الرابط يف ،اجلمعية  01أبريل 0101
إىل السيدات احملرتمات والسادة احملرتمني:
وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة
وزير العدل
رئيسة اللجنة الوطنية حلماية ضحااي العنف من النساء
السيد رئيس النيابة العامة
وزير الصحة
املوضوع :رسالة طلب تدخل استعجايل متوافق ومبادئ حقوق اإلنسان خبصوص العنف ضد النساء خالل جائحة ،COVID-19
بعد التحية
السيدات والسادة،
من حنن؟
املنظمات املوقعة أدانه ،هي منظمات عري حكومية تقدم و توفر خدمات االستماع والدعم للنساء ضحااي العنف يف خمتلف املناطق
احلضرية ،الشبه احلضرية و القروية عرب جمموع الرتاب الوطين .ابعتباران منظمات تكرس جهودها ملنع ومكافحة العنف األسري ،العنف من
داخل العالقات احلميمة ،االعتداء اجلنسي ،والتحرش ،فإننا نقدر مدى أمهية تلبية احتياجات النساء لضمان سالمتهن يف ضل الوضع
اجلديد املفروض عليهن بسبب انتشار فريوس كوروان.
الغرض من هذه الرسالة؟
نراسلكم قصد التدخل السريع و االستجابة لالحتياجات العاجلة لضحااي العنف األسري واالعتداء اجلنسي ،الناجتة عن وابء فريوس كوروان
 )COVID-19( 9102وما نتج عنه من اختالل ،مع دعم الربامج املخصصة هلن ،فمن الضروري أن أتخذ إجراءات الطوارئ ،اليت
اعتمدهتا السلطات ،بعني االعتبار وبشكل آين ومباشر احتياجات النساء و كذا الربامج املخصصة هلن ،مع احلرص على متكني مجيع
املتدخلني وكل األطراف املعنية من –:الفاعلني العموميني ،اجملتمع املدين والنساء ضحااي العنف – من إمكانية الولوج إىل املعلومات
واملعطيات اخلاصة بربامج الدعم و متكينها من املوارد الالزمة خالل هده األزمة.
املالحظات احلالية :العنف ضد النساء يف ضل COVID-19
مع إعالن حالة احلجر الصحي ابملغ رب و مطالبة املواطنات واملواطنني ابلبقاء يف منازهلم ،لن خيفى عنكم /كن /ن ،أن املنزل هو املكان
األكثر خطورة،كما هو وارد يف املسح الوطين الثاين املنجز من طرف املندوبية السامية للتخطيط سنة ،9102حيث أكد على أن الفضاء
املنزيل هو األكثر أتثراً ابلعنف ،إذ تبلغ نسبة العنف املنزيل إىل  1.0( ٪29مليون امرأة).
إن معدل العنف اجتاه النساء جد مرتفع و من املرجح أن تزداد وثريته تصاعدا بسبب التوترات اليت بدأت تظهر جليا داخل األسر نتيجة
الضغوط النفسية املرتبطة بوضعية احلجر الصحي ،واليت تفاقمت أيضا بسبب الضغوط االقتصادية و االجتماعية اجلديدة الناجتة عن البطالة
و التوقف عن العمل وفقدان الدخل.

