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 الجنائي القانون مسودة بشأن تعديلية مقترحات مذكرة

 تقديم

إن منتدى الزهراء للمرأة املغربية وانسجاما مع رسالته وأدواره في النضال من أجل 

القضايا العادلة واملشروعة للمرأة واألسرة كان حريصا ومنذ تأسيسه على االنخراط 

 اإليجابي في مجموع األوراش اإلصالحية التي تخوضها بالدنا في مسار إرسائها لدولة الحق

 والقانون.

وفي هذا اإلطار فقد انخرط املنتدى في ورش تتبع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد 

بعد نقاش مجتمعي واسع، ومن ذلك مشاركته في مختلف  2011الذي أقرته بالدنا سنة 

محطات الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة الذي أشرفت على تنظيمه وزارة العدل 

 امليثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة. والحريات وتوجه بإقرار 

وفي سياق مواكبة تنزيل هذا امليثاق الوطني ورغبة منه في اإلسهام الفاعل في تحديث 

منه ،  32و 19والسيما الفصلين  2011املنظومة القانونية لبالدنا، بما يتالءم مع دستور 

تشاوري حول القوانين واصل املنتدى حرصه السنوي على بلورة مشاريع ذات طابع دراس ي 

ذات الصلة بقضايا املرأة واألسرة، انخرطت في تنزيلها كل الجمعيات املنضوية في شبكته 

من الجمعيات النسائية  106املمتدة عبر ربوع اململكة املغربية، والتي يناهز عددها اليوم 

 املتخصصة.

وعة من وقد أفرزت دينامية النقاش املجتمعي الذي أطرته هذه املشاريع مجم

جموعة من ملاملذكرات االقتراحية للشبكة ، بلورت من خاللها مقاربتها في اإلصالح القانوني 

وقانون  القضايا األساسية من قبيل املراجعات الالزمة لبعض مقتضيات مدونة األسرة

 قضايا الجرائم املرتبطة باألسرة واملرأة.الوظيفة العمومية وقضية اإلجهاض ثم 

 االقتراحات بكونها نوعية وتنهل من الواقع املعاش لوضعية املرأة وقد تميزت هذه 

تحقيق الكرامة اإلنسانية وتمتيع املرأة بحقوقها املشروعة  واألسرة املغربية كما أنها توخت

والنهوض بحقوق األسرة وحماية جميع مكوناتها. وقد تم تجميع هذه القوة االقتراحية عبر 

ك فيها العديد من جمعيات املجتمع املدني ومختلف لقاءات تشاورية جهوية شار  10

 املهتمين والباحثين في جل جهات املغرب.
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 القانون الجنائي املغربي بخصوص إصالحمقترحات 

 املقاربة واملنطلقات: - أ

 علىتنبني املذكرة االقتراحية ملنتدى الزهراء في مطالبها إلصالح القانون الجنائي املغربي، 

 :مرتكزة علىمقاربة حقوقية أصيلة 

واملساواة وتحقيق اإلصالح في   مقاصد الدين اإلسالمي الحنيف وباألساس مقصد العدل -

 املجتمع، والتي وردت بشأنها شواهد عدة من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم
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واألسرة والطفولة  وخاصة ما نص عليه  املقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق املرأة -

وثوابت اململكة  في نطاق أحكام الدستور مساواة بين الرجل واملرأة من   19الفصل 

حقوقية ضمان الحماية البمن إلزام للدولة   32الفصل   أكد عليه، وما وقوانينها

 بغية املحافظة عليها والعمل على واالجتماعية واالقتصادية لألسرة، بمقتض ى القانون،

لتوفير الحماية القانونية، واالعتبار االجتماعي   هاسعيها، وكذا  ضرورة حدتها واستقرار و 

. باإلضافة إلى الحقوق األخرى من قبيل الحق في واملعنوي لجميع األطفال، بكيفية متساوية

{ وغير ذلك  23و 22 واملعنوية }الفصلين{ والحق في السالمة الجسدية  20ياة }الفصل الح

  من الحقوق والحريات.

االلتزامات الدولية للمملكة املغربية في إطار االتفاقيات الدولية ذات العالقة كما تمت  -

أة املعتمدة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املر وعلى رأسها  ،املصادقة عليها

، والتي صادق عليها املغرب 1979ديسمبر  18من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

ديسمبر  26) 1421من رمضان  29الصادر في  1.93.361بمقتض ى الظهير الشريف رقم 

(، 2001يناير  18) 1421شوال  23 خ بتاري 4866( و املنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2000

 20ملتعلقة بحقوق الطفل املعتمدة من طرف الجمعية العامة للمم املتحدة في االتفاقية او 

الصادر في  1.93.363، والتي صادق عليها املغرب بمقتض ى الظهير الشريف رقم 1989نوفمبر 
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 6: بتاريخ 4440( و املنشورة بالجريدة الرسمية عدد 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، كذا (، و 1989ديسمبر  19) 1417شعبان 

وبخاصة النساء و األطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر 

؛ و املصادق عليه من طرف املغرب بمقتض ى 2000نوفمبر  15الوطنية، املوقع بنيويورك في 

( و 2011أغسطس  2) 1432ان الصادر في فاتح رمض 1.09.112الظهير الشريف رقم 

 (. 2012فبراير  6) 1433ربيع األول  15بتاريخ:  6019املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

ما تراكم من مالحظات على القانون وينطلق املنتدى في هذه املذكرة، من جهة م

الحالي من خالل تجربة مراكز اإلرشاد األسري املنضوية في شبكة منتدى الزهراء الجنائي 

قدمت  للمرأة املغربية، ومن جهة أخرى من اقتراحات الفاعلين املدنيين والباحثين التي

ئي خالل سلسة املحطات الدراسية التشاورية الخمس املنجزة حول تعديل القانون الجنا

مارس،  28مارس ثم  15مارس،و 7فبراير و  21أيام   وذلك 2015 املغربي، في غضون سنة

 التي برمجها املنتدىو وتطوان ثم مراكش،  الرباط والعيون ووجدة بكل من مدنعلى التوالي 

 .من أجل حماية جنائية تحقق الكرامة وتحمي املرأة واألسرة"" في إطار مشروع 

ملسودة ة والهادفة التي قام بها على القراءة املوضوعي املنتدىتعديالت تتأسس  وأخيرا،

والتي تم  ،من قبل وزارة العدل والحرياتمي للنقاش العمو اليوم القانون الجنائي املطروحة 

 .بالرباط 2015 أبريل 20 يومعرض أهم مضامينها خالل اليوم الدراس ي 

االقتراحات التعديلية على مسودة القانون الجنائي فيما يتعلق باملرأة  - ب

  واْلسرة والطفولة:

لقانون الجنائي إننا في منتدى الزهراء للمرأة املغربية إذ نثمن اإلصالح الذي سيعرفه ا

، باعتبارها أول مراجعة شمولية من نوعها لهذا استنادا على نص املسودة الحالية املغربي

، ونقدر املقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة العدل والحريات من 1962القانون منذ سنة 

جعة خالل إشراكها لجميع الفعاليات املهتمة باملوضوع في بلورة تصورها حول مضامين مرا

أهمية مجموع املستجدات التي تضمنها هذه املسودة والتي ب كذلك وإذ ننوههذا القانون؛ 

يك عن استجابت للعديد من مطالب الحركة الحقوقية املغربية بمختلف مشاربها، ناه
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من قبيل إقرار العقوبات مجال حماية األسرة والطفولة واملرأة  التعديالت املهمة التي عرفها

عض األنواع من الجرائم، ومالءمة القانون الجنائي مع أغلب نصوص البديلة في ب

االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، وتجريم مجموعة من األفعال املاسة باألسرة 

والتي لم تكن مجرمة من قبل، أو التنصيص على مجموعة من التدابير الوقائية الجديدة 

لجنس ي واالتجار بالبشر وغير ذلك مما نعتبره تقدما املتعلقة بجرائم التحرش واالستغالل ا

 ملموسا في مقاربة تحقيق عدالة جنائية تحقق الكرامة وتحمي املرأة واألسرة والطفل.

ثالث محاور  وفقعلى مسودة القانون الجنائي  نا التعديلية قترحاتبمقدم تفإننا نوعليه 

 :أساسية

I. الخاصةفي الوضعيات  امة املرأة وحمايتهاصيانة كر : ْلول املحور ا: 

 32املادة " الحامل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق املرأةبخصوص  .1

 انون الجنائي"قسودة المن م

 جرمينردع املويهدف إلى يعتبر تنفيذ العقوبة السالبة للحرية حقا عاما للمجتمع، 

اص للمرأة الحامل إال أن القانون الجنائي راعى الوضع الخوثنيهم عن العودة إلى الجريمة، 

 32املادة أن نجد حيث  ،في حقها أفرد لها نظاما خاصا عند تنفيذ العقوبة السالبة للحريةو 

كانت حامال ألزيد  إنما بعد الوضع  إلىمن جهة تأخير العقوبة في حقها تطرح من املسودة 

ال فترة استفادة املرأة من نظام االعتقال االحتياطي طو من جهة أخرى تقرر و أشهر،  6من 

 .كانت معتقلة وقت صدور املقرر القضائي  الحمل إذا

املرأة الحامل  خضوعتطلب تنهايته  أو بدايته  في سواءوضعية الحمل  لكون  بالنظر إننا 

تساعدها على تجاوز  وتوفير ظروف نفسية واجتماعية مالئمة، منتظمةطبية  ملراقبة

حياة بدي بحياتها أو و قد ت دون أي مضاعفات محتملةوتحول الحمل وظروفه  صعوبات

ألم أثناء الوضع والرضاع أن االهتمام بصحة ا التي أثبتت جربةللت استنادا وكذا ؛الجنين

 .ويسهم في النمو السليم لهم األطفال حديثي الوالدةو وفيات األمهات  من تقليصيساعد 

وكذا في فترة  تواجد املرأة الحامل ،أيا كان عمر حملها، أنفي منتدى الزهراء نا نرى فإن
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يعرض املرأة والجنين للخطر وال يحقق أية من شأنه أن  املؤسسة السجنيةداخل  اإلرضاع 

 مصلحة للمجتمع. 

نظام تسيير كما أننا وبناء على اطالعنا على نظام االعتقال االحتياطي كما هو مؤطر ب

لصادر بتاريخ ا 1.99.200حيز التنفيذ )الظهير الشريف رقم الذي دخل املؤسسات الحبسية 

املعتقلة وقت صدور املقرر  ،الحاملاملرأة  قضاء، فإننا نرى أن اختيار  (1999أغسطس  25

 النظام إذ أناختيار غير موفق، وضعية االعتقال االحتياطي فترة حملها في  ،القضائي

يمكنه عا لذلك فإنه وتبللسجن؛ يعتبر السجين املحكوم نهائيا من الساكنة القارة السجني 

 ناءجميع الحقوق املخولة للسجناء القارين، أما السج وكذا من ،به ن مكان خاصم

، كما أن في الغالب مكتظةمحدودة تكون ما يوضعون في أماكن عادة فإنهم  ن و االحتياطي

تجعلهم في تواصل يومي مع أشخاص في وضعية مضطربة أو في وضعية هذه الوضعية 

 .يؤثر على سالمتهم وكذا على إحساسهم باالستقرار مما قد انتظار ملا ستؤول إليه قضاياهم

أن ساكنة السجن ال يحبذون بقاءهم خاضعين لنظام  أثبتتالتجربة إلى أن  باإلضافة

 .امتيازاتأي ال يمنحهم  باعتباره نظاما االعتقال االحتياطي لفترة طويلة

املصلحة الفضلى  أن تراعى فإننا في منتدى الزهراء للمرأة املغربية نقترحلكل ما سبق 

املرأة الحامل تأخير تنفيذ العقوبات السالبة للحرية على على  وأن يتم العمللالم وجنينها 

 الخاصة بالرضاع.انتهاء مدة سنتين و  وضعهاإلى ما بعد  سالبة للحرية املحكوم عليها بعقوبة

يها بأقل كانت معتقلة وقت صدور املقرر القضائي أو وضعت قبل الحكم علوكذلك األمر إن 

 سينعكس إيجابا على وفي املقابل لن يؤثر سلبا على تنفيذ األحكاممادام األمر من سنتين، 

بتجنيبه العيش في السجن دون أي ذنب، وتفادي االنعكاسات النفسية البريء  الطفل 

 .على املجتمعالسلبية لذلك 

 جرائم العنف ضد الزوجة بخصوص  .2

 ه  لى مرتكبيتشديد العقوبة عتوسيع تعريف العنف و  - أ

 املغربي، املجتمع في شيوعا كرراأل الظاهرة األزواج بين البدني االعتداء جريمة تعتبر

 منه جانب في - ضالته يجد عالجها كان وإذا ،هامن عديدة حاالت املحاكم ردهات عرفت وقد

 نم فإنه الظاهرة؛ هذه تفاقم ملنع والتربوية االجتماعية الحلول  على االشتغال خالل من -
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 لزاما كان لذلك منها، الحد في ودوره الزجري  بالجانب االستخفاف عدم ينبغي أخرى  جهة

