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تقديم 

بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى إنجــاز البحــث الوطنــي األول حــول انتشــار ظاهــرة العنــف ضد النســاء، أنجــزت وزارة األســرة 
والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة البحــث الوطنــي الثانــي حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء بالمغــرب، والــذي 
تــم علــى مســتوى جهــات المملكــة اإلثنــي عشــر خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2 ينايــر و10 مــارس 2019، وذلــك وعيــا 
ــة  ــدة وذات مصداقي ــات جدي ــى معطي ــى اإللمــام بظاهــرة العنــف ضــد النســاء مــن خــال التوفــر عل منهــا بالحاجــة إل

يمكــن االرتــكاز عليهــا مــن أجــل وضــع اســتراتيجية لمحاربــة هــذه الظاهــرة. 

إن الهــدف األساســي وراء هــذا البحــث ليــس هــو رصــد الظاهــرة عبــر جمــع المعطيــات فحســب، بــل هــو تدشــين موعــد 
جديــد للنهــوض بحقــوق النســاء وفــاء بااللتزامــات الــواردة فــي المرجعيــات األساســية الوطنيــة والدوليــة، مــع األخــذ 
بعيــن االعتبــار تطــورات العشــرية األخيــرة ومكتســباتها فــي مختلــف المجــاالت )الصحــة، والتربيــة، والشــغل، والبرامــج 
الجهويــة والمحليــة(، والتحــوالت السوســيو ثقافيــة التــي تمــس المــرأة فــي المجاليــن الخــاص والعمومــي, وكــذا تطــور 

الســياق الديمغرافــي.

ــع  ــية لوض ــزة أساس ــد ركي ــا يع ــاء وتأثيراته ــد النس ــف ض ــاالت العن ــول ح ــدة ح ــات جدي ــى معطي ــر عل ــإن التوف ــك، ف لذل
اســتراتيجيات وبرامــج ترمــي إلــى حمايــة المــرأة مــن التمييــز الــذي تتعــرض لــه بفعــل العنــف، والــذي يــؤدي غالبــا الــى 

جــروح عميقــة تكبــل قــدرات النســاء الجســدية والنفســية واالقتصاديــة. 

ــات  ــة والقطاع ــات الوطني ــع المؤسس ــاركية م ــة التش ــاد المقارب ــي باعتم ــي الثان ــث الوطن ــذا البح ــاز ه ــم إنج ــد ت وق
ــكل  ــى ش ــم عل ــي نظ ــث كيف ــال بح ــن خ ــال،  م ــذا المج ــي ه ــة ف ــي العامل ــع المدن ــات المجتم ــة وجمعي الحكومي

مجموعــات بؤريــة ومقابــات مــع المســؤولين مــن الجهــات المختصــة والمهتمــة. 

والبــد مــن تحيــة شــكر بالمناســبة للنســاء المبحوثــات والاتــي تكلمــن بطواعيــة وبكل جــرأة عن العنــف الــذي تعرضن له.
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أهداف البحث

هدف البحث: توفير معطيات وإحصائيات حديثة عن العنف ضد النساء
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اإلطار المفاهيمي 

أشكال العنف المعتمدة في هذا البحث الوطني الثاني

وفقا للقانون 103.13 حول العنف ضد النساء

العنف ضد المرأة
كل فعل مادي أو معنوي
أو امتناع أساسه التمييز

بسبب الجنس، يترتب عليه
ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي

أو اقتصادي للمرأة

العنف الجنسي

كل قول أو فعل أو استغالل من 
شأنه المساس بحرمة جسد المرأة 
ألغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت 

الوسيلة المستعملة في ذلك

العنف الجسدي

كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه 
المساس، بالسالمة الجسدية للمرأة

 أيا كان مرتكبه أو وسيلته
أو مكان ارتكابه

العنف االقتصادي

كل فعل أو امتناع عن فعل ذي 
طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، 
أو من شأنه أن يضر، بالحقوق 

االجتماعية أو االقتصادية للمرأة

العنف النفسي

كل اعتداء لفظي أو إكراه أو 
تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء 
كان بغرض المس بكرامة المرأة 
وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض 