إن هذا الوضع املستجد ساهم يف إنتاج و بروز أشكال و تعبريات جديدة من العنف ،فمن خالل عملنا مع النساء ،و تواصلنا معهن عرب
اهلاتف والرسائل النصية و الصوتية ،عربن عن قلقهن و خوفهن على أمنهن و سالمتهن ،كما عاينا عدة حاالت استغل فيها األزواج احلجر
الصحي من أجل ممارسة الضغط النفسي واإلكراه اجلسدي إلجبار زوجاهتم على التخلي عن حقوقهن .و هناك حاالت ألزواج سبق هلم أن
هجروا بيت الزوجية و /أو توبعوا بعدم أداء النفقة ،عادوا حاليا إىل املنزل نتيجة هذا احلجر الصحي مستغلني الوضع قصد االنتقام من
زوجاهتم ،و أيضا من أبنائهم يف بعض احلاالت .و هناك أيضا النساء اللوايت لديهن دعوى الطالق يف مراحلها األخرية أو نساء تنتظر تنفيذ
أحكام النفقة ،و جدن أنفسهن أمام متديد واستمرار ملعاانهتن،بسبب توقيف وتعليق اجللسات وإجراءات التنفيذ آلجال غري حمددة.
وبسبب الوضع االقتصادي واالجتماعي املوسوم ابهلشاشة لفئة هامة من النساء ،إضافة إىل فقداهنن ملصادر عيشهن وقوهتن اليومي بسبب
هذا الوضع املستجد ،مما جيعلهن أكثر تبعية وارتباط اقتصاداي ابملعتدين ،و ابلتايل غري قادرات على ترك منازهلن و اخلروج من وضعية العنف
اخلطرية اليت يعشنها ويعايشنها.
إن القيود املفروضة على التنقل ،والوضعية اهلشة للنساء ضحااي العنف ،حتد من قدرة النساء على النجاة من وضعيات العنف ،بسبب
التواجد الدائم للمعتدي يف املنزل واخلوف من االعتقال يف حالة انتهاك إجراءات احلجر الصحي ،وتوقف وسائل النقل ،هي كلها أسباب
حتول دون مغادرة النساء للمنزل و احلصول على اخلدمات
السيدات احملرتمات ،السادة احملرتمون،
بناء على ما سبق ،وكما تعلمون/ن ،إن النساء يف هذا الوضع املستجد حيتجن أكثر من أي وقت مضى إىل اخلدمات الصحية ،الدعم
االقتصادي واالجتماعي ،احلماية األمنية و القانونية ،ابإلضافة للسكن اآلمن واملستقر ،خصوصا وأن هناك من املعتدين من هم واعون ابن
هذا الظرف ميكنهم من ممارسة العنف دون متابعة ودون عقاب،كما حصل مع إحدى النساء اليت أشعرتنا بكون زوجها معتدي هددها
شكرا لكوروان ،اآلن لن يهتم بك أحد أو يستمع إليك ،فليس لك ملن تلجئني".
مؤخرا قائالً " :
ً
إن هذا الوضع املستجد يصعب من مهمات اجلمعيات النسائية وكذا منظمات اجملتمع املدين املهتمة و العاملة يف جمال حقوق النساء ،من
اجل التجاوب السريع واإلجيايب مع احتياجات هؤالء النساء من توفري خدمات اإليواء والدعم و املرافقة هلن وابلتايل احلد والتقليص من
شعور اخلوف لدى النساء ضحااي العنف و اإلحساس ابلتخلي عنهن ،يف ظل هذه الوضعية.
مقرتحات سياسة الطوارئ
على تدابري الوقاية ،احلماية والتعويض الواجبة للضحااي أن تضل سارية املفعول و متاحة لكافة النساء النساء ،على أن يتم تكييفها لتتماشى
وشروط الوضع املستجد كالتايل:

ضمان الولوج واحلصول على احلماية األساسية سواء القانونية ،األمنية أو القضائية،

• إعطاء تعليمات للشرطة لالنتقال الفوري إىل املنازل يف حالة العنف املنزيل ،حىت يف حالة عدم وجود أمر من النيابة العامة؛
• إصدار أوامر احلماية الفورية كإجراء وقائي ،حىت يف حالة غياب أحكام جنائية هنائية أو حىت قبل الشروع يف املتابعة أو غياهبا؛
• إصدار توضيح بكون التنقل حلضور اجللسات ،إىل املصاحل األمنية و غريها من اخلدمات املتعلقة ابلعنف ،تندرج ضمن "أسباابً
ملحة أخرى" الواردة يف شهادة التنقل االستثنائية املمنوحة من أعوان السلطة؛
• التأكد من متديد أو تعليق مجيع آجاالت التقادم أو تواريخ انتهاء أوامر احلماية السارية و كدا مجيع املواعيد النهائية لإليداع و
االستماع و اجللسات املدرجة حاليا ،إىل أن يتم جتاوز هده األزمة؛
• فرض العقوبة القصوى على مجيع اجلنح و اجلرائم املرتبطة ابلعنف املرتكب ضد النساء خالل هذه الفرتة؛

• عدم متتع ،املعتدين احملكوم عليهم إبحدى اجلرائم املندرجة ضمن جرائم العنف ضد النساء ،أبي عفو أو ختفيض من عقوابهتم
•

احلبسية ،مع التأكد من إشعار الضحااي ابحتمال إطالق سراح املعتدي و ضمان سالمتهم وأمنهم؛
الولوج إىل اخلدمات األمنية ،القانونية والقضائية من خالل جمموعة متنوعة من أنظمة االتصال عن بعد ،مبا يف ذلك اهلاتف،

•

تطبيقات الرسائل النصية و الصوتية ،الربيد اإللكرتوين ،واملنصات اإللكرتونية من أجل إيداع الشكاايت؛
تواجد األطر الطبية املكلفة خبالاي العنف ضد النساء من داخل مجيع املستشفيات ،مبا فيهم املخول هلا صالحية منح الشواهد

•

الطبية؛
مداومة هاتفية مع توفري رقم طوارئ جماين ،حملي يسهل تذكره من طرف النساء ضحااي العنف و ميكنهن االتصال به طلبا
للمساعدة الفورية ،دون احلاجة إىل التوفر على رصيد لالتصال؛

• تنشيط خدمة الرسائل القصرية  SMSللطوارئ من أجل التبليغ عن العنف مع حتديد املوقع اجلغرايف.

ضمان استقرار اقتصادي للنساء

• استفادة مجيع النساء العامالت ،مبن فيهن العامالت يف القطاعات الغري مهيكلة و املياومات ،من تعويضات البطالة وغريها من
اإلعاانت االجتماعية؛
• استمرار احملاكم يف البت يف قضااي النفقة طوال فرتة الطوارئ هاته ،وضمان تدابري اإلنفاذ؛
• توسيع نطاق استفادة املزيد من النساء من صندوق التضامن العائلي.

