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1. السياق
تعــّرف األمــم المتحــدة العنــف ضــد المــرأة علــى أنــه 
»جميــع أفعــال العنــف الموجهــة ضــد المــرأة باعتبارهــا 
أو  أذى  تســبب  أن  يحتمــل  أو  تتســبب  والتــي  امــرأة، 
معانــاة جســدية أو جنســية أو نفســية للمــرأة ، بمــا فــي 
ذلــك التهديــد بمثــل هــذه األفعــال، اإلكــراه أو الحرمــان 
التعســفي مــن الحريــة، ســواء فــي الحيــاة العامــة أو 
ــم 103.13  ــون رق ــرف القان ــرب ، يع ــي المغ ــة »1. ف الخاص
المتعلــق بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة2 بأنــه« أي فعــل 
التمييــز بســبب  امتنــاع أساســه  أو  أو معنــوًي  مــادًي 
أو  أو نفســي  إلــى ضــرر جســدي  يــؤدي  الجنــس ممــا 

جنســي أو اقتصــادي للمــرأة ».
علــى  القانونيــة  الحمايــة  هــذه  مــن  الرغــم  علــى 
ضــد  العنــف  يــزال  ال  والدولــي،  الوطنــي  المســتويين 
المــرأة فــي المغــرب والعالــم ظاهــرة تعــرف انتشــارا 
واســعا، تشــكل انتهــاًكا لحقــوق اإلنســان3 وأحــد أقصــى 

الجنــس. أســاس  علــى  التمييــز  أشــكال 
علــى الصعيــد العالمــي ، مــا يقــرب مــن ٪70 مــن النســاء 
يتعرضــن للعنــف الجســدي أو الجنســي فــي حياتهــن. 
فــي المغــرب ، يشــير المســح الــذي أجرتــه المندوبيــة 
حــول   2019 عــام  فــي   4)HCP( للتخطيــط  الســامية 

1  الجمعية العامة لألمم المتحدة، إعالن بشأن القضاء على العنف ضد 
المرأة،1993

2  الظهير الشريف رقم 1-18-19 المؤرخ في 5 جمادى الثانية 1439 )22 فبراير 
2018( بتنفيذ القانون رقم 103-13

3  الجمعية العامة لألمم المتحدة، 1993. إعالن القضاء على العنف ضد 
النساء

4  بيان صحفي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة حملة 
التعبئة الوطنية والدولية من أجل القضاء على العنف ضد النساء. متوفر على 

الموقع:
https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-   
Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-
2020 نونبــر   mobilisation-pour-l_a2411.html, 9

المقدمة
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العنــف ضــد المــرأة، أنــه مــن بيــن 13.4 مليــون امــرأة، 
هنــاك أكثــر مــن 7.6 مليــون امــرأة تتــراوح أعمارهــن 
بيــن 15 و 74 عاًمــا )٪57 مــن النســاء( »عانيــن مــن فعــل 
األشــكال  كل  إلــى  ويشــير  األقــل،  علــى  واحــد  عنــف 
وفــي كل الســياقات، وذلــك خــالل االثنــي عشــر شــهًرا 

الســابقة للمســح«.

فــي  النســاء  حمايــة  تتــم  كيــف 
العنــف؟ وضعيــة 

فــي هــذا الســياق، وبعــد أن قامــت المنظمات النســائية 
بعــدة أنشــطة ترافعيــة، تــم الشــروع فــي إصالحــات 
ــف ،  ــة العن ــي وضعي ــاء ف ــم للنس ــر دع ــريعية وتدابي تش

ــا. ــن وتعزيزه ــة حقوقه ــل حماي ــن أج م
التمييــز علــى  2011 المغربــي يحضــر  وهكــذا فدســتور 
والتكافــؤ،  المســاواة  ويكــرس   ، الجنــس  أســاس 
ويضمــن الســالمة الجســدية والمعنويــة للفــرد. كمــا 
لحقــوق  الدوليــة  المعاهــدات  ســيادة  علــى  يؤكــد 

الوطنيــة. القوانيــن  علــى  اإلنســان 
مــن  العديــد  فــي  الشــروع  تــم  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ 
الوطنيــة  التشــريعات  لجعــل  اإلصــالح  مشــاريع 
متوافقــة ومالئمــة للدســتور والنظــام العالمــي لحقوق 

المــرأة. 
وعلــى هــذا النحــو، مّكــن القانــون رقــم 103.13 بشــأن 
العنــف ضــد المــرأة التشــريع المغربــي وزوده »بنــص 
علــى  وقــادر  وواضــح  ومتماســك  ومعيــاري  قانونــي 
ــر للحمايــة  ضمــان الحــد األدنــى مــن الشــروط والمعايي
ــا  ــري أيض ــف«5. ويج ــة العن ــي وضعي ــرأة ف ــة للم القانوني

5  حسب ما ورد في البيان الصحفي الرسمي الذي أعلن تمرير القانون في 
البرلمان.

تنقيــح مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بإصــالح قانــون 
الجنائيــة. المســطرة  وقانــون  العقوبــات 

عــدة  بلــورة  فــي  الشــروع  تــم  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
اســتراتيجيات مؤسســاتية وخطــط عمــل، تهــدف إلــى 
دمــج النــوع االجتماعــي فــي السياســات القطاعيــة. كمــا 
تــم وضــع إطــار مؤسســاتي6 لتطويــر جهــود اإلدارات 
القطاعيــة المعنيــة بتقديــم الخدمــات للنســاء ضحايــا 
المجتمــع  مواجهــة  مــن  الرغــم  علــى  أخيــًرا،  العنــف. 
المدنــي المغربــي لصعوبــات فــي التمويــل والميزانيــات 
المتقلصــة باســتمرار، فإنــه يديــر شــبكة واســعة مــن 
ــواء  ــل واإلي ــم والتكف ــه والدع ــتماع والتوجي ــز االس مراك

للنســاء والفتيــات فــي وضعيــة العنــف.
ال  التدابيــر،  هــذه  كل  مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك،  ومــع 
بــد مــن تحســين مســار رعايــة النســاء ضحايــا العنــف 
وتقديــم اإليــواء فــي حالــة الخطــر لتمكيــن النســاء مــن 

الخــروج مــن دائــرة العنــف. 
يزلــن  ال  العنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  أن  يبــدو  كمــا 
يمتنعــن إلــى حــد كبيــر عــن إدانــة األفعــال التــي يتعرضــن 

ــلطات. ــذا الس ــا ل له

علــى   Covid-19 أزمــة  تداعيــات 
المــرأة ضــد  العنــف 

كوفيــد  فيــروس  عــن  الناجمــة  الصحيــة  األزمــة  أدت 
19- والتدابيــر الحكوميــة المتخــذة للحــد مــن انتشــاره، 
الضغــوط  تفاقــم  إلــى  الصحــي،  الحجــر  والســيما 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وإثــارة مخــاوف حــول زيــادة 

http://didh.gov.ma/fr/actualites/investiture-dune-commission-   6
/nationale-pour-la-prise-en-charge-des-femmes-victimes-de
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 19 تقاريــر  علــى  بنــاء  الدراســة  هــذه  إنتــاج  تــم  وقــد 
منظمــة نســائية ناشــطة فــي الدفــاع عــن حقــوق المرأة 
ومناهضــة العنــف ضــد النســاء، بعــد اســتمرار مراكــز 
ــذه  ــالل ه ــا خ ــي أداء مهامه ــا ف ــة له ــتماع التابع االس

الفتــرة. 
تــم اســتكمال هــذه التقاريــر بجمــع المعطيــات مــن 

الهاتفيــة10. االتصــاالت  عبــر  المراكــز  ســجالت 
النســائية  المنظمــات  اســتطاعت  فــإذا  ذلــك،  ومــع 
رغــم  بالجــودة،  موســومة  هاتفيــة  خدمــات  توفيــر 
ملحاحيــة الطلبــات وعــبء العمــل المضاعــف المرتبــط 

منهجيــة.  محدوديــة  فســتظهر  بالســياق، 
ونظــراً للحجــر الصحــي، واجهــت النســاء فــي وضعيــة 
العنــف صعوبــات فــي تنفيــذ إجراءاتهــن مــع مختلــف 

المؤسســات.

