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ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن

حقوق النسخ © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .2018جميع الحقوق محفوظة.
United Nations Development Programme,
One UN Plaza, New York, NY, 10017, USA
يمكن استخدام هذه المطبوعة في األغراض غير التجارية وفي أغراض االستخدام العادل ،مع مراعاة التنويه واإلشارة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
بالشكل المالئم .يجب أن يكون أي استخدام آخر بتصريح كتابي صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
أعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقرير عدالة النوع االجتماعي والقانون ،بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).
تعبر بالضرورة عن آراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أو أعضاء مجلسها التنفيذي أو األمم المتحدة أو أي
اآلراء والتحليالت الواردة في هذه المطبوعة ال ّ
من المنظمات التابعة لها.
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ً
تم إنجاز هذا العمل بدعم من حكومة اليابان ،ومانحين أسهموا في «جهة التنسيق العالمية في مجاالت الشرطة والعدالة والسجون»
مساهمين آخرين.
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املغرب

عدالة النوع االجتماعي
والقانون

تقييم القوانين املؤثرة على عدالة النوع االجتماعي
والحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي

4

4

جدول املحتويات
المقدمة

7

نظرة عامة

10

الحماية من العنف األسري والعنف الجنسي

11

جرائم الشرف

12

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

9

االجهاض للناجيات من االغتصاب

9

ختان اإلناث

10

شؤون األسرة

10

الميراث

14

الجنسية

14

قوانين العمل

15

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

16

اإلتجار بالبشر

17

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

17

المغرب :الموارد الرئيسية

18

5

6

املقدمة
النطاق
قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) – بإجراء
دراسة حول عدالة النوع االجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع االجتماعي والحماية من العنف
القائم على النوع االجتماعي في منطقة الدول العربية.
فصل للدول .يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات
ً
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ،و18
التشريعية والسياساتية األساسية في الدولة ،فيما يخص عدالة النوع االجتماعي.
تحليل بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام
ً
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالمغرب .ويقدم الفصل
القانون ،وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجاالت القانونية التالية:
•الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
•حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف األسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع االجتماعي.
•حالة قوانين األحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
•حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
•حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع االجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه
تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

•مراجعة المواد المنشورة ،في الفترة من يناير/كانون الثاني  2016إلى يونيو/حزيران  ،2017وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ
القانون المتصلة بعدالة النوع االجتماعي في الـ  18دولة ،وقد شكّ ل هذا االستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
•إدراكً ا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة ،فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من
القطرية باألمم المتحدة وباالستعانة باستشاريين ُقطريين .تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/
الدول ،بقيادة الفرق ُ
دقة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول .والتمست العملية المذكورة تضمين آراء األطراف الشريكة في الحكومات
أيلول  2017إلى أغسطس/آب  ،2018لضمان ّ
وأصحاب المصلحة األساسيين اآلخرين على مستوى الدول.
راجع هذا الفصل كل من رافاييل رافين ،مديرة البرامج في هيئة األمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي ،وعبد السالم الوزاني المتدرب المعني بإنهاء العنف ضد
النساء والفتيات في هيئة األمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي .استفاد الفصل من مشاورات أجرتها استشاري هيئة األمم المتحدة للمرأة بدولة المغرب بن يونس
المرزوقي مع :أعضاء لجنة المساواة بمجلس النواب؛ ووزارة العدل؛ ومكتب النائب العام؛ ووزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية؛ ووزارة الدولة لحقوق
اإلنسان؛ والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة؛ ووزارة الشغل واإلدماج المهني؛ ووزارة الصحة؛ وممثلين عن المديرية العامة لألمن الوطني؛
وممثلين عن الدرك الملكي؛ وجمعية اتحاد قاضيات المغرب؛ ونقابة المحامين؛ ومنظمات بالمجتمع المدني .ننوه بمساهمات األطراف المذكورة بكل امتنان.
أيضا بمراجعة وتحرير المسودات النهائية وإعدادها للنشر
قام بتأليف استعراض األدبيات الذي شكّ ل أساس تقييم الدولة االستشاريان جون غودوين وناديا خليفة .وقد قاما ً
قدما من خبرات وآراء وعمل جاد بكل االمتنان .وقام كل من ناديا خليفة وعمرو خيري بترجمة ُمخرجات الدراسة إلى
ضم إضافات النظراء ُ
طريين إليها .نُ نوه هنا بما ّ
بعد ّ
الق ِ
قدمه في التحرير والمراجعة باإلنكليزية.
وننوه بكل الشكر ً
العربية واإلنكليزية.
أيضا بجهود جون تيسيتور للدعم الذي ّ
ّ
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Partly

اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﻘﺎﻧﻮن
of the law have
ﻫﻞ ﻳﺪﻋﻢbeen
addressed,
but significant
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
gaps remain.
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ؟
Some gender justice aspects

اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺤﺴﺐ رﻣﻮز ﻟﻮﻧﻴﺔ أدﻧﺎه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
ﻳﺘﻴﺢ ُ
اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﻟﺪورﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و/أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺣﺪ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻮ ﻣﺘﺴﻖ إﻟﻰ ّ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻀﺮ أن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺜﺎﻟﻲ ،أو أن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ
اﻧﻌﺪام ﻣﺴﺎواة ﻛﺒﻴﺮة.

ﻻ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﺤﺪ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و/أو ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ
ّ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة "ﺳﻴﺪاو"
ﺻﺎدق اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "ﺳﻴﺪاو" ﻓﻲ ﻋﺎم  1993ﻣﻊ ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) (1) 29اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت( ،وإﻋﻼن ﺣﻮل
اﻟﻤﺎدة  ،2أﺷﺎر ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ﻣﺎ داﻣﺖ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻳﺘﻀﻤﻦ دﺳﺘﻮر  2011اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ.
ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺎدة  19اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل.

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .وﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة –
أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل – ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺰوج اﻷﺟﻨﺒﻲ .ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻢ
ﻣﺴﺎواة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ.
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اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي

ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ

اﻹﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ
ﺠﺮم.
اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ ﻏﻴﺮ ُﻣ ّ

اﻟﻤﺮأة ،رﻗﻢ  .١٣-١٠٣إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ

ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ.

اﻹﺟﻬﺎض ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ

اﻟﻤﺎدة  ٥٠٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗُ ﺠﺮم

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ.

اﻟﻤﺎدة  ٤٤٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺠﺮم

ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺟﻬﺎض إذا ﻛﺎن

اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺟﻬﺎض ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﺰوج.

ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺘﺰوﻳﺞ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

)اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ(

ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻤﺎدة  ٤١٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ﻟﻠﺰوج وﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ
ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺿﺒﻂ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ
ً

اﻟﺰﻧﺎ

ُﻳﻌﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤٩١ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

واﻗﻌﺔ اﻟﺰﻧﺎ .وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ٤٢٠ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم

اﻹﺟﻬﺎض .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺤﺪد ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب.

ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم
ً

اﻻﻏﺘﺼﺎب ،واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﻮاﻗﻌﺔ
رﺟﻞ ﻻﻣﺮأة ﺑﺪون رﺿﺎﻫﺎ".

ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ

اﻹﻏﺘﺼﺎب

)ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج(

اﻟﻤﺎدة  ٤٨٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺠﺮم

ﺗﺒﺮﺋﺔ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰواج

ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم رب اﻷﺳﺮة ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء

اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص

اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ١٤-٢٧ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر

ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻳﺠﺮم اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﻳﺘﻨﺎول
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﻨﻊ اﻹﺗﺠﺎر واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ.

ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ وﺟﺪه ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻤﺎرس
اﻟﺠﻨﺲ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج.

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻐﺎء

ﻳﺠﺮم اﻟﺒﻐﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ٤٩٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ّ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻻت

اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﺴﻲ
ّ

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺜﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ٤٨٩
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

ﻣﻮﺛﻘﺔ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج

ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ١٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة )اﻟﻤﺪوﻧﺔ(

ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺰواج ﻟﻠﺬﻛﻮر

واﻹﻧﺎث ﻫﻲ  ١٨ﺳﻨﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ

وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء

ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة )اﻟﻤﺪوﻧﺔ( أن ﻳﻜﻮن

ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة وﻟﻲ أﻣﺮ ﻟﻠﺰواج.

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺎدة  ١٦ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺰواج

اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق

ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﻌﻈﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ

ﻓﻲ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق .اﻟﻄﻼق ﻣﺘﺎح ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ

ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺗﻔﺎق

اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ.

اﻷﻃﻔﺎل.

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق اﻟﻤﻨﻔﺮد أن

ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .وإذا أرادت

ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

ﻳﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة )اﻟﻤﺪوﻧﺔ( ﺑﺘﻌﺪد
اﻟﺰوﺟﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج
ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻟﻴﻞ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ "ﻣﺒﺮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ"
ﻟﻠﺰواج وأن ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳﺮة واﻟﺴﻜﻦ وﺿﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺘﻴﻦ.

اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻄﻼق وﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺰوج ،ﻓﻤﻦ

اﻟﻤﻤﻜﻦ وﻗﻮع اﻟﻄﻼق إذا ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺰوﺟﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺎ.
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ
ً
ً

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل

ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻤﻴﺮاث

اﻷب ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق ،ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻷول

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ

ﻗﺎدر.

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷم واﻷب ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻬﻢ ﺳﻦ ١٥

أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ .ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷﺑﻨﺎء .ﻳﺮث

ﻏﺎﺋﺒﺎ أو ﻏﻴﺮ
اﻷم ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻷب ً

ﻣﺮة ﻟﻸم ،وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺎﺿﻦ
ﺳﻨﺔ .ﺗﻔﻘﺪ اﻷم اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ إذا ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﺮة

أﺧﺮى ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

اﻟﻤﻴﺮاث .ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺮاث وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺘﻠﻘﻰ
أﺑﻨﺎء اﻷم اﻟﻤﺘﻮﻓﺎة ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻦ اﻟﺠﺪة ﻟﻸم ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻘﺪار اﻹرث
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻷﺑﻨﺎء اﻷب اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻋﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ

اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ

ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷﺟﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل.

اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  ١٥٢ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ

ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻤﺎدة  ٣٤٦ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل

ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺎزل ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ .ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻋﺎﻣﻼت

إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ

ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﻣﻮﻣﺔ ﻟﻤﺪة

ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺴﺒﺐ

 ١٤أﺳﺒﻮﻋﺎً ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة

اﻟﺸﻐﻞ.

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪة إﺟﺎزة

 ١٥٢ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ .ﻫﺬا ﻳﻔﻲ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ

اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ.

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء

ﺗﻘﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﻦ ،ﺑﻤﺎ
ُ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ .ﺗﺤﻈﺮ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
ﻟﻮاﺋﺢ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺧﻄﺮا ﺑﺎﻟﻐً ﺎ ،ﻳﺘﺠﺎوز
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ
ً
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ،أو ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻘﻮض اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ

ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻴﻦ ﻟﻌﺎم .٢٠١٦
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نظرة عامة
اإلطار القانوني
القوانين الدولية
صدق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام  ١٩٩٣وقام بالتحفظ على المادة ( )1( 29المتعلقة بتسوية النزاعات) وإعالن على
المادة ( )4( 15ينص على أنه يمكن للمرأة اختيار مكان إقامتها ومحل السكن فقط بالقدر الذي ال يتعارض مع األحكام ذات الصلة من مدونة األسرة) ،وإعالن على المادة 2
(ينص على أن الحكومة المغربية على استعداد لتطبيق أحكام المادة ما دامت ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية) .وتحث المادة  2من االتفاقية جميع الدول على العمل من
أجل القضاء على التمييز ضد المرأة من خالل طرح قوانين وسياسات جديدة ،وتغيير القوانين ،وفرض العقوبات على حاالت التمييز ضد المرأة حيثما حدثت.
وفي عام  ،2011سحب المغرب تحفظاته على المادة ( )2( 9الجنسية) والمادة ( 16المساواة في الزواج والحياة األسرية).
القوانين الوطنية
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع االجتماعي:
•دستور المغرب لعام ٢٠١١
•قانون الجنسية لعام  ،١٩٥٨كما تم تعديله واستكماله (أكتوبر/تشرين األول )٢٠١١
•قانون العقوبات لعام  ١٩٦٢كما تم تعديله في عام ٢٠١٦1
•مدونة الشغل (قانون العمل) لعام ٢٠٠٣
•مدونة األسرة (قانون األحوال الشخصية) لعام٢٠٠٤
•قانون مكافحة العنف ضد المرأة لعام ٢٠١٨

الدستور
ينص الدستور على أن االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب حسب األصول لها األسبقية على القانون الوطني 2.يشمل نص الدستور المتعلق بالحماية من العنف
القائم على النوع االجتماعي ما يلي:
•إدماج تمتع الجميع بالكرامة والمساواة ،وتكافؤ الفرص ،والعدالة االجتماعية ،ومقومات العيش الكريم ...ضمن مرتكزات توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة ،مع
تأكيد الدولة على تشبثها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميا ،والتزامها بحماية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والنهوض بهما مع
3
مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ،وعدم قابليتها للتجزيء ،وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو  ...أي وضع شخصي ...
•ضرورة عمل السلطات الحكومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ،والمساواة بينهم ،ومن مشاركتهم في
4
الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
•يتمتع الرجال والنساء ،على قدم المساواة ،في الحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،الواردة في الدستور ،وكذا في
االتفاقيات والمواثيق الدولية ،كما صادق عليها المغرب ،وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها ،مع سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة
5
بين الرجال والنساء ،وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لهذه الغاية.
•الجميع لديهم الحق بأمن شخصهم وأقربائهم ،وحماية ممتلكاتهم؛ 6عدم جواز المس بالسالمة الجسدية أو المعنوية ألي شخص ،في أي ظرف ،ومن قبل أي جهة
7
كانت ،خاصة أو عامة ،وعدم جواز معاملة الغير ،تحت أي ذريعة ،معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية.
8
•ينص القانون على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوظائف االنتخابية.
9
•وضع وتفعيل السلطات الحكومية لسياسات موجهة إلى الفئات الهشة ،ومن بينها معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات.
10
•التنصيص على وضع أحكام تحسين تمثيلية للنساء داخل مجالس الحكم المحلي.
11
•التنصيص على تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين.
أحدث الدستور مجموعة من المؤسسات والهيئات ذات الصلة .فيما يلي بالتحديد تلك المتعلقة بالنساء واألسرة:
وفقا لدستور ٢٠١١
ً
•هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز :12المنشأة بموجب القانون  ٧٩.١٤في عام ٢٠١٧
13
•المجلس االستشاري لألسرة والطفولة.

محدثة من قانون العقوبات .وقد تم إنتاج آخرها في تموز  ،٢٠١٨ويتضمن القانون  ١٠٣-١٣بشأن مكافحة العنف ضد المرأة ،والذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
 1تنشر وزارة العدل بانتظام نسخ
ّ
اعتبارا من  ٥يوليو/تموز،٢٠١٨
وريثما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ،تم تآخر تعديل له في عام  ٢٠١٦بموجب القانون  -١٤-٢٧المتعلق باإلتجار باالشخاص .قانون العقوبات  -اإلصدار الموحد
ً
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/code%20penal.pdf
2

الدستور لعام  ،٢٠١١المقدمة (تصدير).

3

المرجع السابق.

4

المرجع السابق ،المادة .٦

5

المرجع السابق ،المادة .١٩

6

المرجع السابق ،المادة .٢١

7

المرجع السابق ،المادة .٢٢

8

المرجع السابق ،المادة .٣٠

9

المرجع السابق ،المادة .٣٤

10

المرجع السابق ،المادة .١٤٦

11

المرجع السابق ،المادة .١٥٤

 12قانون .٧٩.١٤
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_79.14_ar.pdf?ver=2017-11-16-112448-930
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_78.14_Ar.pdf?ver=2016-09-16-131703-033

10

تشمل الهيئات األخرى المعنية بحقوق اإلنسان:
14
•المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
15
•مؤسسة الوسيط؛
16
•مجلس الجالية المغربية بالخارج.

