العدل وحقوق اإلنسان في مجلس النواب
1

ونحن ال ندري ما إذا كان مشروع القانون هذا ال زال . 

 .مأخوذا بعين االعتبار أم ال

:الدستورالمغربيالجديد-ب

تمت المصادقة على دستور جديد عن طريق استفتاء دستوري وقد تم إصدار  ،1122خالل شهر يوليوز من سنة  

هذا األخير
2

وتجدر اإلشارة إلى أن الدستور الجديد يحتوي على بعض المواد والمقتضيات التي إذا تم تطبيقها بشكل . 

لمغربناجع من شأنها أن تساند مقاربة إيجابية وفاعلة في التعامل مع العنف الممارس ضد النساء با
3

تقر  29إن المادة . 

كما تقر المادة . بالمساواة بين الجنسيين من حيث الحقوق المدنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية

مادة صميمية من حيث حظرها لجميع  11الحق في السالمة الشخصية وتعتبر المادة  12الحق في الحياة والمادة  11

س بالسالمة البدنية والعقلية والكرامة وكذلك لجميع ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية والمهنية الخروقات التي تم

تحت أية ظرفية سواء تمت هذه الخروقات من طرف موظفين رسميين أو من طرف أشخاص ال ينتسبون لألجهزة 

 .الحكومية

والحق ( 21المادة )ه لحرية تنظيم األنشطة إن الدستور الجديد يؤكد على أهمية المنظمات غير الحكومية بإقرار

والحق في ( 25المادة )وحق المواطنين في تقديم العرائض للسلطات العمومية ( 19المادة )في التجمع وخلق الجمعيات 

باإلضافة إلى الحق في ( 26المادة )المشاركة الفاعلة في المسار التشريعي عن طريق تقديم مشاريع قانون للبرلمان 

 .17مة كما هو وارد في المادة المعلو

                                                           
 http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1232 :متوفر على الموقع االلكتروني - 1
 :، متوفر على الموقع االلكتروني1122الصيغة الفرنسية الرسمية لدستور  - 2

 http://www.sgg.gov.ma/constitution_2011_Fr.pdf ( 1122أكتوبر  21تمت آخر زيارة يوم) 
 .انظر المرجع السابق - 3

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1232
http://www.sgg.gov.ma/constitution_2011_Fr.pdf
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إن الدستور الجديد يسمح بخلق مؤسسات يمكن لها أن تلعب دورا حقيقيا وفاعال في المضي قدما بمشروع القانون 

حسب ما هو وارد في )المرتبط بالعنف الممارس ضد النساء، من ضمنها هيأة المناصفة ومحاربة جميع أنواع التمييز 

والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ( 289و  31المادتين )شاري لألسرة والطفولة والمجلس االست( 29المادة 

 (.282المادة )والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ( 252المادة )

 :التعديالت المرتبطة بالقانون الجنائي -ت

وتعتبر التعديالت الخاصة بالعنف الممارس ضد ) 2981إدراج العديد من التعديالت على القانون الجنائي لسنة  تم

والتي كان لها أثر على الوضع القانوني للنساء إضافة إلى ( 1113النساء ضمن آخر التعديالت التي تم إدخالها سنة 

ليست هناك أية قوانين لتجريم . وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك. ينتوفيرها للحماية لضحايا العنف وإمكانية محاكمة المعتد

العنف المنزلي في القانون الجنائي المغربي إال أن القانون الجنائي المغربي يتضمن أحكاما عامة للحظر والمنع والتي 

ن الظروف يمكن تطبيقها على العنف المنزلي، بما في ذلك مقتضيات تقتضي بأن العالقة الزوجية تشكل ظرفا م

التشديدية في المتابعة والمحاكمة في حاالت االعتداء والضرب
1
 

 :التغييرات التي تمت على مستوى مدونة األسرة -ج

بعض التعديالت على الوضع القانوني للنساء إذ أن مدونة األسرة الجديدة  1116لقد أدخلت مدونة األسرة لسنة 

سنة 26إلى  25حرصت على رفع السن األدنى لزواج الفتيات من 
2
. 

باإلضافة إلى هذا، فإن مدونة األسرة حرصت على تقنين الحق في طلب الطالق على أساس مبدأ التطليق 

للشقاق
3

إخالل : وإال استوجب على المرأة بخالف الرجل تبرير طلب التطليق للشقاق على أساس أحد هذه األسباب. 

.اإلنفاق، غياب الزوج، العيب، اإليالء و الهجرالزوج بشرط من شروط عقد الزواج، الضرر، عدم 
4
  

  

                                                           
، انظر إلى رد الحكومة على قائمة القضايا للجنة المكلفة بالنظر إلى التقارير الدورية، الفقرة 424و  414القانون الجنائي المغربي، المواد  - 1

  :التقارير الخاصة على الموقع االلكتروني Freedom Houseانظر أيضا إلى  ،01
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=178  

 .21، المادة I، الباب 1، العنوان 2مدونة األسرة المغربية، الكتاب  - 2
 .14-10المواد : 1مدونة األسرة المغربية، الكتاب  - 3
 .18المادة : 1مدونة األسرة المغربية، الكتاب  - 4

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=178
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V. المعيقات التي تساعد على استمرار تفشي ظاهرة العنف بالمغرب: 

في وقت تقر فيه الحكومة المغربية، في ردها على قائمة أسئلة اللجان التي تنظر في التقارير الدورية، أن هناك 

نجد أنه ليست هناك أية تشريعات خاصة تتعامل مع ظاهرة العنف من اآلليات القانونية ما يحمي النساء من العنق، 

إن المقتضيات السارية المفعول . الممارس ضد النساء أو توفر أية تعويضات أو حماية حقيقية للنساء من هذا العنف

ة في حاالت والمعمول بها حاليا يمكن اعتبارها متقادمة وفضفاضة وال يتم تطبيقها بشكل ناجع من طرف منظومة العدال

العنف المبني على أساس النوع االجتماعي، كحاالت التحرش الجنسي واالغتصاب والعنف المنزلي وتعتبر هذه مسألة 

وكما تم التطرق إلى ذلك أعاله فإنه يتعين على الحكومة المغربية إدخال العديد من . تستوجب أن يتعامل معها في الحين

 .ن يتسنى لها أن تفي بجميع التزاماتها التي تفرضها عليها هذه االتفاقيةالتعديالت اإلضافية األخرى من أجل أ

يعتبر عدم إصدار قانون خاص بالعنف . غياب نص قانوني صريح حول العنف الممارس ضد النساء بالمغرب

تي من االتفاقية وحاجزا يحول دون وفاء المغرب بالتزاماته ال 3و 1الممارس ضد النساء خرقا صريحا للمادتين 

تفرضها عليه هذه االتفاقية ولهذا يتعين على الحكومة المغربية، إصدار قانون متكامل خاص بالعنف الممارس ضد 

النساء بمقتضياته المدنية والجنائية، وذلك في أقرب اآلجال كما أنه من الضروري أن يكون القانون الذي سوف يتم 

. التي من شأنها حماية ضحايا العنف المنزلي ومحاسبة المعتدين إصداره قانونا ناجعا ومتضمنا لكل العناصر الضرورية

 :وكما جاء في أقوال إحدى عضوات إحدى المنظمات غير الحكومية المغربية

يمكن القول بأن أفضل حماية يمكن توفيرها للنساء ضحايا العنف هي إصدار قانون خاص لحماية » 

اآلليات الخاصة والكفيلة بضمان أكبر حماية للضحية النساء من العنق المنزلي، قانون من شأنه تحديد 

«من قبيل إصدار األوامر الحمائية وإبعاد المعتدي عن محل إقامة الضحية
1
. 

