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مƠƠة مقد

جزء

السياق

إن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان إذ يؤكــد علــى أن 
»االعتــراف بالكرامــة المتأصلــة ألفــراد األســرة البشــرية 
القابلــة  وغيــر  المتســاوية  وبحقوقهــم  جميعهــم 
للتصــرف يشــكل أســاس الحريــة والعدالــة والســالم 
فــي العالــم«1، فإنــه قــد كــرس الحــق فــي الكرامــة كحــق 
ــه. وينــص  أساســي يمكــن لــكل إنســان االســتفادة من
المغــرب  التزامــات  مــع  تماشــيا  المغربــي،  الدســتور 
الدوليــة، فــي الفقرتيــن األولييــن مــن المــادة 22 منــه 
أو  الجســدية  بالســالمة  المــس  يجــوز  »ال  أنــه  علــى 
ــل أي  ــن قب ــرف، وم ــي أي ظ ــخص، ف ــة ألي ش المعنوي
ــل  ــد أن يعام ــوز ألح ــة. ال يج ــة أو عام ــت، خاص ــة كان جه
الغيــر، تحــت أي ذريعــة، معاملــة قاســية أو ال إنســانية أو 

مهينــة أو حاطــة بالكرامــة اإلنســانية«.

علــى الرغــم مــن هــذه الحمايــة القانونيــة، ال يــزال العنــف 
ضــد النســاء، فــي المغــرب والعالــم، ظاهــرة واســعة 
النطــاق تشــكل انتهــاًكا لحقــوق اإلنســان2 وأحــد أوجــه 

التمييــز المتطرفــة علــى أســاس الجنــس.

1  ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بتاريخ 01 دجنبر 8491.
2  المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، 3991.
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ما هو وضع النساء في وضعية 
عنف قبل أزمة كوفيد19-؟

فــي كل أرجــاء المعمــور، مــا يقــرب مــن ٪70 مــن النســاء 
يتعرضــن للعنــف الجســدي أو الجنســي فــي حياتهــن. 
 ،2012 ومــن بيــن جميــع النســاء اللواتــي ُقتلــن ســنة 
ُقتلــت نصــف النســاء تقريًبــا علــى يــد األزواج أو أحــد أفراد 
ــع  ــاء مرتف ــد النس ــف ض ــار العن ــدل انتش ــرة. ومع األس
للغايــة لدرجــة أن منظمــة الصحــة العالميــة وصفتــه 
فــي عــام 2014 بأنــه »وبــاء عالمــي« وأزمــة صحيــة عامــة.

وفــي المغــرب، أجــرت المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ضــد  العنــف  حــول  وطنييــن  اســتطالعين   )HCP(
النســاء، أجــري آخرهــا بيــن فبرايــر ويوليــو2019 5. ووفًقــا 
ضــد  العنــف  فــإن  االســتطالع،  لهــذا  األولــى  للنتائــج 
النســاء حاضــر بكثافــة ومقبــول اجتماعًيــا فــي المغــرب. 
وهكــذا، فمــن بيــن 13.4 مليــون امــرأة، أكثــر مــن 7.6 
عاًمــا،   74 و   15 بيــن  أعمارهــن  تتــراوح  امــرأة،  مليــون 
ــل  ــن فع ــن م ــاث(، »عاني ــكان اإلن ــن الس ــن ٪57 م يمثل
عنــف واحــد علــى األقــل، وجميــع الســياقات وجميــع 
األشــكال مجتمعــة خــالل االثنــي عشــر شــهًرا الســابقة 

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

-ua-tairassimmoC-tuaH-ud-euqinummoC/am.pch.www//:sptth
-ed-elanoitanretni-te-elanoitan-engapmac-al-ed-noisacco-l-a-nalP

lmth.1142a_l-ruop-noitasilibom, 9 نونبر 0202.

ما هو العنف ضد المرأة؟

ــه  ــى أن ــرأة« عل ــد الم ــف ض ــدة »العن ــم المتح ــّرف األم تع
ــب  ــس ويترت ــة الجن ــه عصبي ــع إلي ــف تدف ــل عني »أي فع
ــرأة،  ــاة للم ــه، أذى أو معان ــب علي ــح أن يترت ــه، أو يرج علي
ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية 
بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو 
القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث 

ــة.3«. ــة أو الخاص ــاة العام ــي الحي ــك ف ذل
وفــي المغــرب، عــرف العنــف ضــد المــرأة ســنة 2018 
بموجــب المــادة 1 مــن القانــون رقــم 103.13 المتعلــق 
أو  مــادي  فعــل  كل  النســاء4  ضــد  العنــف  بمكافحــة 
ــرر  ــه ض ــب علي ــز.  يترت ــه التميي ــاع أساس ــوي أو امتن معن

جســدي أو نفســي أو جنســي أو اقتصــادي للمــرأة«.

3  الجمعية العامة لألمم المتحدة، إعالن بشأن القضاء على العنف ضد 
المرأة،3991.

4  الظهير الشريف رقم 1-81-91 المؤرخ في 5 جمادى الثانية 9341 )22 فبراير 
8102( بتنفيذ القانون رقم 301-31.
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لالســتطالع«. ومــن بينهــن، أعلنــت 6.1 مليــون امــرأة )أو 
٪52( أنهــن فــي وضعيــة عنــف فــي إطــار الــزواج. وُينظــر 
ــه  ــى أن ــع عل ــاق واس ــى نط ــاء عل ــد النس ــف ض ــى العن إل
ــاء و 40٪  ــن النس ــن ٪38 م ــرب م ــا يق ــاص )لم ــأن خ ش
مــن الرجــال(، ممــا أدى بشــكل ملحــوظ إلــى عــدم إبــالغ 
أأفعــال  وتعــد  نــادرا.  إال  بذلــك  المختصــة  الســلطات 
 8٪ مــن  ألقــل  للســلطات  مقاربــة  موضــوع  العنــف 
مــن حــاالت العنــف األســري و٪11.3 مــن حــاالت العنــف 
ــة  ــتطالع المندوبي ــف اس ــا كش ــزواج. كم ــاق ال ــارج نط خ
الســامية للتخطيــط أيًضــا أن الشــابات، ذوات المــوارد 
التعليميــة  المســتويات  وذوات  األقــل  االقتصاديــة 

المتوســطة، يتعرضــن لمزيــد مــن العنــف الزوجــي.

كيف يتم حماية النساء في 
وضعية عنف؟ 

فــي هــذا الســياق، وبعــد إجــراءات الترافــع التــي قامــت 
بهــا الجمعيــات النســائية، تــم الشــروع فــي إصالحــات 
تشــريعية وتدابيــر دعــم النســاء والفتيــات فــي وضعيــة 

ــا. ــن وتعزيزه ــة حقوقه ــل حماي ــن أج ــف م عن

وعلــى الصعيــد الدســتوري، اعتمــد المغــرب فــي 2011 
دســتوًرا يحظــر التمييــز علــى أســاس الجنــس، ويكــرس 
المســاواة والتكافــؤ )الفصــل 19(، ويضمــن الســالمة 

الجســدية والمعنويــة للفــرد )المــادة 22(.
ســيادة  علــى  ديباجتــه،  فــي  الدســتور،  يؤكــد  وعليــه، 
المعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان على التشــريعات 
ــى  ــاء عل ــة القض ــبقية اتفاقي ــرس أس ــا يك ــة )مم الوطني

ــاء(. ــد النس ــز ض ــكال التميي ــع أش جمي

ــد  ــي العدي ــروع ف ــم الش ــمى، ت ــون األس ــذا القان ــع ه  م
مــن مشــاريع اإلصــالح التشــريعي لجعــل التشــريعات 
ــتور  ــن الدس ــع كل م ــقة م ــة ومتناس ــة متوافق الوطني
والنظــام العالمــي لحقــوق النســاء، باعتمــاد القانــون 
بإنشــاء  والمتعلــق   2017 غشــت  فــي   79.14 رقــم 
المناصفــة  هيئــة  وهــي  متخصصــة،  دســتورية  هيئــة 
)APALD(. ويوفــر  التمييــز  ومناهضــة جميــع أشــكال 
القانــون رقــم 103.13 بشــأن العنــف ضــد النســاء، والــذي 
اعتمــده البرلمــان فــي 14 فبرايــر 2018 ودخــل حيــز التنفيذ 
فــي 12 شــتنبر 2018، »نًصــا قانونًيــا ومعيارًيــا ومتماســًكا 
شــروط  مــن  األدنــى  الحــد  لضمــان  وقابــال  وواضًحــا 
وضعيــة  فــي  للنســاء  القانونيــة  الحمايــة  ومعاييــر 
بتنقيــح مشــاريع  البرلمــان حاليــا  يقــوم  عنــف«6. كمــا 
ــون  ــي وقان ــون الجنائ ــالح القان ــة بإص ــن المتعلق القواني

الجنائيــة. المســطرة 

6  حسب ما ورد في البيان الصحفي الرسمي الذي أعلن تمرير القانون في 
البرلمان.
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إلــى جانــب هــذا التقــدم فــي المجــال التشــريعي، أطلــق 
المغــرب عــدة اســتراتيجيات وخطــط عمل مؤسســاتية 
فــي  االجتماعــي  النــوع  مقاربــة  اعتمــاد  إلــى  تهــدف 
تطويــر  مــع   ،2002 عــام  منــذ  القطاعيــة  سياســاته 
اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد النســاء 

وتحديثهــا.  )SNLCVFF( والفتيــات« 
ــاء  ــد النس ــف ض ــاتية للعن ــة المؤسس ــت المحارب وأُدرج
بيــن  للمســاواة  الحكومــة  خطــة  فــي  ذلــك  بعــد 
الجنســين، التــي تشــكل إطــار التقــارب بيــن مبــادرات 
ــن  ــاواة بي ــال المس ــي مج ــة ف ــة المختلف اإلدارات الوزاري
الجنســين. وتبعــت الخطــة الحكوميــة األولــى للمســاواة 
بيــن الجنســين )2012-2016( الخطــة الحكوميــة الثانيــة 

.2021-2017 للفتــرة   )EMP II( للمســاواة 

االجتماعيــة  والتنميــة  التضامــن  وزارة  حــددت  وقــد 
التــي  الجهــود   )MSDSEF( واألســرة  والمســاواة 
طورتهــا اإلدارات القطاعيــة المعنيــة بتقديــم الخدمــات 
العنــف، فــي دليــل  للنســاء فــي وضعيــة عنــف مــن 
ــية  ــتقبال المؤسس ــدات االس ــط لوح ــم خرائ ــر رس يوف
االبتدائيــة، ومحاكــم  المحاكــم  بعــض  الموجــودة فــي 
االســتئناف، والمستشــفيات العامــة، ومراكــز الشــرطة 

والــدرك. ويقــدم الدليــل الجــرد التالــي:

علــى مســتوى وزارة العــدل، 87 وحــدة اســتقبال 	 
تتألــف  المملكــة،  فــي  مدينــة   70 مــن  أكثــر  فــي 

مــن ممثليــن عــن الــوزارة )مثــل قاضــي التحقيــق( 
اســتقبال  عــن  مســؤول  اجتماعــي  ومســاعد 
النســاء واألطفــال فــي وضعيــة عنــف مــن خــالل 
ومســاعدتهم  لهــم  االســتماع  خدمــات  تقديــم 

حقوقهــم. معرفــة  علــى 
هنــاك 	  العامــة،  بالمستشــفيات  يتعلــق  وفيمــا 

مكونــة  اســتقبال  وحــدة   100 مــن  بقليــل  أقــل 
وممرضــات  نفســيين  وأخصائييــن  أطبــاء  مــن 
وأخصائييــن اجتماعييــن مســؤولون عــن اســتقبال 
الصحيــة  وضعيتهــم  وتتبــع  واألطفــال  النســاء 

لهــم. الالزمــة  الخدمــات  وتقديــم 
لألمــن 	  العامــة  لــإدارة  بالنســبة 

الوطنــي)NSGD(231  وحــدة اســتقبال واســتماع 
ــع  ــي جمي ــف ف ــة عن ــي وضعي ــاء ف ــة للنس مخصص
القيــادات اإلقليميــة العشــرين، ممــا يمنــح ضبــاط 
واالســتماع،  الدعــم،  دور  القضائيــة  الشــرطة 

 . جيــه لتو ا و
اإلدارة 	  اعتمدتهــا  التــي  الهيكلــة  إعــادة  وخطــة 

تتعلــق   2019 عــام  فــي  الوطنــي  لألمــن  العامــة 
أيًضــا باالســتقبال فــي أقســام الشــرطة للنســاء 
فــي وضعيــة عنــف. ويعــد موظفــو االســتقبال 
هــؤالء، المعينــون فــي 431 مقاطعــة علــى صعيــد 
التــراب الوطنــي، مســؤولين عــن ضمــان جــودة 
ــة  ــي وضعي ــاء ف ــى النس ــتماع إل ــتقبال واالس االس

عنــف.
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الخاليــا 	  فــإن  الملــي،  بالــدرك  يتعلــق  فيمــا 
إلــى  واالســتماع  االســتقبال  عــن  المســؤولة 
النســاء والفتيــات فــي وضعيــة عنــف: مــن أجــل 
الشــروع فــي التحقيــق وإحالــة الملفــات إلــى الدائــرة 
ضابــط  مــن  الوحــدات  هــذه  وتتكــون  المعنيــة. 
بقاصــر/  األمــر  يتعلــق  )عندمــا  قضائيــة  شــرطة 

اجتماعــي. وأخصائــي  متــورط( 

وفــي 23 مايــو 2019، تــم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة للتكفــل 
اللجنــة  بالنســاء فــي وضعيــة عنــف7. وتهــدف هــذه 
إلــى تعزيــز إضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى آليــات 
فــي  والمتدخليــن  الفاعليــن  مختلــف  بيــن  التنســيق 
مجــال مكافحــة العنــف ضــد النســاء، وال ســيما فيمــا 
ــدف  ــي ته ــات الت ــل اآللي ــي تفعي ــاهمة ف ــق بالمس يتعل
إلــى تحســين إدارة عمــل وحــدات التكفــل بالنســاء فــي 

وضعيــة العنــف علــى المســتوى الوطنــي.

فــإن  المؤسســاتية،  الخدمــات  هــذه  إلــى  باإلضافــة 
المجتمــع المدنــي المغربــي يتوفــر علــى شــبكة واســعة 
والمواكبــة  والدعــم  والتوجيــه  االســتماع  مراكــز  مــن 
تنســيق  ويتــم  عنــف.  وضعيــة  فــي  للنســاء  واإليــواء 
اســتجابة  لضمــان  الوطنيــة  الشــبكات  مــن  العديــد 
خــالل  مــن  المغــرب  مناطــق  جميــع  فــي  إقليميــة 
تنســيقات جمعويــة محليــة. كمــا تشــرف وتديــر بعــض 

-noissimmoc-enud-erutitsevni/setilautca/rf/am.vog.hdid//:ptth 7
/ed-semitciv-semmef-sed-egrahc-ne-esirp-al-ruop-elanoitan

التعــاون  )OSC( بتفويــض مــن  النســائية  الجمعيــات 
لــه.  التابعــة  الوظائــف  المتعــددة  المراكــز  الوطنــي 
بينمــا تديــر منظمــات أخــرى مراكزهــا المســتقلة. وإذا 
كانــت مراكــز االســتماع والتوجيــه هــذه تقــدم الخدمــات 
الضروريــة لتمكيــن النســاء والفتيــات فــي وضعيــة عنــف 
ــكل  ــن بش ــن يعاني ــن، إال أنه ــى حقوقه ــوج إل ــن الول م
متزايــد مــن صعوبــات فــي التمويــل وخفــض الميزانيــة، 
والــذي ال بــد أنــه أدى إلــى إغــالق بعــض المراكــز، وبالتالــي 
تقليــل الخدمــات المتاحــة. ومــع ذلــك، ال تــزال الجمعيات 
النســائية متحمســة إليجــاد حلــول مبتكــرة وأقــل تكلفــة 

للحفــاظ علــى هــذه الخدمــات األساســية.

وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الجهــود، البــد مــن تحســين 
مســار التكفــل بالنســاء فــي وضعيــة عنــف، وكذلــك 
ــر اإليــواء فــي حــاالت الخطــر، لتمكيــن المــرأة مــن  توفي
الخــروج مــن دائــرة العنف. وقد أشــارت جمعيــات الدفاع 
عــن حقــوق المــرأة، فــي بيــان صحفــي بتاريــخ 14 مــارس 
2019، إلــى أن »التحديــات ال تــزال كبيــرة، الســيما فــي 
مجــال الرعايــة الواجبــة مــن جانــب الدولــة فيمــا يتعلــق 
دعمهــن  فــي  ومســؤولياتها  النســاء  مــن  بالضحايــا 
وإيوائهــن وتمكينهــن االجتماعــي واالقتصــادي. وبهــذه 
ــن  ــدار قواني ــة بإص ــة المغربي ــب الحكوم ــبة نطال المناس
ــرية  ــوارد البش ــا بالم ــواء وتزويده ــز اإلي ــية لمراك أساس
ــق  ــة وف ــا الداعم ــاز مهمته ــن إنج ــن م ــة لتتمك والمادي
المعاييــر والممارســات المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن، 
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وإيــواء الضحايــا مــن النســاء والفتيــات وتخفيــف األعبــاء 
ــات حقــوق المــرأة التــي تبقــى أول  التــي تتحملهــا جمعي

مــن يتدخــل فــي هــذه الحــاالت«.8

ــراءات،  ــذه اإلج ــذ ه ــن تنفي ــم م ــى الرغ ــك، وعل ــع ذل وم
ــن  ــاع ع ــي االمتن ــف ف ــة عن ــي وضعي ــاء ف ــتمر النس تس
التنديــد باألفعــال التــي يتعرضــن لهــا، حتــى لــو كانــت 
هــذه المعــدالت تتحســن تدريجيــاً. وفــي الواقــع، وفًقــا 
لالســتطالع الوطنــي حــول العنــف ضــد المــرأة الــذي 
أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، والــذي تــم إجــراءه 
9 فــي أعقــاب أخطــر حادثــة  بيــن فبرايــر ويوليــو2019 
عنــف جســدي و / أو جنســي تعرضــت لهــا النســاء خــالل 
12 شــهر فــي األشــهر األخيــرة، قــدم ٪10.5 مــن ضحايــا 
ــف  ــي ٪18 للعن ــام 2009 )حوال ــي ع ــل ٪3 ف ــف مقاب العن
الجســدي وأقــل مــن ٪3 للعنــف الجنســي( شــكاية لــدى 
الشــرطة أو أي ســلطة أخــرى مختصــة. وهــم أقــل مــن 
٪8 فــي حــاالت العنــف الزوجــي مقابــل ٪11.3 للعنــف 

8 بيان صحفي بتاريخ 41 آذار / مارس 9102 للجمعيات الموقعة وهي:   
فيدراليات جمعيات حقوق المرأة )FDLF(، والجمعية الديمقراطية لنساء 

المغرب )MFDA(، واتحاد العمل النسائي )FAU(، والجمعية المغربية لمكافحة 
العنف ضد المرأة )FEVMA(، ومنتدى جسور النساء المغربيات، والجمعية 

المغربية للدفاع عن حقوق المرأة )FDMA( بمناسبة الدورة 36 للجنة األمم 
المتحدة لوضع المرأة حول موضوع: »التمكين االقتصادي والحماية االجتماعية 

للنساء والفتيات«.
9  بيان صحفي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة الحملة 

الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء. متوفر على 
-ua-tairassimmoC-tuaH-ud-euqinummoC/am.pch.www//:sptth  موقع

-ed-elanoitanretni-te-elanoitan-engapmac-al-ed-noisacco-l-a-nalP
lmth.1142a_l-ruop-noitasilibom, 9 نونبر 0202.

ــل  ــاطة، وتدخ ــزاع بالوس ــل الن ــكل ح ــي. ويش ــر الزوج غي
األســرة، والخــوف مــن االنتقــام مــن قبــل المعتــدي، 
والشــعور بالعــار أو اإلحــراج، خاصــة فــي حــاالت العنــف 
ــن  ــا م ــع الضحاي ــي تمن ــية الت ــباب الرئيس ــي، األس الجنس
تقديــم شــكاية إلــى الجهــات المختصــة. كمــا يكشــف 
لجــوء  أن  للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  اســتطالع 
الضحايــا إلــى الجمعيــات النســائية بعــد وقــوع حادثــة 
 2.5٪ وهــي  النســاء.  مــن   1.3٪ فقــط  يخــص  العنــف 
لضحايــا العنــف األســري مقابــل ٪0.3 فــي حــاالت العنف 

فــي أماكــن أخــرى.

10

المقدمة



تداعيات أزمة كوفيد 19- على 
العنف ضد النساء 

وألن األزمــات جميعهــا تقلــل مــن الفــرص والولــوج 
إلــى المــوارد، فإنهــا تعــزز التمييــز، الســيما علــى أســاس 
األزمــات  أدت  وقــد  والوســط.  والجنــس  الســن 
القــرن  مــن  األول  العقــد  فــي  العالميــة  االقتصاديــة 
الحــادي والعشــرين إلــى زيــادة الهشاشــة والحرمــان 
االجتماعــي  اإلنفــاق  وخفــض  للنســاء،  االقتصــادي 
عرضــة  أكثــر  النســاء  وجعــل  والتعليمــي،  والصحــي 
األزمــة  أدت   ،2020 عــام  وفــي  والعنــف.  لالســتغالل 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  وّلدهــا  التــي  الصحيــة 
)كوفيــد 19-( إلــى زيــادة حــدة التفــاوت الموجود مســبًقا، 
االجتماعيــة  النظــم  فــي  الضعــف  نقــاط  وكشــفت 
والسياســية واالقتصاديــة، والتــي بدورهــا تســاهم فــي 

تفاقــم آثــار الوبــاء.

وفــي المغــرب، كمــا فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم، 
اســتجابة  مــن  كجــزء  الحجــر  تدابيــر  اســتخدام  أدى 
الحكومــة لهــذه األزمــة الصحيــة، إلــى تفاقــم الضغــوط 
ــادة  ــن زي ــاوف م ــارة المخ ــة، وإث ــة واالجتماعي االقتصادي
الــزواج واألســرة، والــذي  العنــف، الســيما فــي إطــار 
المتحــدة  األمــم  لهيئــة  التنفيذيــة  المديــرة  وصفتــه 
مــن  الرغــم  وعلــى  الوهمــي«10.  »الوبــاء  بـــ  للمــرأة 

-tnemetats/4/0202/seirots/swen/rf/gro.nemownu.www//:sptth  10
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المتحــدة  األمــم  وكاالت  جمعتهــا  البيانات11التــي  أن 
المختلفــة ال تــزال جزئيــة، إال أنهــا تعطــي صــورة واضحــة 
جــًدا عــن الوضــع. إذ أنــه فــي معظــم البلــدان المتضــررة 
مــن كوفيــد19-، أبلغــت خطــوط المســاعدة والشــرطة 
ــي  ــة ف ــادة ملحوظ ــن زي ــرى ع ــوارئ األخ ــات الط وخدم
حــاالت العنــف المنزلــي، بمــا فــي ذلــك إســاءة معاملــة 
األطفــال والعنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء مــن قبــل 

الحميميــن. شــركائهن 

وفــي الواقــع، يزيــد الحجــر مــن الوقــت الــذي تقضيــه 
النســاء فــي وضعيــة عنــف برفقــة شــركاء عنيفيــن، 
ويعــزز عزلتهــم االجتماعيــة، ويقلــل هوامــش عمــل 
الســلطات العموميــة والجمعيــات النســائية المشــاركة 
عنــف  وضعيــة  فــي  والفتيــات  النســاء  رعايــة  فــي 

وحمايتهــن.

/stnemhcatta/sretrauqdaeh/aidem/-/gro.nemownu.www//:sptth  11
-nemow-tsniaga-ecneloiv-feirb/0202/snoitacilbup/yrarbil/snoitces

0273=sv&rf=al?fdp.rf-91-divoc-gnirud-noitcelloc-atad-slrig-dna
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أهداف الدراسة 
ومنهجيتها

أهداف الدراسة

ــد19-  ــة كوفي ــز بأزم ــذي تمي ــام ال ــياق الع ــذا الس ــي ه ف
األساســية  والخدمــات  الرعايــة  عرفــت  وعواقبهــا، 
للنســاء فــي وضعيــة عنــف تراجعــا خطيــرا فــي وحــدات 
حشــد  تــم  عندمــا  الســيما  والرعايــة،  االســتقبال 
كوفيــد19-،  حــاالت  إلدارة  الحكومييــن  المســؤولين 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك، وعل ــع ذل ــفر. وم ــود الس ــرض قي وف
ــر الحجــر العــام،  القيــود واإلكراهــات التــي يفرضهــا تدبي
فقــد عبــأت الجمعيــات النســائية إمكاناتهــا المتواضعــة 
لضمــان اســتمرار الدعــم للنســاء والفتيــات فــي وضعيــة 
الهاتــف  عبــر  االســتماع  خدمــات  خصوصــا  عنــف، 
والنســاء،  للضحايــا  االجتماعــي  التواصــل  وتطبيقــات 

والحفــاظ عــن عملهــا بمنطــق القــرب.  
والدوليــة  الوطنيــة  الســاحة  فــي  دورهــا  وبحكــم 
ودعمهــا لوضــع حــد للعنــف ضــد النســاء عبــر إجــراءات 
الوقايــة منــه، نصبــت منظمــات حقــوق المــرأة نفســها 
المؤسســاتية  اإلدارات  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  بالفعــل 
ــتجابة  ــي االس ــاركة ف ــة المش ــات الفاعل ــن الجه ــن بي م
ضــد  العنــف  خصوصــا  كوفيــد19-  أزمــة  لعواقــب 
النســاء. وهــذه الدراســة التحليليــة، التــي تهــدف إلــى 
رســم صــورة لتجــارب النســاء والفتيــات فــي وضعيــة 

عنــف أثنــاء الحجــر بنــاًء علــى تقاريــر االســتماع مــن 19 
جمعيــة مــن الجمعيــات النســائية، وقــد صممــت لتكــون 
اســتمراًرا لإجــراءات التــي قــام بهــا المجتمــع المدنــي 
المنخــرط فــي مناهضــة العنــف ضــد المــرأة عبــر تقديــم 
عــن  والدفــاع  عنــف  وضعيــة  فــي  للنســاء  الخدمــات 
حقوقهــن. ومــن أجــل تقريــب الوقائــع التــي مــرت بهــا 
ــك  ــي، وكذل ــر الصح ــرة الحج ــالل فت ــات خ ــاء والفتي النس
الحصــول  فــي  يواجهنهــا  التــي  المعيقــات  مختلــف 
البيانــات  إثــراء  فــي  والمســاهمة  الخدمــات،  علــى 
والتحليــالت المتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء والفتيــات 
عشــرين  حوالــي  جهــود  تضافــرت  الوبــاء،  فتــرة  فــي 
جمعيــة نســائية وشــبكات لمراكــز االســتماع للنســاء 
فــي وضعيــة عنــف، بدعــم مــن هيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة، لتبــادل المعطيــات التــي تــم تجميعهــا مــن خالل 
ــدرج  ــف. وين ــة عن ــي وضعي ــات ف ــاء والفتي ــة النس مواكب
هــذا العمــل ضمــن المحــور االســتراتيجي لهيئــة األمــم 
المتحــدة للمــرأة »منــع العنــف ضــد المــرأة ومناهضتــه«.
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محتوى الدراسة

ترســم الدراســة الكيفيــة أواًل صــورة لحالــة العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات أثنــاء الحجــر الصحــي فــي المغــرب، بين 
20 مــارس و 30 مايــو 2020. وقــد تــم جمــع المعطيــات 
التــي تمــت معالجتهــا فــي هــذه الدراســة مــن طــرف19 
جمعيــة مــن الجمعيــات النســائية التــي قدمــت خدمــات 
مراكــز  عبــر  أخــرى  وخدمــات  والتوجيــه  االســتماع 

ــة. ــرة المعني ــالل الفت ــا خ ــة له ــتماع التابع االس

ويمكــن هــذا الجــرد مــن توضيــح مــدى العنــف الــذي 
تتعــرض لــه النســاء والفتيــات أثنــاء الحجــر الصحــي، مــن 

ــذه. ــتماع ه ــز االس ــة بمراك ــاالت المتصل ــالل الح خ

مــن  العديــد  الكيفيــة  الدراســة  هــذه  تقــدم  وأخيــًرا، 
والجهــات  النــاس  عامــة  تســتهدف  التــي  التوصيــات 
العموميــة،  والســلطات  والجمعيــات،  الرســمية، 

عنــف. وضعيــة  فــي  والنســاء 
ــوم،  ــوع الي ــد19- موض ــاء كوفي ــزال وب ــع، ال ي ــي الواق وف
وال تــزال إدارة األزمــة الصحيــة إحــدى األولويــات إلــى 
تضميــن  وتتطلــب  االقتصــادي،  االنتعــاش  جانــب 
والفتيــات.  النســاء  ضــد  العنــف  الحتــواء  االســتجابة 
ولكــون الحــق فــي األمــن حقــاً أساســياً مــن حقــوق 
21 مــن الدســتور المغربــي،  اإلنســان تضمنــه المــادة 
ــي  ــات ف ــاء والفتي ــة النس ــان حماي ــروري ضم ــن الض فم

وضعيــة عنــف فــي جميــع الظــروف.