ــتماع  ــز االس ــات مراك ــى خدم ــول إل ــى الوص ــاً ، حت وأحيان
أو  الريفيــات  النســاء  حالــة  فيفــي  صعوبــات  شــابتها 

األميــات. 
أيًضــا، فــإذا تلقــت مراكــز االســتماع التابعــة للمنظمــات 
مكالمــة،   4800 مــن  يقــرب  مــا  تلقــت  قــد  النســائية 
فــإن 2778 فقــط مــن هــذه المكالمــات مكنــت مــن 
تجميــع معطيــات كاملــة، بحيــث لــم تســمح االتصــاالت 
المعطيــات  توفيــر  مــن  للمســتمعات  الهاتفيــة 

التحليلــي. التقريــر  لهــذا  الالزمــة  والمعلومــات 
التوصيــات  مــن  العديــد  الدراســة  تتضمــن  أخيــًرا، 
التــي  الســيما  الملموســة،  والمرافعــة  العمليــة، 
تســتهدف الســلطات العموميــة، والجهــات الفاعلــة 
ــوم  ــف، وعم ــة عن ــي وضعي ــاء ف ــات، والنس ــي الجمعي ف
النــاس، بحيــث يمكــن إلدارة األزمــة الصحيــة، التــي ال 
تــزال ذات أولويــة، أن تشــمل االســتجابة لتأثيــر الحجــر 

والفتيــات. النســاء  ضــد  العنــف  علــى 

 Une infographie des données quantitatives recensées auprès   10
des 19 OSC participantes est jointe en annexe

والعائلــي7.  الزوجــي  اإلطــار  فــي  خصوصــا  العنــف، 
فــي الواقــع، يبــدو مــن المعطيــات8، التــي ال تــزال جزئيــة، 
والتــي تــم تجميعهــا مــن لــدن األمــم المتحــدة أنــه فــي 
معظــم البلــدان المتضــررة مــن فيــروس كورونــا، وقــد 
والشــرطة،  الهاتفيــة،  المســاعدة  خدمــات  الحظــت 
ــاالت  ــي ح ــة ف ــادة ملحوظ ــرى زي ــاد األخ ــات اإلنج وخدم

ــي. ــف المنزل العن

2. أهداف الدراسة 
ومنهجيتها

النســاء  تعيشــه  الــذي  الواقــع  مقاربــة  أجــل  مــن 
والفتيــات خــالل فتــرة الحجــر الصحــي فــي المغــرب ، 
والمعيقــات المختلفــة التــي واجهنهــا فــي الحصــول 
المعطيــات  إثــراء  فــي  والمســاهمة  الخدمــات،  علــى 
والتحليــالت المتعلقــة بالعنــف فــي المغــرب، فــي فتــرة 
الوبــاء، قامــت حوالــي عشــرين منظمــة نســائية مــن 
مراكــز  مــن  وشــبكات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ــا العنــف ، بدعــم مــن  تقديــم االستشــارة للنســاء ضحاي
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ، بمشــاركة المعطيــات 

التــي تــم جمعهــا مــن النســاء والفتيــات.

محتوى الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى رســم صــورة لتجــارب النســاء 
الصحــي  الحجــر  أثنــاء  العنــف  وضعيــة  فــي  والفتيــات 
ــز  ــو 2020. وُتَركِّ ــارس و 30 ماي ــن 20 م ــرب، بي ــي المغ ف
علــى أشــكال العنــف المختلفــة )الجســدية، النفســية، 
االقتصاديــة، الجنســية، القانونيــة9(. واختــالف الفضاءات 
والرقميــة،  والعائليــة،  فيها)الزوجيــة،  يمــارس  التــي 

والمؤسســاتية، والمهنيــة، والفضــاء العــام(.

statement-/4/https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020   7
.ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/   8
sections/library/publications/2020/brief-violence-against-women-

and-girls-data-collection-during-covid-19-fr.pdf?la=fr&vs=3720
9  أضيف هذا النوع من العنف وفًقا لتسميات األمم المتحدة
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1. إن الظروف 
االستثنائية المرتبطة بـ 

COVID-19 تفضح وتؤدي 
إلى تفاقم عمل آليات 

العنف ضد المرأة.
ــتندت  ــي اس ــر الت ــعة عش ــة التس ــر الكيفي ــر التقاري تعتب
عليهــا الدراســة شــاهدة علــى نفــس المالحظــة والتــي 
شــاركها جميــع الفاعليــن والفاعــالت فــي هــذا المجــال 
)المســتمعات، المســاعدات االجتماعيــات، وأخصائيــات 
ــاء COVID-19 زاد  ــك(: أن وب ــى ذل ــا إل ــس، وم ــم النف عل
مــن تفاقــم عوامــل التمييــز وزاد مــن هشاشــة النســاء 

وكان لــه أثــر علــى العنــف ضدهــا.

بيت الزوجية واألسرة المصدر 
األول للعنف ضد المرأة

الســامية  المندوبيــة  أجرتهــا  التــي  الدراســة  كشــفت 
ــول  ــي ح ــح وطن ــن مس ــزء م ــنة 2019 كج ــط س للتخطي
المغربيــات  النســا  مــن   52٪ أن  المــرأة  ضــد  العنــف 

واألســري11. الزوجــي  الفضــاء  فــي  للعنــف  تعرضــن 
التســعة  النســائية  المنظمــات  تقاريــر  جميــع  تؤكــد 
عشــر مــا توصلــت إليــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
والــذي يشــير إلــى أن الــزوج أو الــزوج الســابق باعتبارهمــا 

11  بيان صحفي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة الحملة 
الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء. متوفر على 
https://www.hcp.ma/Communique-du-Haut-Commissariat-au-  موقع

Plan-a-l-occasion-de-la-campagne-nationale-et-internationale-de-
,mobilisation-pour-l_a2411.html

المعتــدي الرئيســي. 
ــف  ــياقات العن ــن س ــي ٪44 م ــياق الزوج ــل الس أواًل، يمث
ــه  ــف يمارس ــاك عن ــا ، هن ــا12. ثانًي ــم رصده ــي ت ــتة الت الس
ــل  ــار...(، ويمث ــن ، األصه ــة )األخ ، األب ، االب ــراد العائل أف
المرصــودة، وبالتالــي يرســخ  العنــف  ٪27 مــن حــاالت 
العنــف الزوجــي أو العائلــي باعتبارهمــا عنصــرا رئيســيا، 

ــاء. ــد النس ــدا ض ــكالن تهدي يش

أشكال العنف المختلفة 
تراكمية ويعزز بعضها بعضا

كمــا تســلط المعطيــات التــي تــم تجميعهــا الضــوء علــى 
التقاطعــات بيــن األشــكال المختلفــة للعنــف، وتكشــف 
والفتيــات  النســاء  ضــد  العنــف  أشــكال  جميــع  أن 
مترابطــة وتشــكل سلســلة متصلــة مــن العنــف يمكــن 
أن تجمــع بيــن أشــكال متنوعــة ومتواتــرة باســتمرار، مــع 
أفعــال واضحــة وأفعــال دقيقــة وأقــل ســهولة فــي 

ــا. ــف عنه الكش
بعــض أشــكال العنــف التــي تــم تحليلهــا هــي نتيجــة 
الحجــر،  داخــل  الممتــد  الجســدي  للتقــارب  مباشــرة 
ــدي،  ــف الجس ــذا العن ــمل ه ــي. ويش ــاء والجان ــن النس بي
وإخفــاء أشــكال العنــف األخــرى فــي بعــض األحيــان. فــي 
الواقــع، تكــون أحياًنــا مصحوبــة بالعنــف الجنســي، وأقــل 
مــن حيــث النســبة بســبب الطبيعــة الحميمــة لهــذه 

األفعــال.
يضــاف إلــى هــذا العنــف ، بشــكل شــبه منهجــي ، العنــف 

12  السياق المهني، وسياق الفضاء العمومي، والسياق الرقمي، والسياق 
المؤسسي، وسياق األسرة، والسياق الزوجي.

