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غري لقاءات خالل من استخالصها تم العنف تكلفة حول املعطيات من جمموعة التقرير  يضم

بعض و العامة و اخلاصة القطاعات يف العاملني و املدني املجتمع ممثلي من مبجموعة رسمية

.شعبية أمثلة إلى باإلضافة الواقع بصل من املأخوذة احلاالت من جمموعة يضم كما النقابات

يكلفه ما كلف ملا بالعنف خاص قانون هناك كان لو أنه على التأكيد هو التقرير هذا من الهذف

هذه فكل األخرى احلقوق من العديد بانعكاساته تأثرت ملا و النفسي و املادي املستوى على حاليا

الشأن يف ينحصر ال و العام الشأن نضم يدخل النساء ضد العنف أن على دليل االنعكاسات

 .  العديد يتوهم كما اخلاص
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 الهيئة املنطقة تكلفة العنف على املستوى املادي و العنوي شهادات و حاالت لتأثري العنف مالحظات و مقرتحات 
تم تسريح عدد من العامالت بسبب تأخرهن املتكرر وغيابهن عن  •  

 مثل تعرضهن للضرب، العمل و الذي يعود ألسباب عائلية،

كل هذه األمور ... متابعتهن لقضاياهن باملحاكم، فرتة العالج

يرفضه أرباب العمل مبربر أنهن يعرضن املعامل للخسارة كبرية و 

 .بالتالي التأثري على مرد ودية اإلنتاج
توفر النقابات لهؤالء العامالت جلنة خاصة للدفاع عن ملفاتهن  •

 .عرب توفري حمامني

  تطوان

 

عاملة شابة خرجت من مقر عملها مساءا  

للذهاب إلى بيتها أخذت سيارة أجرة، وبعد 

مرور حلظات وجيزة ركب شاب آخر السيارة 

ويف منتصف الطريق الحظت الشابة أن السائقة 

ال يتجه إلى املكان الذي طلبت منه فصرخت 

يف وجهه  وقالت له إلى أين أنت ذاهب 

أخرج الشاب الذي جلس قربها سكني وقام ف

بتهديدها وبعد ذلك قام الرجالن باغتصابها 

يف مكان خال و قد ترك لها هذا احلادث 

 .صدمة نفسية ومل تعد تذهب إلى العمل

 مراكش 

اللقاء مع النقابات كان غنيا جدا باحلاالت حبيث 

أطلعنا على عدة ملفات قيد االشتغال و منها عدد 

 لنساء يشتكون من عنف مادي أو رمزي ال باس به

  يتعرضن له إما من طرف املشغل أو يف البيت

و قد ملسنا أيضا وعيا لدى املكاتب النقابية 

 باملوضوع

سيدة أصيبت مبرض عضال نتيجة عنف مستمر 

من طرف زوجها، و مل تعد تستطع متابعة 

العمل مما عرضها إلنذارات و توبيخات و 

 وقد تابعت النقابة تهديد بالفصل عن العمل

ملفها لسنة تقريبا إلى أن متكنت أخريا من 

  االستفادة من العمل نصف حصة   

املستجوب التكلفة املادية (..) وقد قدر السيد 

ملثل هذه احلاالت من خالل ساعات العمل 

التي تبذل يف هذه امللفات و التي قد تصل إلى 

 درهم عن كل يوم عمل إضافة إلى 150

 يستغرقه عمل النقابيني و الذي الوقت الذي

يكون على حساب ملفات أخرى غالبا إذ 

 .حتظى لديهم ملفات النساء املعنفات باألولوية

هناك حاالت عديدة من نساء معنفات قدمن ملفات للنقابة إما  •

لطلب االنتقال أو لطلب االستفادة من رخص طويلة األمد أو 

 .االخنراط
مالت أكثر تعرضا للعنف يف العمل النقابيون يرون أن النساء العا •

و أكثر تعرضا لقسوة القوانني حني يتأخرن أو يتغينب ألسباب 

أسرية و هو ما جيعلهن أكثر امللفات املعروضة لدى النقابة و أمام 

 من امللفات التي تعاجلها %35املحاكم و هي تشكل ما يقارب 

 النقابة
اص على مستوى بالنسبة ملعاناة النساء العامالت يف القطاع اخل •

 درهم عن كل يوم عمل 100 إلى 50اجلهة املتمثلة يف ضياع 

  للعامالت اللواتي يضطررن للتغيب نتيجة العنف

 

النقابة الوطنية للتعليم  •

 .بأكادير
 املكتب اجلهوي للنقابة  •

الوطنية للتعليم بأكادميية 

 سوس ماسة درعة 

النقابات و النساء 

 العامالت
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ال توجد إحصاءات و ليست هناك ميزانية  •

كما مل يتم التفكري . اجلة آثار العنفخمصصة ملع

  .يف هذه املسألة من قبل

جيب أن تكون هناك توعية ألن لدينا أزمة  •

 .عقليات
 ضرورة وجود قانون جيرم العنف  •
 .تغيري القوانني املنظمة للشغل •
 .جتريم العنف •

يف الوظيفة العمومية ليس من حق الرئيس طرد املوظفة إذا تغيبت،  • 

  .ينعكس على املواطنني و ليس على املؤسسةلكن غياب املوظفني 

يف حالة التغيب املتكرر، عادة ما تنوب إحدى الزميالت للقيام  •

بعمل املتغيبة مما يشكل عمل إضايف للموظفني و يأخذ من 

 .الوقت الذي كان من املفروض منحه ملعاجلة قضايا املواطنني

احلاجب  لإلحتاد العام للشغل

 و مكناس

شفى بأكادير على إحصائيات خاصة ال يتوفر املست

بالتكلفة املادية املباشرة و ما قدم لنا اعتمد على 

 تقديرات شخصية للمستجوبني

وصلت يف اإلحدى املرات لقسم املستعجالت " 

امرأة يف سن الثالثينات و هي تعاني من جروح 

خطرية على مستوى الرأس و الكتف،و التي 

ر تعرضت للضرب من طرف زوجها، ومل حيض

معها أي شخص سوى امرأة عجوز و هي 

إحدى جاراتها، قمنا باستقبالها و إجراء كل 

الفحوصات الالزمة من حتاليل، أشعة سينية و 

الراديو وقد كلف ذلك املستشفى ما يعادل 

 درهم إذا ما أخذنا بعني االعتبار 3000

اإلقامة و التغذية و األدوية و الطبيب و 

بوع باملستشفى و املراقبة، ألنها ظلت مدة أس

" قد علمنا أن زوجها هرب إلى  مكان جمهول

قالت مساعدة اجتماعية باملستشفى املدني 

 .بسانية الرمل تطوان

يف احلاالت العادية كل امرأة يتم استقبالها من املستشفى تكلف من 

 درهم دون إجراء الفحوصات و األشعة التي 200 درهم إلى 120

 درهم 1200ميكن أن تكلف أزيد من 

 تطوان

ال يتوفر املستشفى بأكادير على إحصائيات خاصة 

بالتكلفة املادية املباشرة و ما قدم لنا اعتمد على 

 تقديرات شخصية للمستجوبني

يف حماولة لتحديد التكلفة املادية الدقيقة حلاالت النساء املعنفات   • 

من خالل األسرة التي يتم شغلها و التي تفذ على اخللية و

الفحوصات التي يتم إجراؤها و كذا األدوية التي يتم استعمالها 

 درهم يف احلاالت العادية و إلى 300فإن التكلفة هي يف حوالي 

 درهم يف احلاالت التي تتطلب فحوصات 1500ما يزيد عن 

  باألشعة أو كشوفات تتطلب أشعة خاصة 

افية للممرضني و التي تقدر حبوالي إضافة إلى ساعات عمل إض •

 درهم للساعة و إذا علمنا أن هذه احلاالت ليست نادرة إذ 100

 حاالت يوميا فان عملية حسابية بسيطة تبني 5تصل إلى معدل 

حجم اخلسائر املادية، هذا باإلضافة إلى كون حاالت العنف تعترب 

جيعل مستعجلة و حتتاج أحيانا إلى فحوصات وأجهزة معينة مما 

 مستشفى احلسن الثاني أكادير

املستشفيات و 

مستشفيات 

 .األمراض العقلية
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عمل الفريق صعبا نظرا الن األجهزة خاضعة ملواعيد مسبقة وهي 

باهظة الثمن مما يعرض عمل املستشفى خللل الن النساء حيتجن 

 استعمال تلك األجهزة بشكل مستعجل
تستفيد كل النساء الواردات على اخللية من الفحوصات الطبية   •  

كل جماني، علما أنها إذا ذهبت إلى طبيب والشهادة الطبية بش

 100خاص من اجل الفحص والشهادة اقل ما يكلفه األمر هو 

 . درهم حسب نوع الطبيب إذا كان عام أو خاص
ال تستفد كل النساء من التحاليل والراديو، بل فقط النساء يف  •