تخويفها أو ترهيبها
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أفعال العنف التي تم استجواب النساء حولها 

تــم اســتجواب النســاء حــول مجموعــة مــن األفعــال التــي تكــون أشــكال العنــف المنصــوص عليها فــي القانــون 103.13، 
والتــي تتماشــى والمنهجيــة المتعــارف عليهــا دوليــا فــي هــذا المجــال. وأفعــال العنــف هي: 

أفعال العنف الجنسيأفعال العنف الجسدي

ــادة 	  ــرة أو أداة ح ــادة خطي ــطة م ــداء بواس االعت
)ســكين، عصــا، زجــاج، مــاء حــارق...(

اللطــم أو الضــرب أو الجــرح أو العــض أو القــرص 	 
أو الخنــق أو الكســر أو الحــرق

االختطاف أو االحتجاز	 

االغتصاب أو هتك العرض	 
محاولة االغتصاب	 
اللمــس أو االحتــكاك أو المحاصــرة بالتحــرش فــي الشــارع، فــي 	 

وســيلة نقــل أو مــكان عمومــي، أو اســتعراض أعضــاء جنســية 
مســتودع  أو  المراحيــض  فــي  جنســي  تلصــص  أو  أماميــة 

ــس الماب
الكلمــات البذيئــة مــع دالالت جنســية )المواضيــع الحميمــة، 	 

ــخ( ــرة.. ال ــات المثي والتلميح
عرض جنسي أو تحرش جنسي مقابل الحصول على عمل	 

أفعال العنف االقتصاديأفعال العنف النفسي

السب والقذف	 
ــادة 	  ــرة أو أداة ح ــادة خطي ــطة م ــد بواس التهدي

)ســكين، عصــا، زجــاج، مــاء حــارق...(
أو 	  بالســيارة  أو  راجــا  إمــا  بإصــرار،  الماحقــة 

الناريــة                                                  الدراجــة 
إغراءات ملحة غير مقبولة	 
التحكم في العاقات الشخصية	 
التحكم في التحركات	 
التحكم في طريقة اللباس	 
المنع من الدراسة	 
حجز أوراق التعريف	 
المنع من الخروج	 
المنع أو االجبار على تناول موانع الحمل 	 
عدم االعتراف باألبناء	 
االجبار على اإلجهاض أو المنع من اإلنجاب	 
إهمال األسرة	 
الطرد من المنزل 	 

الطرد من العمل بدون سبب	 
الطرد من العمل بسبب الحمل أو الوضع	 
التهديد بالطرد من العمل	 
الحرمان من التعويضات	 
التمييز في األجر	 
عدم الترقية المهنية	 
اقتطاعات غير مبررة	 
المنع من العمل 	 
اإلجبار على العمل 	 
السيطرة على الموارد المالية أو األجرة	 
السيطرة على األماك 	 
السيطرة على مداخيل األماك	 
الحرمان أو المنع من اإلرث 	 
الحرمــان مــن االنتفــاع مــن عائــدات أراضــي الجمــوع أو أراضــي 	 

الســاليات
السيطرة على الحساب البنكي	 
تبديد األموال من طرف الخطيب أو الزوج	 
االستياء على األغراض الخاصة 	 
عدم االنفاق	 
االمتناع عن دفع النفقة بالنسبة للمطلقات	 
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أفعال العنف اإللكتروني

السب والقذف	 
التحرش  	 
التشهير 	 
نشــر صــور أو فيديوهــات شــخصية »االنتقــام 	 

اإلباحــي«
المــس 	  بغــرض  فيديوهــات  أو  صــور  تركيــب 

الشــخصية  بالحيــاة 
التهديد بنشر صور أو فيديوهات شخصية	 

االبتزاز 	 
الترويج والتحقير 	 
االختــراق واالســتياء علــى المواقــع الشــخصية مــن أجــل الحصــول 	 

ــى المال  عل
انتحال الشخصية 	 
التتبع  	 
إرسال المواد اإلباحية غير التوافقية	 

إشكالية عنف النوع االجتماعي تغطي مجموعة من مجاالت التحليل

يرتكــز اإلطــار المفاهيمــي علــى مقاربــة ظاهــرة العنــف كشــكل تتعــرض لــه النســاء )جســدي أو جنســي أو نفســي أو 
اقتصــادي(، وفــي أي وســط )عنــف زوجــي أو عائلــي أو مهنــي.. إلــخ(. 