تحليل مسارات النساء في وضعية العنف
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محيط المرأة في وضعية العنف: 
دعم أم جالد ثان:

 ، المــرأة، حتــى فــي مــكان خــاص  العنــف ضــد  يعتبــر 
التــي  المــرأة  فــإن  ذلــك،  ومــع  اجتماعيــة.  مســؤولية 
علــى  مصممــة  كانــت  وإن  حتــى  العنــف،  مــن  تعانــي 
طلــب المســاعدة، فهــي تواجــه عــدة معيقــات، أولهــا 
نظــرة المجتمــع، إن التطبيــع مــع العنــف مــن خــالل 
التقليــل مــن شــأنه وإضفــاء الشــرعية عليــه وتقبلــه، 

متواطًئــا.  المجتمــع  يجعــل 
فــي الواقــع، ُينظــر إلــى العنــف ضــد المــرأة علــى أنــه 
التماســك  علــى  للحفــاظ  دفعــه  يجــب  الــذي  الثمــن 
ــل  ــن األفض ــة م ــألة خاص ــاره مس ــا واعتب ــري، أيًض األس
أوضحــت  كمــا  الصمــت،  طــي  فــي  بهــا  االحتفــاظ 
ــرة  ــا األخي ــي تحقيقاته ــاء ف ــامية لإلحص ــة الس المندوبي
ــت  ــث قام ــرب13، حي ــي المغ ــرأة ف ــد الم ــف ض ــول العن ح
خــالل فتــرة الحجــر بتشــجيع العديــد مــن النســاء اللواتــي 
حاولــن الحصــول علــى مســاعدة مــن أقاربهــن، البقــاء 
ــادت  ــال: أف ــبيل المث ــى س ــم، عل ــى منازله ــودة إل أو الع
زراعيــة متزوجــة مــن  البســمة كــون عاملــة  جمعيــة 
مدمــن مخــدرات تصاعــد عنفــه الجســدي والجنســي 
منــذ بدايــة الحجــر. وقــد تقدمــت هــذه المــرأة بعــدة 
ــن  ــط م ــا بضغ ــحبتهم جميًع ــا س ــده، لكنه ــكايات ض ش

أهلهــا14.
وقــد اتصلــت بالجمعيــة نفســها امــرأة أخــرى أصيبــت 
بكســر فــي األنــف، وكدمــات علــى أنحــاء جســدها، مــن 
هــذه  حاولــت  عليهــا.  اعتــدى  الــذي  شــريكها  طــرف 
الــذي  وطفلهــا  لنفســها  إيــواء  عــن  البحــث  المــرأة 

13  وفًقا لهذا االستطالع، »قال ما يقرب من ٪38 من النساء و ٪40 من 
الرجال إنهم يقبلون العنف المنزلي للحفاظ على استقرار أسرهم«، و«ترى 48٪ 
من النساء العنف المنزلي على أنه تجربة خاصة ال ينبغي الكشف عنه لآلخرين. 

وهذا الرأي مرجح أكثر بين الرجال )٪70(. «المملكة المغربية، 2019. بيان صحفي 
صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة حملة التعبئة الوطنية 

والدولية من أجل القضاء على العنف ضد النساء.
14  تقرير جمعية البسمة

النفســي الــذي يعــزز حالــة التوتــر والقلــق العــام. 
ــة  ــل عملي ــدي وتحي ــة المعت ــرس قبض ــا تك ــا يجعله مم

ــًدا. ــر تعقي ــف أكث ــة العن ــن وضعي ــروج م الخ
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي ســياق األزمــة االقتصاديــة 
الــذي  االقتصــادي  العنــف  كان  الوبــاء،  أحدثهــا  التــي 

المــرأة واضًحــا بشــكل خــاص.  لــه  تعرضــت 
ــدي  ــف الجس ــن العن ــن م ــي عاني ــاء اللوات ــبة للنس بالنس
االقتصــادي  االعتمــاد  فــإن  الجنســي،  و/أو  والنفســي 

ــدي.  ــانة المعت ــى ترس ــاف إل ــر يض ــالح آخ ــو س ه
ــدون  ــة ب ــت الزوجي ــن بي ــرد م ــد بالط ــى التهدي ــر إل وُينظ
وســائل للعيــش علــى أنــه رعــب يبــرر »بقبــول العنــف« 

ــات. مــن قبــل النســاء المعني
كمــا أدت األزمــة أيًضــا إلــى تصاعــد العنــف فــي الفضــاء 

الرقمــي. 
إن انتشــار العنــف الرقمــي، وتعــرض النســاء المعنيــات  
لجمهــور واســع مــع صعوبــة إزالــة آثــار هجماتــه تجعلــه 

عنًفــا مــن نــوع خــاص وفريــد.
أخيــًرا، يضــاف إلــى هــذه األشــكال المعاشــة حميميــا مــع 
ــاتي  ــف المؤسس ــرى العن ــة أخ ــن ناحي ــاك م ــف، هن العن
عالقاتهــن  فــي  النســاء  بعــض  عنــه  أخبــرت  الــذي 
مــع بعــض المســؤولين والمرتبــط بتطبيــق القانــون 
والرفــض االجتماعــي واألســري. ومــن ناحيــة أخــرى تلــك 

ــة. ــة المهني ــي البيئ ــارس ف ــي تم الت
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يقــل عمــره عــن عاميــن. كمــا اتصلــت جمعيــة البســمة 
باألســرة للمســاعدة فــي إجراءاتهــا القانونيــة، غيــر أن 
األســرة رفضــت المســاعدة بدعــوى أن »ذلــك لــم يكــن 
مــن تقاليدهــم وأنهــم كانــوا علــى اســتعداد للمصالحــة 
زوج  ضــد  قضائيــة  دعــوى  أي  عــن  والتنــازل  الوديــة 
ابنتهمــا بســبب وضعــه المــادي ”. ممــا أُجبــر الضحيــة 

علــى العــودة للعيــش فــي بيــت الزوجيــة.
يلعــب محيــط المــرأة فــي وضعيــة العنــف دوًرا رئيســًيا 
تبقــى  ذلــك،  ومــع  العنــف.  مــن  األخيــرة  خــروج  فــي 
ــوف  ــام، أو الخ ــن االنتق ــوًف م ــة، أو الخ ــباب المادي األس
تضفــي  بقيــم  التزامهــم  بســبب  أو   ،COVID-19 مــن 
الشــرعية علــى العنــف ضــد المــرأة، قــد يرفــض الجيــران 
و/أو  عنــف  وضعيــة  فــي  المــرأة  اســتقبال  واألســر 
ــف،  أطفالهــا، وتشــجيعها علــى البقــاء مــع زوج معنِّ
وحرمانهــا مــن إمكانيــة مغــادرة بيــت الزوجيــة الــذي 
ــه العنــف، أو دفعهــا للشــعور بالذنــب فــي  يمــارس في

حالــة ُســجن المعتــدي عليهــا.
هــذا يــذيك قبضــة المعتــدي علــى المــرأة ويســاعده علــى 

تقويــة شــعوره بالقــدرة علــى اإلفــالت مــن العقــاب.

2. مالءمة الخدمات 
المؤسساتية بالنسبة 

للنساء المعرضات للعنف 
إبان تدبير األزمة من قبل 

السلطات العمومية: 
ممارسات جيدة تظل 
محدودة بسبب غياب 

مقاربة قائمة على النوع 
االجتماعي

المراحل الثالث لالستجابة 
أثناء حالة الطوارئ الصحية

تكييــف الترتيبــات القانونيــة والمؤسســاتية تدريجيــاً مــع 
إجــراءات حالــة الطــوارئ، ممــا أدى إلــى تحســن تدريجــي 

فــي الخدمــات مــن 20 مــارس إلــى 30 مايــو 2020.