وضعية جد صعبة ماديا، وخطرية جسديا فاألمر قد يتجاوز تكلفة 

ني جهاز الراديو والتحاليل لكل امرأة، و إذا تطلب  درهم ب250

  للمرأة الواحدة1500األمر السكانري فتكلفته تصل إلى 

 مراكش

 امرأة يف 100يصل عدد النساء الواردات على املركز إلى حوالي  •  

اليوم من اجل التلقيح، متابعة احلمل، الفحوصات، وتشكل عدد 

 نساء من 10 إلى 6كز بني النساء املعنفات الواردات على املر

اجل احلصول على شهادة طبية او فحوصات او األدوية، و األدوية 

املخصصة للمركز يستفيد منها بالدرجة األولى النساء املعنفات 

إذن امليزانية التي ختصصها الدولة كادوية للمركز ختصص للعنف 

 ضد النساء

مركز صحي بالعامل القروي 

 مراكش

ون للعنف الزوجي لردع ملحاحية وجود قان -1

 .مرتكبي العنف
ختصيص ميزانية للتكفل بالنساء ضحايا  -2

 .العنف
إجراء إحصائيات حول تكلفة العنف على  -3

 .ميزانية قطاع الصحة
 

حكا لنا طبيب املستشفى عن حالة امرأة تبلغ 

 سنة حامل يف الشهر الثاني 30من العمر

تعرضت للضرب املربح والركل من طرف 

أن تسبب لها يف اإلغماء، زوجها إلى حد 

بعد نقلها إلى املستشفى مل تكن اإلمكانيات 

الالزمة لعالجها فتم نقلها باإلسعاف إلى 

املستشفى اجلامعي ابن سينا بالرباط، هناك تم 

عالجها ألنها تعرضت لكسر يف يدها وانفها 

 .وفقدت جنينها بسبب الضرب للبطن

ايا العنف يأخذ من تسليم الشواهد الطبية املجانية للنساء ضح •

 درهم لكل حالة، الن النساء املعنفات 100ميزانية الصحة 

 .أصبحن تعفى من أداء مثنها
الوقت الذي تأخذه ضحية العنف أثناء الفحص واملساعدة النفسية  •

 .أكثر من الوقت الذي يأخذه املريض العادي
تكلفة مصاريف العالج للنساء ضحايا العنف تأخذ نسبة كبرية  •

انية الدولة إذ أن معظم النساء املعنفات تنحدر من اسر من ميز

فقرية وبالتالي تقدم شهادة االحتياج حتى تعفى من أداء تكاليف 

التحاليل ترتاوح مثنها حسب نوعية التحاليل ما بني : العالج

 150 درهم على األقل،  الراديو باألشعة 300 درهم و 100

ضا راديو السكانري درهم إذا ما كان هناك كسر باملعنفة، أي

 درهم وهذا غري موجود  مبستشفى اخلميسات إذ يتم نقل 1500

 .املرأة املعنفة باإلسعاف إلى املستشفى اجلامعي ابن سينا بالرباط
أكدت لنا املساعدات االجتماعيات أنهن يتعرضن لتأثريات نفسية  •

من جراء حاالت العنف التي يستقبلونها، فمن هن من أخذت 

املستشفى اإلقليمي 

 باخلميسات
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 من الرجال إذ أصبحت تعترب أن كل الرجال معنفني موقفا سلبيا

 .لزوجاتهن وبالتالي ترفض الزواج
ليس هناك ميزانية خمصصة ملعاجلة آثار  •

سواء داخل املستشفى أو داخل وزارة (العنف

  )كل ما يهم الوزارة هو اإلحصائيات,الصحة

  

  :مقرتحات

 .حماية املرأة قانونيا •
  .يم العنفجتر •

إنشاء خاليا جمهزة لها جتهيزاتها اخلاصة و لها  •

طاقمها الطبي اخلاص باستقبال النساء ضحايا 

  العنف

  .وجود أطباء كفاية لتعويض الغياب •

توفر اخللية على طاقم نسائي لتجنب إحراج  •

  .النساء يف بعض احلاالت

التخصص يف إطار العنف بالنسبة للمساعدة  •

 االجتماعية

مكلف باالستماع و تتبع حاالت العنف مند قدومها غياب طاقم  • 

 :إلى املستشفى رغم و جود خلية جيعل
  .الدكتور املعالج يتحول إلى مستمع •

  .تعدد املهام بالنسبة للعاملني باخللية •

استنزاف اجلهد و الطاقة لدى العاملني باخللية مما ينعكس على  •

  .األداء اجليد ملهامهم

غياب طبيب , ياب طبيب نفسيغ:(غياب أطر متخصصة باخللية •

  ...)غياب طبيب, غياب طبيب أطفال, نسائي

  :غياب هذه األطر باخلاليا يؤدي إلى •

  .حالة نفسية للطاقم جد متأثرة و متعبة من جراء كثرة احلاالت •

 دقيقة 30(حالة العنف تأخذ الوقت أكثر من أي حالة مرضية •

 على اطالع مثال تستغرقها احلالة لسرد الواقعة فهي تصمم دائما

  )اجلميع على حالتها رغم أنه سبق االستماع إليها

 )احلاجب( حاالت عنف يف األسبوع4 •
  .مكناس ال يتوفرون على إحصائيات •

 )رئيس اخللية(العنف يف تكاثر  •
تتبع حاالت العف يأخذ من الطبيب الوقت الذي مينحه حلاالت  •

مرضية أخرى و أحيانا من وقت فراغه الذي ميكن أن مينحه 

  .سرتهأل

تتبع حاالت العنف يندرج ضمن األداء الوظيفي العادي  •

 .للمستشفى
رغم أن العنف هو ليس حالة مرضية إال أن معاجلته تتم من  •

 .امليزانية املخصصة ملعاجلة املرضى

مستشفى األمري موالي  •

 احلسن باحلاجب
مستشفى حممد اخلامس  •

 مبكناس

تلف حتديد أيام العجز عن طريق معاينة الطبيب، خت

من طبيب ألخر وبالتالي فإن بعض احلاالت 

تستدعي أكثر من ما حدده الطيبب يف الشهادة 

الطبيبة من عجز لدى ولضمان حق املرأة املعنفة 

جيب عرضها على اخلربة الطبيبة لتحديد املدة 

 .احلقيقة للعجز

رغم وجود خلية الستقبال النساء املعنفات داخل املستشفى إال  • 

 على أعضاء عاملني بها بصفة رسمية، بل إن طبيب أنها ال تتوفر

املستشفى النفسي والطبيب العضوي واملمرضات والعامالت 

باملستشفى هم الدين تعرض عليهم حاالت النساء املعنفات مما 

يتسبب يف تعدد املهام وعدم إعطاء العناية الكاملة للمعنفة 

 . املستشفىوبالتالي يعامل الطبيب املعنفة كأي مريضة وفدت على
تستفيد املعنفة من جمانية الشهادة الطبية والتحاليل والكشوفات  •

واملتابعة النفسية إدا استدعى األمر دلك، وبالتالي فكلفة كل 

املساعدة االجتماعية مبستشفى 

 ابن باجة تازة
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 .معنفة ختتلف حسب العنف التي تعرضت له املرأة
 من الضروري توفر فضاء خاص للتكفل بالنساء

املعنفات يتضمن طبيب الطب العام واملساعدة 

االجتماعية، وممرضات وطبيب نفساني وأخصائي 

 .طب األطفال وأخصائي طب النساء

العنف اجلسدي ميكن تقيمه حسب العاهة أو األثر وميكن أن يقيم  • 

 درهم كأقل تكلفة إلى أقصى مثن الذي هو عاهة 500من 

 .مستدمية
. تثناء الفحص واألدوية واملتابعةيتحمل املركز الصحي بدون اس •

أما بالنسبة للمستشفى وبإحضار شهادة الفقر فيتحمل الفحص 

الطبي والتحاليل املخربية والفحص باألشعة واألدوية املتوفرة 

  واملتابعة، 

أما العنف النفسي فيصاحب دائما العنف اجلسدي وبالتالي  •

  . يستدعى متابعة األخصائي النفسي باملجان

ستشفى خبدمات إضافية خارج أوقات العمل حني توافد يتكفل امل •

 .امرأة معنفة معينة عليه

 مبندوبية الصحة تازة

يتحمل مستوصف يف حالة وفود حالة امرأة معنفة تكلفة العالج  •  

واملتابعة بعد أن توجه املرأة املعنفة إلى املستشفى اإلقليمي 

مينح شواهد إلحضار شهادة طبية تثبت عجزها ألن املستوصف ال 

 العجز 
 . كما مينحها األدوية والدعم النفسي- •

 مستوصف بيت غالم بتازة

الطبب الشرعي، الطبيب "نتجاهل احلاالت لغياب االختصاص  •  ال توجد ميزانية حمددة للمستشفى

 ..."النفسي
نقص يف املوارد البشرية جيعل املدير يعمل بنفسه للقيام  •

 باإلجراءات الواجبة 
  .تكون من ساعات العمل و كثرة احلاالتاألطباء يش •

غياب الوسائل يعرقل العمل، حبيث ال : املساعدة االجتماعية •

 .يتوفر املكتب حتى على الهاتف

مستشفى الدراق بزاكورة 

األطباء، املمرضون و (

 )املساعدة االجتماعية

استغربنا أنه مل ترد عليهم أية حالة عنف ومع ذلك 

نه ترد عليهم حاالت يشكون يف بعض احلاالت أل

تكون هناك فيها آثار الكدمات وهناك من 

أجهضت ولكن دائما يتكتمون حبكم أن الزواج 

يكون بني األقارب وان العنف أمر عادي الن أمها 

 .تعنف وحماتها تعنف فما بالك بباقي األسرة

  

 
 املستشفى املركزي بالريصاني
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ركز الصحي إلى مركز يتم إحالة املعنفات الدين يتوافدون على امل •  

النجدة  و أغلبهم يعانون الفقر حبيث ال يستطعون حتى تأدية 

تكلفة الشهادة الطبية أو شراء الدواء و بالتالي تكلفة العنف هنا 

مكلفة فبعض احلاالت تضطر لبيع أدوات منزلية ملعاجلة الضرب 

 .الناتج عن العنف، أو اقرتاض املال لهدا الغرض
تم كدالك تقديم اإلسعافات األولية للمعنفني ويف بعض املصحات ي