ضمان سكن آمن و قار للنساء ضحااي العنف وأطفاهلن
•

متكني الشرطة من إبعاد املعتدين عن املنزل الزوجي بشكل فوري حىت تتمكن النساء وأطفاهلن من البقاء بشكل آمن يف منازهلن؛

• استمرار مراكز اإليواء مفتوحة و تستقبل النساء ،مبا فيها املراكز املتعددة الوظائف اخلاصة ابلنساء يف وضعية صعبة طوال فرتة
األزمة.

ضمان إدماج مجيع النساء
•

التأكد من أن التدابري املتخذة ،أتخذ بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة جلميع الفئات من النساء ضحااي العنف ،ومدى أتثري
كوروان الفريوس عليهن  -على سبيل املثال  ،العامالت يف اجلنس ،التلميذات والطالبات ،النساء يف وضعية إعاقة ،النساء اللوايت
ال يتمتعن إبمكانية الوصول إىل التكنولوجيا واملعلومات املتوفرة على اإلنرتنت ،النساء املسنات ،النساء املهاجرات ابملغرب
وغريهن).

توفري املوارد الالزمة للجمعيات

تعمل املنظمات الناشطة ميدانيا مع النساء ضحااي العنف ،على تغيري و أقلمة تدخالهتا و براجمها بشكل كبري وبسرعة قياسية ملواصلة تلبية
احتياجات النساء ضحااي العنف وأطفاهلن بشكل أويل و من أجل ضمان سالمة وصحة منخرطيها و العاملني هبا ،ابإلضافة إىل اخنراطها
بشكل مكثف من أجل احلد من انتشار .COVID-19
هلذه األسباب ،فإن هذه املنظمات يف حاجة ماسة إىل موارد مالئمة لضمان استمرارية خدماهتا احليوية .مبا فيها املوارد البشرية واملادية ،حىت
تتمكن من توفري أماكن مناسبة إليواء النساء ضحااي العنف كما إقامة مداوميها ،كما هي يف حاجة إىل وسائل االتصال و التكنولوجيا
والرقمية لضمان تقدمي خدمات الدعم عن بعد ،و إىل اللوازم األساسية للتعقيم و النظافة ،مع متطوعني قادرين على املداومة.
خالصة

خماطر شديدة ،يف الوقت الذي تقف فيه الربامج واألنظمة عاجزة عن التأقلم مع الوضع
تواجه النساء ضحااي العنف املنزيل واالعتداء اجلنسي ً

احلايل و اإلجابة ابلشكل املناسب ،لذلك نلتمس ونطلب منكم /كن العمل على االستجابة على االحتياجات االستثنائية و اخلاصة
للنساء يف هذه الفرتة من خالل استثمار املزيد من املوارد و العمل بشكل استعجايل على خلق التغيريات الالزمة يف السياسة و يف القوانني
املرتبطة ابلعنف ضد النساء.
نشكركم/كن على جهودكم/كن اهلادفة و الرامية إىل القضاء على العنف ضد النساء يف املعرب..
يف انتظار ذلك،سيديت ،سيدي ،تقبلن/تقبلوا ،منا فائق التقدير واالحرتام
اجلمعيات املوقعة:

مجعية تفعيل املبادرات  -بتازة
مجعية اخلري النسوية  -الصويرة
مجعية حماربة السيدا
مجعية النواة للمرأة و الطفل  -شيشاوة
اجلـمعـيـة الـمغـربـيـة مـنـال حلـقـوق الـطـفـل والـمـرأة  -ـاجلـديـدة
مجعية األفق األخضر للتنمية املستدامة مركز تودة  -جرسيف
كجمعية التحدي للمساواة واملواطنة  -الدارالبيضاء
مجعية أمل للمرأة و التنمية  -احلاجب
مجعية صوت النساء املغربيات  -أكادير
مجعية احملصحاص للتنمية البشرية  -العرائش
مجعية النور و العرفان  -مراكش
مجعية أوكسجني  -ورزازات
اهلجرة و التنمية
الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية
رابطة نساء املغرب للتنمية و التكوين
املنتدى املغريب للنساء – أسفي
االئتالف العاملي حملاربة السيدا
مجعية اندي املرأة فاطمة الفهرية  -صفرو
مجعية املرأة القروية والطفل  -املهاية
مجعية خطوة للمراة والدميوقراطية  -مكناس
الشبكة االمازيغية من اجل املواطنة ازطا امازيغ فرع احلاجب
مجعية فضاءات مواطنة  -احلاجب
مركز حقوق الناس  -جهة مراكش أسفي
مركز إيواء النساء ضحااي العنف  -قلعة سراغنة و اتماللت
مؤسسة املراة اخلضراء -الرابط

مجعية تطلعات نسائية  -مكناس
شركاء للتعبئة حول القانون MRA