إن الدستور الجديد يخول العديد من . لم يتم بعد تفعيل المقتضيات الحمائية التي يتضمنها الدستور الجديد

اإلمكانيات المهمة التي من شأنها ضمان المساواة بين الرجال والنساء واالعتراف بالعنف الممارس ضد النساء في 

المجالين العام والخاص وبالرغم من كون مقتضيات الدستور الجديد تقر بضمان حق النساء في التحرر من العنف 

من اإلقرار بسمو الصكوك الدولية حول حقوق اإلنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها وبسمو الممارس ضدهن، البد 

باإلضافة إلى هذا، فإن التأويل الموضوعي والصميمي للدستور سيكون ضروريا من . الدستور على القوانين الوطنية

تم استئصال هذه األخيرة عن طريق أجل ضمان مختلف الشروط والعناصر الحمائية الواجب توفيرها للمرأة، وحتى ال ي

لهذا الغرض . القوانين الموجودة حاليا والتي تضر بحقوق المرأة وتسمح للمعتدين وممارسي العنف باإلفالت من العقاب

صارت ترجمة المقتضيات الدستورية اإليجابية بشكل بناء وموضوعي من مفاهيم نظرية إلى ممارسات واقعية مسألة 

 .التغيير الحقيقي ضرورية من أجل ضمان

يتضمن القانون الجنائي المغربي العديد من . فشل منظومة العدالة في حماية النساء من العنف المنزلي

المقتضيات الزجرية العامة التي يمكن تطبيقها على العنف المنزلي، إال أن العنف الممارس على أساس النوع االجتماعي 

معه بشكل صارم وزجري وال مجال لتطبيق مقتضيات القانون بشكل حازم بما فيه العنف المنزلي ال يتم التعامل 

وقد نقلت إحدى المنظمات غير الحكومية بالمغرب في أحد تقاريرها أن فشل ممثلي منظومة العدالة في توفير . بصدده

ولون عن الحماية الضرورية لضحايا العنف المنزلي إنما يعكس تصورا وموقفا عاما يقضي بأن ضحايا العنف مسئ

ارتكاب العنف في حقهم وأن العنف المنزلي يشكل شأنا أسريا خاصا
2

وفي هذا الصدد نقلت إحدى المنظمات غير . 

 :الحكومية بالمغرب

أن الحماية التي يوفرها رجال الشرطة للنساء ضحايا العنف محدودة زمانا ومكانا إذ أنها ال تتعدى الفترة 

رجال األمن داخل مركز الشرطة بخصوص االعتداء البدني الذي التي يستغرقها البحث الذي يقوم به 

                                                           
 (.1122شتنبر  16" )مناصروا حقوق اإلنسان"المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب إلى منظمة  التقارير - 1
 .انظر المرجع السابق - 2
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وفوق هذا، فإن رجال الشرطة ال يتدخلون لتوفير الحماية الالزمة للنساء . كانت الضحية عرضة له

ضحايا العنف داخل بيت الزوجية حيث ينفرد الزوج بزوجته
1
. 

ت المرتبطة بالتبليغ عن العنف المنزلي بشكل ناجع إن المسئولين عن األمن وتنفيذ القانون ال يتجاوبون مع الشكايا

ويستمرون في اعتبار العنف المنزلي مسألة خاصة
2

وقد صرحت العديد من المنظمان غير الحكومية بالمغرب أن . 

 .النساء تواجهن الكثير من التحديات عند تبليغهن عن العنف المنزلي الذي تعرضن له على مستوى مراكز الشرطة

"اإلهمال والالمباالة وانعدام الحزم والجدية"تم التعامل مع حاالت العنف المنزلي بطريقة يطبعها وبشكل عام ي
3

 .

باإلضافة إلى هذا فإن رجال الشرطة ال يتدخلون فور توصلهم بمكالمات هاتفية من طرف ضحايا العنف الذين يسعون 

اء البدني قد أدى إلى جروح بليغةإلى الحصول على المساعدة إال في الحاالت التي يكون فيها االعتد
4

عالوة على هذا،  

المكالمات التي يتوصل بها رجال الشرطة تأتي عن طريق "ليست هناك خطوط هاتفية مخصصة لضحايا العنف إذ أن 

"الخطوط واألرقام الهاتفية التي تستقبل جميع أنواع المكالمات
5
. 

ا العنف في التبليغ عن االعتداءات التي تعرضن لها هذا وترتبط التحديات األخرى التي تواجه النساء ضحاي

وبصعوبة الحصول على النقود ( خاصة بالنسبة للنساء األميات)بصعوبة الحصول على األرقام الهاتفية لمراكز الشرطة 

إلجراء هذه المكالمات الهاتفية
6
. 

منظمات غير الحكومية عندما تسعى النساء ضحايا العنف للحصول على الحماية من طرف الشرطة، تفيد ال

بالمغرب في تقاريرها أنه يتعين على هؤالء النساء االنتظار طويال وعندما يقوم رجال الشرطة أخيرا بمساءلتهن حول 

" يميزه الكثير من السخرية واالستهزاء"ظروف ومالبسات العنف الذي تعرضن لها، يطرح هؤالء أسئلتهم بشكل 

ن التعليقات التي تشير إلى أن النساء هن اللواتي تسببن في فعل العنف إما بشكل ويقومون في معظم األحيان بالعديد م

مباشر أو عن طريق تصرفاتهن االستفزازية
7

والنتيجة هي أن المرأة التي تسعى إلى الحصول على الحماية من العنف . 

"أنها متهمة من طرف رجال الشرطة"...المنزلي تصير تحس 
8

ي ال تتكلمن اللغة العربية هذا وتواجه النساء اللوات 

هؤالء النساء وينظرون " يحتقرون"مشاكل وعراقيل أخرى فقد نقلت إحدى المنظمات غير الحكومية أن رجال الشرطة 

إليهن نظرة دنيوية
9
. 

وفي بعض األحيان يتم مطالبة النساء ضحايا العنف بتقديم الرشوة حتى يتم التعامل مع ملفاتهن بجدية أو يتم 

تشجيعهن على العودة إلى بيوتهم أو سحب شكاياتهن، وفي بعض الحاالت يتم طردهن من مراكز الشرطة
10

       . 

التي يتم عرضها أمام المحاكم تواجهن نفس  إن النساء ضحايا العنف اللواتي سعين إلى المضي قدما بملفاتهن

موقف رجال القضاء »وقد صرحت إحدى المنظمات غير الحكومية بالمغرب أن . التحديات مع القضاة ووكالء الملك

تختلف باختالف مدى اقتناعهم بقضايا النساء وحقوقهن ومدى التزامهم باالتفاقيات والعهود ... تجاه العنف المنزلي 

«ك مدى نزاهتهم في أداء مهامهم وواجباتهم الدولية وكذل
11

هذا وقد أجمعت معظم المنظمات غير الحكومية على أن  

تبقى شبيهة بمواقف رجال الشرطة، بحكم أنهم يقومون بطرح نفس األسئلة بنفس »مواقف القضاة ووكالء الملك 

وبشكل عام، فإن « نف الذي تعرضت لهالطريقة من أجل اتهام الضحية بكونها هي السبب المباشر في ارتكاب فعل الع

                                                           
 .أنظر المرجع السابق - 1
 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=178. ، التقارير الخاصة house Freedomمنظمة  - 2
 (1122شتنبر  16" )سانمناصروا حقوق اإلن"تقارير مكتوبة بعثت بها منظمات غير حكومية بالمغرب لمنظمة  - 3
 .أنظر المرجع السابق - 4
 .أنظر المرجع السابق - 5
 .أنظر المرجع السابق - 6
هل قمت "وقد نقلت إحدى المنظمات غير الحكومية بعض األمثلة لألسئلة التي طرحها رجال الشرطة من قبيل . انظر المرجع السابق - 7

 ". ضربك؟ ألنه ال يمكن له أن يضربك دون أي سبب أو مبررباستفزاز زوجك، لهذا ضربك؟ ماذا فعلت له حتى ي
 .أنظر المرجع السابق - 8
 .المرجع السابقأنظر  - 9

 .المرجع السابقأنظر  - 10
 .المرجع السابقأنظر   - 11

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=178
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النساء اللواتي توجهن للمنظمات غير الحكومية أجمعن على أن القضاة ال يصغون  لهن ولمطالبهن باإلضافة إلى تحيز 

رجال القضاة لمرتكبي جرائم العنف
1

ال يودون »ويقال أن القضاة يتفادون الحكم بإلقاء القبض على المعتدين ألنهم . 