جمانية مع الشهادة الطبية و أغلب احلاالت تكون حاالت عنف زوجية 

و هناك مساعدات اجتماعيات يقمن بتقديم اإلرشادات %98بنسبة 

  .وكيفية املتابعة القانونية

ديور اجلامع -املركز الصحي

 الرباط 

 . مريضات واحدة منهن هي ضحية عنف أسري3من بني كل •  دير املستشفى على أهمية هذا البحثأكد م
االستشارة و التشخيص و إعطاء األدوية و اجللسات اخلاصة  •

أغلب . ( درهم لكل جلسة و استشارة200تكلف ما يعادل 

  )النساء املريضات يستفدن فقط من االستشارة و التشخيص

 درهم لليوم إذا ما أخذنا بعني 500 كل نزيلة تكلف املستشفى •

 )االعتبار تكاليف التطبيب املراقبة و احلراسة و التغذية و اإلقامة

 مستشفى تطوان

الشرطة تعجز عن التدخل حلماية النساء و ردع 

 .املعنفني بقوة القانون أو لغيابه
  . حاالت يوميا10 إلى 6استقبال  • 

   األقسام األخرىيضطرون إلى استخدام الوسائل املتوفرة يف •

  خيصصون ثالثة من العاملني باملركز ملتابعة مثل هده القضايا •

أمام ضعف املوارد البشرية فهم يضطرون للعمل على قضايا أخرى  •

 .عامة

 مرتيل

املوارد البشرية غري كافية كون مفتش أو عميد شرطة يقوم مبهمتني  •  

  )مراحلهتتبع امللف بكل (أو أكثر يف كل ملف 

يف حالة تراجع النساء يف بعض امللفات فهدا يؤثر نفسيا على  •

  .الضباط الذين تابعو امللف

ملفات الطرد من بيت الزوجية يستغرق ساعة واحدة يف حني أن  •

  يوما15باقي امللفات األخرى تستغرق على األقل 
امللفات التي يصعب فيها القيام ببعض اإلجراءات بسبب فرار  •

  .تستغرق الكثري من الوقت واجلهدالزوج مثال 

ال توجد ميزانية خاصة باخللية فكل املصاريف تستخلص من  •

 امليزانية العادية للشرطة القضائية

 مفتشي الشرطة مبديرية 3

  األمن باحلاجب

 

صرحوا أن امللفات عديدة وال ميكن منحنا  •

  إحصاءات إال بوجود ترخيص

 .يعالتوعية حول العنف وآثاره بالنسبة للجم •

 سنة تتعرض 64حالة امرأة تبلغ من العمر 

للضرب الدائم من طرف الزوج سبب لها 

ارجتاج يف املخ ألنه كان يطلب منها أن تبيع 

  .  عناصر كل حسب اختصاصه3كل ملف يتم تتبعه من طرف  •

يتأثرون نفسيا بسبب احلاالت التي ترد عليهم ويتأثرون أكثر يف  •

احلاالت التي تبدل فيها جمهود وطاقة كبرية يف متابعة ملف الضحية 

  الدرك امللكي باحلاجب 

 

  الشرطة

 و الدرك
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توعية املرأة املعنفة بعدم التنازل عن حقها يف  •

  .متابعة املعنف

 

الرباكة التي متلكها، بعد أن رفضت زور 

أوى األوراق وباع الرباكة لتبقى الزوجة بدون م

مازال هجا امللف مل حيل بسبب اختفاء الزوج 

 .ز الزال امللف مفتوح

 .رأة عن امللفويف األخري تتنازل امل
ارتفاع عدد ساعات العمل التي يقضيها الدركى يف تلقي  •

 أيام ختصص لتتبع 7(الشكايات واالستماع للضحية ولزوجها 

  )كل ملف

 غياب ميزانية خمصصة لتتبع حاالت العنف •
غياب تعويضات مالية عن ساعات العمل املضافة لتتبع ملفات  •

 العنف
ر اخللية على سيارة خاصة من أجل نقل ال تتوف 

النساء املعنفات سواء يف حالة إرجاع املطرودة 

أو غريها بل نضطر لالنتظار حتى وصول 

سيارة الشرطة التي تعمل على قضايا أخرى 

   )....خمدرات، سرقة(ومتنوعة 
 

العمل مع النساء املعنفات شيء صعب جدا ومرهق خصوصا أن  •

عنفات ال تتوفر على موارد بشرية ومادية خلية استقبال النساء امل

كبرية، كما أن، العاملني باخللية يضطرون للعمل أوقات إضافية 

أكثر من الساعات املحددة للضرورة أو عند متابعة إجراءات 

 . إحدى امللفات
يف حالة تعرض إحدى النساء املعنفات لالغتصاب أو احلمل  •

رطة العلمية والتقنية توجه عند الضرورة التحاليل إلى خمترب الش

بالدار البيضاء يف إطار إجراءات البحث وهي مكلفة جدا بالنسبة 

 .للدولة

قسم الشرطة القضائية خلية 

 مناهضة العنف باحلاجب

ملفات النساء املعنفات حتظى بالوقت الكايف 

 والعناية الكاملة من طرفنا
 .كاننقوم باالستماع والتوجيه واالنتقال مع الضحية لعني امل • 

يف حالة احلمل الغري الشرعي من أجل ثبوت األبوة أو يف حالة  •

االغتصاب نوجه الضحية للمخترب العلمي للدرك امللكي بالدار 

البيضاء للحصول على التحاليل اجلينية التي تتكفل الدولة 

  .بنفقاتها

  .نعمل ساعات إضافية حسب متطلبات اإلجراءات يف امللف  •

ة نضطر معها للسري على األقدام للوصول االنتقال إلى مناطق نائي •

إلى الهدف وهنا نغامر حبياتنا ألن املعتدي قد يتصرف جبنون 

ويعرضنا للخطر خوفا من إلقاء القبض عليه خاصة يف التضاريس 

 .الصعبة كاجلبال

 الدرك امللكي بتازة

ترد علينا حاالت وبعد فتح املحضر واخذ أقوال الطرفني نفاجئ   

 .ازل عن الدعوى حبجة أن وجوه اخلري تدخلوا للصلحبالضحية تتن
 مركز الدرك امللكي بالريصاني

عملي اليومي فيما خيص أمر إرجاع املطرودة  

إلى بيت الزوجية، أرى فيه عنف آخر ضد 

املرأة خاصة يف وجود نزاع قائم بني الزوجني 

قد ترتتب عليه جرائم و اعتداءات أخرى و ال 

 . قانون املوجودحل لنا غري تطبيق ال

ليست لدينا ميزانية حمددة لكن ميكن تقديرها يف وساءل العمل و  •

  .سائل التنقل

انعدام الوعي  يف صفوف النساء باإلجراءات الواجب اختاذها  •

جيعلنا نضيع الوقت الكثري يف االستماع و التوجيه و كتابة 

 املحاضر و االتصال و التنقل إلى املراكز البعيدة يف غياب اطر

 الشرطة القضائية
  الدرك امللكي 

 بزاكور
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 .خمصصة يف هدا الشأن
خلق خلية يقظة خاصة برصد حاالت العنف  •

 .داخل املؤسسات التعليمية
خروج قانون مينع مغادرة الزوجة بيت الزوجية  •

ألن الطفل سيبقى يف حميطه االجتماعي املتعود 

 .عليه
تأسيس أندية اجتماعية داخل املؤسسات  •

 . لتقديم املساعدة االجتماعية للتالميذالتعليمية
اإلذن بانتقال التلميذ من مؤسسة تعليمية إلى  •

 .أخرى جيب أن يسلم لألب واألم معا

 40داخل كل مؤسسة تعليمية هناك خلية لالستماع أي مبعدل  •  

خلية لالستماع يف عمالة املضيق الفنيدق و ختصص لكل خلية 

 اآلليات و األدوات لالشتغال أستاذين مشرفني باإلضافة إلى توفري

  . متمثلة يف مكتب خاص و حواسب و مستلزمات مكتبية

  . تالميذ6تستقبل كل خلية يوميا ما يعادل  •

أغلب املشاكل التي تعرض عليهم هي متعلقة بالعنف األسري  •

 القائم على النوع

 عمالة املضيق الفنيدق

 مرتني يف األسبوع و أستاذتني مركز االستماع باملؤسسة يشتعل  

كل أستاذة ختصص ساعتني من  مكلفتني باملركز تستقبالن التالميذ

 4اجل االستماع للتالميذ حبيث ميكن أن يصل عدد التالميذ إلى 
 حاالت يف األسبوع ويتطلب األمر املتابعة مع كل 8حاالت، مبعدل 