منهجية التحليل

التــي  المعطيــات  علــى  بنــاًء  التقريــر  هــذا  إعــداد  تــم 
التابعــة  االســتماع  مراكــز  طــرف  مــن  تجميعهــا  تــم 
للجمعيــات النســائية الشــريكة فــي هــذه الدراســة حــول 
ــددة  ــرة المح ــالل الفت ــات خ ــاء والفتي ــد النس ــف ض العن
الحكومــة  أصدرتــه  الــذي  الصحــي  الحجــر  بمرســوم 
اعتبــاًرا مــن 20 مــارس 2020 تزامنــا مــع األزمــة الصحيــة 

.19 لكوفيــد- 

فــي  ناشــطة  مغربيــة  مدنيــة  جمعيــة   19 توحــدت 
ضــد  للعنــف  ومناهضــة  المــرأة  حقــوق  عــن  الدفــاع 
النســاء لرســم صــورة للعنــف الــذي تعرضــت لــه النســاء 
والفتيــات خــالل فتــرة الحجــر الصحــي، أي مــا بيــن 20 
المعطيــات  2020. وتغطــي هــذه  30 مايــو  و  مــارس 
معظــم مناطــق التــراب الوطنــي، ســواء كانــت حضريــة 

أو شــبه حضريــة أو قرويــة.
تــم  الــذي  الكمــي12،  التحليــل  اســتبيان  إرســال  تــم   
اســتكماله الحًقــا باســتبيان جمــع المعطيــات الكميــة13، 
مــن  الهــدف  كان  وقــد  النســائية.  الجمعيــات  إلــى 
االســتبيانات هــو فهــم أعمــق لحالــة العنــف ضد النســاء 
والفتيــات فــي المغــرب أثنــاء الحجــر الصحــي، وكذلــك 

واجهنهــا. التــي  المعيقــات  مختلــف 
للجمعيــات  التابعــة  االســتماع  مراكــز  تلقــت  وعليــه، 

12  استبيان التحليل النوعي متاح في الملحق 2
13  استبيان جمع البيانات الكمية متاح في الملحق 3، وقد تم إكماله بواسطة 

71 جمعية من الجمعيات النسائية المشاركة والبالغ عددها 91 جمعية
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الصحــي  الحجــر  فتــرة  خــالل  الدراســة  فــي  الشــريكة 
جمــع  مــن  وتمكنــت  مكالمــة،   4800 مــن  يقــرب  مــا 
ــرة  ــر النظ ــرأة. وتظه ــن 2778 ام ــة ع ــات مفصل معلوم
الحجــر  بســبب  أنهــا  المعطيــات  هــذه  علــى  األولــى 
الصحــي، فــإن غالبيــة حــاالت العنــف المبلــغ عنهــا تقــع 
ضمــن الفضــاء المنزلــي الخــاص، ممــا يجعــل العنــف 
الرئيســي  الموضــوع  المــرأة  ضــد  والعائلــي  المنزلــي 

االســتماع. مراكــز  تجمعهــا  التــي  للقصــص 

ــار  ــة مش ــة أدبي ــام بمراجع ــات الخ ــل البيان ــراء تحلي ــم إث  ت
الدراســة  تقــدم  األخيــًر،  وفــي  الملحــق.  فــي  إليهــا 
توصيــات عمليــة وقابلــة للتطبيــق فــي مجــال المرافعــة.

ــامل  ــا الش ــي تحليله ــة ف ــة الكيفي ــذه الدراس ــز ه وترتك
علــى مقاربــة قائمــة علــى الحقــوق، مــع التأكيــد علــى 
)وليــس  عنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  حقــوق  احتــرام 
فقــط احتياجاتهــن( ومراعــاة مقاربــة النــوع االجتماعــي، 
ولكــن أيًضــا القضايــا القانونيــة واالجتماعية والسياســية 
التــي يثيرهــا الواقــع، حيــث إن عواقــب هــذا العنــف ال 
تؤثــر علــى النســاء فــي وضعيــة عنــف فحســب، بــل تؤثــر 
أيًضــا علــى مــن حولهــن وعلــى المجتمــع بأســره، بمــا 

ــات. ــك المؤسس ــي ذل ف

وتركــز هــذه الدراســة علــى األشــكال المختلفــة للعنــف 
واالقتصــادي،  والنفســي،  )الجســدي،  النســاء  ضــد 
المختلفــة  والفضــاءات  والقانونــي14(  والجنســي، 
والرقمــي،  واألســري،  )الزوجــي،  فيهــا  تحــدث  التــي 
والمؤسســاتي، والفضــاء العــام، والمهنــي(، علــى وجــه 
الهيكليــة،  التفاوتــات  االعتبــار  فــي  يأخــذ  الخصــوص، 
الخصائــص  وتنــوع  والمؤسســاتي،  الرمــزي،  والعنــف 
األنشــطة  العائليــة،  الحالــة  السوســيو-اقتصادية( 

إلــخ(. العمريــة  الفئــة  االقتصاديــة، 

14  أضيف هذا النوع من العنف وفًقا لتسميات األمم المتحدة
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حدود منهجية الدراسة

النســاء  شــهادات  علــى  بنــاء  الدراســة  هــذه  أجريــت 
اللواتــي نجحــن فــي االتصــال بمراكــز االســتماع التابعــة 
ــي  ــر الصح ــاء الحج ــأت أثن ــي تعب ــائية الت ــات النس للجمعي
مــن أجــل تقديــم الدعــم واالســتماع والتوجيــه عــن بعــد 
للنســاء فــي وضعيــة عنــف. وقــد اْســُتْكِملت التقاريــر 
الوصفيــة الكيفيــة التــي هيأتهــا الجمعيــات النســائية 
الشــريكة مــن خــالل المعطيــات المســجلة عبــر مراكــز 
ــرة  ــالل فت ــا خ ــم رصده ــي ت ــا والت ــة له ــتماع التابع االس

ــي. ــر الصح الحج

ــم  ــي ت ــة والت ــة القيم ــة والكيفي ــات الكمي ــذه المعطي ه
والمســاعدات  المســتمعات  طــرف  مــن  تســجيلها 
للجمعيــات  المنتميــات  والمتطوعــات  االجتماعيــات 
ذوي  مــن  الفاعــالت  وكذلــك  الشــريكة،  النســائية 
ــات  ــة بالمعطي ــة العنف،غني ــال مناهض ــي مج ــرة ف الخب
الكميــة المفصلــة لحــاالت العنــف التــي تصــف أفعالهــا 

وأشــكالها وأنواعها وســياقاتها وتأثيراتهــا واالحتياجات 
المؤسســاتية  الخدمــات  وأيضــا  بــل  تولدهــا،  التــي 
وقصورهــا لتمكيــن النســاء فــي وضعيــة عنــف  مــن 
وضــع حــد لوضعيــات العنــف. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فإذا 
كانــت بعــض مراكــز االســتماع غطــت مناطــق تواجدها، 
فــإن البعــض اآلخــر غطــى التــراب الوطنــي بأكملــه، ممــا 
قــدم رؤيــة رائــدة لوضعيــة العنــف ضــد النســاء فــي 

العالــم علــى مســتوى الدولــة.

للجمعيــات  التابعــة  االســتماع  مراكــز  كانــت  وإذا 
النســائية، اســتطاعت توفيــر خدمــات رغــم ارتفــاع وثيــرة 
العمــل فــي ســياق األزمــة، فــإن هــذا يطــرح تصوريــن 
ــي  ــر الصح ــر الحج ــًرا لتدابي ــة، ونظ ــن ناحي ــن. فم منهجيي
التــي حــدت بشــكل أساســي مــن حريــة الخــروج دون 
إذن ودون مبــرر، فقــد واجهــت النســاء فــي وضعيــة 
عنــف، صعوبــات فــي تنفيــذ إجراءاتهــن مــع مؤسســات 
ــل  ــص التنق ــى رخ ــرن عل ــن ال يتوف ــة فمعظمه مختلف
االســتثنائية، وحتــى بالنســبة للمــرأة القرويــة، كمــا أن 
األميــة ســاهمت أحياًنــا فــي عــدم الوصــول إلــى خدمــات 
ــز  ــت مراك ــرى، إذا تلق ــة أخ ــن ناحي ــتماع. وم ــز االس مراك
المشــاركة،  النســائية  للجمعيــات  التابعــة  االســتماع 
مــا يقــرب مــن 4800 مكالمــة، وتمكنــت مــن تجميــع 
الواقــع،  امــرأة. ففــي   2778 معلومــات مفصلــة عــن 
دائًمــا  للمتصــالت  الهاتفيــة  المتابعــة  ُتمّكــن  لــم 
والبيانــات  المعلومــات  كل  جمــع  مــن  المســتمعات 

الضروريــة.
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لمحة عن النساء في وضعية 
عنف

يكشــف تحليــل المعطيــات االجتماعيــة والديموغرافيــة 
بمراكــز  اتصلــن  الالتــي  عنــف  وضعيــة  فــي  للنســاء 
االســتماع عــن تبايــن كبيــر فــي الخصائــص السوســيو-
مــن  األعمــار،  جميــع  مــن  النســاء  عبــرت  اقتصاديــة. 
مختلــف األقاليــم، عازبــات، أومتزوجــات، أومطلقــات، 
أو أرامــل، ذوات أطفــال أو بدونهــم، غيــر نشــيطات، أو 
يبحثــن عــن عمــل، أو يعملــن فــي مختلــف القطاعــات، 

عــن حزنهــن للمســتمعات.

ــي  ــاء الالئ ــح النس ــي مالم ــر ف ــوع كبي ــاك تن وإذا كان هن
الضعــف  عوامــل  تحديــد  تــم  فقــد  العنــف،  يواجهــن 
ــال، وجــدت الدراســة أن  المشــتركة. فعلــى ســبيل المث
جــزًءا كبيــًرا مــن المتصــالت تتــراوح أعمارهــن بيــن 19 
ــة،  ــبه حضري ــة أو ش ــق حضري ــن لمناط ــا، ينتمي و 48 عاًم
عازبــات15.  أمهــات  أو  أطفــال  ولديهــن  متزوجــات 
ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن اثنتيــن مــن أصــل 
)جمعيــة  الدراســة  فــي  مشــاركة  نســائية  جمعيــة   19
 INSAF إنصــاف  وجمعيــة   ،ASF النســائي-  التضامــن 
ــددة  ــاعدة مح ــان مس ــاء( يقدم ــدار البيض ــا بال ومقرهم
لألمهــات العازبــات، وهــو مــا يوضــح أنهــا تمثــل 24٪ 
مــن المكالمــات التــي تلقتهــا جميــع مراكــز االســتماع 
المشــاركة فــي الدراســة. وإن التمثيــل المفــرط للنســاء 
ــا  ــة ال يســمح لن فــي المناطــق الحضريــة وشــبه الحضري
باســتنتاج أنهــن أكثــر عرضــة للعنــف، ولكــن كمــا ورد 
فــي تقاريــر الجمعيــات النســائية المشــاركة وتحليلهــا 
أكثــر  فإنهــن  التقريــر،  هــذا  مــن  الثالــث  الجــزء  فــي 
ــال. ــائل االتص ــات ووس ــى المعلوم ــوج إل ــهولة للول س

وتكشــف الدراســة أيًضــا أن حوالــي ٪20 مــن النســاء 
مــن   80٪ وأن  ماديــا  مســتقالت  غيــر  العنــف  ضحايــا 
النســاء الالئــي يعملــن أو لهــن نشــاط مــدر للدخــل 

المهيــكل. الغيــر  للقطــاع  ينتميــن 

15  انظر الملحق 4 الذي يوضح بالتفصيل الفئات العمرية المختلفة والتوزيع 
الجغرافي للمستأنفين.
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الفئات العمرية

مع / بدون أطفال

قطاع العمل

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.

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

20

51

159

333

497

498

1220

1469

1326

692

524

164

72

889

580

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

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).  

بيئة العدد النسبة المئوية

1142

229
368
1039

2778
41%

8%
13%
37%

100%

1
0

42
89
89

126
185

215
286

617
618

953

773

624

1223

169

105

508

الحضري
شبه حضري

القروي
بيانات غير متوفرة

المجموع
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المرحلة 1: أنا في حجر 
صحي مع المعتدي، أنا 

في حجر مع معاناتي

زوجي، والدي، أخي، جالدي. العنف 
بشكل أساسي زوجي وعائلي

المســتمر.  األمــن  انعــدام  عالقتــي،  داخــل 
المنزلــي. العنــف 

بمراكــز  المتصلــة  الحــاالت  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
ــاركت  ــي ش ــائية الت ــات النس ــة للجمعي ــتماع التابع االس
ــه  ــرض ل ــذي تتع ــف ال ــق بالعن ــة تتعل ــذه الدراس ــي ه ف
النســاء مــن قبــل الــزوج، أو الخطيــب، أو الطليــق. وفــي 
ســياقات  مــن   44٪ الزوجــي  الســياق  يمثــل  الواقــع، 
العنــف المبلــغ عنهــا مــن بيــن ســتة ســياقات مختلفــة 
ــت  ــة، عرف ــاالت المتصل ــض الح ــي بع ــف16. وف ــن العن م
بيــن  بالفعــل  موجــوًدا  كان  الــذي  للعنــف  تصعيــًدا 
األزواج قبــل الحجــر الصحــي. فقــد أخبــرت امــرأة متزوجــة 

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

ــا  ــرأة )AMDF( بتضايقه ــوق الم ــة لحق ــة المغربي الجمعي
مــن كــون زوجهــا العنيــف عــادة مــا يســافر بانتظــام مــن 
أجــل عملــه، وأن الحجــر قــد أزال لحظــات الهدنــة هــذه. 
ــه  ــت ل ــذي تعرض ــف ال ــدة العن ــرة وش ــه وتي وزادت مع

ــل 17. ــذا الرج ــرف ه ــن ط ــا م ــي وبناته ه

وفــي حــاالت أخــرى، كان الحجــر الصحــي مناســبا النــدالع 
العنــف األول فــي منازلهــن - عنــف جديــد ولكنه ســرعان 
خاص.وســاقت  بشــكل  وشــديًدا  يومًيــا  أصبــح  مــا 
ــاء  ــرأة أس ــهادة ام ــدة ش ــزال 2000 وج ــن غ ــة عي جمعي
إليهــا زوجهــا ألول مــرة أثنــاء الحجــر الصحــي، بعد عشــرة 
أشــهر مــن زواجهمــا، بأفعــال يمكــن وصفهــا بأنهــا 
تعذيــب حســب تعريــف القانــون المغربــي. وبالفعــل 
قــام هــذا الرجــل بضــرب زوجتــه وربطهــا وســكب المــاء 

ــى رأســها عــدة مــرات18. ــارد عل الب

ــى  ــاس إل ــوق الن ــز حق ــن مرك ــادر ع ــر الص ــير التقري ويش
أنــه بالنســبة لـــ 641 مكالمــة تــم التعامــل معهــا مــن 
قبــل الجمعيــة والتــي مكنــت مــن جمــع معطيــات عنهــا، 
ــا  ــزوج. أم ــو ال ــف ه ــب العن ــاالت كان مرتك ــن الح ٪80 م
٪20 المتبقيــة فتــوزع علــى أفــراد األســرة، عنــد اإلقامــة 

تحــت رعايــة )األخ، األب، أم الــزوج(19.

.)FDMA’l( 17  تقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
18  تقرير جمعية عين غزال.

19  تقرير مركز حقوق الناس.
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 أبي، أخي، أهل زوجي: جالدي. 
العنف األسري.

ليــس األزواج فقــط مــن يرتكبــون العنــف ضــد النســاء 
أثنــاء الحجــر الصحــي. فقــد تعرضــت العديــد مــن النســاء، 
ســواء كنــا عازبــات، أو متزوجــات، أو مطلقــات، للعنــف 
آبائهــن  بمــا فــي ذلــك  أفــراد األســرة اآلخريــن،  مــن 
ــادًرا مــا تعرضــن للعنــف مــن أبنائهــن أو  وإخوتهــن- ون
ــواء  ــة )س ــرة العائلي ــإن اآلص ــي، ف ــن. وبالتال ــاء إخوته أبن
كانــت آصــرة دم أو زواج( هــي الســياق الثانــي للعنــف 
بعــد الســياق الزوجــي، وتمثــل ٪27 مــن ســياقات العنــف 
وصفــت  فقــد  المثــال،  ســبيل  وعلــى  عنهــا.  المبلــغ 
الجمعيــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء العديــد 
ــابة  ــة ش ــة طالب ــل حال ــري، مث ــف األس ــاالت العن ــن ح م
تعرضــت للضــرب مــن قبــل والــد تخشــى أن يغتصبهــا، 
وحالــة طالبــة أخــرى تعرضــت للضــرب والتهديــد مــن 
قبــل شــقيقها20.واألصهار هــم أيًضــا مرتكبــو العنــف 
الــذي تتعــرض لــه العديــد مــن النســاء، خاصــة عندمــا 
يكــون الســكن مشــترًكا. فعلــى ســبيل المثــال، أنقــذت 
جمعيــة مبــادرات لحمايــة حقــوق النســاء- بنــي مــالل 
ــا  ــوات زوجه ــا وأخ ــا حماته ــاءت إليه ــرأة أس )IPDF( ام

ــل21. ــف اللي ــي منتص ــزل ف ــن المن ــا م ــي طردناه الالت

النســاء  مــن  العديــد  أن  علــى  التأكيــد  المهــم  ومــن 
يتعرضــن للعنــف فــي وقــت واحــد مــن عــدة أشــخاص 

)FDMA’l( 20  تقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
 ineB DFPI’l( 21  تقرير جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، بني مالل

)lalleM

مــن محيطهــن. فعلــى ســبيل التوضيــح، تــم تحديــد مــا 
يقــرب مــن 3300 فعــل مختلــف للعنــف عانــت منــه مــا 
يقــرب مــن 2800 امــرأة ضحيــة العنــف. فهــذه هــي حالــة 
شــابة مقيمــة فــي إقليــم الحــوز القرويــة، والتي، بحســب 
جمعيــة الفضــاء النســائي للمجلــس البلــدي أيــت أوريــر، 
تعرضــت للضــرب والخنــق من قبــل شــقيقها واالعتداء 
ــرأة  ــت ام ــا22.  وقال ــل زوج أخته ــن قب ــا م ــي عليه الجنس
ــاء  ــوق النس ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة المغربي ــرى للجمعي أخ
والتحــرش  زوجهــا  يــد  علــى  للضــرب  تعرضــت  إنهــا 
الجنســي مــن زوج أختهــا خــالل نفــس الفتــرة23. وهكــذا، 
فــإن وضــع الحجــر الصحــي، جعــل ولــوج النســاء فــي 
وضعيــة عنــف صعبــا إلــى مراكــز اإليــواء، أجبرهــن علــى 
اتخــاذ خيــارات مســتحيلة بيــن فضــاءات أســرية تشــكل 
المغربيــة  للجمعيــة  قالتــه  مــا  وهــو  عليهــن.  خطــرا 
ــار  للدفــاع عــن حقــوق النســاء امــرأة اضطــرت إلــى اختي
البقــاء مــع زوج يســئ التعامــل معهــا ألن اللجــوء إلــى 
أســرتها كان ســيضعها تحــت رحمــة شــقيقها الــذي 

كان يتحــرش بهــا جنســيا24ً. 

22  تقرير من جمعية الفضاء النسائي للمجلس البلدي أيت أورير
)FDMA’l( 23  تقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
)FDMA’l( 24  تقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
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ماذا فعلت الستحق هذا؟ الشعور 
بالذنب بين النساء في وضعية 

عنف

تســاءل  مــا  غالًبــا  النســاء،  ضــد  العنــف  حــاالت  فــي 
النســاء أنفســهن عمــا اقترفنــه »الســتحقاق« المعانــاة 
المقدمــة  التقاريــر  قــراءة  وتكشــف  يتحملنهــا.  التــي 
مــن قبــل الجمعيــات النســائية التــي شــاركت فــي هــذا 
االســتطالع عــن عبثيــة وعــدم جــدوى األســباب التــي 

قدمهــا الرجــال الذيــن يســيئون معاملــة النســاء.

ــا  ــي قدمه ــع الت ــى الذرائ ــة عل ــض األمثل ــي بع ــا يل وفيم
المعتــدون:

 قــام رجــل بضــرب زوجتــه مــن الســاعة 6 مســاًء حتــى 7 
ــة  ــا ألنهــا فاجأتــه علــى الهاتــف بعشــيقته )جمعي صباًح
األلفيــة الثالثــة لتنميــة العمــل التعاونــي فــي الجنــوب – 

.)ATMDAS - ANARUZ( شــبكة أنــاروز
رجــل كانــت زوجتــه هــي التــي كانــت تعــول األســرة 
الحجــر  بســبب  وظيفتهــا  فقــدت  ولكنهــا  بمفردهــا 
ــتمها  ــا ويش ــون ويركله ــن الزيت ــا بغص ــي يضربه الصح
ــتطع  ــم تس ــا ل ــاء، ألنه ــرة األبن ــي حض ــا ف ــق عليه ويبص
إعطائــه 300 درهــم طلبهــا منهــا )جمعيــة البســمة(.
اســتخدام  علــى  وإجبارهــا  زوجتــه  بضــرب  رجــل  قــام 
الكحــول والمخــدرات بحجــة أنــه لــم يعــد بإمكانــه الذهاب 

ــو(. ــة يط ــة مؤسس ــس )جمعي ــالت الجن ــى عام إل
قــام رجــل بطــرد زوجتــه البالغــة مــن العمــر 70 عاًمــا 
أخبرهــا  عندمــا  احتجــت  أن  بعــد  األســرة  منــزل  مــن 
بقــراره إحضــار زوجتــه الثانيــة إلــى نفــس منــزل الزوجيــة 
بســبب الحجــر الصحــي )الجمعيــة المغربيــة للدفــاع عــن 

حقــوق النســاء(

االعتداءات على كرامتي 
متعددة. عنف متعدد 

األشكال.

أنا محرومة من قدرتي على تلبية 
احتياجاتي األساسية. العنف 

االقتصادي

19 فــي تقلــص حــاد لألنشــطة  تســبب وبــاء كوفيــد 
االقتصاديــة بســبب الحجــر الصحــي فــي المغــرب، فــكان 
العنــف االقتصــادي واضًحــا بشــكل ملفــت خــالل فتــرة 
الحجــر الصحــي التــام، ممــا تســبب فــي عواقــب وخيمــة 
علــى بعــض النســاء. وتمثــل هــذه النســبة ٪34 مــن 
إلــى مراكــز االســتماع، وهــي  حــاالت العنــف المحالــة 
ــف  ــذا العن ــى ه ــد تجل ــيوًعا. وق ــف ش ــكال العن ــر أش أكث
فــي أغلــب األحيــان فــي رفــض الــزوج توفيــر احتياجــات 
ــن  ــة األزواج المنفصلي ــي حال ــك، ف ــي ذل ــا ف ــرة، بم األس
أو المطلقيــن، رفــض دفــع نفقــة األبنــاء. وقــد أفــادت 
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جمعيــة عدالــة عــن حالــة امــرأة هجــر زوجهــا منــزل 
الزوجيــة، وتــرك لهــا رعايــة بناتهــم الثــالث، وقــد أدى 
إلــى  الحجــر  أثنــاء  مالــي  دعــم  علــى  للحصــول  طلبهــا 

إهانتهــا وتهديدهــا.

أبلغــت جميــع الجمعيــات المشــاركة فــي هــذه الدراســة 
عــن حــاالت عديــدة لرجــال رفضــوا تســليم جــزء مــن 
المســاعدة الماليــة التــي دفعتهــا الدولــة لهــم كجــزء 
مــن تدابيــر الدعــم لألســر األكثــر هشاشــة وحرمانــا. 
ويتعلــق العنــف االقتصــادي أيًضــا بســرقة ممتلــكات 
النســاء أو دخلهــا أو ميراثهــا أو أدوات عملهــا. فعلــى 
ــن  ــزال م ــن غ ــة عي ــال بجمعي ــم االتص ــال، ت ــبيل المث س
راتبهــا25،  يصــادر  شــقيقها  كان  مطلقــة  امــرأة  قبــل 
أخــرى  قبــل  مــن   )AAF( نســائية  تطلعــات  وجمعيــة 
تــم بيــع أثاثهــا وآلــة الخياطــة بــدون موافقتهــا وبــدون 

تعويضــات26.

 أنا أتعرض للتحرش األخالقي؟ 
العنف النفسي.

جميــع  منهجــي  بشــكل  النفســي  العنــف  يصاحــب 
أفعــال العنــف األخــرى، مهمــا كان شــكلها، ويتجلــى 
فــي أفعــال مختلفــة. وهــذه تمثــل ٪31 مــن أشــكال 
العنــف التــي تــم رصدهــا. وقــد رصــدت مراكــز االســتماع 
ضحيــة  عديــدة  حــاالت  النســائية  للجمعيــات  التابعــة 

25  تقرير جمعية عين غزال.
)FAA(  26  تقرير طموحات نسائية

واتهامــات  واإلذالل  المســتمر  والنقــد  اإلهانــات 
بالخيانــة والتشــهير ضــد النســاء المعنفــات. وباإلضافــة 
ــذ  ــم مــن تنفي إلــى ذلــك، تعيــش النســاء فــي خــوف دائ
التهديــدات التــي يتــم توجيههــا باســتمرار ضدهــن أو 
ضــد أطفالهــن: التهديــد بالطــرد مــن بيــت الزوجيــة 
ــد بالطــالق، أو التهديــد  ــزل، أو التهدي باإلخــالء مــن المن
باالغتصــاب،  التهديــد  أو  أطفالهــن،  عــن  بفصلهــن 
النفســي  العنــف  يشــمل  كمــا  بالقتــل.  التهديــد  أو 
التجســس أو مصــادرة وســائل اتصــال المــرأة، والســيما 
هاتفهــا الخلــوي، الــذي يعتبــر بســبب الحجــر الصحــي هــو 

الصلــة الوحيــدة بينهــا وبيــن العالــم الخارجــي.

 مــن خــالل إجبــار النســاء علــى قضــاء أســابيع كاملــة 
فــي وجــود المعنفيــن المحتمليــن، أدى وضــع الحجــر 
الصحــي إلــى تســريع حــدة العنــف النفســي وشــدته، 
وخلــق مواقــف ترقــى إلــى المضايقــات األخالقيــة وحتــى 
التعذيــب النفســي. فعلــى ســبيل المثــال، اتصلــت امــرأة 
منهكــة بالجمعيــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء 
فــي  تســبب  ممــا  طعامهــا،  يتلــف  كان  زوجهــا  ألن 
ضوضــاء تمنعهــا مــن النــوم، ويهددهــا بقتلهــا أثنــاء 
نومهــا27. وقالــت جميــع األمهــات الالئــي زرن أو اتصلــن 
بجمعيــة إنصــاف- الــدار البيضــاء إنهــن عانيــن مــن التوتــر 

واالكتئــاب والقلــق28.

.)FDMA’l( 27  تقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
28  تقرير جمعية إنصاف FASNI– البيضاء.
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أنا أسيئت معاملتي في جسدي. 
العنف الجسدي والجنسي. 