 من النوع هذا مرتكبي مع الصرامة بمنطق يتعاملوا أن الجنائية السياسة واضعي على

 حماية النساء على االعتداء لحالة بالنسبة الحبسية العقوبة من الرفع خالل من الجرائم؛

 كل خالف على لكن األسرة، داخل الصراع معادلة في الضعيفة لقةالح باعتبارهن لهن

 العنف ملرتكب بالنسبة السابق في كانت التي العقوبة من خفضت املسودة فإن التوقعات

 التخفيض هذا ترفق أن دون  املنحى هذا إلى املسودة ذهبت ملاذا نفهم ولم الزوج ضد

 .أزواجهن طرف من لها يتعرضن لتيا االعتداءات من الزوجات لحماية كافية بضمانات

 أي دون  400 املادة في للعنف الجنائي القانون  تعريف على حافظت أن املسودة كما

 وتعذيب وسخرية اضطهاد من النفس ي العنف يعتبر ال موجودا واقعا بذلك وكرست  تغيير

 ذهه كل بالتاليتركت و  املرأة، كرامة من الحاطة املعاملة ضروب وكل وإهانة وتسخير

  .التجريم دائرة خارج األفعال

 النساء حاالت من لعديدل يكشف أنه بالنسبة االستماع مراكز داخل عملنا واقع إن

 البدني، االعتداء من رأكبعلى املرأة   النفس ي العنف يتركه الذي تأثيرلوقع ا يكون  املعنفات

 وقد وتبقى لفتظ ةالنفسي اآلثار أما الزمن، مع تنمحي والرضوض مدة، بعد يلتئم فالجرح

 تم حاالت وهي االنتحار، إلى عليها باملعتدى يؤدي قد لدرجة العنف هذا استمرار مع تتفاقم

 الوحيدة الوسيلة االنتحار إلى لجوؤهن يكون  حيث نفسيا املعنفات النساء لدى تسجيلها

 ةإعاد ينبغي لذا جنائي،ال قانون ال حماية لهن من لدن أي غياب في العنف، هذا لتجنب

 الذي النفس ي العنف ليشمل املسودة من 400 الفصل في عليه املنصوص العنف تعريف

 .األحيان غالب في الزوجة ضحيته تكون 

  ومستوياتهالتمييز في املقاربة بين أنواع العنف  - ب

 أن تبين الزهراء منتدى شبكة في املنضوية االستماع ملراكز امليدانية التجربة إن

 :مستويين إلى ينقسم الزوجة ضداملمارس  العنف

 فيها يمارس قد التي املعزولة االعتداء حاالت وهو العرض ي، العنف:  األول  املستوى 

 تتسم والتي الزوجية، الحياة في املشاكل بعض تفاقم بسبب زوجته ضد العنف الزوج
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 املعتبرة االعتداءات من آخر نوع أي يلحقه أو االعتداء هذا يسبق ال حيث التكرار، بعدم

 تدخل فإن الزجرية، املقاربة جانب إلى أنه العنف من النوع لهذا بالنسبة ونالحظ ا؛عنف

 والحفاظ الزوجة حماية في أساس ي دور  له يكون  أن يمكن املدني املجتمع وجمعيات األسرة

  األسرة؛ استمرار على

 ءإلنها كوسيلة الصلح اعتماد ينبغي املعزولة الحاالت هذه مثل في أنه نرى  فإننا لذا

 عدم في معتبرا شكايتها عن الزوجة تنازل   يكون  أن يمكن وهنا الزوجين، بين القائم النزاع

 التنازل، قبل صدرت قد كانت إذا العقوبة إيقاف أو العمومية الدعوى  إسقاط أو املتابعة

 نفسه مراجعة أجل من للزوج أخرى  فرصة وإعطاء األسرة، على الحفاظوذلك بهدف 

 عل العقوبة، تجنيبه تم بموجبه والذي الزوجة به تقدمت الذي نازل الت من العبرة وأخذ

 . الزوجية سيرته إصالح أجل من له حافزا يكون  ذلك

 بشكل زوجته حق في الزوج يمارسه الذي املمنهج العنف هو:  الثاني املستوى 

 بل فحسب، مستعصية إجرامية ظاهرة أمام نكون  ال الحالة هذه وفي ومتكرر، متواصل

  األسرة،استقرار  على الحفاظ أجل من معالجتها ينبغي مرضية حالة أمام

 العقابي النظام فعالية وكذا محدودية املتزايد  هتناميإن خطورة هذا النوع من العنف و 

 يمرتكب إلزام خالل من همع التعامل في جديد مفهوم تبنييقتض ي   ؛منه الحد فيوحده ل

 واألسرة الزوجة بما يكفل وقاية النفس ي الجلعلخضوع لل الزوجي العنفهذا النوع من 

 .الوخيمة تبعات العنف منككل  واملجتمع

 أو العامة للنيابة ثبت إذا ما حالة في أنه على املسودة تنص أننطالب  فإننا لذا

 فإنها أبنائه أو زوجته حق في متكرر  بعنف الزوج قيام الحكم هيئة أو التحقيق قاض ي

 كما املسودة؛ نفس من 88-1 املادة ملقتضيات طبقا مالئم نفس ي لعالج بالخضوع تلزمه

 التدبير بهذا الذي يقبل حق الزوج  في املتابعة  إيقاف يتم أننطرح كإجراء تحفيزي 

وعدم  ،قضيته في البت باإلضافة إلى اقتراح تأجيل النفس ي، العالج حصص على ويواظب

 عالجه على املشرف النفس ي بالطبي طرف من بتقرير التوصل بعد إال املحاكمة مواصلة

 .من املرض شفائه ومستوى  له خصص الذي للعالج قبوله أو تجاوبه درجة فيه يبين
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ضحية العنف وتعزيز ضمانات الحماية املنع من االتصال بير تدبتثمين  .3

  القبلية االستباقية

الة في ح 88-1املادة  الذي جاءت به مقتضيات املنع من االتصال بالضحية تدبير يعتبر 

اإلدانة من أجل جرائم التحرش أو االعتداء أو االستغالل الجنس ي أو سوء املعاملة أو العنف ضد املرأة 

، حيث أثبتت  من أهم التدابير التي جاءت بها املسودة أو القاصرين أو جرائم االتجار بالبشر

اهم بشكل التجربة في بعض الدول التي اعتمدت مثل هذا التدبير )فرنسا، إسبانيا( أنه س

كبير في الحد من بعض الظواهر اإلجرامية التي كانت مستفحلة بكررة وعلى رأسها جرائم 

  ؛النساء علىاالعتداء بالعنف 

أن التدبير الوقائي يكون له وقع إيجابي على تجنب ارتكاب الفعل حينما يتم  وحيث

ت بهذا التدبير جعلته القوانين املقارنة التي أخذ نا نجد أنفإن بل وقوع الجريمة،اتخاذه ق

فمتى ثبت للنيابة العامة أن  ،ساري املفعول بأمر من النيابة العامة قبل وقوع فعل االعتداء

عتداء من طرف زوجها ال  عرضةهناك خطرا محدقا بالضحية وأنها من املمكن أن تكون 

قرار  تخذت افإنه ،بسبب املشاكل العائلية املتفاقمة بينهما وتعذر العيش تحت سقف واحد

ألي اصطدام بينهما قد يؤدي إلى وقوع  اتجنب الزوج املنع من االتصال بالضحية في حق

 فعل جرمي.

البعد  تستحضر لم ها املسودة نجد أنمن  88-1الرجوع إلى مقتضيات املادة بلكن 

الحكم حيث أوجبت اتخاذ هذا التدبير بعد  ،الوقائي لتدبير املنع من االتصال بالضحية

 زوجة املعنفةال وضعية يراعيال  أنه نرى ة، وهو األمر الذي نيعبعض الجرائم امل اإلدانة فيب

 .بها قبل وقوع االعتداء عليها املحدقوالخطر 

أن املرأة في هذه تفيد ز االستماع عديد من الحاالت الواردة على مراكالحيث أن 

تهديدات العامة وتشتكي من بل ترفع أمرها إلى النيابة باملوضوع تلجأ إلى إخبار ذويها  الحالة

ونظرا لكون القانون الجنائي ال  ،زوجهاتتعرض لها من طرف محاوالت االعتداء التي أو 

يعاقب على محاولة العنف فإن شكاية الزوجة غالبا ما يتم حفظها لهذا السبب وهو األمر 
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ته، ولقد الذي يفسح املجال للزوج لكي يتحين الفرصة املواتية من أجل االعتداء على زوج

ات في موضوع بشكاي نتقدم اللواتيعلى الزوجات بالعنف سجلنا عدة حاالت من االعتداء 

 .دعوى النفقة أو الطالق الذي تعرضن له من طرف أزواجهن بسبب رفعهن لالتهديد 

على  بعد وقوع االعتداء اعتماد تدبير املنع من االتصال بالضحية لذا فإننا إذ نثمن

بشكاية  الزوجة متى تقدمتبأن يتم اعتماد هذا التدبير بشكل وقائي  الزوجة فإننا نطالب

ة أقوى ن في ذلك حمايأل  أمام النيابة العامة مدعية أنها تشعر أو تتلقى تهديدات باالعتداء

االستباقي الذي بدأت الوقائي و الدور ونستحضر في هذا الصدد  وأكبر للنساء ضحايا العنف

كندا(  -إيطاليا -اسبانيا -في بعض الدول ) مثل فرنساامة النيابة الع ؤسسةهذه متلعبه 

ألي مسطرة قانونية من  املرأة  الزوجة من العنف يبدأ منذ سلوك لحماية هاحيث إن تدخل

 .عتداءلال  تعرضهاا أن تكون سببا في شأنه

أن املرأة تكون أكرر عرضة لالعتداء البدني من زوجها امليدانية لقد أثبتت التجربة 

ألسباب  ه تحت سقف واحدمع هاتمارس حقها في طلب الطالق بعد استحالة عيش حينما

أن أخطر عمليات االعتداء الجسدي الذي تتعرض له النساء كذلك أثبتت كما معينة، 

أو في مناطق  على مستوى الوجه أدوات حادةالجرح بواسطة  يكون بواسطة الضرب و 

يتم فور تقديمهن لطلبات الطالق البا ما ن، كما أن هذا االعتداء غلتشويه جماله حساسة

خطر خالل هذه املرحلة من أي ة املرأة أكرر يبرر ضرورة حمايالذي  الش يء ؛أمام املحكمة

اتخاذ تدبير منع  منذلك لزوجها، وليس أنجع طرف حتمل قد يصيبها من املعتداء باال 

من من املسودة  88-1وعلى هذا األساس ينبغي أن تتوسع املادة  ؛زوجها من االتصال بها

تدبير بشأن  75-1فسح املجال للنيابة العامة )مثل ما هو الشأن بالنسبة للمادة أجل 

اإليداع في مؤسسة للعالج( التخاذ هذا التدبير في حق األزواج متى أثبتت الزوجة انها 

ئم تقدمت بطلب الطالق أو أن زوجها يهددها باالعتداء عليها أو أن له سوابق عدلية في جرا

وفي هذه الحالة يكون مقرر النيابة العامة واجب التنفيذ ويبلغ إلى  ،االعتداء على األشخاص

 املعني باألمر فورا بواسطة الشرطة القضائية التي سوف تسهر على تبليغه وتنفيذه.
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إذ ال يكفي تبليغه للمعني باألمر بل ينبغي  ؟ويطرح التساؤل عن كيفية تنفيذ هذا املنع

وفي هذا الشأن نقترح اعتماد نفس  ؛النص عليها قانونا يجبيذه بالوسائل التي إلزامه بتنف

 خاصة منها: 7-82الوسائل التي أقرتها املسطرة الجنائية بالنسبة لحماية املبلغين في املادة 

وضع رهن إشارة الزوجة طالبة الطالق رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية  -

 زمة إزاء أي فعل قد يهدد سالمتها.حتى تتمكن من إشعارها بالسرعة الال 

 إخضاع هاتفها لرقابة السلطات املختصة بعد موافقتها كتابة ضمانا لحمايتها. -

توفير حماية جسدية لها من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضها  -

 للخطر.

ضمان الحماية الجسدية للزوجة قبل وقوع االعتداء عليها  نولهذا نعتبر في املنتدى أ

يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة العنف الزوجي التي بدأت تأخذ بعدا لسلوك س

مجتمعي خطير يهدد أمن األسر واستقرارها كما يساهم بشكل كبير في إعطاء نظرة سيئة عن 

قصور القانون الجنائي في توفير الحماية القانونية الالزمة للمرأة باعتبارها العنصر 

ونعني  بدنا عرض دوما إلى االعتداء البدني ممن هو أقوى منهاالضعيف داخل املجتمع وامل

 بذلك الرجل.