إطار السياسات

خطط "إكرام"
في عام  ،٢٠١١تبنت وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية خطة "إكرام" ألربع سنوات لتطوير المساواة بين الجنسين للفترة  .٢٠١٦-٢٠١٢تم تطوير الخطة
الحكومية الثانية للمساواة (إكرام  )٢للفترة .٢٠٢١-٢٠١٧
إطارا لتحقيق والتقاء المبادرات المختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العامة وبرامج التنمية .وتستند
وتوفر هذه الخطط الحكومية
ً
هذه الخطط إلى مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية لبناء عالقات اجتماعية جديدة بين النساء والرجال .كما تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة والعادلة للمرأة في
مختلف المجاالت وضمان االستحقاقات المتساوية والمنصفة.
وصادق المجلس الحكومي على الخطة الحكومية األولى للمساواة في يونيو/حزيران  ،٢٠١٣كما تم بعد ذلك إصدار مرسوم إلحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية
للمساواة في يوليو/تموز  .٢٠١٣وعند نهاية الفترة المخصصة للخطة ،تم تقديم نتائج تطبيقها في  ،٢٠١٦حيث صرحت وزيرة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية
االجتماعية أن  ٧٣في المئة من إجراءاتها تحققت بنسبة  ١٠٠في المئة ،فيما تحققت  ٨٣في المئة من اإلجراءات بنسبة تفوق  ٧٠في المئة ،وأنه تم أيضا تحقيق إنجازات
قطاعية مهمة ،أبرزها اإلحداث الفعلي لمؤسسات متخصصة للرصد والتتبع ،ومجموعة من اآلليات التي تروم مواكبة النساء ،خاصة ضحايا التمييز والعنف.
إجراء آخر إلضفاء
إجراء يدخل في إطار مناهضة أشكال التمييز والعنف ضد النساء وتم تنفيذ ٣٧
ونتيجة للخطة الحكومية األولى للمساواة ،ذكرت الوزارة أنه تم تنفيذ ٣٩
ً
ً
إجراء تخص التمكين
الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة ونشرها .وكانت سبعة إجراءات تتعلق بتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية ،إضافة إلى ٢٠
ً
االجتماعي واالقتصادي للنساء وتطوير البنيات التحتية األساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات.
المرصد الوطني للعنف ضد النساء
يعد المرصد الوطني للعنف ضد النساء آلية وطنية ثالثية التركيب ،تجمع شركاء مؤسساتيين وجمعويين وباحثين يمثلون مراكز الدراسات والبحث بالجامعات .وتضطلع وزارة
17
األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية بمهمة الكتابة الدائمة للمرصد من خالل "مصلحة المرصد الوطني للعنف" ،التي أحدثت بتاريخ  ٧أغسطس/آب .٢٠١٤
ينشر المرصد كل عام مجموعة من البيانات عن الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها للشرطة والدرك والقضاء والمستشفيات.

االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء ()٤٢٠٠
اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء في عام  ،٤٢٠٠وتالها إطار للتنفيذ في عام  .٢٠٠٥ويعرض هذا اإلطار االستراتيجي أهم الجهود الوطنية لمكافحة
العنف ضد النساء وللتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي والحد منه.
االستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء
في عام  ،٢٠١٤تبنت الحكومة استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء ،وتضمنت العديد من التدابير لمكافحة اإلتجار بالبشر .كما قامت الحكومة بتطوير خطة عمل وطنية
لمكافحة اإلتجار بالبشر ،وتضمنت التزامات الستكمال واعتماد قانون مكافحة اإلتجار بالبشر ،ووضع تدابير لحماية الضحايا ،وتقديم التدريب لموظفي مكافحة اإلتجار بالبشر،
واالستثمار في حمالت الوقاية.

الخدمات القانونية واالجتماعية
تم إحداث المنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف ضد النساء ،بهدف توحيد عملية تجميع مختلف البيانات والمعطيات الخاصة بالنساء ،والفتيات ضحايا العنف القائم
على النوع االجتماعي ،حيث تم توقيع برتوكول تبادل لمعطيات المعلوماتية حول حاالت العنف ضد النساء في العام  ٢٠١٤بين وزارة العدل والحريات ،وزارة الصحة ،والدرك
الملكي ،ومديرية األمن الوطني في وزارة الداخلية ،إلى جانب وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية.
وتعكف الحكومة حالياً على بناء مساحات متعددة الوظائف مخصصة للنساء ،كما أنها تُ قدم الدعم للمنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات للناجيات من العنف.
وتوفر المرافق المتعددة الوظائف خدمات استشارية واجتماعية وقانونية للنساء ضحايا العنف لدعم جهود وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية في
مكافحة العنف ضد المرأة .توفر المرافق برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء ،وخدمات اإليواء المؤقتة ورعاية النساء والفتيات في المواقف الصعبة.
عمليا يتضمن معلومات تهم خارطة الخاليا المؤسساتية الخاصة باستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف وحمايتهم.
دليل
ً
وقد أنجزت الوزارة
ً
وتعمل العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية على النهوض بحقوق المرأة وتعزيز قضايا المرأة ،ال سيما من خالل جهود المناصرة على المستويين الوطني والدولي
وحمالت التوعية .كما تدير المنظمات غير الحكومية المحلية شبكات من مراكز تقديم المشورة وكذلك بعض مراكز اإليواء للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي.
الخدمات المقدمة للناجيات من اإلتجار باألشخاص
تعتمد الحكومة بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات الوقائية للناجين من اإلتجار باألشخاص .وقد وقعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين
عددا من اتفاقيات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات اإلنسانية العاجلة للمهاجرين المعرضين للخطر ،بما في ذلك الضحايا
في الخارج وشؤون الهجرة
ً
المحتملين لعمليات اإلتجار باألشخاص .وتعمل الحكومة مع قطاع السياحة على منع االستغالل الجنسي لألطفال.

ويمكن لالجئين المعترف بهم رسمياً الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية .وعلى الرغم من أن طالبي اللجوء المقيمين بشكل غير قانوني في البلد ال يستطيعون الحصول
على التأمين الصحي ،فقد وضعت وزارة الصحة قواعد تسمح بدخول جميع األفراد المستشفيات العامة ،بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم 18.ينص القانون -١٤
19
٢٧بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر على التزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية الصحية واإلسكان والمساعدة النفسية والقانونية لضحايا اإلتجار باألشخاص.
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/CNDH_Ar.pdf

14

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Mediateur_Ar.pdf

15

 16مرسوم ١٠٧ .٢٠٨
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/dahir_1.07.208_ar.pdf?ver=2016-12-14-115613-153
17
http://www.social.gov.ma/ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D
8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3
%D8%A7%D8%A1-1
 18هشام البري" ،التغطية الطبية للمهاجرين في المغرب" .ورقة مقدمة في وزارة الصحة في  ٩أبريل/نيسان  ٢٠١٨بمناسبة يوم الصحة العالمي،
http://www.sante.gov.ma/Documents/2018/04/JMS_MIgrants_V2.pdf
19

ظهير رقم  ٢٧ -١٦-١بإصدار القانون رقم  ٢٧ -١٤بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر ،الجريدة الرسمية رقم  ١٥ ،٦٥٢٦ديسمبر/كانون األول  ،٢٠١٦ص.١٩٥٢ .

11

الوصول إلى العدالة
اعتبارا من عام  ٢٠٠٤الخاليا المؤسسية المتخصصة في تقديم الدعم للنساء واألطفال الناجين من العنف ،وهي موجودة اآلن في جميع
وضعت وزارة العدل بموضع التنفيذ
ً
المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف .وقد أنشأت قوة الشرطة الوطنية والدرك هياكل مماثلة داخل مراكز الشرطة المحلية .وعلى الرغم من وصول المرأة إلى المساعدة
القانونية المجانية المقدمة من قبل الوكيل العام للملك (المدعي العام) ،إال أن شهادة النساء ال تحمل نفس الوزن أو الموثوقية التي يتمتع بها الشهود الرجال .وعادة ما
يتم حل مشاكل العنف األسري ضمن نطاق األسرة ،وليس من خالل دعاوى رسمية أو عن طريق المحكمة.
وال يزال الوصول إلى نظام المحاكم متواضع المستوى بالنسبة للنساء الناجيات من العنف .أظهرت الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن انتشار العنف ضد المرأة التي
أجرتها المندوبية السامية للتخطيط في عام  ٢٠٠٩بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة أن  17.4في المئة فقط من النساء اللواتي تعرضن للعنف في األماكن العامة في
20
فترة الـ  12شهراً السابقة للمسح قدمن شكوى إلى الشرطة ،وأن  ٣في المئة فقط من النساء الالتي تعرضن للعنف من جانب أزواجهن في نفس الفترة أبلغن الشرطة.
تقدما في العالم العربي ،إال أنه غير مفهوم بشكل جيد لدى النساء،
أن قانون األسرة الذي صدر في سنة  ٢٠٠٤يعتبر من قوانين األحوال الشخصية األكثر
وعلى الرغم من ّ
ً
وخاصة في المناطق الريفية.
ويساهم انتشار األمية على نطاق واسع بين اإلناث في الحد من قدرة النساء على الوصول إلى العدالة.