يمثــل العنــف الجســدي ٪18 مــن العنــف المصــرح بــه 
مــن بيــن خمســة أشــكال مختلفــة مــن العنــف29. وقــد 
ــذه  ــي ه ــاهمت ف ــي س ــائية الت ــات النس ــادت الجمعي أف
ــدي  ــف الجس ــال العن ــي أفع ــر ف ــوع الكبي ــة بالتن الدراس
ــع،  ــض، والصف ــق، والع ــاء: البص ــه النس ــرض ل ــي تتع الت
والــركل،  والخنــق،  الشــعر،  وحلــق  الشــعر،  وشــد 
ــة،  ــي أو األحزم ــرب بالعص ــه، والض ــي الوج ــات ف والضرب
طويلــة  والقائمــة  إلــخ.  بالزيــت،  والحــرق  والطعــن، 
ومرعبــة. كمــا تــم التصريــح بمــا ال يقــل عــن اثنتــي عشــرة 
ــهن  ــم رش ــاء ت ــدة نس ــك ع ــي ذل ــا ف ــل، بم ــة قت محاول
بالبنزيــن30، أو امــرأة تبلــغ مــن العمــر 24 عاًمــا تحدثــت 
 )ATEC( التحــدي للمســاواة والمواطنــة  إلــى جمعيــة 
عــن الرعــب الــذي شــعرت بــه عندمــا داس زوجهــا علــى 
ــف إال  ــم يتوق ــة ول ــرة طويل ــوي ولفت ــكل ق ــها بش رأس

بعــد أن لكمتــه فــي أعضائــه التناســلية31.

29  عنف جنسي، عنف قانوني، عنف جسدي، عنف نفسي، عنف اقتصادي.
30  تقرير جمعية مؤسسة يطو.

)CETA( 31  تقرير جمعية التحدي للمساواة والمواطنة

عنــف  حــاالت  عــن  النســاء  مــن  العديــد  أبلغــت  كمــا 
تهديــد  أو  اغتصــاب،  محاولــة  أو  جنســي-اغتصاب، 
باالغتصــاب، ارتكبهــا أزواجهــن. ويمثــل العنــف الجنســي 
٪3 مــن أشــكال العنــف المصــرح بــه. واهتمــت جمعيــة 
الســيدة الحــرة بامــرأة أجبرهــا زوجهــا علــى ممارســة 
الجنــس بحضــور أطفالهــا الثالثــة ووالــدة زوجهــا32. وقد 
رصــدت مــن خــالل تصريحــات النســاء مظاهــر أخــرى 
للعنــف الجنســي، مثــل اإلجبــار علــى مشــاهدة مقاطــع 
الفيديــو اإلباحيــة والتحريــض علــى الدعــارة )وقد ســاقت 
جمعيــة الســناء النســائية شــهادة عــن حالــة امــرأة تبلــغ 
35 ســنة، أجبرهــا زوجهــا المدمــن علــى المخــدرات علــى 

ــارة(33. ــة الدع ممارس

32  جمعية السيدة الحرة.
33  تقرير جمعية السنا النسائية.
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3. العنف ال يستثني أطفالي

ــي  ــي الت ــي والعائل ــف المنزل ــاالت العن ــير ح ــا تش ــا م غالًب
جــاءت فــي تقاريــر الجمعيــات النســائية فــي إطــار هــذه 
الدراســة إلــى تعــرض األطفــال ألشــكال مختلفــة مــن 
وجــدت  كمــا  كشــهود.  أو  و/  كمســتهدفين  العنــف، 
ــف  ــن للعن ــي يتعرض ــاء الالت ــن النس ــة أن ٪72 م الدراس

ــال. ــن أطف ــتماع لديه ــز االس ــن بمراك ــي اتصل والالت

تتعلــق العديــد مــن الحــاالت برجــال عنيفيــن يهاجمــون 
زوجاتهــم وأطفالهــم بشــكل عشــوائي. علــى ســبيل 
المثــال، قالــت امــرأة لجمعيــة عيــن غــزال 2000 وجــدة، 
والنفســي  الجســدي  للعنــف  تعرضــن  وابنتاهــا  إنهــا 
ــرى  ــرأة أخ ــت ام ــزوج واألب. واتصل ــن ال ــادي م واالقتص
تبلــغ مــن العمــر 34 عاًمــا وأم لثــالث بنــات، بالجمعيــة 
ــة  ــب الحماي ــاء لطل ــوق النس ــن حق ــاع ع ــة للدف المغربي

ألن األربعــة يواجهــن حــاالت عنــف جســدي.

وفــي حــاالت أخــرى، يســتهدف العنــف األطفال بشــكل 
مباشــر، والســيما الفتيــات: تــم ذكــر حــاالت اغتصــاب 
األطفــال وســرقة القاصريــن والتحريــض علــى تعاطــي 
ــاالت.  ــدة ح ــي ع ــارة ف ــى الدع ــض عل ــدرات والتحري المخ

وتعــد التقاريــر المقدمــة مــن الجمعيــات النســائية جــزءا 
مــن هــذه الدراســة34.

الجســدي  العنــف  األطفــال  يشــهد  مــا  غالًبــا  أخيــًرا،   
أمهاتهــم. لــه  تتعــرض  الــذي  والجنســي  والنفســي 

علــى ســبيل المثــال، تكشــف جمعيــة التحــدي للمســاواة 
ــف  ــون للعن ــاًل يتعرض ــة )ATEC( أن 901 طف والمواطن
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالنســبة لـــ 558 امــرأة 
تأثيــر  لهــذا  يكــون  أن  ويمكــن  بالجمعيــة.  اتصلــت 
ــل،  ــر والطوي ــدى القصي ــى الم ــم عل ــياً عليه ــر نفس مدم
وبالفعــل،  األجيــال.  بيــن  العنــف  دورة  فــي  ويســهم 
ُتظهــر الدراســات أن الرجــال الذيــن عانــوا أو شــهدوا 
ممارســة  أكثــر  هــم  طفولتهــم،  خــالل  منزلــي  عنــف 

للعنــف علــى زوجاتهــم35.

34  أبلغت الجمعيات النسائية التالية عن العنف ضد الفتيات في تقاريرها: 
جمعية وجدة عين غزال 0002، وجمعية مؤسسة يطو، وجمعية األلفية الثالثة 

لتنمية العمل الجماعي في الجنوب، وجمعية الطموحات النسائية، والجمعية 
المغربية لحقوق المرأة، وجمعية النخيل، وجمعية السيدة الحرة للمواطنة 

والمساواة،وجمعية المبادرة من أجل حماية حقوق المرأة بني مالل.
35 بروموندو وهيئة األمم المتحدة للمرأة، »فهم الذكورية: نتائج االستطالع 

الدولي حول الرجال والمساواة بين الجنسين )SEGAMI( - الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا »، ص. 61 ، 7102.
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4. يستمر العنف في 
الفضاء االجتماعي والمهني 
والرقمي. استمرارية العنف.

فــي  التوتــر  يظهــر  لــم  الصحــي،  الحجــر  فتــرة  خــالل 
وعواقبــه،  كوفيــد19-  بســبب  االجتماعيــة  العالقــات 
والــذي ســاهم جزئيــاً فــي تفاقــم أو توليــد حــاالت العنــف، 
فــي الفضــاء الزوجــي واألســرة فحســب، بــل أيًضــا فــي 

الخــارج.

أنا لست بأمان في الحي. العنف 
في الفضاء العمومي.

اتصلــت حوالــي خمســين امــرأة بمراكــز االســتماع التابعة 
للجمعيــات النســائية بشــأن حــاالت العنــف الجســدي 
التــي حدثــت فــي  أو االغتصــاب  الجنســي  التحــرش  أو 
ــذه  ــدت ه ــد ُرص ــي. فق ــط االجتماع ــي المحي ــي أو ف الح
الحــاالت بشــكل رئيســي مــن قبــل الطالبــات والنســاء 
العازبــات.  واألمهــات  المطلقــات  أو  المنفصــالت 
فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك امــرأة تبلــغ مــن العمــر 70 
عاًمــا كانــت ضحيــة للعنــف الجســدي مــن قبــل جارهــا36. 
وتلــك هــي حالــة امــرأة أبلغــت جمعيــة مبــادرات لحمايــة 
أنهــا   )IPDF BeniMellal( مــالل  بنــي  النســاء  حقــوق 
تعرضــت لتحــرش جنســي مــع ابنتهــا مــن جارهــا. وقالت 
امــرأة أخــرى لنفــس الجمعيــة أنهــا تعرضــت لالغتصــاب 
عــدة مــرات مــن قبــل رجــل تظاهــر بأنــه ضابط شــرطة.

)CETA( 36  تقرير جمعية التحدي للمساواة والمواطنة

أعاني من التمييز في العمل. 
العنف في مكان العمل.

ــتطعن  ــي اس ــاء الالئ ــبة للنس ــك، بالنس ــى ذل ــالوة عل ع
العنــف  كان  الــوالدة،  أثنــاء  بوظائفهــن  االحتفــاظ 
موجــوًدا أيًضــا فــي المجــال المهنــي: تــم تســجيل 84 
حالــة عنــف فــي مــكان العمــل لحوالــي 250 امــرأة مــا زلن 
يعملــن، أو مــا يقــرب مــن واحــدة مــن كل ثــالث نســاء. 
ــه  ــذي يمارس ــادي ال ــف االقتص ــك العن ــمل ذل ــد يش وق
أصحــاب العمــل فــي شــكل خــرق للعقــد أو رفــض دفــع 
ــدي  ــف الجس ــك العن ــاء، وكذل ــتحقة للنس ــور المس األج
ــت  ــال، أبلغ ــبيل المث ــى س ــي. فعل ــي أو النفس أو الجنس
امــرأة تعمــل فــي القطــاع الصحــي جمعيــة عيــن غــزال 
ــبب  ــر بس ــا تم ــذي جعله ــي ال ــها الهرم ــة رئيس ــن حال ع
ــي  ــس النفس ــا بالحب ــي بتهديده ــوازن العقل ــالل الت اخت
)العزلــة الطبيــة( عندمــا اشــتكت مــن ســلوكه العنيف37.

37  تقرير جمعية عين غزال.
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األنترنيت متعة تنقلب ضدي. 
العنف السيبراني:

 أخيــًرا، تــم رصــد العديــد مــن حــاالت العنــف فــي الفضــاء 
ــذه  ــي ه ــاركت ف ــي ش ــائية الت ــات النس ــي للجمعي الرقم
علــى  خــاص  بشــكل  يؤثــر  الــذي  العنــف  الدراســة؛ 
النســاء األصغــر ســناً. حيــث تــم تســجيل 127 حالــة عنــف 
فــي الفضــاء الرقمــي مــن أصــل 2778 حالــة. تحدثــت 
ــت  ــر اإلنترن ــرش عب ــاالت تح ــن ح ــاء ع ــن النس ــد م العدي
بالقتــل(  والتهديــد  باالغتصــاب  والتهديــد  )التشــهير 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ومــن خــالل تطبيــق 
الرقميــة  األداة  واتســاب WhatsApp. وتــم اســتخدام 
عبــر  الصريحــة  الجنســية  الصــور  عــن  للكشــف  أيًضــا 
اإلنترنــت مــن أجــل مضايقــة النســاء - أو للتهديــد بفعــل 
ذلــك )ُيعــرف هــذا باســم الكشــف اإلباحــي، والمعــروف 
ــون  ــن أن يك ــي(. يمك ــام اإلباح ــزي االنتق ــمه اإلنجلي باس
العنــف الرقمــي امتداًدا للعنف الجســدي والجنســي و/أو 
النفســي الــذي ُيرتكــب فــي البدايــة فــي الحيــاة الواقعيــة، 
المتكفــل  ضمــن  فــي  امــرأة  حالــة  مــن  يتضــح  كمــا 
والمواطنــة  للمســاواة  التحــدي  جمعيــة  مــن  بهــن 
)ATEC(، والتــي اختطفهــا رجــل واغتصبهــا وهددهــا 
بعــد ذلــك ببــث فيديــو االغتصــاب، باســتخدامه كأداة 
لالبتــزاز38. وتتزايــد حــاالت العنــف الرقمــي التــي تســجلها 
مراكــز االســتماع بشــكل ملحــوظ وفًقــا لشــهادات 
للمســاواة  التحــدي  لجمعيــة  ووفًقــا  المســتمعات. 
والمواطنــة )ATEC(، شــهد هــذا الشــكل زيــادة هائلــة 

ــرة. ــنوات األخي ــي الس ف

)CETA( 38  تقرير جمعية التحدي للمساواة والمواطنة
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5. أنا أموت ببطء. عواقب 
العنف

ــوف  ــف الموص ــدت العن ــي رص ــائية الت ــات النس الجمعي
أعــاله، وقامــت بتحليــل النتائــج بالنســبة للنســاء اللواتــي 

عانيــن منــه.

 ضعف استقاللي المالي. العواقب 
االقتصادية.

اجتماعًيــا واقتصادًيــا، ربمــا يكــون العنــف ضــد المــرأة 
ــن  ــن م ــر منه ــرد الكثي ــث ُط ــن، حي ــن منازله ــد كلفه ق
منــزل الزوجيــة أو األســرة، ممــا دفعهــن إلــى اللجــوء 
أطفالهــن.  وإطعــام  البقــاء  أجــل  مــن  التســول  إلــى 
الالئــي  النســاء  مــن   12٪ مــن  يقــرب  مــا  عّبــر  وقــد 
اتصلــن بالجمعيــات النســائية )324 امــرأة( عــن حاجتهــن 
ــد  ــون العدي ــبب ك ــاع بس ــذه األوض ــم ه ــواء. وتتفاق لإي
مــن هــؤالء النســوة، يجــدن أنفســهن فــي الشــارع، 
ألنهــن  إمــا  أســرهن،  إلــى  اللجــوء  يســتطعن  ال 
ــا، أو بســبب رفــض األقــارب لهــن  بعيــدات جــًدا جغرافًي
ألنهــم يفضلــون بقاءهــن مــع أزواجهــن وألنهــم ال 
التعــرض  يخشــون  أو  أنفســهم  إعالــة  يســتطيعون 
لكوفيــد19-. كمــا رصــد انعــدام األمــن االقتصــادي الناجــم 
مباشــرة  كنتيجــة  الدخــل  أو  و/  العمــل  فقــدان  عــن 
ــات  ــات واألمه ــاء المطلق ــن النس ــيما بي ــف، والس للعن
العازبــات، المنبــوذات اجتماعيــا بالفعــل و الهشاشــة 

الجائحــة. االقتصاديــة قبــل 

نفسيتي مستنفذة. العواقب 
النفسية.

يجــب أيًضــا مراعــاة التأثيــر النفســي للعنــف. شــاركت 
ــن  ــائية قلقه ــات النس ــن بالجمعي ــي اتصل ــاء اللوات النس
واإلذالل  األمــن  بانعــدام  المســتمرة  ومشــاعرهن 
مــن   47٪ أعربــت  وقــد  المتكــرر.  واالكتئــاب  واألرق 
 1302( النســائية  بالجمعيــات  اتصلــن  اللواتــي  النســاء 
وأدى  النفســية.  المتابعــة  إلــى  حاجتهــن  عــن  امــرأة( 
العنــف إلــى قيــام عشــرات النســاء بمحــاوالت انتحــار. 
أثنــاء الحجــر  وهــذه هــي حالــة امــرأة ضربهــا زوجهــا 
الصحــي، وحاولــت االنتحــار عــدة مــرات قبــل الفــرار مــن 
منزلهــا39. وبالمثــل، حاولــت ســيدة مطلقــة االنتحــار بعد 
أن اقتحــم شــريكها الســابق منزلهــا بحجــة عــدم وجــود 
مســكن خــالل فتــرة الحجــر الصحــي، وعرضهــا للعنــف40.

39  تقرير جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي 
.)ZURANA – SADMTA( أناروز

 40
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جسدي مصاب بكدمات. العواقب 
الجسدية.

لهــذه  المرئيــة  النتيجــة  هــو  للعنــف  الجســدي  األثــر 
األفعــال علــى أجســاد النســاء المعنفــات. وقــد أعربــت 
ــات النســائية  %16 مــن النســاء اللواتــي اتصلــن بالجمعي
)441 امــرأة( عــن حاجتهــن إلــى المتابعة الطبيــة. ووثقت 
ــي  ــة ف ــات عميق ــائية إصاب ــات النس ــن الجمعي ــد م العدي
الوجــه والــرأس، وكدمــات فــي جميــع أنحــاء الجســم، 
واألصابــع41،  األســنان  وفقــدان  وكســور،  وحــروق، 
واإلغمــاء، وهــذه اإلصابــات الجســدية لــم تســلم منهــا 
المــرأة الحامــل. فعلــى ســبيل المثــال، اتصلــت بالجمعية 
ضحيــة  امــرأة  النســاء  حقــوق  عــن  للدفــاع  المغربيــة 
إلــى  باإلضافــة  اإلجهــاض42.  إلــى  أدى  جســدي  عنــف 
ذلــك، رصــدت جمعيــة مبــادرات لحمايــة حقــوق النســاء 
بنــي مــالل )IPFD( حالــة امــرأة متزوجــة تبلــغ مــن العمــر 
36 عاًمــا فــي بدايــة حملهــا تــم ضربهــا وطردهــا للشــارع 
مــن قبــل زوجهــا الــذي لــم يــرد أن يفتــح لهــا بــاب بيــت 

الزوجيــة إال إذا وافقــت علــى اإلجهــاض.

)CETA( 41  تقرير جمعية التحدي للمساواة والمواطنة
.)FDMA’l( 42  تقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء

 حياتي في خطر 

فــي واحــدة مــن أكثــر الحــاالت مأســاوية، أدى العنــف 
ــل  ــة قت ــد حال ــم رص ــاث. وت ــل اإلن ــى قت ــوالدة إل ــاء ال أثن
هــذه  مــن  كجــزء  الــواردة  التقاريــر  أحــد  فــي  واحــدة 

إنــه يتعلــق بامــرأة قتلهــا زوجهــا43. الدراســة؛ 

FAA 43  تقرير جمعية تطلعات نسائية
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المرحلة 2: أحاول اللجوء 
إلى المساعدة الخارجية: 

مسار حواجز

أشعر بأن المجتمع الذي 
يعزز وحدة األسرة مع احترام 

حقوقي قد تخلى عني 

طلــب  فــإن  للعنــف،  تتعــرض  التــي  للمــرأة  بالنســبة 
المســاعدة يمثــل عقبــة حقيقيــة. حتــى عندمــا تكــون 
فإنهــن  المســاعدة،  طلــب  علــى  عازمــات  النســاء 
يواجهــن عــدة عقبــات ، أولهــا نظــرة المجتمــع التــي 
تتســامح مــع العنــف ضــد المــرأة، بــل وتقبلــه، كثمــن 
ولكــن  األســرة،  تماســك  علــى  للحفــاظ  تدفعــه 
علــى  الحفــاظ  األفضــل  مــن  خاصــة،  كمســألة  أيًضــا 
ســريتها، كمــا أوضحــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
فــي تحقيقهــا األخيــر حــول العنــف ضــد المــرأة فــي 
المغــرب44. إن هــذا التقليــل مــن أهميــة العنــف ضــد 

ضعفهــن. يعــزز  وإخفائــه  النســاء 

محيطي يغض الطرف عن 
معاناتي 

اللواتــي  النســاء  مــن  العديــد  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــن  ــن الذي ــن أقاربه ــاعدة م ــى مس ــول عل ــن الحص حاول
منازلهــن.  إلــى  العــودة  أو  البقــاء  علــى  شــجعوهم 
زراعيــة  عاملــة  حالــة  عــن  البســمة  جمعيــة  أفــادت 

44  وفًقا لهذا االستطالع، »قال ما يقرب من 83٪ من النساء و 04٪ من 
الرجال إنهم يقبلون العنف المنزلي للحفاظ على استقرار أسرهم«، و«ترى ٪84 
من النساء العنف المنزلي على أنه تجربة خاصة ال ينبغي الكشف عنه لآلخرين. 

وهذا الرأي مرجح أكثر بين الرجال )07٪(. «المملكة المغربية، 9102. بيان صحفي 
صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة حملة التعبئة الوطنية 

والدولية من أجل القضاء على العنف ضد النساء.

متزوجــة مــن مدمــن مخــدرات تصاعــد عنفــه الجســدي 
والجنســي منــذ بدايــة الحجــر الصحــي. وتقدمــت هــذه 
المــرأة بعــدة شــكايات ضــد زوجهــا، وســحبتها كلهــا 
ــر  ــن العم ــغ م ــرأة تبل ــت ام ــا45. وقال ــن أهله ــط م بضغ
50 عاًمــا لجمعيــة الســيدة الحــرة إنهــا تعرضــت للضــرب 
إجبارهــا  أراد  الــذي  زوجهــا  قبــل  مــن  متكــرر  بشــكل 
ــت  ــيقته. وتقدم ــن عش ــزواج م ــى ال ــة عل ــى الموافق عل
هــي أيًضــا بشــكاية ســحبتها بضغــط مــن عائلتهــا46. 
مــن  تبلــغ  مطلقــة  امــرأة  الجمعيــة  نفــس  ودعمــت 
ــة  ــا بتهم ــد والده ــكاية ض ــت بش ــا تقدم ــر 23 عاًم العم
ــم  ــى الرغ ــاب. وعل ــة االغتص ــرب ومحاول ــداء والض االعت
مــن علمهــا بالوضــع، وإدراكهــا أن األب حــاول أيًضــا 
رفضــت  الشــابة،  لهــذه  الصغــرى  األخــت  اغتصــاب 
ــحب  ــا لس ــت عليه ــهادتها وضغط ــرة اإلدالء بش األس

.47 شــكايتها

وينعكــس ثقــل المجتمــع أيًضــا فــي صمتــه، الــذي يــرى 
ويســمع العنــف، لكنــه يمتنــع عــن التدخــل أو التبليــغ 
ــا  ــه تقليدًي ــر إلي ــي ُينظ ــي والعائل ــف المنزل ــه ألن العن عن
ــع.  ــؤولية الجمي ــس كمس ــة، ولي ــألة خاص ــه مس ــى أن عل
فعلــى ســبيل المثــال، تــم االتصــال بجمعيــة البســمة 
مــن قبــل امــرأة أصيبــت بكســر في األنــف وكدمــات في 

45   تقرير جمعية البسمة.
46  تقرير جمعية السيدة الحرة.
47  تقرير جمعية السيدة الحرة.
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جميــع أنحــاء جســدها بســبب شــريكها العنيــف. وكانــت 
هــذه المــرأة تبحــث عــن مركــز إيــواء لهــا وطفلهــا الــذي 
يقــل عمــره عــن عاميــن. وقــد اتصلــت جمعيــة البســمة 
لكــن  القانونيــة،  إجراءاتهــا  فــي  للمســاعدة  بأســرتها 
األســرة قابلــت الطلــب بالرفــض علــى أســاس أنهــا 
»ليــس ذلــك مــن عاداتهــم وأنهــم كانــوا علــى اســتعداد 
للنظــر فــي الصلــح الــودي والتنــازل عــن أي دعــوى ضــد 
زوج ابنتهــم بســبب وضعــه المــادي«. وأُجبــرت الضحيــة 

بعــد ذلــك علــى العــودة للعيــش فــي بيــت الزوجيــة.

ا 
ً
تعطي السلطة العمومية أحيان

األولوية للتماسك األسري على 
حمايتي 

أبلغــت العديــد مــن النســاء الشــرطة أو الــدرك قبــل 
اللجــوء إلــى الجمعيــات النســائية وخاليــا االســتماع التــي 
وبالنســبة  التحليــل.  هــذا  أســاس  تقاريرهــا  تشــكل 
لخمســة عشــر منهــن، كانــت تجربــة مؤســفة بقــدر مــا 
أوضحــت العديــد مــن النســاء أن الشــرطة كانــت راضيــة 
عــن إعادتهــن إلــى بيــت الزوجيــة علــى الرغــم مــن أنهــن 
تقدمــن بشــكاية ضــد أزواجهــن - وفــي الوقــت نفســه، 
بعــض  علــى  الضــوء  النســائية  الجمعيــات  تســلط 
الســلطة  بتدخــالت  المتعلقــة  الجيــدة  الممارســات 

العموميــة.

ــان - 15  ــهر رمض ــالل ش ــا خ ــن منزله ــردت م ــرأة ط  ام
دقيقــة قبــل اإلفطــار - بــدون نقــود أو عمــل، قالــت 
الــذي  الشــرطة  تتلقــى أي دعــم مــن مركــز  لــم  إنهــا 
زارتــه، حيــث لــم يــرد أحــد االســتماع إليهــا48.  كمــا تشــير 
الجمعيــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء إلــى أن 
بعــض ضبــاط الشــرطة أبلغــوا النســاء فــي وضعيــة 
ــا  ــن لهم ــة المواطني ــروس وحماي ــار الفي ــف أن انتش عن
األولويــة علــى »الخالفــات األســرية«. ورد الفعل نفســه 
ــة إنصــات بنــي مــالل  تــم وصفــه أيًضــا مــن قبــل جمعي
30 عاًمــا، متزوجــة،  العمــر  تبلــغ مــن  حيــث إن شــابة 

48  تقرير جمعية مؤسسة يطو.
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حامــل فــي شــهرها الثالــث، والتــي اعتــدى عليهــا زوجهــا 
لمــدة يوميــن وطردهــا مــن بيــت الزوجيــة، ســمعت 
جملــة »لدينــا مشــاكل أخــرى لحلهــا أهــم بكثيــر مــن 

مشــكلتك«. 

ــاء  ــوق النس ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة المغربي ــف الجمعي تص
ــا  ــد زوجه ــكاية ض ــم ش ــت لتقدي ــرأة ذهب ــة ام ــا حال أيًض
بتهمــة العنــف الجســدي وتعرضــت لنــوع مــن الضغــط 
ــا  ــب عليه ــه يج ــن أن ــر األم ــد عناص ــا أح ــي: أخبره األخالق
أن تخجــل وأن تتوقــف عــن تقديــم بــالغ ضــد زوجهــا 
ــى الســجن فــي ظــل هــذه الظــروف  لــي ال يرســلها إل
الوبائيــة. وأُْجِبــرت علــى ســحب شــكايتها. وفــي حالــة 
مــن  إجالؤهــا  تــم  ســيدة  توجهــت  وصفتهــا،  أخــرى 
بيــت الزوجيــة إلــى الشــرطة، لكنهــا تعرضــت لإهمــال 
وأجبــرت علــى العــودة إلــى المنــزل وحدهــا وفــي وقــت 
متأخــر مــن الليــل، علــى الرغــم من علمهــا بأنها ســتواجه 
العنــف مــرة أخــرى مــن زوجهــا49. أفــادت جمعيــة حركــة 
التويــزة ابــن جريــر عــن حالــة امــرأة ضحيــة العنــف طلبت، 
بعــد طردهــا مــن منزلهــا، تدخــل أحــد رجــال الــدرك، 
الــذي أظهــر العنــف اللفظــي ضدهــا قبــل أن يرافقهــا 

ــة. ــت الزوجي ــى بي إل

ــات  ــى الممارس ــارت إل ــائية أش ــات النس ــر أن الجمعي غي
قــد  الشــرطة  مــع  العالقــات  أن  والحظــت،  الجيــدة، 

.)FDMA’l( 49  تقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء

العــام  الوكيــل  أرســله  الــذي  التعميــم  بعــد  تحســنت 
للملــك لــدى محكمــة النقــض إلــى الــوكالء العاميــن 
الصحــي  الحجــر  أثنــاء  النســاء  ضــد  العنــف  بشــأن 
ــاء  ــيما إنش ــه، والس ــل مع ــدة للتعام ــات الجدي والتعليم

الشــكايات. لتقديــم  رقميــة  منصــة 

 ،)ATEC( وتحــي جمعيــة التحدي للمســاواة والمواطنــة 
علــى ســبيل المثــال، عــن التدخــل الفــوري للشــرطة 
الــذي ســمح المــرأة ضحيــة العنــف طردتهــا أســرتها 
مــن العــودة إلــى منــزل األســرة، أو عــن المســاعدة 
التــي قدمتهــا الســلطات لمنــح تصاريــح الســفر ضحايــا 
العنــف. وتــم وصــف هــذه الممارســة الجيــدة األخيــرة 
أيًضــا بواســطة الجمعيــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق 
النســاء. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــروي جمعيــة البســمة 
لتنميــة المــرأة والطفــل قضيــة تدخــل مــن قبــل الــدرك 
الملــي للقبــض علــى زوج تســبب فــي عنــف شــديد 
ــي  ــاعة ف ــدة 48 س ــده لم ــزوج ووال ــال ال ــه، واعتق لزوجت

ــرى. ــف أخ ــة عن قضي
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2. إن التدابير الخاصة إلدارة 
ًاألزمة الصحية تجعلني أكثر 

ضعفا
  

ــل  ــن قب ــة م ــراءات الطارئ ــن اإلج ــلة م ــاذ سلس ــم اتخ ت

الســلطات العموميــة للتعامــل مــع األزمــة الصحيــة 

واالقتصاديــة الناجمــة عــن وبــاء كوفيــد19-. وتــم تصميم 

المســبوقة  غيــر  للتحديــات  عاجــل  بشــكل  وتنفيــذ 

الناتجــة عــن األزمــة، ولــم تتضمــن إجــراءات الوقايــة مــن 

المخاطــر أو تدابيــر منــع العنــف ضــد النســاء. وبذلــك، 

فإنهــا لــم يمنــع اســتياء عوامــل ضعــف النســاء، بــل 

زادت مــن صعوبــة وصــول النســاء إلــى ســبل االنتصاف 

ــف. ــع العن ــل م ــادة للتعام المعت
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القيود على التحرك تعتبر تمييزا 
ضدي وتعرضني للخطر  

المثــال، أدى اختيــار منــح تصريــح خــروج  علــى ســبيل 
واحــد فقــط لــكل أســرة إلــى صعوبــة خــروج النســاء 
لتتمكــن مــن  أكثــر  أو ببســاطة   - المســاعدة  وطلــب 
اإلفــالت مــن معذبيهــا. وقــد أبلغــت 11 جمعيــة مــن 
19 جمعيــة مــن الجمعيــات النســائية عــن هــذه  بيــن 

الصعوبــة.