من  570و املادة  481-1"بين املادة  طرد الزوجة من بيت الزوجيةبخصوص  .4

 مسودة القانون الجنائي"

إن طرد الزوجة من بيت الزوجية يعتبر من األفعال الشائعة داخل األسر املغربية، 

استنادا على االحصائيات التي قامت  2015خالل سنة حالة  5946حيث تم تسجيل 

بنشرها وزارة العدل والحريات، مع األخذ بعين االعتبار أن هذا العدد يمثل فقط الحاالت 

التي قامت فيها الزوجة برفع شكاية أمام النيابة العامة من أجل إرجاعها إلى بيت الزوجية، 

ة اللجوء إلى النيابة العامة بشأن ما تعرضت أما الحاالت األخرى التي ال تفضل فيها الزوج

له من طرد من بيتها فهي كثيرة ال تعد وال تحص ى، وال أدل على ذلك من أن األغلب األعم 

من دعاوى النفقة املعروضة على املحاكم تصرح فيها الزوجات بأن أزواجهن قاموا بطردهن 

 من بيوتهن.
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جعل هذا العمل يتكرر ويصبح  إن عدم تجريم فعل طرد الزوجة من بيت الزوجية

عمال مباحا وعاديا يتعايش معه املجتمع ويقبل به لدرجة أن أبسط املشاكل داخل األسرة 

تنتهي بطرد الزوجة؛ بحيث أضحت هذه األخيرة ال تشعر باالستقرار املادي واملعنوي داخل 

طرد؛ وإذا ما البيت الذي يأويها، ألنه ببساطة ال يوجد أي نص قانوني يحميها من هذا ال

انتزاع عقار في  لجنحةحدى الصور املماثلة إقمنا بتحليل قانوني لهذا الفعل نجده يكتس ي 

حيازة الغير، فالزوجة حينما تنتقل للعيش مع زوجها تحت سقف واحد ملدة قد تطول 

لعدة سنوات بل لعقود فإنها ال شك تعتبر في حكم الحائز لهذا لعقار إلى جانب زوجها، فإذا 

القانون الجنائي يحمي الحيازة كيفما كانت ولو غير مشروعة فإنه من باب األولى أن  كان

 ثيحمي حيازة الزوجة واألبناء لبيت الزوجية، إذ ليس من املعقول عقال ومنطقا أن تمك

مدة طويلة دون أن تتمتع هذه األخيرة بالحماية القانونية للحيازة  الزوجالزوجة وأبناؤها مع 

 هذا العقار. التي لها على

رجاع زوجته املطرودة إلى بيت الزوجية ال إإن تجريم املسودة لفعل امتناع الزوج عن 

يحل معضلة الطرد من أساسه، باعتباره أضحى يرقى إلى مستوى الظاهرة االعتيادية، أمام 

عدم وجود أي نص قانوني يجرمه، لذا ينبغي التفكير في تجريم هذا الفعل منذ البداية حتى 

نترك الفرصة للجاني في اختالق أساليب احتيالية من أجل تبرير هذا الطرد أو إخفائه، ال 

من قبيل تفويت العقار برمته لألغيار، أو إنهاء العالقة الكرائية بدون مبرر، أو إسكان 

أشخاص آخرين بالعقار.. ألن في ذلك تملص غير مباشر من الفعل األساس ي الذي قام به 

ته وتركها بالشارع عرضة لضياع، وعلى هذا األساس ينبغي تجريم أي الجاني وهو طرد زوج

فعل من شأنه أن يؤدي إلى طرد الزوج أو األبناء من بيت الزوجية من خالل اعتماد إحدى 

 الوسيلتين:

اعتبار طرد الزوج لزوجه من بيت الزوجية بجميع الوسائل كيفما كانت ولو  الوسيلة األولى:

همال إيال أو التدليس فعال مجرما والنص عليه ضمن حاالت عن طريق استعمال االحت

 من القانون الجنائي. 479األسرة بإضافته كحالة ثالثة في املادة 
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اعتبار طرد الزوج لزوجه من بيت الزوجية فعال مجرما يندرج ضمن صور  الوسيلة الثانية:

سودة؛ وذلك عن من امل 570جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير التي نص عليها الفصل 

مثل "فإذا وقع انتزاع  570طريق إضافة ظرف تشديد آخر بالفقرة الثانية من الفصل 

 .الحيازة أو الحد من االنتفاع بها من طرف الزوج في حق زوجه أو أبنائه أو ليال ...." 

وإننا في املنتدى نحبذ اعتماد املقترح الثاني نظرا لكونه يشمل جميع الوسائل التي من 

أو غيرها من العنف أو التهديد  أو  خلسة أو التدليسمكن أن يستعملها الزوج مثل الامل

الوسائل لحرمان زوجه من حقه في البقاء داخل بيت الزوجية؛ وفي ذلك ضمانة كبرى 

ر من بيت آلخالستقرار األسر واألبناء، إذ ال يصح االستمرار في اعتماد طرد أحد الزوجين ل

تي تعترضهما، بل البد من فرض بقاء جميع أفراد األسرة الزوجية كحل للمشاكل ال

مجتمعين داخل البيت الواحد و الحفاظ على هذه الوضعية بكل الوسائل القانونية املمكنة 

ملا لها من دور إيجابي فعال على استقرار األسر و استمرارها؛ وفي هذا السياق نجد الدين 

من بيت الزوجية في جميع األحوال بل اإلسالمي الحنيف قد حث على عدم طرد الزوجة 

وحتى بعد طالقها ألن في ذلك وسيلة من شأنها أن تساعد على جمع شتات األسرة وتقيها من 

ال " :1اآلية  كل مسببات التفكك واالنحالل بحيث يقول الحق سبحانه في سورة الطالق
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 من مسودة القانون الجنائي" 232-1املادة " جريمة االتجار بالبشربخصوص  .5

وحددت في فقرتها األولى  ،جريمة االتجار بالبشرمن املسودة  232-1فت املادة عر 

الوسائل التي ينبغي أن ترتكب بواسطتها هذه الجريمة لقيام الركن املادي لها، لكنها لم 

تشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل التي حددتها في فقرتها األولى لقيام هذه الجريمة 

 سنة بمجرد تحقق االستغالل. 18ال يقل سنهم عن حينما يكون ضحيتها أطف

إن هدف املسودة من ذلك هو حماية هذه الشريحة من املجتمع باعتبارها غير قادرة 

على حماية نفسها من املتاجرين فيها، وإن كان التوسع في مفهوم جريمة االتجار بالبشر 

 مر أ سنة هو 18عن  وعدم اشتراط وقوعها بوسيلة معينة متى كان ضحيتها طفل يقل سنه
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إغفال اعتماد نفس املفهوم بالنسبة للنساء ضحايا جرائم  لكناملسودة،  منمحمود 

االتجار بالبشر يفرغ هذه املادة من غايتها الرامية إلى حماية شرائح املجتمع األكرر عرضة 

كرر هم الشريحة األأن األطفال والنساء  أثبتلهذا النوع من اإلجرام، حيث إن واقع الحال 

كما تدل على ذلك مجموعة من التقارير الدولية كتقرير  ةالجنسي التجارةفي مجال  ستغالال ا

الذي أكد ان النساء يمثلن ثلثي  2009مكتب األمم املتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 

املسودة أن تعتمد نفس التوسع لزاما على ، ولذلك أضحى جريمة االتجار في البشر ضحايا

؛ سنة والنساء 18ة االتجار بالبشر على حد سواء بين األطفال اقل من في تفسير جريم

انسجاما مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 

املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، املوقع بنيويورك في 

ليه من طرف املغرب والذي نص في مادته الثانية على أن ؛ و املصادق ع2000نوفمبر  15

الغرض منه هو منع ومكافحة االتجار باألشخاص، مع إيالء اهتمام خاص للنساء و األطفال 

 دون أي تمييز.

من املسودة شددت العقوبة في جرائم االتجار بالبشر في الحاالت التي  232-4إن املادة 

دون الثامنة عشر أو ضد امرأة حامل إذا كان حملها ضد قاصر هذه الجريمة ترتكب فيها 

هذا النوع من الجرائم خاصة بالنسبة  يلدى الفاعل، لكن املالحظ أن مرتكببينا أو معروفا 

لالستغالل في مجال املتاجرة الجنسية يتجنبون املتاجرة بالنساء في كل األحوال إال وفق 

د على املرأة الحامل ال يحقق الحماية معنية، وتبعا لذلك فإن حصر ظروف التشدي معايير 

القانونية للنساء بصفة عامة من هذا النوع من الجرائم حيث يتعرضن ألبشع عمليات 

االستغالل الجنس ي والبيع والشراء في أجسادهن دون أي رادع أو مانع قانوني من ذلك، بل 

ألجل  أحيانا شكل مؤسسات سياحية وهمية توقع النساء في شباكهن الجناة يتخذ

استدراجهن للعمل في مجال السياحة لتجد املرأة نفسها أمام شبكة دولية للمتاجرة في 

 .تجني من وراء ذلك أمواال طائلةلسلعة تباع  اوتجعل منه ندهاجسأالنساء تستبيح 

تجار باألشخاص، وبخاصة النساء بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االوبالنظر إلى أن 

غير بين املرأة الحامل و و املصادق عليه من طرف املغرب لم يميز  األطفال، املذكور أعاله؛و 
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تشديد العقوبة في حق مرتكبي جريمة بطالب فإننا في منتدى الزهراء نالحامل في الحماية، 

  .في حق النساء دون أي تخصيص للمرأة الحامل االتجار بالبشر 

II.  الطفولة في مختلف وضعياتها من أجل املحور الثاني: حماية

 :عية آمنةوض

 وما يليها من املسودة" 483"املادة االنتهاكات الجنسية بخصوص  .1

يعرف القانون الجنائي االغتصاب على أنه مواقعة رجل المرأة بدون رضاها، وعلى 

هذا األساس استقر الفقه والقضاء في السابق على اعتبار أن جريمة االغتصاب ال يكون 

وني لذلك، وتبعا لذلك كان يعتبر أي اعتداء جنس ي عن ضحيتها إال امرأة راشدة باملعنى القان

طريق املواقعة أو غيرها على فتاة قاصر يعتبر هتكا للعرض وهو بذلك وضع تمييزا قانونيا 

بين االغتصاب وبين هتك العرض؛ فاالغتصاب يكون باملواقعة للمرأة الراشدة دون رضاها؛ 

و بغير املواقعة على قاصر سواء كان وهتك العرض يكون باالعتداء الجنس ي كيفما كان ول

من القانون الجنائي  486برضاه أو بدون رضاه؛ غير أن التعديل الذي أدخل على املادة 

حينما شدد عقوبة االغتصاب في حالة إذا كان سن الضحية  11/11/2003بمقتض ى ظهير 

لعرض يقل عن ثمان عشرة سنة، حيث بعد هذا التعديل وقع خلط بين االغتصاب وهتك ا

لدرجة استعص ى معه على القضاء والفقه التفرقة بينهما أو إيجاد وسيلة أو عناصر للتمييز 

بينهما، ونظرا لكون هتك العرض أبلغ في التعبير من االغتصاب عن االعتداء الجنس ي الذي 

األخير وجعل جريمة هتك  يكون ضحيته قاصر فإنه من باب أولى التراجع عن هذا التعديل

ن الجنسية التي يكون ضحيتها القاصرو في السابق تسري فقط على االعتداءات  العرض كما

 سواء كان عن طريق املواقعة أو غيرها من األفعال الجنسية املشينة.

إن ظاهرة االعتداءات الجنسية املتكررة على األطفال أضحت تعرف نموا مضطردا، 

الكفيلة بالقضاء على هذه  الش يء الذي يدفعنا إلى التفكير في إيجاد الحلول الناجعة

الظاهرة من األساس، وفي هذا السياق يعتبر املنتدى أن العقوبة الحبسية في حق مرتكبي 

االعتداءات الجنسية املتكررة على األطفال أضحت غير ناجعة باملرة، ألنها وإن كانت تسلب 
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اك ما الجناة حريتهم ملدة محدودة فإن خطرهم على املجتمع يبقى مستمرا، وليس هن

 يمنعهم من العودة إلى الجريمة مرة أخرى؛

إن من الواجب علينا حماية أطفالنا من الخطر املحدق بهم خاصة من هؤالء  

األشخاص الذين أضحى لديهم االعتداء الجنس ي على األطفال الصغار حالة مرضية 

عضلة وينبغي يتعايشون معها، لهذا فإن املقاربة الزجرية وحدها غير كافية ملعالجة هذه امل

أن تصحبها أو تعقبها مقاربة وقائية ضرورية تجنب الجناة وتمنعهم من التفكير في العودة إلى 

ارتكاب نفس األفعال، وبهذا الخصوص ينبغي أن يخضع مرتكبو االعتداءات الجنسية سواء 

من هتك عرض أو اغتصاب إلى دورات العالج النفس ي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة 

عامة لضمان عالجهم وتجنب ما يشكلونه من خطر محدق بالضحايا بعد انقضاء ال

 العقوبة.

