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ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺎدي ﺑﺈﺻﻼح ﺟﻤﻴﻊ أﺟﺰاء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ
ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ ﺷﺮف اﻷﺳﺮة
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺮأة"
خديجة ريايض ،رئيسة جمعية حقوق اإلنسان ،متحدثة إىل منظمة العفو الدولية

أدى انتحار الفتاة أمينة الفياليل البالغة من العمر  16عاما ً عقب تزويجها ممن قالت أنه قد أقدم عىل اغتصابها ،إىل
احتجاجات يف أوساط الرأي العام يف املغرب ،األمر الذي دفع السلطات إىل تعديل القانون الذي يبيح ملرتكب جريمة
االغتصاب تفادي مالحقته قضائيا ً يف حال زواجه من ضحيته.
ولقد ُسلطت األضواء عىل املادة  475من قانون العقوبات املغربي يف مارس /آذار  2012عندما تجرعت أمينة
ً
واضعة بذلك حدا ً لحياتها بعد ما تعرضت له حسب ما ُزعم من سوء املعاملة عىل يد الرجل
الفياليل سم الفرئان،
الذي ُأكرهت عىل الزواج به ،وعىل أيدي أفراد أرسته الذين كانت تعيش معهم.
ويف يناير /كانون الثاني  ،2013تبنت لجنة العدل والترشيع يف مجلس املستشارين باإلجماع مقرتحا ً لحذف الفقرة
الثانية من املادة  475التي تنص عىل جواز إعفاء املغتصب من املالحقة القضائية يف حال زواجه من ضحيته.
ومع ذلك ،يتعني أن يكون تعديل املادة  475مجرد خطوة أوىل عىل طريق التصدي ألوجه النقص التي لطاملا تخللت
الترشيعات املغربية ذات الصلة ،وخصوصا ً قانون العقوبات املغربي ،الذي يكرس التمييز ضد النساء والفتيات،
كما أن هذه الخطوة ينبغي أن تضمن توفري الحماية الفعالة للمرأة من العنف.
ولقد أثارت وفاة أمينة الفياليل نقمة الرأي العام ،بيد أن محنتها ليست بالحالة املعزولة أو املنفردة ،وذلك بحسب
ما أفادت به املنظمات املعنية بحقوق املرأة يف شمال إفريقيا .فلقد كشفت وفاة هذه الفتاة العيوب التي تتسم بها
1
نصوص القانون الجنائي املغربي ،وكذلك غريه من القوانني يف منطقة شمال إفريقيا ذات النصوص املشابهة.

اﻻﻧﺤﻴﺎز ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
تنص املادة  475من القانون الجنائي املغربي عىل عقوبة الحبس ما بني سنة واحدة وخمس سنوات بحق كل من
اختطف أو غرر بقارص أو حاول القيام بذلك بدون استعمال عنف وال تهديد وال تدليس .وتنص الفقرة الثانية من
املادة املذكورة عىل أنه ال يمكن متابعة املغتصب الذي يتزوج بضحيته إال يف حال تحرير شكوى ضده من طرف
شخص له الحق يف طلب إبطال الزواج ،وأنه ال يجوز الحكم بمؤاخذته بجرم االغتصاب إال يف حال الحكم ببطالن
الزواج فعال ً.
وبحسب املنظمات املعنية بحقوق املرأة يف املغرب ،فلقد ُ
طبقت هذه املادة يف حاالت االغتصاب بداعي الحفاظ عىل
"رشف" الضحية وعائلتها.

رقم الوثيقةMDE 29/001/2013 :