ــس  ــى خم ــتثنائية عل ــل االس ــهادات التنق ــتملت ش  اش
التنقــل علــى الطــرق العامــة:  ظــروف تبــرر إجــراءات 
الضروريــات  لتوفيــر  والتســوق  للعمــل،  الســفر 
والســفر  التطبيــب،  أجــل  مــن  والســفر  األساســية، 
عــون  لموافقــة  تخضــع  قاهــرة  لقــوة  أو  لضــرورة 

التفويــض50. وثيقــة  ويختــم  يوقــع  الــذي  الســلطة 

واحــد  لفــرد  إال  ُيســمح  لــم  العمليــة،  الناحيــة  ومــن 
بالمشــتريات  للقيــام  بالخــروج  األســرة  مــن  فقــط 
ــط،  ــال فق ــهادة للرج ــذه الش ــح ه ــم من ــية، وت األساس
الذيــن يعتبــرون افتراضًيــا أربــاب األســر. وتشــير جمعيــة 
مؤسســة يطــو، علــى ســبيل المثــال، إلــى أنهــا ســجلت 
شــهادات لنســاء رفضــت الســلطات المحليــة منحهــن 

_noitatsetta/selif/stessa/am.vog.rueiretni.91divoc//:ptth 50
.fdp.ra_tnemenifnoc

هــذه التصاريــح بحضــور الــزوج أو األب أو األخ أو حتــى 
)أحيــاء  البيضــاء  الــدار  مــدن  فــي  المنــزل،  فــي  االبــن 
أو  الحــوز،  المعــارف(،  المحمــدي،  الحــي  البرنوصــي، 

الجديــدة. أو  مراكــش،  أو  تارودانــت،  أو  ورززات، 

الدعم االجتماعي يضعفني بدالً 
من منحي استقالليتي 

يوضــح الدعــم االجتماعــي الممنــوح لألســر األشــد فقــراً 
فــي إطــار الصنــدوق الخــاص لكوفيــد 19 اآلثــار الخارجيــة 
الســلبية للتدابيــر العامــة عندمــا ال يتــم التفكيــر فيهــا 
تفكيــرا شــامال. وعلــى الرغــم مــن أنــه يعكــس تدفًقــا 
جديــًرا بالثنــاء للتضامــن الوطنــي فــي مواجهــة أزمــة 
اقتصاديــة غيــر مســبوقة، إال أن هــذا اإلجــراء كان لــه 
آثــار ضــارة علــى العديــد مــن النســاء، ممــا يعــزز العنــف 
أو يــؤدي إليــه. وعلــى ســبيل المثــال، أدى تقديــم الدعــم 
بشــكل شــبه حصــري إلــى »رب األســرة«، أي للــزوج، إلــى 
زيــادة االعتمــاد االقتصــادي للمــرأة علــى زوجهــا، وهــذا 
حتــى عندمــا يكــن عــادة مــن المســؤوالت عــن تلبيــة 
احتياجــات األســرة. ومــن بيــن 22 امــرأة اتصلــن بجمعيــة 
هــذه  فــي  تحليلهــا  تــم  التــي  الفتــرة  خــالل  البســمة 
الدراســة التقريــر، تمكنــت واحــدة فقــط مــن االســتفادة 

ــي51. ــم االجتماع ــن الدع م

51  تقرير جمعية البسمة.
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وفــي هــذا الســياق، أخبــرت العديــد مــن النســاء فــي 
بالجمعيــات  اتصلــن  الالتــي  المنزلــي  عنــف  وضعيــة 
النســائية وخاليــا االســتماع عــن إحباطهــن وفوضــى 
أزواجهــن الذيــن ســيطروا علــى المــوارد الماليــة، وكانــوا 
يســتخدمونها كأداة للحرمــان أو التهديــد. فعلــى ســبيل 
ــن  ــة م ــو 20 حال ــة يط ــة مؤسس ــددت جمعي ــال، ح المث
ــي الحصــول  ــن مــن حقهــن ف نســاء حرمهــن أزواجه
علــى الدعــم االجتماعــي علــى الرغــم مــن أنهــن غــادرن 

ــي52. ــر الصح ــل الحج ــف قب ــبب العن ــة بس ــت الزوجي بي

أصبحت خدمات الحماية القانونية 
والشكايات غير متاحة لي 

ــات  ــاء خدم ــة بإنش ــة العام ــام النياب ــن قي ــم م ــى الرغ عل
قضائيــة عــن بعــد، بمــا فــي ذلــك للنســاء والفتيــات فــي 
وضعيــة عنــف، فقــد وثقــت بعــض الجمعيــات النســائية 
بشــكل  االســتفادة  يســتطعن  لــم  لنســاء  حــاالت 
فعــال مــن المســاعدة القانونيــة التــي كنــا يبحثــن عنهــا. 
فعلــى ســبيل المثــال، تلقــت جمعيــة تطلعــات نســائية 
دخولهــا  مــن  منعــت  فقيــرة،  أم  مــن  مكالمــة   AAF

52  تقرير جمعية مؤسسة يطو.

إلــى المحكمــة عندمــا كان لديهــا موعــد هنــاك لجلســة 
تتعلــق بدفــع نفقتهــا53. ورافقــت جمعيــة األلفيــة الثالثة 
أنــاروز  الشــرقي  بالجنــوب  الجمعــوي  الفعــل  لتنميــة 
)ATMDAS- ANARUZ( امــرأة ضحيــة العنــف الجســدي 
مــن قبــل زوجهــا والتــي هربــت وتمكنــت مــن الذهــاب 
ــكاية،  ــم الش ــن تقدي ــن م ــم تتمك ــا ل ــة لكنه ــى المحكم إل
ألنــه لــم يكــن هنــاك أي مــن األشــخاص المختصيــن فــي 

ــة54. المنطق

FAA 53  تقرير جمعية تطلعات نسائية
54  تقرير جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي 

)ZURANA -SADMTA( أناروز
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المرحلــة 3: أنــا أصر وأطلب 
المساعدة

ــض  ــدت بع ــات، وج ــذه المعيق ــن كل ه ــم م ــى الرغ  عل
النســاء فــي وضعيــة عنــف القــوة والوســائل لالتصــال 
الخاصــة  االســتماع  ومراكــز  النســائية  بالجمعيــات 
ــن  ــور، م ــى منظ ــول عل ــوم بالحص ــمح الي ــا يس ــا، مم به
المســلم بــه أنــه جزئــي، ولكــن يبقــى مرجعــا للتعلــم منــه 
وغيــر مســبوق، عــن تجــارب النســاء خــالل فتــرة الحجــر. 
واالحتياجــات التــي عبــرت عنهــا هــؤالء النســاء متعــددة.

أحتاج االستماع والتوجيه واإليواء

أواًل  يتصلــن  والخائفــات  المعــزوالت  النســاء  هــؤالء 
ألنهــن بحاجــة إلــى االســتماع واإلرشــاد والطمأنينــة. 
وعلــى وجــه الخصــوص، قدمــت مراكــز االســتماع الدعــم 
للنســاء الالئــي أعربــن عــن الحاجــة إلــى مغــادرة بيــت 
الــذي يحــدث فيــه العنــف، وهــو  الزوجيــة أو األســرة 
أمــر صعــب بســبب قيــود الخــروج وحقيقــة أن معظــم 
األســر المعيشــية كانــت أماكــن اإلقامــة إمــا مغلقــة أو 

ــواء. ــاء االحت ــبة أثن ــر مناس ــة أو غي كامل

وجــدت الجمعيــات النســائية حلــواًل مختلفــة للتغلــب 
علــى هــذا النقــص فــي اإليــواء. وقــام البعــض بتغطيــة 

تكاليــف النقــل للســماح للنســاء فــي وضعيــة العنــف 
ــرى،  ــق أخ ــي مناط ــودة ف ــازل الموج ــى المن ــول إل بالوص
حــاالت  فــي  اإليــواء  مراكــز  إلــى  بإحالتهــن  قامــوا  أو 
ــا  ــا م ــا، غالًب ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــوارئ االجتماعي الط
تكــون غيــر مناســبة للنســاء ذوات األطفــال55. وقدمــت 
جمعيــة إنصــاف - الــدار البيضــاء مســاعدات مباشــرة لـــ 

150 أم عازبــة لتمكينهــن مــن دفــع اإليجــار56.

كمــا الحظــت الجمعيــات النســائية التضامــن مــن جانــب 
محيــط بعــض النســاء اللواتــي يواجهــن وضعيــة عنــف، 
ممــا مّكنهــن مــن الفــرار مــن شــركائهن العنيفيــن. 
ــائية  ــناء النس ــة الس ــروي جمعي ــال، ت ــبيل المث ــى س فعل
الحمــام  فــي  يعملــن  زميــالت  بيــن  تضامــن  حالــة 
وســاهمن فــي الســماح إلحداهن باســتئجار شــقة هرًبا 
ــة  ــف جمعي ــا. وتص ــيء معاملته ــذي يس ــا ال ــن زوجه م
مؤسســة يطــو أيًضــا أنــه فــي زاكــورة، اســتقبل رئيــس 
جمعيــة محليــة النســاء المطــرودات مــن بيــت الزوجيــة.

)FSA( 55  تقرير جمعية التضامن النسائي
56   تقرير جمعية إنصاف- الدار البيضاء
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أحتاج إلى دعم في إجراءاتي 
القانونية واإلدارية 

للجمعيــات  العنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  أعربــت 
النســائية عــن الحاجــة إلــى الدعــم القانونــي و /أو اإلداري 
اتصلــت  المثــال،  ســبيل  علــى  امــرأة(.   1411 أو   ،51٪(
معلمــة تبلــغ مــن العمــر 45 عاًمــا بجمعيــة مبــادرات 
لحمايــة حقــوق النســاء-بني مــالل IPDF لطلــب الدعــم 
ــي  ــف النفس ــا للعن ــد تعرضه ــالق بع ــراءات الط ــي إج ف
مــن زوجهــا واكتشــاف عالقتــه مــع عاملــة منزليــة57. 
بجمعيــة  لطفليــن،  أم  وهــي  أخــرى،  امــرأة  واتصلــت 
ــد أن  ــا بع ــن منزله ــت م ــد أن هرب ــائية بع ــناء النس الس
ــال  ــجيل األطف ــأن تس ــا بش ــف يبتزه ــا العني كان زوجه

المدنيــة58. الحالــة  بمكتــب 

أحتاج إلى دعم نفسي 

أعربــت امــرأة واحــدة مــن كل امرأتيــن فــي وضعيــة 
الدعــم  إلــى  الحاجــة  عــن  امــرأة(   1302 أو   47٪( عنــف 
ــد  ــة بع ــة الثاني ــي المرتب ــة ف ــذه الحاج ــي ه ــي. وتأت النفس
طلبــات المســاعدة القانونيــة وقبــل طلبــات المســاعدة 
شــابة  امــرأة  حالــة  النخيــل  جمعيــة  وتصــف  الماديــة. 
حملــت قبــل الحجــر الصحــي فــي عالقــة خــارج إطــار 
الــزواج، وأعطــى لهــا شــريكها خلطــة منزليــة ُيعتقــد 
أنهــا تســبب اإلجهــاض. ونتيجــة لذلــك، وجــدت الشــابة 
مهــددة.  حياتهــا  وكانــت  المستشــفى  فــي  نفســها 
وعولجــت ونجــت مــن الخطــر، لكــن بعــد أن فقــدت 
وظيفتهــا بســبب الحجــر الصحــي، لــم تســتطع دفــع 
هــذه  شــاركت  كمــا  بأســرتها.  االلتحــاق  أو  إيجارهــا 
الشــابة أفكارهــا حــول االنتحــار مــع المســتمعة التــي 
ــة59. ــية الكافي ــورة النفس ــا المش ــى إعطائه ــت عل حرص

 ineB DFPI’l( 57  تقرير جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، بني مالل
)lalleM

58  تقرير جمعية السنا النسائية.
59  تقرير جمعية النخيل.

أحتاج إلى مساعدة إلطعام 
نفسي وعائلتي 

جميــع  وتأثيــر  االقتصــادي  العنــف  النتشــار  نظــًرا 
ــادي  ــي واالقتص ــع االجتماع ــى الوض ــف عل ــكال العن أش
للنســاء، فــإن نســبة كبيــرة مــن االتصــاالت لتــي تلقتهــا 
إلــى المســاعدة  الجمعيــات النســائية تتعلــق بالحاجــة 
الماديــة، ســواء تعلــق األمــر بالمســاعدة الغذائيــة، أو 
دفــع اإليجــار، أو المســاعدة فــي شــراء األدويــة )37٪، 
للمســاواة  التحــدي  جمعيــة  وتلقــت  امــرأة(.   1040 أو 
والمواطنــة بالــدار البيضــاء )ATEC( وحدهــا 170 طلًبــا 
للمســاعدة الغذائيــة أو الــدواء60. وهكــذا نجحــت جمعيــة 
إنصــات ببنــي مــالل فــي دعــم 14 امــرأة فــي إجــراءات 
التقديــم للحصــول علــى منــح مــن صنــدوق المبــادرة 

البشــرية61. للتنميــة  الوطنيــة 

)CETA( 60  تقرير جمعية التحدي للمساواة والمواطنة
)lalleM ineB TASNI’l( 61  تقرير جمعية إنصات بني مالل
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الظروف االستثنائية 
المرتبطة بكوفيد-91 

تفضح وتؤدي إلى تفاقم 
آليات العنف ضد النساء

أو  السياســية  لألزمــات  الســابقة  التجــارب  أظهــرت 
عرفهــا  التــي  الصحيــة  أو  االقتصاديــة  أو  االجتماعيــة 
علــى  األزمــات  لهــذه  المتفاقمــة  العواقــب  العالــم 
النســاء والفتيــات، بســبب أوجــه عــدم المســاواة التــي 
جعلتهــن  باســتمرار،  تتفاقــم  والتــي  لهــا  يتعرضــن 
ــر.  ــف والفق ــيما للعن ــر، والس ــة للخط ــر عرض ــا أكث جميًع
وتشــهد جميــع التقاريــر النوعيــة التســعة عشــر التــي 
اســتندت إليهــا هــذه الدراســة علــى المالحظــة نفســها 
جميعهــن  المجــال  فــي  الفاعــالت  شــاركها  التــي 
)المســتمعات، المســاعدات االجتماعيــات، المتطوعــات، 
أدى  كمــا  ذلــك(:  إلــى  ومــا  النفــس،  علــم  وأخصائيــات 
وبــاء كوفيــد 19- إلــى تفاقــم عوامــل التمييــز وزاد مــن 

ضدهــن. العنــف  وفاقــم  النســاء  هشاشــة 
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البيئــة  فــي  النســاء  ضــد  العنــف  خصوصيــة  وتكمــن 
بــه،  االســتخفاف  يســهل  أنــه  كــون  فــي  األســرية 
ويســهل اســتيعابه فــي النزاعــات أو األمــور الخاصــة. 
وفــي الواقــع، وفًقــا للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
يعتبــرون  الرجــال  مــن  و70٪  النســاء  مــن   48٪ فــإن 
بعيــًدا  ذلــك،  ومــع  خاصــة63.  تجربــة  المنزلــي  العنــف 
ــاص  ــال الخ ــن المج ــدرج ضم ــف ين ــذا العن ــون ه ــن ك ع
فقــط، فــإن هــذا العنــف هــو قضيــة تنمويــة تؤثــر علــى 
النســاء وكذلــك علــى أســرهن ومجتمعاتهــن المحليــة 
ولكــن أيًضــا علــى بلدهــن. وهكــذا، وكمــا يذكرنــا إعــالن 
ــى  ــاء عل ــأن القض ــدة بش ــم المتح ــة لألم ــة العام الجمعي
العنــف ضــد المــرأة، فــإن »العنــف ضــد النســاء يتعــارض 

مــع إقــرار المســاواة، والتنميــة، والســالم«64.

أشكال العنف المختلفة 
تتراكم وتعزز بعضها البعض

والفتيــات  النســاء  ضــد  العنــف  أشــكال  جميــع  إن 
مترابطــة وتشــكل تسلســال متواصــال يمكــن أن تجمــع 
أشــكاال وتجليــات ومتنوعــة جــًدا مــن أفعــال العنــف، مع 
ــر ملحوظــة وأقــل ســهولة  أفعــال واضحــة وأخــرى غي
فــي الكشــف عنهــا. تؤكــد دراســة التقاريــر التــي قدمتهــا 
أن  المغربيــة  النســائية  الجمعيــات  مــن  جمعيــة   19
ــف  ــكال العن ــن أش ــد م ــاء للعدي ــرض النس ــد ع ــر ق الحج

63   المندوبية السامية للتخطيط، 9102 ، االستطالع الوطني النتشار العنف 
ضد النساء

64   الجمعية العامة لألمم المتحدة، 3991. إعالن القضاء على العنف ضد 
النساء

بيت الزوجية واألسرة المصدر 
األول للعنف ضد المرأة

فــي ســياق عالمــي حيــث تواجــه ٪30 مــن النســاء العنــف 
فــي  الحميــم  الشــريك  مــن  الجنســي  أو  و/  الجســدي 
مرحلــة مــا مــن حياتهــن62، قامــت الجمعيــات النســائية 
أيًضــا بتخصيــص  التــي ســاهمت فــي هــذه الدراســة 
المنــزل األســري أو الزوجــي، باعتبــاره الموقــع الرئيســي 
للعنــف ضــد المــرأة أثنــاء الحجــر الصحــي. وتتوافــق هــذه 
النتيجــة مــع تلــك التــي صاغتهــا المندوبيــة الســامية 
ــي لعــام 2019  للتخطيــط كجــزء مــن االســتطالع الوطن
حــول العنــف ضــد النســاء. وكشــف االســتطالع فــي 
الواقــع، أن 6.1 مليــون امــرأة مغربيــة، أو ٪52 صرحــن 
أنهــن فــي وضعيــة عنــف فــي الســياق األســري، تشــمل 

ــار. ــك األصه ــي ذل ــا ف ــري بم ــي واألس ــياق الزوج الس

ــا  ــر م ــعة عش ــائية التس ــات النس ــر الجمعي ــد تقاري وتؤك
توصلــت إليــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط التــي تشــير 
إلــى أن الــزوج أو الــزوج الســابق هــو المعتــدي الرئيســي 
فــي أكبــر عــدد مــن الحــاالت عندمــا يتعلــق األمــر بالعنف 
الجســدي، يليــه أفــراد األســرة )األخ، األب، االبــن، أحــد 
األصهــار( وبالتالــي ترســيخ العنــف المنزلــي أو الزوجــي أو 

األســري باعتبــاره التهديــد الرئيســي ضــد النســاء.

62  احترام النساء: محاربة العنف ضد المرأة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
.)91.81 / RHR / OHW( 9102
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المتزامنــة. علــى ســبيل المثــال، وفًقــا للمعطيــات التــي 
تــم جمعهــا مــن جمعيــة »الســنة النســائية«، صرحــت 25 
ــف.  ــال العن ــن أفع ــال م ــن لـــ 72 فع ــن تعرضه ــرأة ع ام
علــى هــذا األســاس، يتضــح أن كل ضحيــة مــن النســاء 
العنــف.  مــن  أشــكال   3 مــن  المتوســط  فــي  عانــت 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ووفًقــا للمعطيــات التــي جمعتهــا 
أوريــر«،  أيــت  النســائي  الجمعــوي  »الفضــاء  جمعيــة 
صرحــت كل امــرأة أنهــا تعرضــت لمــا ال يقــل عــن 4 إلــى 

ــتة. ــكاله الس ــن أش ــدرج ضم ــف تن ــال عن 5 أفع

مباشــرة  نتيجــة  هــي  هــذه  العنــف  أشــكال  بعــض 
للتقــارب الجســدي الطويــل فــي ســياق الحجــر، بيــن 
العنيفيــن.  أســرتهن  أفــراد  أو  وأزواجهــن  النســاء 
ويشــمل ذلــك العنــف الجســدي65 الــذي بالرغــم مــن 
انتشــاره الشــديد، يخفــي أحياًنــا أشــكال عنــف أخــرى. 
ــذه  ــة أن ه ــادات النوعي ــل اإلف ــف تحلي ــل، يكش وبالفع
الجنســي  بالعنــف  مصحوبــة  أحياًنــا  تكــون  األفعــال 
)االغتصــاب الزوجــي والتحــرش الجنســي(. ويجــب التأكيد 
هنــا علــى أن العنــف الجنســي هــو مــن أقــل أشــكال 
العنــف المبلــغ عنهــا بشــكل يتناســب، وســبب الطبيعة 
الحميمــة لهــذه األفعــال، كمــا أن هــذا العنــف يصعــب 
المجتمعــي.  المحافــظ  الفكــر  ســياق  فــي  بــه  البــوح 
باإلضافــة لصعوبــة إثباتهــا فــي إطــار عــبء األدلــة التــي 
قــد تثنــي بعــض النســاء عــن اتخــاذ اإلجــراءات القضائيــة.

ــف  ــة عن ــي وضعي ــاء ف ــت النس ــك، أعرب ــى ذل ــالوة عل ع

65 موصوف في الجزء الثاني من هذا التقرير.

اجلمعيــات  تقاريــر  تؤكــد 
مــا  عشــر  التســعة  النســائية 
توصلــت إليــه املندوبيــة الســامية 
للتخطيــط الــي تشــر إىل أن الــزوج 
املعتــدي  هــو  الســابق  الــزوج  أو 
الرئيســي يف أكــر عــدد مــن 
األمــر  يتعلــق  عندمــا  احلــاالت 
أفــراد  يليــه  اجلســدي،  بالعنــف 

األســرة
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بشــكل خــاص عــن إرهاقهــن فــي مواجهــة العنــف 
العــام  التوتــر  حالــة  يعــزز  الــذي  المســتمر  النفســي 
والمخــاوف  االجتماعيــة  العزلــة  عــن  الناجــم  والقلــق 
المتعلقــة بالمــرض. ويضــاف إلــى ذلــك العــبء النفســي 
علــى  تقريًبــا  بالكامــل  يقــع  الــذي   - واألبــوي  المنزلــي 
ــع التقليــدي لــألدوار داخــل  عاتــق النســاء بســبب التوزي
األســرة66 - والــذي يعــززه صعوبــة العمــل داخــل البيــت 
والواجبــات  األســرة،  أفــراد  باســتمرار  يشــغله  عندمــا 
المدرســية لألطفــال تحــت مســؤولية األمهــات الالئــي 
ــى  ــراف عل ــالزم لإش ــن ال ــى التكوي ــرن إل ــا يفتق ــا م غالًب
ــة  ــي قبض ــف النفس ــوي العن ــا يق ــن. مم ــم أطفاله تعل
المعتــدي، ويقتــرن بأنــواع أخــرى مــن العنــف ليجعــل 

ــًدا. ــر تعقي ــه أكث ــن وضعيت ــروج م ــة الخ عملي

هــذا وقــد كان لألزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن الوبــاء 
الالئــي  المغربيــات،  النســاء  حيــاة  علــى  مباشــرا  تأثيــرا 
األســباب  أحــد  وهــو   - االقتصــادي  للعنــف  تعرضــن 
الجمعويــة.  االســتماع  بمراكــز  لالتصــال  الرئيســية 
فبالنســبة للنســاء الالئــي يعانيــن مــن العنــف الجســدي 
والنفســي و/أو الجنســي، فــإن االعتمــاد االقتصــادي هو 
ســالح آخــر ينضــاف إلــى ترســانة المعتــدي. وبســبب 
يعتبــر  وجودهــا،  عــدم  أو  الماليــة،  المــوارد  محدوديــة 
التهديــد بالطــرد مــن المنــزل دون وســائل للعيــش 
ــاء  ــل النس ــن قب ــف« م ــول العن ــرر »قب ــوف يب ــة خ بمثاب

المعنيــات.

66 وفًقا لدراسة »العالقات االجتماعية في سياق جائحة كوفيد-91« التي 
أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، تكرس النساء وقًتا أطول بست مرات 

من الرجال لألعمال المنزلية.
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حــوادث العنــف داخــل المحيــط المهنــي، ممــا يجعــل 
ــه  ــن ل ــذي يتعرض ــف ال ــن العن ــروب م ــن لله محاوالته

فــي المنــزل أكثــر صعوبــة.

محددات العنف األسري

ــعة  ــائية التس ــات النس ــر الجمعي ــل تقاري ــاح تحلي ــا أت كم
عشــر التــي أدارت مراكــز ســتماع، مــن خــالل شــهادات 
النســاء، تحديــد عوامــل خطــر معينــة، والتــي اســتفحلت 
وســاهمت  الطــوارئ،  حالــة  تدابيــر  بســبب  لألســف 
كذلــك فــي تعزيــز الشــعور باإلفــالت مــن العقــاب لــدى 
مرتكبــي أفعــال العنــف، ممــا أدى إلــى تفاقــم وضــع 
عليهــن.  المعتديــن  مــع  الحجــر  فتــرة  خــالل  النســاء 
يعــرض الجــدول أســفله قائمــة غيــر شــاملة بالعوامــل 
المختلفــة التــي تــم تحديدهــا، ومــن بينهــا العوامــل التــي 

ــل. ــق ومائ ــط غام ــة بخ ــة موضح ــا األزم أبرزته

الفضــاء  فــي  العنــف  تصاعــد  إلــى  أيًضــا  األزمــة  أدت 
ــي  ــي يكتس ــف الرقم ــن أن العن ــم م ــى الرغ ــي. عل الرقم
وحــادا.  قويــا  ألًمــا  يولــد  أنــه  إال  مــادي،  غيــر  طابعــا 
النســاء  وتعريــض  الرقمــي،  العنــف  انتشــار  فســرعة 
ضحايــاه لجمهــور عريــض وصعوبــة إزالــة آثــار هجماتــه 
ــا مــا يتــم كبــت  تجعلــه منــه عنًفــا فريــدا مــن نوعــه. غالًب
هــذا العنــف الرقمــي، المصحــوب بالعنــف النفســي، ألن 
النســاء ضحايــاه تخشــين أن يــؤدي رد الفعــل الســئ 
ــال  ــى أفع ــرتهن، إل ــراد أس ــة أف ــن، وخاص ــن محيطه م
الدعــم  مصــادر  مــن  يحرمهــن  و/أو  عنيفــة  انتقاميــة 

الوحيــدة المتاحــة لهــن.