«وتشتيت كيانهاتفرقة األسر 
2

كل »باإلضافة إلى هذا فقد صرحت كل من ضحايا العنف والمنظمات غير الحكومية أن  

«من القضاة ووكالء الملك يشجعون محاوالت الصلح عوض اإلقرار بالمتابعة الجنائية
3
 

«اياتمن الشك %61يتم حفظ أكثر من »هذا وقد أضافت إحدى المنظمات غير الحكومية في أحد تقاريرها أنه 
4
 

«بطء اإلجراءات يجعل النساء يفقدون الثقة في السلطات و يمتنعن عن التقدم الشكايات للجهات المختصة»كما أن 
5
 

وهذا وتخلق كل هذه العوامل لدى النساء اإلحباط واليأس وعدم الثقة في نظام العدالة برمته مما يفسر عدم تقدم 

ا تعرضن له من عنف وتخليهن عن ملفاتهن في نهاية المطاف، ويعزى النساء عادة أمام السلطات المختصة للتبليغ عم

 .التوافد الضئيل لملفات العنف الممارس ضد النساء على المحاكم إلى فشل وإخفاقات منظومة العدالة

ويعتبر غياب اتخاذ التدابير الالزمة من طرف الممثلين الرسمين لألجهزة الحكومية، من المسببات الرئيسية في 

كما أن عدم تحديد ظاهرة العنف . ضحايا العنف على المضي قدما بملفاتهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة تردد

المنزلي والتعامل معها على أنها جريمة صريحة وقائمة بذاتها، يجعل مسألة الحصول على معلومات واضحة 

ي اإلحصائيات التي تم التقدم بها في فكما لوحظ ف. بخصوص مدى تفشي هذه الظاهرة في المغرب مسألة صعبة للغاية

إطار ردود الحكومة المغربية على قائمة القضايا والمواضيع للجنة التي تنظر في التقارير الدورية، فإن العنف المنزلي 

لم يتم التطرق له كجريمة تستدعي متابعة مرتكبيها ومحاكمتهم
6
. 

، بالرغم من أن رد الحكومة، على قائمة نون الجنائيالحواجز التي تحول دون تجريم العنف المنزلي بموجب القا

القضايا والمواضيع، للجنة التي تنظر في التقارير الدورية، يشير إلى أن كل أفعال العنف التي يقوم بها الزوج تجاه 

ي نوع من زوجته، يتم معاقبتها بشكل صارم، إال أننا نجد أن معظم أفعال العنف التي ال تؤدي للضرر البليغ ال تخضع أل

فعندما تقع أفعال العنف يتم عادة تصنيفها كجنح صغيرة و أخرى كبيرة، وتقتضي كالهما توفر الضحية . أنواع العقاب

فالجنح الكبيرة هي تلك التي تستدعي حالة الضحية فيها شهادة طبية . على شهادة طبية إلثبات الضرر الذي لحق بها

يوما  11التي تستدعي حالة الضحية فيها شهادة طبية تساوي أو تقل عن  يوما أم الجنح الصغيرة فهي تلك 11تتعدى 
7
  

إن لغة القانون الجنائي المغربي وصيغته يلقيان على ضحية العنف عبء إثبات األثر الناجم عن فعل العنف، أي 

الضرر الجسدي وليس ضرورة إثبات التعرض لفعل العنف في حد ذاته
8

المنزلي في فرجال الشرطة يعتبرون العنف . 

معظم األحيان مسألة خاصة بالشؤون األسرية وال يتجاوبون إال مع الشكايات التي تفيد وجود ضرر بليغ في إطار 

التعريف بالجنحة الكبيرة، أو حسب ما صرحت به بعض المنظمات غير الحكومية، عندما يؤدي العنف المنزلي إلى 

القتل
9

لى مكان الحادث، يتعين على الضحية الذهاب بنفسها إلى مركز بحكم أن رجال الشرطة ال يتنقلون عادة إ. 

.الشرطة في أيام العمل دون عطلة نهاية األسبوع
10

هذا وال يتم في معظم األحيان إلقاء القبض على المعتدين إال في   

الحاالت التي تكون فيها الضحية قد تقدمت بشكاية وبإمكانها إثبات تعرضها ألضرار بليغة
11

ا حصول ويقتضي هذ. 

الضحية على شهادة طبية تثبت حصول الضرر البليغ كذلك توفر شهود العيان
12
. 
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باإلضافة إلى هذا، فإن تقارير المنظمات غير الحكومية تشير إلى أنه باستثناء حاالت التلبس أو وجود خطر 

صول على ترخيص من الموت، فإن الشرطة تبقى محدودة في قدرتها على التدخل المباشر واآلني ويتعين عليها الح

.طرف وكيل الملك مما يعطل وببطيء اإلجراءات الواجب اتخاذها حيال حاالت العنف المنزلي
1

وقد نقلت عضوه في  

 :إحدى المنظمات غير الحكومية بالمغرب ما يلي

قمت في إحدى المرات باالتصال بمركز الشرطة عندما أخبرني أحد األشخاص القاطنين قرب الجمعية 

راخ ضحية تستغيث بمن يسمعها ألن زوجها كان يهددها بالقتل، وحاول فعال أن يقتلها، لم بسماعه لص

وعند . يكتف ضابط الشرطة بالمكالمة، بل طلب منا الحضور شخصيا لمخفر الشرطة للتبليغ عن الحادث

 توجهنا لمركز الشرطة، وجدنا ضابطا واحدا وكلت إليه جميع المهام فرفض أن يذهب معنا إلى عين

المكان من أجل القيام بالواجب ألنه حسب ما قال ليست لديه الصالحية القانونية للتدخل ويمكن أن يكون 

موضوع متابعة حسب مقتضيات القانون الجنائي على أساس عدم توفره على الحق القانوني القتحام 

.بيت  هؤالء األشخاص
2
  

إن القانون الجنائي المغربي ال يوفر للنساء ما  الجنسي،غياب و قصر اإلجراء الحمائية من االغتصاب واالعتداء 

يكفي من الحماية من جرائم االغتصاب واالعتداء الجنسي التي ال يتم التبليغ عنها في معظم األحيان، كما ال يتم اتخاذ 

الت للجنة وفي وقت تشير فيه الحكومة في ردها على قائمة المواضيع والتساؤ. اإلجراءات الزجرية الالزمة حيالها

النظر في التقارير الدورية إلى العديد من حاالت أو أنماط االعتداء الجنسي التي تم تجريمها وفقا لمقتضيات القانون 

الجنائي المغربي،
3

إن رد الحكومة المغربية على قائمة المواضيع . فإن االغتصاب الزوجي ال يتم اعتباره جريمة 

على السؤال المطروح بخصوص ما إذا كان االغتصاب الزوجي جريمة يعاقب  لم يجب 79والقضايا اللجنة في الفقرة 

.عليها وفقا لإلجراءات الزجرية المشددة التي تمت اإلشارة  إليها
4

فبالفعل، من الواضح حسب لغة القانون وصيغته أن  

ى إثره على مستوى االغتصاب الزوجي ال يعتبر جريمة بمقتضى القانون الجنائي وال تتم المتابعة القانونية عل

الممارسة،
5

إذ يعتبر أن الزوجات راضيات مبدئيا على ممارسة الجنس مع أزواجهن منذ الوهلة التي قبلن فيها التزوج  

وبالتالي فإن النساء ال تسعين إلى الحصول على المساعدة عند تعرضهن االغتصاب من طرف أزواجهن وذلك . بهم

قة باالغتصاب، وصعوبة إثبات االغتصاب، باإلضافة  إلى انعدام جدوى التبليغ يعود إلى الطابوهات االجتماعية اللصي

.عن فعل ال تعتبره الحكومة المغربية جريمة بادئ ذي بدء
6
  

إن قضية االغتصاب الزوجي مسألة ال تحظى باهتمام وانتباه األجهزة المسئولة وممثليها، فهي تعتبر 

