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 المقدمة

العديد من  مع إعالن حالة الحجر الصحي بالمغرب و مطالبة المواطنات والمواطنين بالبقاء في منازلهم، و توقف

و مع توقف الدراسة و مطالبة األسر بالتكلف بتتبع دراسة أي تعويضات، الحصول على النساء عن العمل دون 

مغادرة المنزل ،كلها عوامل ساهمت في تفاقم  مع هاجس التعرض لخطر المرض في حالةو أبنائهم عن بعد، 

من و الدعم المقدم للنساء ضحايا العنف مع غياب كلي للخدمات العنف الذي تعاني منه النساء من داخل المنزل 

  ،طرف السلطات العمومية و تحديات كبيرة للوصول للخدمات التي استمرت الجمعيات تقديمها رغم شروط الحجر

  

ن خالل عملنا مع النساء، و ومشكال و تعبيرات جديدة من العنف، د ساهم في إنتاج و بروز أهذا الوضع المستج

تواصلنا معهن عبر الهاتف والرسائل النصية و الصوتية، عبرن عن قلقهن و خوفهن على أمنهن و سالمتهن، كما 

اإلكراه الجسدي إلجبار عاينا عدة حاالت استغل فيها األزواج الحجر الصحي من أجل ممارسة الضغط النفسي و

أو توبعوا بعدم / و هناك حاالت ألزواج سبق لهم أن هجروا بيت الزوجية و. زوجاتهم على التخلي عن حقوقهن

من أبنائهم في  وإلى المنزل مستغلين الوضع قصد االنتقام من زوجاتهم،  خالل الحجر الصحيأداء النفقة، عادوا 

واتي لديهن دعوى الطالق في مراحلها األخيرة أو نساء تنتظر تنفيذ أحكام و هناك أيضا النساء الل. بعض الحاالت

النفقة، و جدن أنفسهن أمام تمديد واستمرار لمعاناتهن،بسبب توقيف وتعليق الجلسات وإجراءات التنفيذ آلجال 

 .غير محددة

  

و مدى انعكاسات ئحة لكل ما سبق و من أجل الوقوف على واقع العنف الممارس اتجاه النساء خالل هده الجا

مات الغير ظمجموعة موسعة من المنمع  امرأةعملت منظمة المعنفات، واقع الحجر الصحي على النساء 

كل مستجدات العنف وتوثيق من أجل إنجاز بحث عملي  )انظر أالئحة أسفله( حكومية في مختلف مناطق المغرب

بيعة طو على هده الوضعية االستثنائية الدولة  كيفية استجابةالممارس ضد النساء خالل الجائحة مع توثيق 

التي وفرتها للنساء ضحايا العنف باإلضافة للخدمات و الممارسات المتلى المنبثقة من عمل المنظمات الخدمات 

  خالل هده الجائحةالغير حكومية مع النساء ضحايا العنف 

  

بشراكة مع مجموعة من الشركاء  امرأةة و هو البحث الذي يأتي كتكملة للبحوث العملية التي تجريها منظم

العنف ضد النساء من طرف : "المحليين لسنوات متعددة حول مجموعة من القضايا من قبيل البحث العملي حول

سئلة تحليل مجموعة من األالو دراسة بحيث يتناول بال" العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء"أو " شريك حميم

و كيفية تعامل كافة على العنف ضد المرأة  او مدى تأثيره 19جائحة كوفيد  مضمونا و زمنا، حولمحددة ال

للنساء ضحايا  أالزمينو اإلستعجالية من اجل توفير الخدمات و الدعم  االستثنائيةعية ضمع هده الو المعنيين

  .العنف

  

 ن عن حالة الوباءاإلعالبداية مند التكميلي هدا البحث العملي الشروع في تجميع المعطيات وانطالقة تم 

 الطوارئحالة  تو لإلشارة إلى حدود صياغة هدا التقرير الزالمارس  20بالمغرب و الحجر الصحي بتاريخ 

للحجر الصحي و بالتالي الزالت العديد من النساء  خاضعةالصحية مستمرة و الزالت مجموعة من المناطق 

 .التقريرالتي سيتم التطرق لها خالل هدا  الوضعيةتعانين من نفس 

مجموعة من الجمعيات مع امرأة مند اإلعالن عن الجائحة،  منظمةأيضا ، عملت العملي-بالموازاة مع هدا البحث

ما بين مجموعة من التدابير و اإلجراءات لتسهيل التواصل و التعاون وضع حيز النفاد على  الغير حكومية الشريكة،

   :من قبيل حايا العنف خالل هده الفترةضئمة و آنية للنساء ديم خدمات مالتقالجمعيات  و كدا من أجل تسهيل 

  تتضمن معلومات لالتصال و التواصل سواء ضحايا العنف لفائدة النساء االنترنت  قاعدة بيانات علىوضع

مع المنظمات الغير حكومية التي وضعت خدمات خاصة موجهة للنساء ضحايا العنف أو مع السلطات 

و ذلك في متم شهر مارس و المتوفرة على الرابط اإللكتروني  ف الذي يطلهممن أجل التبليغ عن العن

 : التالي

https://mrawomen.ma/language/ar/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-

%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-
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%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87%d9%8a%d8%a9-

%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%b6/ 

  طوارئصياغة و إرسال رسالة مناصرة جماعية للسلطات العمومية لمطالبتهم على وضع سياسات 

هي المراسلة المتوفرة أبريل و  10للتصدي للعنف القائم على النوع الجنساني و ذلك يوم  استعجاليه

بالمغرب  منظمة غير حكومية 27و الموقعة من طرف العربية و الفرنسية و اإلنجليزية  الثباللغات الث

 :الرابط اإللكتروني التاليتوجد نسخة من المراسلة رفقة هدا التقرير كما يمكن تحميلها من 

https://mrawomen.ma/wp-

content/uploads/doc/Lettre%20arabe%20d%C3%A9cideurs%20coronavirus%20et%20violence.pdf 

 

ي ستمكن من الرفع من الوعي بمدى تأثير هده هذا البحث عمل المستخلصة مننأمل أن النتائج والمالحظات 

 قاعدةخلق ساهم في الجائحة على حياة النساء ككل و على النساء ضحايا العنف خاصة، كما نأمل أن ت

النساء بالمغرب و طبيعة االستجابة عليه سواء من العنف ضد المرتبطة بلحقائق و االضطالع على ا معرفةلل

توثيق مختلف اإلستراتيجيات و ، فضال عن طرف السلطات العمومية أو من طرف المنظمات الغير حكومية

ن خالل العمل اليومي لمختلف أو محليا م اوطنيالممارسات المثلى التي انبثقت خالل هده الجائحة سواء و 

  و جعلها ممارسات يومية في االستجابة للعنف ضد النساء بشكل عامالفاعلين بغية تثمينها 
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  ون في البحث العملي/المشاركات

 مختلفن محكومية محلية منظمة غير  17 هساهم في هدا البحث العملي ما مجموع امرأةباإلضافة إلى منظمة 

أبريل  16مارس إلى  20الفترة الممتدة ما بين التقاريرصات تم تجميع خالو قد قروية و الالمناطق الحضرية 

  :هي كالتالي امرأةركت في هدا البحث باإلضافة إلى منظمة االجمعيات التي ش. 2020

  

  معلومات عامة عن المشاركين و المشاركات و مناطق الجغرافية التي شملها البحث

  المناطق الجغرافية  العمليالمنظمات المساهمة في البحث 

  جمعية األفق األخضر
  جرسيف

  و التنمية للمرأةجمعية أمل 
  الحاجب

  ةتاز  جمعية تفعيل المبادرات

  العرائش  لبشريةاللتنمية ص لمحصحااجمعية 

  ورزازات  جمعية فدرالية حقوق النساء

  لكبيرا القصر  لنسويةار االنواجمعية 

  طنجة  لتضامنأة والمراسالة لتنمية رجمعية 

  زةتا  لمحاميناهيئة 

  أكادير  تلمغربياء النسات اجمعية صو

  الصويرة  لنسويةالخير اجمعية 

  يرغتن  أةلمرء اجمعية فضا

  اتزازور  كسجيناوجمعية 

  تطوان  ببالمغر إعاقةضعية وفي ص الشخاق الحقوء لبيضاالحمامة  اجمعية 

  الناظور  لتنمةواللثقافة جمعية تسغناس 

  ضاءالبيالدار   طنةالموواة واللمساي لتحداجمعية 

  شيشاوة  لطفلأة واللمراة لنواجمعية 

Epanouissement féminine  الدار البيضاء  

  

 

البحث العملي التكميلي و هدا التقرير  هذا إنجاز تم

 بما ،المانحين منالمادي لمجموعة  الدعم بفضل

 مملكة سفارةطرف  من الجزئي التمويل ذلك في

 .المغرب في هولندا
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  المنهجية

أرضية لتسليط الضوء على الواقع االستثنائي و المرتبط أساسا ألن يشكل العملي التكميلي، -لبحثهذا ايهدف 

على النساء و واقع العنف الطوارئ الصحية و مدى تأثير حالة ، 19-بالعنف ضد النساء خالل جائحة كوفيد

  .المسلط عليهن

مع العربية، الفرنسية و اإلنجليزية :  1لغاتاستمارة مفصلة بثالث  ببلورةفريق منظمة امرأة قام من أجل ذلك، 

وضعه رهن إشارة الجمعيات ليكون لها بمثابة آلية عملية، و يمنحها إطارا للتفكير و التدقيق في وضعية النساء 

ضحايا العنف في ظل الحجر الصحي المفروض كنتيجة لجائحة كورونا فيروس، يتضمن مجموعة من األسئلة 

  . نتظم، انطالقا من تجارب واقعية يتابعنها خالل هده الجائحةلتجميع المعطيات بشكل م

 SurveyMonkey بواسطة تطبيق ا باللغتين العربية و الفرنسيةستبيان إلكترونينفس االكما قام الفريق بخلق 

سؤال  15و يظم اإلستبيان اإللكتروني . افرصة الوصول إلى االستبيان إلكترونيمن من أجل تمكين المنظمات 

  . وحمفت

في  االستمارة ساهمت أربع منظمات من خالل ملء مايو 20و  باالستمارةأبريل تاريخ انطالقة العمل  16ما بين 

  SurveyMonkeyجمعية التي ساهمت عبر تطبيق  11نسخة الورقية باإلضافة إلى 

  :ةمجموعة متنوعة من األسئلة غالبيتها أسئلة مفتوحة حول المواضيع التالي االستماراتشملت 

  مضامين و مواضيع التي شملتها االستمارات

 أنواع العنف الممارس ضد النساء؛   19- العنف الممارس اتجاه النساء خالل جائحة كوفيد

 "أو الظروف التي "الدوافع" "األسباب ،

  ساهمت وشجعت على هدا العنف؛

 األماكن حيث وقع هدا العنف؛  

 األشخاص المستهدفة من هذا العنف  

  19- العنف خالل جائحة كوفيدالنساء ضحايا 
  ،تغيير في وضعيتهن االقتصادية، المهنية

 ...العائلية، اإليواء أو السكن

  تغيير في كيفية تصرفهم، في كيفية اتخاذ

قراراتهم، في تواصلهم مع الجميع و في مدى 

قدرتهن على التعبير عن هذا العنف، عن 

البحث و طلب المساعدة، عن التبليغ عن 

 العنف

جديدة للنساء ضحايا العنف مرتبطة  حاجيات

  بكورونافيروس

  تأثير معين على بعض الفئات من النساء ضحايا العنف

                                                             
: االستمارات الثالث متوفرین على الموقع اإللكتروني لمنظمة إمرة على الرابط التالي 1

https://mrawomen.ma/language/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/  
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  19- الخدمات التي توفرها جمعيتكم خالل جائحة كوفيد
  تغيير في عدد النساء ضحايا العنف

من أجل تقديم  الجمعياتالتحديات التي تواجهها 

كورونا للنساء ضحايا العنف إثر جائحة  هاخدمات

  فيروس

  تقليص خدماتها

التغيير في طبيعة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا 

  العنف

 باقي موارد ةعلى ميزاني 19- جائحة كوفيد انعكاس

  الجمعيات

دورا في التعبئة و أفاعلين محليين آخرين، لعبون 

  تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف

  ممارسات مثلى أو استراتيجيات جديدة و مبتكرة

ابة الفاعلين العموميين على العنف الممارس اتجاه إج

  19- النساء ضحايا العنف خالل جائحة كوفيد

 مصالح الصحة؛ 

 مصالح األمن؛  

 قطاع العدل؛  

 المصالح اإلدارية و المصالح الخارجية.  