ومن جهة أخرى فإن أغلب التشريعات الدولية مثل كندا وأملانيا والدنمارك والنرويج 

وبلجيكا وروسيا مؤخرا اعتمدت أسلوب اإلخصاء الكميائي كعقوبة إضافية توقعها في حق 

ئم االعتداء الجنس ي بشكل متكرر، فإذا كان هذا اإلخصاء ال األشخاص الذين يرتكبون جرا

يحرم الشخص املجرم من ممارسة حياته العادية بشكل طبيعي فإن دوره يقتصر على كبح 

جماح شهوته الجنسية التي غالبا ما تكون هي الدافع الرئيس ي إلى ارتكاب االعتداءات 

ل أن بعض املجرمين املشهورين في الجنسية على الغير؛ بل أثبتت التجربة في هذه الدو 

مجال االعتداءات الجنسية على األطفال يطلبون خضوعهم لإلخصاء الكميائي، معتبرين 

ذلك وسيلة فعالة قادرة على منعهم من العودة إلى الجريمة بدال من العقوبة الحبسية التي 

 ال يكون لها أي تأثير على نشاطهم اإلجرامي.

فعاليته بالنسبة للتشريعات الجنائية التي اعتمدته  ثبتأإن اإلخصاء الكميائي 

حيث انخفضت نسبة احتمال عودة الجاني إلى نشاطه  كعقوبات بديلة أو إضافية،

اإلجرامي بشكل كبير الش يء الذي ساعد على خلق نوع من االطمئنان لدى الضحايا من 

ليات تعرضهم لنفس االعتداء الجنس ي من الشخص نفسه وساهم ذلك في نجاح عم

 املعالجة النفسية التي خضعوا لها.
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 من مسودة القانون الجنائي" 327املادة " التسول جريمة بخصوص  .2

طفال صغار يتم أتعتبر جريمة التسول من الجرائم الخطيرة التي يكون ضحيتها غالبا 

من املسودة التسول الجماعي  327استغاللهم في هذا الفعل اإلجرامي، وقد جرمت املادة 

نزعت الطابع الجرمي عن التسول الجماعي الذي يتم من طرف األب واألم وأوالدهما لكنها 

 الصغار.

إن إباحة التسول الجماعي باألبناء يمس في الصميم األسرة املغربية التي ينبغي أن 

في تعليم األبناء والسهر على دراستهم وتجنيبهم كل مظاهر التسول  قدوةحضن والال تكون 

كما أن اإلبقاء على هذه اإلباحة يتعارض تماما مع  بوجه غير مشروع؛ يروطلب املال من الغ

اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها املغرب ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير "منها التي تنص على أن:  19خاصة املادة  19/12/1996

عليمية املالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف التشريعية واإلدارية واالجتماعية والت

أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال، وإساءة 

 "املعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالدين ...

باعتبارهما الديه وى تربيته من طرف و تشمل حتى مستحماية الطفل ينبغي أن ف ولهذا

اتفاقية حقوق الطفل التي صادق من  19وبالتالي فإن املادة  يشكالن قدوة له في حياته،

عليها املغرب تنص صراحة على تحريم استغالل األطفال من طرف والديهم، وال أدل على 

يتعين التراجع عن لهذا  أو تعليمهم أساليب التسول وحيله؛في التسول  همذلك من استغالل

شيا مع نصوص اتفاقية اإباحة التسول باألطفال من طرف الوالدين واعتباره جريمة تم

 حقوق الطفل التي صادق عليها املغرب.

 :تتخذ مقاربتين متالزمتين ينبغي أن ن محاربة ظاهرة التسول ولهذا نعتبر في املنتدى أ

نون الجنائي، والثانية تتجلى في الجانب األولى تتجسد في الجانب الزجري الذي يعبر عنه القا

االجتماعي الذي يعبر عنه تدخل املؤسسات العمومية وجمعيات املجتمع املدني التي تنشط 

في هذا املجال للوقاية من مسببات هذه الظاهرة ومعالجتها عن طريق إيجاد أماكن إليواء 

كال املقاربتين ينبغي أن  أنالتنبيه إلى لكن ينبغي  ؛األشخاص الذين يتعيشون من التسول 
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ذا كان زجر املتسولين ومعاقبتهم يسري إلتحقيق الغاية املنشودة منها، ف ا متالزمتينكونت

فإن إلزام هؤالء املتسولين  ،فقط على األفعال التي تعتبر في نظر القانون الجنائي تسوال

ات العمومية أو لخضوع إلى تدابير نظام الرعاية االجتماعية الذي تفرضه عليهم املؤسسل

تملصهم من يم امتناعهم أو يوازيه تجر ال املؤسسات الخاصة الناشطة في هذا املجال 

التدابير، وبسبب ذلك نكون أمام حلقة مفرغة تبدأ بإحالة املتسول على  الخضوع لهذه

مؤسسة الرعاية االجتماعية وتنتهي بفراره وعودته إلى الشارع العام ملمارسة التسول من 

من املسودة على تجريم كل  327النص صراحة في املادة  أضحى من الضروري ذلك جديد، ل

امتناع أو تملص من خضوع املتسول لتدابير نظام الرعاية االجتماعية الذي تفرضه عليه 

 املؤسسات العمومية أو إحدى الجمعيات الخاصة املخول لها قانونا القيام بهذه الرعاية.

III. ستقرار اْلسرة واستمرار وظائفهاالحفاظ على ا :لثالثاملحور ا 

 33املادة " تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق الزوجينبخصوص  .1

 "الجنائي القانون  مسودة من

الصغار من االنحراف يعتبر من  األطفالوعلى  ،إن الحفاظ على األسرة من التشتت

من شأنه أن  أسمى األهداف التي يطمح إليها التشريع الجنائي، من خالل تجريم كل فعل

خالقهم أتعريض حياتهم أو أو إلى  األطفال بسالمةملساس بوحدة األسرة أو إلى ايؤدي 

وعلى هذا األساس ينبغي أن يكون التشريع الجنائي منسجما مع أهدافه الكبرى،  ؛للخطر

ن تحقيق الردع الخاص لألفراد من أجل ثنيهم عن العودة إلى الجريمة ينبغي أن ال يثنينا أل 

لتفكير في الحفاظ على معوقات السياسة الجنائية الهادفة إلى الوقاية من الجريمة، عن ا

عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على  قاعدة اعتمدالجنائي  القانون ومن تم فإن 

 تكانه القاعدة لكن هذ ،الزوجين في وقت واحد إذا ما كان تحت حضانتهما أطفال صغار

على أرض الواقع ال يحقق النتائج  الش يء الذي جعل تطبيقها ،في الزمان ةومحدد ةمحصور 

، وكنا نتمنى أن تأتي مسودة القانون الجنائي بنظرة متقدمة تحمي ااإليجابية املرجوة منه

أحد األسرة في عمقها وتحمي حقوق األطفال وتضمن لهم العيش الكريم بين أحضان 

 ا معا.الوالدين في حالة ما إذا صدرت عقوبة حبسية في حقهم
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ومن خالل ورش اصالح  األوانآن أنه  املغربية للمرأةلهذا نرى في منتدى الزهراء 

سياستنا الجنائية والخروج بها من مفهومها التقليدي الرامي إلى  راجعةملالقانون الجنائي 

إلى جعل العقوبة غاية في ذاتها لتقويم  ،الردع وتحقيق رغبة الضحية في االنتقام من الجاني

ك املنحرف عن طريق مالءمتها لظروف كل حالة على حدة في انسجام تام مع السلو 

هي اساس استقرار وامن املجتمع التي املصلحة العليا للمجتمع وهي الحفاظ على األسرة 

تنشئة األطفال بين أفراد أسرتهم في جو صحي يساعدهم على الحفاظ  الحرص علىو  ككل

 طهم.على توازنهم وطمأنينتهم وثقتهم في محي

إن عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق الزوجين معا، وتطبيقها في حق 

لن يضر املجتمع في ش يء، بل إننا نرى أنه )األبوين و األبناء( أحدهما باختيار مجلس األسرة 

في حالة صدور أحكام بالعقوبة السالبة للحرية في حق زوجين فإنه ينبغي عدم تنفيذها في 

أحدهما للعقوبة  احد حتى بلوغ أبنائهما سن الرشد القانوني أو قضاءحقهما في وقت و 

إذا كانت املدة املحكوم بها أنه قترح كبديل عملي لهذه اإلشكالية نكما  ؛املحكوم بها ضده

تتجاوز السنة أن تغير العقوبة الحبسية في حق أحدهما بقوة القانون إلى على األبوين 

فة بأطفالهما القاصرين وحفاظا على استقرار األسرة وفي ذلك رحمة ورأ ؛عقوبات بديلة

عيش األبناء في جو عائلي قد يجنبهم مسببات االنحراف حتى ال تكون سياستنا ضمانا لو 

 األبناء. رعايةاألسرة و  عقابية محضة ال تستحضر أهمية الحفاظ على وحدةالجنائية 

 القانون  ةمسود من وما يليها 479املادة "إهمال اْلسرة بخصوص جريمة  .2

 "الجنائي

نظرا الرتباطها الوثيق  تعتبر جريمة إهمال األسرة من الجرائم األكرر شيوعا بين األزواج

وهذا ما تؤشر عليه عدد القضايا  املفروضة على الزوج لفائدة زوجته وأبنائه بالنفقة

 املرفوعة للمحاكم وكذا نسبة الحاالت املتوافدة على مراكز االستماع.

إذا ما استحضرنا أن  ،الخطيرة على كيان األسرة خاصةم هذه الجريمة ونظرا لتفاق

كان من املفترض أن تتضمن  ،بامتناع األب عن اإلنفاق عن أبنائه وزوجته اوثيق الها ارتباط

 مسودة القانون الجنائي في مقتضياتها ما يتالئم ومقتضيات مدونة األسرة املتعلقة بالنفقة.
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 حيثى ضرورة التعجيل بالبث في طلبات استيفاء النفقة نصت عل هذه األخيرةن أإذ 

بالنفقة في أجل اقصاه من املدونة على ضرورة البت في القضايا املتعلقة  190نصت املادة 

 اغايتها من ذلك هو عدم التأخير في البت في هذا النوع من القضايا نظرا الرتباطهشهر واحد 

 .لألبناءو زوجة العيش الكريم للو الوثيق بمتطلبات الحياة 

باملقابل  يفترضو  ل بالبت في طلبات النفقة له ما يبررهعجين حرص املدونة  على التإ

 نا من خالل قراءتنالكن ؛عند تنفيذها ئهاأن يصاحبه نفس الحرص على التعجيل باستيفا

ار املمنوح للمحكوم عليه بالنفقة قد تم رفعه من اإلعذجل أقتضيات املسودة نجد أن مل

بهذا  مدونة األسرة يوهذا األمر يتناقض صراحة مع أهداف ومرام ،ا إلى شهريوم 15

 .الخصوص

يشكل عائقا ماديا أمام بكونه  نهائيا عن أجل اإلعذار  ءافإننا نرى أن يتم االستغنلذا 

 إجبار املحكوم عليهم بالنفقة للوفاء بما في ذمتهم،

باألمر قبل مفاجأته باملتابعة من أجل بمثابة إشعار للمعني  اإلجراءإذا ما اعتبرنا هذا و  

النفقة وإجراءات التنفيذ بشأنها يالحظ أن  فان أي متمعن ملسطرة دعوى  ،إهمال األسرة

 أنكما  ،هؤالء فرصا كثيرة لالطالع على ما تطلبه زوجته في حقه من نفقةلاملشرع أعطى 

 ،متهذلنفقة املترتبة بالقانون منحه فرصا كثيرة للتعبير عن رغبته في الوفاء بمستحقات ا

 هوعلى سبيل املثال ال الحصر نجد أن الزوج يتوصل بمقال الدعوى ويمهل للجواب ويمكن

إجراءات  فإنأن ينصب محام للدفاع عنه في هذه املرحلة، كما انه بعد صدور الحكم 

 مور إجراءات التنفيذ بفحوى الحكمأال تباشر في حقه إال بعد أن يبلغه مالتنفيذ الجبري 

أيام )  10ل الصادر ضده وله أن يعبر عن نيته ورغبته في تنفيذ ما جاء فيه داخل أج

كما أن عمل النيابات العامة دأب على اعتماد (؛قانون املسطرة املدنيةمن  440الفصل 

وعلى هذا األساس فإن املحكوم عليه  ،محضر االمتناع كأساس لقبول شكاية إهمال األسرة

اء النفقة ورغم ذلك الزالت ع الفرص الحبية التي منحت له ألدميبالنفقة قد استوفى ج

الصريح عن محضر امتناعه  مدته شهر زيادة علىعذار ه أجال لإل املسودة تنص على منح

  .أداء النفقة
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من مدونة األسرة تنص على أن كل توقف ممن تجب عليه نفقة األوالد  202إن املادة 