، وهي حالة أي يف أوقات أخرى غري األوقات املخصصة لالستماع

تكلفة كبرية على مستوى الوقت املخصص لضحايا العنف ضد 

النساء، كان من املمكن أن خيصص للدراسة وتنظيم أنشطة باملؤسسة 

ولو اخنفض نسبة العنف ضد النساء سينخفض عدد احلاالت الواردة 

  . وسرتتفع حصيلة التعليم من خالل األنشطة الداعمة التي ستنجز

 مراكش

التالميذ الذين يفدون على املراكز يرتاوح بني أربع معدل حاالت  •  

من احلاالت  %60إلى خمس حاالت يوميا و أن أكثر من 

تعاني من مشاكل عدم االستقرار األسري الذي يكون العنف أحد 

  .أسبابه الرئيسية

هذا العدد الكبري للحاالت الوافدة على املراكز يكلف ميزانية  •

  : الستماع ميكن تقديرها كاآلتيحسب املنسق اإلقليمي ملراكز ا

 20ساعات عمل املشرف على النادي أو املركز و التي تصل إلى 

 درهم للساعة إضافة إلى الفشل الدراسي 100ساعة أسبوعيا مبعدل 

للتالميذ الذي ميكن تقدير امليزانية املباشرة التي ختصصها الدولة لكل 

 االستماع و  درهم تقريبا ناهيك عن جتهيزات مركز3000تلميذ 

 5000 و 4000أدواته التي حتتاج ميزانية غالبا ما ترتاوح بني 

 .درهم يف املوسم الدراسي حسب كل ثانوية

مراكز االستماع باملؤسسات 

 التعليمية بأكادير

خلق خلية يقظة خاصة برصد حاالت العنف  •

 .داخل املؤسسات التعليمية
 سنوات داخل 8عمرها  حالة تلميذة •

ي هي وإخوتها من مرض املدرسة أصبح تعان

الغياب املتكرر للتلميذ ألن األم عند تعرضها للعنف من طرف  •

الزوج تغادر بيت الزوجية وتأخذ معها أطفالها وبالتالي حيدث 

  اخلميسات-تيفلت 

املؤسسات 

 التعليمية
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خروج قانون مينع مغادرة الزوجة بيت الزوجية  •

الن الطفل سيبقى يف حميطه االجتماعي املتعود 

 .عليه
تأسيس أندية اجتماعية داخل املؤسسات  •

 .التعليمية لتقديم املساعدة االجتماعية للتالميذ
اإلذن بانتقال التلميذ من مؤسسة تعليمية إلى  •

 .أخرى جيب أن يسلم لألب واألم معا
 

التبول الالإرادي نتيجة اخلوف الشديد 

 . بسبب تهديد األب لهم والمهم بالقتل
 سنوات و 9حالة طفلني يبلغان من العمر  •

 سنوات أخدهما األب من املدرسة 6

وذهب بهما إلى البادية إلى أن تنتهي 

مسطرة الطالق التي رفعها على زوجته 

درس نتيجة وبالتالي أصبح الطفلني دون مت

 .الصراع بني ابويهما
أب حاول االنتقام من زوجته فسرق ابنه من  •

املدرسة بدون علم األم وبالتالي تسبب غي 

 .غيابه عن املدرسة

خروج . يذ يصل إلى درجة االنقطاع املدرسيغياب متكرر للتلم

 .األم من البيت يؤثر بشكل كبري على املردودية التعليمية لألطفال
تعرض األم للعنف الزوجي جيعلها تهمل أطفالها نظرا لإلحباط  •

تالميذ « النفسي الذي تشعر به من جراء العنف املمارس عليها، 

 ."يأتون بدون إفطار، بدون إجناز متارينهم
لسلوك العدواني للتلميذ داخل املدرسة بسبب العنف الذي تعود ا •

 "تلميذ حاول طعن أستاذه بالسكني"عليه داخل البيت
أي تلميذ يرسب ويكرر السنة الدراسية يكلف الدولة ميزانية " •

 ." درهم يف السنة7000 درهم و5000مضاعفة ترتاوح مابني 

ع وتتبع حاالت تكوين األساتذة يف االستما •

  التالمذة الذين يعانون من آثار العنف

توظيف مساعدة اجتماعية داخل املؤسسات  •

  التعليمية

  التعاقد مع أطباء نفسانيون لتتبع التالمذة •

  التوعية بظاهرة العنف وآثاره •

 

بعد تتبع ملف اعتداء تلميذ بالضرب على " 

أستاذ يدرسه استخلصت اإلدارة أن الفعل ناتج 

اليومي الذي يتعرض له الطفل من عن العنف 

 "طرف والدته

قيام األساتذة مبهام املساعدة االجتماعية أي االستماع وتتبع  •

 األطفال الذين يعانون من العنف
تأثري سلبي على نفسية األساتذة جراء االستماع للتالميذ الذين  •

  يعانون من العنف األسري 

   الرسوب والتأخر يف املستوى الدراسي للتالميذ- •

  الهذر املدرسي بالنسبة لعدد من التالميذ  •

 األفعال العدوانية التي تصدر عن التالميذ ضد زمالئهم  •
معاجلة وتتبع انعكاسات العنف على التالميذ يتطلب مدة من  •

 .الزمن حبيث يأخذ شهر من السنة الدراسية
  تعويض احلصص الدراسية للتالميذ يتطلب وقت وجمهود •

 ة لتتبع التالميذغياب ميزانية وأطر خمصص

النائب اإلقليمي لوزارة  •

  الرتبية الوطنية 

رئيس قسم مصلحة تدبري  •

 احلياة املدرسية
  مدير ثانوية ابن خلدون •

مدير مدرسة زينب  •

 النفزاوية
 )احلاجب( •

جيب توفري أطر عاملة تساعد على تقويم العنف 

النفسي والقدراتي للتلميذ حتى يتسنى لنا الرفع 

 واستخالص نوعية العنف من معنويات الطفل

 .املمارس على التلميذ وتوجيهه ومساعدته

من أشكال مناهضة العنف أذكر هنا مثاال حيا 

أن أبا : "ورد علينا مبدرسة األرز بتازة العليا

البنتني كان يعيش باخلارج جاء للمدرسة 

ليسجل ابنتيه فحكى لي بأنه ضرب ابنته 

 فأبلغت معلمتها بدلك التي أبلغت بدورها

املساعدة االجتماعية للمؤسسة التي استدعت 

. الشرطة وحكم على األب بشهرين حبسا نافدة

لدى جاء بابنتيه للمغرب ومنعهما من العيش 

 .باخلارج

املناطق النائية التي تشتغل بها املعلمة أو األستاذة تسبب هي  •

بدورها عنفا لها على اعتبار أن هناك حاالت تعرضت لالغتصاب 

 .والقتل
نف املمارس على النساء يف بيت الزوجية يؤثر بدوره على الع •

الطفل وبالتالي فالطفل الذي يرى أمه تعنف أمامه يكره الدراسة 

وااللتحاق بالفصل الدراسي على اعتبار أنه يرى يف معلمه دلك 

  .األب املعنف

حاليا يف املؤسسات التعليمية املدير يلعب دور املربي، واملستمع 

  .رهق كاهلهواملوجه وهدا ي

 املؤسسة التطبيقية بتازة العليا
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بالرغم من كون دور احلراسة العامة يقتصر على إخبار أولياء  •  

األمور يف حالة الغياب لكنهم غالبا ما يكونون مضطرين ملتابعة 

احلالة مما يتطلب من احلارس العام نصف يوم أو يوم كامل يف 

عله أحيانا يتأخر حالة حضور والدي التلميذ للمناقشة مما جي

ساعة بعد الدوام الجناز عمله الذي كان من املفروض أن ينجزه و 

  .وهو يقوم باالستماع لتلميذة أو ألولياء أمرها

التلميذات يف اغلب األحيان يفرغن ما بداخلهن على جتهيزات  •

املؤسسة مما يكلف خسائر مادية للمؤسسة من تكسري للطاوالت 

 .نوافذصنابري املياه كسر بعض ال
تأثري العنف األسري على التالميذ باستعمالهم املخدرات مما  •

ينعكس سلبا على األسرة من حيث التكاليف املادية التي تدفعها 

األسرة مقابل املخدرات وأيضا ملعاجلة أوالدها باإلضافة إلى 

العنف الذي ميارسه التلميذ املدمن من تصرفات غري الئقة باملرة 

يف نزاعات مع األساتذة واإلدارة والتالميذ باإلضافة إلى تسبب 

 .أيضا واملجتمع بشكل عام

 مراكش

غالبية التالميذ الذين ينقطعون عن الدراسة يعانون من العنف  •  

داخل أسرهم والنسبة القليلة التي تستمر يكون تراجع يف مستواهم 

 .الدراسي واالحنراف واإلدمان علي املخدرات
وتهن إما ألنهن تعرضن للعنف أو بعض الفتيات تهربن من بي •

 .بسبب ما تعانيه األسرة من تفكك

 ثانوية لال سلمى التأهيلية
 بالريصاني

 درهم خمصصة للنوادي احلقوقية و الصحية باملؤسسات 3000 •  

 . التعليمية
 "مدرسة بدون تدخني"ميزانية خاصة بربنامج  •
  مصاريف الدورات التكوينية للمؤطرين و املؤطرات •

  . اكات مع مندوبية الصحةعقد شر •

  .ميزانية خاصة جبمعية أباء وأولياء التالميذ •

ميزانية خاصة مبحو األمية والرتبية غري النظامية خاصة أن عدد  •

  .املسجالت يزداد سنويا بسبب االنقطاع و الهذر املدرسي

  .لكن ليست هناك ميزانية خاصة بالعنف ضد النساء •

ماع يف املؤسسات يعملون األساتذة املشرفني على مراكز االست •

بشكل تطوعي و جيدون صعوبة تتبع الربامج و األنشطة بشكل 

 . دائم
هناك حاالت النزاعات التي نضطر فيها املرأة ملغادرة املدينة أو  •

 نيابة التعليم بزاكورة
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 .القرية خاصة يف وسط السنة ونصطدم بإجراءات االنتقال
غياب األستاذات يعرقل السري العادي للدروس خاصة يف النزاعات  •