العمل المشترك ما بين الجمعيات الغير حكومية و الفاعلين 

  العموميين

  دة و مبتكرةممارسات مثلى أو استراتيجيات جدي

  اقتراحات للتغيير
اإلجراءات التي يجب على السلطات العمومية أن 

تأخذها من أجل ضمان وقاية و حماية النساء ضحايا 

  :العنف

 على مستوى القوانين و السياسات  

 على مستوى اإلجراءات و الممارسات  

 على مستوى توزيع الدعم و منح المساعدات  

  :المقدمة من طرف المصالح التالية

 الصحة العمومية  

 الشرطة القضائية  

 جهاز العدل  

 المصالح اإلدارية األخرى 

  

  الجهود الحكومية و اإلعالنات

بحزم "جميع المدعين العامين للتعامل يهبب فيها  اتمذكرأصدرت رئاسة النيابة العامة  2020أبريل  30بتاريخ 

عبر عناوين سواء لتقديم الشكاوى الجنائية رقمية ال التكنولوجيةمع اعتماد ، العنف ضد النساءمع قضايا " وصرامة

أرقام الهاتف و المحلية باإلضافة إلى وضع الئحة ب2، و المنصات اإللكترونية الوطنية البريد اإللكتروني الخاصة

ن لجميع المحاكم والمدعين العامي نيابة النيابة العامة أدلة الهاتف والبريد اإللكتروني كما قدمت رئاسة 3.والفاكس

  4في جميع أنحاء البالد

                                                             
  /http://www.pmp.ma:83المنصة اإللكترونیة لوضع الشكایات   2 

: كم بالمعرب أرقام الھاتف و البرید اإللكتروني لمختلف المحا  3
-mp.ma/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%afhttp://www.p
-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
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العنف  ضد و األسرة، التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة وزارةمن طرف، الت تحسيسية مكما تم اعتماد ح

   5.الزوجي من خالل وصالت إشهارية و فيديوهات تم بثها على القنوات الوطنية الرسمية

  

                                                                                                                                                                                              
-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa

%d9%82%d8%b5/-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9   
  http://www.pmp.ma/?page_id=1641ارقام ھاتف جمیع وكالء الملك و نوابھم  4 
   https://www.youtube.com/watch?v=L8Y7HLluPdA فیدیو الوصلة اإلشھاریة  ضد العنف الممارس اتجاه النساء5 

 خ��صات و نتائج البحث العملي 
  :تم تقسيم خ��صات التقرير كالتالي

 19-ة كوفيدالعنف الممارس اتجاه النساء خ��ل جائح .1
  19-العنف الممارس اتجاه النساء خ��ل جائحة كوفيد .2

  و حاجياتهن خ��ل هده الفترة 19مدى تأثر النساء ضحايا العنف بجائحة كوفيد  . أ
 19ردود فعل النساء ضحايا العنف خ��ل جائحة كوفي   . ب
 على بعض الفئات الخاصة من النساء 19تأثير كوفيد   . ت
  19حة كوفيد مدى تزايد العنف ضد النساء خ��ل جائ  . ث

  19- الخدمات التي توفرها الجمعيات خ��ل جائحة كوفيد .3
التحديات التي تواجهها الجمعيات من أجل مواصلة تقديم خدماتها في ظل جائحة كوفيد   . أ

19 
 19الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات في ظل كوفيد   . ب

خ��ل جائحة إجابة الفاعلين العموميين على العنف الممارس اتجاه النساء ضحايا العنف  .4
  19- كوفيد

  19ائحة كوفيد جتفاع��ت إيجابية للسلطات العمومية مع العنف ضد النساء في ضل   . أ
بعض ا��خفاقات المسجلة في استجابة السلطات العمومية للعنف ضد النساء خ��ل   . ب

  19جائحة كوفيد 
بعض صور التعاون بين المنظمات النسائية والسلطات المحلية وا��قليمية والوطنية   . ت

 �ل فترة الوباءخ�
  مقترحات ل��ص��حات .5

با��ضافة إلى بعض الملحقات لتوثيق مجموعة من التدابير و ا��صدارات المرتبطة بالعنف ضد النساء 
  .خ��ل هده الجائحة
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  19-كوفيدالعنف الممارس اتجاه النساء خالل جائحة  -الجزء األول
  

المجيبين عبر اإلنترنت أنهم الحظوا تغيرات نوعية في طبيعة العنف ضد المرأة المرتكبة خالل  ٪ من76.47فاد أ

 تتجلى أهم الدوافع و أألسباب النوعية و الكمية خلف هده التغييرات التي عرفها الطوارئ الصحيةفترة حالة 

 :ما يليو المصرح بها فيالعنف 

  أيام في مساحات محدودة و ضيقة 7/ 7ساعة طيلة  24/24التعايش إلزامية.  

 ؛العمل و الدخل لعضو و أحيانا جميع أعضاء األسرةفقدان  الناتجة عنوضاع االقتصادية نظرا لأل 

 النساء سواء األعباء المنزلية خالل فترة الحجز هده مع إضافة مسؤوليات األعباء على  تضاعف

 .6د نتيجة إغالق المدارسعن بع تعليم األطفالجديدة من قبيل 

 ؛ وضعية الهشاشة في العمل و التهديد بفقدان العمل 

  األماكن العامةفراغ أماكن العمل من خالل تناقص العمال و فراغ الشوارع و.  

النساء بحيث وجدت  الذي تعاني منه االقتصاديخالل الجائحة برز بشكل جلي العنف باإلضافة إلى ما سبق و 

و ذلك على للفئات المتضررة من الجائحة من التعويضات المخصصة  االستفادةومات من ساء أنفسهن محرنال

  :مختلف المستويات

 إعطاء األولوية للمأجورين المسجلين في مل فقد تم عدين من التعويضات أثر فقدانهم للبالنسبة للمستفي

را لكون التعويضات نظة النساء من هده ، مما كان له انعكاسا على استفاداالجتماعيصندوق الضمان 

في القطاعات الغير  تشتغلنأو صندوق الضمان  ىمصرح بهن لدغير غالبية النساء المأجورات هن 

  .كلة و المياوماتمهي

 غالبية النساء وجدن غير أن  7رميدبطاقة هم أصحاب لمستفيدين من التعويضات من ا الثانية الفئة

و  أو األب ألن بطاقة رميد غالبا ما تصدر بإسم الزوجأنفسهن غير مؤهالت الستفادة من هدا التعويض 

 .النساء المنفصالت عن أزواجهن لسنوات حتىمنها  االستفادةغالبية النساء المتزوجات لم تتمكن من 

 هي الفئة التي ال تملك بطاقة في ظل الجائحة،  من المستفيدين من التعويضات المخصصة الثةلفئة الثا

صندوق في  رميد و غير مصرح بها

، و هنا أيضا لوحظ االجتماعيالضمان 

غالبية النساء اللواتي قدمن طلب في  أن

نهن إما ألرفض طلبهن تم هدا السياق 

متزوجات و الزوج  هو من سيستفيد من 

للنساء حتة بالنسبة التعويض هدا النوع 

الغير مطلقات و اللواتي في حالة نزاع 

مع الزوج كما رفض طلب فئة أخرى 

و هو من  أبيهامن  مسئولةها بدعوى أن

                                                             
 یتماشىو ھو األمر الدي یتماشى . األسرة مسؤولیات فيلمساھمة الرجال   معدومة أو منخفضة ان أن ھناك نسبة ون في اإلستبیمشارك الحظ 6

 المغرب في المدفوعة وغیر المرئیة غیر المنزلیة األعمال في والنساء الرجال یقضیھ الذي الوقت أن أظھرت التي السابقة الدراسات مع ھذا
 43 بـ مقارنة ، اآلخرین األسرة أفراد ورعایة المنزلیة باألعمال للقیام الیوم في ساعات 5 عادة النساء تقضي وسط،المت في. كبیًرا اختالفًا یختلف
 . ,Morocco Mind the Gap: Empowering Women for a More Open, Inclusive, and Prosperous Society. للرجال دقیقة

  )2015 ، الدولي البنك(

طبقا لمقتضیات المادة قة المساعدة الطبیة المخصصة للفئات الھشة الغیر مستفیدین من أي نضام تأمین إجباري عن المرض بطاقة رمید ھي بطا  7
   Ar/reglementation/DocLib5/2.08.177.pdfhttps://www.sante.gov.ma/sites/ 2-08-177الثانیة من المرسوم رقم 

الجمعية لملء طلبات  مساعدته امرأة 40من بين "

  ."امرأة  15االستفادة من الدعم  استفادت 

بالنسبة للنساء اللواتي في نزاع مع األزواج فاألزواج "

  "من استفادوا من الدعم بما انه هو رب األسرة
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 ن مستقالتبمصاريف أبائهم أو يعيشللنساء و الفتيات اللواتي تتكلفن يجب أن يقدم الطلب حتى بالنسبة 

  :عنهم

  



MRA Mobilising for Rights Associates •  على العنف ضد النساء بالغرب  19- انعكاسات جائحة كوفيد: تقرير البحت العمل التكميلي

   | 2020يونيو 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

راجلي مدمن قبل كان تي��ب و ابقا برا و إ�� جا لدار تيدبز معيا و ي��بني كنت تنهرب عند 
جيران وملي جا هاد المرض و تحبس فدار و �� تيقولي ايوا  دابا معندك فين غادي تهربي 

 )ام لطفلة  28ف ز أ السن ). ( غبيامني ياز 

نشوفو داير الكاميرا أنا عارفة راجلي تيخوني و لكن مكانش تيه�� معاها قدامي دابا وليت ت
معها و تنسمعو تيقول �� ك��م و �� اه��ت تيقولي خرجي نم�� نجيبها و إلى أو��دي بداو 

سنة ام لث��ثة  44ص س . ( يعبوا تي��بهم حيت خاصو انعس بالنهار و اسهر معاها بالليل
  اطفال

ائعة لمواد التجميل مع إحدى ال��كات المعروفة توقف مورد رزقها كونها لم تتمكن من ب 
الحصول على السلع ولم تتمكن من التواصل مع زبوناتها ��ستخ��ص الديون التي في ذمتهم 

،تعيش ا��ن لوحدها مع ابنتها بعد نزاعات مع الزوج رفعت دعوى الط��ق والنفقة التي 
جها استفاد من تعويضات الدولة ��نه يتوفر على بطاقة الرميد توقفت بسبب الحجر ،زو

 وبقيت هي وابنتها بدون نفقة

أخيها المدمن حاول ا��عتداء عليها جنسيا أكثر من مرة با��ضافة إلى : إحدى النساء تحدثت عن
 ال��ب والسب المستمرين وتكسير كل ما يوجد بالمنزل

مخلفا لها غتصاب من طرف الزوج من الدبر مع التهديد بالسالح األبيض لالتعرضت إحدى النساء 

 ايوم 21ا قدر ب عجز
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  العنف في الشارع  العنف في العمل  االقتصاديالعنف   العنف من داخل العائلة

 و اللفظي الجسديالعنف 

 الضرب و الجرح(يالعنف الجسد(...  

 التحدت مع العشيقة ( العنف النفسي

  بحضور الزوجة

  الحرمان (السيطرة وتقييد حرية النساء

من مغادرة المنزل أو التحدث مع 

  ...)الصديقات

 السب و الشتم و سوء المعاملة 

الطرد من بيت الزوجية أو منعها من  .1

 و هو السالح( الرجوع لبيت الزوجية

را لما خالل الجائحة نظاألكثر استعماال 

يشكله بيت الزوجية من مأوى وحيد و 

 )من خطر التشرد و التعرض للمرض

  إجبار النساء على الخروج لطلب

 أو العائلة المعونة من الجيران

  إهانات وانتقادات حول األعمال المنزلية

  والطبخ والتعليم المنزلي لألطفال

  فرض قواعد وشروط تعسفية على

عدم (ل داخل المنزل ، النساء واألطفا

إحداث أي ضجيج، أو الحجز في غرفة 

 )واحدة

  إجبار بعض النساء على التحمل الكلي

 لمسؤوليات البيت العائلية دون مشاركة

تم تسجيل درجة كبيرة العنف ( الرجل

ضد الفتيات من طرف األب أو األخ 

الكبير من خالل االهانة المتكررة حول 

أو  سوء تدبير شؤون تنظيف البيت

 )الطبخ أو التصبين

 من طرف  التوقف عن أداء النفقة

 .الطليق أو المتخلي عن بيت الزوجية

  أو تنفيذ  النفقة ماكأحتأجيل البت في

  8حكم بالنفقة

  سلب المدخرات الخاصة ببعض النساء

بالقوة والتهديد تحت ذريعة المساهمة 

  .في مصاريف البيت

  فقدان النساء لعملهم مما جعلهم أكثر

تبعية ألزوجهم و خضوعا لمعامالتهم 

خاصة من  الكرامةب الماسةالقاسية و 

، الذين يتلقون عادتا قبل األزواج

زوجاتهم أو يعتمدون  الدعم من

عليهم لتمويل إدمان التبغ أو الكحول 

 أو المخدرات

  استفادة  بعض األزواج من التعويض

الذي تمنحه الدولة في إطار جائحة 

رغم عدم إنفاقهم على  19كوفيد 

زوجاتهم وأبنائهم  باعتبار أنهم في حالة 

 نزاع وليس هناك انفصال قانوني

 رب حرمان النساء من المآكل والمش

 .تحت ذريعة االقتصاد في المعيشة

  حرمان النساء من بطاقة الرميد و كدا

من التعويضات المخصصة من طرف 

أن األزوج قد استفادوا  بذريعة السلطات

منها حتى بالنسبة للنساء المنفصالت عن 

قط رسم أزوجهم أو اللواتي تنتظرن ف

 )كورة سابقاأنظر لألسباب الم(الطالق 

  اتاالعتداءتسجيل مجموعة من 

على النساء العامالت في  ةالجسدي

و أيعات الفالحية ضال سواء من داخل

 مع اإلنتاجيةلمؤسسات والمنشآت ا

إلرغامهن على العمل وعدم المطالبة 

زيادة  أوبحقوق زائدة تتعلق بالتعقيم 

ضرورة في وسائل النقل أو المداومة 

  احترام مسافة األمان

 من العامالت  القليلالعدد  استغالل

غياب المراقبة في بعض الضيعات مع 

 نالعامالت قصد التحرش بهبلالنفراد 

 .ن جنسياالعتداء عليهأو ا

 البتزاز تعرض بعض العامالت ل

 المسئولينالجنسي من طرف بعض 

من ، اإلنتاجيةبالمصانع والمؤسسات 

 جنسيةعالقة  خالل فرض عليها قبول

تسريحها تحت ذريعة  عدممقابل 

الوقائية من تفشي فيروس  اإلجراءات

، أو بسبب المشاكل المالية 19كوفيد 

 .تالطارئة لهذه المؤسسا

  التسريح من العمل دون الحصول على

  أي تعويض من طرف المشغل

  