إن هذه املادة  إهمال األسرة؛ أحكامق عليه ل، تطبملدة أقصاها شهر دون عذر مقبو 

صراحة اخرجت نفقة األبناء من دائرة التعامل العادي الذي كان يحرص عليه القانون 

بين نفقة الزوجة من جهة ونفقة األبناء من جهة أخرى، وجعلت  الذي ال يفرق الجنائي 

والد ملدة أقصاها األ  داء نفقةأإهمال األسرة قائمة في حق الشخص الذي توقف عن  جنحة

داء نفقة شترط اعذار الشخص املتوقف عن أوتبعا لذلك فإن هذه املادة ال تشهرا واحدا؛ 

األوالد وال تقيد متابعته بأي قيد، لذلك كان لزاما على واضعي املسودة ان يستحضروا هذه 

مقتضياتها مع  قفاتو تاملادة وان يعدلوا فصول القانون الجنائي املتعلقة بإهمال األسرة لكي 

 من خالل:

بين نفقة الزوجة ونفقة األوالد بالنسبة للقواعد املنظمة لجريمة إهمال  لالفص -

 األسرة؛

من  202املادة شيا مع مقتضيات اعذار وأجله بالنسبة لنفقة األوالد تمإلغاء اإل  -

 ؛مدونة األسرة

إجراءات دفة إلى التعجيل باعتماد املبادئ العامة  التي نصت عليها املدونة والها -

 .تنفيذ النفقة

ا بعد من املدونة أعادنا إلى نقطة الصفر مل 202ان إغفال املسودة ملقتضيات الفصل 

مقتضيات املسودة املتعلقة بإهمال األسرة تراجعا خطيرا عن مبادئ  عرفت إذاملدونة، 

سعى منها؛ فبينما كنا ننتظر أن ت 202ملقتضيات املادة  اوإلغاء ضمني ؛مدونة األسرةوأسس 

 ا اآلن؛من حالة الجمود التي تعرفه للخروج بهااملسودة إلى إضافة هذه املادة إلى فصولها 

همية إعطاء األ عدم  يفسر نية واضعي املسودة فيالذي تفاجأنا بهذا التراجع الغير املبرر 

الرفع من  من خالل االبقاء على االعذار و تنفيذ املقررات الصادرة بالنفقة في حق اآلباء ل

 من مدونة األسرة. 202قتضيات املادة في تجاهل تام مل هجلأ

ن املقاربة الزجرية بالنسبة لجرائم اهمال األسرة لم تكن ناجعة، فبقدر عدد صحيح إ

ما لعدم العثور إ ،األحكام الصادرة بالنفقة نجد كما هائال من املقررات تظل دون تنفيذ
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 ؛ملساطر والتبليغات واالجراءات دون طائلما مللل الزوجة من كررة اإعلى املحكوم عليهم و 

يذه الش يء الذي يدفعها إلى اهمال الحكم الصادر لفائدتها بدل انفاق مبالغ مهمة على تنف

ساعد تالتفكير في عقوبات بديلة  حى لزاما اآلنوعلى هذا األساس فإنه أض دون جدوى؛

اعتماد ذا الصدد نقترح وبه ؛بناء على تحصيل النفقة املحكوم بها لفائدتهماأل الزوجة و 

أجر أو  اعتماد، مع للعقوبة السالبة للحرية العمل من أجل املنفعة العامة كعقوبة بديلة

ملستحقي النفقة سواء من املرفق العمومي الذي منح ت منحة شهرية مقابل هذا العمل

وبذلك سوف نكون قد حققنا أمرين استفاد من الخدمة أو من صندوق التكافل العائلي 

 اسيين: اس

على السجون من تنفيذ عقوبات سالبة للحرية نتيجة جرائم اهمال األسرة  التخفيف :األول 

 التي بدأت تعرف انتشارا كبيرا.

املنحة أو األجر الذي سوف تحصيل النفقة من استيفائها عن طريق مستحقي  تمكين :الثاني

 خدمةمن  املحكوم عليهم صندوق التكافل العائلي كمقابل ملا يقدمه أو تمنحه لهم الدولة 

 عامة.

من مسودة  88املادة " سقوط الحق في الوالية الشرعيةبخصوص  .3

 القانون الجنائي"

تعتبر التدابير الوقائية في القانون الجنائي إجراءات مهمة داعمة للعقوبة من أجل 

 محو األسباب املؤدية إلى الجريمة، وهي صمام األمان الذي يساعد القاض ي على الحد من

تمكنه من املساهمة في الوقاية بحيث اآلثار الوخيمة للفعل الجرمي الذي اقترفه الجاني، 

ذا كانت هذه التدابير ال ترقى إلى إاستمرار الجاني في فعله الجرمي، و الجريمة و الحد من من 

منها حماية الضحية  القصدردع الجاني بقدر ما يكون  إلىهدف تمستوى العقوبة وال 

فإنه في بعض األحيان يكون  ،وتبعاته املادية واملعنوية للجناةالسلوك اإلجرامي  واملجتمع من

ومن بين  ؛العقوبة نفسهاإيقاع لهذا التدبير وقع إيجابي كبير على نفسية الضحية أكرر من 

من  88فقد نصت املادة  ،"على األبناء سقوط الحق في الوالية الشرعية" هذه التدابير نجد

املسودة أن املحكمة يتعين عليها أن تحكم بسقوط الحق في الوالية الشرعية على األبناء 
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عندما تصدر حكما باإلدانة من أجل جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة 

وك للحرية ارتكبها أحد األصول على شخص أحد أبنائه القاصرين، إذا ثبت لديها أن سل

 .لخطر أخالقي أو بدني أو نفس ياملحكوم عليه يعرض أبناءه القاصرين 

قد هذه املادة  ولهذا نحن منتدى الزهراء للمرأة املغربية نرى أن املسودة من خالل

تقض ي عليه فاألب دون نفقة،  همحينما يتركالخطر املادي الذي يتعرض له األبناء أغفلت 

في هذه الحالة تتحمل األم تكاليف اإلنفاق ف األداء املحكمة بأدائها ورغم ذلك يمتنع عن

على أبنائها بعد أن يتعذر عليها الحصول عليها من زوجها، ونظرا لكون الوالية الشرعية 

تعطي الحق لألب للقيام بالواجبات املادية لألبناء وتمثيلهم أمام القضاء وجلب املنفعة لهم 

هم و إهمالهم ينبغي أن يؤدي إلى سقوط واليته فإن تملصه من االنفاق عليوإدارة أموالهم، 

الشرعية عليهم كتدبير وقائي يعطي الحق لألم بتحمل هذه الوالية وتجنيب أبناءها أي خطر 

 .مادي قد يعترضهم

العملية وتحديدا  التجربةفقد أثبتت مهم جدا بالنسبة لألم في نظرنا ن هذا التدبير إ 

التي تستقبل يوميا عشرات االستماع واإلرشاد األسري من واقع املمارسة امليدانية ملراكز 

تحمل على هي من ن األم أنه في حالة إهمال األب ألبنائه وتركهم دون نفقة فإحاالت، ال

املرتبطة الضرورية عاتقها مسؤولية اإلنفاق عليهم، وحينما ترغب في إنجاز بعض األمور 

لزمة بالرجوع إلى األب باعتباره الولي الشرعي بحياة أبنائها الدراسية أو اإلدارية فإنها تكون م

ألخذ موافقته وإذنه هذا إن كان موجودا أما في حالة غيابه فإن جميع مصالح  عن أبنائه

 األبناء تتعطل إلى غاية حضوره رغم أنه ال ينفق عليهم.

تملص األب من القيام بالواجبات امللقاة على عاتقه ومن ضمنها النفقة  نولهذا نرى أ

الشرعية عليهم ألن هذه الوالية ال يمكن  تهبغي أن يؤدي مباشرة إلى سقوط حق واليين

من جهة اإلنفاق على أبنائها في غيبة األب املهمل ألسرته و باألم نلزم فمن جهة  ،تجزئتها

ألبنائها ألنها ليست هي الولية الضرورية أن تقوم بالواجبات اإلدارية  أخرى نمنعها من

 الشرعية عليهم. 
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أن تعتمد  النساء اليوم وبغية رفع  املعاناة على عدد كبير من األهميةمن  أصبحوعليه 

املسودة الخطر املادي الذي يلحق األبناء ألنه أكبر من الخطر األخالقي أو البدني أو النفس ي، 

 وانحرافهم، فهو أحد املسببات املباشرة التي تؤدي إلى تشرد األسر وخروج األبناء إلى الشارع

من  تهينبغي أن يكون مالزما إلدانعن األب بالتالي فإن سقوط الحق في الوالية الشرعية و 

وبذلك ينبغي اعتبار الخطر املادي سببا في إيقاع هذا التدبير أو  ،أجل جنحة إهمال األسرة

 النص عليه عند الحديث عن جريمة إهمال األسرة.
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 الصيغة املقترحة من طرف املنتدى مالحظات املنتدى نص املسودة 

 32املادة 

املرأة املحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية، إذا ثبت أنها 

فإن العقوبة ال تنفذ  ،حامل ألكرر من ستة أشهر

فإذا كانت معتقلة بستة أشهر، بعد وضعها إال عليها 

فإنها تنتفع بنظام  املقرر القضائيوقت صدور 

 لفترة الالزمة.االعتقال االحتياطي طوال ا

تنفيذ العقوبات  قاض ي تطبيق العقوباتيؤخر 

السالبة للحرية أيضا في حق النساء الالئى وضعن قبل 

 ستة أشهر.الحكم عليهن بأقل من 

كما يمكنه أن يتخذ قرارا بتأخير تنفيذ العقوبة 

السالبة للحرية في حق اْلشخاص املوجودين في 

مثبتة حالة سراح املصابين بأمراض مستعصية، 

بشهادة طبية تسلمها لجنة مشكلة من ثالثة أطباء 

 ينتدبهم قاض ي تطبيق العقوبات لذلك.

 

املغربية، نظرا للوضعية التي تعرفها السجون 

سواء من حيث االكتظاظ أو انعدام الوضع 

مصلحة من فإن  ؛الصحي املالئم للمرأة الحامل

حماية صحة املرأة وجنينها بدال من  املجتمع

م قضائي بالعقوبة الحبسية والذي تنفيذ حك

دون من الزمن يمكن تنفيذه ولو بعد مرور مدة 

أي تأثير على فعاليته أو الغرض  ذلكأن يكون ل

 .املتوخى منه

إن نظام االعتقال االحتياطي ال يمنح املرأة   -

 الحامل أي امتياز أو حماية أو رعاية خاصة

ومن األولى أن تتمتع املعتقلة وقت صدور 

 .القضائي كذلك بتأخير تنفيذ العقوبة  املقرر 

 

 32املادة 

املرأة املحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية، إذا ثبت 

أنها حامل ، فإن العقوبة ال تنفذ عليها إال بعد وضعها 

فإذا كانت معتقلة وقت صدور املقرر  ،بسنتين

أو وضعت قبل الحكم عليها بأقل من  القضائي

وبات يؤخر تنفيذ سنتين فإن قاض ي تطبيق العق

 العقوبات السالبة للحرية في حقها.

كما يمكنه أن يتخذ قرارا بتأخير تنفيذ العقوبة 

السالبة للحرية في حق األشخاص املوجودين في حالة 

سراح املصابين بأمراض مستعصية، مثبتة بشهادة 

طبية تسلمها لجنة مشكلة من ثالثة أطباء ينتدبهم 

 قاض ي تطبيق العقوبات لذلك.

 33املادة 

جرائم مختلفة، أجل  منولو  ،زوجين إذا حكم على

، وكانا غير معتقلين يوم سنةبالحبس ملدة تقل عن 

 املقرر القضائي، فإن العقوبة ال تنفذ عليهماصدور 

عدم تنفيذ  اعتمد قاعدةالجنائي  القانون إن  -

العقوبة السالبة للحرية على الزوجين في وقت 

واحد إذا ما كان تحت حضانتهما أطفال 

 ةمحصور  تكانه القاعدة لكن هذ ،صغار

 33املادة 

إذا حكم على زوجين، ولو من أجل جرائم مختلفة، 

بالحبس ملدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم 

صدور املقرر القضائي، فإن العقوبة ال تنفذ عليهما 
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في آن واحد، إذا أثبتا أن لهما محل إقامة معين وأن 

دون الثامنة عشر أو  قاصرافي كفالتهما وتحت رعايتهما 

اقا أو شخصا يعاني من وضعية صعبة شخصا مع

بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو بسبب نقص بدني 

وليس في اإلمكان أن يقوم بكفالته على  أو نفس ي،

الوجه املرض ي غيرهما من األشخاص أو املؤسسات 

الزوجان طلبا يخالف  ما لم يقدمالعامة أو الخاصة، 

 ذلك.

وجين إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الز 

 قاصررعايتهما  وتحتتفوق سنة، وكان في كفالتهما 

لم يكن من تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا 

من طرف أفراد عائلته أو  القاصر رعاية  املمكن

شخص عام أو خاص في ظروف مالئمة، تطبق 

مقتضيات قانون املسطرة الجنائية الخاصة بحماية 

تعلقة األطفال في وضعية صعبة أو املقتضيات امل

 بكفالة األطفال املهملين، إذا توفرت شروطها.