منظمة العـفـو الـدولية مارس/آذار 2013

 6املغرب /الصحراء الغربية
لقد تأخر كثريا ً اإلصالح الشامل الذي يعد بوضع حد للعنف ضد املرأة
يخفق القانون املغربي بوضعه الحايل يف حماية املرأة يشكل ٍ
كاف من العنف ،أو يف توفري وسائل االنتصاف الفعالة
يف حال ممارسة العنف ضدها .وعوضا ً عن ذلك ،يؤكد القانون عىل ما يرص عليه املجتمع من حماية "رشف" املرأة
"واحرتامها" بدال ً من الرتكيز عىل حقوقها كناجية من العنف.
وتحث منظمة العفو الدولية السلطات املغربية عىل التصدي ألوجه النقص الخطرية التي تعرتي قانون العقوبات،
وعىل ّ
تجرم العنف الجنيس بأشكاله كافة .وينبغي أن يتضمن ذلك املواقعة الجنسية
تبني نصوص وأحكام جديدة ّ
التي تتم بغري رضا املرأة )أو ما ُيتعارف عليه عموما ً بمصطلح "االغتصاب"( ،واالنتهاكات الجنسية املغلظة ،وهتك
العرض ،وغريها من أشكال ُ
الفحش )وهي الجرائم التي تتضمن عادة ملس الجسد بطريقة غري محتشمة ،بما يف
ذلك ملس األعضاء التناسلية أو غريها من مواطن العفة ،أو إكراه الشخص عىل ملس تلك األعضاء يف جسد شخص
آخر( ،والتحرش الجنيس .ويف معرض إنجاز ذلك ،ينبغي عىل الربملان أن يرشع يف مشاورات حقيقية مع املجتمع
املدني بوجه عام ،واملنظمات املعنية بحقوق املرأة بوجه خاص.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎب ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ
تنص املادة  486من قانون العقوبات املغربي عىل تعريف االغتصاب عىل أنه " مواقعة الرجل للمرأة بدون
رضاها"ُ ،
ويعاقب عليه بالسجن من خمس إىل عرش سنوات .ويف حال كانت سن املجني عليها دون الثامنة عرشة،
ً
حامالُ ،
فيعاقب الجاني بالسجن من عرش سنوات إىل عرشين سنة.
أو عاجزة أو معاقة ،أو
ينبغي تعديل هذا النص بحيث يلبي املعايري الدولية املرعية يف مجال التعامل مع جريمة االغتصاب .وينبغي أن
يكون التعريف املعتمد محايدا ً من حيث اإلشارة إىل نوع الجنس )النوع االجتماعي( بحيث يوفر الحماية لجميع
ِ
ضحايا االغتصاب بغض النظر عن نوع الجنس .كما ينبغي عىل التعديل املنشود أن يأخذ
بتعريف للجريمة يشمل
ما هو أكثر من مجرد إيالج العضو الذكري يف املهبل ،وذلك من اجل اإلقرار بالسبل املختلفة التي يمكن لجريمة
االغتصاب أن تقع من خاللها ،ووصف الظروف واملالبسات الجربية املختلفة التي قد ال يتطلب وقوعها اللجوء إىل
السلوك العنيف بالرضورة .ومن أجل صياغة النص الجديد ,يمكن االسرتشاد بتعريف جريمة االغتصاب الوارد يف
"أركان الجريمة" يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية 2والذي ينص عىل أن :االغتصاب هو "اعتداء
مرتكب الجريمة عىل جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيالج عضو جنيس يف أي جزء من جسد الضحية أو
جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيالج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد يف رشج الضحية أو يف فتحة
جهازها التناسيل مهما كان ذلك اإليالج طفيفا " ،وكذلك يف حال ارتكاب "االعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد
باستعمالها أو بالقرس ،من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغري للعنف أو اإلكراه أو
االحتجاز أو االضطهاد النفيس أو إساءة استعمال السلطة ،أو باستغالل بيئة قرسية ،أو يرتكب االعتداء عىل شخص
يعجز عن التعبري عن حقيقة رضاه" .ويضيف النص أنه "من املفهوم أن الشخص قد ال يكون قادرا عىل اإلعراب
3
عن حقيقة عن رضاه إلصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب السن".
وال يشمل قانون العقوبات املغربي االغتصاب يف إطار الزواج كأحد جرائم االغتصاب ،وإن كانت املادة  487تنص
عىل عقوبة السجن من  10إىل  20سنة بحق الجاني إذا كان من أصول الضحية ،أو ممن "لهم سلطة عليها" أو
وصيا ً عليها .لذلك ينبغي تعديل قانون العقوبات بحيث ينص رصاحة عىل االغتصاب يف إطار الزواج ،وعىل أال تقل
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عقوبة ذلك الفعل عن العقوبة املنصوص عليها يف حق املتهمني بارتكاب الفعل ممن هم من غري أزواج الضحايا.
كما يعرتي منظمة العفو الدولية القلق من ورود األحكام الخاصة باالغتصاب تحت الفصل الخاص بجرائم
"انتهاك اآلداب" يف قانون العقوبات ،وهو ما يعطي األولوية للوضع األخالقي والحالة االجتماعية بدال ً من الرتكيز
عىل االعتداء الواقع عىل سالمة جسد الضحية وكرامتها .كما ينبغي تعديل العقوبات التي تتفاوت بحسب الحالة
االجتماعية للضحية ،أو فيما إذا كانت عذراء أم ال ،فورا ً وعىل أن تتم معاملة جميع الضحايا عىل قدم املساواة بغض
النظر عن عذريتيهن أو زواجهن من عدمه.
وتنص املادة  488عىل تغليظ العقوبة يف حال كان االغتصاب "وهتك العرض" قد أفضيا إىل فقد املرأة لعذريتها.
ويف حالة االغتصاب ،تنص املادة عىل عقوبة السجن من عرش سنوات إىل عرشين سنة يف حال فقد املرأة لعذريتها
جراء الفعل ،بينما ُتخفض العقوبة إىل السجن من خمس إىل عرش سنوات يف حال لم يؤدى الفعل إىل فقدانها
عذريتها.
كما تعرب منظمة العفو الدولية عن خشيتها جراء ما تتحدث عنه التقارير من إبقاء تعديالت املادة  475عىل مثل
هذا التمييز بني الضحايا ،وذلك كونها تنص عىل تغليظ العقوبة يف حال فقدت الضحية عذريتها جراء تعرضها
لالغتصابُ .
ويعترب التمييز بني الضحايا عىل أساس عذرية الضحية من عدمها بمثابة ممارسة تمييزية ومهينة.
ومن األحكام األخرى التي ينبغي نقضها تلك الواردة يف املادة  496من القانون والتي تنص عىل عقوبة السجن
خمس سنوات ودفع الغرامة بحق كل من يقوم بإخفاء أو التسرت عىل امرأة متزوجة "هاربة من سلطة من له والية
قضائية عليها" .وباإلضافة إىل ما تحمله هذه املادة من مضامني تمييزية ضد املرأة من جانب اعتبارها خاضعة
لسلطة شخص آخر غري ذاتها ،فإن أحكام هذه املادة تعني أن كل من يؤوي امرأة هاربة من العنف األرسي قد
يواجه عقوبات جزائية أيضا ً.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ اﻷﺧﺮى
يعرتي منظمة العفو الدولية القلق حيال ما تنص عليه املادة  494من عقوبة السجن خمس سنوات ودفع الغرامة
بحق كل من يختطف امرأة أو يأخذها من املكان الذي وضعها فيه "من لهم والية قضائية عليها أو من عهد إليهم
بها" ،سواء أكان ذلك باللجوء إىل "التدليس أو العنف أو التهديد" أم ال .لذلك ينبغي تعديل املادة بحيث تراعي
املبدأ القائل برضورة توفري الحماية لكل بالغ من التعرض لالختطاف بغض النظر عن نوع جنسه أو حالته
االجتماعية ،إذ ينبغي أن ينصب تركيز املادة عىل موضوع عدم إبداء املوافقة أو الرضا وليس مسألة اإليداع يف عهدة
أو سلطة شخص آخر.
كما ينبغي عىل السلطات املغربية أن تلغي املادة  490من قانون العقوبات التي تجرم العالقات الجنسية التي تتم
بالرتايض بني غري املتزوجني ،وتنص عىل عقوبة السجن بني شهر واحد وسنة واحدة بحق مرتكبيها.
إن تجريم إقامة العالقات الجنسية التي تتم بالرتايض بني البالغني ،وبغض النظر عن حالتهم االجتماعية ينتهك
الحق يف الخصوصية وحرية التعبري عن الرأي .كما تحول هذه املادة دون قيام ضحايا االغتصاب بتحرير شكوى
خشية من أن يتعرضوا للمالحقة القضائية بتهمة إقامة عالقات جنسية خارج رباط الزوجية.
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اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
تكتيس اإلصالحات الترشيعية الواجب إدخالها عىل القانون املغربي أهمية جوهرية من أجل جعله متسقا ً وأحكام
القانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعايري ذات الصلة ،وذلك يف سبيل حماية حقوق املرأة وصونها؛ بيد أنه ليس من
مساو للرجل،
املنصف القول أن تغيري القانون سوف يكون كافيا ً بحد ذاته .ففي مجتمع ال تتمتع فيه املرأة بوضع
ٍ
ال يقترص ما ينبغي تغيريه عىل القوانني وحسب ،بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات واملواقف املتجذرة عميقا ً يف
املجتمع ،والتي تؤدي بدورها إىل التميز ضد املرأة ،كما اتضح جليا ً عند تطبيق أحكام املادة .475
وتحث منظمة العفو الدولية السلطات املغربية عىل االمتثال لاللتزامات املرتتبة عليها بموجب أحكام املادة الخامسة
من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( ،وذلك من خالل اتخاذ التدابري املناسبة لتحقيق
"تغيري األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة ،بهدف القضاء عىل التحيزات والعادات العرفية وكل
املمارسات األخرى القائمة عىل االعتقاد بكون أي من الجنسني أدنى أو أعىل من اآلخر ،أو عىل أدوار نمطية للرجل
واملرأة" .وينبغي أن تشمل تلك التدابري تدريب موظفي جهازي الرشطة والقضاء عىل كيفية التعامل بعناية مع
الشكاوى التي ُتحال إليهم بخصوص العنف املرتكب ضد النساء والفتيات ،وتوفري الحماية للضحايا أنفسهن،
وليس "رشفهن" أو "أخالقهن" وحسب.