 .ائمة مما يؤثر علي املؤسسة وعلى التالميذالد

غياب تأطري فعال و ميزانية حمددة للربامج و 

األنشطة اخلاصة بهذا املوضوع ال ميكنها أن تعطي 

 .النتائج املطلوبة

الظاهرة موجودة بدليل اإلحصائيات و الواقع واملتدخلني من  • 

عي أن تكون ميزانية خمصصة لهذه اجلمعيات واملؤسسات كثر و طبي

لكن عمل اجلمعيات و مراكز . الظاهرة الستئصالها من اجلذور

 .االستماع عمل تطوعي و يكلفنا الكثري دون أن نعي ذلك
العمل يدخل ضمن األنشطة التي يقوم بها األستاذ ملعاجلة و تتبع  •

حاالت التالميذ خاصة الصعبة منها و غالبا ما حنتاج ألستاذات 

 .قرتب أكثر من مشاكل التلميذاتلت

أساتذة مؤسسة سيدي صالح 

 بتاكونيت زاكورة

أخذت هذه التقديرات من طرف بعض الطلبة 

 .الباحثني يف موضوع الطفولة
 من النزالء نتيجة العنف األسري القائم على 65%ما يعادل نسبة  

  .اجلندر داخل األسرة

  درهم يف اليوم120يكلف كل نزيل ما يعادل 

 سجن األحداث جن األحداث بتطوانس

قد تكون " مسئول عن العامالت يف ضيعة فالحية 

بعض التساهالت من طرف رب الضيعة أو العامل 

املكلف مع بعض النساء حسب أوضاعهن على 

شكل مساعدات مادية، أكل، تشغيلهن وجتاوز 

تأخرهن أو غيابهن من اجل مساعدة األطفال 

 "بالدرجة األولى

ت للعمل ألصرف على أبنائي لقد اضطر" 

ليتمموا دراستهم و ألمتكن من أداء مصاريف 

البيت من كراء و تأدية فواتري الكهرباء، 

خصوصا و أن زوجي مدمن للكحول و 

احلشيش وهو عاطل عن العمل، فعندما أرفض 

أن أعطيه املال لشراء اخلمر و احلشيش يقوم 

بضربي و منعي من الذهاب للعمل يف الصباح 

كر، فأضطر للتأخر و يف أحيان كثرية البا

أتغيب عن عملي تفاديا للضوضاء وافتضاح 

أمري أمام اجلريان و العائلة و أنا ال اقبل بان 

يفتضح أمري، لكن املسئولة عن املراقبة تهددني 

بالطرد إن كررت ذلك، بالرغم من أنها 

تساهلت معي كثريا ألنها ابنة اجلريان و تعلم 

ير حيملها املسؤولية وهي حالتي، و لكن املد

أيضا مهددة بسببي، خصوصا و أني لست 

تقول " الوحيدة التي تتغيب لنفس السبب

ارحيمو وهي عاملة مبعمل تصبري السمك بطريق 

 مرتيل

حسب مشرف على معمل للتصبري السمك بتطوان، ففي كل يوم  •

هناك أربع نساء على األقل متغيبني بسبب مشاكل مع أزواجهن، 

طرارهن حضور جلسات باملحكمة، أو لضرورة العالج سواء الض

فهن حيضرن شواهد طبية و لكن عندما يتكرر األمر كثريا فيؤثر 

ذلك على ساعات العمل للعاملة وعلى مردودية اإلنتاج بالنسبة 

  .للمعمل

كل نصف ساعة تتأخر فيها النساء خيسر املعمل ما يعادل ثالث  •

  . مبعامل تصبري السمككيلو كرامات من تقشري القمرون مثال

بالنسبة ملعمل النسيج فقد أكدت إحدى املراقبات به على أن  •

تأخري ساعة عن العمل من طرف عاملة واحدة يكلف املعمل مبلغ 

 . درهم500

املعامل و  تطوان

  الشركات

و الضيعات 

  الفالحية

 و الفنادق
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يتم نقلهن من مكان حمدد لالجتماع على الساعة السادسة  • 

ومن تأخرت عن الوقت مهما كان املربر ال تعمل وال صباحا، 

تكسب، لذلك النساء يأتني للعمل مهما كانت أوضاعهن الصحية 

وهناك عدد كبري منهن تعنفن ويستمرون يف العمل من اجل 

احلصول على قوت أبنائهن، ال ن العمل يف الضيعات يكون بشكل 

أو تقديم موسمي فقط، وحتى لو أرادت املرأة القيام بفحوصات 

شكاية فاألمر يتطلب مصاريف، ووقت، لذلك تؤجل األمر إلى 

وبعد انتهاء العمل الشهادة الطبية  حني انتهاء العمل بالضيعة،

التي تقومن بها ال تعكس الضرر املتسبب وقت العنف،كما أن 

ترغنب يف الغياب عن العمل يف الضيعة ألنهن يعرفن أنه  النساء ال

 ريات ولن جتدن العمل بسهولةسيتم تعويضهن بنساء أخ

 ضيعة فالحية مبراكش

أكد لنا مدير موارد بشرية بضيعة فالحيه بآيت  

عمرية نفس األمر تقريبا إذ يضطر دائما 

للتوجه إلى أيت ملول كل صباح جللب ما بني 

 مياومة ألنه ال يضمن حضور 50 إلى 40

جميع عامالته االعتياديات و هو تنقل يكلفه 

 درهم 500ل بسائقيها مبعدل  شاحنات نق4

 " أجرة السائق و البنزين" لكل شاحنة 

حدد لنا مسئول عن املوارد البشرية مبعمل لتصبرية السمك  •

بأكادير أن تعرض إحدى عامالته للعنف يكلفه خسارة تقدر ما 

 درهم حسب نوع السمك الذي يصرب يف تلك 700 و 300بني 

 إلى 3ية وعادية أي مبعدل املدة و مبا أن حاالت التغيب شبه يوم

 2500 عامالت يف اليوم فان التكلفة املادية تصل إلى حوالي 4

 درهم يوميا
و عن سبب تعرض عامالتهم لظاهرة العنف فريجعها مسئولو  •

الضيعات إلى أنهن ال يعشن وضعا اجتماعيا مستقرا فمعظمهن 

نازحات من مدن أخرى و املتزوجات منهن غالبا ما يكون 

عاطلني عن العمل و بالتالي حياولون أخذ كل أجرتهن أزواجهن 

اليومية خاصة مع وجود حاالت إدمان لدى معظمهم إضافة إلى 

العنف الذي يعرضن له على شكل حترش أو اغتصاب أو حمل 

 500غري شرعي و هو ما يؤدي إلى غيابهن أي ضياع ما مقداره 

  درهم عن عمل كل يوم يتعطل بسبب غياب عاملة1500إلى 
إضافة إلى أن غياب عاملة مدربة و لها خربة ال ميكن تعويضه  •

بسهولة مما يضطرنا إلى ختصيص مدربات مما يكلفنا مصاريف 

 . درهم عن كل يوم عمل للمدربة200إضافية نقدرها يف 

معامل تصبري السمك بأكادير 

  أنزا"

و ضيعتني فالحيتني واحدة 

 باشتوكة و أخرى بايت عمرية

  وقوانني لتجريم العنفإصدار تشريعات •
طلب خربة طبية إلثبات العنف من طرف  •

  املحكمة

 األخذ بالشواهد الطبية كإثبات للعنف •

 منهن يتعرضن للعنف من طرف 4 عامالت متزوجات 10 •

  .األزواج

الغياب املستمر لبعض العامالت بسبب العنف أو إجراءات  •

ضا يف التقاضي مع الزوج يؤثر على مردوديتها و يضيع الوقت أي

 .البحث عمن تعوضها

  ) معمل بريمانود (

 و
  )معمل سوهام  (

 مكناس
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  .تعدد املهام بالنسبة للعاملة التي تقوم بتعويض غياب املرأة املعنفة •

  . التعاطف مع املعنفة يؤثر بدوره على نفسية العامالت •

 .نقص يف اإلنتاج بالنسبة للمعمل •
التعويض املالي عن ساعات العمل رغم غياب العاملة املعنفة  •

 ).اهد الطبيةألنه يتم األخذ أحيانا بالشو(

أرباب الشركة يتجاهلون متاما العنف املمارس على العاملة ألنها  • 

تتعرض للعنف النفسي واالقتصادي داخل الشركة من سب وقذف 

واقتطاعات من األجرة الشهرية بسبب غياب املعنفة ومبربر أن 

ه يف الوقت املحدد وقد صاحب الشركة جيب أن يقدم طلبيت

تتعرض العاملة للطرد بسبب غيابها املتكرر رغم إدالئها بالشهادة 

 .الطبية
وبالتالي فإن العنف الذي تتعرض له العاملة من طرف األسرة يتبعه  •

 عنف من طرف رب الشركة

 sotakofimشركة خياطة  

 بتازة

ضرورة وجود قانون مينع املرأة العاملة من الطرد  •

لعنف الزوجي، وبالتالي حماية األسرة بسبب ا

 .من التفكك
ضرورة اعتبار الشواهد الطبية املسلمة للمرأة  •

 . العاملة املعنفة حماية لها من الطرد من الشغل
 

 أطفال 3 سنة أم ل 42امرأة تبلغ من العمر 

 سنة تدرس 16أكربهم فتاة تبلغ من العمر 

 مبستوى جدع مشرتك بالثانوي، الطفل الثاني

 سنة يدرس مبستوى الثانية إعدادي، 14

 سنوات يدرس مبستوى الثالث 8والثالث 

خالل األربع السنوات األخرية . ابتدائي

أصبحت  املرأة العاملة بالشركة تتعرض 

للغياب املتكرر نتيجة تعرضها للعنف من طرف 

 أيام إلى 10الزوج تبلغ مدة الغياب مابني 

ا عرضها  يوم كل ثالثة أشهر تقريبا، مم15

لإلنذارات املتكررة من طرف اإلدارة، هذه 

األخرية قامت بطردها من العمل يف شهر شتنرب 

جلأت إلى النقابة للدفاع عنها لكن . 2010

هذه األخري مل يكن لها السند القانوني للدفاع 

الن قانون الشغل ال حيمي املرأة املعنفة من 

 .الطرد من العمل

ضن للعنف من طرف أزواجهن حتبط معظم العامالت اللواتي يتعر •

. نفسيتهن وال ينتجن مثل النساء اللواتي يعشن االستقرار الزوجي

العامالت املعنفات من طرف أزواجهن يصنب باالنعزال داخل  •

 .املقاولة ويفقدن الرتكيز على عملهن
  .العامالت املعنفات تأتني متأخرات إلى عملهن •