تجــارب  مــن  الحميمــة  األشــكال  هــذه  عــن  وفضــال 
التســعة  النســائية  الجمعيــات  تقاريــر  فــإن  العنــف، 
ــف  ــن العن ــورة ع ــم ص ــتها ترس ــت دراس ــي تم ــر الت عش
العنــف  ألشــكال  لينضــاف  يأتــي  الــذي  المؤسســاتي 
اإلجــراءات،  فــي  الشــروع  إلــى  النســاء  دفعــت  التــي 
والتــي أبلغــت عنهــا بعــض النســاء فــي تعامالتهــن 
مــع بعــض أعــوان الســلطة. تــم رصــد هــذا الشــكل 
مــن العنــف علــى وجــه الخصــوص مــن قبــل منظمتيــن 
مــن الجمعيــات النســائية تدعــم األمهــات العازبــات، 
ــن  ــكل م ــذا الش ــى ه ــن إل ــى تعرضه ــرن إل ــي أش اللوات
العنــف المرتبــط بتطبيــق القانــون والرفــض االجتماعــي 
مــن  العديــد  إلــى  التقاريــر  تشــير  كمــا  واألســري. 
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العوامل الفردية

	 البناء الهش للهوية الذكورية والجروح النرجسية
	 تاريخ العنف كضحية أو شاهدة

	 االضطرابات النفسية أو الشخصية
	 إرادة السيطرة

	 تعاطــي الكحــول واألدويــة و/أو إدمــان المخــدرات 
التعبيــر عــن  )بــدون عالقــة ســببية ولكــن يســهل 

عنــف موجــود أصــال(
	 عوامــل العالقــات والعائلــة )ماضــي عائلــي محفــوف 

بالعنــف(
	 قدرة محدودة على التواصل ورفض التفاوض

عوامل مجتمعية

	 العادات والتقاليد التي تجيز استخدام العنف
	 العزلة أو ضعف االندماج االجتماعي *

	 الفقر واإلقصاء*

عوامل اجتماعية

	 توزيــع الســلطة وااللتزامــات بشــكل غيــر متســاو 
بيــن الزوجيــن *

المــرأة  بيــن  تاريخيــاً  المتكافــئ  غيــر  القــوى  تــوازن   	
للمــرأة مواتــي  غيــر  يــزال  ال  والــذي  والرجــل، 

علــى  والحفــاظ  الخــاص  المجــال  الحتــرام  التحيــز   	
األســرة فــي وضــع وتنفيــذ السياســات العموميــة *
اإلعــالم  وســائل  فــي  العنــف  وتبخيــس  تكــرار   	
ــي ــل االجتماع ــبكات التواص ــي وش ــاب العموم والخط
والخطابــات  اإلعــالم  وســائل  فــي  المــرأة  تحقيــر   	

* االجتماعيــة  والشــبكات  العموميــة 

العوامل اإلجرائية المتعلقة بحالة الطوارئ

	 عــدم إدراج قضايــا العنــف ضــد المــرأة فــي قائمــة 
الطــوارئ التــي تبــرر فتــح المحاكــم *

	 تعليــق اإلجــراءات القانونيــة فــي قضايــا الطــالق أو 
ــة * ــأداء النفق ــق ب ــا يتعل فيم

	 إغــالق بعــض مراكــز االســتقبال واإليــواء للنســاء 
فــي وضعيــة عنــف أثنــاء الحجــر )بشــكل رئيســي خــالل 
األســابيع األولــى، والتغطيــة غيــر المتكافئــة للمجــاالت 

ــة( * الترابي
	 القيــود المتعلقــة بعــبء اإلثبــات: صعوبــة الحصــول 
علــى شــهادة طبيــة بســبب قيــود التنقــل، الســيما 
الذيــن  أفــراد األســرة  الوحيديــن هــم  وأن الشــهود 
يرفضــون فــي معظــم الحــاالت اإلدالء بشــهادتهم *
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محيط المرأة ضحية العنف: 
هل هو سند أم جالد ثاني؟

يعتبــر العنــف ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك عندمــا يتــم فــي 
فضــاء خــاص، مســؤولية مجتمعيــة. إذا كان كل معتــد 
يرتكــب فعــال مــن أفعــال العنــف مســؤواًل بشــكل 
فــردي عــن ذلــك، فــإن التطبيــع مــع هــذا العنــف - مــن 
خــالل تبخيســه أو إضفــاء الشــرعية عليــه أو التقليــل 
مــن شــأنه أو حتــى الســكوت عنــه - يجعــل المجتمــع 
االنتهــاك  هــذا  اســتمرار  فــي  ويســاهم  متواطًئــا 

األساســية. للحقــوق 

ــي  ــًيا ف ــف دوًرا رئيس ــة العن ــرأة ضحي ــط الم ــب محي يلع
الحــاالت،  خروجهــا مــن هــذه الوضعيــة. فــي بعــض 
أو  الســلطات  يبلــغ  مــن  أول  هــو  المحيــط  يكــون 
األســري،  العنــف  حــاالت  عــن  النســائية  الجمعيــات 
شــكاية،  لتقديــم  منــه  الناجيــة  الضحيــة  ويرافــق 
ويســتقبلها لمســاعدتها علــى الهــروب مــن منزلهــا.

ــا  ــة أو خوًف ــباب مادي ــان ألس ــض األحي ــي بع ــه ف ــد أن بي
يحمــل  بشــخص  االختــالط  خشــية  أو  االنتقــام  مــن 
ــي  ــم تضف ــان بالقي ــبب اإليم ــد19- أو بس ــروس كوفي في
ــراد  ــض أف ــد يرف ــاء، ق ــد النس ــف ض ــى العن ــرعية عل الش
األســر والجيــران اســتقبال امــرأة تعرضــت للعنــف و/

أو أطفالهــا، مــع تشــجيعها علــى البقــاء مــع زوجهــا 
ــذي  ــت ال ــادرة البي ــة مغ ــن إمكاني ــا م ــف، وحرمانه العني
يمــارس فيــه العنــف أو جعلهــا تشــعر بالذنــب علــى 

ســجن المعتــدي.

وبالتالــي، فــإن الخــوف مــن الفضيحــة ومــن فقــدان 
الشــعور باالحتــرام االجتماعــي يحمــل أقــارب النســاء 
وســاطة  إجــراء  تفضيــل  علــى  عنــف  وضعيــة  فــي 
بيــن الزوجيــن، أو رفــض اإلدالء بشــهادتهم أو بــكل 
ــك  ــق ذل ــت. وينطب ــزام الصم ــة بالت ــر الضحي ــاطة أم بس
خاصــة علــى حــاالت العنــف المنزلــي بيــن األزواج الذيــن 
ــون  ــث يك ــي حي ــف المنزل ــاالت العن ــال، وح ــم أطف لديه
للزوجيــن ارتبــاط عائلــي أو حتــى زنــى المحــارم. وعلــى 
ســبيل التوضيــح، أبلغــت جمعيــة الســيدة الحــرة عــن 
ــا اغتصبهــا والدهــا  حالــة امــرأة تبلــغ مــن العمــر 23 عاًم
مــراًرا وتكــراًرا. وعلــى الرغــم مــن أن والدتهــا وأفــراد 
ــررة،  ــداءات المتك ــذه االعت ــم به ــى عل ــوا عل ــا كان عائلته
ــا  ــل حثه ــب، ب ــاة وحس ــة الفت ــوا لحماي ــم يتدخل ــم ل فإنه

علــى ســحب شــكايتها.

قبضــة  ويغــذي  االجتماعيــة  العزلــة  يعــزز  هــذا  كل 
ــعوره  ــز ش ــى تعزي ــاعد عل ــاء ويس ــى النس ــدي عل المعت

العقــاب. مــن  باإلفــالت 
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2. مالءمة الخدمات 
المؤسساتية بالنسبة 

للنساء في وضعية عنف 
إبان تدبير األزمة من قبل 

السلطات العمومية: 
ممارسات جيدة تظل 
محدودة بسبب غياب 

مقاربة قائمة على النوع 
االجتماعي

المراحل الثالث لالستجابة 
خالل حالة الطوارئ الصحية

أن  عشــر  التســعة  التقاريــر  تحليــل  خــالل  مــن  تبيــن 
ــت  ــة تكيف ــاتية المختلف ــة والمؤسس ــات القانوني الترتيب
بشــكل مطــرد مــع تدابيــر حالــة الطــوارئ، ممــا أدى إلــى 
تحســن تدريجــي فــي الخدمــات طــوال الفتــرة الممتــدة 

ــو 2020. ــى 30 ماي ــارس إل ــن 20 م م

وقت االشاعة

وتقليــص  المحاكــم  إغــالق  أنبــاء  انتشــار  أدى 
العموميــة  المؤسســات  فــي  االســتقبال  خدمــات 
ــديد  ــق ش ــى قل ــدرك( إل ــرطة وال ــفيات والش )المستش
لــدى النســاء فــي وضعيــة عنــف بســبب احتمــال إفــالت 
المعتديــن عليهــن مــن العقــاب مــع مــا يترتب عــن ذلك 
ــهادات  ــى ش ــول عل ــة )الحص ــع األدل ــتحالة جم ــن اس م
طبيــة، إمكانيــة تقديــم شــكاية، غيــاب الشــهود، إلــخ(67.

وقت التكيف

أن  إدراك  مــن  عنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  تمكنــت 
اســتقبلت  الصحــة:    مــن  لهــا  أســاس  ال  الشــائعات 
وظلــت  المشــتكيات،  والــدرك  الشــرطة  مراكــز 
النســاء  اســتقبال  فــي  االستشــفائية  الوحــدات 
واألطفــال فــي وضعيــة عنــف تعمــل بشــكل طبيعــي، 
ــي  ــم ف ــتوى المحاك ــى مس ــا عل ــض منه ــح البع ــم فت وت

العمــوم. وجــه 

FAA 67 تقرير
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وقت البديل

قامــت النيابــة العامــة خــالل فتــرة الحجــز بنشــر وتوزيــع 
دليــل االتصــال بمختلــف وكالء النيابــة فــي المملكة، مما 
ــكايات  ــم الش ــم، وتقدي ــن الجرائ ــالغ ع ــة اإلب ــح إمكاني يتي

عــن طريــق الفاكــس وعبــر البوابــات اإللكترونيــة.

تمكنــت 145 امــرأة علــى األقــل، مــن بيــن 2081 حالــة 
توفــرت لديهــا هــذه البيانــات، مــن االتصــال بمكاتــب 
النيابــة العامــة عــن ُبعــد خــالل هــذه الفتــرة. مــن ناحيــة 
ــرت  ــي وف ــائية الـــ 14 الت ــات النس ــرت الجمعي ــرى، أص أخ
تدخلهــم،  ضــرورة  علــى  الغايــة  لهــذه  مســتخدمين 

الســيما فــي حــاالت النســاء األميــات.

بعــض  النســائية  الجمعيــات  الحظــت  ذلــك،  ومــع 
ــة  ــة واإلجرائي ــات القانوني ــى اآللي ــة عل ــود المفروض القي
ــار  ــم اعتب ــم يت ــال، ل ــبيل المث ــى س ــا. عل ــم وضعه ــي ت الت
ــي  ــتعجاليا وبالتال ــا اس ــي طابع ــالق تكتس ــكام الط أن أح
تــم تأخيرهــا، ممــا أدى إلــى تفاقــم العنــف االقتصــادي 
المرتبــط بالنفقــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، واجــه نظــام 
التقنيــة،  الصعوبــات  بعــض  اإللكترونــي  الشــكايات 
ممــا أدى أحياًنــا إلــى تــرك المشــتكيات دون الحصــول 
علــى رقــم تتبــع قضيتهــن. أخيــًرا، فــإن رقمنــة إجــراءات 
الشــكايات المطبقــة أثنــاء فتــرة الحجــز ليســت شــاملة 
ــا  ــات، مم ــاء األمي ــق بالنس ــا يتعل ــة فيم ــه الكفاي ــا في بم
اضطرهــن بالضــرورة إلــى اللجــوء للمســاعدة القانونيــة 
ــة. ــة العام ــال بالنياب ــن االتص ــن م ــى تتمك ــة حت الجمعوي

نظرة عامة على اآلليات التي 
وضعتها السلطات العمومية 

خالل فترة الحجر والتي لها 
تأثير على العنف ضد المرأة

اعتبــاًرا مــن اإلعــالن عــن التدابيــر المتخــذة فــي إطــار 
حالــة الطــوارئ الصحيــة المطبقــة منــذ 20 مــارس 2020، 
تــم وضــع عــدة آليــات مــن قبــل الســلطات العموميــة:

علــى مســتوى النيابــة العامــة، تــم وضــع 95 رقــم 	 

بمحاكــم  خــاص  إلكترونــي  بريــد  وعنــوان  هاتــف 

البيضــاء  والــدار  والقنيطــرة  بالربــاط  االســتئناف 

وورززات  ومراكــش  وســطات  والجديــدة 

وخريبكــة  وآســفي  مــالل  وبنــي  والرشــيدية 

والعيــون  وأكاديــر  وتــازة  وفــاس  ومكنــاس 

رهــن  والناظــور،  والحســيمة  وتطــوان  وطنجــة 

إشــارة النســاء فــي وضعيــة عنــف أثنــاء فتــرة الحجــر 

لتقديــم شــكاياتهن. تم نشــر حســاب رئاســة النيابة 

الحســابات  وكذلــك   )plaintespmp.ma( العامــة 

اإللكترونيــة لنيابــات مختلــف محاكــم المملكــة علــى 

العامــة. النيابــة  لرئاســة  الرســمي  الموقــع 
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النيابــات 	  بعــض  أنشــأت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 

فــي  بالنســاء  للتكفــل  خاصــة  منصــة  العامــة 

عنــف. وضعيــة 

أنشــأ اتحــاد نســاء المغــرب )UNFM( قبــل أزمــة 	 

للنســاء  ُبعــد  عــن  لالســتماع  حــاًل  كوفيــد19- 

منصــة  إنشــاء  خــالل  مــن  عنــف  وضعيــة  فــي 

»كلنــا معــك« اعتبــاًرا مــن 29 ينايــر 2020. يمكــن 

خــالل  ومــن   8350 الرقــم  علــى  بهــا  االتصــال 

تطبيــق علــى الهاتــف النقــال يمكــن تنزيلــه مــن 

آب ســتور وغوغــل بــالي، تعمــل المنصــة 7 أيــام 

فــي األســبوع، 24 ســاعة فــي اليــوم وتقــدم خدمــة 

ــة  ــة ثالثي ــالل مقارب ــن خ ــة م ــاعدة االجتماعي المس

إطــالق  تــم  والتوجيــه.  والدعــم  االســتماع  تهــم 

المنصــة بالشــراكة مــع القطاعــات المعنيــة )وزارة 

االجتماعيــة  والتنميــة  التضامــن  وزارة  الصحــة، 

المديريــة  العامــة،  النيابــة  واألســرة،  والمســاواة 

العامــة لألمــن الوطنــي والــدرك الملــي(، وتعمــل 

إبــالغ  طريــق  عــن  للتنســيق  كواجهــة  المنصــة 

المصالــح المختصــة بحــاالت العنــف ضــد النســاء 

عــن  اإلعــان  مــن  اعتبــارًا 

التدابــر املتخــذة يف إطــار حالــة 

الطــوارئ الصحيــة املطبقــة منــذ 

20 مــارس 2020، مت وضــع عــدة 

آليــات مــن قبــل الســلطات العموميــة
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إعالميــة  حملــة  تنظيــم  تــم  بهــا.  تتوصــل  التــي 

واســعة النطــاق منــذ 26 مــارس 2020، اســتناًدا إلى 

اإلعالنــات اإلشــهارية التلفزيونيــة واإلذاعيــة التــي 

وممثلــون  ومؤثــرون  عامــة  شــخصيات  نقلتهــا 

وصحفيــون.

االجتماعيــة 	  والتنميــة  التضامــن  وزارة  أعلنــت 

مركــزاً   63 إنشــاء  عــن  واألســرة  والمســاواة 

لإيــواء والتكفــل بالنســاء فــي وضعيــة عنــف68، 

تشــرف  لالســتماع  هاتفيــة  خطــوط  وإنشــاء 

عليهــا مســاعدات اجتماعيــات ومهنييــن فــي علــم 

األســرية69. والوســاطة  النفــس 

شــاركت وزارة الصحــة في هــذه التعبئــة بتوزيع 110 	 

ــاء  ــتقبال النس ــدات اس ــال بوح ــف لالتص ــم هات رق

واألطفــال فــي حــاالت العنــف فــي المستشــفيات 

عبــر أرجــاء التــراب الوطنــي.

فــي 	  بالنســاء  للتكفــل  الوطنيــة  اللجنــة  قامــت 

68 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:
/setilautca/rf/am.stnatneserpersederbmahc.www//:sptth

-sed-erbmahc-al-ed-nies-ua-laicos-srotces-sed-noissimmoc-al
85646 -5341meti=fers؟sel-eulave-stnatneserper

69 هيئة األمم المتحدة للمرأة، رسم خرائط الحجر / كوفيد-91 سبل االنتصاف 
الجمعوية والمؤسسية المتاحة للنساء في وضعية عنف

 2019 عــام  فــي  أُنشــئت  التــي  عنــف،  وضعيــة 

103-13 المتعلــق  القانــون رقــم  فــي إطــار تنفيــذ 

ــع  بمكافحــة العنــف ضــد المــرأة، بوضــع خطــة لتتب

التلفزيونيــة  اإلعالنــات  وبــث  اآلليــات  مختلــف 

بالظاهــرة. للتوعيــة 

هــذا وقــد أشــارت التقاريــر الـــ 19 الصادرة عــن الجمعيات 
النســائية التــي تمــت دراســتها، والتــي رحبــت بالتدابيــر 
كوفيــد19-،  وبــاء  انتشــار  لمنــع  المطبقــة  الالزمــة 
ونبهــت جميعهــا إلــى التأثيــر الســلبي لهــذه اإلجــراءات 
علــى النســاء فــي وضعيــة عنــف المنزلــي. نظــرا لقلــة 
يلعــب  الــذي  جهــة،  مــن  الخارجــي  بالعالــم  االتصــال 
ــر التفاعــالت  ــا )المــدارس والجمعيــات ودوائ دوًرا وقائًي
عــّرض  ممــا  إلــخ.(.  الواســعة،  واألســرية  االجتماعيــة 
األشــخاص لمخاطــر متزايــدة مــن العنــف المباشــر أو 
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 19 الـــ  التقاريــر  أشــارت  وقــد 

النســائية  اجلمعيــات  عــن  الصــادرة 

الــي متــت دراســتها، والــي رحبــت 

بالتدابــر الازمــة املطبقــة ملنــع انتشــار 

وبــاء كوفيــد-19، ونبهــت مجيعهــا 

اإلجــراءات  هلــذه  الســليب  التأثــر  إىل 

علــى النســاء ضحايــا العنــف املنــزيل

غيــر المباشــر )كأشــخاص معنييــن أو كشــهود علــى 
إطــار  وفــي  وأخيــًرا،  أخــرى.  جهــة  مــن  العنــف(  هــذا 
قضــاء فتــرة الحجــر الصحــي مــع المعتديــن، واجهــت 
النســاء المعنيــات فــي مرحلــة ثالثــة صعوبــات كبيــرة 
فــي التعبيــر واإلبــالغ عــن مختلــف أشــكال العنــف التــي 
ــة تنــدرج ضمــن  تعرضــن لهــا. وهــذه العوامــل الظرفي

التمييــز الهيكلــي المبينــة خطوطــه العريضــة أدنــاه.

58

تحليل



على الصعيد االقتصادي: 
تأثير اقتصادي يشرعه إطار 

مؤسساتي أبوي

النساء، قوة عاملة منسية في 
القطاع غير المهيكل

تعانــي النســاء فــي المغــرب مــن تمييــز مــزدوج فــي 
فــي  ناحيــة،  مــن  ينحصــر،  فدورهــن  العمــل.  ســوق 
وظائــف  يشــغلن  بينمــا  والرعايــة،  المنزليــة  األعمــال 
أكثــر عرضــة للهشاشــة، »فــي شــكل عمالــة موســمية 
الغيــر  والقطــاع  المهيــكل  القطــاع  بيــن  تتأرجــح 

الخارجيــة70«. األســواق  أهــواء  حســب  المهيــكل، 

فــي الواقــع، وفًقــا للبيانــات الصــادرة عــن المندوبيــة 
الســامية للتخطيــط بتاريــخ 10 أكتوبــر 202071، كانــت 10.7 
ــي  ــع الثان ــالل الرب ــل، خ ــوق العم ــارج س ــرأة خ ــون ام ملي
مــن عــام 2020، وهــو مــا يمثــل ٪79.2 مــن الســاكنة 
النســائية فــي ســن 15 عاًمــا فأكثــر. وهكــذا، انخفــض 
الوبــاء،  هــذا  ســياق  فــي  النســاء،  تشــغيل  معــدل 
بمقــدار نقطتيــن بيــن الربــع الثانــي مــن عــام 2019 و 
و  الرجــال(،  بيــن   61.8٪ )مقابــل   17.5٪ ليســجل   ،2020

٪5،19 قبــل عــام.

يكشــف توزيــع مســاعدات جائحــة 

70 المجاطيالعلمي رجاء، عدم المساواة بين الرجل والمرأة في القطاع غير 
المهيكل، متاح على العنوان التالي:

-ertne-s9A%3C%tilag9A%3C%ni-sel/tnetnoc/rf/am.aimonoce//:ptth
.lemrofni-ruetces-el-snad-semmef-te-semmoh

71 المندوبية السامية للتخطيط، 0202، مذكرة إخبارية من المندوبية السامية 
للتخطيط بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في 01 أكتوبر 0202.

كوفيــد19- إنــكار دور المرأة كفاعل 
اقتصــادي فــي األســرة

المســاعدة  إجــراءات  فــإن  أعــاله،  موضــح  هــو  كمــا 
ــر  علــى تخطــي جائحــة كوفيــد19- الخاصــة بالعامليــن غي
ــن  ــال، الذي ــى الرج ــر إل ــد كبي ــى ح ــة إل ــن موجه النظاميي
يعتبــرون تلقائًيــا أربــاب األســر فــي حيــن ثمــة أكثــر مــن 
ــاًرا  ــع، اعتب ــي الواق ــرأة72. ف ــن ام ــر تعيله ــن األس ٪16 م
مــن 23 مــارس، أعلنــت لجنــة اليقظــة االقتصاديــة عــن 
ــي  ــش ف ــي تعي ــر الت ــاعدة األس ــن لمس ــاء صندوقي إنش
مــن  أكانــوا  ســواء  المهيــكل،  الغيــر  االقتصــاد  إطــار 
المســتفيدين مــن نظــام »راميــد« أم ال مــن خــالل إجــراء 
ــمي  ــي الرس ــان الصحف ــير البي ــادي. ويش ــر م ــط غي مبس
»راميــد«  نظــام  مــن  المســتفيد  أســرة  رب  أن  إلــى 

ســيتمكن مــن الحصــول علــى الدعــم.

72 المندوبية السامية للتخطيط، 8102، المؤشرات االجتماعية بالمغرب، 
نسخة 8102.
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ــى  ــوزع عل ــاعدات ت ــذه المس ــوزارة إن ه ــت ال وقال
أســر مكونــة مــن فرديــن أو أقــل )800 درهــم( 
أفــراد  أربعــة  إلــى  ثالثــة  مــن  المكونــة  واألســر 
)1000 درهــم( واألســر التــي يزيــد عــدد أفرادهــا 
عــن أربعــة أفــراد )1200 درهــم(. يجــب علــى رب 
يرســل  أن  نظــام  هــذا  مــن  المســتفيد  األســرة 
طريــق  عــن  بــه  الخاصــة  »راميــد«  بطاقــة  رقــم 
الرســائل القصيــرة، مــن هاتفــه المحمــول، إلــى 
ــد التــي  الرقــم المختصــر التالــي 1212. بطاقــات رامي
ــي كانــت ســارية فــي  ســيتم قبولهــا هــي تلــك الت

«  .2019 ديســمبر   31

 :-19 كوفيــد  المغاربيــة،  األنبــاء  وكالــة  المصــدر: 
المهيــكل،  غيــر  للقطــاع  مؤقتــة  دعــم  عمليــة 
علــى  متوفــرة   ،2020 مــارس   28 فــي  ُنشــرت 
https://www.mapbusiness. التالــي:  العنــوان 
m a / a - l a - u n e / c o v i d - 1 9 - o p e r a t i o n - d e -
soutien-provisoire-du-secteur-informel

للجمعيــات  عنهــا  اإلبــالغ  تــم  التــي  الوقائــع  وحســب 
النســائية، لــم تتمكــن العديــد مــن النســاء الحامــالت 
مــن  باألســرة،  الخاصــة  راميــد  لبطاقــة  لوحدهــن 
الحصــول علــى هــذا التعويــض بحكــم أنــه يجــب دفعــه 
اســتبعاد  تــم  كمــا  األب(.  أو  )الــزوج  األســرة  رب  إلــى 
ــن  ــم يوثق ــزوج ول ــن ال ــن ع ــي انفصل ــاء الالئ ــي النس باق
صنــدوق  محدوديــة  علــى  يــدل  ممــا  طالقهــن، 

المســاعدة، أي أنــه لــم يأخــذ مــن ناحيــة أولــى بعيــن 
االعتبــار فــي تطبيقــه تنــوع واقــع األســر، ولــم يراعــي 
مــن ناحيــة أخــرى مقاربــة النــوع االجتماعــي. وبالتالــي، 
علــى الرغــم مــن اإلشــادة بهــذه المبــادرة الحكوميــة 
مجــال  فــي  العاملــة  النســائية  الجمعيــات  قبــل  مــن 
حقــوق المــرأة مــن خــالل بيــان صحفــي ُنشــر فــي أبريــل 
2020، إال أنــه تــم التأكيــد علــى عــدم دمــج مقاربــة النــوع 

االجتماعــي فــي هــذا اإلجــراء.
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»لذلــك نطلــب مــن الحكومــة والجماعــات الترابيــة مســاعدة كل 
هــؤالء النســاء الالئــي تــم تركهــن لحالهــن خــالل هــذه الجائحــة 

وذلــك مــن خــالل:

- تعميــم »راميــد« علــى جميــع النســاء الفقيرات أو الالتي يعشــن 
فــي وضعيــة هشــة، ربــات األســر أو بمفردهــن، المســؤوالت 
عــن أشــخاص ذوي إعاقــة. مــن الضــروري أيًضــا إدراج هــؤالء 
النســاء غيــر النشــيطات )القــادرات أو غيــر القــادرات( الالئــي 

ــات القــرب. يعشــن بفضــل مســاعدة جمعي
- ضمــان الدخــل للنســاء العامــالت فــي القطاع المهيــكل ولكن 
وصالونــات  الحمامــات،  فــي  )العامــالت  بهــن  المصــرح  غيــر 
ــل،  ــاب العم ــجيع أرب ــالل تش ــن خ ــخ.( م ــات، إل ــة، والبائع الحالق
ــرة  ــاء فت القــادرون علــى ذلــك، علــى الحفــاظ علــى أجورهــن أثن
الحجــر مــن خــالل قــروض بســعر فائــدة ٪0 أو مقتضيــات أخــرى.
النســاء  لجميــع  المســاعدة  طلــب  إجــراءات  تســهيل   -
المســتفيدات مــن »راميــد« أم ال وتقديــم المســاعدة التقنيــة.

- وضع خريطة جديدة للفقر على أساس النوع االجتماعي.«

المصــدر: بيــان صحفــي جمعــوي، كوفيــد 19-: النســاء العامــالت 
بالهشاشــة!،  المهــددات  المهيــكل  غيــر  القطــاع  فــي 
https://www.tanmia.ma// التالــي:  العنــوان  علــى  متوفــر 

31405 /16 /actualites/04
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ــر الـــ 19 الصــادرة  وقــد أشــارت التقاري
متــت  الــي  النســائية  اجلمعيــات  عــن 
بالتدابــر  رحبــت  والــي  دراســتها، 
وبــاء  انتشــار  ملنــع  املطبقــة  الازمــة 
كوفيــد-19، ونبهــت مجيعهــا إىل التأثــر 
الســليب هلــذه اإلجــراءات علــى النســاء 

املنــزيل العنــف  ضحايــا 
ــم 103.13  ــون رق ــرب القان ــد املغ اعتم
ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، الــذي 
جديــدة  جنائيــة  إجــراءات  يــدرج 
النســاء  ودعــم  للتكفــل  ويؤســس 

العنــف ضحايــا  والفتيــات 

ــة الســامية  ــر المندوبي ــا لتقري باإلضافــة إلــى ذلــك، وفًق
علــى  كوفيــد19-  وبــاء  »تداعيــات  حــول  للتخطيــط 
الوضــع االقتصــادي لألســر«، اســتفادت ٪10 فقــط مــن 
النســاء فــي ســن العمــل مــن المســاعدة العموميــة 
خــالل فتــرة الحجــر، مقابــل ٪35. مــن الرجــال فــي ســن 

االســتفادة منهــا.