الحماية من العنف األسري والعنف الجنسي
قانون محاربة العنف ضد النساء
قدم مشروع قانون لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء إلى مجلس الحكومة في عام  ،٢٠١٣حيث تقدمت وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية
بمسودة قانون خاص لمحاربة العنف ضد النساء (المشروع  )13-103إلى مجلس النواب في  ١٧مارس/آذار  .٢٠١٦وبعد سلسلة من التأخيرات ،تم تمرير مشروع القانون في
21
 ١٤فبراير/شباط  ٢٠١٨ودخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب .٢٠١٨
واسعا للعنف ضد المرأة ،بما في ذلك أي فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس ،يترتب عليه ضرر
تعريفا
ً
ويحتوي القانون على  ١٧مادة ،يتضمن أولها
ً
جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة .يجرم القانون العنف األسري ويضع تدابير وقائية ويوفر حماية جديدة للناجين .إال أن القانون ال يجرم االغتصاب الزوجي.
يسمح القانون بأوامر الحماية التي تحظر الشخص المدان بجريمة التحرش أو االعتداء أو االعتداء الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد النساء أو القاصرين من االتصال ،أو
االقتراب ،أو التواصل مع الضحية .يمكن أن تؤدي مخالفة أوامر الحماية أو التدابير الحمائية إلى الحبس أو الغرامة .ينص القانون على إقامة دعوى جنائية ضد مرتكب الجريمة
لكي تحصل المرأة على أمر حماية .يدرج القانون المادة  ٨٨-١في قانون العقوبات ،والتي تنص على ما يلي:
في حالة اإلدانة من أجل جرائم التحرش أو االعتداء أو االستغالل الجنسي ،أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين ،أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه ،يمكن
للمحكمة الحكم بما يلي:
 1منع المحكوم عليه من االتصال بالضحية أو االقتراب من مكان تواجدها ،أو التواصل معها بأي وسيلة ،لمدة ال تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكومبها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي ،إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة.
 2خضوع المحكوم عليه ،خالل المدة المشار إليها في البند ( )1أعاله أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ،لعالج نفسي مالئم.يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة األمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتاً  ،بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن.
يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من االتصال بالضحية أو االقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية ،على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.
قضائيا
المالحق
ً
أمرا يحظر على ُ
وتنص المادة  ٨٨-٣على أنه أثناء المحاكمة على الجرائم المذكورة في المادة  ،٨٨-١يجوز لقاضي التحقيق أو المحكمة ،عند االقتضاء ،أن يصدر ً
ساريا إلى حين بت
االتصال بالضحية ،أو االقتراب من مكان وجود الضحية أو االتصال بالضحية بأية وسيلة كانت .كما يجوز إصدار هذا األمر بناء على طلب الضحية ،ويظل
ً
المحكمة في القضية.
عددا من المواد األخرى من قانون العقوبات .ويزيد العقوبات المفروضة على بعض أشكال العنف التي تشكل جرائم في قانون العقوبات عندما ترتكب
ويعدل القانون
ً
أيضا على العديد من الجرائم الجديدة ،بما في ذلك الزواج باإلكراه ،أو إهدار المال أو الممتلكات لاللتفاف على دفع النفقة أو
الجرائم داخل األسرة .وينص القانون ً
المستحقات األخرى الناشئة عن الطالق ،أو طرد أو منع الزوج من العودة إلى المنزل ،والتحرش الجنسي في األماكن العامة والمضايقات عبر اإلنترنت .يوسع تعريف التحرش
الجنسي في المادة  ٥٠٣من قانون العقوبات ليشمل التحرش من قبل زميل في العمل أو أحد أفراد األسرة.
ويطالب القانون السلطات العامة باتخاذ تدابير وقائية ،بما في ذلك برامج لزيادة الوعي بالعنف ضد المرأة .كما يوفر وحدات متخصصة للنساء واألطفال في المحاكم
والوكاالت الحكومية وقوات األمن واللجان المحلية واإلقليمية والوطنية لمعالجة العنف ضد النساء.
بالنسبة للوزارة ،يتعلق األمر بمشروع يستهدف تمكين المملكة المغربية من نص قانوني متماسك وواضح كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية
للنساء ضحايا العنف ،وخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل ،تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة الالزمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات
المتاحة ،والولوج إليها ،مع الحرص على ضمان سرعة التدخالت وفعاليتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون .ويتجلى ذلك من خالل:
•وضع إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة مقدمي الخدمات على تحديد وحصر األفعال والسلوكيات في مجال العنف ضد النساء ،وذلك من خالل تحديد
مفهوم العنف ومختلف أشكاله؛
•إحداث آليات للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف؛
•إحداث آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن؛

 20المندوبية السامية للتخطيط ،المسح الوطني النتشار العنف ضد المرأة (،)٢٠٠٩
https://www.hcp.ma/Enquete-nationale-de-la-prevalence-de-la-violence-al-egard-des- femmes_a105.html
 21هيومن رايتس ووتش ،قانون جديد ضد العنف ضد المرأة ( ٢٦فبراير/شباط .)٢٠١٨
https://www.hrw.org/news/2018/02/26/morocco-new-violence-against-women-law
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•تجريم بعض األفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة بما فيها التحرش الجنسي ،مع تشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص
محددين؛
•تشديد العقوبات على بعض األفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة ،كالعنف ضد امرأة حامل ،أو ضد الزوجة ،أو الطليقة بحضور األبناء أو الوالدين؛
•اعتماد تدابير وقائية جديدة ،في إطار قانون اإلجراءات الجنائية.

أحكام قانون العقوبات

يحتوي قانون العقوبات على بعض األحكام التي تحمي النساء من أشكال معينة من التمييز والعنف الجسدي وبعض أشكال العنف الجنسي ،بما في ذلك التحرش الجنسي
الذي يرتكبه مشرف في مكان العمل ،واالغتصاب ،وهتك العرض .يعتبر تصنيف جرائم العنف الجنسي تمييزياً  ،حيث أن الجرائم مثل االغتصاب وهتك العرض تصنف على أنها
مثال .كما يجرم قانون العقوبات الزنا والعالقات الجنسية خارج إطار الزواج.
بدال من اعتبارها جرائم ضد األشخاص ،مثل االعتداء والضرب
ً
جرائم ضد النظام األسري واألخالقً ،

هتك العرض

جرم هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية ،سواء كان ذكرا أو أنثى ،دون عنف .العقوبة هي السجن
ُي ّ
22
لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
وتُ شدد العقوبة في حالة استعمال العنف ،لتصل إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات سواء تعلق األمر بهتك عرض أو محاولة ذلك ،كما تُ شدد لتصل إلى السجن من
23
عشر سنوات إلى عشرين سنة في حالة ما إذا كان المجني عليه طفال تقل سنه عن ثمان عشرة سنة وكان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية.

االغتصاب

جاري تجريم االغتصاب الذي تم تعريفه بأنه "مواقعة رجل المرأة بدون رضاها" ،مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لخمس سنوات ،أو تصل إلى السجن من عشر سنوات
24
إلى عشرين سنة إذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حامال.
خادما باألجرة ،أو كان رجل دين أو مسؤول ،وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو
وصيا عليها أو
أما إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو
ً
ً
25
بعدة أشخاص فإن العقوبة تُ شدد بشكل تدريجي حسب الحالة من عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات ،إلى غاية السجن من عشرين إلى ثالثين سنة.
كما تزداد العقوبة إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها (فقدان العذرية).

26

لم يتم تعريف االغتصاب الزوجي كجريمة في القانون.

التحرش الجنسي

يجرم التحرش الجنسي من قبل المشرف في مكان العمل بموجب المادة  ٥٠٣-١من قانون العقوبات ،ويحمل عقوبة قصوى بالسجن عامينُ .عدل قانون العقوبات في
قانون محاربة العنف ضد النساء ليشمل جريمة التحرش الجنسي التالية:
المادة ١ـ :٥٠٣-١يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحاالت التالية:
 – ١في الفضاءات العمومية أو غيرها ،بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية؛
زميال في العمل أو
 – ٢بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيالت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية .وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل
ً
من األشخاص المكلفين بحفظ النظام واألمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
تجريم التمييز على أساس النوع االجتماعي
يعامل قانون العقوبات التمييز على أساس النوع االجتماعي أو الحالة االجتماعية على النحو التالي .يتم تجريم التمييز على أساس الجنس في القسم المتعلق بالجرائم
والجنح ضد األشخاص .التمييز هو أي تمييز بين األشخاص الطبيعيين على أساس األصل القومي أو المركز االجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضع العائلي أو الحالة الصحية
أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو االنتماء النقابي أو االنتماء أو عدم االنتماء إلى العرق أو األمة أو الدين .ويعاقب على التمييز بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة تتراوح
27
بين ألف ومئتي درهم وخمسين ألف درهم.
العقوبة على التمييز مستبعدة في الحاالت التالية:
عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسالمة البدنية للشخص ،أو العجز عن العمل أو من اإلعاقة وتغطية هذه المخاطر ،أو
وفقا ألحكام تشريع العمل والتشريعات المتعلقة بلوائح الخدمة المدنية ،أو
ً
رفض توظيف شخص على أساس الوضع الصحي أو اإلعاقة التي تمنعه من العمل،
28
أساسيا لهذا المنصب.
شرطا
ً
رفض توظيف شخص لمنصب حيث يكون وجوده من جنس أو جنس آخر
ً
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جرائم الشرف
ال ينص التشريع المغربي على األعذار أو الظروف المخففة في حاالت ما يسمى بـ "جرائم الشرف ".ومع ذلك ،ينص قانون العقوبات على الظروف المخففة لما يسمى
"جرائم الشغف "،على سبيل المثال ،عندما يتيح القانون للزوج وللزوجة االستفادة من العقوبات المخففة عن جرائم القتل التي تحدث في حال ضبط الزوج أو الزوجة
30
متلبسا في واقعة الزنا 29.وتصدر أحكام مخففة في حاالت قيام رب األسرة بضرب أو االعتداء على شخص وجده في منزله يمارس الجنس خارج إطار الزواج.
ً