 

/ شركة تازرين للنسيج بتيفلت

 تاخلميسا
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احلالة حتدث عنها مدير الشركة اخلياطة حول  

بان هناك سيدة تعمل عنده تعرضت : العنف

إلى العنف من قبل زوجها الذي كان يضربها 

يف كثري من األحيان وذات يوم ضربها حتى 

تسبب يف كسر يدها وحدث على إثرها 

الطالق واستقالت من عملها و ذهبت إلى 

  )الدار البيضاء(مدينتها 

ا مل تكن تقطن مبراكش أخذت أبنائها معها ألنه

وكان هذا التعنيف الذي تعرضت له هذه 

الزوجة سببا يف انقطاع أبنائها عن املدرسة 

 .وسببا يف استقالتها من وظيفتها

 شركة خياطة مبراكش 

أغلب النساء العامالت بالفنادق يعملن بدون عقد عمل ويف  • 

  .غياب ضمانات أو تأمني

وظفة لعمل مؤقت يف غياب املداومات بسبب ما حينما تأتي م •

 .تطلب أجر أكرب، مما يسبب خلل يف حسابات للفندق
غالبا ما نفقد نساء يعملن بشكل جيد ملدة طويلة او نهائيا بسبب  •

 .املشاكل األسرية التي تطول نزاعاتها

 فنادق حملية 
 بزاكورة

مبؤسسة بنكية تم فتح حساب مشرتك لزوجني،  

مشاكل بينهما، أخذ الزوجة وبعد نشوب 

البطاقة الوطنية للزوجة ومنحها المرأة ثانية 

وذهبا إلى البنك من اجل استخراج قيمة مبلغ 

مالي كبري مدعيا أن السيدة التي كانت معه 

هي زوجته وبعد شك املدير يف أمر السيدة، 

تشاجر معه الزوج، وبعدها تقدم بطلب 

 لتجميد الرصيد املشرتك، 

 مراكش 

االتفاق بني الزوجني عند فتح احلساب على  •

  طريقة سحب األموال أو وضعها

  التوقيع املشرتك بني الزوجني •

توعية الزوجني حبقوقهم يف اطار احلساب  •

 . املشرتك

زوج قام بتحويل مبلغ مالي من حساب " 

زوجته حلسابه اخلاص حيث كانت قد منحته 

 سوى التدخل وكالة عامة، مل نستطع فعل شيء

وديا بني الزوجني لكن دون جدوى وكان نتيجة 

 "لك الطالق ذ

 احلاجب 

 ؤسسات البنكيةامل
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بالنسبة ملديرة وكالة بنكية أكدت أنها تتعاطى مع 

النساء مما جيعلها تعرف عن ظروفهن الكثري بعكس 

ما يطلب منهن يف البنك حيث يتعاملون مع 

احلسابات و مع األشخاص كأرقام و ال يهمهم إن 

 ب احلساب رجل أو امرأةكان صاح

مديرة وكالة بنكية بوسط مدينة أكادير أكدت أن وكالتها عرفت  •

 حاالت إغالق حساب يف ظرف سنة لسيدات بسبب 7ما يقارب 

مشاكل مع أزواجهن مما يضطرهن إلى إغالق احلساب أو تغيري 

 .البنك أو اللجوء إلى حلول أخرى
 تفقد زبونات تقول أن الوكالة البنكية حيث هي مسئولة قد •

كثريات بسبب مشاكلهن مع أزواجهن حول احلساب، إذ تقدر 

 درهم شهريا حسب 1000 إلى 500فقدان زبونة بفقدان ما بني 

 وضعها املالي و نشاطها
أما عن باقي موظفي الوكاالت األخرى فتحدثوا عن مشاكل  •

متعلقة بتدبري احلسابات املشرتكة و التي تنتهي هي األخرى يف 

كل ذلك يقدره املوظفون ماديا باجلهد , بإغالق احلسابمعظمها 

 اإلضايف و بإفقاد الوكالة موارد مالية إضافية

 وكالة بنكية بأكادير

املوظفة إدا تعرضت للعنف ال ميكن أن تبوح به بل تقدم شهادة  • 

وبالتالي فإن هناك من يعوضها لكي ال يتوقف .طبية مرضية 

 .ها وال يؤثر على العملالعمل ،وبالتالي ال يظهر غياب
أما بالنسبة للزبناء وخصوصا الزوجة التي تكون قد قامت بفتح  •

حساب بنكي مشرتك مع الزوج و يف حالة اخلصام أو الطالق 

بينهما فإن الزوج يستغل سحب مبالغ مالية من رصيد الزوجة 

  .وقد يورطها يف ديون ويف شيكات بدون رصيد

حلساب البنكي املشرتك بينهما، وكدالك يف حالة رغبتها يف فصل ا •

جيب أن تقدم طلب لبنك املغرب وتنتظر الرد ورغم موافقة بنك 

املغرب ال ميكن للبنك املحلي تسوية وضعية احلساب البنكي لفائدة 

املعنفة إال بإحضار رقم األجري من الوزارة، بتاريخ حديث و 

 .بالتالي تطول مدة العملية وترهق املعنية

والي يوسف البنك الشعبي م

 بتازة

وجدنا صعوبة يف جعل موظفي الوكاالت يطلعونا 

على التكلفة احلقيقية ألنهم ليس لهم تصنيف خاص 

 لهذه احلاالت

يؤكد انه إذا تفاقمت ظاهرة العنف فسوف "

تؤثر على عمل التأمينات ألنه بذلك سرتتفع 

نسبة التعويضات و يرتفع معها إيقاع العمل 

ف أو اثنني مما مما سيضطر إلضافة موظ

  . على األقل شهريا4000سيكلف الوكالة 

ختيلوا معي لو أن أغلب النساء املنخرطات 

أكيد ,,, تعرضن ألمراض مزمنة نتيجة العنف 

  "سينعكس سلبا على عملنا

 مديرة وكالة تامني

يف دراستهم للملف ال يتم االنتباه إلى العنف املمارس على املرأة بل 

لفها الطبي و ما حيتويه يف حدود عملهم يف يتم التعامل فقط مع م

 التأمني و يف حدود تعويضات املرأة املستحقة

وكالة التأمني بأكادير و 

 إنزكان
شركات و وكاالت 

 التأمني
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ال يوجد تأمني عن العنف ضد النساء بل يكيف كتعويض عن   ال توجد إحصائيات يف هذا الباب

 إلى 10%ها احلادث من احلوادث حبسب نسبة العجز التي يسببها ل

إذا كانت الوسيلة الوحيدة مثال هي اليد التي تعمل بها 100 %

 إذا قطعت 100%املرأة و تعيل بها نفسها فنسبة العجز هنا تقدر ب

 يدها

 وكاالت التأمني 
 

أن عائلة اضطرت أن تبيع مسكنها اجليد " 

بسبب عدم حتملهم للضرب و اللكم الذي 

طرف زوجها دون أن يطال جارتهم يوميا من 

حترك ساكنا، حاولت هذه العائلة التدخل لكم 

دون جدوى و اآلن قبلت العائلة العيش يف حي 

أقل مستوى بسبب أنهم يف مرحلة البحث عن 

بيت أخر ارتفعت أسعار البيوت فكانت 

 ."خسارتهم كبرية
مدير شركة تتكلف بتسيري سانديك إحدى 

 اإلقامات 

تعرف عدم استقرار يف عمارات بعينها وجود عدة مشاكل بسبب أسر 

إذ ينعكس ذلك على العمارة ككل فمثال هناك حاالت حيث يكون 

العنف الذي يسمع خارج الشقة من طرف اجلريان سببا يف إفراغ بعض 

الشقق املجاورة و هو ما يعني توقف نسبة من واجبات ألسانديك مما 

ديك حيث يعرض أعمال الصيانة للتوقف بسبب نقص موارد ألسان

   درهم عن كل شقة فارغة شهريا 70نفقد 

 

إقامة "مكاتب ألسانديك 

" الهدى إقامة الضحى

 بأكادير

اإلقامات السكنية 

املشرتكة و 

 السانديك

 .ضرورة وجود قانون جيرم التحرش اجلنسي •
 .نشر ثقافة املساواة بني اجلنسني •
إعطاء صالحية التبليغ والتدخل ملن رأى حالة  •

 .رطةحترش جنسي للش
 

حكا لنا السائق عن فتاة اضطرت ألخذ سيارة 

أجرة ليال للذهاب لشراء الدواء من صيدلية 

ألمها، فقامت بلباس جلباب وحداء للرجال 

وغطت رأسها حتى تتشبه بالرجل، وتتجنب 

  .التعرض للمضايقات

كما أكد لنا السائق أنها فعال أتقنت تشبهها 

عندما بالرجل حتى هو مل يعرف أنها فتاة إال 

  .حتدثت إليه داخل سيارة األجرة

 