وقــد اعتمــد هــذا البحــث الوطنــي الثانــي علــى التعريــف المفصــل الــوارد القانــون 103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف 
ضــد النســاء, وكــذا الــوارد فــي التصريــح األممــي )إعــان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة المعتمــد مــن قبــل 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا 48/104 المــؤرخ فــي 20  ديســمبر 1993(.

العنف سلوك مشخص ال مجردا وال عاما

ــز بيــن الســب والضــرب  باإلضافــة ألشــكال العنــف ووســط وقوعــه، اهتــم البحــث الوطنــي الثانــي بأفعــال العنــف، فمّي
واللكــم واالحتجــاز والطــرد والتحــرش والمنــع مــن الدراســة أو العمــل.. إلــخ. وهــي أفعــال لهــا تكييفــات قانونيــة تفــادى 
البحــث اســتخدامها الجتنــاب اإلحــاالت علــى العقوبــات القانونيــة الجنائيــة، وهــو مــا أتــاح الفرصــة إلطــاق حريــة الــكام 

عنــد النســاء المبحوثــات.

الوسط الذي يحدث فيه العنف 

تم البحث في أشكال وأفعال العنف بالتمييز بين األوساط والسياقات التي حدثت فيه:

الوسط العمومي؛  	 

الوسط التعليمي؛	 

الوسط المهني؛	 

الوسط العائلي؛	 

الوسط الزوجي؛	 

في سياق الخطوبة؛	 

بعد الطاق أو الترمل.	 
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ف( العالقة ضحية/معتدي )توصيف الُمَعنِّ

العنف المرتكب من طرف شريك حميم )الزوج أو شريك سابق: طليق أو زوج متوفي(؛	 

الذكور داخل األسرة: األب أو األخ أو أب الزوج، وفي بعض الظروف أم الزوج أو أحد أفراد عائلته؛	 

الرئيس في العمل أو المشغل أو الزبون أو األستاذ؛	 

الزماء أو األصدقاء؛	 

أشخاص من المحيط؛	 

أشخاص مجهولون؛	 

...الخ.	 
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الفئات المستهدفة وقاعدة المسح

عينة البحث تغطي الجهات 12 للمملكة

وتشمل أسر مختلف الفئات االجتماعية



10

النتائج الرئيسية للبحث الكمي  

54.4 بالمائة هي نسبة انتشار العنف ضد النساء
خالل 12 شهرا السابقة لتاريخ إجراء البحث

تعرض المرأة لشكل من أشكال العنف خالل 12 شهرا األخيرة حسب الوسط

ــدى  ــا ل ــري )55.8%( منه ــال الحض ــاء بالمج ــدى النس ــى ل ــي األعل ــار ه ــبة االنتش ــط أن نس ــب الوس ــع حس ــر التوزي ُيظه
ــروي )%51.6(.  ــال الق ــاء بالمج النس

وتســجل أعلــى نســبة النتشــار العنــف ضــد النســاء بجهــة الــدار البيضــاء ســطات بنســبة 71.1 بالمائــة. فيمــا تســجل أدنــى 
نســبة بجهة الشــرق بـــ31.5 بالمائة. 
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نسب انتشار كل شكل من أشكال العنف من بين النساء اللواتي تعرضن له

أشكال العنف الذي تعرضت له النساء

أشكال العنف الذي تعرضت له النساء حسب الوسط

بغــض النظــر عــن األوســاط، فالعنــف النفســي هــو األكثــر انتشــارا، حيــث أن حوالــي نصــف النســاء قــد صرحــن بتعرضهــن 
لهــذا الشــكل مــن العنــف، يليــه العنــف االقتصــادي بنســبة 16.7 بالمائــة، ثــم العنــف الجســدي بنســبة 15.9 بالمائــة، 