 االش يء الذي جعل تطبيقه ،في الزمان ةومحدد

ال يحقق النتائج اإليجابية  على أرض الواقع

 ا.املرجوة منه

 

 على للحرية السالبة العقوبة تنفيذ إن عدم -

ورأفة  رحمةواحد فيه  وقت في الزوجين

على استقرار  بأطفالهما القاصرين وحفاظ

األسرة وعيش األبناء في جو عائلي قد يجنبهم 

مسببات االنحراف حتى ال تكون سياستنا 

تستحضر أهمية عقابية محضة ال الجنائية 

 األبناء. رعايةاألسرة و  الحفاظ على وحدة

في آن واحد، إذا أثبتا أن لهما محل إقامة معين وأن 

تهما وتحت رعايتهما قاصرا دون الثامنة عشر في كفال

أو شخصا معاقا أو شخصا يعاني من وضعية صعبة 

بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو بسبب نقص بدني 

أو نفس ي، وليس في اإلمكان أن يقوم بكفالته على 

الوجه املرض ي غيرهما من األشخاص أو املؤسسات 

مجلس اْلسرة  يقدمالعامة أو الخاصة، ما لم 

 طلبا يخالف ذلك. كون من الزوجين واْلبناءامل

إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من 

أو تقل عن السنة في حق  الزوجين تفوق سنة

وكان في كفالتهما وتحت رعايتهما قاصر تقل  أحدهما،

سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يكن من املمكن 

رعاية القاصر من طرف أفراد عائلته أو شخص عام 

يطبق قاض ي تطبيق  ،أو خاص في ظروف مالئمة

العقوبة في حق أحدهما بعد استشارة مجلس 

إحدى العقوبات البديلة املنصوص عليها في  ْلسرةا

 .35-3املادة 

 88املادة 

يتعين على املحكمة أن تحكم بسقوط الحق في الوالية 

 باإلدانةعندما تصدر حكماً  اْلبناء الشرعية على

 

امللقاة على  إن تملص األب من القيام بالواجبات

عاتقه ومن ضمنها النفقة ينبغي أن يؤدي مباشرة 

 88املادة 

يتعين على املحكمة أن تحكم بسقوط الحق في 
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بعقوبة  جنحة معاقب عليها قانونا من أجل جناية أو 

ارتكبها أحد األصول على شخص أحد  سالبة للحرية

أبنائه القاصرين، إذا ثبت لديها أن سلوك املحكوم 

أخالقي أو بدني أو  عليه يعرض أبناءه القاصرين لخطر

نفس ي، على أن تعلل ذلك بشكل صريح في املقرر 

 القضائي.

الشرعية عليهم ألن هذه  تهإلى سقوط حق والي

األم نلزم فمن جهة  ،الوالية ال يمكن تجزئتها

اإلنفاق على أبنائها في غيبة األب املهمل ألسرته ب

أن تقوم بالواجبات  من جهة أخرى نمنعها منو 

ألنها ليست هي الولية  ألبنائهاالضرورية اإلدارية 

 الشرعية عليهم.

 
ً
الوالية الشرعية على األبناء عندما تصدر حكما

باإلدانة من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا 

بعقوبة سالبة للحرية ارتكبها أحد األصول على 

لديها أن  شخص أحد أبنائه القاصرين، إذا ثبت

سلوك املحكوم عليه يعرض أبناءه القاصرين لخطر 

أو مادي ناتج عن إهمال أخالقي أو بدني أو نفس ي 

على أن تعلل ذلك بشكل صريح في املقرر ، اْلسرة

 القضائي.

 88 - 1املادة 

في حالة اإلدانة من أجل جرائم التحرش أو االعتداء أو 

عنف ضد االستغالل الجنس ي أو سوء املعاملة أو ال

املرأة أو القاصرين أو جرائم االتجار بالبشر، يمكن 

 للمحكمة الحكم: 

بمنع املحكوم عليه من االتصال بالضحية أو  -1

االقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي 

وسيلة، ملدة ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ 

انتهاء العقوبة املحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور 

ملقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية ا

منع الزوج من االتصال بزوجته أو تدبير  إن -

االقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها 

في حالة تهديدها باالعتداء عليها  بأي وسيلة

عل يكون له وقع إيجابي على تجنب ارتكاب الف

 .حينما يتم اتخاذه قبل وقوع الجريمة

 تستحضر املسودة لم من  88-1املادة إن   -

البعد الوقائي لتدبير املنع من االتصال 

حيث أوجبت اتخاذ هذا التدبير بعد  ،بالضحية

ة، وهو نيعاإلدانة في بعض الجرائم املالحكم ب

والخطر  الزوجةظروف  يراعياألمر الذي ال 

 88 - 1املادة 

العتداء في حالة اإلدانة من أجل جرائم التحرش أو ا

أو االستغالل الجنس ي أو سوء املعاملة أو العنف ضد 

املرأة أو القاصرين أو جرائم االتجار بالبشر، يمكن 

  للمحكمة الحكم:

بمنع املحكوم عليه من االتصال بالضحية أو  -1

االقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي 

وسيلة، ملدة ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ 

نتهاء العقوبة املحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور ا

املقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية 
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املحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة 

 بديلة؛

بخضوع املحكوم عليه، عند االقتضاء، خالل  -2

( أعاله أو أثناء تنفيذ 1املدة املشار إليها في البند )

 العقوبة السالبة للحرية، لعالج نفس ي مالئم. 

رر القضائي باملؤاخذة األمر يمكن أن يتضمن املق

، بالرغم من استعمال أي 
ً
بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا

 طريق من طرق الطعن.

االعتداء عليها والذي املحذق بها قبل وقوع 

به عالنية وتطالب  أو يهددهابه  تشعر غالبا ما 

بحمايتها من زوجها وال تجد من يساعدها في 

 .ذلك

في إن اإلخصاء الكيميائي اثبت فعاليته   -

 البلدان التي اعتمدته في تشريعها الجنائي

فية، حيث انخفضت بديلة أو إضا كعقوبة

اإلجرامي الجاني إلى نشاطه  نسبة احتمال عود

بشكل كبير الش يء الذي ساعد على خلق نوع 

من االطمئنان لدى الضحايا من تعرضهم 

لنفس االعتداء الجنس ي من الشخص نفسه 

ليات املعالجة ذلك في نجاح عمكوساهم 

النفسية التي خضع لها مرتكبو هذا النوع من 

 .الجرائم

املحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة 

 بديلة؛

وفي حالة التهديد بارتكاب جرائم العنف ضد 

الزوجات يمكن للنيابة العامة أو لقاض ي التحقيق 

ملنع متى ثبت لهما وجود أن يصدر أمرا بهذا ا

 مبررات تدعو إلى ذلك. 

يتعين أن ينص الحكم أو اْلمر باملنع على استفادة 

الزوجة خالل الفترة املوجبة لذلك من مقتضيات 

من قانون  7-82الحماية التي يكفلها الفصل 

جميعها  8و 7و  6املسطرة الجنائية خاصة الفقرات 

 أو إحداها.

االقتضاء، خالل بخضوع املحكوم عليه، عند  -2

( أعاله أو أثناء تنفيذ 1املدة املشار إليها في البند )

العقوبة السالبة للحرية، لعالج نفس ي مالئم. يمكن أن 

يتضمن املقرر القضائي باملؤاخذة األمر بتنفيذ هذا 

، بالرغم من استعمال أي طريق من 
ً
التدبير مؤقتا

 طرق الطعن.

اء في جرائم االعتد عليه املحكوم بخضوع -3

 االقتضاء، عند ،الجنس ي املتكرر على القاصرين

 نفيذه للعقوبة الحبسية إلى عمليةفور انتهاء ت
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 اإلخصاء الكميائي ملدة معينة.

يمكن أن يتضمن املقرر القضائي باملؤاخذة اْلمر 

، بالرغم من استعمال أي 
ً
بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا

 طريق من طرق الطعن.

 232 - 1املادة 

أو  تجار بالبشر، استقطاب أو استدراجيقصد باإل

إيوائه أو استقباله  أو تنقيله أو نقله أو تجنيد شخص

 أو بالقوة التهديد أو الوساطة في ذلك، عن طريق

 أو القْسر أو باستعمال مختلف أشكال استعمالها،

أو إساءة استعمال  الخداع، أو االحتيال االختطاف أو

 حالة ستغاللا السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو

 أو مالية مبالغ بتلّقي أو بإعطاء أو الضعف أو الحاجة،

للحصول على موافقة شخص له  منافع أو مزايا

 سيطرة على شخص آخر بقصد االستغالل،.

املنصوص الوسائل استعمال أي وسيلة من شترط يال 

لقيام جريمة االتجار عليها في الفقرة األولى أعاله، 

ثمان عشرة  لذين تقل سنهم عنااألطفال  اتجاهبالبشر 

 بمجرد تحقق قصد االستغالل.، سنة

إن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار   -

باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، املكمل 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 

عبر الوطنية الذي صادق عليه املغرب ونشر 

فبراير  6بتاريخ:  6019بالجريدة الرسمية عدد 

ينص في مادته الثانية أن من بين أهدافه  2012

الء ومكافحة االتجار باألشخاص، مع إي منع

 اْلطفال؛ للنساء و اهتمام خاص 

إن املسودة لم تعامل النساء بصفة  -

عامة بنفس الحرص الذي اشتغلت به لحماية 

األطفال من جريمة االتجار بالبشر؛ حيث 

ل فقط خصصت هذه الحماية للمرأة الحام

الش يء الذي يخالف مضامين هذه االتفاقية التي 

كان على مسودة القانون الجنائي أن تالئم 

 موادها معها.

 232 - 1املادة 

أو  يقصد باإلتجار بالبشر، استقطاب أو استدراج

إيوائه أو استقباله  أو تنقيله أو نقله أو تجنيد شخص

 أو بالقوة التهديد أو الوساطة في ذلك، عن طريق

 أو القْسر أو باستعمال مختلف أشكال ستعمالها،ا

أو إساءة استعمال  الخداع، أو االحتيال االختطاف أو

 حالة استغالل السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو

 مالية مبالغ بتلّقي أو بإعطاء أو الضعف أو الحاجة،

للحصول على موافقة شخص له  منافع أو مزايا أو

 .تغالليطرة على شخص آخر بقصد االسس

املنصوص الوسائل استعمال أي وسيلة من شترط يال 

لقيام جريمة االتجار عليها في الفقرة األولى أعاله، 

ثمان  إذا كان ضحيتها طفل يقل سنه عن بالبشر

 بمجرد تحقق قصد االستغالل.أو امرأة،  عشرة سنة
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 232 – 4املادة 

يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثالثين سنة وغرامة 

درهم على االتجار بالبشر  2.000.000إلى  200.000من 

 في الحاالت التالية:

إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة  – 1

 عشر؛

إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من  – 2

وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو 

إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفس ي أو ضد امرأة 

 و معروفا لدى الفاعل؛حامل إذا كان حملها بينا أ

إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد  – 3

 أصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها.

 232 - 4املادة  نفس املالحظة السابقة.

يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثالثين سنة وغرامة 

درهم على االتجار  2.000.000إلى  200.000من 

 بالبشر في الحاالت التالية :

إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة   -1

 عشر؛ 

شخص  امرأة؛ أوإذا ارتكبت الجريمة ضد   -2

يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب 

 مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفس ي؛

إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو  -3

 أحد أصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها.

 326املادة 

 ستةإلى واحد ويعاقب بالحبس من شهر  ،يعد متسوال

درهم أو بإحدى  5.000إلى  2.000وغرامة من  أشهر

من كانت لديه وسائل التعيش أو ، هاتين العقوبتين

كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأي وسيلة 

 مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان.

 

ذ مقاربتين إن محاربة ظاهرة التسول تتخ

األولى تتجسد في الجانب الزجري  ،متالزمتين

الذي يعبر عنه القانون الجنائي، والثانية تتجلى 

في الجانب االجتماعي الذي يعبر عنه تدخل 

املؤسسات العمومية وجمعيات املجتمع املدني 

التي تنشط في هذا املجال للوقاية من مسببات 

أماكن هذه الظاهرة ومعالجتها عن طريق إيجاد 

 ؛إليواء األشخاص الذين يتعيشون من التسول 

 326املادة 

 ستةإلى واحد ويعاقب بالحبس من شهر  ،يعد متسوال

درهم أو بإحدى  5.000إلى  2.000وغرامة من  أشهر 

من كانت لديه وسائل التعيش أو هاتين العقوبتين، 

كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأي وسيلة 

 مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان.

ويعد متسوال ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص 

امتنع أو تملص من تنفيذ إحدى تدابير الرعاية 
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إصباغ الطابع االلزامي للتدابير لكن ينبغي 

االجتماعية لكي يكون لها دور في الحد من ظاهرة 

التسول عن طريق تجريم أي امتناع أو تملص 

 منها.

 

 

قامت بها في حقه إحدى املؤسسات  االجتماعية التي

 العمومية أو الجمعيات الخيرية املأذون لها بذلك.