حكا لنا سائق طاكسي أن النساء خيفن السفر ليال ألنهن  •

يتعرضن للتحرش اجلنسي، واملضايقات من طرف الرجال، كما أن 

 سنة 40 سنة و 18أغلبية النساء اللواتي ترتاوح أعمارهن مابني 

يجة يرفض السفر بالتاكسي كبري ألنهن يتعرضن للتحرش اجلنسي نت

 أشخاص بالتاكسي، فبعض الرجال يستغلون هدا 6االزدحام 

  ...االزدحام للقيام بأعمال التحرش اجلنسي

وحتى إذا اضطرت إحدى النساء للركوب فإنها تدفع أجرت  •

شخصيني حتى تتمكن من السفر بدون مضايقات نفسية من طرف 

 .الرجل

  حمطة تيفلت 

  حمطة اخلميسات
 قطاع النقل

 ادية و قانونية للمستمعاتتوفري حماية م •
حصص /توفري جلسات الدعم للمستمعات •

  ./االستماع من األفضل ان تكون جماعية

بطاقة حتمل مهنة /منح صفة قانونية للمستمعات •

  /مستمعة

تكوين موظفي خاليا استقبال النساء داخل  •

  /خاصة فيما خيص كيفية التواصل/املؤسسات

 

) حلياة النفسية للمستمعةميس ا(تأثري نفسي قوي على املستمعات  • 

  .خيلق جدارا بني املستمعة و أسرتها

  .املستمعة مثقلة بهموم الغري •

  .إحباط و تأثري شديد يف حالة تراجع النساء يف بعض امللفات •

الزيارات املتكررة للنساء ضحايا العنف رغم تتبع ملفاتهن و  •

  -ثقة الزائرات-إعطائهن احللول 
يستنزف -هد من طرف املستمعةيتطلب املزيد من الوقت و اجل •

  -حتى وقتهن اخلاص

التأثري على باقي أنشطة اجلمعية لكثرة االنشغال مبلفات النساء  •

 مراكز اجلمعيات و مكناس

 اإلستماع
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 .املعنفات
استهالك الكثري من الوقت يف القيام بأعمال من املفرتض أن يقوم  •

  ...بها الشرطي،الدر كي، املحامي

 .حالة شهريا70 الى 49يتم استقبال من  •

وحبكم كون املنطقة غري كبرية يلحق املعنف الضحية وحياول تعنيفها   جيب إصدار قانون حيمي مراكز االستماع 

. داخل املركز ويف بعض األحيان يهدد برفع دعوى

 مركز االستماع بالرشيدية

إحدى النساء جاءت مـع زوجهـا إلـى مدينـة       

ا لدرجـة   الريصاني كان لسبب أو آلخر يضربه     

و من رعبهـا   أنها ملجرد سماع خطواته ترجتف،

منــه أســقطت إينــاء مــن املــاء الغليــان علــى 

صغريها فمات، جن الزوج وبدال من أن يـتعظ         

مــن احلــادث الــذي كانــت لــه اليــد فيــه ازداد 

قسوته علي الزوجة وابنتيه، فزيادة على الضرب       

ــشتاء    ــالي ال ــزل يف لي ــن املن ــان خيــرجهن م ك

عليهن املاء البـارد ويهـدد أي       القارسة ويصب   

احد حاول إيوائهن، وكان إمـام املـسجد هـو          

  .الوحيد الذي يفتح لهن املسجد كملجأ

ــدخل    ــسكينة دون ت ــذه امل ــاة ه ــتمرت معان اس

السلطات ملنع هذا العنـف مـع العلـم أن هـذا            

  . األب موظف يف إحدى اإلدارات العمومية

ماتت األم املسكينة جراء ما تتعرض له وتركت   

وراءها ابنتيهـا اللـتني اسـتمر علـيهن جـربوت       

  .وقسوة األب

أسعف القدر واحدة فتزوجـت، أمـا  األخـرى          

فبعدما ضاق صـدرها مـن العنـف الـذي كـان            

يتفنن والـدها يف إذاقتهـا إيـاه وضـعت حـدا            

ــشبة   ــساعدة جرعــات ع ــا وانتحــرت مب ملعاناته

 .سامة

 يدفع أحيانا فرار الزوج من تلبية املطالب اليومية لألبناء والزوجة -

الزوجة خصوصا ساكنات القصور إلى النزول قصد التسول يف 

  .املركز وسلوك بعض املمارسات مثل الدعارة أو القوادة املقنعة

  :خيلف العنف ضد املرأة تأثريا نفسيا قويا حبيث تصبح املرأة إما -

  .ميالة إلى ممارسة العنف داخل حميطها •

 .حمبطة نفسيا ومنهارة جسديا •
 . االنطواء وعدم مالقاة اآلخرالرغبة يف •
 .التعبري عن الرغبة يف االنتحار •
 .التنازل عن احلقوق واملطالبة بالطالق رغبة يف اخلالص •

 جمعية بالريصاني
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كثرة احلاالت جتعلنا نكتفي :املستمعات 

 .باالستماع حلالتني و اجتاهل الباقي
  

 

حصائيات ال توجد ميزانية خمصصة لهذه الظاهرة على الرغم من اإل •

 .املهولة و التي تتوصل بها الدولة
غياب وسائل العمل املادية يف إقليم كبري حيد من عمل و عطاء  •

 .اجلمعيات و املستمعات و املرافقات أيضا
 .نعاني من مشاكل أسرية بسبب العمل يف هذا املجال: املستمعة •
كما نضيع الكثري من اجلهد و الوقت يف االنتظار يف اإلدارات و  •

تنقل من إدارة إلى أخرى كما تعرضت للتهديد عدة مرات من ال

 .طرف املعنفني

 املستمعات بزاكورة/اجلمعيات

خيصص التعاون الوطني املنح للجمعيات التي تشرف على تسيري   

مراكز الرتبية و التكوين و مراكز اإليواء ملساعدة النساء يف وضعية 

تفكري يف دور اإليواء ال. صعبة و لتوفري عمل للمعطالت و النساء

للمعنفات يف وجود الظاهرة و ازديادها جيعلنا خنسر ميزانية كبرية 

 .ميكننا أن نستثمرها يف مشاريع أخرى تعود بالنفع على النساء

مراكز الرتبية و التكوين 

التابعة للتعاون الوطني 

 بزاكورة

مل حنصل على إحصاءات بل فقط التأكيد على  •

 ان العنف يف تكاثر 
 غياب ميزانية خاصة للخلية  •
  غياب تعويضات مادية ملستخدمي اخللية  •

 غياب تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية  •
  "مفرتحات" •

التحفيز املالي واملادي  على ساعات العمل  •

 وعلى املهام املضافة للمستخدمون
  تزويد اخللية مبساعدة اجتماعية  •

  ) السكن املستقل(استقاللية األزواج  •

   تغيري العقلية الذكوريةالعمل على •

مكتب خاص (جتهيز اخللية مبوارد لوجيستيكية  •

يتوفر على التجهيزات التي تتيح  للمرأة املعنفة 

 )التصريح بالعنف

 موظفني 3حاليا نستمع للمرأة يف مكتب به 

يصعب على املرأة احلديث حبرية عن بعض 

 )كالم نائبة وكيل امللك(التفاصيل 

 العنف املرتكب ضد املرأة ينعكس على العدد املتزايد مللفات •

املستخدمون داخل النيابة العامة املكلفني باخللية و يؤثر على 

 :صريورة العمل حيث
مثال كاتبة الضبط (تتعدد املهام بالنسبة للعاملني داخل النيابة  •

داخل املحكمة االبتدائية مبكناس تقوم مبهمة االستماع وتتبع 

غم أن ذلك ال يندرج ضمن ملفات النساء ضحايا العنف ر

  )مهامها

التأثري النفسي السلبي على املستخدمون إثر االستماع للنساء  •

  ضحايا العنف

  اإلرهاق التوثر واملعاناة النفسية جراء االستماع حلاالت العنف •

اإلحباط النفسي لدى املستخدمني إثر صعوبة فك النزاع بني  •

  .  الزوجني وكدا احلالة املزرية للضحية

 مستخدمني ملعاجلة وتتبع ملفات العنف ضد النساء    3 من أزيد •

ارتفاع عدد ساعات العمل التي يقضيها مستخدمو النيابة العامة  •

) أزيد من أسبوع لكل ملف(للنظر يف ملفات العنف ضد النساء 

 مما يؤثر سلبا على مردوديتهم وعلى تعاطيهم مع امللفات

 املحاكم النيابة العامة مكناس
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يزانية خمصصة ملعاجلة ملفات النساء غياب م •

 ضحايا العنف
غياب تعويضات عن ساعات العمل وجمهود  •

 املوظفون على العمل اإلضايف 
 "مقرتحات" •
 حماربة العنف ضد النساء  •
  توعية الزوجني  •

