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الحماية الجنائية لألسرة

المملكة  المغربية 
 والحريات وزارة العدل

مديرية الشؤون الجنائية والعفو
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 صرح عليها ينبين اليت األساسية اللبنة األسرة تعد   
.بتفككها ويهتز باستقرارىا يستقر برمتو اجملتمع

 ادلغريب ادلشرع أحاط احلقيقة ىذه مع وانسجاما
 األسرية العالقات ونظم احلماية من صلب بسياج األسرة
 القضائي واإلشراف للرقابة إياىا خمضعا عقالين بشكل
.األسرة مدونة مقتضيات ضمن
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 ظل يف لألسرة ادلخولة احلماية تقوية إطار ويف 
 تضمن جنائية محاية ادلغريب ادلشرع ذلا أفرد األسرة، مدونة

 يتماشى خاص وعقايب جترميي إطار خالل من دتاسكها
.االجتماعية ادلؤسسة ىذه وأولوية وطبيعة
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مظاهر الحماية الجنائية لألسرة

لألسرة اجلنائية احلماية رلاالت1.

واستنتاجات خالصات2.
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مجاالت الحماية الجنائية لألسرة 1.

التجرمي طريق عن احلماية
العقاب تشديد طريق عن احلماية
العقاب من اإلعفاء طريق عن احلماية
العقاب ختفيض طريق عن احلماية
العقوبات تنفيذ طريق عن احلماية
العامة النيابة تتخذىا اليت احلمائية التدابري طريق عن احلماية 

األسرة لفائدة
واألطفال بالنساء التكفل خاليا طريق عن احلماية
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الحماية الجنائية لألسرة عن طريق التجريم: أوال 

الزوجية للعالقة اجلنائية احلماية
األبوية للعالقة اجلنائية احلماية
لألطفال اجلنائية احلماية
للمرأة اجلنائية احلماية
األسرة لبيت اجلنائية احلماية
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الحماية الجنائية للعالقة الزوجية

الزوجية اخليانة جترمي
األسرة إمهال
الزوجني بني ادلرتكب العنف
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الحماية الجنائية للعالقة األبوية

(الكافل) األصول ضد العنف
لألصول العمدي القتل
األسرة إمهال
آبائهم من األطفال وحرمان باحلضانة ادلتعلقة اجلرائم
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الحماية الجنائية لألطفال داخل األسرة
السيئة القدوة إعطاء
األسرة إمهال
اإلجهاض
الوليد قتل
األطفال ضد العنف
للخطر وتعريضهم عنهم والتخلي األطفال ترك
األطفال بيع
اجلنسية االعتداءات
اجلنسي االستغالل
التسول يف األطفال استخدام
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الحماية الجنائية للمرأة داخل األسرة

اجلنسية االعتداءات
مقرتح –احلذف طور يف) ادلتزوجة ادلرأة اختطاف 

(قانون
مقرتح –احلذف طور يف) ادلتزوجة بادلرأة التغرير 

(قانون
الحماية الجنائية لبيت األسرة
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الحماية الجنائية لألسرة عن طريق تشديد  -ثانيا 

العقاب أو منع ظروف التخفيف

األبوة صلة
الزوجية صلة
احلامل ادلرأة صفة
العود حالة لتقرير األفعال دتاثل
السن صغر

األصول قتل جنائة يف العقوبة ختفيف ظروف منع -
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الحماية الجنائية لألسرة عن طريق  -ثالثا 

االعفاء من العقاب أو تخفيضه

األبوة صلة
الزوجية صلة
السن صغر
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الحماية الجنائية لألسرة عن طريق تنفيذ  -رابعا

العقوبات

السالبة والعقوبات اإلعدام) احلامل للمرأة بالنسبة 
(للحرية
واإلكراه العقوبات) معا احملكومني لألبوين بالنسبة 

(البدين
لفائدة مدين ضد البدين اإلكراه تنفيذ إمكانية عدم 

فروعو أو أصولو أو زوجو
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الحماية الجنائية لألسرة عن طريق  -خامسا 