والعنــف الجنســي بنســبة 14.3 بالمائــة.
وترتفــع نســبة العنــف النفســي لمــا يدخــل فــي إطارهــا مــن ممارســات تتنــوع بين القــذف والســب، والمنــع من الدراســة، 
والتحكــم فــي اللبــاس، والطــرد مــن بيــت الزوجيــة، حيــث تشــكل ســلوكا يســبب ضــررا للمــرأة أو يقيــد حريتهــا أو يمنعهــا 

مــن حــق مــن حقوقها.
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تعرض 3.2 بالمائة من النساء ما بين 18 و64 سنة
أي 349.688 امرأة لجميع أشكال العنف

تعرض النساء للعنف المتعدد

إذا كانــت 54.4 بالمائــة مــن النســاء كــن ضحايــا لشــكل مــن أشــكال العنــف، فــإن حوالــي ثلــث النســاء المعنفــات )%32.8(  
كــن ضحايــا ألكثــر مــن شــكل واحــد مــن العنــف.
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انتشار كل شكل من أشكال العنف حسب الفئات العمرية

العنف الجنسي حسب الفئات العمرية للنساء

التعرض للعنف الجسدي حسب الفئات العمرية للنساء
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التعرض للعنف النفسي حسب الفئات العمرية للنساء

العنف االقتصادي حسب الفئات العمرية للنساء

النســاء مــا بيــن 18 و29 ســنة األكثــر عرضــة للعنــف، واألكثــر اســتهدافا هــن النســاء مــا بيــن 18 و24 ســنة، خصوصــا 
العنــف النفســي بنســبة .....، يليــه العنــف الجنســي بنســبة 22.5 بالمائــة، ثــم العنــف اإللكترونــي بنســبة 30.1 بالمائــة. 

وفــي المقابــل هــن األقــل معانــاة مــن العنــف االقتصــادي بنســبة 10.4 بالمائــة، ذلــك أن النســاء فــي هــذا الســن لــم 
يدخلــن بعــد، فــي العمــوم، فــي العاقــات التــي تطــرح القضايــا االقتصاديــة، مــن قبيــل االمتنــاع عــن اإلنفــاق فــي حالــة 
الــزواج، أو النفقــة فــي حــاالت الطــاق، أو الســيطرة علــى المــوارد الماليــة أو األجــرة مــن لــدن الخطيــب أو الــزوج. كمــا 
ــة، حيــث أن ســن 24 يقــع فــي الزمــن  ــدا فــي العمــوم عــن هــذه الفئ أن التعســف فــي العاقــة الشــغلية يبقــى بعي

الجامعــي أو فــي نهايتــه.
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12.4 بالمائة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في األماكن العامة

تعرض النساء للعنف في األماكن العامة

أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في األماكن العامة

تعرضــت النســاء بالمجــال الحضــري للعنــف فــي األماكــن العامــة أكثــر منهــن بالمجــال القــروي. وأكثــر أشــكال العنــف 
التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي األماكــن العامــة هــو العنــف الجنســي، الــذي يمثــل نســبة 66.5 بالمائــة مــن أشــكال 

العنــف الممارســة فــي األماكــن العامــة.
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في الغالبية الساحقة، ال تعرف المرأة المعنفة جسديا الشخص/األشخاص الذي/
الذين اعتدى/اعتدوا عليها في األماكن العامة

معرفة الشخص/األشخاص المعنف

تقدير الفئة العمرية التي ينتمي إليها 
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طبيعة العالقة مع المعنف

حالة المعنف عند قيامه بالتعنيف

ــف، فثلثهــن تذكــرن أحــد أبنــاء الجيــران، يليــه فــرد مــن العائلــة، قامــوا  بالنســبة للنســاء اللواتــي تعرفــن علــى المعّن
بتعنيــف المــرأة فــي األماكــن العامــة. وإذا كان 43.6 بالمائــة مــن المعنفيــن كانــوا فــي حالــة طبيعيــة، فــإن 20 بالمائــة 

كانــوا تحــت تأثيــر مخــدر أو فــي حالــة ســكر.
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17.9 بالمائة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الوسط العائلي

التعرض للعنف في الوسط العائلي

أشكال العنف التي تم التعرض لها في الوسط العائلي

7.91 بالمائة من الفتيات القرويات تعرضن للعنف في السنة الفارطة مثا.