وتقليــص  المحاكــم  إغــالق  خبــر  انتشــار  أدى 
العموميــة  المؤسســات  فــي  االســتقبال  خدمــات 
قلــق  إلــى  الــدرك(  الشــرطة،  مراكــز  )المستشــفيات، 
شــديد للنســاء فــي وضعيــة العنــف، نظــًرا الحتمــال 
باســتحالة  المرتبــط  العقــاب  مــن  المعتديــن  إفــالت 
توفيــر أدلــة )الحصــول علــى شــهادات طبيــة، وإمكانيــة 
تقديــم شــكاية، وغيــاب الشــهود، ومــا إلــى ذلــك( 15.
ــة العنــف مــن  ومــع ذلــك ، تمكنــت النســاء فــي وضعي
إدراك أن شــائعة اإلغــالق ال أســاس لهــا، وأن خدمــات 
مســتمرة  العموميــة  المؤسســات  فــي  االســتقبال 
بشــكل طبيعــي، حتــى أن بعــض المؤسســات طــورت 
المفصلــة  )األجهــزة  الحجــر  حالــة  مــع  تتكيــف  حلــواًل 

ــاه(. أدن
بعــض  النســائية  المنظمــات  رغــم كل هــذا، رصــدت 
المحدثــة،  واإلجرائيــة  القانونيــة  اآلليــات  علــى  القيــود 
يــؤدي  ممــا  الطــالق،  أحــكام  تأجيــل  مثــال:  منهــا 
بالنفقــة،  المرتبــط  االقتصــادي  العنــف  تفاقــم  إلــى 
والصعوبــات التقنيــة فــي نظــام الشــكايات اإللكترونيــة، 
وكذلــك رقمنــة إجــراءات تقديــم الشــكاية ليســت متاحــة 
بالفئــة،  األمــر  تعلــق  لــو  خصوصــا  الكافــي  بالشــكل 
ممــا يســتلزم الحصــول علــى مســاعدة قانونيــة مــن 

العامــة. بالنيابــة  االتصــال  مــن  للتمكــن  الجمعيــات 

AAF 15  تقرير جمعية تطلعات نسائية
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لمحة عامة عن التدابير التي 
اتخذتها السلطات العمومية 
 على العنف ضد 

ً
أثناء الحجر ردا

المرأة

اعتبــاًرا مــن اإلعــالن عــن تدابيــر حالــة الطــوارئ الصحيــة 
ــدة  ــع ع ــم وض ــارس 2020، ت ــخ 20 م ــن تاري ــة م المطبق

إجــراءات مــن قبــل الســلطات العموميــة:
علــى مســتوى النيابــة العامــة: تــم توفيــر 95 رقــم هاتــف 
فــي  للنســاء  الحجــر  خــالل  إلكترونــي  بريــد  وعنــوان 
ــم الشــكايات. تــم نشــر  ــة العنــف مــن اجــل تقدي وضعي
الحســابات  وكذلــك  العامــة  النيابــة  رئاســة  حســاب 
اإللكترونيــة لباقــي النيابــات فــي مختلــف دوائــر المملكــة 

علــى الموقــع الرســمي لرئاســة النيابــة العامــة.
العامــون  النــواب  أنشــأ بعــض  إلــى ذلــك،  باإلضافــة 
منصــة خاصــة للتكفــل بالنســاء فــي وضعيــة العنــف.
مــن   »KolonaMaak« معــك«  »كلنــا  منصــة  تنشــيط 
قبــل المســتمعات، وتنظيــم حملــة تواصــل إعالميــة 
التــي  اإلعالنــات  علــى  اســتنادا  النطــاق،  واســعة 
والممثلــون  والمؤثــرون  العامــة  الشــخصيات  تبثهــا 
أُطلقــت  التــي  المنصــة،  هــذه  تســعى  والصحفيــون. 
بشــراكة مــع المؤسســات العموميــة، كواجهــة تنســيق 
مــن خــالل إبــالغ الدوائــر المختصــة بحــاالت العنــف ضــد 

المــرأة التــي يتــم التوصــل بهــا.
أعلنــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة 
واألســرة عــن إنشــاء 63 مركــزاً إليــواء والتكفــل بالنســاء 
ضحايــا العنــف16، وإنشــاء خطــوط هاتفيــة لالســتماع 
يشــرف عليهــا مســاعدات اجتماعيــات والمهنييــن فــي 

علــم النفــس والوســاطة األســرية17.

16  مجلس النواب، لجنة القطاعات االجتماعية في مجلس النواب، تتولى 
تقييم اإلجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة 

واألسرة، خالل فترة الحجر الصحي، والمتاحة في العنوان التالي:
https://www.chambredesrepresentants.ma/fr/actualites/ 

la-commission-des-sectors-social-au-sein-de-la-chambre-des-
sref=item1435- 64658؟representants-evalue-les

17    2020 هيئة األمم المتحدة للمرأة، رسم خرائط الحجر / كوفيد19- سبل 
االنتصاف الجمعوية والمؤسسية المتاحة للنساء ضحايا العنف 

لتســهيل  هاتفيــا  رقمــا   110 الصحــة  وزارة  وزعــت 
االتصــال بوحــدات اســتقبال النســاء واألطفــال فــي 
وضعيــة العنــف بالمستشــفيات فــي ربــوع المملكــة.
وبــث  المختلفــة،  لإلجــراءات  وتتبــع  مراقبــة  وضــع 
الظاهــرة،  هــذه  حــول  توعويــة  تليفزيونيــة  إعالنــات 
وإذاعــة أرقــام الشــرطة والــدرك مــن طــرف الهيئــة 
الوطنيــة لرعايــة النســاء ضحايــا العنــف، بموجــب قانــون 

.103.13
ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن ضــرورة اتخــاذ تدابيــر لمنــع 
علــى  ســلبية  آثــار  لهــا  كان  فقــد   COVID-19 انتشــار 
النســاء فــي وضعيــة العنــف المنزلــي: قلــة االتصــال 
بالعالــم الخارجــي، وتعــرض األشــخاص لمخاطــر متزايــدة 
مــن العنــف المباشــر أو غيــر مباشــر، والصعوبــات فــي 
اإلبــالغ عــن أشــكال العنــف المختلفــة التــي تعرضــت 

ــاء. ــا النس له

على الصعيد االقتصادي: 
أثر اقتصادي يشرعه إطار 

مؤسساتي أبوي

المرأة، قوة عاملة منسية في 
القطاع غير المهيكل

المغــرب مــن تمييــز مــزدوج فــي  المــرأة فــي  تعانــي 
ســوق العمــل، ويتضمــن العمــل المنزلــي والرعايــة، كمــا 
ــر خطــورة، »فــي شــكل عمالــة  تشــغل الوظائــف األكث
عرضيــة متداولــة بيــن القطــب الرســمي والقطــب غيــر 

ــة«18. ــواق الخارجي ــات األس ــب تقلب ــمي، حس الرس
الســامية  المندوبيــة  لمعطيــات  وفًقــا  الواقــع،  فــي 
للتخطيــط)HCP( بتاريــخ 10 أكتوبــر 202019، كانــت 10.7 

18    المجاطي العلمي رجاء، عدم المساواة بين الرجل والمرأة في القطاع غير 
المهيكل، متاح على العنوان التالي:

http://economia.ma/fr/content/les-in%C3%A9galit%C3%A9s-entre-
hommes-et-femmes-dans-le-secteur-informel )2020نوفمبر (

19  المندوبية السامية للتخطيط، 2020، مذكرة إخبارية من المندوبية 
السامية للتخطيط بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في 10 أكتوبر 2020
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ــي  ــع الثان ــالل الرب ــل خ ــوق العم ــارج س ــرأة خ ــون ام ملي
مــن نفــس الســنة، وهــو مــا يمثــل 79.2 ٪ مــن النســاء 
الوبــاء  ســياق  فــي  وهكــذا  فــوق،  ومــا   15 ســنهن 
انخفــض معــدل توظيــف النســاء بمقــدار نقطتيــن بيــن 
الربعيــن الثانــي مــن عــام 2019 و 2020 ليقــف عنــد 17.5٪ 
عــوض 19.5 ٪ قبــل ســنة)مقابل ٪61.8 بيــن الرجــال(. 