  

  استغالل فراغ الشوارع  و غياب

الشهود من اجل التحرش الجنسي 

عاملتين في الفالحة تعرضتا :مثال 

للتحرش و محاولة االعتداء والسرقة 

أثناء توجههما للموقف من طرف  

شخصين مجهولين استغال فراغ 

ا على طلب الشارع  وعدم قدرته

 النجدة أو التبليغ عنه

  أبلغت المنظمات غير الحكومية عن

تزايد العنف بواسطة تكنولوجيا 

، ال سيما بين االتصالالمعلومات و 

نظرا . المراهقين وطالب الجامعات

لقضاء  وقت أطول أمام اإلنترنت 

باإلنترنت التي  االستعانةضرورة 

فرضها التعليم عن بعد ، باإلضافة 

من جانب " و الضجر مللال"إلى 

التي تم  النماذجمن بين . المعتدين

المضايقات واالتصاالت اإلبالغ عنها 

قرصنة محتويات غير المرغوب فيها 

ونشر الصور التي تم تغييرها الهاتف 

  رقميًا لتكون ذات طبيعة جنسية

                                                             
 تنفیذجموعة من القضایا و من بینھا قضایا األسرة و نفس الشيء بالنسبة لملفات طلبات العدید من الملفات بأداء النفقة و التي كانت جاھزة للحكم تم تأجیل النطق بالحكم فیھا بعدما تقرر إغالق المحاكم و تأجیل النظر في م  8

  .النفقةأحكام 
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 العزل اإلجتماعي

  و لو  مغادرة المنزلالنساء من  منع

 لدواعي مستعجلة من قبيل التطبيب

  الهاتف أو  استعمالمن  النساءمنع

 الكمبيوتر

  و التواصل مع العائلة  االتصالمنعها من

  أو األصدقاء 

  االبتزاز

  التنازل (من أجل التخلي عن حقوقها

 ...) طلب الطالق، النفقة

  من (من أجل الحصول على األموال

  )األمهات، الزوجاتطرف 

  العنف الجنسي

  من طرف  و النساءالتحرش بالفتيات

 ، األصول والمحار 

  ،االغتصاب 

 جنسية سادية و شادة الممارسات 

 زنا المحارم  

  

 الدين استفادوا من  العديد من الرجال

لألسر في ضل التعويض المخصص 

من لم يستعملوا هده اإلعانات الجائحة 

أجل إعالة أسرهم بل لحاجياتهم 

الخاصة من قبيل المخدرات و الكحول و 

  .السجائر و غيرها
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 19- العنف الممارس اتجاه النساء خالل جائحة كوفيد - الجزء الثاني

 19لعنف ضد النساء خالل جائحة كوفيد مدى تزايد ا .1

لمدى انتشار العنف الممارس أرقام جديدة العملي التكميلي البحث عن - البحث لم يكن هدفنا من خالل هدا

 الممارس اتجاهأساسا الضوء على كيفية استجابة السلطات على العنف  إلقاء كان هدفنا هوبل اتجاه النساء، 

مع وضع اليد على مكامن الخلل في نظم  خاصة في ظل الحجر الصحي،و  19جائحة كوفيد النساء خالل 

  .امهبترسياالستجابة و أيضا تسجيل الممارسات الجيدة التي برزت خالل هده الفترة من أجل تتمينها و المطالبة 

تلف بالمغرب، فقد بينت مخ جائحة ذاتهاأن العنف ضد النساء و نسبة انتشاره تعتبر بحد إلى  إلشارةتجدر او 

اإلحصائيات الرسمية و كدا التقارير الصادرة عن المنظمات الغير حكومية على أن نسب العنف الذي تتعرض له 

  :النساء بمختلف أنواعه بالمغرب هي مهولة

  : 9على،2019المسح الوطني الثاني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة أكد 

الفضاءات العامة، هي أيضا  ها ظاهرةالتي كثيرا ما يعتقد أن هذه الظاهرة،

وبامتياز العاهة المسكوت عنها بالوسط العائلي بما فيه من عالقات بين 

أكثر من نصف النساء المتزوجات  فمن خالل النتائج المتوفرة يتبين أن .األزواج

٪، تعرضن، خالل اإلثني عشرة شهرا التي سبقت 55أو ) ماليين ضحية 3,7(

أما . د على األقل من أشكال العنف بالفضاء الزوجيالبحث، إلى شكل واح

بالوسط العائلي فإن العنف الممارس على النساء والفتيات بهذا الفضاء خلف 

  .٪13,5مليون ضحية بمعدل انتشار بلغ  1,3

تبين نتائج البحث كذلك عدم وجود فوارق ملموسة بين المدن والبوادي من 

نف في اإلطار الزوجي، بلغت نسبة بالنسبة للع. حيث انتشار ظاهرة العنف

أما بخصوص العنف . ٪ بالقرى53,3٪ بالمدن مقابل 56,1المتزوجات المعنفات 

  .٪12,3٪ و 14,3العائلي فقد بلغت النسب، على التوالي، 

غير أن نسبة تزايد العنف الممارس ضد النساء و رغم عدم سعينا خلفها إال أنها برزت بشكل كبير من خالل تقارير 

أجمع الجميع على أن العنف تزايد بشكل كبير خالل فقد . تلف الجمعيات المشاركة في هدا البحث العمليمخ

عدد النساء ضحايا العنف الذي تستقبله الجمعية شهريا  أنعلى هناك من الجمعيات من أكدت و هده الجائحة 

حالة و هو رقم جد مرتفع  150عدد المتصالت بالجمعية بلغ جمعية أخرى أكدت على أن  ،% 30ارتفع بمعدل 

  .حالة 45مقارنة بعدد الحاالت الواردة على الجمعية في نفس الفترة من السنة الماضية اي 

  

من المجيبين عبر  ٪68.75نفس التوجه تم تسجيله على االستبيانات المجاب عليها عبر اإلنترنيت و التي أكد 

 .على تزايد العنف خالل هده الفترةاإلنترنت 

  

  أن بعض اإلجابات من خالل البحث اإللكتروني أكدت على أ، نسبة العنف تضاعفت إلى أزيد من النصف كما 

                                                             
9 https://www.hcp.ma/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-
%D8%B5%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_a1621.html  
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و المرتبطة بالعنف ضد  2020إبريل  30العامة الصادرة في  هدا االرتفاع برز أيضا في دورية رئاسة النيابة

التنقل و اإلكراهات التي تواجهنها من أظهرت بأنه رغم حالة اإلستثناء و عدم قدرة النساء عن و التي   10النساء

أجل الحصول على نقنيات إلكترونية من أجل التبليغ عن العنف إال أنه خالل مدة شهر وصل عدد الشكايات 

  . شكاية 892المسجلة في لدى النيابة العامة 

 20مارس إلى  20سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة خالل الفترة ما بين "

شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد الن�ساء  892مجموعه  ما 2020أبريل 

  11....)الجسدي والجنسي واالقتصادي والنفسي (

  و حاجياتهن خالل هده الفترة 19ر النساء ضحايا العنف بجائحة كوفيدمدى تأث .2

  

قالت العامالت المست ، البائعات المتجوالت اتعئالجنس، البا ممتهناتالمطاعم والمقاهي ، مالت في االنساء الع

 اليومي، المعيشي التهريبالعامالت في في الحمام العام ، العامالت في صالونات التجميل و تصفيف الشعر، 

وجدن أنفسهن دون دخل و دون أي تعويض  و غيرهن من الفئات في وضعية هشاشة ،البيوت في الخادمات

ن له انعكاس خطير على مجريات حياتهم الشيء الذي كا. عن أسرهن و عائلتهن مسئوالترغم كون غالبتهن 

توفيرهن من أصبحن أكثر عرضة للعنف لعدم  منهن من فقدن سكناهن و أصبحن مشردات و هناك .اليومية

 أو األخ أو األب و خاصة في حالة اإلدمان، العديدات منهن أصبحن االبنمصروف الزوج اليومي أو مصروف ل

صاريف مما جعلهن أكثر عرضة للعنف أو مضطرات للصبر على ما معتمدات كليا على أزواجهن فيما يخص الم

 يتعرضن له 

في المائة من المجيبين على  88،67و هو مال أكدته التقارير المتوصل بها أو البحث اإللكتروني بحيث أكد 

  أو في سلوكياتهم/ تغيرات في الظروف المعيشية للمرأة و  على أن هناكاالستبيان اإللكتروني 

  :للنساء االجتماعيةو  االقتصاديةعية على الوض تانعكاسا

  من النساء لمصدر رزقهن خصوصا النساء المياومات، أو اللواتي يشتغلن في مهن حرة غير  العديدفقدان

 مهيكلة

  ألنهن 19عدم التمكن من الحصول على دعم الدولة الذي المخصص إثر جائحة كوفيد: 

  ال يعرفن القراءة والكتابة  -

 .توفرن على هاتف نقال خاصة أن الرسائل المتعلقة بكود االستفادة تبعت عبر الهاتف ألنهن ال ي -

  البائعات المتجوالت  –العامالت في الجنس ( ذخلنساء وجدن أنفسهن بدون عمل بدون العديد من– 

العامالت  –العامالت بالحمامات 

، النساء العامالت في الفرق بالمقاهي

  الموسيقية الشعبية

 ض النساء  للتشرد و فقدان تعرض بع

سكنهم لعدم قدرتهم على أداء سومة 

  الكراء

  لقضايا المتعلقة لتعليق المحاكم

                                                             
  :  2020أبريل  30ع بتاريخ .ن.ر/س 20رقم  رئاسة النيابة العامة دورية 10

http://www.pmp.ma/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-
%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-
%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/ 

  نفس المرجع السابق 11

عن أداء النفقة  توقف طليقهاإحدى النساء صرحت أن 

ات الكراء بحيث أصبحت مهددة اضطرها لعدم أداء واجب

 .و التشرد.باإلفراغ
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 بقضايا األسرة كالطالق و النفقة 

  قانونية غير مريحة خاصة بالنسبة اللواتي  وضعيةتعليق العمل بالمحاكم جعل العديد من النساء في

النطق بالحكم و جدن أنفسهن مضطرات للعيش تحت سقف  نتظاراكافة إجراءات الطالق و كن في  استوفين

واحد مع أزواجهن و منهن من أصبحن يتعرضن للمضايقات و اإلبتزاز من أجل التنازل عن طلب الطالق و عن 

  .النفقة المطالبة ب
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 19حاجيات النساء المعنفات خالل جائحة كوفيد .3

 :و ذلك كالتالي  خالل حالة الطوارئ الصحيةازدادت حاجياتهن كما تنوعت و شملت أيضا حاجيات ت أن النساء قد عبر اإلنترن االستبيانالمشاركين في ٪ من  80أفاد 

  

  حاجيات النساء

الوساطة للحصول على   ضمان الحماية  إليواءحاجة ل  طبيةحاجيات   حاجيات مادية  نفسيةحاجيات 

  بعض الحاجيات

 الدعم النفسي  

  االستفسار عن

ن اإلجراءات الممك

  اتخاذها

  تعلم القراءة والكتابة

والحساب واللغات 

والمهارات الرقمية 

لتيسير خدماتهن عن 

بعد، أو لمساعدة 

 التمدرسأطفالهن في 

 عن بعد،

  

  

  المساعدة من أجل

  التوصل بنفقة أبنائهن 

  بطاقة طلب الحصول على

  رميد

  الحصول على دعم طلب

 خاللالدولة الذي خصصته 

 الحجر الصحي

  على وسائل ل الحصوطلب

  التعقيم والكمامات

 المادية و  اإلعانات طلب

 من المحسنين  الغذائية

  الحصول على طلب

 .شغلال

  الحاجة للحصول على

الهاتف الذكي واإلنترنت 

 عن بعدلتمدرس أبنائهم 

 

  