التي تتخذها النيابة العامة الحمائيةالتدابير 

ادلطرود الزوج إرجاع
احملضون إرجاع
ادلهملني األطفال أو صعبة وضعية يف األطفال محاية
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الحماية الجنائية لألسرة عن طريق  -سادسا 

خاليا التكفل بالنساء واألطفال

قار خماطب بتوفري القضائية احلماية إىل الولوج تعزيز  
احملاكم لدى
طريق عن وادلرافقة واالستماع االستقبال حتسني 

االجتماعية ادلساعدة
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 أنواع خمتلف من لألسرة اجلنائية احلماية بشأن قانوين فراغ وجود عدم - 1
 ؟ التعدد ؟ الزوجي االغتصاب) بكياهنا ادلاسة اإلجرامية االنتهاكات

؛(؟ القاصرات زواج
 منيب إجيايب دتييز أم القانون أمام اجلنسني بني ادلساواة حتقيق ضرورة –2

النوع؟؛ على
 االعتداءات سيما وال ادلرأة ضد بالعنف خاص بقانون ادلطالبة -3

  :األسرية
وادلؤسساتية االجتماعية األشكال يتضمن بقانون األمر يتعلق ىل 

؟ بادلرأة خاص جنائي قانون إحداث إىل يرمي مطلب ىو أم للحماية

استنتاجات واقتراحات وتساؤالت 2.
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مركز إنشاء يقتضي عموما واألسرة ادلرأة محاية ىل 
بيت؟ كل  أمام سلطة
بيت، كل  باب يف سوط تعليق تقتضي ادلصلحة ىل 
؟ للمنازعات وكر إىل األسر حتويل أو
األسري العنف حاالت يف اجلنائية العدالة تطبيق ىل 

 تدعي اليت ادلرأة تصرحيات اعتبار تقتضي اخلصوص على
 العنف إثبات صعوبة دلعاجلة مطلقة مصداقية ذات العنف
 مغلقة؟ أبواب وراء يقع ما عادة الذي الزوجي
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 يف االجتماعية للرعاية مؤسسات وجود عدم - 4
االستعجالية؛ األوضاع

النفسي؛ والعالج التكفل وآليات وسائل غياب -5
العائلي؛ والصلح الوساطة بنيات نقص -6
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 األسرة ألوضاع مالئمة أخرى وحلول بدائل توفري ضرورة - 7
 على االقتصار بدل وادلرأة، الرجل بني العالقة لطبيعة أو

: قبيل من للحرية السالبة العقوبات
إلزامي نفسي لعالج األسرة داخل ادلعتدين خضوع
للرجل؛ تبعيتها من للحد ادلادية استقالليتها وتعزيز ادلرأة دتكني
وفاء تعذر بعد مالذ آخر وجعلها الزجرية ادلقاربة على الرتكيز عدم 

 بوظيفتها؛ واالجتماعية النفسية ادلقاربات باقي
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 لظاىرة الزجرية ادلعاجلة ىل ختاما التساؤل ويصح-
 أم ؟ ودتاسكو األسرة بنيان دعم يف تسهم األسري العنف
؟ أواصرىا وانفصام األسرية الروابط تفكك إىل تؤدي
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 ينبغي أهنا أيضا نعتقد ادلرأة، محاية بضرورة فيو نعتقد الذي بالقدر
 أن جيب اجلنائية احلماية بأن ونؤمن احلماية، يف الرجل مع تتساوى أن

 أو اخلالفات على وتقتصر األسرية، للنزاعات بالنسبة األخري احلل تعترب
األخرى ادلقاربات فشل بعد اخلطرية االعتداءات
 اجتاه يف -الزجرية غري–األخرى العمومية السياسات بدعم وننادي

 ادلساواة أسس على األسرة وبناء واالجتماعي ادلادي ادلرأة استقالل دعم
.النوع على ادلبين العنف أسباب على القضاء حنو وكذلك والتوازن

 ثقافة ونشر العنف على تشجع اليت الثقافات مبحاربة ننادي كما
.حقوقو واحرتام احلدث ومحاية الرجل مع ومساواهتا ادلرأة تكرمي