ــن  ــا م ــل به ــم التوص ــي ت ــات الت ــإن المعطي ــي، ف وبالتال
لــدن 19 منظمــة نســائية شــاهدة وتؤكــد هــذا الواقــع، 
٪36 مــن النســاء الالئــي أبلغــن عــن وضعهــن المهنــي 
يقعــن خــارج ســوق العمــل وليــس لديهــن أي نشــاط 
مــدر للدخــل )الطالبــات والمتقاعــدات وخاصــة ربــات 
البيــوت(. ومــن بيــن 928 امــرأة ضحيــة للعنــف أعلــن عــن 
نشــاطهن فــي ســوق العمــل، تعمــل ٪75 منهــن فــي 

ــر المهيــكل. القطــاع غي

يكشف توزيع مساعدات كوفيد 
19- عن إنكار دور المرأة كفاعل 

اقتصادي في األسرة

الخاصــة   COVID-19 مســاعدة  إجــراءات  توجيــه  تــم 
بالعامليــن غيــر الرســميين إلــى حــد كبيــر إلــى الرجــال، 
أن  حيــن  فــي  األســر،  أربــاب  تلقائًيــا  يعتبــرون  الذيــن 
أكثــر مــن ٪16 )٪19 فــي المناطــق الحضريــة( مــن األســر 
تعيلهــا امــرأة20. فــي بيــان صحفــي رســمي ، أشــارت 
ــل  ــرة الحاص ــى أن رب أس ــة إل ــة االقتصادي ــة المراقب لجن

علــى الراميــد ســيكون قــادًرا علــى تلقــي الدعــم.
المنظمــات  بهــا  توصلــت  التــي  للوقائــع  بالنظــر 
النســائية، هنــاك العديــد مــن حــاالت النســاء، االحائــزات 
باألســرة،  الخاصــة   RAMED بطاقــة  علــى  الوحيــدات 
ــى  ــم عل ــذا الدع ــى ه ــول عل ــن الحص ــن بمقدوره ــم يك ل
ــزوج  ــرة )ال ــى رب األس ــه إل ــب دفع ــه كان يج ــاس أن أس
انفصلــن  الالئــي  النســاء  اســتبعاد  تــم  كمــا  األب(.  أو 
ــة  ــح محدودي ــذا يوض ــالق. وه ــركائهن دون ط ــن ش ع
صنــدوق المســاعدات: مــن ناحيــة، الفشــل فــي مراعــاة 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــرب، وم ــي المغ ــرة ف ــع األس ــوع واق تن

عــدم مراعــاة مقاربــة النــوع االجتماعــي.

20  المندوبية السامية للتخطيط، 2018، المؤشرات االجتماعية بالمغرب، 
نسخة 2018.

القانونــي:  المســتوى  علــى 
تــم تعزيــز اإلجــراءات القانونيــة 
وضعيــة  فــي  النســاء  لصالــح 
العنــف بموجــب قانــون 13-103 
إجــراءات  تعديــل  يجــب  ولكــن 

لتطبيــق ا

التدابير القانونية المتوفرة 
وتحديات إعمال القانون خالل الحجر

ــد  ــف ض ــة العن ــق بمناهض ــون 103.13 المتعل إذا كان قان
ضــد  العنــف  أشــكال  لمختلــف  تعريفــا  يقــدم  المــرأة 
المــرأة، مــن خــالل إعطــاء تعريــف للعنــف الجســدي 
والعنــف  النفســي  والعنــف  الجنســي  والعنــف 
العنــف  أشــكال  بعــض  أغفــل  أنــه  إال  االقتصــادي، 
وال  الجنســي،  والتحــرش  الزوجــي،  االغتصــاب  مثــل 
ــى  ــص عل ــه الين ــا أن ــة«، كم ــة الواجب ــدأ »العناي ــير لمب يش
التدابيــر الحمائيــة للضحايــا اللواتــي تقدمــن بمســطرة 
جنائيــة قبــل مرحلــة المتابعــة القضائيــة، ســواء مــن 
حيــث اإلبعــاد أو المســاعدة الماليــة فــي حــاالت العنــف 
لــذا  التحديــد(.  وجــه  علــى  يشــملها  ال  )التــي  المنزلــي 
فــإن تطبيقــه فــي ســياق الفضــاء الخــاص يعتمــد علــى 

القضيــة. عــن  المســؤول  القاضــي  تفســير 

تعطى األولوية لمفهوم األسرة 
المستقرة على حساب األمن 

الفردي للمرأة

مناهضــة  لصالــح  الموجهــة  االجتماعيــة  السياســات 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات هــي جــزء مــن التــراث 
السوســيو - ثقافــي مبنــي علــى عالقــات متسلســلة 
ــرية  ــدة األس ــي القاع ــا يعط ــين، مم ــن الجنس ــا بي هرمي
»االحتــرام«  فــي  مرجًحــا  دوًرا  المســتقرة  التقليديــة 

االجتماعــي.
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 إن إدانــة الــزوج أو األخ أو األب المعنــف يجعــل النســاء 
تشــير لهــن األصابــع بتهمــة تعريــض اســتقرار األســرة 
ــا مــا يخضعــن لضغــوط مــن حولهــن، أو  للخطــر. فغالًب

االستســالم للمكــوث فــي بيئــة العنــف. 
ــاب  ــى حس ــري عل ــتقرار األس ــة لالس ــاء األولوي إن إعط
ــة  ســالمة المــرأة ينعكــس أيًضــا فــي اإلجــراءات اإلداري
التــي يطبقهــا بعــض الــوكالء، ونستشــف هــذا مــن 
شــهادات بعــض النســاء فــي مراكــز االســتماع. ممــا 
اإلهانــات  وحتــى  الذنــب،  خطــاب  يواجهــن  يجعلهــن 

أحيانــا، مــن هــؤالء الــوكالء أنفســهم.

الوصول إلى الحقوق والمعلومات 
مشروط بدرجة االندماج 

االجتماعي للناجية

والحكوميــة  الجمعويــة  اآلليــات  مــن  الرغــم  علــى 
مــن  كبيــًرا  عــدًدا  تلبــي  أنهــا  يبــدو  التــي  التكميليــة 
احتياجــات النســاء فــي وضعيــة العنــف ، لكــن اإلقــرار 
ــذه  ــم ه ــاق تعمي ــة أع ــوارئ الصحي ــة الط ــئ لحال المفاج

المناطــق. جميــع  فــي  اإلجــراءات 
للوصــول  أساســية  أداة  االجتماعــي  اإلدمــاج  أصبــح 
ــكن  ــة للس ــة التحتي ــات: إن البني ــوق والمعلوم ــى الحق إل
ليســت متجانســة مــن منطقــة إلــى أخــرى، والمراكــز 
تقــع بشــكل أساســي فــي المــدن، واســُتبعدت النســاء 
الالئــي يعشــن فــي المناطــق الريفيــة بشــكل ملحــوظ 
مــن تدابيــر اإليــواء للنســاء واألطفــال فــي وضعيــة 

العنــف. 
ونظــًرا أيضــا لعــدم تمكنهــن مــن التنقــل بســهولة، 
هنــاك نســاء يواجهــن وضعيــة العنــف، ويعتمــدن فــي 
الهاتــف  إلــى تغطيــة شــبكة  الوصــول  الغالــب علــى 
مــن  اســتبعادهن  وبالتالــي  إقامتهــن،  منطقــة  فــي 
ــة  ــات الحكومي ــع الخدم ــن جمي ــن م ــع، وحرمانه المجتم

أو خدمــات الجمعيــات.
ــت  ــوارد، تواصل ــص الم ــبب نق ــك، وبس ــى ذل ــالوة عل ع
ــات  ــر المنص ــي عب ــكل أساس ــائية بش ــات النس المنظم
الرقمية. وكان الكالم الشــفهي أحد الوســائل الرئيســية 
لنشــر المعلومــات، وبالتالــي اســتبعاد النســاء األكثــر 
عزلــة مــن الوصــول إلــى المعلومــات، بــل وجعلهــن 

ــن. ــة المعتدي ــة لقبض ــر عرض أكث
النســاء  خســارة  فــي  الحجــر  تســبب  عــام،  وبشــكل 
كحلقــة  تعمــل  التــي  االجتماعــي  التواصــل  لشــبكات 
بــل وأيضــا كدعــم  للتبليــغ، وكمحفــز للخــروج،  وصــل 

معنــوي.