 

 327املادة 

وغرامة من  سنةيعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى 

استجدى في أي  كل متسول  ،درهم 5.000إلى  2.000

 مكان بإحدى الوسائل اآلتية:

 ؛استعمال التهديد - 1

 إعاقة؛التظاهر باملرض أو ادعاء  - 2

الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن  - 3

 ؛مالكه أو شاغله

التسول جماعة، إال إذا كان التجمع مكونا من  - 4

الزوج وزوجته أو األب واألم وأوالدهما الصغار، أو 

 .األعمى أو العاجز ومن يقودهما

 328املادة 

من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من بالحبس يعاقب 

من يستخدم في التسول  ،درهم 20.000 إلى 2.000

تشمل حتى مستوى إن حماية الطفل ينبغي أن 

باعتبارهما يشكالن قدوة الديه تربيته من طرف و 

اتفاقية من  19وبالتالي فإن املادة  له في حياته،

ها املغرب تنص حقوق الطفل التي صادق علي

صراحة على تحريم استغالل األطفال من طرف 

في  هموالديهم، وال أدل على ذلك من استغالل

 أو تعليمهم أساليب التسول وحيلهالتسول 

 327املادة 

سنة وغرامة من يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى 

استجدى في أي  كل متسول درهم،  5.000إلى  2.000

 ة:مكان بإحدى الوسائل اآلتي

 ؛استعمال التهديد - 1

 إعاقة؛التظاهر باملرض أو ادعاء  - 2

الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن  - 3

 ؛مالكه أو شاغله

التسول جماعة، إال إذا كان التجمع مكونا من  - 4

 .الزوج وزوجته، أو األعمى أو العاجز ومن يقودهما

 328املادة 

ت وغرامة من بالحبس من سنة إلى ثالث سنوايعاقب 

من يستخدم في التسول  درهم، 20.000إلى  2.000

صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفاال يقل 
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صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفاال يقل 

 خمس عشرة سنة. سنهم عن

ولو كانوا من بين  خمس عشرة سنة؛سنهم عن 

 أبنائه أو ممن هم تحت كفالته.

 400املادة 

وغرامة  ستة أشهر يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى

دى هاتين درهم أو بإح 5.000 إلى 2.000 من

من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا  ،العقوبتين

سواء لم ينتج  ،أو أي نوع آخر من العنف أو اإليذاء

عنه مرض أو عجز عن األشغال الشخصية أو نتج عنه 

 يوما. نو عشر واحد و مرض أو عجز ال تتجاوز مدته 

في حالة توفر سبق اإلصرار أو الترصد أو استعمال 

بة الحبس من ثالثة أشهر إلى تكون العقو  ،السالح

 درهم. 0.0002إلى  2.000 وغرامة من سنتين

 

على التعريف السابق إن املسودة حافظت 

عتبر العنف تدون أي تغيير وهي بذلك ال  للعنف

النفس ي من اضطهاد وسخرية وإهانة وكل 

ضروب املعاملة الحاطة من كرامة املرأة التي 

ذه األفعال ، وبذلك تبقى كل هنفسيتها علىتؤثر 

خارج دائرة التجريم باعتبارها عنفا نفسيا 

 يمارسه الزوج في حق زوجته.

 

 400املادة 

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة 

درهم أو بإحدى هاتين  5.000إلى  2.000من 

من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا  ،العقوبتين

ادي أو امل أو أي نوع آخر من العنف أو اإليذاء

سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن  النفس ي،

األشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز ال 

 ن يوما.و عشر واحد و تتجاوز مدته 

في حالة توفر سبق اإلصرار أو الترصد أو استعمال 

تكون العقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى  ،السالح

 درهم. 20.000إلى  2.000وغرامة من  سنتين

 404املادة 

يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع 

امرأة حامل، إذا كان آخر من العنف أو اإليذاء ضد 

أحد  أو ضد حملها ظاهرا أو معروفا لدى الفاعل،

طليق أو خطيب صول أو ضد كافل أو ضد زوج  أو األ 

شخص له والية أو سلطة ضد أو خطيب سابق أو 

العنف املمنهج الذي يمارسه الزوج في حق 

حالة  يشكلزوجته بشكل متواصل ومتكرر، 

عن طريق الحكم بتدبير  مرضية ينبغي معالجتها

ل بالضحية والخضوع لعالج املنع من االتصا

 نفس ي مالئم.

 404املادة 

يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع 

امرأة حامل، إذا كان آخر من العنف أو اإليذاء ضد 

أحد حملها ظاهرا أو معروفا لدى الفاعل، أو ضد 

صول أو ضد كافل أو ضد زوج  أو طليق أو خطيب األ 

الية أو سلطة شخص له و ضد أو خطيب سابق أو 
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   عليه أو مكلف برعايته كما يلي:

 401و 400املادتين  في الحاالت املنصوص عليها في - 1

ضعف العقوبة املقررة لكل حالة،  ،من هذا القانون 

 ؛حسب التفصيالت املشار إليها فيهما

 من في الفقرة األولى عليها في الحالة املنصوص - 2

السجن من عشر إلى  ،من هذا القانون  402املادة 

 ؛عشرين سنة

من  يها في الفقرة الثانيةالحالة املنصوص علفي  - 3

من هذا القانون، السجن من عشر  402املادة 

 إلى خمس عشرة سنة؛

في الحالة املنصوص عليها في الفقرة الثالثة من  - 4

السجن من عشرين  من هذا القانون، 402املادة 

 ؛إلى ثالثين سنة

 في الحالة املنصوص عليها في الفقرة األولى من - 5

السجن من عشرين  ،نون من هذا القا 403 املادة

  ؛إلى ثالثين سنة

من  في الحالة املنصوص عليها في الفقرة الثانية - 6

 عليه أو مكلف برعايته كما يلي:  

 401و 400في الحاالت املنصوص عليها في املادتين  - 1

، ضعف العقوبة املقررة لكل حالة، من هذا القانون 

 ؛حسب التفصيالت املشار إليها فيهما

في الفقرة األولى من  عليهافي الحالة املنصوص  - 2

من عشر إلى ، السجن من هذا القانون  402املادة 

 ؛عشرين سنة

من  الحالة املنصوص عليها في الفقرة الثانيةفي  - 3

من هذا القانون، السجن من عشر إلى  402املادة 

 خمس عشرة سنة؛

في الحالة املنصوص عليها في الفقرة الثالثة من  -4

السجن من عشرين إلى  من هذا القانون، 402املادة 

 ؛ثالثين سنة

عليها في الفقرة األولى من في الحالة املنصوص  -5

، السجن من عشرين إلى من هذا القانون  403 املادة

 ؛ ثالثين سنة

من  في الحالة املنصوص عليها في الفقرة الثانية  -6

 .، السجن املؤبدمن هذا القانون  403املادة 

ينبغي في حالة العود أو متى كان العنف متكررا أو 

عالوة على أن يحكم على مرتكب الجريمة، جسيما، 
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باملنع من االتصال بالضحية والخضوع لعالج  ذلك، ، السجن املؤبد.من هذا القانون  403املادة 

 نفس ي مالئم.

 480املادة 

وغرامة  أشهرإلى ستة واحد شهر  عاقب بالحبس مني

درهم أو بإحدى هاتين  5.000 إلى 2.000 من

بدفع  لتنفيذلقابل من صدر عليه حكم  ،العقوبتين

 ،نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك

 عن دفعها في موعدها املحدد.  مبرر مشروع،بدون 

 يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا.في حالة العود 

تكون واجبة األداء في  املحكمة حددهاتالنفقة التي 

على  قرر القضائياملمحل املستحق لها ما لم ينص 

 خالف ذلك.

 

من مدونة األسرة تنص  202إن املادة  -

األوالد على أن كل توقف ممن تجب عليه نفقة 

ملدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه 

 أحكام إهمال األسرة.

إن هذه املادة أخرجت صراحة نفقة  -

األبناء من دائرة التعامل العادي الذي كان 

يحرص عليه القانون الجنائي الذي ال يفرق بين 

نفقة الزوجة من جهة ونفقة األبناء من جهة 

عتماد ما جاء أخرى لذا ينبغي التفريق بينهما وا

 .األسرةمن مدونة  202في املادة 

 480املادة 

وغرامة  أشهر إلى ستة واحد يعاقب بالحبس من شهر 

درهم أو بإحدى هاتين  5.000إلى  2.000من 

  كل: العقوبتين

لتنفيذ بدفع نفقة لمن صدر عليه حكم قابل  -1

 بدون مبرر مشروع، ،إلى زوجه أو أحد أصوله وأمسك

 ا املحدد. عن دفعها في موعده

توقف عن و من تجب عليه نفقة اْلوالد   -2

  .اْلداء ملدة أقصاها شهر دون عذر مقبول 

 يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا.في حالة العود 

تكون واجبة األداء في  املحكمةحددها تالنفقة التي 

على  قرر القضائياملمحل املستحق لها ما لم ينص 

 خالف ذلك.

 481املادة 

ي يقيم بدائرتها الشخص املهمل أو تة الاملحكمتختص 

بالنظر من بيت الزوجية،  أو املطروداملستحق للنفقة 

 املادتينفي الدعاوى املرفوعة تنفيذا ملقتضيات 

إلى جانب املحاكم املختصة طبقا لقواعد السابقتين، 

دونة  على التعجيل بالبت في طلبات إن حرص امل

النفقة له ما يبرره، وينبغي باملقابل أن يصاحبه 

نفس الحرص على التعجيل باستيفائها عند 

تنفيذها؛ لكن من خالل قراءة مقتضيات 

املسودة نجد أن أجل اإلعذار املمنوح للمحكوم 

 481املادة 

تختص املحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص املهمل أو 

املستحق للنفقة أو املطرود من بيت الزوجية، بالنظر 

في الدعاوى املرفوعة تنفيذا ملقتضيات املادتين 

السابقتين، إلى جانب املحاكم املختصة طبقا لقواعد 
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 االختصاص العادية.

شكاية من ال يجوز رفع هذه الدعاوى، إال بناء على 

أو الشخص  من بيت الزوجية، دالشخص املطرو 

املهمل أو املستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع اإلدالء 

بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من 

 الشرعيعندما يكون النائب  العامةطرف النيابة 

 املذكور هو املقترف للجريمة.

إعذار املحكوم عليه بالنفقة يجب أن يسبق املتابعة، 

 .ثالثين يومابما عليه في ظرف  بأن يقوم

ويتم هذا اإلعذار، في شكل استجواب يقوم به أحد 

من  تعليماتضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على 

 .النيابة العامة

هاربا أو ليس له محل إقامة  املحكوم عليهإذا كان 

معروف، فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك 

 ويستغني عن االستجواب.

يوما إلى شهر،  15عليه بالنفقة قد تم رفعه من 

صراحة مع أهداف ومرامي  وهذا األمر يتناقض

مدونة األسرة، بحيث كان لزاما على واضعي 

املسودة ان يستحضروا نصوص مدونة األسرة 

التي تحض على التعجيل بالبت في طلبات 

النفقة، وان يستغنوا عن أجل اإلعذار الذي 

يشكل عائقا ماديا أمام إجبار املحكوم عليهم 

 بالنفقة للوفاء بما في ذمتهم.

 االختصاص العادية.

 ال يجوز رفع هذه الدعاوى، إال بناء على شكاية من

الشخص املطرود من بيت الزوجية، أو الشخص 

املهمل أو املستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع اإلدالء 

بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من 

طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي 

 املذكور هو املقترف للجريمة.

 

 570املادة 

ة وغرامة من إلى سنواحد يعاقب بالحبس من شهر 

من انتزع عقارا من حيازة  ،درهم 20.000إلى  2.000

الغير، بدون مبرر مشروع، أو قام بأي عمل يحد من 

إن تجريم املسودة لفعل امتناع الزوج عن 

ارجاع زوجته املطرودة إلى بيت الزوجية ال يحل 

معضلة الطرد من أساسه، باعتباره أضحى يرقى 

إلى مستوى الظاهرة االعتيادية، أمام عدم وجود 

أي نص قانوني يجرمه، لذا ينبغي التفكير في 

 570املادة 

إلى سنة وغرامة من واحد يعاقب بالحبس من شهر 

من انتزع عقارا من حيازة  ،درهم 20.000ى إل 2.000

الغير، بدون مبرر مشروع، أو قام بأي عمل يحد من 
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 .االنتفاع بالحيازة

ليال أو أو الحد من االنتفاع بها  فإذا وقع انتزاع الحيازة

التسلق أو الكسر أو  العنف أو التهديد أو  باستعمال

الجاني أو أحد بواسطة أشخاص متعددين أو كان 

فإن الحبس يكون من ثالثة أشهر ، الجناة يحمل سالحا

 درهم. 50.000إلى  5.000إلى سنتين والغرامة من 

ال تجوز املتابعة إال بناء على شكاية املتضرر من 

 الجريمة.

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وآلثار املقرر 

ة القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي به في حال

 صدوره.

 تجريم هذا الفعل منذ البداية حتى ال نترك

الفرصة للجاني في اختالق أساليب احتيالية من 

أجل تبرير هذا الطرد أو اخفائه، من قبيل 

تفويت العقار برمته لألغيار، أو إنهاء العالقة 

الكرائية بدون مبرر، أو إسكان أشخاص آخرين 

بالعقار.. ألن في ذلك تملص غير مباشر من 

الفعل األساس ي الذي قام به الجاني وهو طرد 

تركها بالشارع عرضة لضياع، وعلى هذا زوجته و 

األساس ينبغي تجريم أي فعل من شأنه أن 

يؤدي إلى طرد الزوج أو األبناء من بيت الزوجية 

باعتبارهم يحوزون هذا العقار وال يجوز انتزاع 

 هذه الحيازة منهم بأي وسيلة كانت.

 .االنتفاع بالحيازة

من أو الحد من االنتفاع بها  فإذا وقع انتزاع الحيازة

العنف أو  ليال أو باستعمالأو  الزوج ضد زوجه

التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص  التهديد أو 

، الجاني أو أحد الجناة يحمل سالحامتعددين أو كان 

فإن الحبس يكون من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة 

 درهم. 50.000إلى  5.000من 

ال تجوز املتابعة إال بناء على شكاية املتضرر من 

 الجريمة.

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وآلثار املقرر 

ة القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي به في حال

 صدوره.

 486املادة 

االغتصاب هو مواقعة رجل المرأة بدون رضاها، 

 ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات

 . درهم 100.000إلى  10.000وغرامة من 

قل عن ثمان عشرة ي الضحيةغير أنه إذا كان سن 

من  486أن التعديل الذي أدخل على املادة 

 11/11/2003القانون الجنائي بمقتض ى ظهير 

حينما شدد عقوبة االغتصاب في حالة إذا كان 

سن الضحية يقل عن ثمان عشرة سنة قد 

جة خلط بين االغتصاب وهتك العرض لدر 

 486املادة 

االغتصاب هو مواقعة رجل المرأة بدون رضاها، 

 ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات

 . درهم 100.000إلى  10.000وغرامة من 

عاجزة أو معاقة أو معروفة الضحية أنه إذا كانت غير 
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سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف 

ني يعاقب بالسجن قواها العقلية أو حامال، فإن الجا

إلى  50.000وغرامة من  من عشر إلى عشرين سنة

 .درهم 200.000

استعص ى معه على القضاء والفقه التفرقة 

بينهما أو إيجاد وسيلة أو عناصر للتمييز بينهما، 

ونظرا لكون هتك العرض أبلغ في التعبير من 

االغتصاب عن االعتداء الجنس ي الذي يكون 

ضحيته قاصر فإنه من باب أولى التراجع عن هذا 

 األخير وجعل جريمة هتك العرض كما التعديل

ق تسري فقط على االعتداءات الجنسية في الساب

التي يكون ضحيتها القاصرين سواء كان عن 

طريق املواقعة أو غيرها من األفعال الجنسية 

 املشينة.

بضعف قواها العقلية أو حامال، فإن الجاني يعاقب 

وغرامة من  بالسجن من عشر إلى عشرين سنة

 .درهم 200.000إلى  50.000
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 جمعيات شبكة منتدى الزهراء للمرأة املغربية

 اسم الرئيسة املدينة اسم الجمعية 

 وفاء بن عبد القادر طنجة جمعية كرامة لتنمية املرأة 1

 خديجة دادي التسولي طنجة جمعية رسالة لتنمية مهارات املرأة 2

 لطيفة بوسعيد العرائش جمعية مودة لتنمية املرأة ورعاية األسرة 3

 أمينة بنعبد الوهاب تطوان جمعية األمل النسائية 4

 جميلة الدكالي القصر الكبير اية الطفولةجمعية البلسم لتأهيل املرأة ورع 5

 سعاد برحمة القصر الكبير جمعية أمومة ملحاربة داء سرطان الثدي والرحم 6
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I. التأسيس واْلهداف 

املنتدى هيئة وطنية نسائية حقوقية وثقافية تشتغل على قضايا املرأة واألسرة بمقاربة 

 العالمي اإلنسانيوتنفتح على الكسب  اإلسالميةتجديدية تنطلق من املرجعية 

جموعة من الطاقات النسائية التي راكمت خبرة في بمبادرة من م 2002تأسس املنتدى سنة 

مجال قضايا املرأة واألسرة عبر العديد من املؤسسات التربوية واالجتماعية، نذكر من بين 

بسيمة  .سمية بنخلدون، ذة .نعيمة بنيعيش، ذة .أهم النساء املؤسسات للمنتدى ذة

 خديجة مفيد، ذة جميلة املصلي.....ة.الحقاوي، ذ

 تدى لتحقيق األهداف التالية:يسعى املن

 .بلورة رؤى أصيلة في املجال الحقوقي واالجتماعي تهم قضايا املرأة واألسرة 

 .العمل على إبراز النموذج الحضاري لتحرير املرأة وتكريمها نظريا و واقعيا 

 .تكوين وتأهيل شبكة جمعوية نسائية لخدمة املرأة واألسرة 

 اها واالرتقاء بمستواها التعليمي والثقافي.الدفاع عن حقوق املرأة و قضاي 
 

II. شبكة منتدى الزهراء للمرأة املغربية 

جمعية  نسائية  12عمل املنتدى على تأسيس شبكة جمعوية يشرف على إدارتها بدأت ب 

جمعية تمتد على كل تراب اململكة املغربية، ويجتهد  106ويصل اليوم عدد املنخرطين فيها 

هيل الجمعيات النسائية وتطوير قدراتها في خدمة قضايا املرأة في برامجه  في مجال تأ

 واألسرة املغربية.
 

III. عضويات املنتدى 

حصل املنتدى على صفة هيئة استشارية لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم 

كما استطاع الحصول على العضوية في مجموعة من  2011املتحدة ابتداء من سنة 

 لية وهي:الهيئات الوطنية والدو 
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 اتحاد املنظمات األهلية في العالم اإلسالمي 

 للمنظمات النسائية اإلسالمية  العاملية الرابطة 

 الشبكة العربية للمنظمات األهلية 

 كوكس العائلة لدى األمم املتحدة 

 االئتالف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية 

  ماالئتالف الوطني للنهوض بصورة املرأة في اإلعال 

IV. إصدارات املنتدى 

 سلسلة إصدارات الزهراء 

 كتاب اإلرشاد األسري: أبواب على التجربة 

 كتاب املرأة املوظفة والتوزع بين األدوار 

 كتاب حضور اآلباء في تربية األبناء 

 كتاب دور املرأة العربية في التنمية املستدامة 

 املرأة في اإلسالم بيت هداية الوحي ومهانة التقاليد 

  اسة ميدانية حول االستغالل الجنس ي للقاصرات باملغربدر 

 سلسلة مذكرات اقتراحية 

الدستورية اإلصالحات حول  مذكرة 

االجتماعي امليثاق حول  مذكرة 

اإلعالم في املرأة صورة حول  مذكرة 

الجمعوي  العمل حول  مذكرة 

سرةالحكومي في عالقته بقضايا املرأة واأل  البرنامج حول  الحكومة لرئيس مذكرة 

مذكرة حول إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 

مذكرة حول إحداث املجلس االستشاري لألسرة والطفولة 
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 املتعلق بمحاربة العنف. 103 -13مذكرة حول مشروع قانون رقم 

 تمسات في التشريع.لمذكرة حول القانون التنظيمي للم 

 الجمعوي.مذكرة حول املجلس االستشاري للشباب والعمل 

 مذكرة حول ملف املرأة املوظفة في قانون الوظيفة العمومية وقانون املعاشات

 املدنية

حول موضوع اإلجهاض "من أجل حماية صحة املرأة وحق الجنين في الحياة" مذكرة 

مذكرة تعديلية ملسودة القانون الجنائي 

 مذكرة حول تعديل بعض مقتضيات مدونة األسرة اإلعدادقيد 

V.  املنتدىمشاريع 

 مشروع تقوية قدرات الفاعالت السياسيات بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع

 التمثيلية النسائية:

  مشروع مقاربة حقوقية وتنموية لتمكين النساء في وضعية صعبة بشراكة مع

 الشبكة العربية للمنظمات األهلية

يات بشراكة مع مؤسسة قطر الخيريةمشروع أحسن لبناء قدرات الجمع 

 وع صوت املواطنة لدعم املشاركة الحقوقية القوية لتأسيس مجالس مشر

 حقوق اإلنسان.ب املكلفة ةيالوزار  ديمقراطية بشراكة مع املندوبية

 مشروع صوت املواطنة لدعم قدرات النساء في اآلليات الجديدة لحماية حقوق

 بشراكة مع وزارة العدل والحريات. اإلنسان

لقرار بشراكة مع وزارة التضامن واملرأة واألسرة مشروع نعم للنساء في مراكز ا

 والتنمية االجتماعية.

 مشروع "إنجاح مقاربة الصلح رهان أساس ي لتنزيل سليم ملدونة األسرة" بشراكة مع

 والحريات العدل وزارة
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 مشروع "من أجل عدالة جنائية تحقق الكرامة وتحمي املرأة واألسرة" بشراكة مع

 والحريات العدل وزارة

دعم ب" لدعم املشاركة السياسية للنساء أساس يالتوعية والتكوين رهان »شروع م

 من صندوق دعم تمثيلية النساء

VI. مشاركات دولية للمنتدى 

 2005  –ماليزيا  -املشاركة في مؤتمر االتحاد الدولي اإلسالمي للعمل بكواالملبور 

 2006  -بلجيكا  -املشاركة في املؤتمر األول للمنتدى األوربي للمرأة املسلمة 

  2007  -الكويت  -املشاركة في مؤتمر اإلرشاد األسري 

  2008  –ستوكهولم  -املشاركة في مؤتمر الجمعية العامة للمرأة املسلمة 

  2009  -قطر  -املشاركة في املؤتمر العربي األول للمنظمات األهلية 

  2010  -نيويورك  -املشاركة في الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع املرأة 

 2010  -قطر  -املشاركة في منتدى الدوحة الدولي ملكافحة االتجار في البشر 

 االتفاقيات واملؤتمرات الدولية عن املرأة ”املشاركة في املؤتمر العالمي األول عن

 2010 -البحرين  -“وآثارها على العالم اإلسالمي

2011 -كندا  -وهناك  هنا من مغربيات ملتقى في املشاركة 

2012 -نيويورك  -املرأة   وضع للجنة 56الدورة  في املشاركة  

حول  املتوسطاألبيض  البحر  شمال جنوب للحوار الثالث املؤتمر في املشاركة 

 التونسية اللجنة تنظيم العالقة" من هي ما والحكومات املدني موضوع: "املجتمع

  .2012بتونس  املتوسطاألبيض  البحر  شمال جنوب للحوار

املجتمع صندوق  تنظيم من االجتماعية املسائلة حول  الجهوية الورشة في املشاركة 

 . 2012تركيا   الدولي للبنك املدني

تنظيم من واإلعالم الشباب موضوع حول  الشبابي التجمع فعاليات في املشاركة 

  2012تركيا اإلسالمي  العالم فياألهلية  املنظمات اتحاد
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 الجنائي القانون مسودة بشأن تعديلية مقترحات مذكرة

اء التقييمي ملشروعات املجموعات التنموية للحد من الفقر املشاركة في أشغال اللق

في كل من السودان واملغرب ومصر ولبنان نظمته الشبكة العربية للمنظمات األهلية 

  2012ببيروت 

 2013لوضع املرأة بنيويورك.  57املشاركة في الدورة 

 2013يا، العاملية بترك اإلسالميةاملشاركة في ملتقى رابطة املنظمات النسائية 

2013 -املشاركة في فعاليات املنتدى االجتماعي العالمي الثالث تونس 

 املشاركة في ورشة عمل حول "دور منظمات املجتمع املدني في بناء القدرات املدنية

 2013 -مصر“ في املنطقة العربية في أعقاب النزاعات

 أفق املؤتمر الدولي املشاركة بورقة عمل في اجتماع خبراء حول القضايا السكانية في

  2013 -: من أجل رؤية إسالمية موحدة املنعقد املغرب 2014للسكان والتنمية 

2014 -املشاركة في ملتقى رابطة العالم اإلسالمي حول السكان والتنمية تركيا 

 2014 –للجنة وضع املرأة باألمم املتحدة نيويورك  58املشاركة في الدورة 

بتنظيم من اتحاد املنظمات األهلية  األسرةمي حول املشاركة في امللتقى العال

 2015 -اإلسالمية املنعقد بتركيا 

 2015املشاركة بأنشطة في املنتدى العالمي لحقوق اإلنسان املنعقد بمراكش 

 2015املشاركة بأنشطة في املنتدى االجتماعي العالمي املنعقد بتونس مارس 

 2015–باألمم املتحدة نيويورك للجنة وضع املرأة  59املشاركة في الدورة 

 