.ى االعتراف بها من طرف القانون المغربيغير مهمة وبالتالي ال يتم تعريفها وال حت
7
  

على زوجته " سلطة الزوج"باإلضافة إلى هذا، فإن الصيغة المستعملة في القانون الجنائي المغربي والتي تكرس 

وتكرس بذلك مبدأ التمييز ضد النساء مما يتعارض صريح المعارضة مع التعديالت التي عرفتها مدونة األسرة سنة 

ت مبدأ كون الزوج رب األسرة وراعيها ومبدأ واجب الزوجة طاعة زوجها والتي تم تعويضها بمبدأ والتي أقص 1116

.كون الزوجين معا مسئولين بطريقة مشتركة عن بيت الزوجية والشؤون األسرية
8
  

يصعب إثبات وقوع فعل االغتصاب في معظم األحيان بحكم ضرورة وجود آثار االعتداء الجسدي والضرر 

ن أجل  إثبات عدم الرضا عن المواقعة، فالقانون الجنائي يعتبر االغتصاب جريمة ضد اآلداب واألخالق، وال البدني م

                                                           
 .أنظر المرجع السابق - 1
 .أنظر المرجع السابق - 2
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 .تحقيق معه
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 .المرجع السابقأنظر  - 7
 .52األسرة المغربية، المادة  قانون - 8



 

 

13 

.يعرفه بأنه جريمة ضد األشخاص
1

فانعدام اتخاذ رجال األمن والنظام الجنائي للتدابير الالزمة تجاه جرائم االغتصاب  

ئم االغتصاب التي يتعرضن لها،الزوجي هذه، يجعل النساء غير مستعدات للتبليغ عن جرا
2

كما أنه حتى في الحاالت  

.التي يتم فيها إجراء بعض التحقيق، ال تكون هناك معاقبة للمغتصبين
3

باإلضافة إلى هذا فإن أي عالقة جنسية خارج  

.إطار مؤسسة الزواج تعتبر غير شرعية ويتم تشديد العقوبات كلما كان أحد الطرفين في العالقة متزوجا
4

ذا يجعل وه 

النساء مضربات عن التبليغ عند تعرضهن لجرائم االغتصاب مخالفة المتابعة القضائية بتهمة العالقة الجنسية غير 

الشرعية خاصة في الحاالت التي ال تستطيع فيها الضحية أن تثبت تعرضها لفعل االغتصاب و ال تربطها عالقة شرعية 

.بمغتصبها
5

العقاب والمتابعة إذا تزوج الضحية، يمكن لمغتصب القاصر أن يفلت من  
6

و في حين يسير رد الحكومة  

على قائمة القضايا والمواضع للجنة، على كون هذه المسألة رهينة برضا الضحية وانه من الممكن مراجعة هذا 

قاصر و ال المقتضى، إال أن هذه المسألة تبقى غير مناسبة وتخرق التزامات الدولة بموجب هذه االتفاقية ألن الضحية 

تكون في موقف يسمح لها بإعطاء رأيها والتعبير عن رضاها بشكل موضوعي ومحايد حيث أنها تتعرض للكثير 

.للضغوط لقبول الزواج من المغتصب كحل من أجل صون شرف العائلة
7
 

يعتبر إخفاء المرأة . صعوبة الولوج لمالجئ آمنة ومراكز اإليواء التي تخصص للنساء ضحايا العنف المنزلي

المتزوجة أو اختطافها 
8

مسألة غير قانونية بحكم القانون المغربي الذي ال يأخذ بعين االعتبار الوضعيات الصعبة التي  

تمر بها النساء ضحايا العنف المنزلي والتي يجدن فيها أنفسهن مضطرات لالختباء من أزواجهن ضمانا لسالمتهن م 

شخص يساعد المعتدى عليها على أن تختبئ من زوجها أو تفر منه قد يصير موضوع المتابعة  حياتهن، وبالتالي فإن أي

والمحاكمة بموجب هذا المقتضى وبالرغم من أن رد الحكومة على قائمة المواضيع والقضايا للجنة التي تنظر إلى تقرير 

وع مراجعة وتعديل، إال أن هذا الدوري يقضي بأن هذا المقتضى وغيره من المقتضيات ذات الصلة قد يصير موض

القانون يبقى إلى حد الساعة هو قانون البالد الذي يعتبر المالجئ ومراكز اإليواء لفائدة الضحايا غير شرعية بحكم 

 .القانون الجنائي المغربي

وإلى حين إلغاء هذا المقتضى،تعتبر إشارة الحكومة إلى توفير فرصة الولوج للمالجئ كما هو وارد في رد 

.الحكومة على قائمة المواضيع والقضايا للجنة التي تنظر في التقارير الدورية، مسألة مفرغة من المعنى والجدوى
9

إن  

مثل هذه القوانين تكرس مبدأ هضم حقوق النساء، وتحول دون ولوجهن وتمتعهن بالحماية والتعويض وفقا لما جاءت به 

 .مواد ومقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب

فة إلى هذا، فإن مدونة األسرة، تقتضي أنه إذا قام أحد الزوجين بطرد اآلخر من بيت الزوجية بدون مبرر، باإلضا

فإنه بإمكان وكيل الملك أن يتدخل من أجل إرجاع الشخص المطرود إلى بيت الزوجية مع اتخاذ كل التدابير الكفيلة 

لضمان سالمة  وحماية الطرف المطرود،
10

المطرودة إلى بيت الزوجية حيث ظروف العنف  إال أن إرجاع المرأة 

 .واالعتداء، ليس بالحل األمثل حين ال يكون بمقدور ممثلي أجهزة العدالة واألمن توفير الحماية لها داخل بيت الزوجية

إن غياب مراكز اإليواء وصعوبة الولوج إلى القلة القليلة الموجود منها يؤدي إلى تشكيل ضغوط أخرى على 

ولهذا ال يبقى لهؤالء . ايا العنف الذين يبقون عرضة مواقف ووضعيات ال تخلو من الصعوبة والخطورةالنساء ضح

                                                           
 .486/488القانون الجنائي المغربي، المادتان  - 1
 (1122شتنبر  16)ير الحكومية بالمغرب لمنظمة مناصري الحقوق اإلنسانية بها المنظمات غ بعثتالمكتوبة التي  التقارير - 2
دراسة حالة لفتاتين تم اغتصابهما من طرف أبيهما وقامت إحداهما بالهرب واألخرى بمحاولة االنتحار وبعد إجراء  المرجع السابق، نفس - 3

 .احه وفرض غرامة في حقهالتحقيقات، تم االكتفاء بإلقاء القبض على األب المجرم ثم إطالق سر
 .412و  411القانون الجنائي للمغرب، المادتان  - 4
 (.1122شتنبر  16)ت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة مناصري الحقوق اإلنسانية ثالمكتوبة التي بع التقارير - 5
الممارسات "ة، تقارير البلدان بخصوص ممارسات حقوق اإلنسان ، أنظر أيضا كتابة الدولة األمريكي405القانون الجنائي المغربي المادة  - 6

 :متوفر على الموقع االلكتروني التالي( 1122أبريل  8" )المغرب: 1121المرتبطة بحقوق اإلنسان لسنة 
/2010/nea/154468.htmhttp://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt ( 1122أكتوبر  21تمت آخر زيارة يوم.) 