  طلب النساء الحامالت

المساعدة على اإلنجاب 

 في ظروف صحية مالئمة

 المصابات  طلب بعض

وي بمرض القصور الكل

مراكز  إلىتسهيل تنقلهن 

  .تصفية الدم

  الطبية الحاجة للخدمات

 مواكبة.من ترويض 

بالنسبة ألبناء في وضعية 

  .إعاقة

  ألتماس العامالت

بالمصانع المشبه في 

إصابتهن بفيروس كوفيد 

التعجيل بإجراء  19

التحاليل المخبرية تفاديا 

  لنقل العدوى ألسرهن

  

 طلب الحصول على مأوى 

من بيت  بعد طردها

  الزوجية أو فقدانها للكراء

  المساعدة للحصول طلب

على إذن بالتنقل من أجل 

  الذهاب عند عائلتهن

  المساعدة من أجل طلب

  ودة لبيت الزوجيةالع

  

  طلب الحصول على 

بشكل فوري  الحماية

  وقبل تفاقم العنف

  التدخل لدى طلب

السلطات من أجل 

المعتدي إبعاد الزوج 

 من بيت الزوجية 

 ب المساعدة من طل

أجل التمكن من 

مغادرة بيت الزوجية 

  و التنقل لدى العائلة

  طلب النساء العالقات

التدخل لدى السلطات 

العمومية قصد تمكينهن 

تراخيص التنقل بين من 

  المدن

  التدخل لدى طلب

 السلطات المحلية من 

تكثيف حمالت تعقيم 

  باألحياء الهامشية داخل 

  طلب المزيد من

و الشروح  المعلومات

 :لفهم كيفية تقديم

  إجراءات  طلبات

الحصول على 

المخصص  الدعم

خالل فترة الحجر 

 الصحي

  التبليغ عن كيفية

و تقديم  العنف

  الشكاية عن بعد
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 19ردود فعل النساء ضحايا العنف خالل جائحة كوفي  .4

 

  

  

  

  

  

  

  ردود فعل النساء

  :ها رغم تفاقمها و ذلك لعدة أسباب منهااالضطرار لتقبل الوضعية التي تعيش

  أسباب عائلية  أسباب موضوعية  أسباب ذاتية

  الدفاع عن  علىعدم القدرة

  ألنفس

  المعرفة أو القدرة على عدم

تكنولوجيا المعلومات استعمال 

الرقمية خاصة النساء في 

 ...وضعية إعاقة، النساء األميات

  في ضوء األخطار المحدقة

عتبر أن الحفاظ بالصحة العامة ت

على وحدة األسرة يشكل 

أولوية على حماية أنفسهن من 

 العنف

 الخوف من لوم العائلة والخوف 

  تعريض نفسها و الخوف

أطفالها لإلصابة بعدوى 

 الفيروس

  

  عدم التوفر على هواتف ذكية أو

  واإلبالغالتعبئة لالتصال 

  نظرا للقيود المفروضة على

رب التنقل خاصة ما بين المدن لله

 و

 من العنف و كلب المساعدة 

  غياب مراكز إيواء أو مكان آمن

 يمكنها اللجوء إليه

  خوفا من إرجاعها لبيت الزوجية

من طرف الشرطة دون أية 

 حماية

  إجراءات  إتمامعدم القدرة على

 عن بعدلتبليغ ا

  رفض الدرك الملكي التدخل قبل

وضع الشكاية لدى النيابة العامة 

  لملكيمن أجل تحرك الدرك ا

  نظرا  االتصالعدم القدرة على

  لتواجد الزوج أو أحد أفراد العائلة

 تخوف من ردة فعل األزواج ال

 والعائلة إذا ما قمن بالتبليغ عن العنف

  فرض عليها الصمت لعدم افتضاح أمر

 االعتداءالعائلة خاصة في قضايا 

 الجنسي

 

  

 

 على بعض الفئات الخاصة من النساء 19تأثير كوفيد  .5

  

عبر اإلنترنت أن حالة الطوارئ الصحية كان لها انعكاس  االستبيان٪ من المشاركين في  68.75د أك

و مدى  النساء فئاتبعض  الجدول أدناه يوضحو  متباين على بعض فئات النساء من النساء،

  .و وضعية الحجر الصحي 19تأثيرهن بجائحة كوفيد

  

 المغربياتب اإلناث من كبيرة نسبة تشكل أدناه المذكورة النساء مجموعات أنتجدر اإلشارة إلى 

 :و ذلك كالتالي

 42 ٪12)الريفية المناطق في٪ 60.1 و الحضرية المناطق في٪ 31( أميات النساء من 

 13الريفية المناطق في المغرب سكان من٪ 38 يعيش 

                                                             
  2018مؤشرات اإلجتماعیة للمغرب : لسامیة للتخطیطالمندوبیة ا 12

13 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=MA 

إحدى النساء : خافتت بصون يتكلمواو  نظرا لكون الزوج قربهنلبية النساء ال يتصلن اغ"

" لشدة خوفهالهاتف من خالل اسمعه ء المات اصوض وهي في مرحاوكانت تتكلم معي 

 في تصريح إلحدى الجمعيات المشاركة في البحث
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 في٪ 9.5 و الحضرية المناطق في٪ 1.6(٪ 4.8 الرسمي الوطني الفقر معدل يبلغ 

 و الحضرية المناطق في٪ 7.9(٪ 12.5 الضعف معدل يبلغ بينما ،) يفيةالر المناطق

 14).الريفية المناطق في٪ 19.4

 51.4 ٪)15.النساء من هم المغرب في اإلعاقة ذوي األشخاص من) 1،089،699 أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
14 https://www.hcp.ma/Indices-de-la-pauvrete-vulnerabilite-et-inegalite-selon-le-milieu-de-residence-
2014_a658.html 

  2014الوطني حول اإلعاقة  البحث: وزارة التضامن،المراة،األسرة و التضامن االجتماعي 15
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/ENPH%20synth%C3%A8se%20Ar%20BAT%20OL.pdf  

من خالل عملنا مع النساء الممتهنات للدعارة سجلنا وضعية صعبة تعشنها إثر الحجر الصحي، بحيث ليس لديهن أي "

مادي باإلضافة إلى تعرض بعضهن لممارسات تعسفية من طرف بعض أعوان السلطة المكلفون بتوزيع  دخل

عن " و عدم إمدادهن أيضا من ادونات التنقل.قد تم حرمانهن من االستفادة دون وجه حق ف) القفف(اإلعانات 

 إحدى الجمعيات المشاركة في البحث

من ا��ستفادة من الدعم إحداهن عادت إلى بيت ا����ة العديد من النساء ممتهنات الجنس لم تتمكن 
و أخرى كانت مصابة بإحدى ا��مراض ) ال��ب و الجرح( أخيهامما جعلها تتعرضن للعنف من طرف 

 المنقولة جنسيا طردتها زوجة أب

الطالبات اللواتي يدرسن بعيدا عن ا����ة واكتسبت طريقة مخالفة لطريقة المنطقة التي 
 أصبحن تعرضن لل��ب و و هناك من تم طردهن من طرف ا��ب إليهاينتمون 
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فئة 

  النساء

أو في  النساء الفقيرات  النساء األميات

  وضعية هشة

النساء في وضعية إعاقة أو 

أمهات ألطفال في وضعية 

  إعاقة

  النساء المهاجرات  الطالبات و المتمدرسات  العامالت في الجنس

يد
ف
طو

س 
كا

ع
ان
ة 

ع
بي
ط

1
9

 
ء
سا

لن
 ا
ى

عل
  

  عدم القدرة على متابعة

  دراسة أبنائهم عن بعد

  عدم القدرة على

استعمال الوسائل 

التكنولوجية من أجل 

 الحصول على الدعم 

  عدم القدرة على

ائل استعمال الوس

التكنولوجية من أجل 

 عن العنفالتبليغ الحصول 

  عدم القدرة على

استعمال الوسائل 

التكنولوجية من أجل 

و  التواصل مع المدرسة

  مساعدة أبنائهم

  

  عدم القدرة على

إعالة أسرهن و 

توفير الحاجيات 

  الغذائية أو التطبيب

  عدم القدرة على

اقتناء التعبئة للهاتف 

 أو اإلنترنيت

 ساء بدون تعرض الن

 مأوى لالستغالل

 وسوء واإلهمال

 واالهانة المعاملة

 والعنف الجسدي

   واالغتصاب

  التعامل معهن على أنهن

  عالة على المنزل

  عدم القدرة على استيعاب

كل ما يتعلق بالجائحة و 

  الوقاية منه

 ال ماستغاللهن في األع

  المنزلية

 اجنسي هناستغالل 

  عدم القدرة على الوصول

أو  جتماعيةاالللخدمات 

 ألبنائهم الالزمةالطبية 

 وضعية في حرمان الفتيات 

 تتبع من البصرية إعاقة

الن  بعد عن الدراسة

 بعين تأخذ لم البرامج

 الحاجيات االعتبار

 مجال في الخصوصية

 اإلعاقة

 من  الفئة دهمعانات ه

غياب مجموعة من 

األنشطة و الخدمات التي 

عادتا توفرها لها مراكز 

 الجمعيات و  االستقبال

  عدم قدرة للفتيات ذوات

اإلعاقة البصرية مواكبة 

  الدراسات عن بعد

 توقف عملهم  

  عدم قدرتهم على

الحصول على أي 

تعويض من طرف 

  السلطات

  حرمانهم من رخص

التنقل الممنوحة لكل 

  أسرة

  وقوعهم تحت ابتزاز

من  االستغاللو 

 طرف بعض الزبائن

 للعنف من  التعرض

بعد  أسرهنطرف 

رهن للعودة اضطرا

 لمنزل العائلة

   

 عيتهن تحول في وض

من طالبات لربات 

  بيوت

  الحرمان من طرف

األب و األخ من 

التعلم عن البعد 

باعتبار ذلك بدون 

  جدوى

  عدم القدرة على

الحصول على تعبئة 

الهاتف أو اإلنترنيت 

  من أجل الدراسة

  فرض عليها تغيير

لباسها و طريقة 

تصرفها و التأقلم مع 

في المنزل  وضعيتها

عن  كمسئولة

  التنظيف و غيره

  

  

 النساء المغربيات

العالقات خارج 

  :المغرب

  عدم قدرة بعض

التهريب النساء 

المعيشي اليومي 

  العودة لمنازلهم

 فقدانهم لعملهم 

   

النساء المهاجرات 

  :بالمغرب

  رفض بعض

السلطات المحلية 

تمكينهن من 

 تراخيص التنقل

  عدم استفادتهن

من أي تعويض 

لرغم من با

 فقدانهم لعمله

  عدم القدرة على

الوصول للخدمات 

  الصحية
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 19- الخدمات التي توفرها الجمعيات خالل جائحة كوفيد: الثالثالجزء 

  

 19التحديات التي تواجهها الجمعيات من أجل مواصلة تقديم خدماتها في ظل جائحة كوفيد  .1

 عبر المجيبين من٪ 91.67 تحديات مختلفة من أجل تقديم خدماتهم للنساء ضحايا العنف كما  أفاد أفاد جميع المشاركين في البحث العملي عن مواجهتهم

  .الصحية الطوارئ حالة خالل العنف ضحايا النساء لخدمة جديدة تحديات يواجهون أنهم اإلنترنت

الموارد المالية انعكاسات الجائحة على  تحديات مرتبطة بعمل الجمعية  تحديات مادية

سير العمل و مرتبطة تحديات   التنقلب مرتبطةتحديات   ياتللجمع

   التواصل

 ص جناح أضافي في ياالضطرار إلى تخص

بعض مركز اإليواء للنساء الوافدات الجدد 

خوفا من أن يكن حامالت للفيروس وأيضا 

 لحماية النزيالت األخريات المتواجدات سابقا

  تراكم ديـون مصـاريف التسـيير، واجبـات كـراء

 الخ...مقر، الهاتف، االنترنت، الماء والكهرباءال

  بروز مصاريف جديدة لم تكن مبرمجـة ضـمن

مـن قبيـل .خانة المصاريف الطارئة والتهديدات

مستلزمات النظافة و التعقيم ألعضاء الجمعيـة 

و للنســاء الوافــدات علــى الجمعيــة أو نــزيالت 

 مراكز اإليواء

 جية التكنولو االفتقار لشروط العمل والوسائل

األزمة للعمل من داخل المنازل التقنية  و

 .الجمعيةللمواصلة عمل 

  ضعف اإلمكانيات المادية و البشرية و

  .اللوجيستية إلنجاح تدخالت الجمعية عن بعد

  األنشطة منها  إتماملم تتمكن الجمعية من

  .الدورات التكوينية المبرمجة

  تحديات توفير مالجئ للنساء 

  لقت أبوابها أو أغ إما المالجئالعديد من

 بسبب  السفر/صعوبات التنقل

سواء أعضاء الجمعية أو  الحجر

النساء المستفيدات من خدمات 

 الجمعية

  توقف زيارات واستقبال العديد من

في وضعيات خاصة  النساء

عامالت المرضى، السجينات، كال

مسرحات، نساء وفتيات في وضعيات 

عامالت فالحيات في إعاقة، أالجئات 

 و عيرهنالمزارع 

  -  توقف زيارات المواكبة والدعم

النفسي لبعض النساء المعنفات 

 .داخل بيوتهن

 

  ،صعوبات العمل عن بعد

  لجمعيةا أعضاءوالتنسيق بين 

 الهاتف عمل االستماع عبر 

و ال يمكن من تقديم  مرهق

 : .الخدمات األزمة نظرا

 نقطاع االتصال الهاتفي ال

  و المتكرر المفاجئ

  اضطرار الصحية أن تتحدث

خوفا من منخفض بصوت 

  المعتدي

  التخوف من ربط االتصال

بالضحية بحيث يحب اختيار 

الوقت الذي يمكن أن يكون 

 فيه المعتدي غافال

  ضحايا  امتالك النساءعدم

العنف هاتف خاص بهن أو 

  تهتعبئاإلمكانيات المادية ل

  تجريد بعض األزواج لنسائهم

الهواتف مما يجعل مواصلة 

 العمل مع النساء مستحيل

 طلبات تمويل المشاريع  التي تم جيل البت في أت

 قبل الجائحة  تقديمها

  تأخر صرف ميزانيات بعض البرامج ، أو إرجاع بعضها

 نفيذ أنشطتهاتبسبب توقف 

  المبرمجة في  األنشطة إتمامعدم القدرة على

 مما يصعب إمكانية طلب تجديد التمويل المشاريع 

 المــانحين اهتمامــاتهم علــى  تســليط الممــولين و

ــة  ــد جائح ــى  19كوفي ــة عل ــا األولوي ــع إعطائه م

 المشاريع المخصصة للنساء

  مـن األنشـطة الخاصـة والعائدات اإليراداتتوقف 

مـن قبيـل الناتجة عن بعـض أنشـطة  اتالجمعيب

ــات  ــاتمبيع ــاء ال منتج ــتفيدات الجمنس ــة و مس عي

  مراكز اإليواء
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أصبحت غير قادرة على استقبال نساء جديدات 

بسبب االكتظاظ خالل هذه الفترة وبسبب 

 .صحيةبسبب اعتبارات  وضعف القدرات 

 الجمعية الغير متوقعة من قبيل  ارتفاع

 االنترنيتمصاريف التعبئة و 

 به قامت الغير مبرمج الذي التضامني الدعم 

 في النساء من رالكثي بعض الجمعيات لفائدة

 مشردات  او هشاشة وضعية

 العاملين بالجمعيات أداء اجر و توقف انقطاع 

والكراء الذي وصل في بعض الجمعيات إلى 

 التوقف الكلي

  

 رة المطالب وتحميل الجمعية يكث

أكثر من طاقتها، أو بطلبات خارج 

نطاق اختصاصها من طرف 

 النساء المبلغات

  ال من النساء كثيرات

كمبيوتر زة أجه ملكنت

هواتف ذكية أو حتى هواتف  أو

من االتصال  تتمكنعادية حتى 

 تتوفرن وال بنا أو أن نتصل بهن،

هاتفي رصيد أو  اإلنترنتعلى 

 حتى يتمكنوا من إجراء مكالمات

  صعوبة التواصل مع النساء

المتواجدات في العالم القروي و 

النساء الغير قادرات على 

 ت استعمال تكنولوجيا المعلوما

  تحديات الحصول على التراخيص

إليواء النساء و الفتيات  أالزمة

 القاصرات
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 19الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات في ظل كوفيد  .2

استمرت في تقديم خدماتها للنساء ضحايا  المشاركة في البحث، البحث العملي على أن غالبية الجمعيات أفاد

لصحي فهناك بعض الجمعيات التي أقرت أسلوب المداومة و أقامت الحجر ا .العنف إما بشكل مباشر و عن بعد

و هناك من و ضعن لوائح بأسماء و  أبنائهممن داخل مقراتها من أجل ضمان إيواء النساء ضحايا العنف و 

هواتف جميع العاملين بالجمعية كل حسب تخصصه مع توزيعها بشكل موسع لتصل لها جميع النساء  اللواتي 

  .إليها هن في حاجة

ى صعوبة مواصلة العمل و إنجاز أنشطتها المبرمجة حفاظا غير أن جميع الجمعيات المشاركة في البحث أكدت عل

على التزاماتها مع شركائهم أو لمواصلة تقديم الخدمات بالنظر لشروط الحجر الصحي و أيضا لبروز حاجيات 

جديدة شكلت أولوية للنساء مما أضطر العديد من الجمعيات إلى أقلمة خدماتها مع الحاجيات الجديدة للنساء و 

  .اهات المادية و البشرية التي أصبحت تواجههامع اإلكر

  : فمن خالل المشاركين في البحث أفاد

 63.64 ٪ضحايا للنساء يقدمونها التي الخدمات تقليص إلى اضطروا أنهم اإلنترنت عبر المجيبين من 

 .الصحية الطوارئ حالة بسبب العنف

 63.64 ٪عملهم طريقة تغيير عليهم كان. 

 أو خلقت أعباء مادية إضافية األخرى والموارد التمويل مصادر على أثرت ئحةالجا أن إلى٪ 100 أشار. 

و مساهمتهم في لعبة مختلف الفاعلين المحليين  الذيفي المقابل سجلت العديد من الجمعيات على الدور الكبير 

ما بين مختلف  و التضامن التآزرتقديم الدعم و الخدمات للنساء مع تسجيل تزايد ملحوظ في العمل المشترك و 

  .الفاعلين محليا

  كيف لعبت الجهات الفاعلة المجتمعية األخرى دورًا في تعبئة ومساعدة النساء ضحايا 83.83وصف ٪

 .العنف

 استراتيجيات جديدة أو ممارسات جيدة تم تطويرها خالل هذه الفترةبلورة ٪ في 63.64 أسهم. 

 

الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات في ظل 

  19كوفيد 

  

  ممارسات مثلى أو استراتيجيات جديدة و مبتكرة

  عن بعد االستماع والدعم النفسي و اإلرشاد القانوني

و مختلف  باستعمال الهاتف و تكنولوجبا المعلومات

 التطبيقات

  تقديم بعض المساعدات المادية للنساء من ميزانيتها

 عامالت في الجنس -بعض األمهات العازبات(الخاصة 

 ات والقفازات توزيع الكمام 

  لتوعية النساء بمخاطر الوباء تنظيم حمالت التحسيس

 و سبل الوقاية  منه

 .  طلب مساعدة النساء على ملء استمارات

المقدمة من طرف صندوق الدعم  الماليةاالستفادة 

 الخاص بوباء 

 تهن اإللكترونية مساعدة النساء على تحرير شكاي

 للنيابة العامة

  مواد بعض النساء من مادية لتقديم مساعدات

مات،  القفازات، الفوطات ،  الكماالتنظيف والتعقيم

الصحية، مستلزمات األطفال الرضع، المواد الغذائية، 

بشكل مباشر للنساء أو بتنسيق مع . األلبسة و أدوية

جهات أخرى كالخيريات و الجمعيات العاملة في في 

 في مختلف الميادين   بعض الخبراء و المختصين التحاق

ببعض الجمعيات كمتطوعين لتقديم خدماتهم للنساء 

 ضحايا العنف 
  من خالل توزيع الفاعليين المحليين اعتماد خدمات بعض

هواتف المستمعات على  أرقامالملصقات و توزيع 

المحالت التجارية في الصيدليات والمحالت التجارية (

 السلطة أعوان، الباعة في األحياء و بعض  األحياء

و التواصل مع النساء و من  االتصالمن أجل ...) ناكواالب

عنف ضد النساء خالل وعية و التحسيس بمخاطر التأجل ال

النساء لإلجراءات الممكن  إلرشادهده الجائحة و 

 :اتخاذها في حالة التعرض للعنف من قبيل

  من الخدمات  الستفادةاالتصال ببعض المختصين

 أو الصحية/قانونية و

  سبل التبليغ عن العنف عن بعد للنيابة العامة سواء

ترونية من خالل المنصات اإللكترونية أو الرسالة اإللك

 أو باإلتصال بالهاتف 

  خلق بعض الصفحات الخاصة بموضوع العنف ضد النساء
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  هدا المجال

 لنساء من قبيل التدخل لدى السلطات المحلية لفائدة ا

 الحصول على رخص التنقل

  ،التدخل الفوري المباشر، في فترة الحجر الصحي

مصالح الشرطة القضائية لطلب التدخل الفوري لدى 

، حالة حاالت الطرد من بيت الزوجية (للسلطات نظرا 

 )اختطاف محضون

  و التبليغ “كلنا معك”إحداث منصة الكترونية لالستماع ،

نف قد تتعرض له النساء و الفتيات عن أي اعتداء بالع

و تحويله للنيابة العامة و  8350عبر الرقم المجاني 

مصالح الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بما 

 يلزم

  

من أجل  االجتماعيعلى مواقع التواصل  19و كوفيد 

تسهيل التواصل ما بين الجمعيات و تبادل اإلستراتيجيات و 

 المعلومات

  خلق مجموعة واتس آب تضم مختلف النشيطات و

من أجل تسهيل النشطاء في مجال العنف ضد النساء 

التواصل و تبادل المعلومات و اإلستراتيجيات و أيضا 

تسهيل طلبات التدخل حسب مناطق تواجد النساء 

 المعنفات

 لطلب التدخل من طرف  اليهإلرسال مراسالت استعج

  مختلف المعنيين العموميين بمجال العنف ضد النساء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االستماع عبر الهاتف عمل مرهق نفسيا اكثر من جسديا  

 

العديد من النساء ال يتوفرن على هواتف ذكية او حتى على هواتف عادية لالتصال بنا ،وال يستفدن "

عن إحدى الجمعيات المشاركة في " تمن خدمات االنترنيت وال يتوفرن على رصيد إلجراء المكالما

 البحث

إرجاع زوجها بعدم تفاجأت إحدى األمهات بسبب تعليق عمل المحكمة في ظل جائحة كورونا 

فوجئت بأنه بعد ذهابها الى منزله للزيارة األبوية و الطفل في الموعد المحدد المنفصلة عنه  أبنهما 

بدعوى ان الزوجين  يقوموا بأي إجراءنهم لم كقامت بتبليغ الدرك ل.فى مع الطفلغير سكناه و اخت

الضحية بعد اتصال  بالرغم من أنهم في حالة انفصال و دعوى أمام المحكمة، غير مطلقين

بوضع الشكاية الجمعية دعوى الطالق بالمحكمة فقامت محامية  بالجمعية التي كانت تتابع معها

النيابة أوامر لتعميق البحث وتم إرجاع الطفل إلى والدته في مدة خمسة  فأعطتعبر االنترنيت 

 أيام
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ميين على العنف الممارس اتجاه النساء إجابة الفاعلين العمو: الجزء الرابع

  19- ضحايا العنف خالل جائحة كوفيد
  

 19وفيد ك ةجائحجمع العنف ضد النساء في ضل تفاعالت إيجابية للسلطات العمومية  .1

كيفية تعامل السلطات   في الجيدة والممارسات اإليجابيةسجلت العديد من التقارير مجموعة من التغييرات 

 .الصحية الطوارئ حالة أثناء المرأة ضد للعنفبتهم حول العموميين و استجا

 في - السلبيةأيضا و اإليجابية -  كونهم الحظوا تغييرات إلى اإلنترنت عبر المجيبين من٪ 81.82 أشار 

 .الفترة هذه خالل المرأة ضد للعنف المحلية العامة السلطات بها استجابت التي الطريقة

 جانب من المرأة ضد العنف قضايا على للعمل جيدة ارساتومم جديدة استراتيجيات٪ 50 الحظ 

 .المحلية العامة السلطات

 السلطات استجابة فيالتي تم تسجيلها  اإليجابية التغييراتكما أن مختلف التقارير أبانت على كون 

 :األول المقامقد شملت في  الوباء أثناء المرأة ضد للعنف العامة

 جنائية شكوى وتقديم العنف عن لإلبالغبها عن بعد من أجل يمكن العمل  بديلة قنوات إنشاء 

 اإللكترونية؛ والمنصات اإللكتروني والبريد والفاكس الهاتف عبر

 العدالة؛ أو الصحةسواء في مجال  في المحلية العمومية لجهاتبا االتصال معلومات مع الدالئل نشر 

 النظم المحلية من فاعلين عموميين أو  لتسهيل عمل مختلف الفاعلين في بديلة اتصال قنوات إنشاء

من قبيل خلق  ، األنظمة في الفاعلة الجهات اللجن المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ضد النساء 

 .و غيرها من التطبيقات للحفاظ على صيرورة العمل WhatsApp التواصل عبر مجموعات

  ض خدمات خلية التكفل بالنساء تزايد العنف في ظل الحجر الصحي وأيضا عرالتحسيس بمخاطر

 فيديو مصور من إعداد المساعدين االجتماعين ات من خالل المستشفإحدى واألطفال ضحايا العنف ب

 وضع مجموعة من الفاعلين العموميين أرقامهم الهاتفية الخاصة رهن إشارة النساء والجمعيات 

 لتمكينهم من اإلتصال بهم في أي وقت و من أجل التدخل الفوري

  أو تم التدخل حيث تم إبعاد الزوج المعتدي عن بيت الزوجية  بعض الحاالتسجيل مجموعة من التقارير

الفوري للشرطة مع مباشرة البحث و التحقيق بشكل فوري و تمكين المراة من الخدمات المخولة لها 

 قانونا و التنسيق مع السلطات األخرى

  الحالة األولى

ها في ، بعد تعالي صراخمن طرف زوجها سيللعنف الجن تعرضتإحدى النساء 

بالشرطة التي كانت تمر من الحي في إطار المراقبة  جيرانهااتصل  إحدة المرات ،

من تلقاء نفسها و بدون الرجوع  حيث قامت الشرطة 19المستمرة المرتبطة بكوفيد

إيواء أخد الزوج و إيداعه بالجمعية التي تتوفر على مركز و تدخل بالللنيابة العامة 

 خاص باألشخاص بدون مأوى،

يقوموا بأي إجراء من قبيل معاينتها و لم هم توجهت الزوجة للمستشفى غير أن

 الطبيب مع مرضى كوفيد تلقتتمكينها من الشهادة الطبية االزمة بدعوى انشغال 

العالج األولي و عادت لمنزلها قامت الشرطة بتحرير محضر مع تسليم الزوجة  فقط

الدعم الشيء الذي مكنها من اإلتصال بالجمعية التي قدمتها لها جمعية رقم هاتف ال

من خالل التدخل لدى السلطات لتسليمها ورقة التنقل االستثنائية و من أجل مرافقتها 

تتابع مآل شكايتها مع بزوجها و هي الزالت  و وضع شكاية لدى النيابة العامة للتبليغ

  16إصرارها بمتابعة الزوج

                                                             
  ا في إطار هدا البحث العمليالحالة مأخوذة من أحد التقارير المتوصل به 16
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  نيةالثاالحالة 

تم طرد الزوجة مع أبنائها من طرف الزوج في جماعة قروية و خالل مسيرتها مع 

أوقفوهم حيث  دورية للدركبالمدينة اعترض طريقهم  لاللتحاقأبنائها على قدمهم 

 إحدى  حيث يوجد دركيين يشتغلون مع الدرك، لمركز و أحدوهم بتهمة خرق الحجر 

ة ظروف مغادرتها للمنزل اتصلوا بالجمعية بعد االستماع للزوجة و معرف. اتالجمعي

األبناء البقاء بمركز اإليواء  وارفضكما الزوجة  لكن األبناء. من أجل إيوائها مع أبنائها

عندما وصلوا . عهم لبيت الزوجيةامما جعل الدركيين المرافقين أن يقترحوا إرج

دخول المنزل  للمنزل وقع شجار مع الزوج وبدأ األبناء يصرخون كما رفضت الزوجة

 يتمو يقترح بأن  الدرك مركزببتواجد الزوج مما دفع الدركي المرافق لها بأن يتصل 

أن تبقى الزوجة غيداع الزوج بمركز اإليواء لدى نفس الجمعية بدل الزوجة و األبناء 

معه  لو األبناء بالمنزل و لحدود اليوم الزال الزوج متواجد بالجمعية حيث تشتغ

  ادة التأهيلالجمعية على إع

  الثالثةالحالة 

ضحية تعرضت للضرب واالحتجاز من طرف الزوج والتجويع، اتصلت بالجمعية التي اتصلت 

بدورها بالنيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية التي أعطت أوامرها للشرطة باالنتقال الفوري 

وكذا الضاهر عليها لضحية اثأر العنف قامت الشرطة بالمعاينة الفورية للمنزل الضحية حيث 

ليتم اعتقال الزوج و أخده  ،لاخذ شهادة األطفامن أجل تجميع األدلة مع معاينة المنزل 

وإرسال الضحية الخد الشهادة من أجل استكمال اإلجراءات و التحقيق معه ، مخفر الشرطة ل

  17.....) و الزالت المتابعة قائمة الطبية من المستشفى

  

  

لطات العمومية مع العنف ضد النساء خالل جائحة كوفيد التفاعالت اإليجابية الس

19  

  

الشرطة 

  القضائية

السلطات المحلية و   الصحة  المحكمة  النيابة العامة

  المصالح الخارجية

  الحاالت التي

تم االتصال 

فيها مباشرة 

بالنيابة العامة 

سواء من 

النساء طرف 

 ضحايا العنف

او من طرف 

 الجمعية

فيها أعطيت 

 األوامر

للشرطة 

لالنتقال 

 الفوري إلى

 منزل الضحايا

  

  إحداث منصة اليكترونية

لتلقي الشكايات وطنية 

من طرف النيابة العامة 
18  

  إحداث منصات

اليكترونية لتلقي 

شكايات النساء ضحايا 

 :العنف محليا

  النيابات  أرقاموضع

العامة الستقبال 

 الشكايات 

  وضع الئحة بالعناوين

اإللكترونية للنيابة 

لعامة في مختلف ا

المحاكم إلرسال 

الشكايات عبر البريد 

 19اإللكتروني

خلية استمر عمل 

تكفل بالنساء ال

واألطفال ضحايا 

 بالمحاكمالعنف 

  االبتدائية  

 ظ بعض األطباء حاف

على و الممرضات 

لتواصل مع الفتيات ا

والنساء والشباب 

لمساعدتهم على 

المشاكل  مواجهة

التي يعيشونها من 

داخل أسرهم في 

 ظل الحجر الصحي

  توفير الحقيبة الوقائية

ــــالمة" ــــاء " س للنس

ـــــف،  ـــــحايا العن ض

والعـــــــــــــامالت ، 

ـــين  الحوامـــل، المهني

فــي قطــاع الصــحة، 

المهـــــــــــــاجرات، 

 .والسجينات

  

  تدخل السلطات

ية المحلية لنقل ضح

من  أطفالهاعنف و 

بيت الزوجية إلى 

مسكن والديها 

 أخرىبمدينة 

  تحويل المراكز

التابعة لبعض 

المؤسسات 

العمومية إلى مراكز 

لحماية النساء  إيواء

 المعنفات

 السلطات مع التنسيق 

 مدير و المحلية

 للفحص المستشفى

 للنزيالت أالستباقي

 مراكز اإليواء للكشفب

 فيروس عن إعراض

                                                             
  الحالة مأخوذة من أحد التقارير المتوصل بها في إطار هدا البحث العملي 17

18 http://www.pmp.ma:83/ 
19 http://www.pmp.ma:83/ 
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  إصدار بالغ بخصوص

 النساءتتبع وضعية 

المعرضات للعنف في 

 ظل جائحة كورونا 

  استمر التنسيق ما بين

النيابة العامة وخلية 

التكفل بالنساء 

واألطفال ضحايا 

بعض المحاكم العنف ب

ب آ عبر تقنية الواتس

 معالجة من أجل

و ملفات ضحايا العنف 

 :ذلك من أجل

   التدخل الفوري

 في ملفات العنف 

  التنقل لمنزل

 الضحية 

 الضحايا  إيواء  

  تتبع الضحايا

بالمستشفيات أو 

أقسام الشرطة 

  والدرك 

  

مع  المستجد كورونا

 الغذائية المواد توفير

 و المعنفات للنساء

 توصيلها و أسرهن

 طريق أعوان عن

 السلطة

 في  القياد يتعاملون

 بعض المناطق مع

 العنف قضايا

 عما مختلفة بطريقة

 ويحاولون سبق،

 وتسيير اإليواء توفير

 التوجيه وثائق

 لدى التدخل

 لتوفير المعنيين

 للنساء التنقل

  العنف ضحايا
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استجابة السلطات العمومية للعنف ضد النساء خالل جائحة المسجلة في بعض اإلخفاقات  .2

  19كوفيد 

التي أحدثتها  الخدماتب للتعريفباألخص من طرف الجمعيات الغير حكومية  المبذولة الجهود من الرغم على

 على قادرات غير الضحايا من ركبي عدد يزال إال أنه ال ، المرأة ضد للعنف االستجابةالسلطات العمومية من أجل 

فأرقام الهاتف و العناوين . هده الصحية الطوارئ حالة خالل تحتجنها التي والخدمات الحماية إلى الوصول

 إلى يفتقرن الالتي المغربيات النساء منكبير  لعدد متاحةعن بعد غير  الشكاوى لتقديموالمنصات اإللكترونية 

 .إنترنت اتصاالت أو/  و ، ذكي هاتف أو كمبيوتر أو/  و ، الالزمة القراءة مهارات

و هو ما تأكده دورية رئاسة النيابة العامة التي أكدت على كون نسبة المتابعات في قضايا العنف ضد النساء خالل 

 :20شهر قد قلت عشر مرات عن مثيالتها في األيام العادية

ء قد انخفض خالل الفترة ويستفاد من ذلك أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النسا
متابعة بدالً من  148(المذكورة عشر مرات عن المعدل الشھري لھذا النوع من القضايا 

  متابعة شھريا في األحوال  1500
وحتى على افتراض ثبوت األفعال المشتكى منھا في كافة الشكايات المتوصل ). العادية

من المعدل المسجل في % 60، فإن ھذه النسبة تمثل فقط حوالي )شكاية 892(بھا 
 .األحوال العادية من قضايا العنف ضد النساء

    

  

  

  

  

  

                                                             
  :  2020أبريل  30ع بتاريخ .ن.ر/ س20رقم  رئاسة النيابة العامة دورية 20

http://www.pmp.ma/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-
%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-
%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/ 

وج المدمن متوقف عن العمل حاول الوالدة تعرضت للضرب من طرف الز منيوم  25و بعد  28في سن  امرأة

تجريدها من النقود التي تتوفر عليها بعد أن رفضت إعطاءه المال انهال عليها بالضرب وأخرجها من المنزل بطريقة 

 تهااستقبال شكاي ارفضوللدرك لتقديم الشكاية  توجههاوحشية تم أخذها إلى المستشفى ألنها فقدت الوعي ،بعد 

بنفسها من طرف النيابة العامة التعليمات  وإحضار بأقرب مدينه لقريتهايمها لدى النيابة العامة منها تقد اوطلبومباشرة 

 .من أجل أن يقوموا بأي إجراء

 أكدظروف الحجر الصحي ، لمراعاة شروط ولالستفسار عما اذا كانت هناك تعليمات  القريةاتصلت الجمعية بدرك ( 

من التعليمات و ال بد يستقبلون شكايات مباشرة ، ال وإنهممات استثنائية ،لنا احد ضباط الدرك انه ليست هناك تعلي

على تقديم شكايتها عن طريق الفاكس  المرأةساعدنا ) في ظرف يسلم لها لدى النيابة العامة المرأةالتي تحضرها 

  المكتبات بالفاكس إحدىمن  أرسلتهاوهي ) كتابة الشكاية وإرسالها لها عبر الواتساب(
 

طات المعنية لسنة ال تعرف مكانه وحين التجأت عدة مرات للس 12سيدة أم ألربع أطفال هجرها زوجها مدة 

 من أجل الحصول على بطاقة رميد تم الرفض إلى حين إحضار نسخة الطالق

 حماية أي غياب في - التلفزيونية لبرامجوا الحكومية التصريحات - الدولة جهود فعالية عن نتساءل نحن" 

 ".فعالة قانونية

ً  ستتدخل هل - السلطات إلى المقدمة الشكاوى مصير ما"  يتعرضن اللواتي للنساء العدالة لتوفير فعال

 "الصحي؟ الحجر رفع لن يتخدوا أي إجراءإلى حين أم للضرب

  ".تغيير أي نالحظ مل ، المرأة ضد العنف شكاوى لمعالجة الفعلية الممارسات في"  

 بعض المالحظات سجلتها الجمعيات المشاركة في البحث
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  19بعض اإلخفاقات التي طالت استجابة السلطات العمومية للعنف ضد النساء خالل جائحة كوفيد 

  

المصالح الخارجية و  الصحة المحكمة النيابة العامة الشرطة القضائية

  السلطات المحلية

 لتواصل بسبب االرتباك في ا

عدم التعود على العمل عن 

  بعد

  تسجيل حاالت حيث طلب من

النساء المعنفات عدم تقديم 

الشكايات ونصحهن بالعودة 

 إلى المنزل والصبر 

  أرغمت تم تسجيل حاالت حيث

بعض النساء على التنازل عن 

بالنسبة للواتي الشكاية خاصة 

إلى مراكز الشرطة  ذهبن

 لتقديم شكاية،  

 دخل في ملفات رفض الت

 أوامرالنساء ضحايا العنف دون 

 مسبقة من النيابة العامة

بالرغم من الوضع االستثنائي و 

 عدم قدرة النساء على التنقل،

بل تم تسجيل في بعض 

المناطق القروية رفض الدرك 

استقبال و تحرير محضر و 

تتوجه  أنطلب من المرأة 

للمدينة و وضع شكاية  مباشرة 

 .عامةلدى النيابة ال

  هناك بعض النساء اللواتي

 من المعاملة سوء من اشتكين

  األمن رجال طرف

  االرتباك في التواصل

بسبب عدم التعود على 

 العمل عن بعد

  •إرجاع النساء إلى منزل 

دون أي حماية  األسرة

النساء  ضيعرم تتي حيث

من جديد للعنف و للطرد 

 يدمن جد

  االرتباك في التواصل بسبب عدم

  على العمل عن بعدالتعود 

  تم تعليق الجلسات المتعلقة

 بمختلف النزاعات األسرية 

  تم تأجيل البت في بعض القضايا

 المنتهية من قبيل الطالق و النفقة 

  توقيف البث في قضايا العنف ضد

النساء إال في الحاالت التي تفوق 

 يوم 21فيها مدة العجز 

  خالل األسبوعين األولين للحجر تم

التراجعات في كيفية تسجيل بعض 

التعامل مع النساء ضحايا العنف 

من طرف المستشفيات و ذلك 

  :كالتالي

  100اضطرت النساء إلى أداء 

من أجل الحصول على    درهم

 .الشهادة طبية

  عدم تسليم الشواهد الطبية إثر

فحص المرأة بل طلب منها 

 العودة في آجل أخر 

  رفض كليا تمكين النساء ضحايا

 ادة طبية العنف من شه

  حصلت نساء على شواهد

بطريقة مستعجلة ودون 

إخضاعهن للفحوصات التي 

تستوجبها حالتهن الصحية وهذا 

اثر سلبا على مدة العجز 

 الممنوحة في الشواهد الطبية

  علقت خدمات بعض خاليا استقبال

النساء ضحايا العنف بدعوى أن 

المستشفيات مخصصة الستقبال 

 ناحاالت االصابة بداء كورو

  غياب كلي و إغالق بعض

مراكز اإليواء في مجموعة 

 من المناطق

  ضعف التنسيق وااللتقائية

بين خاليا العنف وخاليا 

اليقظة الوبائية المحلية 

 وبين مختلف المتدخلين

  هناك بعض النساء

اللواتي اشتكين من سوء 

 المعاملة من طرف 

  نالتي تنتمي القيادطرف 

و من ممارساتهم  اليها

  .ية التعسف
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التعاون بين المنظمات النسائية والسلطات المحلية واإلقليمية والوطنية خالل فترة  بعض صور .3

 الوباء 

  

كان هناك تفاوت في مدى التنسيق و التعاون ما بين المنظمات غير الحكومية والسلطات العامة خالل حالة 

٪ عن تنسيق وثيق للغاية ، و 9.09بلغ فمن بين المجيبين عبر اإلنترنت ، أ.الطوارئ الصحية حسب المنطقة

٪ عن غياب 18.18٪ عن التنسيق الضعيف ، و 36.36٪ عن التنسيق ، و 18.18٪ عن التنسيق الوثيق ، و 18.18

 .كلي التنسيق الكلي

 

 التنسيق ما بين الجمعيات الغير حكومية و الفاعلين العموميين

 من المتدخلين  أو الهاتف ما بين مجموعة اب  سعبر الوات في بعض المدن كان هناك استمرار التواصل

 و النيابة العامة و الدرك و الشرطة و الصحة اتم الجمعيظمن اجل تسهيل التواصل و العمل عن بعد ت

  سجلت بعض المناطق تعاون مكثف ما بين الفاعلين العموميين و الجمعيات الغير حكومية و ذلك 

  :كالتالي

  االنضباط لشروط الوقاية والتعقيم  وبضرورة الحجر الصحي اء لفائدة النسالتحسيس والتوعية 

  مع ضمان استفادة النساء من هده اإلعاناتعلى األسر المعوزة  اإلعاناتتوزيع  

  من الشوارع وايوائهم بمراكز المتعددة النساء المشردات جمع 

 التنسيق مع السلطات المحلية من اجل استفادة النساء من المساعدات المقدمة. 

  عن بعداالتصال والتنسيق مع النيابات العامة لتقديم الشكايات . 

   االتصال بالدرك-االتصال بالشرطة  

  في تتبع ملفات المستفيداتمع المحاكم التنسيق عن بعد 

 الفئات الخاصة ) قفف (العينية  اإلعاناتمن السلطة بلوائح النساء لالستفادة من  المسئولين إمداد

  )أنظر االئحة أعاله(ة المتضررة من الجائح

 و المساهمة مع المصالح الجماعية وبعض المصالح الخارجية للدولة قصد  معياتالج مع التنسيق

المساهمة في إطعام المشردات اللواتي ال يتوفرن على مأوى ، بعدما تم تجميعهن في مراكز خاصة 

 .حماية لهن من االصابة بالعدوى
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 صالحاتمقترحات لإل - الجزء الخامس

  

و تقوية  تعزيزفي هدا البحث من أجل  المشاركة الحكومية غير المنظمات من مقترحات القسم هذا يقدم

 قانونية إصالحاتعلما أن هناك حاجة ماسة إلى . الوباء أثناء النساء ضد للعنفالسلطات العمومية  استجابة

من الوقاية و الحماية و تمكين النساء من اتجاه النساء بشكل يض العنف معالجة أجل من أكثر وهيكليةشاملة 

دون إغفال اإلصالحات الواجب اعتمادها من أجل تقوية البحث و التحري وفي  ،أالزمةالتعويضات و الخدمات 

قضايا العنف ضد النساء من أجل ضمان المتابعة و المعاقبة لجميع مرتكبي العنف ضد النساء دون تمكينهم من 

  .اإلفالت من العقاب

ول صدا البحث ركزنا أساسا على المقترحات الواجب اعتمادها لضمان استجابة فورية، شاملة و يسهل الوفي ه

  .إليها و  تأخذ بعين االعتبار الشروط االستثنائية التي قد يرتكب فيها العنف

  .مختلف المقترحات في الجدول التالي تفصيلها تم
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  19عمومية على العنف ضد النساء خالل جائحة كوفيد مقتراحات من أجل ضمان استجابة فعالة للسطات ال

  

الملحقات (المصالح المختصة 

 )اإلدارية 

أو / الشرطة ( للضابطة القضائية  النيابة العامة المحكمة

 )الدرك 

 قطاع الصحة

 إحداث رقم طوارئ  ضرورة

محلي مجاني يسهل على 

النساء طلب المساعدة 

 والنجدة الفورية

 لتنقل إصدار توضيح بكون ا

لحضور الجلسات، إلى 

المصالح األمنية و غيرها من 

الخدمات المتعلقة بالعنف، 

أسبابًا ملحة "تندرج ضمن 

الواردة في شهادة  "أخرى

التنقل االستثنائية الممنوحة 

 من أعوان السلطة

  تعبئة السلطات المحلية

الشيوخ خاصة في ,المقدمين

المناطق القروية من اجل 

ساء التدخل و مساعدة الن

االستقبال و ( ضحايا العنف

مع تمكين النساء  )التوجيه 

من الولوج للخدمات المتوفرة 

على الشبكة اإللكترونية  و  

تقريب خدمات الدعم النفسي 

التحسيس بخطورة العنف و 

  المنزلي 

  تعميم الدعم التضامني

تعويضي على  المباشر أو

النساء في وضعية هشاشة أو 

 العامالت أو المياومات

  توفر ميزانية خاصة بمناهضة

 إحداث رقم  ضرورة

طوارئ محلي 

مجاني يسهل على 

النساء طلب 

المساعدة والنجدة 

 الفورية

  التأكد من تمديد أو

تعليق جميع آجاالت 

التقادم أو تواريخ 

انتهاء أوامر الحماية 

السارية و كدا جميع 

المواعيد النهائية 

لإليداع و االستماع و 

الجلسات المدرجة 

حاليا، إلى أن يتم 

 األزمة تجاوز هده

  ضرورة استمرار

عمل المحاكم للنظر 

في قضايا العنف 

األسري بصفة 

و بعض  االستعجال

النظر  عن مدة 

 العجز الناتجة عنه

لما تحمله من 

خصوصية وبأسلوب 

تراعى فيه حماية 

 إحداث رقم طوارئ محلي  ضرورة

مجاني يسهل على النساء طلب 

 المساعدة والنجدة الفورية

  إصدار أوامر الحماية الفورية

كإجراء وقائي، حتى في حالة 

غياب أحكام جنائية نهائية أو حتى 

 قبل الشروع في المتابعة أو غيابها

 وفير اإليواء بصفة مستعجلة عند ت

 الضرورة

  الولوج إلى تسهيل إجراءات

الخدمات األمنية، القانونية 

المتوفرة عبر مختلف والقضائية 

والمنصات اإللكترونية  التطبيقات 

مع تمكين جميع النساء من 

الوصول إليها حتى في المناطق 

 القروية 

  تعزيز الحماية القانونية للمرأة

 ،و االبتزاز الستغاللالعاملة ضد وا

مع فرض ضمان الشروط الصحية 

و اآلمنة سواء في العمل أو في 

  وسائل التنقل المستعملة 

  مداومة مع توفير رقم طوارئ إحدات

مجاني، محلي يسهل تذكره من طرف 

النساء ضحايا العنف و يمكنهن 

االتصال به طلبا للمساعدة الفورية، 

دون الحاجة إلى التوفر على رصيد 

  التصالل

  منع كليا اقتراح أو إرغام أو تسهيل

أو تنازلهن  المعتديتصالح النساء مع 

 عن الشكايات

  إعطاء أوامر التدخل الفوري للشرطة

والدرك في حاالت العنف ضد النساء 

مع بدون انتظار إذن النيابة العامة 

لحماية  األزمةكافة اإلجراءات  اتخاذ

 .النساء بشكل استعجالي

 اص و محايد لالستماع توفير فضاء خ

العنف في مراكز -لنساء ضحايا

  الشرطة أو الدرك

  لنساء ضحايا باسيارة خاصة  توفير

عند اإلرجاع لبيت  تستعملالعنف 

الزوجية أو عند استرجاع األطفال أو 

النقل من أجل تنفيذ إجراءات قانونية 

أو أي إجراء يتعلق بالنساء ضحايا 

 العنف 

 و كاوى تسهيل إجراءات قبول الش

العنف األسري من كافة التبليغات عن 

 المبلغين نيابة عن المرأة

  تمكين الشرطة من إبعاد المعتدين

عن المنزل الزوجي بشكل فوري حتى 

  إحداث رقم  -ضرورة

طوارئ محلي مجاني 

يسهل على النساء طلب 

  ريةالمساعدة والنجدة الفو

 استمرار عمل الخاليا-

تمكين بشكل مداوم مع 

النساء من الفحوصات 

و  األزمةوالعالجات 

الشواهد الطبية  همتسليم

  في حينها 

  اجتماعيإجراء بحث 

لفائدة الضحايا وذلك 

بالتنقل لمنزل الضحية 

ومعاينة الوضعية التي 

  تعيشها الضحايا
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العنف المبني على النوع 

االجتماعي من الصندوق 

الخاص لمواجهة وباء الكوفي 

و جعلها من بين أولوياتها  19

في التدابير اإلستعجالية 

  المالئمة للظرفية

  استمرار مراكز اإليواء مفتوحة

و تستقبل النساء، بما فيها 

المراكز المتعددة الوظائف 

نساء في وضعية الخاصة بال

 .صعبة طوال فترة األزمة

  ضمان زيارات تفقدية بشكل

مستمر ألماكن العمل و خاصة 

المعامل و الوحدات اإلنتاجية 

و الفالحية من أجل الوقوف 

على االخروقات الصحية و 

أيضا على خروقات قانون 

الشغل و القانون الجنائي في 

ما يخص شروط العمل و 

  . تعريض العامالت للمخاطر

النساء واألطفال من 

 .العنف

  االستمرار في البث

في قضايا النفقة 

والطالق  رغم فترة 

الحجر الصحي مع  

يع البث في تسر

قضايا النفقة خاصة 

إجراءات التبليغ و 

 .التنفيذ 

   

تتمكن النساء وأطفالهن من البقاء 

  بشكل آمن في منازلهن
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تها منظمة إمرأة لمختلف ي أرسلرسالة المناصرة و المرافعة الجماعية الت

  لطات العمومية المعنية بالعنف الممارس اتجاه النساءالس
  

 2020أبريل  10الرباط في، الجمعية 

  

  :إلى السيدات المحترمات والسادة المحترمين

  وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

  وزير العدل

 ن النساءرئيسة اللجنة الوطنية لحماية ضحايا العنف م

 السيد رئيس النيابة العامة

 وزير الصحة

  

-COVIDرسالة طلب تدخل استعجالي متوافق ومبادئ حقوق اإلنسان بخصوص العنف ضد النساء خالل جائحة : الموضوع

19،  

  

  بعد التحية 

  السيدات والسادة،

  

  من نحن؟

تماع والدعم للنساء ضحايا العنف في مختلف المنظمات الموقعة أدناه، هي منظمات عير حكومية تقدم و توفر خدمات االس

باعتبارنا منظمات تكرس جهودها لمنع ومكافحة . المناطق الحضرية، الشبه الحضرية و القروية عبر مجموع التراب الوطني

العنف األسري، العنف من داخل العالقات الحميمة، االعتداء الجنسي، والتحرش، فإننا نقدر مدى أهمية تلبية احتياجات 

  .النساء لضمان سالمتهن في ضل الوضع الجديد المفروض عليهن بسبب انتشار فيروس كورونا

  

  الغرض من هذه الرسالة؟

نراسلكم قصد التدخل السريع و االستجابة لالحتياجات العاجلة لضحايا العنف األسري واالعتداء الجنسي، الناتجة عن وباء 

ن اختالل، مع دعم البرامج المخصصة لهن، فمن الضروري أن تأخذ وما نتج عنه م) COVID-19( 2019فيروس كورونا 

إجراءات الطوارئ، التي اعتمدتها السلطات، بعين االعتبار وبشكل آني ومباشر احتياجات النساء و كذا البرامج المخصصة 

مع المدني والنساء الفاعلين العموميين، المجت –:لهن، مع الحرص على تمكين جميع المتدخلين وكل األطراف المعنية من

من إمكانية الولوج إلى المعلومات والمعطيات الخاصة ببرامج الدعم و تمكينها من الموارد الالزمة خالل  –ضحايا العنف 

 .هده األزمة

  

  COVID-19العنف ضد النساء في ضل : المالحظات الحالية

ن، أن /كن /البقاء في منازلهم، لن يخفى  عنكم مع إعالن حالة الحجر الصحي بالمغرب و مطالبة المواطنات والمواطنين ب

المنزل هو المكان األكثر خطورة،كما هو وارد في المسح الوطني الثاني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 

 ).ون امرأةملي 6.1(٪ 52،حيث أكد على أن الفضاء المنزلي هو األكثر تأثرًا بالعنف، إذ تبلغ نسبة العنف المنزلي إلى 2019

  

إن معدل العنف اتجاه النساء جد مرتفع و من المرجح أن تزداد وثيرته تصاعدا بسبب التوترات التي بدأت تظهر جليا داخل 

األسر نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بوضعية الحجر الصحي، والتي تفاقمت أيضا بسبب الضغوط االقتصادية و االجتماعية 

  .لة و التوقف عن العمل وفقدان الدخلالجديدة الناتجة عن البطا

 

إن هذا الوضع المستجد ساهم في إنتاج و بروز أشكال و تعبيرات جديدة من العنف، فمن خالل عملنا مع النساء، و تواصلنا 

معهن عبر الهاتف والرسائل النصية و الصوتية، عبرن عن قلقهن و خوفهن على أمنهن و سالمتهن، كما عاينا عدة حاالت 

ل فيها األزواج الحجر الصحي من أجل ممارسة الضغط النفسي واإلكراه الجسدي إلجبار زوجاتهم على التخلي عن استغ

أو توبعوا بعدم أداء النفقة، عادوا حاليا إلى المنزل / و هناك حاالت ألزواج سبق لهم أن هجروا بيت الزوجية و. حقوقهن

و هناك أيضا . ام من زوجاتهم، و أيضا من أبنائهم في بعض الحاالتنتيجة هذا الحجر الصحي مستغلين الوضع قصد االنتق

النساء اللواتي لديهن دعوى الطالق في مراحلها األخيرة أو نساء تنتظر تنفيذ أحكام النفقة، و جدن أنفسهن أمام تمديد 
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 .واستمرار لمعاناتهن،بسبب توقيف وتعليق الجلسات وإجراءات التنفيذ آلجال غير محددة

 

الوضع االقتصادي واالجتماعي الموسوم بالهشاشة لفئة هامة من النساء، إضافة إلى فقدانهن لمصادر عيشهن  وبسبب

، و بالتالي غير قادرات على وقوتهن اليومي بسبب هذا الوضع المستجد، مما يجعلهن أكثر تبعية وارتباط اقتصاديا بالمعتدين

 .تي يعشنها ويعايشنهاترك منازلهن و الخروج من وضعية العنف الخطيرة ال

  

إن القيود المفروضة على التنقل، والوضعية الهشة للنساء ضحايا العنف، تحد من قدرة النساء على النجاة من وضعيات 

العنف، بسبب التواجد الدائم للمعتدي في المنزل والخوف من االعتقال في حالة انتهاك إجراءات الحجر الصحي، وتوقف 

  سباب تحول دون مغادرة النساء للمنزل و الحصول على الخدمات وسائل النقل، هي كلها أ

  

  السيدات المحترمات، السادة المحترمون،

ن، إن النساء في هذا الوضع المستجد يحتجن أكثر من أي وقت مضى إلى الخدمات /بناء على ما سبق، وكما تعلمون

ية، باإلضافة للسكن اآلمن والمستقر، خصوصا وأن هناك الصحية، الدعم االقتصادي واالجتماعي، الحماية األمنية و القانون

من المعتدين من هم واعون بان هذا الظرف يمكنهم من ممارسة العنف دون متابعة ودون عقاب،كما حصل مع إحدى 

فليس شكرًا لكورونا، اآلن لن يهتم بك أحد أو يستمع إليك، : "النساء التي أشعرتنا بكون زوجها معتدي هددها مؤخرًا قائال

  ".لك لمن تلجئين

  

إن هذا الوضع المستجد يصعب من مهمات الجمعيات النسائية وكذا منظمات المجتمع المدني المهتمة و العاملة في مجال 

حقوق النساء، من اجل التجاوب السريع واإليجابي مع احتياجات هؤالء النساء من توفير خدمات اإليواء والدعم و المرافقة 

والتقليص من شعور الخوف لدى النساء ضحايا العنف و اإلحساس بالتخلي عنهن، في ظل هذه  لهن وبالتالي الحد

  . الوضعية

  

  مقترحات سياسة الطوارئ

على تدابير الوقاية، الحماية والتعويض الواجبة للضحايا أن تضل سارية المفعول و متاحة لكافة النساء النساء، على أن يتم 

 :المستجد كالتاليتكييفها لتتماشى وشروط الوضع 

 

  ضمان الولوج والحصول على الحماية األساسية سواء القانونية، األمنية أو القضائية،

إعطاء تعليمات للشرطة لالنتقال الفوري إلى المنازل في حالة العنف المنزلي، حتى في حالة عدم وجود أمر من  •

  النيابة العامة؛

ى في حالة غياب أحكام جنائية نهائية أو حتى قبل الشروع في إصدار أوامر الحماية الفورية كإجراء وقائي، حت •

  المتابعة أو غيابها؛

إصدار توضيح بكون التنقل لحضور الجلسات، إلى المصالح األمنية و غيرها من الخدمات المتعلقة بالعنف، تندرج  •

  لسلطة؛الواردة في شهادة التنقل االستثنائية الممنوحة من أعوان ا "أسبابًا ملحة أخرى"ضمن 

التأكد من تمديد أو تعليق جميع آجاالت التقادم أو تواريخ انتهاء أوامر الحماية السارية و كدا جميع المواعيد النهائية  •

  لإليداع و االستماع و الجلسات المدرجة حاليا، إلى أن يتم تجاوز هده األزمة؛

  رتكب ضد النساء خالل هذه الفترة؛فرض العقوبة القصوى على جميع الجنح و الجرائم المرتبطة بالعنف الم •

عدم تمتع، المعتدين المحكوم عليهم بإحدى الجرائم المندرجة ضمن جرائم العنف ضد النساء، بأي عفو أو  •

تخفيض من عقوباتهم الحبسية، مع التأكد من إشعار الضحايا باحتمال إطالق سراح المعتدي و ضمان سالمتهم 

 وأمنهم؛

، القانونية والقضائية من خالل مجموعة متنوعة من أنظمة االتصال عن بعد، بما في الولوج إلى الخدمات األمنية •

  ذلك الهاتف، تطبيقات الرسائل النصية و الصوتية، البريد اإللكتروني، والمنصات اإللكترونية من أجل إيداع الشكايات؛

ات، بما فيهم المخول لها صالحية تواجد األطر الطبية المكلفة بخاليا العنف ضد النساء من داخل جميع المستشفي •

  منح الشواهد الطبية؛

مداومة هاتفية مع توفير رقم طوارئ مجاني، محلي يسهل تذكره من طرف النساء ضحايا العنف و يمكنهن  •

 االتصال به طلبا للمساعدة الفورية، دون الحاجة إلى التوفر على رصيد لالتصال؛

 .ن أجل التبليغ عن العنف مع تحديد الموقع الجغرافيللطوارئ م SMSتنشيط خدمة الرسائل القصيرة  •

  

  ضمان استقرار اقتصادي للنساء

استفادة جميع النساء العامالت، بمن فيهن العامالت في القطاعات الغير مهيكلة و المياومات، من تعويضات  •

 البطالة وغيرها من اإلعانات االجتماعية؛

 ال فترة الطوارئ هاته، وضمان تدابير اإلنفاذ؛استمرار المحاكم في البت في قضايا النفقة طو •
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 .توسيع نطاق استفادة المزيد من النساء من صندوق التضامن العائلي •

 

  ضمان سكن آمن و قار للنساء ضحايا العنف وأطفالهن

تمكين الشرطة من إبعاد المعتدين عن المنزل الزوجي بشكل فوري حتى تتمكن النساء وأطفالهن من البقاء  •

 في منازلهن؛ بشكل آمن

استمرار مراكز اإليواء مفتوحة و تستقبل النساء، بما فيها المراكز المتعددة الوظائف الخاصة بالنساء في وضعية  •

 .صعبة طوال فترة األزمة

 

  ضمان إدماج جميع النساء

حايا العنف، ومدى التأكد من أن التدابير المتخذة، تأخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة لجميع الفئات من النساء ض •

على سبيل المثال ، العامالت في الجنس، التلميذات والطالبات، النساء في وضعية  -تأثير كورونا الفيروس عليهن 

إعاقة، النساء اللواتي ال يتمتعن بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات المتوفرة على اإلنترنت، النساء 

 ).رب وغيرهنالمسنات، النساء المهاجرات بالمغ

  

  توفير الموارد الالزمة للجمعيات

تعمل المنظمات الناشطة ميدانيا مع النساء ضحايا العنف، على تغيير و أقلمة تدخالتها و برامجها بشكل كبير وبسرعة قياسية 

لعاملين لمواصلة تلبية احتياجات النساء ضحايا العنف وأطفالهن بشكل أولي و من أجل ضمان سالمة وصحة منخرطيها و ا

 .COVID-19بها، باإلضافة إلى انخراطها بشكل مكثف من أجل الحد من انتشار 

  

بما فيها الموارد . لهذه األسباب، فإن هذه المنظمات في حاجة ماسة إلى موارد مالئمة لضمان استمرارية خدماتها الحيوية

يا العنف كما إقامة مداوميها، كما هي في حاجة البشرية والمادية، حتى تتمكن من توفير أماكن مناسبة إليواء النساء ضحا

إلى وسائل االتصال و التكنولوجيا والرقمية لضمان تقديم خدمات الدعم عن بعد، و إلى اللوازم األساسية للتعقيم و النظافة، 

  . مع متطوعين قادرين على المداومة

  

  خالصة

شديدة، في الوقت الذي تقف فيه البرامج واألنظمة عاجزة تواجه النساء ضحايا العنف المنزلي واالعتداء الجنسي مخاطرً 

كن  العمل على االستجابة  على /عن التأقلم مع الوضع الحالي و اإلجابة بالشكل المناسب، لذلك نلتمس ونطلب منكم 

استعجالي  االحتياجات االستثنائية و الخاصة للنساء في هذه الفترة من خالل استثمار المزيد من الموارد و العمل بشكل

  .على خلق التغييرات الالزمة في السياسة و في القوانين المرتبطة بالعنف ضد النساء

 

 ..كن الهادفة و الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء في المعرب/كن على جهودكم/نشكركم

  

  تقبلوا ،منا فائق التقدير واالحترام /في انتظار ذلك،سيدتي ،سيدي ،تقبلن

  :وقعةالجمعيات الم

  الصويرة  -جمعية الخير النسوية                                          بتازة – جمعية تفعيل المبادرات

 جرسيف -جمعية األفق األخضر للتنمية المستدامة مركز تودة                                                       جمعية محاربة السيدا

  ـالجديدة -فل والمرأة طالجمعية المغربية منال لحقوق ال                                                            الهجرة و التنمية

 ورزازات -جمعية أوكسجين                 ءالدار البيضا – جمعية التحدي للمساواة والمواطنة

  شيشاوة  -النواة للمرأة و الطفل  جمعية                               الحاجب -جمعية أمل للمرأة و التنمية 

 مراكش -جمعية النور و العرفان                              أكادير -جمعية صوت النساء المغربيات 

 الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية                  العرائش –جمعية المحصحاص للتنمية البشرية 

 أسفي –المنتدى المغربي للنساء                                نمية و التكوينرابطة نساء المغرب للت

   صفرو - فاطمة الفهرية   جمعية نادي المرأة                                      االئتالف العالمي لمحاربة السيدا

   مكناس -خطوة للمراة والديموقراطية جمعية                               المهاية -جمعية المرأة القروية والطفل 

 الحاجب -جمعية فضاءات مواطنة                 الشبكة االمازيغية من اجل المواطنة فرع الحاجب

 قلعة سراغنة و تاماللت -مركز إيواء النساء ضحايا العنف                            جهة مراكش أسفي -مركز حقوق الناس 

 مكناس -جمعية تطلعات نسائية                                     الرباط  -ءالخضرا مؤسسة المراة

  MRAشركاء للتعبئة حول القانون 
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