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
تنص املادة  19من الدستور الجديد الذي جرى إقراره يف يوليو /تموز  2011عىل ضمان املساواة بني الرجل
واملرأة .ويكفل الدستور تلك املساواة "ضمن أحكام الدستور والقوانني املغربية" ،لكنها أحكام تتسم بتمييزها ضد
املرأة يف عدة مسائل من قبيل أحكام اإلرث عىل سبيل املثال.
ومع أن املغرب من بني الدول األطراف املوقعة عىل اتفاقية "سيداو" بيد أنه قد عمد إىل إبداء التحفظ عىل القضاء
عىل التمييز ضد املرأة باشرتاطه عدم تعارض ذلك مع أحكام الرشيعة .ونرحب بالخطوات التي قام املغرب بها من
قبيل رفع التحفظات التي أبداها سابقا ً عىل املادتني  ،9و 16من االتفاقية يف إبريل /نيسان  ،2011ورشوع
الحكومة يف نوفمرب /ترشين الثاني من العام التايل بالعملية التي من شأنها أن تخول املغرب االنضمام إىل
الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية "سيداو" .ومع ذلك ،فطاملا ظل املغرب ماضيا ً يف تحفظه عىل ما يرتتب عليه من
التزامات تجاه القضاء عىل التمييز ضد املرأة ،ويف حفاظه عىل العمل بقوانني تمييزية ،فسوف لن يقترص عدم
مساواة املرأة عىل واقع املمارسة العملية بل سيصبح ذلك واقعا ً طبقا ً ألحكام القانون أيضا .وتحث منظمة العفو
الدولية السلطات املغربية عىل رفع باقي التحفظات التي أبدتها عىل اتفاقية "سيداو" ،وتعديل جميع القوانني التي
ال زالت تكرس التمييز ضد املرأة وتضع العقبات أمام مناهضة العنف القائم عىل النوع االجتماعي.
ويف معرض مراجعتها ملدى امتثال املغرب ألحكام اتفاقية "سيداو" يف عام  ،2008حثت اللجنة املعنية بالقضاء
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املغرب عىل سن قوانني تناهض العنف ضد النساء والفتيات ،ودعت اللجنة
املغرب أيضا ً إىل املبادرة "دون إبطاء إىل تعديل قانون العقوبات لضمان تجريم االغتصاب ضمن إطار األزواج،
وعدم وقف اإلجراءات الجنائية بحق مرتكبي االغتصاب يف حال تزوجوا من ضحاياهم" .ويف ديسمرب /كانون األول
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من عام  ،2011عاودت اللجنة املعنية بمناهضة التعذيب التأكيد عىل تلك التوصيات.
لقد خذلت القوانني والسلطات املغربية أمينة الفياليل .لذلك يتعني عىل تلك السلطات أن ترشع يف عملية تعديل
شاملة لقانون العقوبات بحيث ُتستبعد األحكام التمييزية ،وبحيث يدرك ضحايا العنف القائم عىل النوع
االجتماعي يف املغرب أن القانون موجود لحمايتهم ،وليس للتسبب بمزيد من األلم واملعاناة لهم.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ

1تنص املادة  326من قانون العقوبات الجزائري عىل أن كل من خطف أو أبعد قارصا ً لم يكمل الثامنة عرشة وذلك بغري عنف
أو تهديد أو تحايل أو رشع يف ذلكُ ،يعاقب بالحبس ملدة سنة إىل خمس سنوات ،وبغرامة من  500إىل  2000دينار .وتنص
الفقرة الثانية من ذات املادة عىل أنه يف حال تزوجت القارص املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال ُتتخذ إجراءات املتابعة
الجزائية ضد األخري إال بناء عىل شكوى األشخاص الذين لهم صفة يف طلب إبطال الزواج ،وال يجوز الحكم عليه إال بعد القضاء
بإبطاله .وأما املادة  227مكرر من قانون العقوبات التونيس فتنص عىل عقوبة الحبس ستة أعوام بحق كل من واقع عنوة
انثى بدون عنف سنها دون الخامسة عرشة  .كما تنص املادة أيضا ً عىل أن زواج مرتكب الفعل من الضحية يوقف أية إجراءات
مالحقة قضائية بحقه.
2أركان الجريمة ،عرب الرابط اإللكرتوني التايلhttp://daccess-dds- :
.ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/724/27/PDF/N0072427.pdf?OpenElement
3راجع تقرير منظمة العفو الدولية "االغتصاب والعنف الجنيس :قانون ومعايري حقوق اإلنسان يف املحكمة الجنائية الدولية"
الصادر يف مارس ) 2011رقم الوثيقة (IOR 53/001/2011 :واملتوفر عرب الرابط اإللكرتوني التايل:
.http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/001/2011/en
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