على المستوى القانوني: تم 
تعزيز المقتضيات القانونية 

لصالح النساء في وضعية 
عنف بموجب القانون رقم 
103-13 ولكن يجب تعديل 

اإلجراءات التطبيقية

المقتضيات القانونية الموجودة

بتاريــخ 14 فبرايــر 2018، اعتمــد المغــرب القانــون رقــم 
103.13 لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة. ال يعتــرف القانــون 
الجنســي  التحــرش  مثــل  الجديــدة  بالجرائــم  المذكــور 
أو الــزواج القســري، لكنــه أدرج أيًضــا إجــراءات جنائيــة 
النســاء والفتيــات  للتكفــل ودعــم  جديــدة ويؤســس 
فــي وضعيــة عنــف. هكــذا فــإن القانــون المذكــور يتتبــع 
ســير وحــدات التكفــل وينشــئ بــوادر آليــات التنســيق 
برئاســة  لجــان  اإلقليميــة:  المســتويات  مختلــف  علــى 

النيابــة العامــة.

 2.18.856 رقــم  المرســوم  صــدر   2019 مايــو   2 وفــي 
القاضــي بتحديــد شــروط وأحــكام تنفيــذ وحــدات التكفل 
ــتماع  ــتقبال واالس ــدات االس ــن وح ــدد تكوي ــذه. ويح ه
لحمايــة النســاء فــي وضعيــة عنــف التابعــة للمصالــح 
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الحكوميــة  لقطاعــات  التابعــة  والالمركزيــة  المركزيــة 
وإدارات محــددة )القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالعــدل، 
والشــباب والمســاواة واإلدارة العامــة لألمــن الوطنــي 

ــي(. ــدرك المل وال

يقــدم هــذا القانــون تعريًفــا لمختلــف أشــكال العنــف 
ضــد المــرأة، وبالتالــي يغطــي العنــف الجســدي والعنــف 
االقتصــادي.  والعنــف  النفســي  والعنــف  الجنســي 
ــري،  ــزواج القس ــرم ال ــي، ويج ــرش الجنس ــرف بالتح ويعت
واإلهانــات والتشــهيرات الجنســانية، وكذلــك المــس 
وســائل  جميــع  خــالل  مــن  والخصوصيــة  بالصــورة 
اإلعــالم )بمــا فــي ذلــك شــبكات التواصــل االجتماعيــة(. 
بيــن  االغتصــاب  صراحــة  يديــن  ال  فإنــه  ذلــك،  ومــع 
ــة  ــارا لتعــارض الرغب الزوجيــن واالغتصــاب الزوجــي. اعتب
المعطــاة  واألســبقية  المــرأة  حمايــة  فــي  الواضحــة 

ثقافيــا للحفــاظ علــى نمــوذج األســرة.

كشفت الصعوبات في تطبيق 
القانون 103.13 خالل فترة الحجر عن 

منطقة قانونية رمادية

ال يحــدد القانــون رقــم 103-13 بوضــوح إجــراءات التكفــل 
ــدا،  ــم يدرجهــا تحدي ــي ل ــة عنــف والت بالنســاء فــي وضعي
ــة فــي  ســواء تعلــق األمــر باإلبعــاد أو المســاعدة المالي
حــاالت العنــف األســري. وبالتالــي فــإن تطبيقــه فــي 
ســياق الفضــاء الخــاص يعتمــد علــى تفســير القاضــي 
ــة وال يســتجيب بشــكل مباشــر  المســؤول عــن القضي

ــائية: ــات النس ــا الجمعي ــي رصدته ــا الت ــض القضاي لبع

عــبء اإلثبــات الــذي يقــع علــى عاتــق المشــتكيات 	 
ــه لوحدهــن. وهــو صعــب تحمل

عدم وجود عقوبة لالغتصاب الزوجي.	 
علــى الرغــم مــن تجريــم الطــرد مــن بيــت الزوجيــة، 	 

إال أن القانــون لــم يحــدد إجــراءات حمايــة النســاء 
المطــرودات.

ــة 	  ــر حماي ــف لتدابي ــون وص ــص القان ــي ن ــرد ف ــم ي ل
النســاء اللواتــي يواجهــن تبديــد األموال المشــتركة 

ــن. للزوجي
رفــع 	  فــي  الجمعيــات  حــق  مــن  القانــون  يحــد 

األســري. العنــف  قضايــا  فــي  الدعــوى 
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األب  أو  األخ  أو  الــزوج  إدانــة  إن 

العنيــف يعــود بعــد ذلــك علــى املــرأة 

بنعتهــا علــى أهنــا تعــرض اســتقرار 

بالتــايل  فيتــم  للخطــر.  أســرهتا 

دفعهــن إىل تــرك معاناهتــن جانبــا

إعطاء األولوية لمفهوم األسرة 
المستقرة على حساب السالمة 

الفردية للمرأة

تنــدرج السياســات االجتماعيــة الراميــة لمناهضــة العنف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي ســياق تراث سوســيو 
للعالقــات  القــوي  الهرمــي  التسلســل  مــن  ثقافــي 
ــدي  ــرة التقلي ــار األس ــي معي ــا يعط ــين، مم ــن الجنس بي
االجتماعــي.  »االحتــرام«  فــي  مهيمنــا  دوًرا  المســتقر 
بعــد  يعــود  العنيــف  األب  أو  األخ  أو  الــزوج  إدانــة  إن 
ــتقرار  ــرض اس ــا تع ــى أنه ــا عل ــرأة بنعته ــى الم ــك عل ذل
تــرك  إلــى  دفعهــن  بالتالــي  فيتــم  للخطــر.  أســرتها 
معاناتهــن جانبــا، مــع خضوعهــن فــي غالــب األحيــان 
إلــى ضغــوط محيطهــن، أو استســالمهن للبقــاء فــي 
بيئتهــن العنيفــة عندمــا يتــم قيــاس التكلفــة )المرتبطــة 
والعالئقيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالجوانــب 
ــور  ــه قص ــى أوج ــر إل ــت، بالنظ ــادرة البي ــمعة( لمغ والس
ــات المؤسســاتية الخاصــة بالتكفــل، كمــا هــو  المقتضي

موضــح أدنــاه.

فــي الواقــع، يستشــف مــن بحــث قامــت بــه المندوبيــة 
الســامية للتخطيــط عــام 2019 حــول العنــف، بــأن حوالــي 
٪38 مــن النســاء و٪40 مــن الرجــال يصرحــون بقبولهــم 
العنــف المنزلــي للحفــاظ علــى اســتقرار األســرة. كمــا 
أن األســباب الرئيســية المثــارة والتــي تجعــل العالقــة 
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الزوجيــة تــدوم بالرغــم مــن عنــف الــزوج هــي وجــود 
ــال. ــن الرج ــاء و٪72 م ــن النس ــدى ٪77 م ــال ل أطف

ــاب  ــى حس ــري عل ــتقرار األس ــة لالس ــاء األولوي إن إعط
ــة  ــاطر اإلداري ــي المس ــا ف ــس أيًض ــرأة ينعك ــالمة الم س
التــي يطبقهــا بعــض رجــال الســلطة، وفًقــا لبعــض 
شــهادات النســاء فــي مراكــز االســتماع. وهكــذا، فــإن 
ــن  ــوات األم ــال ق ــأن رج ــن ب ــاء صرح ــن النس ــد م العدي
قامــوا بمرافقتهــن أو إعادتهــن73 إلــى منازلهــن التــي 
هربــن منهــا بعــد تعرضهــن للعنــف الجســدي الشــديد. 
وكان البعــض منهــم يوجــه خطــاب اإلحســاس بالذنــب، 

73 تقرير FDMA، تقرير FDPI بني مالل

كمــا  النســاء.  أولئــك  مــن  لبعــض  اإلهانــات  وحتــى 
ــوق  ــة حق ــل حماي ــن أج ــادرة م ــة »مب ــر جمعي ــاد تقري أف
النســاء« بنــي مــالل بحالــة امــرأة تــم نصحهــا بالصبــر 
عندمــا اتصلــت بمنصــة »كلنــا معــك« فــي حيــن أنهــا 

كانــت ضحيــة للعنــف الجســدي مــن طــرف زوجهــا.

ُتظهــر هــذه الحــاالت المبلــغ عنهــا الحاجــة إلــى الحفــاظ 
ــي  ــن ف ــع المهنيي ــن لجمي ــة والتكوي ــود التوعي ــى جه عل
الميدانييــن  العامليــن  والســيما  المعنيــة،  القطاعــات 

ــاء. ــع النس ــل م ــة للتفاع ــوط األمامي ــي الخط ف

الولوج إلى الحقوق 
والمعلومات مشروط بدرجة 
االندماج االجتماعي للضحية 

الناجية

مكملــة  والحكوميــة  الجمعويــة  اآلليــات  كانــت  إذا 
لبعضهــا البعــض ويبــدو أنهــا تلبــي عــدًدا كبيــًرا مــن 
المعرضــات  عنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  احتياجــات 
للعنــف، فــإن الفــرض المفاجــئ لحالــة الطــوارئ الصحية 
قــد أضــر بتعميمهــا فــي جميــع المناطــق، ليتــم اســتثناء 
النســاء مــن جميــع هــذه الخدمــات، علــى ســبيل المثــال 
مراكــز  مــن  القرويــة  المناطــق  فــي  يعشــن  الالئــي 
اإليــواء، أو تلــك الالئــي ليــس لديهــن إمكانيــة الوصــول 

إلــى هاتــف شــخصي أو تغطيــة شــبكة جيــدة.74.

74 تقرير FAA، تقرير FSA، تقرير السنة النسائية، تقرير FDMA، تقرير 
SADMTA ZURANA جمعية
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بعــض  مــن  جمعهــا  تــم  التــي  للمعلومــات  وفًقــا 
ــة التحتيــة إليــواء  ــر البني ــات النســائية، فــإن توفي الجمعي
النســاء واألطفــال فــي حــاالت العنــف ليــس متجانًســا 
ــة  ــم دكال ــإن إقلي ــذا ف ــر. وهك ــى آخ ــي إل ــال تراب ــن مج م
ــز  ــن مراك ــائية« م ــناء النس ــة »الس ــب جمعي ــو بحس يخل
اإليــواء المتخصصــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، بســبب حالــة 
لإيــواء  المخصصــة  التحتيــة  البنيــة  كانــت  الطــوارئ، 
ــي  ــش ف ــي تعي ــاكنة الت ــن الس ــات م ــدة فئ ــة لع مفتوح
الشــرعيون،  غيــر  )المهاجــرون  هشاشــة  وضعيــة 
ــخ.(،  ــارع، إل ــة الش ــي وضعي ــال ف ــردون، واألطف والمش
وبالتالــي فهــي غيــر مناســبة الحتياجــات النســاء الالئــي 
يصطحبــن يصحبــن معهــن أطفــاال. فــي هــذا الســياق، 
ســرعان مــا أثــر ذلــك علــى الطاقــة االســتيعابية للبنيــات 
المخصصــة للنســاء واألطفــال فــي وضعيــة العنــف.

السناء 
النسائية

عدم وجود مراكز إيواء في إقليم 
دكالة

الفضاء 
النسائي 
أيت أورير

مركز جمعية وداد - اوالد 
حسون - مفتوح

المركز الجمعوي األمان - 
مفتوح ولكنه ممتلئ )انخفاض 

في سعة االستقبال بسبب 
التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ 

الصحية(

إنصاف

المركز الوطني للتعاون 
الوطني لكل جهة - مفتوح

مركز إيواء جمعية إدماج 
للمسنين بسيدي مومن - الدار 

البيضاء
مفتوح

مركز إيواء األشخاص في 
وضعية الشارع التابع لجمعية 

التحدي للمساواة والمواطنة
مركز إيواء جمعية إنصاف - ال 

يستقبل مستفيدات جدد خالل 
هذه الفترة

مبادرة من 
أجل حماية 

حقوق 
المرأة بني 

مالل

عدم وجود مركز إيواء متخصص 
للنساء في وضعية عنف في جهة 

بني مالل

الجمعية 
المغربية 
لحقوق 

المرأة

تم تخصيص مبنى الستقبال 
النساء مع فئات أخرى من 

األشخاص في وضعية الشارع - 
المركز مفتوح ولكن ليس وفًقا 

للمعايير

جمعية 
التضامن 
النسائي

مركز سيدي مومن االجتماعي 
- المدرسة المراكشية - مدرسة 

الحي المحمدي االبتدائية - مفتوح 
ولكن ليس وفقا للمعايير
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جمعية 
التطلعات 

النسائية

فضاء متعدد التخصصات بمجمع 
ابتسام االجتماعي – ممتلئ 
وتقليص سعة االستقبال 

البسمة
مركز إيواء أمان - مغلق

دار البر واإلحسان – مفتوح

النخيل

مركز وداد أوالد حسون مراكش - 
ممتلئ لكن مفتوح

مركز أمل الوداية- ممتلئ ولكنه 
مفتوح

مركز تيلدات للنساء في وضعية 
عنف في شيشاوة - ممتلئ ولكنه 

مفتوح
مركز نواة شيشاوة للمرأة 

والطفل
التعاون الوطني بمراكش- مفتوح 

ولكنه مخصص األشخاص في 
وضعية الشارع 

إنصات بني 
مالل

مركز اإليواء بقلعة السراغنة - ال 
توجد معلومات حول فتحه

حركة تويزا
مركز الشروق إلدماج المرأة في 

وضعية صعبة - مفتوح
مركز وداد بمراكش – مفتوح

جمعية 
وجدة عين 
غزال 2000

مركز إيواء عين غزال - مفتوح

ــم  ــة، إن ل ــي أداة مهم ــاج االجتماع ــح اإلدم ــذا يصب وهك
والمعلومــات.  الحقــوق  إلــى  للولــوج  ضروريــة،  تكــن 
نظــًرا لعــدم قدرتهــن التنقــل بســهولة، غالًبــا مــا تعتمــد 
النســاء الالئــي يواجهــن وضعيــة العنــف علــى الحصــول 
ــة  ــبكة الهاتفي ــة الش ــى تغطي ــوج إل ــف والول ــى الهات عل
ــن  ــتفادة م ــن االس ــن م ــن ليتمك ــة إقامته ــي منطق ف

الخدمــات الحكوميــة أو الجمعويــة.

ــى الرغــم مــن أن التواصــل حــول  عــالوة علــى ذلــك، عل
تغطيــة  مــن  اســتفادت  التــي  الحكوميــة  اآلليــات 
ــائية  ــات النس ــت الجمعي ــد تواصل ــعة، فق ــة واس إعالمي
بســبب نقــص مواردهــا بشــكل أساســي عبــر المنصات 
الرقميــة. لقــد كان التواصــل الشــفهي أحــد الوســائل 
الرئيســة لنشــر المعلومــات، ممــا أدى جعــل النســاء 
األكثــر عزلــة واألكثــر عرضــة لهيمنــة المعتديــن مــن 

الولــوج إلــى المعلومــات.
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علــى وجــه العمــوم، فقــد تســبب الحجــر فــي حرمــان 
النســاء من شــبكات التواصــل االجتماعي التي تســتخدم 
المــأزق،  مــن  للخــروج  وكوســيلة  لإبــالغ،  كوســيلة 
ولكــن أيًضــا كدعــم معنــوي، والحــال أن أيــة محاولــة 
والتقصــي  للمراقبــة  عرضــة  كانــت  بالخــارج  لالتصــال 
مــن قبــل المعتــدي الــذي يكــون حاضــًرا باســتمرار فــي 
المنــزل. علــى ســبيل المثــال، أشــارت جمعيــة أمــان75 
فــي تقريرهــا إلــى أن اإلجــراءات المطبقــة لمنــع انتشــار 
العوامــل  مــن  الحــد  فــي  ســببت  كوفيــد19-  جائحــة 
التعليميــة  )المؤسســات  األطفــال  بحمايــة  الكفيلــة 
والجمعيــات النســائية والعالقــات األســرية االجتماعيــة 
ــدة  ــر متزاي ــن لمخاط ــي تعرضه ــخ( وبالتال ــعة، إل الموس

مــن أفعــال العنــف المباشــرة أو غيــر المباشــرة76.

75 تقرير امان
76 األطفال في حاالت العنف المباشر أو شهود العنف الزوجي

األمية والفجوة الرقمية تعزز عدم 
المساواة في الولوج إلى الحقوق

فــي إطــار الحجــر الصحــي، قامــت العديــد مــن المرافــق 
بعــض  علــى  الالمــادي  الطابــع  بإضفــاء  العموميــة 
آلياتهــا، الســيما مــن خــالل إنشــاء خطــوط هاتفيــة 
بمبــادرات  األمــر  تعلــق  ســواء  واإلرشــاد،  لالســتماع 
حكوميــة أو جمعويــة، أو قيــام النيابــة العامــة بوضــع 
ومــع  اإللكترونيــة.  بالشــكايات  المتعلقــة  المســاطر 
ثــالث  عــن  النســائية  الجمعيــات  أبلغــت  فقــد  ذلــك، 
معيقــات رئيســية تحــد مــن قــدرة النســاء المعنيــات 
المطالبــة  علــى  أيًضــا  ولكــن  بهــا،  االتصــال  علــى 

: قهــن بحقو
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الفعالــة 	  الجهــود  مــن  الرغــم  علــى  األميــة: 
علــى  تنفيذهــا  تــم  التــي  العموميــة  للسياســات 
مــدى نصــف قــرن فــي المغــرب، فــي عــام 2014، 
 32٪ أن  للتخطيــط77  الســامية  المندوبيــة  قــدرت 
مــن ســكان المغــرب أميــون. ويزيــد هــذا المعــدل 
ــع  ــزداد م ــه ي ــا أن ــاء، كم ــبة للنس ــاط بالنس بـــ 10 نق
القــروي.  الوســط  فــي  والعيــش  العمــر  تقــدم 
آليــات  إلــى  الولــوج  إمكانيــة  تــزال  ال  وبالتالــي، 
الطــوارئ هــذه منخفضــة بالنســبة لفئــات معينــة 
مــن النســاء )النســاء فــوق الخمســين والنســاء 
القرويــات(. تــم تســليط الضــوء علــى هــذا الوضــع 
مــن قبــل جميــع الجمعيــات النســائية التــي قامــت 

بإعــداد تقاريــر لهــذا الدراســة.

المســاواة 	  عــدم  أوجــه  إن  الرقميــة:  الفجــوة 
المرتبطــة بالولــوج المــادي إلــى اإلنترنــت )االتصــال 
علــى  والتوفــر  المتاحــة،  والتغطيــة  بالشــبكة، 
حاســوب أو لوحــة إلكترونيــة أو هاتــف ذيك( ولكــن 
أيًضــا التمتــع بمهــارات اســتخدام األدوات الرقميــة 
تظــل رهينــة بدرجــة كبيــرة بنــوع المجــال الجغرافــي 
حضريــة(،  شــبه  أو  قرويــة  )حضريــة،  لإقامــة 
وبالعمــر ومســتوى التعليــم، ولكــن أيًضــا بمــدى 
إتقــان أدوات اإلنترنــت78. وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز 
ــناً  ــر س ــات، األكب ــاء القروي ــاواة للنس ــدام المس انع

H24info 77، انخفض معدل األمية في المغرب بمقدار الثلثين خالل نصف 
قرن، 9.09.2017، متاح في:

https://www.h24info.ma/maroc/taux-danalphabetisme-maroc-
a-baisse-de-deux-tiers-demi-siecle/#:~:text=Maroc-,Le%20

taux%20d›analphab%C3%A9tisme%20au%20Maroc%20
20de,tiers%20sur%20un%20demi%20%a%20baiss%C3%A9

si%C3%A8cle&text=Le%20taux%20d›analphab%C3%A9tisme%20
.)de,commissariat%20au%20plan%20)HCP

78 وفًقا لدراسة أجراها الباروميتر العربي حول التفاوتات في الولوج إلى 
التقنيات في 12 دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تواجه 

النساء العديد من العقبات )القيم االجتماعية، واألحكام المسبقة الجنسانية، 
والصور النمطية، وما إلى ذلك( التي تثبطهن أو تمنعهن من استخدام 

اإلنترنت. في المغرب، ٪79 من الرجال لديهم إمكانية الولوج إلى اإلنترنت 
مقارنة بـ ٪56 فقط من النساء المغربيات. هناك أيًضا اختالفات بين العالم 

القروي والحضري من حيث االختراق، على سبيل المثال، فقط ٪55 من سكان 
العالم القروي يمكنهم الولوج إلى اإلنترنت، مقارنة بـ ٪76 لسكان العالم 

the-/09/https://www.arabbarometer.org/2020 :الحضري. النتائج متاحة في
mena-digital-divide/ )9 نوفمبر 2020(

واألقــل تعليمــاً فــي الحصــول علــى الحقــوق. علــى 
التــي  المعطيــات  إلــى  واســتناداً  المثــال،  ســبيل 
تــم جمعهــا والتــي توفــرت بشــأنها المعلومــات 
ــدو أن  ــالت، يب ــة للمتص ــة الجغرافي ــة بالبيئ المتعلق
مراكــز  تلقتهــا  التــي  المكالمــات  مــن  فقــط   21٪

االســتماع كانــت صــادرة مــن مناطــق قرويــة. 

الربــط الهاتفــي: إن المكالمــات الهاتفيــة وســيلة 	 
تــم وضعهــا مــن  الحقــوق  إلــى  أخــرى للوصــول 
قبــل المجتمــع المدنــي وكــذا مــن قبــل مختلــف 
المرافــق العموميــة. تعتبــر هــذه الخدمــة مناســبة 
بالنســبة للنســاء األكثــر هشاشــة، وخاصــة النســاء 
الجمعيــات  الحظــت  فقــد  ذلــك  ومــع  األميــات، 
)النســاء  النســاء  مــن  معيًنــا  عــدًدا  أن  النســائية 
القرويــات والنســاء األكثــر فقــرا( ال يتمكــن مــن 
ــة، أو  ــبكة الهاتفي ــة للش ــة كافي ــى تغطي ــوج إل الول
الحصــول علــى الهاتــف أو حتــى علــى رصيــد إلجــراء 

المكالمــات.
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نظرة عامة على آليات 
المجتمع المدني للتصدي 

ومواجهة العنف ضد النساء 
خالل فترة الحجر 

علــى هامــش أعمــال التنبيــه علــى أوضــاع النســاء خــالل 
فتــرة الحجــر، أنشــأ المجتمــع المدنــي المغربــي نظامــا 
القانونيــة والخدمــات واالســتماع  للمســاعدة  هاتفيــا 
المحلــي  المســتوى  علــى  والتوجيــه  النفســي  والدعــم 
19 جمعيــة مــن  إلــى  باإلضافــة  والجهــوي والوطنــي. 
الجمعيــات النســائية التــي ســهرت قلبــا وقالبــا علــى 
ــي  ــة الت ــذه الدراس ــا له ــت مرجع ــي كان ــر الت ــداد تقاري إع
للمــرأة، فقــد  المتحــدة  بإنجازهــا هيئــة األمــم  قامــت 
هاتفيــة  وخطوًطــا  إلكترونيــة  منصــة   28 إحصــاء  تــم 
أثنــاء فتــرة  إنشــاؤها  تــم  أو  تــم تشــغيلها  لالســتماع 
الحجــر79، حســب خريطــة لآلليــات الجمعويــة الحاليــة.

قدمتهــا  التــي  الخدمــات  مجموعــة  تميــزت  وقــد 
الجمعيــات النســائية بتنوعهــا، حيــث امتــدت مــن دعــم 
ــاء.  ــادي بالنس ــل الم ــمل التكف ــة لتش ــراءات اإلداري اإلج
ومــن بيــن الخدمــات المقدمــة، وبغــض النظــر عــن 
مــوارد وتخصصــات الجمعيــات النســائية، ثمــة مــا يدعــو 

ــي: ــا يل ــرد م ــى س إل

- االستماع والتوجيه.
- المساعدة القانونية.

79 هيئة األمم المتحدة للمرأة، رسم الخرائط للحجر / كوفيد19- سبل 
االنتصاف الجمعوية والمؤسسية المتاحة للنساء في وضعية عنف، والمتوفرة 

على العنوان التالي:
https://www2.unwomen.org/-media/field%20office%20maghreb/

documents/others/recours%20disponibles%20decoute%20en%20
confinement%20maroc%20vf.pdf?la=fr&vs=5716

3. أبرزت األزمة أهمية 
المجتمع المدني، 

الذي أبان عن انخراطه 
وتعبئته مع افتقاره إلى 

الوسائل إلنجاز مهمته.
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- اإليواء؛
- المواكبة الطبية؛

ــع  ــي لدف ــم المال ــة، والدع ــاعدات الغذائي ــراح المس - اقت
اإليجــار، وشــراء األدويــة والحمايــة المتعلقــة بالوضــع 
الصحــي )الكمامــات الواقيــة والمطهــرات الكحوليــة(؛

- التتبع النفسي؛
- دعم الحصول على رخص التنقل االستثنائية؛
- المساعدة في تقديم الشكايات اإللكترونية.

- معلومــات بشــأن دعــم المســاعدات الخاصــة بجائحــة 
ــد19-؛ و كوفي

- الوساطة األسرية.

حالــة  ســياق  فــي  المدنــي  المجتمــع  تدخــل  اســتفاد 
الفاعليــن  جميــع  وتعــاون  دعــم  مــن  الطــوارئ 
الميدانيــة:  األعمــال  فــي  المنخرطيــن  العمومييــن 
اإلستشــفائية،  والمصالــح  المحليــة،  الســلطات 
والمرافــق االجتماعيــة، وقــوات األمــن، والمحاكــم، إلــخ. 
الميــدان  فــي  الدائــم  تواجدهــم  بحكــم  ذلــك  وتســنى 
وإجراءاتهــم الســابقة لفتــرة الحجــر التــي تــم تنفيذهــا 
ــد  ــاتيين. وق ــن المؤسس ــف الفاعلي ــع مختل ــاون م بالتع
ــى  ــة عل ــوارئ الصحي ــة الط ــة بحال ــر المتعلق ــرت التدابي أث
تقديــم خدماتهــم علــى عــدة مســتويات، وبالتالــي حــدت 
يســدونها. التــي  والخدمــات  اإلجــراءات  فعاليــة  مــن 

مــن  تمكنــت  النســائية  الجمعيــات  معظــم  أن  بيــد 
الحفــاظ علــى خدمــات معينــة، مــن قبيــل: االســتماع 
والتوجيــه، والمســاعدة القانونيــة، والمواكبــة الطبيــة، 
والتتبــع النفســي. ومــع ذلــك، كان مــن الــالزم وضــع 
المتعلقــة  الصحيــة  القيــود  مــع  تتكيــف  إجــراءات 
هــذه  قامــت  لذلــك  وإيوائهــن.  النســاء  باســتقبال 

المنظمــات بتكييــف خدماتهــا لــدى النســاء المعنيــات 
تقديــم  فــي  للمســاعدة  عــرض  تقديــم  خــالل  مــن 
الشــكايات اإللكترونيــة، والتوجيــه فيمــا يتعلــق بالتدابيــر 
فــي  العموميــة  المرافــق  اعتمدتهــا  التــي  المحــددة 
ســياق الطــوارئ، ودعــم الحصــول علــى رخــص التنقــل 
االســتثنائية والمســاعدات الغذائيــة والماليــة. فــي حالــة 
بعــض الجمعيــات النســائية، مثــل إنصــاف أو النخيــل، 
اتصلــت المســاعدات االجتماعيــات بالنســاء مــرة أخــرى 
بإجــراءات  وتوعيتهــن  وضعهــن،  عــن  لالستفســار 
مــن  احتياجاتهــن  مــن  والتحقــق  االجتماعــي  التباعــد 

الغذائيــة. المســاعدات 

ومــع ذلــك، واجهــت الجمعيــات النســائية عــدًدا مــن 
ــم  ــة لتقدي ــا التقني ــل وقدراته ــة بالتموي ــود المتعلق القي
الدعــم فــي ســياق غيــر مســبوق لألزمــة الصحيــة، فضــاًل 
العنــف ضمــن  األولويــة لمســألة  إعطــاء  عــن درجــة 

أنظمــة الخدمــات العموميــة.