األمية والفجوة الرقمية تعزز 
عدم المساواة في الحصول على 

الحقوق

فــي إطــار الحجــر، لجــأت العديــد مــن المصالــح العموميــة 
بإزالــة إجــراءات مــن بعــض أجهزتهــا، و إنشــاء خطــوط 
هاتفيــة للمســاعدة واإلرشــادات، أو وضــع مســاطر 
للشــكاية اإللكترونيــة. لكــن المنظمــات النســائية أثــارت 

االنتبــاه لثالثــة قيــود:

للتخطيــط 	  الســامية  للمندوبيــة  وفقــاً  األميــة: 
المغربيــات  النســاء  نســبة  بلغــت   ،2014 لعــام 
مــع  تناميــا  يــزداد  المعــدل  هــذا   .42٪ األميــات 
التقــدم فــي الســن واالنتمــاء القــروي. وبالتالــي، 
فــإن إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الخدمــات ال تــزال 
النســاء  مــن  معينــة  لفئــات  بالنســبة  منخفضــة 

القرويــات(. والنســاء  الخمســين  ســن  )فــوق 

الفجــوة الرقميــة: ترتبــط أوجه عدم المســاواة 	 
المرتبطــة بالوصــول المــادي إلــى اإلنترنــت وكذلــك 
بالقــدرة علــى اســتخدام الوســائل الرقميــة ارتباًطــا 
وثيًقــا بنــوع المجــال الجغرافــي )حضــري أو قــروي أو 
ــتوى  ــن والمس ــى الس ــة إل ــري(، باإلضاف ــبه حض ش
التعليمــي، وأيًضــا التمكــن مــن وســائل إلنترنــت. 
ومــن ثــم فــإن هــذا يعــزز عــدم المســاواة للنســاء 
ــق  ــي الح ــا ف ــل تعليم ــنات واألق ــات والمس القروي

للحصــول علــى الحقــوق.

االتصــال الهاتفــي: المكالمــات الهاتفيــة هــي 	 
المقــررة،  الحقــوق  إلــى  للوصــول  أخــرى  وســيلة 
للنســاء  مناســبة  الخدمــة  هــذه  يجعــل  ممــا 
األميــات، غيــر أن المنظمــات النســائية الحظــت أن 
عــدًدا معيًنــا مــن النســاء )القرويــات، واألكثــر فقــرا( 
ــة  ــة كافي ــى تغطي ــول إل ــة الوص ــن بإمكاني ال يتمتع
لشــبكة الهاتــف أو الهاتــف أو حتــى الرصيــد إلجــراء 

المكالمــات.
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3. أبرزت األزمة أهمية 
المجتمع المدني، 

الذي أبان عن انخراطه 
وتعبئته مع افتقاره إلى 

الوسائل إلنجاز مهمته.

نظرة عامة على تدابير 
المجتمع المدني لمنع العنف 
ضد المرأة خالل الحجر الصحي 

والتصدي له

باإلضافــة إلــى إثــارة االنتبــاه علــى وضعيــة المــرأة خــالل 
إلــى  المغربــي  المدنــي  المجتمــع  بــادر  الحجــر الصحــي، 
القيــام بنظــاًم هاتفــًي للمســاعدة القانونيــة والخدمــات 
المحلــي  المســتوى  علــى  والتوجيــه  النفســي  والدعــم 

واإلقليمــي. والوطنيــة.
ــى  ــة عل ــوارئ الصحي ــة الط ــة بحال ــر المتعلق ــرت التدابي أث
عــرض خدماتــه، وبالتالــي حــدت مــن فعاليــة اإلجــراءات 

ــي يقدمونهــا.  والخدمــات الت
ومــع ذلــك، حافظــت معظــم المنظمــات النســائية على 
خدمــات معينــة: بــدًءا مــن الدعــم إلــى اإلجــراءات اإلدارية 
)المســاعدة القانونيــة، والدعــم للحصــول علــى تصاريــح 
ــاعدات  ــدوق مس ــة بصن ــات المتعلق ــفر، والمعلوم الس
ــادي  ــل الم ــى التكف ــل حت ــك( ب ــى ذل ــا إل COVID-19، وم
المســاعدة  اقتــراح  الطبــي،  الدعــم  )اإليــواء،  للمــرأة 
الغذائيــة والدعــم المالــي لتأديــة الســومة الكرائيــة، إلــخ(. 
ومــع ذلــك، كان مــن الضــروري وضــع إجــراءات تتكيــف 
النســاء  باســتقبال  المتعلقــة  الصحيــة  القيــود  مــع 

وإيوائهــن.
ــع  ــل م ــي أن تتعام ــع المدن ــات المجتم ــى منظم كان عل
عــدد مــن القيــود المتعلقــة بالتمويــل وقدراتهــا التقنيــة 
لتقديــم الدعــم فــي ســياق غيــر مســبوق مــن األزمــات 

الصحيــة.

موارد مادية محدودة

المجتمــع  منظمــات  الماديــة  المــوارد  نقــص  أجبــر 
المدنــي علــى التواصــل بشــأن وجــود تدابيرهــا فقــط 
مــن  قلــل  ممــا  االجتماعيــة،  التواصــل  شــبكات  عبــر 
ــه  عــدد النســاء المتكفــل بهــن بالمقارنــة ممــا كان علي

الطــوارئ الصحيــة. الوضــع قبــل حالــة 
ــبب  ــات بس ــة المنظم ــد ميزاني ــض رصي ــم تقوي ــه ت وعلي
للســفر  المالــي  كالدعــم  المتوقعــة،  الغيــر  النفقــات 
والدعــم  الهاتفيــة،  والمتابعــة  اإليــواء،  مراكــز  نحــوى 
المالــي للنســاء فــي وضعيــة العنــف إلــخ. يضــاف لهــذا، 
نفقــات غيــر متوقعــة تتعلــق بالرقــي بمراكــز اإليــواء إلــى 

المعاييــر الصحيــة.

المــوارد  مــن  كبيــرة  احتياجــات 
ية لبشــر ا

وعــن  دائمــة  اتصــال  نقطــة  إنشــاء  إلــى  الحاجــة  إن 
الحجــر  العنــف خــالل  النســاء فــي وضعيــة  بعــد مــع 
تضمنــت التعبئــة الكاملــة لفــرق االســتماع والمناضــالت 
الجمعويــات. نظــًرا لنقــص الوســائل التــي تمكنهــن مــن 
ــز  ــد وإضافــة مســتمعات جــدد ناهيــك عــن التجهي تجني
عــن  لالســتماع  مناســبة  وأدوات  بوســائل  المالئــم 
ــن  ــتخدام هواتفه ــف باس ــع للتكي ــر دف ــا أظه ــد، مم ُبع
 24 الدائــم علــى مــدار  الشــخصية وضمــان االســتماع 

ســاعة.
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ال تــزال األزمــة الصحيــة غيــر واضحــة، وال يــزال تنفيــذ 
الصحــي  الحجــر  إعــادة  مثــل  الصارمــة،  اإلجــراءات 
لذلــك  العالــم.  الكلــي، موضــع اهتمــام فــي كل دول 
ــذه  ــن ه ــتقاة م ــدروس المس ــى ال ــاء عل ــم بن ــن المه م
المرحلــة األولــى، بحيــث تشــمل تدابيــر الطــوارئ الحاليــة 
تدابيــر مناســبة تــالءم احتياجــات النســاء والفتيــات فــي 
خدمــات  إلــى  وصولهــن  وضمــان   ، العنــف  وضعيــة 

الجــودة. بمواصفــات  الدعــم 

1. من أجل توفير حماية 
وتكفل أفضل للنساء 

ضحايا العنف خالل فترة 
األزمة

ــرأة  ــل بالم ــين التكف ــة لتحس ــر المقترح ــن التدابي ــن بي م
فــي وضعيــة العنــف، ضــرورة إنشــاء خدمــات جديــدة 
العنــف،  أفعــال  عــن  لإلبــالغ  المجانــي  الرقــم  مثــل 
وخدمــة تلقــي الشــكايات والمســاعدة عــن بعــد، عبــر 
ــفر  ــح الس ــى تصاري ــة إل ــة، إضاف ــائل المجاني ــة الرس خدم
ــم  ــاه المحاك ــي اتج ــفر ف ــى الس ــارة إل ــتثنائية واإلش االس
أو الخدمــات المرتبطــة بمناهضــة العنــف، أو إجــراءات 
بالتنســيق مــع أجهــزة  الطــوارئ  اإلبــالغ خــالل حالــة 
إعمــال القانــون فــي األماكــن المفتوحــة، والمتاحــة أثنــاء 
الظــروف االســتثنائية )الصيدليــات ومحــالت الســوبر 
تتماشــى  ذلــك(.  إلــى  ومــا  البقالــة  ومحــالت  ماركــت 
االتصــال  تعزيــز  مــع  أكبــر  بشــكل  األخــرى  التدابيــر 
ــالل  ــن خ ــة م ــراءات الحالي ــى اإلج ــول إل ــة الوص وإمكاني
نشــر الرســائل اإلعالميــة التــي ُتعِلــم جميــع وســائل 
ــغ  ــراءات التبلي ــيط إج ــة، وتبس ــل المتاح ــغ والتواص التبلي
التــي تســمح بمراعــاة األميــة والعزلــة اإلقليميــة والفقــر 

وصعوبــة الوصــول إلــى الوســائل التكنولوجيــة.