الزنا والجنس خارج إطار الزواج
ُيعاقب أي شخص متزوج ُيدان بالزنا بالسجن من عام إلى عامين .على أنه ال تجوز المتابعة في هذه الحالة إال بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه ،باستثناء حالة
31
غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة ،حيث يمكن للنيابة العامة (االدعاء العام) أن تقوم بمحاكمة الزوج المتورط في الزنا بمبادرتها الخاصة.
ونظرا لطبيعة هذه الجريمة ،فإن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية ،كما أنه إذا وقع التنازل بعد صدور
ً
32
حكم غير قابل للطعن ،تنتهي العقوبة المحكوم بها على الزوج المدان وتلغى آثاره القانونية .ومع ذلك ،لن يستفيد أي من شريك الزوجة أو شريك الزوج من هذا التنازل.
"الفساد" هي جريمة تُ عرف بأنها عالقة جنسية بين رجل وامرأة ال تربط بينهما عالقة الزوجية ،والمعاقبة عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.

33

بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو
وقد شدد المشرع من وسائل إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية ،بحيث أنها ال تثبت إال ً
34
بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

اإلجهاض للناجيات من االغتصاب
ُيعاقب القانون الجنائي كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حامل أو يظن أنها كذلك ،برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو
أية وسيلة أخرى ،بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مئتي إلى خمسمائة درهم ،وإذا نتج عن ذلك موتها ،فالعقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين
35
سنة.
كما أن القانون الجنائي ُيعاقب األطباء والجراحين وعمال الصحة وأطباء األسنان والقابالت والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب األسنان وعمال الصيدليات والعشابون
والمضمدون وبائعو األدوات الجراحية والممرضون والمولدون الذين يقدمون المشورة بشأن استخدام أساليب اإلجهاض 36،وينص على عقوبات السجن لمدة تصل إلى
خمس سنوات ( ٢٠سنة إذا توفيت المرأة نتيجة لإلجهاض) ،فضال عن الغاء التراخيص المهنية ،إما بشكل دائم أو لفترة محدودة.
كما أن القانون الجنائي ال ُيعاقب على اإلجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة األم متى قام به عالنية طبيب أو جراح بإذن من الزوج ،وال يطالب بهذا اإلذن إذا
ارتأى الطبيب أن حياة األم في خطر ،غير أن عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو اإلقليم .وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه
عالجا يمكن أن يترتب عنه اإلجهاض إال بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة
عن ذلك عائق فإنه ال يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل
ً
37
أو اإلقليم يصرح فيها بأن صحة األم ال يمكن المحافظة عليها إال باستعمال مثل هذا العالج.
عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض ،وتكون العقوبة
وتطال العقوبة أيضا أية امرأة أجهضت نفسها
ً
39
هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة  ٢٥٠٠درهم 38،بل إن العقوبة تطال حتى من حرض على اإلجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما.
وقد اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون في يونيو/حزيران  ٢٠١٦لمراجعة المادة  ٤٥٣من قانون العقوبات وإلغاء تجريم اإلجهاض في ثالث حاالت :إذا كانت المرأة الحامل
ضحية لالغتصاب أو سفاح القربى وتم إطالق تحقيق قضائي؛ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من اضطراب عقلي؛ أو في حالة تشوهات الجنين.
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ختان اإلناث
مارس ختان اإلناث في الثقافة المغربية ولكن قد يحدث ذلك في أوساط بعض المهاجرين المنحدرين من البلدان التي تنتشر
ال توجد قوانين تحظر ختان اإلناث تحديداً  .وال ُي َ
بها هذه الممارسة.

شؤون األسرة
الزواج
تضع مدونة األسرة 40المسؤولية المشتركة على الزوجين فيما يخص شؤون األسرة .ويتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في معظم جوانب الزواج والطالق واألطفال.
وتستطيع المرأة الزواج دون الحاجة إلى الحصول على إذن ولي أمرها ،فالقانون ال يشترط موافقة ولي األمر.

41

والسن القانوني للزواج هو  ١٨سنة 42،ولكن يستطيع األهل ،مع الموافقة المستنيرة من القاصر ،الحصول على استثناء من القاضي للسماح بزواج من هن تحت السن
القانوني .ويستطيع القاضي السماح بزواج من هن تحت السن القانوني بعد أخذه في عين االعتبار أسباب الزواج وبعد سماعه لوجهة نظر األهل أو ولي األمر ،واالستناد
43
إلى دليل طبي أو بعد إجراء بحث اجتماعي.
خصوصا في
ويخضع زواج القاصر لموافقة نائبه الشرعي ،وإذا لم يوافق نائبه الشرعي ،يبت القاضي في الموضوع 44.وال يزال زواج األطفال من القضايا المثيرة للقلق
ً
المناطق الريفية .انظر مناقشة المادة ( ١٦أدناه) ،التي يتم استغاللها إلضفاء الطابع الرسمي على بعض زيجات األطفال.
للشخص المصاب بإعاقة ذهنية الحق في الزواج.

45

للزوجين حقوق وواجبات متبادلة في الزواج وتشمل المساكنة الشرعية ،والمعاشرة بالمعروف ،وتحمل الزوجان مسؤولية ورعاية شؤون البيت واألطفال ،وحسن معاملة
األقارب ،وحق التوارث بينهما 46.يمكن ألحد الزوجين عند إخالل أحد الطرفين بالواجبات المترتبة عليه المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به في العالقة الزوجية أو اللجوء إلى
47
مسطرة الشقاق.
ويمكن للنيابة العامة (االدعاء العام) التدخل من أجل إرجاع أحد الزوجين المطرود إلى بيت الزوجية وضمان أمنه وحمايته.

48

ويسمح قانون األسرة بأن تصرح المحكمة بتعدد الزوجات في حاالت خاصة تخضع الستيفاء بعض المتطلبات ،بما في ذلك تقديم الزوج دليل مادي يثبت قدرته المالية
لإلنفاق على أكثر من زوجة 49.ويقتصر تعدد الزوجات على الشروط المنصوص عليها في الشريعة اإلسالمية لضمان العدالة والمساواة بين الزوجة األولى وأطفالها في
50
جميع جوانب الحياة.
ويشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة الثانية بأن الرجل الذي تنوي الزواج منه قد تزوج بالفعل (بعد الحصول على إذن التخاذ زوجة أخرى) حتى يتم التعاقد على الزواج ،وذلك
51
لضمان موافقتها على الزواج من رجل متزوج بالفعل .ال يمكن إبرام الزواج حتى توافق على ذلك.
وتحظر مدونة األسرة تعدد الزوجات "إذا خيف عدم العدل بين الزوجات ،كما ُيمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها".