موارد مادية محدودة

	 أدى نقــص الوســائل الماديــة إلــى إجبــار الجمعيــات 
النســائية علــى التواصــل بشــأن وجــود آلياتهــا فقــط 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعيــة، ممــا قلــل مــن عدد 
ــع  ــه الوض ــا كان علي ــة بم ــن مقارن ــل به ــاء المتكف النس

ــة. ــوارئ الصحي ــة الط ــل حال قب
النســائية  الجمعيــات  ميزانيــة  رصيــد  تقويــض  تــم   	
بســبب النفقــات غيــر المتوقعــة، مثــل التكفــل المــادي 
الهاتفيــة،  والمتابعــة  اإليــواء،  مراكــز  إلــى  بالتنقــالت 

والدعــم المالــي للنســاء فــي وضعيــة عنــف، إلــخ. ...
	 أدى فتــح مقــرات الجمعيــات النســائية وعنــد االقتضــاء 
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مراكــز اإليــواء فــي وجــه العمــوم، إلــى تخصيــص نفقــات 
إضافيــة مــن أجــل االســتجابة إلــى المعاييــر الصحيــة التــي 
ــة، والتــي  ــة األولي لــم تكــن متوقعــة فــي غــالف الميزاني

كانــت بالفعــل محــدودة للغايــة.

احتياجات كبيرة من حيث الموارد 
البشرية

إن الحاجــة إلــى إنشــاء نقطــة اتصــال دائمــة وعــن بعــد 
مــع النســاء فــي وضعيــة عنــف أثنــاء فتــرة الحجــر ترتــب 
عنهــا اللجــوء إلــى عمليــات توظيــف فــي اللحظــة األخيرة 
يكــن  لــم  والتــي  المتطوعــات،  المســتمعات  لبعــض 
لديهــن بالضــرورة إعــداد مســبق أو تكويــن خــاص فــي 
ــم  ــي الدع ــات، وف ــان األزم ــاء إب ــتماع للنس ــات االس تقني
والمتابعــة  القانونــي  والتوجيــه  واالجتماعــي  النفســي 
المســاعدة  تجويــد  عــدم  إلــى  أدى  ممــا  الهاتفيــة، 
المقــدم  الدعــم  أدى  كمــا  للمتصــالت.  المقدمــة 
ــى  ــي عل ــبء النفس ــادة الع ــى زي ــف إل ــر الهات ــا عب حصرًي
كــن  الالئــي  الجمعويــات،  والمســتمعات  الناشــطات 
يتلقيــن مكالمــات مــن النســاء فــي وضعيــة عنــف فــي 

أي وقــت مــن النهــار أو الليــل.
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ت صيƠƠا لتو ا

جزء
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كمــا تــم توضيحــه بإســهاب فــي هــذه الدراســة النوعيــة، 

التــي  القســرية  العزلــة  وفتــرة  الصحيــة  لألزمــة  كان 

ــرأة،  ــع الم ــى وض ــرة عل ــلبية مباش ــارا س ــا آث ــت عنه ترتب

والســيما النســاء الالئــي يواجهــن العنــف. عــالوة علــى 

ذلــك، ال تــزال هــذه األزمــة الصحيــة ترخــي بظاللهــا علــى 

األجــواء، ويظــل فــرض تدابيــر صارمــة مــن قبيــل إعــادة 

الحجــر محتمــال فــي أي وقــت وحيــن، علــى غــرار مــا هــو 

حاصــل فــي بلــدان أخــرى مــن العالــم. لذلــك مــن المهــم 

حتــى  المرحلــة  هــذه  دروس  مــن  العبــر  اســتخالص 

ندرجهــا فــي ســياق إجــراءات الطــوارئ المقبلــة كتدابيــر 

وضعيــة  فــي  والفتيــات  النســاء  الحتياجــات  مناســبة 

عنــف ونضمــن ولوجهــن إلــى خدمــات تكفــل علــى قــدر 

مــن الجــودة.
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 جميع وسائل اإلبالغ 
ُ

ل
ْ

جع
المتاحة في متناول النساء 

في وضعية عنف 

أفعــال 	  عــن  لإبــالغ  مجانــي  أخضــر  رقــم  إنشــاء 
العنــف؛

ــن 	  ــاعدة ع ــكايات والمس ــي الش ــة لتلق ــاء خدم إنش
ــة؛ ــر خدمــة الرســائل المجاني بعــد عب

وضــع أنظمــة للتبليــغ فــي حالــة الطوارئ بالتنســيق 	 
مــع المصالح العموميــة، والســيما المديرية العامة 
فضــاءات  فــي  الملــي  والــدرك  الوطنــي  لألمــن 
متاحــة ومفتوحــة فــي ظــروف اســتثنائية، مثــل 
ــة؛ ــرى والبقال ــة الكب ــواق التجاري ــات واألس الصيدلي

ــموعة 	  ــة والمس ــة المكتوب ــائل اإلعالمي ــر الرس نش
التبليــغ  وســائل  جميــع  عــن  لإخبــار  والمرئيــة 

المتاحــة؛ واالتصــال 

ــص 	  ــن رخ ــب إدراج ضم ــر، يج ــادة الحج ــة إع ــي حال ف
المحاكــم  إلــى  التنقــالت  االســتثنائية،  التنقــل 
ومصالــح الشــرطة وغيرها مــن المرافــق المرتبطة 

بمناهضــة العنــف، بمــا فــي ذلــك الجمعيــات؛

العنــف 	  أفعــال  عــن  التبليــغ  إجــراءات  تبســيط 
والعزلــة  األميــة  عوامــل  مراعــاة  خــالل  مــن 
الترابيــة والفقــر وصعوبــة الولــوج إلــى الوســائل 

؛ جيــة لو لتكنو ا

التــي 	  الرقميــة  الخدمــات  إلــى  الولــوج  تســهيل 
ــن  ــل لألميي ــيط التواص ــلطات وتبس ــا الس تقدمه
الرمزيــة. النصيــة  أو  الرســائل الصوتيــة  مــن خــالل 

1. من أجل توفير حماية 
وتكفل أفضل للنساء 

في وضعية عنف خالل 
فترة األزمة
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2. من أجل مجتمع يحمي 
المرأة ويدعمها بدالً من 

تعنيفها

ــف 	  ــاالت العن ــي ح ــدي ف ــاد المعت ــر إلبع ــاذ تدابي اتخ
النســاء  حمايــة  أجــل  مــن  الحجــر  أثنــاء  األســري 
واألطفــال الذيــن يواجهــون العنــف هــذه بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر؛

العنــف 	  مناهضــة  فــي  اإلعــالم  وســائل  إشــراك 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي كشــريك أساســي 

للتغييــر؛

منــع اللجــوء إلــى الوســاطة األســرية فــي وضعيــة 	 
العنــف الجســدي و / أو الجنســي؛

حمــالت 	  خــالل  مــن  الجماعــي  الضميــر  إيقــاظ 
ــة  ــاة كاف ــع مراع ــع م ــة للجمي ــة متاح ــة إعالمي توعي
وصعوبــة  األميــة  مثــل  االجتماعيــة  العوامــل 

التكنولوجيــا. إلــى  الولــوج 

اإلقــرار بمخاطــر العنــف الزوجــي واألســري مــن 	 
تهــدد  كظاهــرة  والمجتمــع  الســلطات  قبــل 
الســالمة النفســية والجســدية للمــرأة والطفــل 

خــاص؛ طابــع  ذات  كقضيــة  وليســت 

خــالل 	  مــن  العمريــة  الفئــات  جميــع  اســتهداف 
رســائل مفهومــة للجميــع، بمــا فــي ذلــك الشــباب، 

بهــدف زيــادة الوعــي وتحويــل العقليــات؛

تحســيس جميــع الفئــات االجتماعيــة، رجااًل ونســاًء، 	 
الجنســين،  بيــن  والمســاواة  الالعنــف  بثقافــة 
مــن خــالل برامــج مدرســية مالئمــة وبــث برامــج 

مخصصــة؛ مجتمعيــة 

اإلدانــة العلنيــة لظاهــرة العنــف الزوجــي ونشــر 	 
بخصــوص  واســع  نطــاق  علــى  المعلومــات 

مرتكبهــا؛ تطــال  التــي  العقوبــات 

إذكاء الوعــي بالعواقــب المتعــددة األوجــه للعنــف، 	 
ــى  ــيما عل ــل، وال س ــر والطوي ــن القصي ــى المديي عل
ــال  ــى األطف ــن أو عل ــر أو محيطه ــات باألم المعني
غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  المتأثريــن  والمراهقيــن 

مباشــر بالظاهــرة؛

مطلقــة 	  أولويــة  العنــف  مــن  الوقايــة  جعــل 
والســيما  العموميــة  والسياســات  البرامــج  فــي 
الجامعــات؛ إلــى  الحضانــة  دور  مــن  التعليميــة، 

76

التوصيات



تســليط الضــوء علــى فكــرة أن االســتقالل المالــي 	 
ــر  وتحــرر المــرأة فــي المجتمــع والمســاواة لهــا تأثي
ــك  ــال، وكذل ــال واألطف ــاء والرج ــى النس ــد عل مفي

ــى الجماعــة والمجتمــع. عل

جميــع 	  فــي  االجتماعــي  النــوع  مقاربــة  دمــج 
السياســات العموميــة المتعلقــة بحالــة الطــوارئ، 
ــات،  ــات والتعويض ــة باإلعان ــك المرتبط ــيما تل الس
بــدور  االعتــراف  مــع  اإلعالميــة،  الرســائل  وفــي 
كفاعــل  أيًضــا  ولكــن  األســرة  داخــل  المــرأة 

اقتصــادي؛

فــي حالــة إعــادة فــرض الحجــر، منــح رخــص التنقــل 	 
االســتثنائية للبالغيــن بغــض النظــر عــن جنســهم.

3. من أجل زيادة كفاءة 
الخدمات العمومية في 
مواجهة العنف القائم 
على النوع االجتماعي

تعزيز وتنفيذ السياسة 
الوطنية في مجال مناهضة 

العنف القائم على النوع 
االجتماعي

تطويــر هــذه السياســة بشــكل مســتمر مــع جميــع 	 
ــاع  ــي والقط ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل الجه
والمجالــس  العموميــة  والمؤسســات  الخــاص 

ــان؛ ــد واللج والمراص

اعتمــاد مقاربــة شــمولية وإســتراتيجية متعــددة 	 
)وزارة  المعنيــة  األطــراف  جميــع  تدمــج  األبعــاد 
وزارة   - الداخليــة  وزارة   - العــدل  وزارة   - الصحــة 
والمســاواة  االجتماعيــة  والتنميــة  التضامــن 

الملــي(؛ الــدرك   - العامــة  النيابــة   - واألســرة 

ــك 	  ــيما تل ــة، والس ــق العمومي ــع المراف ــوة جمي دع
الخاصــة بــاإلدارة العامــة لألمــن الوطنــي، والــدرك 
الرئيســية  الفاعلــة  والجهــات  والصحــة،  الملــي، 
فــي إدارة األزمــة الصحيــة، لجعــل مناهضــة العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي أولويــة للحفــاظ علــى 

النظــام العــام.

إنشــاء آليــات خاصــة فــي فتــرات األزمــات والتدخــل 	 
الفــوري لحمايــة النســاء فــي وضعيــة عنــف؛
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الحفــاظ علــى جميــع خدمــات العدالــة فــي أوقــات 	 
والســيما  االســتثنائية،  والظــروف  األزمــات 
خدمــات وحــدات التكفــل بالنســاء واألطفــال فــي 

المحاكــم. العنــف داخــل  وضعيــة 

الطبيــة 	  المســاعدة  علــى  الحصــول  ضمــان 
والشــهادات الطبيــة للنســاء فــي وضعيــة العنــف 
المستشــفيات. داخــل  الصحيــة  المصالــح  قبــل  مــن 

ضمان الحفاظ على نفقة النساء المطلقات.	 

المتعلقــة 	  القضايــا  واعتبــار  التحقيقــات  تســريع 
بالعنــف ضــد المــرأة حالــة طارئــة؛

ــال 	  ــاء واألطف ــة للنس ــواء مالئم ــز لإي ــة مراك إقام
ــات  ــع جه ــي جمي ــات ف ــن صعوب ــون م ــن يعان الذي

ــرب؛ المغ

ــز 	  ــي مراك ــواء ف ــات اإلي ــى خدم ــاظ عل ــان الحف ضم
مــع  يتوافــق  بمــا  عنــف،  وضعيــة  فــي  النســاء 
شــروط الوقايــة والســالمة الصحيــة فــي ســياق 

األزمــة؛

تقويــة 	  فــي  تكمــن  األزمــة  إلدارة  خطــة  وضــع 
قــدرات الموظفيــن خــالل هــذه الفتــرة، وتهيئــة 
ــات  ــد الجمعي ــة وتزوي ــق العمومي ــاءات المراف فض
النســائية بمنصــات االتصــال والتوجيــه واإلرشــاد 

واالســتماع عــن بعــد؛

تشــكيل لجنــة للتدخــل فــي حالــة الطــوارئ فــي 	 
جميــع األوقــات لحمايــة النســاء واألطفــال مــن 

العنــف؛

ــه وإعــادة اإلدمــاج االجتماعــي 	  وضــع برامــج للتوجي
مخصصــة للنســاء فــي وضعيــة عنــف.

4. من أجل تعزيز اإلطار 
التشريعي والسياسي 

لمناهضة العنف ضد 
المرأة

إطــار 	  فــي  للقــرب  محليــة  ميزانيــة  تخصيــص 
لمناهضــة  العامــة  للسياســة  الترابيــة  المجــاالت 

االجتماعــي؛ النــوع  علــى  القائــم  العنــف 

تعديــل النصــوص التــي تســاهم بشــكل مباشــر أو 	 
غيــر مباشــر فــي انتشــار العنــف ضــد المــرأة.

بمناهضــة 	  المتعلــق   13.103 رقــم  قانــون  تعديــل 
العنــف ضــد المــرأة مــن حيــث الوقايــة مــن العنــف، 
العقوبــة  وتنفيــذ  باألمــر،  المعنيــات  وحمايــة 
وإدراج  الزوجــي،  االغتصــاب  وتجريــم  المناســبة، 

االســتثنائية؛ للظــروف  مواتيــة  إضافيــة  تدابيــر 
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ــي للعنــف ضــد المــرأة 	  دعــم مهــام المرصــد الوطن
ــر. ــه بشــكل أكب مــن أجــل النهــوض بأعمال

فــي 	  الضحيــة  مــن  المقدمــة  الشــكاية  اعتبــار 
ودعــم  كســبب  الشــفوي  و/أو  الكتابــي  شــكلها 

العموميــة؛ الدعــوى  لفتــح  كاٍف 

إعطــاء تعليمــات ألعــوان المديريــة العامــة لألمــن 	 
فــي  الفــوري  للتدخــل  الملــي  والــدرك  الوطنــي 

حالــة العنــف المنزلــي؛

فــي 	  للنســاء  الفوريــة  الحمايــة  بتوفيــر  األمــر 
وضعيــة عنــف كإجــراء وقائــي، حتــى فــي حالــة عــدم 
وجــود مقتضيــات جنائيــة نهائيــة أو حتــى قبــل البــدء 

أو فــي غيــاب المتابعــة.

مراعاة ومالءمة المعايير 
المغربية مع المعايير الدولية 

فــي الجهــود المبذولــة لمكافحــة ظاهــرة العنــف، مــن 
المهــم مالءمــة السياســة الوطنيــة مــع االتفاقيــات 

ــي: ــا يل ــى بم ــك يوص ــة، ولذل الدولي

لمناهضــة 	  اســطنبول  اتفاقيــة  علــى  المصادقــة 
العنــف  وخاصــة  والفتيــات  النســاء  ضــد  العنــف 

األســري.

المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 	 
رقــم 190 بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش 

ــل. ــال العم ــي مج ف

إصــالح مدونــة األســرة والقانــون الجنائــي وقانــون 	 
ــا  ــض مقتضياته ــة بع ــة ومالءم ــطرة الجنائي المس
اتفاقيــة  مــع  وكذلــك  المغربــي  الدســتور  مــع 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.
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5. من أجل مجتمع 
 
ً
مدني أفضل تجهيزا

وتثمينا في مواجهة 
العنف القائم على النوع 

االجتماعي

ال يمكن تعزيز قدرات النساء 
في وضعية عنف دون النهوض 

بقدرات الجمعيات النسائية 
فيما يتعلق باالستجابة 

لحاالت العنف.

النســائية 	  الجمعيــات  ومبــادرات  قــدرات  تعزيــز 
وفعاليتهــا؛ اســتمراريتها  لضمــان 

لفائــدة 	  بعــد  عــن  المســاعدة  خدمــات  دعــم 
ــاء  ــة للنس ــتماع المخصص ــز االس ــات ومراك الجمعي
الجهــات  جميــع  فــي  صعوبــات  يواجهــن  الالئــي 

المهمشــة؛ الجهــات  فــي  وخاصــة 

منح الدعم المالي للجمعيات النسائية.	 

مثــل 	  األخــرى،  الفاعلــة  للجهــات  الســماح 
ــن  ــة ع ــكايات نياب ــم ش ــائية، بتقدي ــات النس الجمعي

المعنيــات. النســاء 

تحسين التعاون بين المجتمع 
المدني والمؤسسات 

والمرافق الحكومية:

المتخصصــة 	  النســائية  الجمعيــات  مــع  التشــاور 
ــل  ــة والتواص ــا الدول ــي تعتمده ــراءات الت ــي اإلج ف
مؤسســة  وأي  الهيئــات  هــذه  مــع  التنســيقي 

صلــة؛ ذات  أخــرى 
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إنشــاء وحــدة تنســيق متعــددة الفاعليــن تكــون 	 
الجمعيــات النســائية جــزًءا منهــا، ويتــم تفعيلهــا 
فــي أوقــات األزمــات، تســتهدف منــع العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات فــي أوقــات األزمــات وتوفيــر 

الدعــم لهــن؛

فــي 	  الخبــرة  ذوي  النســائية  الجمعيــات  إشــراك 
مجــال حقــوق المــرأة فــي جميــع خاليــا صنــع القــرار 
علــى  المؤسســاتي  الطابــع  إضفــاء  أجــل  مــن 
المقاربــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي وتســهيل 

مراعاتهــا فــي أوقــات األزمــات؛

مــن 	  المســتخدمة  الحاليــة  األدوات  مالءمــة 
المشــاركة فــي  الفاعلــة  الجهــات  قبــل مختلــف 
وإجــراءات  التبليــغ،  وأنظمــة  المعطيــات،  جمــع 
إلــى  واإلحــاالت  المعنيــات،  للنســاء  المســاعدة 

إلــخ. المختصــة،  المصالــح 
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ت فقƠƠا لمر ا

جزء
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الملحق 1. قائمة 
الجمعيات التي ساهمت 

في الدراسة

1. جمعية عدالة
2. جمعية حركة التويزة ابن جرير

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 أنــاروز
)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 

ــالل  ــي م ــرأة - بن ــوق الم ــة حق ــادرة لحماي ــة مب 13. جمعي
ــالل(. ــي م )IPDF بن

14. جمعية إنصاف - الدار البيضاء
 )ASF(15. جمعية التضامن النسائي

16. جمعية السناء النسائية
ــي  ــرأة - بن ــد الم ــف ض ــة العن ــات لمحارب ــة إنص 17. جمعي

ــالل(. ــي م ــات بن ــالل )إنص م
AMANE 18. جمعية مستقبل أفضل ألطفالنا
19. جمعية الفضاء الجمعوي النسائي أيت أورير
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الملحق 2: االستبيان 
الذي وجه الدراسة

السياق :

ينتــج عــن أي جائحــة تضخــم عــدم المســاواة الســيما 
كشــفت،  والوســط.  الجنــس  العمــر،  مســتوى  علــى 
مــرة أخــرى، أحــدث التحليــالت التــي تــم إجراؤهــا فــي 
جميــع أنحــاء العالــم منــذ ظهــور وبــاء فيــروس كورونــا 
المتناســب  غيــر  التأثيــر  عــن    COVID-19المســتجد
ــاء  ــى النس ــي عل ــر الصح ــة والحج ــوارئ الصحي ــة الط لحال
والفتيــات. حــذرت هيئــة االمــم المتحــدة للمســاواة بيــن 
الجنســين وتمكيــن المــرأة مــرارا وتكــرارا، علــى المســتوى 
العالمــي،  حــول تأثيــر األوبئــة علــى نســاء و الفتيــات. 
و ذلــك فــي إطــار إحــدى مــن أهــم مجــاالت تدخلهــا: 

مكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات.
فــي المغــرب، كشــفت النتائــج األوليــة للبحــت الوطنــي 
أجرتــه  الــذي  النســاء   ضــد  العنــف  ظاهــرة  حــول 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2019، أن مــكان 
حــدوث العنــف الــذي يســجل أعلــى حــاالت العنــف هــو 
فــي إطــار المنــزل. و يشــمل الســياق الزوجــي واألســري، 
بمــا فــي ذلــك أســرة الــزوج. حيــث يبلــغ معــدل انتشــار 
العنــف المنزلــي فــي المغــرب ٪52 ، أو 6.1 مليــون امــرأة 

مغربيــة.
ــف  ــا العن ــن ضحاي ــث أن ٪10.5 م ــس البح ــير نف ــا يش كم
فقــط يتقدمــن بشــكايات إلــى الشــرطة أو الســلطات 
المختصــة األخــرى، بمــا فــي ذلــك أقــل مــن ٪8 فــي 
ــن  ــاوف م ــزداد المخ ــك، ت ــي. ولذل ــف المنزل ــاالت العن ح
أن تتفاقــم هشاشــة النســاء خــالل فتــرة الحجــر الصحــي 

ــذه . ــي ه ــد اإلجتماع والتباع

ففــي الوقــت الــذي تم فيــه وضــع العديد مــن اإلجراءات 
جائحــة  تداعيــات  لمواجهــة  االحترازيــة  المؤسســاتية 
كورونــا، قــد تتعطــل الرعايــة  ويعــرف تقديــم الخدمــات 
األساســية لضحايــا العنــف فــي خاليــا اســتقبال النســاء 
تعثــرا   والقانونــي  الطبــي  الدعــم  وخاليــا  المعنفــات 
بســبب تعبئــة المشــرفين علــى تقديــم هــذه الخدمــات 
ــتجد   ــا المس ــروس كورون ــة في ــدي ألزم ــار التص ــي إط ف
حركــة  علــى  المفروضــة  القيــود  COVID-19وبســبب 

المواطنــي  .
منظمــات  تجنــدت  الســياق،  نفــس  وفــي  لكــن 
وجمعيــات المجتمــع المدنــي لمواجهــة هــذه التحديــات 
والقيــود التــي يفرضهــا الحجــر الصحــي العــام لضمــان 
وضعيــة  فــي  والفتيــات  للنســاء  المســتمر  الدعــم 
عنــف، ال ســيما مــن خــالل خدمــات اإلســتماع عــن بعــد 

التوعــوي. والعمــل  للضحايــا  بعــد  عــن  االســتماع 
أفضــل  وتعامــل  الظاهــرة،  هــذه  مقاربــة  وبهــدف 
التــي عاشــتها النســاء والفتيــات خــالل  مــع الوقائــع 
ــي  ــات الت ــى الصعوب ــوق عل ــي، والوق ــر الصح ــرة الحج فت
المؤسســاتية،  الخدمــات  إلــى  الولــوج  فــي  تواجههــا 
ــول  ــالت ح ــات والتحلي ــراء المعطي ــي إث ــاهمة ف وللمس
الفتــرة  هــذه  خــالل  والفتيــات  النســاء  ضــد  العنــف 
والشــبكات  الجمعيــات  جهــود  تضافــرت  الوبائيــة، 
ــاء  ــد النس ــف ض ــدي للعن ــي التص ــطة ف ــائية الناش النس
والفتيــات، بدعــم مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة 
تجميــع  أجــل  مــن  المــرأة،  وتمكيــن  الجنســين  بيــن 
 ،2020 20 مــارس  التــي تــم رصدهــا منــذ  المعلومــات 
تاريــخ بدايــة الحجــر الصحــي، إلــى غايــة 20مــاي 2020. 
يرمــي تجميــع البيانــات النوعيــة والكميــة للجمعيــات إلــى 
إعــداد تقريــر تحليــل نوعــي حــول العنــف ضــد النســاء 
ــذا  ــكل ه ــث سيش ــي، حي ــر الصح ــالل الحج ــات خ والفتي
التقريــر أداة للترافــع مــن أجــل حمايــة أفضــل للنســاء 
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مــن جميــع أشــكال العنــف و تحســين  ولوجهــن إلــى 
للــدور  أفضــل  وعــي  تحقيــق  ســبيل  وفــي  الخدمــات 
للضحيــة.  المقــرب  المحيــط  يلعبــه  أن  يمكــن  الــذي 
ســوف يســلط التقريــر الضــوء علــى أشــكال و تجليــات 
وظــروف العنــف التــي تــم تســجيلها خــالل فتــرة الحجــر 
اللجــوء  تــم  التــي  المؤسســاتية  واالجــراءات  الصحــي، 
إليهــا فــي كل مــن الوســط الحضــري والقــروي، والقيود 
والعقبــات التــي صادفتهــا الجمعيــات عنــد دعــم النســاء 
ســبل  بعــض  وكــذا  عنــف،  وضعيــة  فــي  والفتيــات 
التقريــر  إغنــاء  التحديــات. كمــا ســيتم  مواجهــة هــذه 

بقصــص حــاالت عنــف معاشــة. 

 توجيهات: 

بفضــل خبرتهــا الواســعة فــي مجــال دعــم النســاء فــي 
وضعيــة عنــف وإعــداد تقاريــر حــول هــذا الموضــوع،  
ــج  ــادرة تعال ــذه المب ــي ه ــة ف ــات المنخرط ــإن الجمعي ف
أنهــا  نعتقــد  والتــي  أدنــاه،  الــواردة  األســئلة  بالتأكيــد 
نفضــل  ذلــك،  ومــع  الظاهــرة.   بتحليــل  صلــة  ذات 
ــع  ــة تجمي ــد عملي ــيق وتوحي ــان تنس ــا لضم ــز عليه التركي

المعطيــات مــن التقاريــر قــدر المســتطاع.
لــه النســاء  الــذي تعرضــت  موضــوع التقريــر: العنــف 

الحجــر الصحــي والفتيــات خــالل فتــرة 
 30 20 مــارس إلــى   الفتــرة المشــمولة بالتقريــر: مــن 

مــاي2020 
أســئلة يجــب مراعاتهــا عنــد كتابــة التقاريــر : يجــب أن 
تتضمــن تقاريــر الجمعيــات، باإلضافــة إلــى البيانــات التــي 

ــة : ــئلة التالي ــن األس ــات ع ــر إجاب ــا، عناص تقدمه

تجليات العنف  / تفاصيل الظروف 
التي برزت فيها أعمال العنف ضد 

النساء والفتيات

مــا هــي أعمــال العنــف التــي تــم التبليــغ عنهــا خــالل 
الــواردة؟ الهاتفيــة  المكالمــات 

المرجو إعطاء أمثلة ألعمال العنف التي تم تسجيلها 
ما هي ظروف حاالت التعرض للعنف؟

)الفتــرة الزمنيــة ، الدوافــع المباشــرة للعنــف المرتكــب، 
مــكان ارتــكاب العنــف،  بحضــور شــهود أم ال ، إلــخ(؟
من هم مرتكبو العنف الذين أشارت إليهم الضحايا ؟ 

المرجــو إعطــاء أمثلــة توضيحيــة لمرتكبــي العنــف الذيــن 
تــم تحديدهــم واإلشــارة إليهــم .      