وقــد صرحــت النســاء ضحايــا العنــف فــي الوســط العائلــي أن األب هــو الممــارس األول للعنــف متبوعــا بــاألخ. ويمكــن 
ــلطتهما  ــد س ــات وتأكي ــرأة، أو إثب ــاة أو الم ــة الفت ــي تربي ــا ف ــن أحقيتهم ــوع م ــن ن ــر ع ــرة كتعبي ــذه الظاه ــير ه تفس

ــت. ــت أو األخ ــرف البن ــة ش ــي حماي ــؤوليتهما ف ومس
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22.3 بالمائة من التلميذات والطالبات تعرضن للعنف في الوسط التعليمي

التعرض للعنف في الوسط التعليمي

أشكال العنف التي تم التعرض لها في الوسط التعليمي

العنف في الوسط التعليمي هو األكثر ارتفاعا في المجال القروي. 

ويعتبــر العنــف النفســي أكثــر األشــكال انتشــارا فــي الوســط التعليمــي، والــذي يتجلــى فــي عنــف لفظــي )الشــتم أو 
الســخرية أو التحقيــر...( يمارســه األســتاذ أو الطاقــم اإلداري للمؤسســة التعليميــة، وكــذا التاميــذ فــي مــا بينهــم.



20

24.3 بالمائة من النشيطات المشتغالت تعرضن للعنف في الوسط المهني

التعرض للعنف في الوسط المهني

أشكال العنف التي تم التعرض لها في الوسط المهني

ــا  ــوع، وأبرزه ــى الن ــي عل ــز المبن ــا التميي ــكال، أصله ــة األش ــف مختلف ــاالت عن ــجل ح ــي يس ــط المهن ــوم أن الوس معل
ــون. ــل أو الزب ــؤول أو الزمي ــرف المس ــن ط ــارس م ــن أن يم ــذي يمك ــي، وال ــف النفس العن
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30.9 بالمائة من النساء المطلقات واألرامل تعرضن للعنف بعد الطالق أو الترمل

التعرض للعنف بعد الطالق أو الترمل

أشكال العنف التي تم التعرض لها بعد الطالق أو الترمل

مرحلــة الطــاق أو الترمــل عــادة مــا تكــون مؤلمــة ومصاحبــة بهشاشــة، أحيانــا موســومة بالتعنيــف المــادي، إذ يمثــل 
العنــف االقتصــادي 54.6 بالمائــة مــن مجمــوع حــاالت العنــف المعاشــة بعــد الطــاق أو الترمــل، ومنهــا االمتنــاع عــن 

النفقــة بالنســبة للمطلقــات، والحرمــان أو المنــع مــن اإلرث بالنســبة لألرامــل.
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52.5 بالمائة من النساء المتزوجات تعرضن للعنف في الوسط الزوجي

التعرض للعنف في الوسط الزوجي

أشكال العنف التي تم التعرض لها في الوسط الزوجي

ــن  ــة م ــبة 96.5 بالمائ ــل نس ــث يمث ــي، حي ــط الزوج ــي الوس ــة ف ــف ممارس ــكال العن ــر أش ــي أكث ــف النفس ــر العن يعتب
أشــكال العنــف. ويبقــى الــزوج هــو المعّنــف الــذي تــردد كثيــرا علــى لســان المبحوثــات بنســبة 92.4 بالمائــة، تليــه والــدة 

الــزوج بنســبة 3.9 بالمائــة، ثــم فــرد مــن أســرته بـــ2.3 بالمائــة، ووالــد الــزوج بـــ1.4 بالمائــة. 

وهــذا يرجــع فــي العمــوم إلــى الــزوج الــذي قــد يعتبــر نفســه صاحــب حــق فــي التحكــم فــي الزوجــة بأمرهــا، أو منعهــا 
مــن نــوع مــن اللبــاس، أو منعهــا مــن الخــروج، أو إجبارهــا علــى اإلجهــاض.. وهــذا يطــرح قضيــة تصــور الرجــل للعاقــة 

الزوجيــة، هــل هــي عاقــة تملكيــة أم عاقــة تعاقديــة مبنيــة علــى ميثــاق غليــظ؟
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54.4 بالمائة من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة

التعرض للعنف في سياق الخطوبة

أشكال العنف التي تم التعرض لها في سياق الخطوبة

ــكال  ــن أش ــة م ــل 95.5 بالمائ ــث يمث ــب، حي ــرف الخطي ــن ط ــة م ــف ممارس ــكال العن ــر أش ــي أكث ــف النفس ــر العن يعتب
العنــف. ومــن الخصائــص السوســيو ديمغرافيــة للخطيــب المعّنــف، كمــا وصفتهــا النســاء الضحايــا، أنــه نشــيط مشــتغل 

)%98.7(، ومتمــدرس )9 حــاالت مــن أصــل 10(.
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13.4 بالمائة من مجموع النساء المغربيات ما بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف 
اإللكتروني )أي 1.470.549 امرأة(

تعرض النساء للعنف اإللكتروني

العنف اإللكتروني حسب أعمار النساء

تعتبــر الشــابات أكثــر النســاء عرضــة للعنــف اإللكترونــي بنســبة 30.1 بالمائــة، وكلمــا تقدمــت النســاء فــي الســن كلمــا 
تراجعــت هــذه النســبة. كمــا هــو شــأن النســاء العازبــات )34,6%( والتلميــذات )%52,3(.
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النساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن األكثر عرضة للعنف اإللكتروني: 
التحرش )71.2%( يليه السب والقذف )37.5%( فإرسال مواد إباحية )%23(

أفعال العنف اإللكتروني

العالقة بالمعّنف اإللكتروني
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العنف اإللكتروني حسب المستوى التعليمي

العنــف اإللكترونــي بنســبة 13.4 بالمائــة هــو عنــوان للزمــن اإللكترونــي والرقمــي والفضــاء األزرق, وهــو العنــف الــذي 
تتعــرض لــه الفئــة العمريــة 18 و25 ســنة بنســبة 30.1 بالمائــة، 46.3 بالمائــة مــن مجمــوع النســاء المعّنفــات إلكترونيــا 

هــن حامــات لشــواهد التعليــم العالــي. 

ويغلــب التحــرش علــى باقــي أنــواع العنــف، والــذي قــد يرجــع إلــى دوافــع التســلية أو نــوازع البرهنــة علــى الذكــورة. كمــا 
أن إرســال المــواد اإلباحيــة قــد ترجــع إلــى اإلمكانيــة التــي يســمح بهــا التواصــل عبــر الفضــاء األزرق بأســماء مســتعارة 

وهويــات وهميــة..
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في 93.4 بالمائة من حاالت العنف
ف هو سلوك النساء المعنفات اإلحجام عن تقديم أية شكاية بالمعنِّ

التحدث عن العنف الذي تم التعرض له

تقديم شكاية عن العنف الذي تم التعرض له

تحدثــت 28.2 بالمائــة مــن النســاء ضحايــا العنــف عمــا تعرضــن لــه مــع فــرد مــن األســرة أو صديقــة أو جــارة أو جمعيــة 
نســائية أو فــي شــبكة للتواصــل االجتماعــي أو راديــو.. أو غيرهــا.

وتعتبــر النســاء المطلقــات أو األرامــل ضحايــا العنــف هــن األكثــر مبــادرة لتقديــم شــكاية فــي شــأن العنــف، حيــث أن 29.3 
بالمائــة قدمنهــا، علــى خــاف النســاء ضحايــا العنــف فــي األوســاط األخرى.
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النتائج الرئيسية للبحث الكيفي   

هــم الشــق الكيفــي جهــات فاعلــة فــي مجــال محاربــة العنــف، ســواء كانــت قطاعــات حكوميــة أو مؤسســات وطنيــة أو 
جمعيــات المجتمــع المدنــي، ليكّمــل المعطيــات الكميــة المجمعــة.

المقابالت مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية

المستجوبون

ممثلــو 16 مؤسســة: 9 وزارات، و3 مجالــس وطنيــة، ومديريتــان عامتيــن، ومنظمة عمومية 	 
ــة وطنية وهيئ

عينــت كل مؤسســة ممثــل)ة( أو ممثليــن عنهــا، والذيــن كانــوا فــي أغلب األحيان مســؤولين 	 
عــن أقســام أو بنيــات مكلفــة بتدبيــر ملــف العنف تجاه النســاء

محاور المقابلة

التعــرف علــى دور القطاعــات والمؤسســات المســتجوبة فــي مجــال محاربــة العنــف تجــاه 	 
النســاء

معرفــة منظــور القطــاع أو المؤسســة للسياســات االجتماعيــة فــي مجــال محاربــة العنــف 	 
تجــاه النســاء

معرفة تحليل القطاع لإلطار المؤسساتي والحكامة	 

التعرف على موقف القطاع من تجربة التنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات	 

تبين بعض االقتراحات لتجويد االشتغال في مجال محاربة العنف تجاه النساء	 

المجموعات البؤرية مع جمعيات المجتمع المدني

المستجوبون
53 مشــاركة ومشــارك يمثلــون 50 جمعيــة وطنيــة ومحليــة مــن مختلــف جهــات المملكــة 	 

قانونيــا ونفســيا واجتماعيــا، وذلــك ضمــن 4 مجموعــات بؤريــة

محاور المناقشة 

المقتضيات التشريعية	 

 التحسيس والوقاية من العنف	 

 حماية المرأة من العنف	 

 خدمات التكفل بالضحايا	 
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1. خالصات المقابالت شبه الموجهة

في مجال التشريع والتخطيط

إدمــاج إجــراءات خاصــة بالمــرأة المغربيــة المهاجــرة المعّنفــة في االســتراتيجية 	 
الوطنية

التسريع بتفعيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء	 

ــع القطاعــات 	  ــوع علــى جمي ــا الن ــة مكلفــة بقضاي ــات إداري تعميــم مأسســة بني
الحكوميــة واإلدارات العموميــة

في مجال تنزيل القانون

إشراك قضاة النيابة العامة للمساعدة على التوعية والتحسيس	 

إخراج المجلس االستشاري لألسرة والطفولة	 

تقوية ودعم مراكز اإليواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف	 

ــل، 	  ــن العم ــع أماك ــي جمي ــات ف ــاء المعنف ــتقبال النس ــا اس ــداث خاي ــز وإح تعزي
ــرة  ــرة الظاه ــل محاص ــن أج ــا، م ــا خاص ــة أو قطاع ــت إدارات حكومي ــواء كان س

االرتقاء بوحدات النوع في الوزارات إلى أقسام أو مصالح	 

تعميــم خايــا التكفــل علــى النــوادي النســوية التابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة، 	 
مــع ضمــان تأطيرهــا بكفــاءات مهنيــة مكونــة تكوينــا جيــدا

إيجــاد نــواب متفرغيــن لقضايــا العنــف ضــد النســاء واألطفــال، علمــا بــأن هنــاك 	 
خصاصــا كبيــرا فــي عــدد القضــاة

إعــادة النظــر فــي الخبــرات والتقاريــر الطبيــة، حيــث مــن الضــروري إيجــاد نمــوذج 	 
موحــد

تسريع البت في قضايا العنف ضد النساء لتفادي اندثار وسائل اإلثبات	 

توســيع أدوار تدخــل المجتمــع المدنــي، بمــا يضمــن مواكبتــه ألطــوار الشــكايات 	 
إلــى حيــن إصــدار األحــكام والمســاعدة علــى تنفيذهــا

ــات فــي مراكــز االســتقبال فــي مجــال الهجــرة، 	  ــن المســاعدات االجتماعي تكوي
ــة ــة المعنف ــرأة المغربي ــة بالم ــاكل الخاص والمش

إحــداث مســار تكفلــي خــاص بمرتكبــي العنف ضــد النســاء، وإخضاعهــم للعاجات 	 
والتكوينــات الازمة

تكويــن مختصيــن فــي مجــال الطــب الشــرعي وعلــم النفــس، وتعيينهــم بالوحدة 	 
المركزيــة المكلفــة بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنف

ــا 	  ــؤولية، مم ــب المس ــى مناص ــول إل ــى الوص ــاعدتها عل ــرأة ومس ــن الم تمكي
ــات ــر العقلي ــي تغيي ــع، وبالتال ــدى المجتم ــا ل ــر صورته ــمح بتغيي سيس
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في مجال التنسيق

تقويــة أدوار التنســيق الموكولــة، بحكــم االختصــاص، لــوزارة األســرة والتضامــن 	 
والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة

تعزيــز دور النيابــة العامــة فــي التنســيق جهويــا وإقليميــا فــي مــا يخــص مســار 	 
التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف

تشــجيع التنســيق بيــن مختلــف المؤسســات بغايــة ممارســة تدبيــر شــامل فــي 	 
حــاالت العنــف

التنســيق بيــن جهــاز تفتيــش الشــغل وخايــا مناهضــة العنــف ضــد النســاء فــي 	 
مــا يخــص العنــف داخــل المقاولــة أو فــي أماكــن العمــل، مــع إعــداد ووضــع دليــل 

خل للتد

إشراك وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية في مختلف بنيات وخايا التكفل	 

في مجال التوعية والتحسيس

التركيز على تغيير العقليات، ألن القانون وحده غير كاف	 

إعــداد كتيبــات تحسيســية مبســطة تــوزع داخــل المؤسســات، وإنجــاز برامــج 	 
تلفزيونيــة خاصــة

ــاء 	  ــد النس ــف ض ــا العن ــيس بقضاي ــي للتحس ــي تفاعل ــع إلكترون ــداث موق إح
ــال واألطف

ــة العنــف الممــارس ضــد النســاء، طــول الســنة، مــع 	  تكثيــف حمــات محارب
ــخ ــة ومســرحية... ال ــة وإعامي ــدة فني ــكار أســاليب جدي ابت
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2. خالصات المجموعات البؤرية

في مجال التوعية والتحسيس

تكثيف الحمات التحسيسية حول العنف تجاه النساء	 

ــا، 	  ــه كام ــوم ب ــي أن يق ــذا ينبغ ــال، ل ــذا المج ــي ه ــام ف ــوري لإلع ــدور المح ال
فالقانــون وحــده لــن يكــون مجديــا، ألن كثيريــن يجهلــون وجــوده بســبب األميــة 
أو يعتبــرون أن العاقــة بيــن المــرأة والرجــل عاقــة شــخصية ال دخــل للغيــر فيهــا

مضاعفة جهود الجميع للتحسيس بخطورة العنف ضد النساء	 

تنظيــم جوائــز تحفيزيــة ألحســن فيلــم أو ســيناريو أو إعــان حــول الموضــوع، 	 
ــم  ــي وتقدي ــز الوع ــرأة وتعزي ــة الم ــى حماي ــة إل ــادرات الرامي ــجيع كل المب وتش

ــل ــات التكف خدم

في مجال التنسيق

التنسيق بين مراكز االستقبال وتبادل الخبرات والتجارب	 

إشــراك المجالــس العلمــي فــي عمليــات التحســيس، وإبعــاد »المحدثيــن« 	 
العشــوائيين عــن الموضــوع

إشراك المجتمع المدني في مختلف االستراتيجيات واإلجراءات	 

تقوية التنسيق على المستوى المحلي	 

في مجال تنزيل القانون

الحــرص علــى أال يتــم صــرف الزوجــة المشــتكية أو محاولــة ثنيهــا عنــد لجوئهــا 	 
إلــى مركــز الشــرطة لتقديــم شــكايتها

ضــرورة التفكيــر فــي إجــراءات بديلــة كإنشــاء مؤسســة الوســيط لمرافقــة 	 
ــزواج ــذ ال ــا، أي من ــة تكونه ــذ بداي ــرة من األس

ضرورة تفعيل آليات الردع وآليات التكفل	 

ضرورة حل مشكل اإليواء للنساء ضحايا العنف الزوجي	 

في مجال دعم الجمعيات

دعم مراكز استقبال النساء ضحايا العنف ماديا وتقنيا	 

تفعيل ميزانية النوع وتخصيص ميزانية للنوع في المجالس الجماعية	 

الرفــع مــن ميزانيــة وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة، 	 
وعقــد اتفاقيــات بيــن القطاعــات 

للمســاعدات االجتماعيــات والعامــات فــي مراكــز 	  تدريــب وتكويــن علمــي 
اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف
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