52

شروطا واضحة على المحاكم ُيمنع بموجبها اإلذن بالتعدد ،خاصة إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي االستثنائي ،أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية إلعالة
ً
وضعت المادة ٤١
األسرة ،وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان زوجاته وأوالده وضمان المساواة في جميع أوجه الحياة.
استغالل المادة  ١٦من مدونة األسرة :التعدد ،وزواج القاصرات والزواج العرفي
تمكّ ن المادة  ١٦مقدم الطلب الذي لم يسجل الزواج في الوقت المناسب من تقديم التماس لالعتراف بالزواج من جانب المحكمة .يمكن للمحكمة أن تنظر في الحمل أو
األطفال للزوجين كدليل على الزواج .وقد ُصممت المادة  ١٦للسماح لألزواج الريفيين بوقت إضافي لتسجيل زيجاتهم خالل فترة انتقالية بعد إدخال قانون األسرة .ومع ذلك،
فقد تم استغالله لتبرير تعدد الزوجات وزواج األطفال ،خالفا لغرضه األصلي .وقد تم تجديد الفترة االنتقالية األولية ومدتها خمس سنوات وال تزال سارية المفعول.
ويتم استغالل المادة  ١٦من قانون األسرة لتجنب شروط تعدد الزوجات المنصوص عليها في المادة  ،٤١كما أن المادة  ١٦ال تتطلب من المدعي تقديم شهادة العزوبة أو

40

قانون األسرة (المدونة) لعام .٢٠٠٤

41

المرجع السابق ،المواد .٢٥-٢٤

42

المرجع السابق ،المادة .١٩

43

المرجع السابق ،المادة .٢٠

44

المرجع السابق ،المادة .٢١

45

المرجع السابق ،المادة .٢٣

46

المرجع السابق ،المادة .٥١

47

المرجع السابق ،المادة .٥٢

48

المرجع السابق ،المادة .٥٣

49

المرجع السابق ،المواد .٤٠،٤١

50

المرجع السابق ،المواد .٤٠،٤١،٤٢

51

المرجع السابق ،المادة .٤٦

52

المرجع السابق ،المادة .٤٠
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وجود موارد كافية ،أو كيفية ضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
حيث أن استغالل المادة  ،١٦يتم كذلك لتجاوز المواد التي تنظم زواج القاصرات ،ذلك أنه رغم أن أهلية الزواج تكتمل "بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية
ثمان عشرة سنة شمسية" ،ورغم أن المادة  ٢٠تنص على أن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي" ووفقا للمادة " ٢١زواج القاصر متوقف على موافقة
نائبه الشرعي ...بتوقيعه مع القاصر على طلب اإلذن بالزواج وحضوره إبرام العقد" وامتناع النائب الشرعي عن الموافقة يخول لقاضي األسرة المكلف بالزواج البت في
الموضوع.
يشكل زواج القاصرات خرقا لحقوق الطفل ،ال سيما الحق في التعليم والتكوين والصحة ،ويتنافى مع األحكام الواردة في المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
كما تستغل المادة  ١٦من قانون األسرة إلضفاء الطابع الرسمي على الزيجات غير الموثّ قة ،بما في ذلك الزواج العرفي الذي يبرم دون عقد أو بقراءة "الفاتحة" (من
القرآن) .من ثم فإن المادة  ١٦تشجع هذا النوع من الزواج ألنه من الممكن أن تعتبر المحكمة الزواج صحيحاً إذا هي أخذت في عين االعتبار "وجود أطفال أو حمل ناتج عن
العالقة الزوجية ،"...وهو األمر الذي يسمح بخداع النساء ،وخاصة القاصرات ،حتى بموافقتهن ،من خالل اإلساءة أو االغتصاب ،من أجل استخدام "الحمل" لتأسيس دعوى
زوجية.
وقد أدى سوء تطبيق المادة  ١٦إلى نتائج سلبية تضر بالمرأة .ومن أهمها تجنب شروط المادة  ١٣المتعلقة بالشروط الالزمة لعقد الزواج والمادتين  ٦و ٦٥بشأن اإلجراءات
اإلدارية والرسمية إلبرام عقد الزواج.
ولقد أدى سوء استخدام المادة  ١٦إلى تزايد نسبة األمهات العازبات ،خصوصا القاصرات والمعنفات ،وظهور حاالت الزواج القسري ،ومعاناة النساء من الخيانة الزوجية ،وضياع
حقوق النساء وحقوق أطفالهن ،ووجود أبناء غير مسجلين بالحالة المدنية.
وللخروج من هذه الوضعية ،اقترحت جمعيات المجتمع المدني تعديالت كثيرة على المادة  ،١٦تتمحور بصفة عامة حول:
وضع حد للفترة االنتقالية.
االلتزام بالقواعد التي وضعتها المواد األخرى من المدونة فيما يتعلق بتعدد الزوجات وتزويج القصر.
ينبغي أن تصبح وثيقة عقد الزواج الوسيلة الوحيدة المقبولة إلثبات الزواج.
الزواج القسري
في  ٢٩مارس/آذار  ،٢٠١٨أصدر مكتب المدعي العام نشرة تطالب المدعين العامين في جميع أنحاء البلد باالستفادة من جميع سلطاتهم لضمان مراعاة أحكام االلتماسات
المتعلقة بتراخيص زواج األطفال مراعاة لمصالح العروس أو العريس 53.وعلى وجه الخصوص ،تتطلب النشرة من المدعين العامين استخدام جلسات المحكمة كفرصة لتوعية
األطراف الصغيرة سنً ا حول تأثير الزواج على حياتهم ،وطلب المزيد من الفحوصات الطبية والبحوث االجتماعية ،وتقديم طلبات معارضة لمنح الترخيص إذا أصبح من الواضح أن
الزواج المقترح سيضر بمصالح القاصر.
وفي عام  ،٢٠١٨بموجب قانون  ١٣-١٠٣بشأن محاربة العنف ضد النساء ،أضيف حكم جديد إلى قانون العقوبات لتجريم الزواج القسري على النحو التالي:

54

المادة ١ـ٢ـ :٥٠٣دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من  10.000إلى  30.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط ،من أكره شخصاً على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ..تُ ضاعف العقوبة إذا ارتكب اإلكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ضد امرأة بسبب جنسها أو
قاصر.
ال تجوز المتابعة إال بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة .يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وآلثار المقرر القضائي المكتسب قوة الشيء المقضي به في
حالة صدوره.

الطالق
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطالق أو الخلع.

55

الطالق هو حل ميثاق الزوجية ،يمارسه الزوج والزوجة في ظل شروط مختلفة للنساء والرجال ،تحت مراقبة القضاء وطبقاً ألحكام مدونة األسرة.

56

يجب على الرجل المتزوج الراغب في الطالق أن يتقدم بطلب اإلذن باإلشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة ،التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية ،أو موطن الزوجة أو محل
57
إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج.
يجب على المحكمة أن تقوم بكل المحاوالت إلصالح ذات البين إذا طلب أحد الزوجين حل نزاع بينهما وكان يخاف الشقاق.

58

ويمكن للزوجة طلب الطالق من زوجها إذا أخل بشرط في عقد الزواج أو للضرر ،أو لعدم اإلنفاق على الزوجة ،أو إذا تغيب عنها ألكثر من سنة دون سبب وجيه أو كان به عيب
59
أو لإليالء والهجر للزوجة.
يمكن للزوجة طلب الطالق من زوجها إذا أخل بشرط في عقد الزواج وكذلك في حالة سوء المعاشرة واإلساءة إليها ماديا أو معنويا 60.يعتبر اإليذاء الجسدي سبباً للطالق،
لكن يجب أن تكون الزوجة قادرة على استدعاء الشهود إلثبات اإلساءة .يتضمن إثبات األذى جميع وسائل اإلثبات بما في ذلك سماع الشهود .عندما ال يكون هناك دليل،
61
يحق للزوجة أيضا اللجوء إلى مبدأ الشقاق.
يمكن للمحكمة تحديد مبلغ التعويض المستحق عن الضرر في حالة الحكم بالتطليق للضرر.

62

53

مكتب المدعي العام الرئيسي ،نشرة المدعي العام للمحكمة العليا ،لمحاكم االستئناف ،ومحاكم االبتدائية بشأن زواج القصر (.)٢٠١٨

54

قانون مكافحة العنف ضد المرأة ،المادة .٥

55

مدونة األسرة ،المادة .٧١

56

المرجع السابق ،المادة .٧٨
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58
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59
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يمكن للزوجة تقديم طلب التطليق بسبب عدم اإلنفاق عليها.

63

يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها الذي غاب عنها لمدة تزيد عن السنة.

64

ويحق ألي من الزوجين طلب إنهاء العالقة الزوجية بسبب عيب من العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية أو بسبب األمراض الخطيرة التي ال يرجى البرء منها في غضون
65
السنة.
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها ،فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ،فإن لم يفئ بعد األجل طلقتها عليه المحكمة.

66

يبت في دعاوى التطليق في أجل أقصاه ستة أشهر ما لم توجد ظروف خاصة وذلك بعد إجراء محاولة الصلح بين الزوجين باستثناء حالة الغيبة أو الهجر.
وديا على إنهاء العالقة الزوجية بدون شروط أو بشروط ال تتنافى مع أحكام مدونة األسرة وال تضر بمصالح األطفال إن ُوجدوا.
وللزوجين أن يتفقا ً
للزوجين أن يتراضيا على الطالق بالخلع طبقا لألحكام المشار إليها في الطالق باالتفاق.

67

68

69

إهدار الممتلكات
في عام  ،٢٠١٨بموجب قانون  ١٣-١٠٣بشأن محاربة العنف ضد النساء ،تم إدخال التعديل التالي على قانون العقوبات ،في انتظار بدء نفاذ القانون:
المادة ُ :٥٢٦-١يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من  2000إلى  10.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله،
بسوء نية وبقصد اإلضرار بالزوج اآلخر أو األبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة األسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة على إنهاء العالقة الزوجية أو
باقتسام الممتلكات.

الوصاية وحضانة األطفال
يعتبر األب هو الممثل القانوني وصاحب الوالية على أطفاله القصر .وتعتبر األم الممثلة الشرعية ألوالدها القاصرين في حال عدم وجود األب أو فقد أهليته 70.يجب على
71
النائب الشرعي (الوصي) العناية بشؤون الشخص من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة ،كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال اإلدارة العادية ألموال المحجور.
يتم تقاسم حقوق الحضانة خالل فترة الزواج .وفي حالة الطالق ،تمنح حضانة األطفال ألول مرة لألم ،ثم لألب ،ثم إلى جدة األم لألطفال 72.ويسمح لألطفال باختيار الوصي
73
عليهم من بين األم واألب عند وصولهم سن ١٥سنة.

امليراث
حذفت مدونة األسرة في عام  ٢٠٠٤بعض األحكام التي تميز ضد المرأة في إعمال قواعد الميراث 74.ومع ذلك ال تزال المرأة محرومة بشكل ملحوظ ،حيث تحصل البنات عادة
على نصف المبلغ الذي يحصل عليه األبناء.
أن أطفال
يتم التعامل مع األحفاد بالتساوي بشكل أكبر من قبل صدور مدونة األسرة ،حيث يمكن أن يرث األحفاد والحفيدات سواء كانوا من أطفال االبن أو البنت ،بمعنى ّ
األم المتوفاة يمكنهم أن يرثوا من أجدادهم من جهة األم كما هو الحال إن كانوا من والد متوفى.

الجنسية
يعرف قانون الجنسية المغربي لعام  ٢٠١١الطفل المغربي بأنه طفل مولود ألم أو أب مغربي.
تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل فيما يخص منح الجنسية للطفلّ .
تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة المغربية من نقل جنسيتها إلى زوجها األجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني لعام  ٢٠١٧إلى مجلس
75
النواب ،حيث يتم النظر فيها من قبل لجنة العدل في المجلس.
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المرجع السابق ،الكتاب رقم ستة.
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قوانين العمل
الدخول إلى العمل

تحظر مدونة الشغل 76التمييز على أساس الجنس أو الحالة االجتماعية في التشغيل.

77

وتقيد مشاركة النساء في بعض المهن ،بما في ذلك التعدين 78.وتحظر مدونة الشغل تشغيل النساء في المهن المذكورة في اللوائح بما في ذلك العمل الذي يشكل
خطرا بالغا ،يتجاوز قدراتها ،أو يحتمل أن تقوض اآلداب العامة 79.وتشمل هذه المهن تعرض المرأة لخطر السقوط أو االنزالق ،وتتطلب فترات طويلة من جلوس القرفصاء أو
تعرضهن للمواد الكيميائية الخطرة 80.وقد تشارك النساء في العمل الليلي ،مع مراعاة االستثناءات المحددة عن طريق التنظيم أخذ صحتهم والوضع االجتماعي في االعتبار،
81
وبعد التشاور مع النقابات وجمعيات أصحاب العمل.

البقاء في العمل

تحظر مدونة الشغل التمييز في األجور بين الرجال والنساء إذا كانت قيمة العمل الذي نفذت متساوية.

82

وتحظر المدونة على أصحاب األعمال االنخراط في أعمال أو ممارسات تنتهك مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في العمل أو ممارسة مهنة 83.وتحظر كذلك
التمييز على أساس الجنس أو الحالة االجتماعية بين العاملين في األجور وغيرها من جوانب العمل بما في ذلك اإلجازات ،والتدريب ،والترقية ،واإلجراءات التأديبية والفصل
86
من الخدمة 84.وال يجوز أن تصرف امرأة من العمل بسبب الحمل أو إجازة األمومة 85.التمييز على أساس الجنس هو أيضا جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات.
ويحق للمرأة إجازة األمومة بواقع  ١٤أسبوعا تتحمل كلفتها الحكومة 87.ويلزم أصحاب العمل بتوفير غرفة خاصة للرضاعة ورعاية األطفال إذا وظفوا  ٥٠امرأة أو أكثر.

88

التحرش الجنسي في أماكن العمل
يعتبر التحرش الجنسي من قبل شخص في موقع السلطة جريمة بموجب قانون العقوبات ،مع عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثالث سنوات وغرامة تتراوح
بين خمسة آالف وخمسين ألف درهم 89.التحرش الجنسي من قبل صاحب العمل غير قانوني بموجب مدونة الشغل .تنص مدونة الشغل على أن الموظف يمكن أن
يدعي الفصل التعسفي إذا ترك عمله بسبب سوء سلوك خطير من جانب صاحب العمل أو رئيس الشركة ،بما في ذلك نتيجة ألي شكل من أشكال العنف أو االعتداء على
90
الموظف ،أو التحرش الجنسي ،أو التحريض على الفجور.

عامالت المنازل
ال تنطبق مدونة الشغل على عامالت المنازل 91.يخضع عمال المنازل للحماية بموجب قانون العمال المنزليين الذي تم اعتماده في عام  .٢٠١٦بموجب هذا القانون ،يكون
مشروطا بتوقيع وتوثيق عقد كتابي قياسي .وعالوة على ذلك ،ينص القانون على االستحقاقات األساسية للعمال المنزليين ،مثل الحد األدنى
ً
توظيف العمال المنزليين
لألجور ،واإلجازة السنوية ،والوصول إلى البرامج التعليمية التي أنشأتها الدولة 92.وغالبا ما تشمل العامالت في المنازل النساء واألطفال الذين هاجروا من الدول األخرى أو
المناطق الريفية في المغرب .تتعرض عامالت المنازل للعمل القسري ،ويعانين من عدم دفع األجور ،واستبقاء جوازات السفر ،واالعتداء الجسدي على أيدي أرباب العمل.
عاما.
وينص القانون على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خاللها تخفيض الحد األدنى لسن العمل كخادمة من  ١٨إلى ً ١٦

76

قانون رقم  ٩٩-٦٥المتعلق بمدونة الشغل بموجب الظهير الشريف رقم  ١٩٤-٣-١من  ١١سبتمبر/أيلول .٢٠٠٣
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مدونة الشغل ،المادة .٩
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المرجع السابق ،المادة .١٧٩
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المرجع السابق ،المادة .١٨١