 8" )المغرب: 1121الممارسات المرتبطة بحقوق اإلنسان لسنة "كتابة الدولة األمريكية، تقارير البلدان بخصوص ممارسات حقوق اإلنسان - 7

 21تمت آخر زيارة يوم ) http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm:متوفر على الموقع االلكتروني( 1122أبريل 

 (. 1122أكتوبر 

 .416 – 414القانون الجنائي المغربي، المادتان  - 8
 .06لقضايا للجنة التي تنظر في التقارير الدورية، الفقرة رد الحكومة المغربية على قائمة المواضيع وا - 9

 .55مدونة األسرة المغربية، المادة  - 10

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm
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وقد نقلت إحدى المنظمات غير . النساء خيار آخر سوى الذهاب إلى منازل أفراد العائلة أو الصديقات أو الجيران

 :الحكومية عن إحدى النساء قولها بأن

عظم األحيان استقبال الضحية نظرا لتخوفهم من أن يتعرض لهم زوج الضحية يرفض األصدقاء والجيران في م»

«.ويتابعهم بتمهمة اختطاف زوجته ومحاولة إخفائها
1

كما أن أفراد أسرة الضحية قد يرفضون إيواء الضحية  

ن فيها ويحاولون في معظم األحيان مصالحتها مع زوجها وإرجاعها إلى بيت الزوجية خاصة في الحاالت التي تكو»

«.الزوجة أما لألطفال
2

وحتى في الحاالت التي يوفر فيها أفراد أسرة الضحية الحماية والمأوى لهذه األخيرة فإنهم  

تحس بأنها  تشكل عبءا عليهم وبالتالي تصير المرأة الضحية المعتدي وكذلك ضحية »يجعلونها في معظم األحيان 

«احتقار محيطها لها وعدم احترامه لها 
3
 

العديد من مراكز اإليواء بالمغرب إال أن الطاقة االستيعابية لهذه األخيرة تبقى محدودة جدا وتعجز هذه هناك 

.المراكز عن إيواء مختلف الضحايا التي تحتاج لسقف آمن
4

كما أن هناك مالجئ حكومية أنشئت من أجل إيواء النساء  

كما أنه حسب التقارير . رة إليواء النساء ضحايا العنفاللواتي تعانين من مشاكل اجتماعية واقتصادية وليست بالضرو

الواردة، فإن مراكز اإليواء التي تسيرها المنظمات غير الحكومية رهينة بالعديد من الشروط والتعقيدات التي تحد من 

راكز لفترات قدرتها على تقديم الخدمات الالزمة لضحايا العنف التي تتوجه لها، فال يسمح للنساء باإلقامة في هذه الم

تتعدى مدة معينة كما أنه ال يسمح للنساء باصطحاب أطفالهن أو على األقل جميع أطفالهن خاصة األطفال الذكور الذين 

.يفوق سنهم سنا معينا
5
  

عندما تغادر ضحية العنف المنزلي بيت الزوجية، فإنها غالبا ما تتخلى عن أطفالها للزوج المعتدي، »

«عبءا إضافيا قد ال تستطيع تحمله في بعض األحيانألن األطفال قد يشكلون 
6
 

، فالخاليا المشار إليها في عدم توفر الخاليا على ما يكفي من الموارد من أجل توفير المساعدة الناجعة والفعلية

هي لجان محلية تعمل بشكل مشترك تحت إشراف و  رد الحكومة على قائمة أسئلة اللجنة التي تنظر إلى تقارير البلدان،

كيل الملك تتشكل من ممثلي قطاعات عمومية مثل العدل والصحة الشرطة و الدرك باإلضافي إلى أعضاء المنظمات 

غير الحكومية المحلية المتواجدة في نفس المنطقة بحيث تعمل على شكل خاليا متخصصة من داخل المستشفيات المحلية 

و حسب تقارير المنظمات غير الحكومية . مخافر الشرطة من أجل توفير الخدمات للنساء  ضحايا العنفوالمحاكم و

المحلية، فإن هذه الخاليا ما فتئت تفتقر للموارد المالية والبشرية بحكم أن الحكومة أعطت األولوية إلنشاء الخاليا عددا 

 .تي تقدمها هذه الخالياواسميا عوض إعطاء ما يكفي من األهمية لجودة الخدمات ال

ففي إحدى محاكم إحدى كبريات المدن بالبالد تتواجد الخلية المتخصصة للعنف الممارس ضد النساء في فضاء 

وقد أشارت إحدى المنظمات الحكومية لكون بعض . ضيق مخصص باألساس للراغبين في استرجاع رخص السياقة

وعلى هذا األساس، فإن « ى أبواب القاعات أو الغرف المخصصة لهاإشارات وأسماء مكتوبة عل»هذه الخاليا ال تتعدى 

نجاعة أداء هذه الخاليا لم يتم إثباتها بحكم أن الكثير من القضايا المعروضة عليها مآلها الحفظ دون أية متابعة مما يجعل 

الكثير من النساء يفضلن التقدم بملفاتهن مباشرة أمام المحاكم 
7
  

                                                           
 (1122شتنبر 16)في " مناصرو حقوق اإلنسان"المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة  التقارير - 1
لى المحاكم وانتظار أن بأتي الزوج بحثا عن المصالحة والتوافق ثم ممارسة جميع هناك توجه عام لعدم الذهاب إ. "نفس المرجع أعاله - 2

 ."الضغوط على الضحية من أجل أن تسحب هذه األخيرة شكايتها وأن تتصالح مع شركها
 .نفس المرجع أعاله - 3
وقد (. 1122شتنبر 16)في " اإلنسان مناصرو حقوق"المذكرات المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة  - 4

صرحت إحدى المنظمات غير الحكومية بأن هناك مركز إيواء واحد في جهة تازة، الحسيمة، تاونات، كرسيف، و أن المركز حديث التدشين، 
 . وتبقى طاقته االستيعابية محدودة جدا 1121أكتوبر  21إذ يعود تدشينه إلى 

 (1122شتنبر 16)في " مناصرو حقوق اإلنسان"بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة المكتوبة التي بعثت  التقارير - 5
 .نفس المرجع أعاله - 6
 .المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية الشريكة بالمغرب و التقاريراللقاءات المباشرة   - 7
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بالرغم من . مقتضيات مدونة األسرة الجديدة المرتبطة بمحاوالت الصلح على مستوى المحاكم إشكالية

بخصوص الوضع القانوني للنساء ، إال أن تطبيق القوانين الجديدة لم  1116المستجدات التي أتت بها مدونة األسرة لسنة 

 .ديد من المقتضياتيصل إلى مستوى مرضي وتبقى هناك الكثير من اإلشكاليات على مستوى الع

فبالرغم من أن مدونة األسرة الجديدة وسعت حق النساء في طلب الطالق، ما زال هذا الحق مقيدا بمحاوالت 

الصلح التي يتم القيام بها داخل المحاكم 
1
و هذا اإلجراء ال يخلو من الخطورة خاصة بالنسبة للنساء المعنفات، كما يعتبر  

باإلضافة إلى هذا، فإن . من االتفاقية 1التعويض الفعليين طبقا لما ورد في المادة خرقا صارخا للحق في الحماية و

المنظمات غير الحكومية أوردت في تقاريرها أن هناك تزايد في نسبة حاالت الطالق للشقاق وذلك بسبب صعوبة إثبات 

.الضرر من أجل الحصول على الطالق لسبب
2

العنف في الحصول على  وهذا يحد بالفعل من قدرة النساء ضحايا 

الطالق بشكل مباشر وعلى التعويضات المرتبطة بهذا الطالق من تعويض للضرر وما إليها، وهي مسألة صعبة على 

.النساء أصال
3
 

فهذه المقتضيات بالرغم من كونها حمائية على األقل في ظاهرها إال أنها تكرس التمييز ضد النساء إذا ما أخدنا 

و . وهات االجتماعية ضد الطالق في مجتمع حيث تبقى فيه النساء مرتبطات اقتصاديا بأزواجهنبعين االعتبار الطاب

تشكل هذه المقتضيات خرقا لاللتزامات الحكومية باتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل التصدي لظاهرة العنف 

 .المنزلي وفقا لمقتضيات هذه االتفاقية

  

                                                           
 .10- 14مدونة األسرة المغربية، الكتاب الثاني المواد  - 1
المكتوبة التي بعثت بها المنظمات  التقاريرلحقوق اإلنسان، أنظر كذلك إلى  الديمقراطية، الرابطة 1116أنظر إلى التقرير الدولي لسنة  - 2