 ختصص املوظفون يف العنف األسري  •

ملف العنف ضد النساء يستوجب وقتا إضافيا لالستماع وتتبع  

 امللف 
 مة املركزية باحلاجباملحك

حاالت العنف يتم التكتم عنها بشكل يثري  •

االستغراب فبعض االعرتافات ال تتم إال بعد 

عدم الرضا باحلكم لهذا جيب علي النساء أن 

 .تكن على علم حبقوقهن وكيف ميكنهن اكتسابها

 مركز القاضي بالريصاني 

من العنف . %25وال يصرح إال بنسبة  •

 نساءاملمارس على ال
 املحكمة االبتدائية بالرشيدية  

التكلفة التي تتحملها الدولة على عاتقها يف حالة تعرض امرأة  •  

إلى عنف هي مصاريف اخلربة القضائية واخلربة اجلينية التي تنجز 

أثناء مسطرة البحث القضائي واملساعدة القضائية إضافة إلى 

 املعمول بها مصاريف الرتجمان وتعويض الشهود حسب التسعرية

عن تنقلهم للمحكمة لإلدالء بشهادتهم واألمر بالصرف هنا هو 

 .الرئيس األول واخلزينة العامة هي مكان الصرف
كما أن املساعدة االجتماعية باملحكمة تقوم مبرافقة الضحية  •

ومواكبة ملفها وهدا قد يعرضها للمخاطر أثناء القيام مبهامها من 

 طرف املعتدي

عام للملك نائب الوكيل ال

  مبحكمة االستئناف بتازة

ونائب الوكيل العام للملك 

 مبحكمة االبتدائية 
 جبرسيف

العنف ضد املرأة يكلفني كمساعدة اجتماعية مبحكمة االستئناف   

مرافقة بعض الضحايا واملتابعة للحالة وبالتالي فإنني معرضة للخطر 

ة تقدم عند كل مرافقة من طرف املعتدي إضافة إلى أن املحكم

. املساعدة القضائية املتمثلة يف املحامي، اخلربة، املفوض القضائي

 .املصاريف اإلجرائية

املساعدة االجتماعية مبحكمة 

 االستئناف بتازة
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 حالة عنف 16تستقبل خلية العنف باملحكمة االبتدائية ما يناهز  •  

 حالة  و خيصص لكل حالة 26يف اليوم و أحيانا يفوق العدد 

 دقيقة، ووصل عدد امللفات املتعلقة 20 دقيقة إلى 15 عنف

 ملف و عدد الشكايات وصل 250/2010بالعنف إلى 

 شكاية ، أما فيما يتعلق بالتكلفة املادية فهي غري 2018/2010

ظاهرة بشكل مباشر حبيث يعترب األجر الذي يتقاضاه املوظفون 

ق التي داخل خلية العنف مبلغ جد مكلف للدولة و كدلك األورا

  .يشتعلون بها 

هناك حاالت تتوافد على اخللية تفكر يف االنتحار نتيجة العنف  •

 . املمارس عليها و حاالت تتشرد أبناءها وتكون عرضة لالحنراف

مساعدة اجتماعية خبلية 

 العنف باملحكمة االبتدائية

هناك تضييع للوقت واجلهد وغالبا ما نفاجئ 

 .بالتنازل من طرف النساء
 

تعييني كرئيس خلية : " وكيل امللكنائب

العنف ضد النساء و كرئيس جلنة إقليمية يزيد 

من املهام و الوقت إلى جانب القضايا 

 ".األخرى

ليست هناك ميزانية لهدا امللف لكن ميكن تقديرها باملصاريف اخلاصة 

بالوثائق ووسائل النقل واالتصال سواء باملراكز و باملؤسسات و 

  بالضحايا أيضا 

 

  نوابه و بعض/ وكيل امللك

املوظفني باملحكمة االبتدائية 

 بزاكورة 

حتى حنن نعاني من العنف بسبب العمل  

املتواصل ويكلفنا اجلهد والوقت و حتي معاناة 

 من مشاكل صحية

 :ال توجد ميزانية حمددة لهده الظاهرة لكن ميكن تقديرها يف
  .الوثائق •

  .الوقت •

  .األرشفة •

  .التوعيةاإلعالنات للتحسيس و •

 شساعة الدائرة القضائية مع كثرة املشاكل خاصة األسرية  •
الزواج املبكر،ثبوث (قلة املوظفني باملقارنة مع املشاكل و القضايا  •

  الزوجية،الطالق،

مراقبة سجالت العدول يتطلب الوقت الكبري للمراجعة و  •

 .التصحيح

قاضي األسرة و قاضيني 

 باملحكمة االبتدائية بزاكورة

م خاليا االستماع داخل املراكز تعمي •

 واملؤسسات
التعامل مع ملفات النساء بنوع من االمساواة  •

  )صرحت بذلك املحامية(لصالح املراة 

  تغيري وسائل اإلثبات •

تسريع وثرية إصدار األحكام املتعلقة بشكايات  •

  العنف ضد  املرأة باملحكمة

تكوين قضاء متخصص يف شكايات العنف ضد  •

  املرأة

 : العنف تؤدي إلى انعكاسات نفسية على املحاميظاهرة  
التوثر واالنفعال جراء االستماع حلاالت وطريقة العنف اّلذي  •

  تتعرض له املرأة

االنعكاسات السلبية على نفسية املحامون بسبب طول اإلجراءات  •

  املسطرية مما يساهم يف تغري طباع املحامون

ع ودراسة عدد ساعات العمل التي يقضيها املحامي لتجمي •

 )على األقل يومني لكل ملف(املعطيات 
أحيانا تكون هناك تكاليف إضافية يتحملها املحامي من ماله  •

  اخلاص يتسبب فيها التعقيدات املسطرية

 املحامون مكناس
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  خاص بالعنف األسري10 ملفات من أصل 4 • 

 و حاالت، ثالث الشهر يف األسري العنف حاالت عدد يبلغ •  

 .د30 إلى د 20 بني ما يرتاوح حالة لكل املخصص الوقت
 و حالة، لكل درهم 3000 تبلغ عنف حلالة املادية فالتكلفة •

 حبيث املبلغ هدا دفع يستطعن ال معنفات لنساء حاالت تكون

 مقابل غري من املساعدة إلى أحيانا املكلف املحامي يضطر

 التي الوثائق وهو املادية التكلفة ضمن يدخل آخر شئ مادي،

 كالشواهد جدا مكلفة وثائق تكون املعنفة طرف من بئتهاتع يتم

 تكلفة فوق، فما درهم 200 إلى تكلفتها تصل التي الطبية

 إلى درهم 700 مابني ترتاوح) القضائي املفوض (التبليغ

  .درهم 1000

 عليها، املمارس العنف جراء من االنتحار يف تفكر حاالت هناك و •

 العنف نتيجة أطفالها تشرد من تعاني حاالت كدالك تكون و

 .األم على إما و عليهم إما املمارس اليومي

 حمامية من الرباط

نستعني بالكاتبة لالستماع لبعض احلاالت التي  

ال تقدر على البوح بها لنا باالعتداءات التي 

 .تعرضت لها يف بيت الزوجية

   من امللفات ختص قضايا النساء 70% •

 باملجان نظرا لوضعية النساء نرتافع على قضايا النساء غالبا •

  املادية 

ملفات النساء من أكثر امللفات التي تأخذ الوقت األكرب من  •

اجللسات وطول (قضايا األخرى سواء باملكتب أو اإلدارات 

  )املساطر

بالنسبة للموارد البشرية شكايات العنف ضد النساء متر من جميع  •

 امللفات مما املؤسسات و تتطلب مسئولني خاصني بالعناية بهذه

 .يزيد العمل املضاعف للمؤسسات
مساعدة اجتماعية واحدة باملكتب اخلاص بقضايا النساء ال تكفي  •

و يف غيابها تضطر النساء لالنتظار أو الرجوع إلى حني أخر 

 . خاصة الوافدات منهن من دواوير بعيدة

 املحامون بزاكورة

غياب ميزانية لتعويض املوظفة على املهام  •

 يةاإلضاف
غياب موارد مالية لتجهيز القسم مبوارد  •

  لوجيستيكية 

  "مقرتحات" •

 جتريم العنف ضد النساء  •
  جتهيز األقسام باملوارد اللوجيستيكية •

غياب بعض املوظفات جراء العنف األسري املمارس عليهم يؤثر  • 

  وتأجيل مصالح املواطننيسلبا على العمل وذلك بتأخري
تعدد املهام بالنسبة للموظفة التي تقوم بتعويض الغياب ينعكس  •

على نفسيتها سلبا وكذا على تفكريها وعلى طريقة التعامل مع 

  املواطنني وضعف مردوديتها خالل العمل

صعوبة إجياد حلول لبعض املشاكل التي تعاني منها املرأة املعنفة  •

اش احلالة املدنية يف غياب الوثائق، ثبوت تسجيل األبناء يف كن( 

  بلدية احلاجب

 قسم احلالة املدنية
القطاعات 

 العمومية
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  تبسيط املساطر •

 تعديالت قانونية لفائدة النساء واألطفال •
  ...)الزوجية 

 رئيس قسم احلالة املدنية .االستماع والتوجيه للنساء املعنفات رغم أنه خارج إطار عملي  

أتوصل ببعض امللفات من املحكمة التي تأتي   -

امرأة يف : وسة مثاللتقييم بعض املسائل امللم

دوار يف جمال قروي منع عنها رجل املاء لسقي 

أرضها ملدة ثالثة سنوات فوقع الضرر على 

 .أرضها ثم مل تعد تستفيد من غلتها
 فتم تقويم هدا الضرر حسب عدد األشجار 

شجرة  ...ونوع الغرس واملدة العمرية للشجرة

طن من 3واحدة للزيتون ممكن أن تضع 

وهذا . درهم 3000الشجرة بالزيتون تقوم 

 .يقوم الضرر وتكلفة العنف

خبري حملف مفتحص مالي  

 بتازة 
 مكاتب خاصة

 

 