هــل كانــت الضحيــة التــي لجــأت لخدمــات االســتماع عــن 
بعــد ضحيــة للعنــف مــن قبــل -  أي قبــل الحجــر الصحــي؟ 
ــر  ــن الحج ــة ع ــف الناتج ــاالت العن ــن ح ــز بي ــو التميي المرج
الصحــي وحــاالت العنــف األســري التــي تعيشــها النســاء 

عمومــا وفــي الظــروف الســابقة عــن الحجــر الصحــي...
مــن هــم األشــخاص الذيــن اتصلــوا بجمعيــات دعــم 
وضعيــة عنــف  مــن  النســاء فــي  نيابــة عــن  النســاء 

العنــف؟ 
بهويــة  للتعريــف  توضيحيــة  أمثلــة  إعطــاء  المرجــو 
ــخ( ــن، إل ــاء، المقربي ــاء، األصدق ــران، األب ــن )الجي المتصلي

هل الضحية مستقلة مالياً؟ 
الشــكوى  لصاحبــة  المهنــي  الوضــع  تحديــد  يرجــى 
ــل؟  إذا كان  ــة عم ــدى الضحي ــل ل ــف : ه ــب العن ولمرتك
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األمــر كذلــك، فــي أي مجــال؟  هــل الضحيــة تشــتغل 
أثنــاء الحجــر الصحــي؟  إذا كانــت اإلجابــة ال، فهــل تــم 
ــتمرت  ــل اس ــا؟  ه ــم توقيفه ــا أو ت ــن عمله ــا ع فصله
لــدى  هــل  الصحــي؟   أثناء  الحجــر  أجرهــا  تلقــي  فــي 

زوجهــا عمــل ؟
ما هو الوضع العائلي للضحية؟

المرجــو تحديــد، عنــد توفــر المعلومــات، كــم عــدد أفــراد 
األســرة؟  هــل تشــمل األســرة أطفــال؟  هــل تعيــش 

الضحيــة مــع أســرة الــزوج؟  مــا هــو عمــر الضحيــة؟
ــي  ــة الت ــاعدة المالي ــن المس ــة م ــتفادت الضحي ــل اس ه

ــي؟ ــر الصح ــاء الحج ــة أثن ــا الدول قدمته

وصف اآلثار على الضحية

ما هي آثار العنف المبلغ عنه على الضحايا؟ 
المرجو ذكر اآلثار كما تم وصفها من طرف الضحايا.

مــا هــي اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الضحايــا فــي مواجهــة 
أعمــال العنف؟ 

ــول  ــاس الحل ــرة، إلتم ــال باألس ــزل، االتص ــادرة المن مغ
المؤسســاتية: الشــرطة / الخدمــات الصحيــة / خدمــات 

ــة العامــة؟  النياب

وصف العراقيل

صادفتموهــا  التــي  الصعوبــات  هــي  مــا  كجمعيــة، 
للنســاء  المقدمــة  الخدمــات  إســتمرارية  لضمــان 

؟ الصحــي  الحجــر  أثنــاء  ضحاياالعنــف  والفتيــات 
هــل لجــأت جمعيتكن/جمعيتكــم  إلــى التمــاس خدمــات 
مؤسســاتية، كاألمــن أو الصحــة أوغيرهمــا أثنــاء الحجــر 

الصحــي؟ 
إلــى  االشــارة  مــع  كان؟  إطــاٍر  أي  فــي  ذلــك،  تــم  إذا 

التواريــخ. تحديــد  مــع  الملموســة  الحــاالت 
ــات  ــاء والفتي ــا النس ــي صادفته ــات الت ــي الصعوب ــا ه م
التــي  المعطيــات  الخدمــات حســب  إلــى  الولــوج  فــي 
ــهاد  ــع االستش ــا م ــو ذكره ــم؟ المرج ــرت لديكن/ك توف

بأمثلــة وإحــاالت مرجعيــة . 
ــول  ــات ح ــات ومالحظ ــم معطي ــر لديكن/ك ــل  تتوف ه
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مظاهــر للعنــف التمييــز وضــد النســاء والفتيــات خــالل 
فتــرة الحجــر الصحــي ؟ المرجــو ذكرهــا مــع االستشــهاد 

ــة .  ــة وإحــاالت مرجعي بأمثل

دراسات الحاالت، السرد 

ألحــداث  ملموســة  أمثلــًة  تقريركــم  لتضميــن  شــكراً 
الجــزء  هــذا  خاصــة.  بصفــٍة  ومؤثــرة  مســجلة  عنــف 
يجــب أن يتضمــن ســرد حالــة أو عــدة حــاالت / تســجيل 

للنــداءت   
المرجــو اإلدالء بأمثلــة ملموســة إلجــرءات وتدخــالت 
إيجابيــة تــم إتخذهــا مــن طــرف المؤسســات المعنيــة أو 

مــن طــرف محيــط الضحيــة.

توصيات

ــات التــي تقترحــن /تقترحــون  ــة، مــا هــي التوصي كجمعي
ــًة  ــف، خاص ــة عن ــي وضعي ــاء ف ــل بالنس ــين التكف لتحس

ــات . ــاء األزم أثن
شكراً إلغناء هذا الجزء باجراءات عملية وملموسة. 

الضحايــا،  لشــهادات  ومتلقيــة  مســتمعة  بصفتــك 
ــا  ــن توجيهه ــي يمك ــهادات الت ــي الش ــرك ماه ــي نظ ف
لمحيــط الضحيــة )الجيــران، األبــاء، األصدقــاء، المقربيــن، 
ــة عــن  إلــخ( الــذي يــود المســاعدة. المرجــو اإلدالء بأمثل
النصائــح التــي تقديمنهــا عــادة أثنــاء حصــص اإلســتماع.

ملحق

ــاق  ــجلة، النط ــاالت المس ــدد الح ــات: ع ــدر المعلوم مص
ــي الجغراف

توضيحات

لــكل طلبــات التوضيــح، شــكراً لتواصلكم/وتواصلكــن 
عبــر مجموعــة WhatsApp أو مــع األشــخاص التاليــة 

أســماؤهم/هن عبــر األرقــام التاليــة: 
السيدة صوفيا القايدي،212+ 6 62 45 41 25   
السيد أيمن السعيدي، 212+ 6 20 14 78 48  

بالتتبــع  المكلــف  للشــخص  موجــه  االســتبيان  *هــذا 
الجمعيــة داخــل 
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الملحق 3. استبيان لجمع 
المعطيات الكمية

ُيكمــل التحليــل الكمــي التحليــل النوعــي المســتمد مــن 
تقريــًرا   19 علــى  إجــراؤه  تــم  الــذي  والتوليــف  التحليــل 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي حــول العنــف ضــد المــرأة 
فــي الفتــرة مــا بيــن 20 مــارس و 30 مايــو 2020 فــي 

جميــع أنحــاء البــالد.

يطيع هدفين:

ســياقه . 1 فــي  ووضعــه  النوعــي  التحليــل  تحديــد 
كميــة؛ ببيانــات  وإكمالــه 

دعــم أعمــال المناصــرة التــي تقــوم بهــا منظمــات . 2
المجتمــع المدنــي بعــد نشــر التقريــر.

جمع البيانات:

أو  وتأكيــد  المفقــودة  البيانــات  جمــع  ذلــك  يتضمــن 
توضيــح البيانــات التــي تــم جمعهــا عبــر البريــد اإللكترونــي 
أو الهاتــف مــن مديــري منظمــات المجتمــع المدنــي. 
الهــدف مــن هــذه الخطــوة هــو التمكــن مــن اســتخدام 
أكبــر عــدد مــن البيانــات الكميــة )مــن حيــث الموظفيــن( 

ــع. ــي الواق ــة ف ــون دقيق ــب أن تك ــي يج ، والت
الممكــن  مــن  تجعــل  اإلضافيــة  الدراســة  هــذه 
اســتكمال أو حتــى تصحيــح، إذا لــزم األمــر، االســتنتاجات 
النوعــي  التحليــل  أســاس  علــى  إليهــا  توصلنــا  التــي 

التقاريــر. لمختلــف 

2. محاور التحليل:

1.2 أشكال العنف80

الغــرض: تأكيــد تنــوع أشــكال العنــف التــي تتعــرض لهــا 
المــرأة

توزيع عدد أفعال العنف حسب الفئات التالية:
العنف الجسدي	 
العنف الجنسي	 
العنف النفسي	 

80  إلنتشار العنف ضد النساء HCP 2019 الفئات المتوافقة مع تحقيق 

العنف االقتصادي	 
العنــف 	   / القانــون  بتطبيــق  المرتبــط  العنــف 

المنــزل مــن  اإلخــالء  ذلــك  فــي  بمــا  القانونــي، 

2.2 سياقات العنف81

الغــرض: التأكيــد علــى أن المنــزل هــو المــكان الرئيســي 
للعنــف ضــد المــرأة

توزيــع عــدد النســاء فــي وضعيــة عنــف حســب الفئــات 
التاليــة:

السياق المتعلق بعالقة المعتدي بالمعتدى عليه: 

)مرتكــب 	  الحميميــة  أو  الزوجيــة  العالقــة  ســياق 
العنــف: الــزوج، الــزوج الســابق، الخطيــب، الخطيــب 

الســابق، الصديــق، الصديــق الســابق(
األب، 	  األخ،  العنــف:  )مرتكــب  األســري  الســياق 

األنســاب( أو  األســرة  أفــراد  أحــد  األم،  األخــت، 
الســياق المهنــي )مرتكــب العنــف: رئيــس أعلــى، 	 

الزميــل، العميــل، غيــر ذلــك ...(

السياق المتعلق بمكان اإلعتداء:
الفضاء العام )مرتكب العنف: غريب، صديق، جار ...(

الســياق المؤسســي )مرتكــب العنــف: مســؤول اإلدارة 
العامــة، المجتمــع، الدولــة، إلــخ.(

السياق الرقمي

وضعيــة  فــي  النســاء  طلبــات   3.2
عنــف

الغــرض: تكييــف التوصيــات الــواردة فــي التقريــر مــع 
منظمــات  دور  أهميــة  وتوضيــح  المــرأة  احتياجــات 
المجتمــع المدنــي فــي رعايــة النســاء فــي وضعيــة عنــف

81  إلنتشار العنف ضد النساء HCP 2019 الفئات المتوافقة مع تحقيق

88

المرفقات



عــدد النســاء فــي وضعيــة عنــف لــكل طلــب تــم تقديمــه 
لمنضمات المجتمــع المدني: 

االستماع والتوجيه 	
مساعدة قانونية  	
دعم نفسي 	
إحتياج للمأوى  	
دعم طبي  	
إيجــار،  	 دفــع  )طعــام،  ماديــة  مســاعدة 

إلخ( 
ــاعدات  	 ــة بمس ــات متعلق ــى معلوم ــاج إل إحتي

كوفيد19 
الفتــرة  	 نفــس  إطــار  فــي  أخــرى  خدمــات 

)المعلومــات المتعلقــة بتدابيــر النظافــة، الدعــم 
إلــخ( الســفر،  تصاريــح  علــى  الحصــول  فــي 

:عــدد النســاء فــي وضعيــة عنــف لــكل إجــراء تــم اتخــاذه 
بعــد العنــف

مغادرة المنزل  	
إتصال بالشرطة  	
إتصال بالنيابة العامة  	
اذهاب إلى إحدى الخدمات الصحية 	

    
4.2 موجــزات النســاء فــي وضعيــة 

عنــف

الغــرض: التأكــد مــن أن ممارســة العنــف تتــم ضــد جميع 
ــاء أنواع النس

تسمية الفئات

توزيع النساء في وضعية عنف حسب العمر: 
أقل من 18 سنة	 

من 19 إلى 28 عاًما 	
من 29إلى 38 عاماً 	
من 39 إلى 48 عاماً 	
من 49 إل59 عاماً 	
60 سنة ومافوق 	

ــة 	  ــب الحال ــف حس ــة عن ــي وضعي ــاء ف ــع النس توزي
االجتماعيــة: 

عازبة 	
 متزوجة 	
 مطلقة 	
 ارملة 	

توزيع النساء في وضعية عنف حسب هل	 
لديها أطفال 	
ليس لديها أطفال 	

نــوع 	  حســب  عنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  توزيــع 
اإلقامــة: بلديــة 

القروي 	
الحضري 	
شبه حضري 	

هــو  االقتصــادي  االعتمــاد  أن  مــن  التأكــد  الغــرض:  
للمــرأة بالنســبة  خطــر  عامــل 

ــن 	  ــوا م ــي عان ــف الت ــة عن ــي وضعي ــاء ف ــدد النس ع
فقــدان العمــل أو الدخــل أثنــاء األزمــة

قطاع العمل:	 
القطاع المهيكل 	
 القطاع الغير المهيكل 	
 البحث عن وظيفة 	
غير ناشطة  82 	

5.2 ركــز علــى بعض النقاط المحددة 
للدعوة

الغــرض:  تســليط الضــوء علــى ضعــف فئــات معينــة 
الحجــر  النســاء فــي وضعيــة عنــف خــالل فتــرة  مــن 

الصحــي

82  بمعنى منظمة العمل الدولية، أي األشخاص غير العاملين وغير 
العاطلين عن العمل: الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما، والطالب 
والمتقاعدين الذين ال يعملون باإلضافة إلى دراستهم أو تقاعدهم، رجال 

ونساء ربات البيوت، الناس غير القادرين على العمل
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أو 	  األمهــات  عنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  عــدد 
عازبــات أمهــات  تكــون  أن  علــى  القابــالت 

المنفصــالت 	  عنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  عــدد 
الصحــي( الحجــر  قبــل  طالقهــن  يعلــن  لــم  )اللتيــن 

التفاوتــات اإلقليميــة  الغــرض: تســليط الضــوء علــى 
مــن حيــث البنيــة التحتيــة العامــة والجمعيــات لرعايــة 

النســاء فــي وضعيــة عنــف
عــدد دور إيــواء النســاء فــي وضعيــة عنــف حســب 	 

ــة  83 المنطق
عدد المكالمات الواردة حسب المنطقة	 

3. اســتبيان الجمعيات - باللغة 
العربية: .

1.3. السياق:

كــم عــدد المكالمــات التــي تلقتهــا خاليــا االســتماع 	 
ــى 30  ــارس إل ــن 20 م ــرة م ــالل الفت ــم خ بمنظمتك

مــاي 2020؟  
كــم عــدد المتصــالت فــي وضعيــة عنــف مــن بيــن 	 

ــات؟ ــذه المكالم ه
كــم عــدد المكالمــات التــي تــم تلقيهــا والتــي مكنــت 	 

مــن جمــع المعلومــات؟
مــن بيــن هــده المكالمــات كــم ســمحت بجمــع 	 

المتصــالت  و  المتصليــن  عــن  كاملــة  بيانــات 
معهــا؟ التعامــل  تــم  التــي  العنــف  وحــاالت 

العنــف 	  حــاالت  فــي  النســاء  حــاالت  عــدد  كــم 
بهــا؟ التكفــل  مــن  منظمتكــم  تمكنــت 

هل لديكم توزيع جغرافي لهذه الحاالت؟	 
إذا كانت اإلجابة نعم فهل يمكنك االتحديد؟	 

83   منطقة من المغرب: طنجة-تطوان-الحسيمة ، المنطقة الشرقية 
، فاس-مكناس ، الرباط-سال-القنيطرة، بني مالل-خنيفرة ، الدار البيضاء-

سطات، 12 مراكش-آسفي ، درعة-تافياللت ، سوس-ماسة ، كلميم-واد نون ، 
العيون ، الساقية الحمراء ، الداخلة ، وادي الذهب 

2.3. أشكال العنف:	 

هل لديكم أرقام عن أشكال العنف؟	 
نعم، لقد تمكنت من جمعها بالكامل 	
نعم، لقد تمكنت من جمعها جزئًيا 	
ال، ال يمكن إعداد هذا 	

كيف تم إحصاء حاالت العنف المختلفة؟ 	 
التــي 	  الجســدي  العنــف  حــاالت  عــدد  كــم 

؟ هىا مو ســجلتو
التــي 	  النفســي  العنــف  حــاالت  عــدد  كــم 

سجلتوموهىا؟ 
التــي 	  االقتصــادي  العنــف  حــاالت  عــدد  كــم 

؟ هىا مو ســجلتو
التــي 	  الجنســي  العنــف  حــاالت  عــدد  كــم 

؟ هىا مو ســجلتو
كــم عــدد حــاالت مرتبطــة بعنــف تطبيــق القانــون 	 

/ العنــف القانونــي التــي ســجلتوموهىا ، بمــا فــي 
ــزل؟ ــن المن ــالء م ــك اإلخ ذل

كــم عــدد حــاالت العنــف عبــر الوســائل اإللكترونيــة 	 
اإللكترونــي،  البريــد  )الهاتــف،  ســجلتموها  التــي 

إلخ(؟ 

3.3.سياقات العنف:

كــم عــدد النســاء اللتــي تعرضــن للعنــف الزوجــي 	 
مــن بيــن المتصــالت؟

كــم عــدد النســاء اللتــي تعرضــن للعنــف العائلــي 	 
مــن بيــن المتصــالت؟

اللواتــي 	  النســاء  المتصــالت، كــم عــدد  بيــن  مــن 
العمــل؟ إطــار  فــي  للعنــف  تعرضــن 

اللواتــي 	  النســاء  المتصــالت، كــم عــدد  بيــن  مــن 
تعرضــن للعنــف المؤسســاتي الصــادر عــن الدولــة 

المجتمــع؟ أو 
اللواتــي 	  النســاء  المتصــالت، كــم عــدد  بيــن  مــن 

العامــة؟ األماكــن  فــي  للعنــف  تعرضــن 
اللواتــي 	  النســاء  المتصــالت، كــم عــدد  بيــن  مــن 

و  الرقميــة  التكنولوجيــة  عبــر  للعنــف  تعرضــن 
الهاتــف؟
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3.4. احتياجــات النســاء فــي وضعيــة 
عنف.

ــي 	  ــاء ف ــا النس ــرت فيه ــي عب ــاالت الت ــدد الح ــم ع ك
وضعيــة عنــف عــن حاجتهــن للمســاعدة القانونيــة؟

كــم عــدد الحــاالت التــي تمكنتــم فيهــا مــن  	
ــن  ــكل م ــأي ش ــا ب ــة له ــاعدة القانوني ــم المس تقدي

األشــكال )التوجيــه، الدعــم، إلــخ(؟

كــم عــدد الحــاالت التــي عبــرت النســاء فــي وضعيــة 	 
عنــف عــن حاجتهــن لدعــمٍ نفســي؟

كــم عــدد الحــاالت التــي تمكنتــم فيهــا مــن  	
تقديــم دعــم نفســي لهــا بــأي شــكل مــن األشــكال 

ــخ(؟ ــم، إل ــه، الدع )التوجي

التــي عبــر فيهــا النســاء فــي 	  الحــاالت  كــم عــدد 
مــأوى؟ إلــى  حاجتهــم  عــن  عنــف  وضعيــة 

كــم عــدد الحــاالت التــي تمكنتــم مــن اتخــاذ  	
اجــراءت بشــأنها لتلبيــة هــذا االحتيــاج للمــأوى بــأي 

شــكل مــن األشــكال )التوجيــه، الدعــم، إلــخ(؟

التــي عبــر فيهــا النســاء فــي 	  الحــاالت  كــم عــدد 
طبــي؟ دعــم  إلــى  حاجتهــم  عــن  عنــف  وضعيــة 

كــم عــدد الحــاالت التــي تمكنتــم مــن اتخــاذ  	
اجــراءت بشــأنها لتلبيــة هــذا الدعــم الطبــي بــأي 

إلــخ(؟ الدعــم،  )التوجيــه،  األشــكال  مــن  شــكل 

كــم عــدد الحــاالت التــي اعتبــرت فيهــا النســاء فــي 	 
وضعيــة عنــف بحاجــة إلــى مســاعدة ماديــة )طعام، 

دفــع إيجــار، إلــخ(؟
كــم عــدد الحــاالت التــي تمكنتــم مــن اتخــاذ  	

اجــراءت بشــأنها لتلبيــة هــذه المســاعدة لماديــة 
بــأي شــكل مــن األشــكال )التوجيــه، الدعــم، إلــخ(؟

التــي عبــر فيهــا النســاء فــي 	  الحــاالت  كــم عــدد 
المعلومــات  إلــى  حاجتهــم  عــن  عنــف  وضعيــة 

19؟ كوفيــد  بمســاعدات  المتعلقــة 

كــم عــدد الحــاالت التــي تمكنتــم مــن اتخــاذ اجــراءت 	 
بــأي  للمعلومــات  االحتيــاج  هــذا  لتلبيــة  بشــأنها 

شــكل مــن األشــكال )التوجيــه، الدعــم، إلــخ(؟
التــي عبــر فيهــا النســاء فــي 	  الحــاالت  كــم عــدد 

وضعيــة عنــف عــن حاجتهــم إلــى خدمــات أخــرى 
المتعلقــة  )المعلومــات  الفتــرة  بهــده  مرتبطــة 
علــى  الحصــول  فــي  الدعــم  النظافــة،  بتدابيــر 

إلــخ(؟ الســفر،  تصاريــح 
كــم عــدد الحــاالت التــي تمكنــت فيهــا النســاء فــي 	 

وضعيــة عنــف مــن مغــادرة منازلهــن؟
النســاء 	  فيهــا  تمكنــت  التــي  الحــاالت  عــدد  كــم 

بقــوات  االتصــال  مــن  عنــف  وضعيــة  فــي 
األمن؟ 

النســاء 	  فيهــا  تمكنــت  التــي  الحــاالت  عــدد  كــم 
بالنيابــة  االتصــال  مــن  عنــف  وضعيــة  فــي 

العامة؟ 
النســاء 	  فيهــا  تمكنــت  التــي  الحــاالت  عــدد  كــم 

فــي وضعيــة عنــف مــن الذهــاب إلــى الخدمــات 
؟ لصحيــة ا

5.3. مواصفــات النســاء فــي وضعية 
عنف:

 	 - االجتماعيــة  البيانــات  جمــع  مــن  تمكنتــم  هــل 
بالمتصــالت؟ المتعلقــة  الديمغرافيــة 

نعم، لقد تمكنت من جمعها بالكامل 	
نعم، لقد تمكنت من جمعها جزئًيا 	
ال، ال يمكن إعداد هذا 	

من بين النساء في وضعية عنف، كم منهن:	 
أقل من 18 سنة 	
من 19 إلى 28 عاًما 	
 من 29إلى 38 عاماً 	
 من 39 إلى 48 عاماً 	
من 49 إل59 عاماً 	
60 سنة ومافوق 	

من بين النساء في وضعية عنف، كم عدد	 
العازبات؟ 	
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النســاء  	 ذلــك  فــي  بمــا  المتزوجــات 
؟ ت لمنفصــال ا

 المطلقات؟   	
 األرمالت؟ 	

من بين النساء في وضعية عنف، كم يصرحن  	 
لديهم أطفال؟   	
بدون أطفال؟ 	

ــن 	  ــم منه ــف، ك ــة عن ــي وضعي ــاء ف ــن النس ــن بي م
ــة ــي بلدي ــن ف تقط

قروية؟ 	
حضرية؟ 	
شبه حضرية؟ 	

اللتيــن 	  عنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  ا  عــدد  كــم 
األزمــة؟ أثنــاء  دخلهــم  أو  بوظائفهــم  إحتفدنــة 

كــم عــدد النســاء فــي وضعيــة عنــف  اللتيــن فقــدن 	 
وظائفهــم أو دخلهــم أثنــاء األزمــة؟

كــم عــدد النســاء فــي وضعيــة عنــف العامــالت فــي 	 
ــاع المهيكل؟ القط

كــم عــدد النســاء فــي وضعيــة عنــف العامــالت فــي 	 
القطــاع الغيــر مهيكل؟

كــم عــدد النســاء فــي وضعيــة عنــف العاطــالت 	 
عــن العمــل أو الباحثــات عــن عمــل؟

غيــر 	  عنــف  وضعيــة  فــي  النســاء  عــدد  كــم 
بيــوت،  ربــات  متقاعــدات،  )طــالب،  الناشــطات 

؟ ) ت قــا معا

6.3. مزيد:

كــم عــدد األمهــات العازبــات أو العازبــات الحوامــل 	 
مــن بيــن النســاء فــي وضعيــة عنــف؟

مــن بيــن النســاء فــي وضعيــة عنــف، كــم عــدد 	 
عــن  منفصــالت  ولكنهــن  المتزوجــات  النســاء 

أزواجهــن؟
هــل يمكنكــم تزويدنــا بقائمــة مراكــز اإليــواء فــي 	 

جهــة عملكــم، مــع تحديــد مــا إذا كانــت مفتوحــة أو 
ــي؟ ــر الصح ــاء الحج ــة أثن مغلق

هــل يمكنكــم تزويدنــا بقائمــة خاليــا الشــرطة أو 	 
الــدرك فــي جهــة عملكــم، مــع تحديــد مــا إذا كانــت 

ــي؟ ــر الصح ــاء الحج ــة أثن ــة أو مغلق مفتوح

هــل يمكنكــم تزويدنــا بقائمــة خاليــا المستشــفيات 	 
النســاء فــي وضعيــة عنــف فــي  التــي تســتقبل 
جهــة عملكــم، مــع تحديــد مــا إذا كانــت مفتوحــة أو 

ــي؟ ــر الصح ــاء الحج ــة أثن مغلق
هــل يمكنكــم تزويدنــا بقائمــة الخاليــا المخصصــة 	 

للنســاء فــي وضعيــة عنــف بالمحاكــم فــي جهــة 
أو  مفتوحــة  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  مــع  عملكــم، 

الصحــي؟ الحجــر  أثنــاء  مغلقــة 
مــن 	  االســتفادة  النســاء  اســتطاعت  هــل 

المتوفــرة  البيانــات  حســب  خدماتهــم 
 لديكم
نعم، استفادت معظم النساء منه 	
ال، معظــم النســاء لــم يســتطعن   االســتفادة  	

منــه
تحديد العدد ادى ممكن 	
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الملحق 4:

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.

بيئة العدد النسبة المئوية
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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.

بيئة العدد النسبة المئوية
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الملحق 5. مصادر 
ببليوغرافية

الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2013. 
النوع االجتماعي والعنف ضد المرأة والمساءلة 

االجتماعية

الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد المرأة 2013. 
التمييز وانعدام األمن. االستخدامات النسائية للفضاء 

العمومي بالدار البيضاء.

الجمعية الدولية للهجرة، بروموندو، هيئة األمم 
المتحدة للمرأة. مسح صور IMAGES عن الرجال 

والمساواة بين الجنسين أُجري في جهة الرباط - سال 
- القنيطرة.

شركاء للتعبئة حول الحقوق )MRA(، تأثير كوفيد19- 
على العنف ضد المرأة في المغرب.

األمم المتحدة، 2020. كوفيد19- وتوفير الخدمات 
األساسية للنساء في وضعية عنف  من العنف ضد 

النساء والفتيات.

هيئة األمم المتحدة للمرأة، 2012. دليل التشريعات 
المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

هيئة األمم المتحدة للمرأة في المغرب، 2018. تقرير 
نشاط 2018-2017.

هيئة األمم المتحدة للمرأة، 2019. احترام المرأة: منع 
العنف ضد المرأة.

هيئة األمم المتحدة للمرأة، منظمة الصحة العالمية، 
2020. العنف ضد النساء والفتيات: جمع البيانات خالل 

جائحة كوفيد19-.

هيئة األمم المتحدة للمرأة، بروموندو، 2017. فهم 
العقلية الذكورية: نتائج الدراسة االستقصائية الدولية 

 - )IMAGES( بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين
)MENA( الشرق األوسط وشمال إفريقيا

أوكسفام، معهد الدراسات االجتماعية بالرباط، 2019. 
العنف ضد المرأة في المغرب: بين النظام األبوي 

والحدود المؤسسية.

المملكة المغربية، 2019. بيان صحفي من المندوبية 

السامية للتخطيط بمناسبة حملة التعبئة الوطنية 
والدولية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.

صندوق األمم المتحدة للسكان، وزارة التضامن والمرأة 
واألسرة والتنمية االجتماعية، 2012. برنامج متعدد 

القطاعات لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي 
من خالل تمكين النساء والفتيات »تمكين«: من أجل 

تطوير برنامج إلشراك الرجال والفتيان في مكافحة 
العنف ضد المرأة.
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