80

مرسوم رقم  ١٨٣-١٠-٢من  ٩هجري  ١٦( ١٤٣١نوفمبر/تشرين الثاني  )٢٠١٠لتحديد الئحة األشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من األشخاص.
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مدونة الشغل ،المادة .١٧٢
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المرجع السابق ،المادة .٣٤٦
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المرجع السابق ،المادة .٩
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المرجع السابق ،المواد  ٩و.٤٧٨
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مدونة الشغل ،المادة ١٥٢؛ المغرب ،قانون الضمان االجتماعي لعام  ،)١٨٤-١٧٢-١( ١٩٧٢المواد .٣٨ ،٣٧
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المرجع السابق ،المادة .٤
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العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
يجرم القانون الجنائي التحريض على الدعارة علنً ا ،ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم مغربي 93.وقد يحاكم من
شارك في االشتغال بالجنس بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الفساد والزنا).
ويجرم القانون األنشطة المرتبطة باالشتغال بالجنس ،بما في ذلك شراء ،والمساعدة في ،أو االستفادة من شخص آخر يشتغل في الجنس 94،أو إدارة أو تشغيل أو تمويل
أو امتالك مكان بغرض االشتغال بالجنس 95.كما يجرم القانون عرقلة عمل الوكاالت التي تعمل في مجال الوقاية والسيطرة على االشتغال بالجنس أو تلك التي تساعد أو
96
تعمل على إعادة تأهيل األشخاص المشتغلين بالجنس.
العقوبة هي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آالف إلى مليوني درهم في حاالت ارتكاب الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة ،أو إذا ارتكبت الجريمة
97
تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو اإلعاقة.
وتنطبق العقوبات على األشخاص الذين يمارسون البغاء مع امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل ،أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ،أو إذا كان
98
مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد األشخاص المذكورين في المادة .٤٨٧
كما أن العقوبة تُ رفع لغاية السجن لمدة تتراوح بين  ١٠سنوات و ٢٠سنة مع غرامة مالية إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية ،أو يكون العقاب بالسجن المؤبد إذا ارتُ كبت
99
بواسطة التعذيب أو القسوة.
100
وقد وسع القانون من مجال تطبيق هذه العقوبات حتى ولو كانت بعض األفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.
اإلتجار بالبشر
9.13
صدق المغرب على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) في عام  ،٢٠٠٢وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص،
َّ
وبخاصة النساء واألطفال في عام  .٢٠١١صادق مجلس النواب على قانون رقم  ٢٧.١٤المتعلق بمكافحة اإلتجار بالبشر بتاريخ  ١٣مايو/أيار  .٢٠١٦ثم تمت إحالته إلى مجلس
المستشارين وتمت الموافقة عليه  ٢أغسطس/آب  101.٢٠١٦أدخل هذا القانون أحكاماً جديدة في قانون العقوبات للتصدي لإلتجار بالبشر.
"يقصد باإلتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله ،أو الوساطة في ذلك ،بواسطة التهديد بالقوة
وقد تم تعريف اإلتجار بالبشر بأنه ُ
أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع ،أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغالل حالة الضعف أو الحاجة أو
102
الهشاشة ،أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل".
وال ُيشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله لقيام جريمة اإلتجار بالبشر تجاه األطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة
103
بمجرد تحقق قصد االستغالل.
ويشمل االستغالل "جميع أشكال االستغالل الجنسي ،ال سيما استغالل دعارة الغير واالستغالل عن طريق المواد اإلباحية بما في ذلك وسائل االتصال والتواصل
المعلوماتي ،ويشمل أيضا االستغالل عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع األعضاء أو نزع األنسجة البشرية أو
104
بيعها ،أو االستغالل عن طريق إجراء التجارب واألبحاث الطبية على األحياء ،أو استغالل شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة".
وتتراوح العقوبات بالسجن ما بين خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرة آالف إلى خمسمائة ألف درهم 105.كما أنه ُيمكن تشديد العقوبة في بعض الحاالت إلى
106
السجن من  ١٠سنوات إلى  ٢٠سنة وغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم.
أما عند ارتكاب الجريمة ضد قاصر ،أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو اإلعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل ،أو إذا
كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو كافال لها أو مكلف برعايتها أو كانت له سلطة عليها ،وتكون العقوبة بالسجن من  ٢٠إلى ٣٠سنة
107
وغرامة من مائتي ألف إلى مليوني درهم.
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 101القرار الملكي  ٢٥ ،١.١٦.١٢٧أغسطس/آب  ،٢٠١٦تنفيذ القانون رقم  ٢٧.١٤بشأن مكافحة اإلتجار باألشخاص.
http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/2016/BO_6501_Ar.PDF?ver=2016-09-21-141835-253
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التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة
يجرم قانون العقوبات ممارسة الجنس مع شخص آخر من نفس الجنس تحت بند ارتكاب "عمل غير الئق" أو "عمل مخالف للطبيعة" ويعاقب من ارتكب ذلك بالحبس من ستة
109
أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة مالية 108.ووفقاً للبيانات التي جمعها مكتب المدعي العام ،تمت مقاضاة  ١٩٧شخصاً بسبب ممارسة الجنس المثلي في عام .٢٠١٧
بأن التوجه الجنسي والهوية الجنسانية في المغرب يشكالن أساساً للعنف والتحرش 110.ال توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل
كما تفيد التقارير ّ
جنسيا.
جنسيا من جرائم الكراهية ،والعنف القائم على النوع االجتماعي أو التمييز .وال توجد حماية قانونية أو اعتراف بالمتحولين
الجنسي المزدوج والمتحولين
ً
ً

املغرب :املوارد الرئيسية
التشريعات
حركة المدافعون عن حقوق اإلنسان ،قائمة وثائق القانون والسياسة.
http://www.stopvaw.org/list_of_law_and_policy_documents_2
دستور عام .٢٠١١
http://www.refworld.org/country,LEGAL,,,MAR,,3ae6b5454,0.html
قانون العقوبات.
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190534
قانون العنف األسري.
/https://www.moroccoworldnews.com/2018/04/244641/unenglish-translation-of-moroccos-law-103-13-on-elimination-of-violence-against-women
http://www.baridhosting.ma/Portals/1/lois/Projet_loi_103.13.pdf
القرار الملكي  ٢٥ ،١.١٦.١٢٧أغسطس/آب  ،٢٠١٦تنفيذ القانون رقم  ٢٧.١٤بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر.
http://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Moroccan%20Law%20on%20combating%20trafficking%20in%20persons%20September%20
2016%20English%20translation.pdf
قانون األسرة (مدونة األسرة)  ٥فبراير/شباط .٢٠٠٤
http://www.hrea.org/programs/gender-equality-and-womens-empowerment/moudawana
مدونة الشغل لعام .٢٠٠٣
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/ma/ma050fr.pdf
قانون الجنسية.٢٠١١ ،

المراجع
منظمة العفو الدولية ،المغرب /الصحراء الغربية :اإلصالح القانوني الشامل الالزم لمواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي (.)٢٠١٣
https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/016/2013/en
كاستيليجو ،س .وتيللي ،ه .الطريق إلى اإلصالح :صوت المرأة السياسي في المغرب (.)٢٠٠٥
http://www.developmentprogress.org/sites/developmentprogress.org/files/case-study-report/morocco_full_report-final-digital.pdf
شاراد ،م .إصالحات قانون األسرة في العالم العربي :تونس والمغرب (.)٢٠١٤
http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/egm12/PAPER-CHARRAD.pdf
إناجي ،م .وصديقي ،ف .نشاط المرأة وإصالحات قانون األسرة الجديد في المغرب (.)٢٠١٢
_http://www.academia.edu/6822689/Womens_Activism_and_the_New_Family_Code_Reforms_in_Morocco_Womens_Activism_and_the_New
Family_Code_Reforms_in_Morocco
الشبكة اليورومتوسطية لحقوق اإلنسان ،المغرب ،تقرير حول العنف ضد المرأة.
http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Session-2-EMHRN-Factsheet-VAW-Morocco-EN.pdf
يوروميد المساواة بين الجنسين ،تقرير تحليل الوضع الوطني :حقوق اإلنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين في المغرب.
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 109مكتب المدعي العام الرئيسي .2018 .التقرير السنوي عن تنفيذ السياسة الجنائية وأداء دائرة االدعاء،
p=3608؟http://www.presidenceministerepublic.ma/
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هيومن رايتس ووتش ،الجرأة في وجه المخاطر :نضال مجتمع المیم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ١٦ ،أبريل/نيسان .٢٠١٨

http://www.enpi-info.eu/library/content/national-situation-analysis-report-women%E2%80%99s-human-rights-and-gender-equality-morocco
فريدم هاوس/بيت الحرية ،حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،المغرب (:)٢٠١٠
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Morocco.pdf
حنفي ،ل .تطبيق قانون األسرة المغربي (المدونة) لسنة  :٢٠٠٤الملخص والتوصيات (.)٢٠١٣
http://kvinfo.dk/sites/default/files/studymoudawana.pdf
هيومن رايتس ووتش" ،المغرب :قانون جديد لمحاربة العنف ضد النساء" 26 ،فبراير/شباط .٢٠١٨
https://www.hrw.org/news/2018/02/26/morocco-new-violence-against-women-law
شبكة عمل المجتمع المدني الدولية ،معضلة المغرب :الحقوق واإلصالح أم اإلنغالق والمحافظة؟ (.)٢٠١٥
http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2013/03/ICAN-Morocco-Brief.pdf
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،دليل النوع االجتماعي للمؤسسات االجتماعية ،المغرب (.)٢٠١٤
http://www.genderindex.org/country/morocco
ساب ،أ .وآخرون" .محددات الزواج القصري وزواج األطفال في المغرب :وجهات نظر أصحاب العالقة بخصوص الصحة والسياسات وحقوق اإلنسان" .بي إم سي الصحة
العالمية وحقوق اإلنسان ،المجلد  ،١٣رقم .)٢٠١٣( ٤٣
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3853335/pdf/1472-698X-13-43.pdf
حركة المدافعون عن حقوق اإلنسان ،المغرب :تقديم للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (.)٢٠١٥
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/morocco_esc_shadow_report_august_2015.pdf
حركة المدافعون عن حقوق اإلنسان ،الجلسة  ١٣في المغرب لفريق العمل المعني بالمراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق اإلنسان ٢١ .مايو/أيار –  ١يونيو/حزيران .٢٠١٢
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/morocco_hrc_vaw_may_2012.pdf
حركة المدافعون عن حقوق اإلنسان ،المغرب :التحديات في مواجهة العنف األسري وفقاً للجلسة  ٤٧من اتفاقية مناهضة التعذيب للجنة مناهضة التعذيب.
_http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/morocco_challenges_addressing_domestic_violence_in_compliance_with_the_convention
against_torture.pdf
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،المغرب ،ملف المساواة بين الجنسين في الشرق االوسط وشمال أفريقيا (.)٢٠١١
http://www.unicef.org/gender/files/Morroco-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf

21

Lebanon
Gender Justice
& The Law



ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن

22