2. من أجل مجتمع يحمي 
المرأة ويدعمها بدالً من 

تعنيفها
اتخــاذ  إلــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تدعــو  كمــا 
ــاد  ــراءات إلبع ــاذ إج ــالل اتخ ــن خ ــف م ــع العن ــر لمن تدابي
المعتــدي فــي حالــة العنــف األســري أثنــاء الحجــر، وعبــر 
ــوارئ، أو  ــة الط ــان حال ــتثنائية إب ــفر اس ــح س ــح تصاري من
حظــر التجــول للبالغيــن، بغــض النظــر عــن جنســهم، أو 
منــع اللجــوء إلــى الوســاطة األســرية فــي حالــة العنــف 

الجســدي و / أو الجنســي. 
ــا دوًرا  ــع أيًض ــي المجتم ــي ف ــتوى الوع ــع مس ــب رف يلع
يتــم  بــأن  النســائية  المنظمــات  توصــي  إذ  أساســًيا: 
ذلــك فــي المراحــل األولــى، مــن خــالل إشــراك وســائل 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  مناهضــة  فــي  اإلعــالم 
االجتماعــي كشــريك رئيســي فــي التغييــر، ولكــن إيقــاظ 
الضميــر الجماعــي مــن خــالل حمــالت توعيــة وبرامــج 
مدرســية مالئمــة وبرامــج مجتمعيــة تســتهدف جميــع 
الفئــات العمريــة وجميــع الفئــات االجتماعيــة بهــدف 

تغييــر العقليــات. 
فــي  قصــوى  أولويــة  العنــف  منــع  يكــون  أن  يجــب 
السياســات والبرامــج العموميــة. وأن تتضمــن تتضمــن 
الطــوارئ  بحالــة  المتعلقــة  العموميــة  السياســات 

االجتماعــي.  النــوع  مقاربــة 
عالنيــة  نديــن  أن  علينــا  يجــب  نفســه،  الوقــت  فــي 
ــف  ــكل مكث ــل بش ــي، وأن نتواص ــف المنزل ــرة العن ظاه
حــول العقوبــات التــي يتعــرض لهــا مرتكبــو العنــف، وأن 
ــى  ــف عل ــه العن ــددة ألوج ــب المتع ــي بالعواق ــد الوع نزي

المعنيــات وأســرهم.

التوصيات
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3. زيادة كفاءة الخدمات 
العمومية في مواجهة 

العنف القائم على النوع 
االجتماعي

تعزيز وتنفيذ السياسة 
الوطنية لمناهضة العنف 

القائم على النوع االجتماعي

الخدمــات  جميــع  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تدعــو 
العموميــة إلــى جعــل مناهضــة العنــف ضــد النســاء 
األزمــات،  أوقــات  فــي  يجــب  كمــا  أولويــة.  والفتيــات 
إنشــاء آليــات خاصــة والتدخــل الفــوري لحمايــة المــرأة 

فــي وضعيــة العنــف. 
جميــع  علــى  الحفــاظ  خــاص  بشــكل  يتطلــب  وهــذا 
خدمــات العدالــة داخــل المحاكــم إبــان األزمات، وتســريع 
التحقيقــات مــن خــالل اعتبــار أي قضيــة تتعلــق بالعنــف 
ضــد المــرأة حالــة طارئــة، واإلبقــاء علــى الحصــول علــى 
فــي  للنســاء  طبيــة  وشــهادات  الطبيــة،  المســاعدة 
ــة العنــف مــن طــرف المستشــفيات، والحفــاظ  وضعي
علــى النفقــة للمطلقــات، وإنشــاء مراكــز إيــواء مالئمــة 
يواجهــون صعوبــات فــي  الذيــن  للنســاء واألطفــال 

ــرب.  ــق المغ ــع مناط جمي
االجتماعــي  اإلدمــاج  إعــادة  ضمــان  ينبغــي  وأخيــراً، 
التوجيــه  برامــج  إنشــاء  خــالل  مــن  النســاء  لهــؤالء 

اإلدمــاج. وإعــادة 

4. من أجل تعزيز اإلطار 
التشريعي والسياسي 

لمناهضة العنف ضد 
المرأة

مــن الناحيــة التشــريعية، يجــب تعديــل القانــون رقــم 
103.13 المتعلــق بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، الســيما 
المعنيــة  المــرأة  وحمايــة  العنــف  بمنــع  يتعلــق  فيمــا 
اعتبــار  يجــب  كذلــك،  الزوجــي.  االغتصــاب  وتجريــم 
لبــدء  كافيــا  ســببا  الضحيــة  مــن  المقدمــة  الشــكاية 
الدعــوى العموميــة. كمــا يجــب توفيــر حمايــة فوريــة 

للنســاء المعنيــات، بمــا فــي ذلــك اإلجــراء الوقائــي. 
بإصــالح  التســريع  إلــى  النســائية  المنظمــات  وتدعــو 
التشــريع الجنائــي وإجــراءات تقييــم منتظمــة إلعمــال 

103-13 ونشــره علــى نطــاق واســع. القانــون رقــم 

المغربيــة مــع  المعاييــر  االعتبــار مالءمــة  أخــذ بعيــن 
الدوليــة  المعاييــر 

فــي إطــار الجهــود المبذولــة لمناهضــة العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات، يوصــى بالنظــر فــي التصديــق علــى 
الصكــوك المرجعيــة الدوليــة مثــل اتفاقيــة اســطنبول 
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واتفاقيــة  والفتيــات.  النســاء  ضــد  العنــف  لمناهضــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 190 بشــأن القضــاء علــى 

ــل.  ــال العم ــي مج ــرش ف ــف والتح العن
وفــي الوقــت نفســه، بــذل الجهــود لمالءمــة القانــون 
ــة،  ــات الدولي ــي وااللتزام ــتور المغرب ــع الدس ــي م الوطن
بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل. 
األســرة  قانــون  فــي  بإصالحــات  تعزيزهــا  يجــب  كمــا 

الجنائيــة. المســطرة  وقانــون  العقوبــات  وقانــون 

5. من أجل مجتمع 
 
ً
مدني أفضل تجهيزا

وتثمينا في مواجهة 
العنف القائم على النوع 

االجتماعي
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــدرات منظم ــز ق ــاب تعزي ــي غي ف

ــف. ــاالت العن ــتجابة لح لالس
يصعب تقوية قدرات المرأة في وضعية العنف 

منظمــات  وفعاليــة  اســتمرارية  ضمــان  أجــل  مــن 
اتخــاذ تدابيــر لدعــم خدمــات  المجتمــع المدنــي، يجــب 
االســتماع  ومراكــز  للجمعيــات  بعــد  عــن  المســاعدة 
فــي  صعوبــات  يواجهــن  الالئــي  للنســاء  المخصصــة 
ــا  ــة. كم ــق المهمش ــيما المناط ــق، والس ــع المناط جمي

يجــب توفيــر الدعــم المالــي لهــا وتعزيــز قدراتهــا. 
الحــق  ليشــمل  التقنيــن  يمتــد  أن  يســتوجب  كمــا 
ــن  ــة ع ــكايات نياب ــم الش ــي تقدي ــائية ف ــات النس للجمعي