ذات الزوج المدمن على المخدرات والذي لم  ، مثال المرأة(1122شتنبر  16في" )مناصروا حقوق اإلنسان"غير الحكومية بالمغرب لمنظمة 
 .بض عليه من طرف رجال الشرطة والقت هذه المرأة صعوبات كثيرة إثر محاوالتها الحصول على الطالقيتم الق

 (.1122شتنبر  16يوم " )مناصروا حقوق اإلنسان"التقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية المنظمة  - 3
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VI. التوصيات: 

 .إدراجها على مستوى التشريعات المحلية التغيرات والتعديالت الواجب - أ

 .يتعين على المغرب تطبيق مقتضيات دستوره الجديد بشكل فعال وناجع .2

  يتعين على المغرب أن يكرس مبدأ سمو االتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان الذي يعتبر المغرب طرفا

 .فيها وكذا الدستور المغربي على التشريعات الوطنية

 .على المغرب أن يصدر قانونا للعنف ضد النساء يتعين .1

يتعين على المغرب أن يصدر قانونا خاصا بالعنف الممارس ضد النساء في أقرب اآلجال، ويجب أن يتضمن هذا 

القانون مقتضيات جنائية وأخرى مدنية ويجب أن يحرص المشرع على أن ال يتضمن هذا القانون مقتضيات قد تلحق 

ويتعين على الحكومة المغربية في هذا اإلطار أن تتعاون مع العديد من المنظمات . العنف المنزليضررا أكبر بضحايا 

غير الحكومية ومع العديد من الخبراء في الميدان حتى يتم التأكد من إدراج جميع العناصر األساسية ألي قانون فعلي 

ة ضحايا العنف ومحاسبة المعتدين مع الحرص على حول العنف المنزلي وتوفير ما يكفي من اإلجراءات الحمائية لفائد

عدم إلحاق أي ضرر إضافي بالضحايا 
1
 . 

اإلجراءات التعديلية الواجب اتخاذها من أجل إصدار قانون يتصدى للعنف الممارس ضد النساء ويحاربه يجب أن 

 :تسعى بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي

 نطاق التعريف بالعنف الممارس ضد النساء من أجل أن يشمل هذا األخير العنف الجسدي والجنسي  توسيع

 .والنفسي واالقتصادي باإلضافة إلى سلب الحرية أو تقييدها

  ضمان توفير شرطة فاعلة مع تكوينات وتداريب لفائدة ممثلي القضاء في قضايا االعتداء، والتعامل الصحيح مع

يجب التعامل بكل حرص وحذر مع مثل هذه المقتضيات للتأكد أنه ال . االقتصادي والنفسي مختلف ضروب العنف

 .يتم استعمالها ضد الضحايا وحتى ال يتم إلحاق ضررا إضافيا بهم

  إدراج نطاق أوسع للعالقات التي يستوعبها هذا القانون حتى ال يتم االقتصار على العالقات بين الزوجين في إطار

ي، بل يتم إدراج عالقات أخرى من قبيل العالقات بين الخطيبين أو المرأة والرجل اللذان كان الزواج الشرع

 .مخطوبين والطليقين

 تحريم أفعال العنف المنزلي بشكل واضح وصريح . 

  يوما لضمان مرتكبي أفعال العنف 12إلغاء شرط توفر شهادة طبية لـ. 

 ئية التي تدخل في إطار قانون اإلجراءات المدنية عوض إدراجها إقرار حلوال مدنية بما في ذلك اإلجراءات الحما

 .في نطاق القانون الجنائي

 إدراج األوامر الحمائية االستعجالية في إطار القوانين المدنية الحمائية التي تستفيد منها ضحايا العنف. 

 نح المساعدة للطرف الغير السماح للمحاكم، فيما يخص اإلجراءات الحمائية، باألمر بمنح حضانة األطفال وبم

 .العنيف من األبوين والسماح للمحاكم بإصدار أوامر حمائية لفائدة الطفل كذلك

 اعتبار خرق أي أمر من األوامر الحمائية جريمة تتم معاقبتها حسب المقتضيات ذات الصلة من القوانين الجنائية. 

                                                           
الخاصة بالعنف المنزلي وأشكال العنف األخرى الممارسة ضد النساء  يمكن الحصول على معلومات إضافية بخصوص صياغة التشريعات - 1

على الموقع االلكتروني  UN Women’s Global Knowledge Centre on Ending Violence Against Women and Girlsعلى مستوى 

كانت آخر ) violence.html-domestic-on-legislation-of-elements-core-http://www.endvawnow.org/en/articles/393 :التالي

متوفر على  مناصروا حقوق اإلنسان، stop vaw، أنظر أيضا إلى صياغة قوانين خاصة بالعنف المنزلي، (1122أكتوبر  1زيارة للموقع يوم 

 ( 1122أكتوبر  1تمت آخر زيارة للموقع )  http://stopvaw.org/drafting_law_on_domestic_violence.html :الموقع االلكتروني اآلتي

 

http://www.endvawnow.org/en/articles/393-core-elements-of-legislation-on-domestic-violence.html
http://stopvaw.org/drafting_law_on_domestic_violence.html
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 لحمائيةإقرار العقوبات المشددة في حق الخروقات المتكررة لألوامر ا. 

 منع مرتكبي العنف من حيازة أسلحة نارية بجميع أنواعها. 

 إقرار العقوبات المشددة ضد أي جرائم أخرى لها صلة بالعنف المنزلي. 

 إدراج مواد إضافية تقر وتكرس حقوق المشتكين والضحايا والخدمات التي يمكن توفيرها لهم. 

 ضايا األسرة والتي تم إحداثها مؤخرا في الحاالت المتعلقة منع استعمال واللجوء إلى مراكز الوساطة الخاصة بق

 .بالعنف الممارس ضد النساء

  الرفع من المواد المتوفرة لرجال الشرطة حتى يتسنى لهم التعامل مع ظاهرة العنف الممارس ضد النساء بشكل

 .اكن و أجهزة العمل الالزمةأكثر نجاعة، بما في ذلك توفير والموارد البشرية الكافية ذات الكفاءة مع توفير أم

  الزيادة من السلطات المخولة لرجال الشرطة حتى يتسنى لهم التدخل في حاالت العنف الممارس ضد النساء، بما

في ذلك السماح بالتدخل السريع والمباشر دون انتظار ترخيص من وكيل الملك للتنقل لمكان ارتكاب الجريمة أو 

 .فر الشرطة لتقديم شكايتهامطالبة الضحية بأن تتوجه إلى مخ

  األخذ بعين االعتبار الحاجيات الخاصة للنساء القرويات و األمازيغيات وضمان ولوجهن للخدمات الحكومية و

 .استفادتهن من كافة الموارد وتوفير إمكانية التدخل والحماية في حاالت تعرضهن للعنف

 ها إلثبات العنف إذ يجب إلغاء المطالبة بإثبات الضرر تغيير نوعية الحجج والبراهين التي يتم مطالبة النساء ب

 .الجسدي وتوفر شهود العيان

  إدراج المقتضيات المرتبطة بتطبيق القانون بما في ذلك تكوين األطر القانونية المختصة ومراقبة وتقييم القانون

 .وتمويل إعمال و تنفيذ القانون

 ع ظاهرة العنف بشكل مقنن وتوفير الدعم المالي الالزم ضمان خلق فرق عمل وتنسيقات للسهر على التجاوب م

 .لتتمكن هذه األخيرة من توفير الخدمات الضرورية بشكل ناجع

 .يتعين على المغرب إدراج تعديالت على القانون الجنائي وعلى مدونة األسرة .3

 :على التعديالت الواجب إدراجها على القانون الجنائي ومدونة األسرة ما يلي

  القانون الجنائي لجعله يجرم بشكل صريح االغتصاب الزوجيتعديل. 

 إلغاء المقتضيات الجنائية المرتبطة بالعالقات الجنسية غير الشرعية. 

 إلغاء القوانين التي تجرم وتسمح بمتابعة األفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة للنساء المتزوجات. 

 تإلغاء جميع المقتضيات التي تسمح بتعدد الزوجا. 

 إلغاء المقتضيات التي تسمح لمرتكبي جريمة االغتصاب باإلفالت من القانون عند تزوجهم من ضحاياهم. 

  إلغاء المقتضيات القانونية التي يطبعها الحيف والتمييز والتي تجعل ضحية العنف وحدها مسئولة عن عبء

 .اإلثبات

 :العدل والمجاالت القانونية -ب

 ة بتوفير الدعم الالزم ماليا وتقنيا للمنظمات غير الحكومية حتى يتسنى لهذه األخيرة يجب أن تتعهد الدولة المغربي

االستمرار في توفير دورات تكوينية حول الحقوق اإلنسانية للنساء وحول العنف المنزلي وتطبيق النصوص 

اعية والسلطات القانونية ومقتضياتها لفائدة رجال الشرطة ووكالء الملك والقضاة ومقدمي الخدمات االجتم

 .الساهرة على حماية الطفولة

  يتعين على المغرب االشتغال بشكل مكثف للزيادة من مستوى التنسيق على صعيد العديد من الجهات الفاعلة بما

 .في ذلك المنظمات الحكومية والشرطة والمحاكم ووكالء الملك ومقدمي الخدمات الطبية والصحافة
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 :التمويـل -ت

 على المغرب أن يستمر في توفير التمويل الكافي لمختلف المنظمات غير الحكومية من أجب أن يتسنى لهذه  يتعين

 .األخيرة توفير الدورات التكوينية الالزمة واالشتغال على ظاهرة العنف المنزلي

 :التعليم والتكوين والوقاية -ج

 على المغرب مساندة برامج الوقاية والتعليم المرتبطة بظاهرة العنف سواء على مستوى المؤسسات التعليمية  يتعين

وغيرها من المراكز والمنظمات وذلك من أجل تغيير موقف الرأي العام من ظاهرة العنف المنزلي والحد من 

 .القبول بها

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دراسة حول العنف ضد األطفال
 التشريع القانوني الداخلي واالتفاقيات الدولية كيفية محاربته بينو
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 المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان

التي طالت العنصر البشري  االنتهاكاتمع التطور اإلنساني والتقدم الحضاري تعددت واختلفت 

 :مما أدى إلى بلورة المفاهيم المتعلقة بحقوق اإلنسان في صيغة اتفاقيات ومواثيق دولية على رأسها

 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .1

 :والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  .2

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .3

 المرجعية الدولية الخاصة بحقوق الطفل

أهم وثيقة تتعلق بحقوق الطفل هي االتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 

حيث جمعت كافة الحقوق الخاصة باألطفال وأعطتها صبغة اإللزام القانوني في مواجهة  ،1993

  :ذلكوألحق بها بعد . الدول

البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغاللهم الجنسي واستغاللهم في المواد  -

  .اإلباحية

البروتوكول  ه: البروتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال في المنازعات المسلحة -

 . االختياري الثالث بشأن إجراء تقديم البالغات

والقواعد التي اهتمت  المبادئإلى جانب االتفاقية الدولية لحقوق الطفل هنالك مجموعة من  -

 : بصيانة حقوق األطفال أثناء المحاكمة وعند تطبيق التدابير القضائية، وهي 

 .الرياض التوجيهية بمبادئحداث المعروفة مبادى األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األ -

 :شؤون قضاء األحداث المعروفة بقواعد بجيين   الدنياقواعد األمم النموذجية  -

 .قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المتجردين من حريتهم -

المتحدة  كما اعتمد المجتمع الدولي خالل الدورة االستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة لألمم

توخى من خاللها توفير " عالم جدير بأطفاله "خطة عمل دولية سميت  2002ماي  7و 6يومي 

 ، من خالل أربع محاور استراتيجية ذات أولوية وهي2012حماية فعالية متكاملة للطفل في أفق سنة 

 .تشجيع حياة أفضل تضمن الصحة لألطفال -

 :النوعيةتوفير تعليم جيد  -

 .حماية األطفال من سوع المعاملة والعنف -

 .داء السيدا محاربة  -

 المرجعية الوطنية الخاصة بحقوق الطفل
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. حقوق اإلنسان كما هي متعارف عالميا بمبادئالدستوري المتمثل في التشبث الدائم  بدأتفعيال للم

قوانينها مع مضامين االتفاقيات الدولية فأقدمت على العديد من  حرصت المملكة المغربية على مالءمة

 :اإلصالحات التشريعية شملت على الخصوص

 :مدونة األسرة  -

 :قانون الجنسية   -

 :قانون الحالة المدنية   -

 :القانون الجنائي  -

 .قانون المسطرة الجنائية  -

 السياسة الوطنية للطفولة

ساهم المغرب بشكل قوي وديناميكي في إعداد أشغال الدورة االستثنائية لألمم المتحدة حول 

الطفل والتزم بالمساهمة في بناء عالم جدير باألطفال، وذلك بوضعه خطة عمل وطنية اتخذت كشعار 

 : ، وحددت أهدافها في (2012إلى  2006)على مدى عشر سنوات " لها مخرج جدير بأطفاله 

 بالحق في الصحة وحياة سليمة  الرقي -

 الرقي بالحق في التربية والتعليم والنمو -

 بالحق في الحماية  الرقي  -

 دعم وتقوية الحق في التسجيل في الحالة المدنية والحق في المشاركة -

 . بمبدأ اإلنصاف بشكل أفضل الرقي -

 تقوية قدرات العاملين مع األطفال في المجال الصحي  -

 . ل والرفع من الموارد المالية والبشرية المرصودة للنهوض بحقوق الطفلترشيد أمث -

 الشراكة مع تحديد دقيق للمسؤوليات  آلياتخالق  -

 تطوير نظام للمعلومات لتتبع ممارسة حقوق الطفل -

ضمان شروط تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل وفق مقاربة تشاركية وبين قطاعية وتلى  -

لوطنية للطفولة ذلك إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة العمل بالخطة ا

من أجل تأمين حماية فعلية لكل األطفال وفقا للمعايير الوطنية والدولية ( 2022-2012)

المتعلقة بالموضوع، والتي تندرج في دينامية اإلصالح الجارية في مجاالت الحماية 

 .االجتماعية والعدل والتربية والصيحة

. وتنبي السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة على تحقيق األهداف االستراتيجية الخمسة 

 :المتمثلة في 

 :تقوية اإلطار القانوني لحماية األطفال وتعزيز فعاليته  .1

 :إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة .2

 : وضع معايير للمؤسسات والممارسات .3

 :النهوض بالمعايير االجتماعية الحمائية .4
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 .وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم والمراقبة .2

 دلخطة عمل وزارة الع

وفي هذا السياق الدولي والوطني وسيرا على هذه التعليمات المولوية السامية الرامية إلى بلورة 

المتقاضين والفئات الهشة المحتاجة إلى  إصالح جوهري يتوخى استجابة المؤسسة القضائية لحاجيات

األطفال، في منظور يالئم التوجهات العالمية نحو إعادة االعتبار لحقوقهم  النساء الحماية السيما

اسة الحكومية في األصيلة التي تضمنها القوانين الوطنية، واستجابة لاللتزامات الوطنية في إطار السي

افي التدخالت في العملية لضرورة احترام المقاربة التشاركية والتنسيقية مع ب ةالموضوع، ومراعا

 .ية  القضائ

 إلى الخدمات القضائية مولوجيهأحدثت وزارة العدل خاليا للتكفل بالنساء واألطفال وتعزيز 

كما  ،2004دجنبر  31بمجموع محاكم المملكة بموجب دورية وزير العدل المؤرخة في 

وضعت خطة عمل محكمة لالرتقاء بالعمل القضائي في هذا الباب تقوم الخلية المركزية للتكفل 

 :بالنساء واألطفال بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بتتبعها وفق المحاور التالية 

 . تحسين أداء خاليا التكفل بالنساء واألطفال من خالل  .1

 . ية والمعدات والتجهيزات الكفيلة بذلكدعم هذه الخاليا بالموارد البشر -

 تسهيل الولوج إلى خدمات الخاليا وتنسيق العمل فيما بينها ومع بافي الشركاء -

تعزيز قدرات واليات تدخل خاليا التكفل بالنساء واألطفال عن طريق ال وضع معايير   .2

 مومساعديهلخاليا ال تقوية قدرات القضاة واألطر أعضاء ا: نوعية موحدة لعمل الخاليا

 (.التكوين المستمر، تبادل الخبرات)

تكامل مهام وقدرات المتدخلين الرئيسيين في ميدان التكفل بالنساء واألطفال من  تعزيز  .3

 :خالل

 :تعزيز التنسيق مع بافي الشركاء - -

 .تطوير وسائل تجميع المعلومات والرفع من جودتها - -

العديد  الخطة عمليا للتكفل باألطفال وإعماال لمحاورها الثالث على وقد أقدمت وزارة العدل تنفيذ

 :من اإلجراءات

تخصيص وتجهيز فضاءات خاصة الستقبال األطفال لدى هذه الخاليا بالمحاكم في ظروف  -

 : تراعي خصوصية أوضاعهم االجتماعية

عداد مطويات تشوير هذه الخاليا بالمحاكم لتسهيل الولوج إليها من طرف األطفال وإ -

للتعريف بها وبخدماتها والتحسيس بالحقوق التي يكفلها القانون لألطفال على اختالف 

 : وضعياتهم وكيفية الحصول عليها من طرف المؤسسة القضائية 

إعداد دليل للمعايير النموذجية للتكفل بالنساء واألطفال ليكون مرشدا عمليا للتكفل القضائي  -

دخل لحماية الطفل ويتوخى السرعة والنجاعة والفعالية في تطبيق بالطفل يوحد اليات الت
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إحداث سجالت خاصية تمسك بكتابة الضبط  -: القانون وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل 

المحكمة مند بدء المسطرة القضائية إلى غاية  المراقبة وضبط مسار قضايا األطفال داخل

 : التنفيذ

 مكوناتالقريب والمتوسط، لفائدة  األمدينبرا مج للتكوين والتكوين المستمر على  تنظم -

الخلية من القضاة واألطر، مع إشراك ممثلين لبافي القطاعات على رأسها ضباط الشرطة 

والدرك الملكي والمربون بمراكز حماية الطفولة وكذا ممثلين للجمعيات الفاعلة في المجال، 

الدفع بتوجه وزارة العدل من جهة أخرى نحو تعزيز التنسيق مع كافة  مما يكون من شأنه

 :المتداخلين في مسار التكفل باألطفال

تنظيم زيارات إلى بلدان معروفة بتميز تجربتها في مجال حماية األطفال، في إطار تبادل  -

 : على التجارب الدولية في الموضوع واالطالعالخبرات والمعارف 

كفل بالنساء واألطفال بالمحاكم بالموارد البشرية الكفيلة بنجاح مهمتها من خالل دعم خاليا الت -

ضم مجهودات قضاة التحقيق وقضاة الحكم وقضاء األحداث والمساعدات االجتماعيات إلى 

النيابة العامة في تصور يتوخى تكامل الخدمات على وجه يحقق تكفال قضائيا شامال 

أجل تعزيز التنسيق مع كافة المتدخلين وتفعيال للمقاربة  وفي نفس السياق ومن. باألطفال

التشاركية التي أقرتها االستراتيجيات الوطنية في موضوع حماية األطفال من خالل إيجاد 

بين کلی الجهات المتداخلة، وانسجاما مع توجه كل  والتنسيقآليات للربط والتواصل 

للقرب السيما وزارة الصحة ومصالح  القطاعات الحكومية المعنية من خالل إحداث آليات

 الخاليا بالمحاكماألمن الوطني والدرك الملكي، وهي وحدات تتواصل حتما مع 

ومن أجل تكفل ناجع باألطفال ال يمكن تحقيقه إال بتكامل خدمات كل المتدخلين إلى جانب  -

التكفل بالنساء  وزارة العدل في ميدان استراتيجيةالخاليا القضائية كأداة تنفيذية لبلورة 

على  2010أقدمت وزارة العدل سنة . بالعمل القضائي في هذا المجال واألطفال واالرتقاء

بواسطة منشور لوزير العدل . إحداث اليات للتنسيق مع كافة شركائها على المستوى الترابي

ة لجان التنسيق المحلية والجهوية، وقد أوكل للنياب تألفام و هأحدث وحدد اختصاصات وم

العامة القيام بمهام التنسيق بين مجهودات الخلية المحدثة بالمحكمة وباق القطاعات الحكومية 

الممثلة بكافة مدن المملكة باإلضافة إلى هيئات المجتمع المدني إيماناً بأهمية الدور الذي تقوم 

  :مستوياتويتم هذا التنسيق عبر ثالث . به

  لتكفل بالنساء واألطفال لدى النيابة العامة ل القضائيةالتنسيق بين مكونات الخلية

 وكتابةالحكم وقضاء األحداث والمساعدة االجتماعية  اةوقضوقضاء التحقيق 

 :الضابط

 على المستوى المحلي بين الخلية القضائية وممثلي القطاعات الحكومية وغير  التنسيق

الحكومية في الدائرة القضائية للمحكمة االبتدائية في إطار اللجنة المحلية للتكفل 

 : بالنساء واألطفال

  التنسيق على المستوى الجهوي بين الخلية القضائية للمحكمة وممثلي القطاعات

كومية بالدائرة القضائية لمحكمة االستئناف في إطار اللجنة الحكومية وغير الح

مهام المساعدة االجتماعية وقد تعزز هذا المنظور . الجهوية للتكفل بالنساء واألطفال

الشامل للتكفل بالطفل، بتعيين مساعدات اجتماعيات لما لدورهن من وقع في إعطاء 
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 وخدماتهاى المؤسسة القضائية البعد االجتماعي للتدخل القضائي وتعزيز الولوج إل

 : التالفةام مهمن خالل ال

استقبال األطفال ضحايا العنف واألطفال في وضعية صعبة واألطفال في وضعية مخالفة  -

 : للقانون واألطفال في وضعية إهمال، وتقديم الدعم النفسي لهم 

 شادهمو إر همبتوجهالقيام  م القانون ، وهل اهخولي يبالحقوق الت وتعرفهم ألطفالاالستماع  -

 : وتزويدهم بالمطويات التي توضيح مسار التكفل بالنسبة لكل فئة

توجيه األطفال إلى وحدات التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف بالمصالح الطبية، لتقديم  -

 : العالج والحصول على الشهادة الطبية ومصاحبتهم عند االقتضاء 

على كل المراحل التي تهم  واطالعهمكبة مسارهم القضائي تتبع وضعية األطفال وموا -

 :قضاياهم ومالها

 . القيام بناء على أمر قضائي أو إذن من وكيل الملك باإلجراءات التالية  -

 .إنجاز أبحاث اجتماعية، ورفع تقارير بشأنها إلى الجهة التي أمرت بها -

 :تفقد أماكن إيواء األطفال وإنجاز تقرير بذلك -

 :تفقد أماكن إيداع األطفال بكافة المؤسسات وإنجاز تقرير بذلك -

اإلسهام في تعزيز التنسيق بين مكونات الخلية القضائية للتكفل باألطفال وبين هذه المكونات  -

 :وباقي الشركاء المعنيين بمسار التكفل

نجاز تقارير يتحكم المشاركة في أشغال لجان التنسيق المحلية والجهوية للتكفل باألطفال، وإ -

  وكل اجتماعات هذه اللجان

ومعرفة مالها  القضاياهذا النوع من بالمساعدة في تسهيل الولوج إلى المعلومة المتعلقة  -

 : ت القضائيةوضبط اإلحصائيات وتدبيرها معلوماتيا داخل المؤسسا

 ةومتمسك السجالت الخاصللتكفل بالنساء واألطفال،  القضائيةتدبير الشؤون اإلدارية للخلية   -

 .أو رئيس كتابة النيابة العامة الضبطبقضايا الطفل تحت إشراف رئيس كتابة 

 