المتضــررات.  النســاء 
ــات  ــي ومؤسس ــع المدن ــن المجتم ــاون بي ــين التع تحس

ــة: ــات الدول وخدم
بــه  تقــوم  الــذي  العمــل  فعاليــة  ضمــان  أجــل  مــن 
الدولــة،  بــه  تقــوم  المدنــي، ومــا  المجتمــع  منظمــات 
البــد مــن العمــل التنســيقي بيــن جميــع المنظمــات 

المعنيــة.  والمؤسســات 

للتنســيق  وحــدات  إنشــاء  فــي  النظــر  ينبغــي  كمــا 
متعــددة الفاعليــن وإشــراك المنظمــات النســائية فــي 
ــرأة.  ــوق الم ــي حق ــرة ف ــا خبي ــرار باعتباره ــع الق ــا صن خالي
باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري توحيــد الوســائل 
المســتخدمة مــن قبــل مختلــف الجهــات الفاعلــة فيمــا 
ــاطر  ــر ومس ــة التقاري ــات وأنظم ــع المعطي ــق بجم يتعل

ــخ. ــاعدة، إل المس
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الملحق 1. قائمة الجمعيات التي 
ساهمت في الدراسة

1. جمعية عدالة

2. جمعية حركة تويزة

3. جمعية البسمة لتنمية المرأة والطفل

)ATEC( 4 - جمعية التحدي للمساواة والمواطنة

YTTO 5. جمعية مؤسسة يطو

6. رابطــة األلفيــة الثالثــة لتنميــة العمــل الجمعــوي فــي الجنــوب – شــبكة 

أناروز

)ANARUZ )ATMDAS-ANARUZ

)AAF( 7. جمعية التطلعات النسائية

8. جمعية وجدة عين غزال 2000

)AMDF( 9. الجمعية المغربية لحقوق المرأة

10. جمعية النخيل

11. جمعية السيدة الحرة للمواطنة والمساواة

12. جمعية مركز حقوق الناس

13. جمعية مبادرة لحماية حقوق المرأة - بني مالل )IPDF بني مالل(.

14. جمعية إنصاف - الدار البيضاء

)ASF(15. جمعية التضامن النسائي

16. جمعية السناء النسائية

17. جمعيــة إنصــات لمحاربــة العنــف ضــد المــرأة - بنــي مــالل )إنصــات بنــي 

مالل(.

AMANE 18. جمعية مستقبل أفضل ألطفالنا

19. جمعية الفضاء الجمعوي النسائي أيت أورير

الملحقات
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الملحق 2:

رسوم بيانية

للبيانات
الكمية المجمعة
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2778 
بيانات متعلقة ب

عدد النساء اللواتي يعلن أنهن ضحايا لكل شكل من 
أشكال العنف في مراكز االستماع التابعة لمنظمات 

المجتمع المدني

التابعة  االستماع  لمراكز  يعلن  اللواتي  النساء  عدد 
سياق  لكل  ضحايا  أنهن  المدني  المجتمع  لمنظمات 

عنف

الفئات العمرية

مع / بدون أطفال

قطاع العمل

92 فعل عنف جسدي (أعلنت كل  30 امرأة أنهن ضحية  علنت 
امرأة عن 3 أعمال عنف على األقل)

أعلنت 45 امرأة أنهن ضحية 151 فعل عنف نفسي (أعلنت كل 
امرأة عن 3 أعمال عنف على األقل)

العنف هو مركب ومتعدد :
وفًقا لبيانات جمعية الفضاء الجمعوي النسائي لدائرة وباشوية 
ايت أورير، كل امرأة ضحية للعنف تعاني من معدل شكلين من 
5 أفعال عنف. وبالتالي،  إلى   3 بين  تترجم  ، والتي  العنف  أشكال 

تواجه كل ضحية عدة أفعال شنيعة

البيت الزوجي و العائلي هو موقع العنف الرئيسي

تمثل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 38 
عاًما ٪64 من النساء ضحايا العنف

ضحايا  هم  طفل   901 أن  الجمعيات  إحدى  أعلنت 
 558 مقابل  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  للعنف 

امرأة تدعمها الجمعية

منظمات  حددت   ، دعمهن  تم  امرأة   2778 بين  من 
المجتمع المدني 938 عاملة فقدن دخلهن ، أي 34٪.

1/5 من النساء في حالة العنف ال يتمتعن  حوالي 
باالستقالل المالي.

لديهن  الالئي  العنف  حالة  في  النساء  من   80٪
غير  نشاط  أو  عمل  لديهن  للدخل  مدر  نشاط 

رسمي.

ملخص للبيانات الكمية الواردة من 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه الدراسةملخص للبيانات الكمية الواردة من 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه الدراسة

عازبة

الدار البيضاء-سطات
مراكش-آسفي
فاس-مكناس
المنطقة الشرقية
الرباط-سال-القنيطرة
درعة-تافياللت
كلميم-واد نون

طنجة-تطوان-الحسيمة
بني مالل-خنيفرة

سوس-ماسة
العيون الساقية الحمراء
الداخلة وادي الذهب

منها األمهات العازبات
متزوجة
مطلقة
ارملة
بيانات غير متوفرة

الدعم النفسي
بحاجة إلى معلومات تتعلق 
Covid19 بالمساعدة المالية لـ

المساعدة القضائية
حاجة السكن
الدعم الطبي
الدعم المادي
خدمات أخرى تتعلق بسياق 
الوباء

النساء اللواتي تمكنت من 
الحصول على الخدمات الصحية

النساء اللواتي استطعن 
االتصال بالنيابة العامة

النساء اللواتي حصلن على خدمة 
واحدة على األقل من هذه الخدمات

النساء اللواتي استطعن 
االتصال بالشرطة

عدد النساء اللواتي حصلن على الخدمات

غير مدعومعدد االحتياجات التي تدعمها منظمات المجتمع المدني

خدمات أخرى تتعلق بسياق 
الوباء

حاجة السكن
الدعم الطبي
بحاجة إلى معلومات تتعلق 
Covid19 بالمساعدة المالية لـ

الدعم المادي
الدعم النفسي
المساعدة القضائية

عنف قانوني

عنف جنسي

عنف جسدي
عنف نفسي
عنف إقتصادي

السياق المهني
سياق الفضاء العام

60سنة ومافوق 
أقل من 18 سنة
من 49 إل59 عاماً
من 39 إلى 48 عاماً
من 29إلى 38 عاماً
من 19 إلى 28 عاًما
بيانات غير متوفرة

ليس لديها أطفال

لديها أطفال
بيانات غير متوفرة

بحث عن وظيفة
القطاع المهيكل
غير ناشطة
القطاع الغير المهيكل
بيانات غير متوفرة

السياق الرقمي
السياق المؤسسي
السياق العائلي
السياق الزوجي

مها ستال ا تم  لمة  مكا  4 7 6 8 بين  من 
مكالمة

 

الحالة االجتماعية

التوزيع الجغرافي للمتصالت

من  أكثر  العازبات  واألمهات  المتزوجات  النساء  تشكل 
الخصوص  وجه  على  ذلك  تفسير  (يمكن  العينة  نصف 
األمهات  دعم  في  لجمعيتين  الحصري  العمل  بسبب 

العازبات).  

تمت تلبية أكثر من ٪100 من احتياجات الخدمات 
بعض  (بسبب  المادية  والمساعدات  األخرى 
المبادرات العفوية من قبل بعض الجمعيات مثل النخيل 

وإنصاف).

تغطي االحتياجات هنا كال من الطلبات من حيث التوجيه اإلحتياجات المعرب عنها
وصل  كحلقة  المدني  المجتمع  لمنظمات  األول  (الدور 

بين المستفيدين والخدمات العامة) والدعم.

استجابات منظمات المجتمع المدني لالحتياجات 
المعبر عنها

تمكنت ٪23 من النساء من االتصال بالشرطة ؛اإلستفادة من الخدمات العامة

تمكنت ٪7 من النساء من االتصال بالنيابة العامة ؛

الخدمات  إلى  الذهاب  على  قدرت  النساء  من   18٪
الصحية.
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2778 
بيانات متعلقة ب
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بدعƠƠم:

و مسƠƠاعدة:




