
العنف ضد النساء 
خالل فترة الحجر الصحي 

وحالة الطوارئ الصحية

تقرير بشأن :

 شبكة مراكز الرابطة 

إجناد ضد عنف النوع 

نونبر 2020



العنف ضد النساء 
خالل فترة الحجر الصحي 

وحالة الطوارئ الصحية

تقرير بشأن :

 شبكة مراكز الرابطة 

إجناد ضد عنف النوع 

نونبر 2020





تقرير   العنف ضد النساء خالل فترة الحجرالصحي وحالة الطوارئ الصحية

3

الفهرس

تقدمي عام ................................................................................................................ 05   

I - رصد وحتليل ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات خالل فترة احلجر 
وحالة الطوارئ الصحية .................................................................................. 10  

قراءة يف احصائيات ومميزات العنف ضد النساء والفتيات. 1
من خالل عمل منصات االستماع والدعم النفسي والقانوني .................. 10

بوح املعنفات وشهادات املستمعات خالل احلجر . 2
وحالة الطوارئ الصحية: حكايات مؤملة .................................................... 20 

II - مالحظات وتوصيات فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز الرابطة 
إجناد ضد عنف النوع ...................................................................................... 31 

III - بعض دروس جتربة االستماع عن بعد خالل أزمة كورونا ....................... 48

IV - امللحقات: ...................................................................................................... 55  

مراسالت وبيانات ترافعية خالل احلجر وحالة الطوارئ الصحية .55  	 
ملصقات منصات االستماع والتوجيه القانوني والنفسي ................. 69  	 
 روابط التصريحات الصحفية ............................................................ 72  	 





تقرير   العنف ضد النساء خالل فترة الحجرالصحي وحالة الطوارئ الصحية

5

� تقديم عام 

ــا املســتجد  ــروس كورون ــة ســنة 2020 انتشــار في ــم مــع بداي شــهد العال
ــم  ــأن العال ــة يف 11 مــن مــارس ب ــت منظمــة الصحــة العاملي ــث أعلن ــد 19 حي كوفي
أمــام جائحــة مــن املتوقــع ان تكــون لهــا تداعيــات خطيــرة علــى البشــرية، بحيــث 
تتجــاوز العواقــب الصحيــة املباشــرة إلــى اخــرى اقتصاديــة واجتماعيــة، خصوصــا 
وأن هاتــه اجلائحــة قــد عــرت علــى هشاشــة االنظمــة الصحيــة واالجتماعيــة 

للــدول مــع تفاوتــات كبيــرة بينهــا.
وعلــى غــرار مــا اتخذتــه معظــم دول العالــم من اجــراءات وتدابيرللتصدي 
لهــذا الوبــاء واحلــد مــن انتشــاره علــى مختلــف االصعــدة، فقــد قامــت الســلطات 
العموميــة املغربيــة بدورهــا بعــدة إجــراءات احترازيــة واســتباقية رياديــة مــن أجــل 
احلــد مــن تفشــي الوبــاء، علــى رأســها إعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة ومطالبــة 
املواطنــن واملواطنــات بالبقــاء يف منازلهــم يف إطــار تدابيــر احلجــر وحالة الطوارئ 
الصحيــة  وإنشــاء صنــدوق خــاص بتدبيــر جائحــة كورونــا تبعــا لتعليمــات ملكيــة 
مــن بــن أهدافــه تأهيــل املنظومــة الصحيــة ودعــم االقتصــاد الوطنــي عبــر دعــم 
ــة لألســر  ــر تضــررا وتقــدمي الدعــم واملســاعدة املادي ــة األكث القطاعــات االنتاجي

التــي تضــررت اقتصاديــا عقــب انقطــاع معيليهــا ومعيالتهــا عــن العمــل. 
وإذا كان لتفشــي جائحــة كوفيــد -19 آثــارا صعبــة علــى كافــة أفــراد 
املجتمــع طالــت جميــع املناحــي، فــإن بعــض الشــرائح والفئــات تبقــى األكثــر تضــررا 
ونخــص هنــا بالذكــر النســاء، حيــث انتبهــت مبكــرا إلــى هــذه األوضــاع املنظمــات 
النســائية والشــبكات املشــتغلة يف مجــال مناهضــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء 
ضمنهــا فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء التــي تعبــأت يف إطــار خطــة متكاملــة 
للمســاهمة يف احلــد مــن انتشــار الوبــاء ورصــد وفضــح والترافــع بشــأن مظاهــر 
العنــف والتمييــز ضــد النســاء ومرافقتهــن منــذ انطــالق فتــرة احلجــر وحالــة 

ــة. الطــوارئ الصحي
إن االشــتغال علــى مظاهــر العنــف والتمييــز ضــد النســاء خــالل االزمــة 
الصحيــة شــكل حتديــا بالغــا ومســؤولية جســيمة بالنظــر إلــى الطابــع املفاجــئ 
وغيــر املســبوق النتشــار اجلائحــة ولتعقيداتهــا وتداعياتهــا املركبــة وبالنظــر أيضــا 
ــك خــالل  ــا بال ــة فم ــة مت رصدهــا يف االوضــاع العادي ــات واقعي ملؤشــرات ومعطي
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األزمــات »كأزمــة كوفيــد 19 » التــي اجبــرت النســاء علــى البقــاء مــع املعنِّفــن طــوال 
الوقــت.

 وقبــل االزمــة الصحيــة بشــهور قليلــة، أكــدت األرقــام الصــادرة يف دجنبــر 
ــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط أن ظاهــرة العنــف  2019 مــن خــالل بحــث أجرت
ضــد النســاء الزالــت مستشــرية داخــل املجتمــع املغربــي، إذ صرحــت 7,6 مليــون 
ــراوح أعمارهــن مــا بــن 15 و74 ســنة بتعرضهــن للعنــف،  ــي تت مــن النســاء اللوات
وهــو مــا ميثــل نســبة انتشــار للعنــف ضــد النســاء تبلــغ %57 مــن مجمــوع الســاكنة 
ــي  ــف العائل ــف الزوجــي والعن ــذي يضــم العن ــي ال ــف املنزل ــا أن العن النســوية. كم
الــذي تعانــي منــه 6,1 مليــون مــن النســاء ارتفــع بنقطــة واحــدة مقارنــة مــع ســنة 

2009 حيــث بلغــت نســبة انتشــار هــذا النــوع مــن العنــف ضــد النســاء 52%. 

ــه »وبالرغــم مــن طابعــه  ــة لنفــس البحــث أن ــج األولي كمــا أظهــرت النتائ
البنيــوي، عــرف العنــف بشــكل عــام تراجعــا بــن 2009 و2019 حيــث انخفضــت 
نســبة النســاء الالئــي تعرضــن لفعــل واحــد مــن العنــف علــى األقــل، ب 6 نقــاط 
منتقلــة مــن 63 ٪ إلــى 57٪«. فيمــا ارتفعــت نســب بعــض أشــكال العنــف منهــا 
العنــف االقتصــادي الــذي ســجل »ارتفاعــا ب 7 نقــاط منتقلــة مــن 8 ٪ إلــى 15 ٪، 
والعنــف اجلنســي ب 5 نقــاط مــن 9 ٪ إلــى 14 ٪. وقــد مت تســجيل نفــس املنحــى 
يف الوســطن احلضــري والقــروي، باســتثناء العنــف اجلســدي الــذي ارتفــع ب 4 
ــن 9 ٪ ســنة 2009 إلــى 13 ٪ ســنة  ــال بذلــك م ــة منتق ــاط يف املناطــق القروي نق

.»2019
ــة الســامية  ــالغ صادرعــن املندوبي ــرز ب ــد 19 أب ويف ســياق جائحــة كوفي
ــوت هــن  ــات البي ــوم العاملــي للســكان لســنة 2020 أن رب للتخطيــط، مبناســبة الي
االكثــر إصابــة باالضطرابــات النفســية املرتبطــة بأزمــة كوفيــد 19 )النــوم، اخلــوف، 

الســلوك املهــووس...( مــن نظرائهــم الرجــال. 

وعلــى املســتوى الدولــي، فقــد ســبق لألمــن العــام لــألمم املتحــدة أن 
حــذر مــن كــون آثاراجلائحــة قــد تعانــي منهــا النســاء بشــكل أشــد وأن هــذا األمــر 
ــه  ــا، وأن ــوارق بينهم ــق الف ــن اجلنســن ويعم ــى املســاواة ب ــر عل مــن شــأنه أن يؤث
»بالنســبة للعديــد مــن النســاء والفتيــات، فــإن أكثــر مــكان يلــوح فيــه خطــر العنــف 
هــو املــكان الــذي يُفتــرض فيــه أن يكــون واحــة األمــان لهــّن، أال وهــو املنــزل«. وحــث 
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االمــن العــام لــألمم املتحــدة جميــع احلكومــات علــى جعــل منــع العنــف ضــد املــرأة 
وجبــر الضــرر النــاجت جــّراء هـــذا العنــف جــزءا رئيســيا مــن خططهــا الوطنيــة 
للتصــدي لكوفيــد-19، وهــذا يعنــي زيــادة االســتثمار يف اخلدمــات اإللكترونيــة 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي. وطالــب بإنشــاء »أنظمــة إنــذار طارئــة يف الصيدليــات 

ومحــالت البقالــة«.

وأعلنــت هيئــة االمم املتحــدة للنســاء »أنــه مــن املرجــح أن يزيــد وبــاء 
كورونــا مــن عــدم املســاواة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي يف جميــع انحــاء العالــم 
وان النســاء ســوف يعانــن باإلضافــة الــى االثــار االقتصاديــة املتمثلــة يف عــدم 
قــدرة النســاء أكثــر مــن اي وقــت مضــى احلصــول علــى العمــل الالئــق وكــذا 
خدمــات الرعايــة الصحيــة فــإن النســاء والفتيــات قــد عانــن مــن العنــف خــالل 
هاتــه األزمــة وذلــك بســبب تواجدهــن املســتمر مــع املعنفــن معزولــن عــن احمليــط 

ــة مؤسســة لتقــدمي املســاعدة لهــن«.  ــي وعــن اي العائل

دعــم  يف  لدورهــا  وتعزيــزا  الذكــر  الســالفة  باملعطيــات  منهــا  ووعيــا 
ــا العنــف والناجيــات منــه خصوصــا خــالل فتــرة احلجــر  ومــؤازرة النســاء ضحاي
وحالــة الطــوارئ الصحيــة العصيبــة، أطلقــت فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء جتربة 
االســتماع عــن بعــد للنســاء ضحايــا العنــف والناجيــات منــه عبــر تعميــم هواتــف 
ــت  ــوع. وعمل ــف الن ــز شــبكة الرابطــة إجنــاد ضــد عن املســتمعات يف شــبكة مراك
علــى توفيــر الدعــم النفســي والقانونــي للنســاء عبــر وضــع منصتــن األولــى للدعــم 
النفســي عــن طريــق أخصائيــن وأخصائيــات يف مجــال علــم النفــس والكوتشــينغ 
وأخــرى لتقــدمي االستشــارات والدعــم القانونــي واملســاعدة القضائيــة أشــرف 

ــة. ــة للفدرالي ــات مــن الشــبكة القانوني عليهــا محامــون ومحامي

وتبعــا لذلــك واظبــت الفدراليــة خــالل فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ 
الصحيــة علــى الرصــد وعلــى إصــدار بيانــات وتصريحــات صحفيــة والتواصــل مــع 
الــرأي العــام ومــع املؤسســات املعنيــة للترافــع حــول قضايــا مســتعجلة وللتنبيــه ودق 
ــرة  ــر ظاهــرة العنــف ضــد النســاء خــالل فت ناقــوس اخلطــر حــول اســتمرار تواث

احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة )الوثائــق يف امللحقــات(.



8

فدرالية رابطة حقوق النساء/ شبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع 

وجتــدر اإلشــارة مــن جهــة أخــرى، أنــه، وقبــل بدايــة اجلائحــة، شــهد 
املغــرب مــرور ســنة ونصــف فقــط علــى دخــول القانــون 13-103 بشــأن العنــف 
ضــد املــرأة، حيــز التطبيــق وعلــى الرغــم مــن املالحظــات والثغــرات التــي ســجلتها 
الفدراليــة حــول هــذا القانــون، فإنــه يبقــى مكســبا وإطــارا قانونيــا مهمــا وإيجابيــا 
يف مســار إقــرار احلقــوق اإلنســانية للنســاء ومناهضــة العنــف والتمييــز ضدهــن، 
حيــث اعتبــر القانــون بعــض أشــكال العنــف العائلــي كجرائــم، وحــدد بعــض التدابير 
الوقائيــة، كمــا وفــر بعــض األشــكال احلمائيــة اجلديــدة للضحايــا، باإلضافــة الــى 

أن هــذا القانــون نــص علــى مــا يلــي: 
بعــض  بخصــوص  اجلنائــي  القانــون  يف  الــواردة  العقوبــات،  تشــديد   	  
أشــكال العنــف التــي ترتكــب يف إطــار العائلــة، واعتبارهــا جرائــم كالــزواج 
القصــري، وتبديــد األمــوال أواملمتلــكات بهــدف اإلفــالت مــن أداء النفقــة 
أو تبديــد املبالــغ املترتبــة علــى الطــالق، وطــرد وتغريــب الزوجــة مــن البيــت 
العائلــي، والتحــرش اجلنســي العلنــي )يف املجــال العــام( ويف شــبكات 

االجتماعــي. التواصــل 
	  وألــزم الســلطات العموميــة علــى اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة، مبــا يف ذلــك   
وضــع برامــج تــروم التوعيــة بصــورة أفضــل بخصــوص ظاهــرة العنــف 
ــا خاصــة مكلفــة  ــى إنشــاء خالي ــى النســاء. وينــص أيضــا عل املمــارس عل
بتلبيــة حاجيــات النســاء يف احملاكــم، واملصالــح احلكوميــة، وقــوات األمــن، 
كمــا ينــص علــى إحــداث خاليــا محليــة، وجهويــة ووطنيــة، مكلفــة بالقضايا 

اخلاصــة بالنســاء.
وعلــى الرغــم مــن تلــك اجلوانــب املضيئــة يف القانــون 13-103 بشــأن 
ــرة احلجــر  ــان فت ــف ضــد النســاء، ف ــرأة، للتصــدى لظاهــرة العن ــف ضــد امل العن
وحالــة الطــوارئ الصحيــة جعلــت تطبيقــه علــى احملــك وأظهــرت بعــض مزايــاه، يف 
حــن أبــرزت أكثــر مــن أي وقــت مضــى الثغــرات والنواقــص التــي تشــوبه كتشــريع 
وكآليــة ملناهضــة العنــف املبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي، والتــي ســبق لفدراليــة 
رابطــة حقــوق النســاء أن أثارتهــا يف وقتهــا، وســيكون هــذا التقريــر فرصــة دراســية 

وميدانيــة للوقــوف عليهــا مــن جديــد.
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مراكــز  وشــبكة  الفدراليــة  باشــرته  الــذي  املضنــي  للعمــل  وكتتويــج 
الرابطــة اجنــاد يأتــي التقريــر احلالــي أيضــا كثمــرة لتراكــم املجهــودات واملعطيــات 
واالســتنتاجات يف مختلــف جوانــب مقاربــة العنــف املبنــي علــى النــوع يف ظــل 
االزمــة الصحيــة، وليســلط الضــوء علــى الوضعيــات واحلــاالت مــع تقــدمي لألرقــام 
واإلحصائيــات والشــهادات التــي مت جتميعهــا خــالل هــذه الفتــرة. كمــا يقــدم 
حتليــال لهــذه املعطيــات وفــق منظــور النــوع االجتماعــي الــذي يعتبــر العنــف ضــد 
النســاء انتهــاكا حلقوقهــن، ويعتبــر احلكومــة عبــر مؤسســاتها الوطنيــة واجلهويــة 
صاحبــة التــزام يفــرض عليهــا مبــدأ العنايــة الواجيــة مــع وقايــة النســاء وحمايتهــن 

ــاة.  مــن العنــف بــل والتكفــل بهــن وجبــر اضرارهــن بعــد معاقبــة اجلن



10

فدرالية رابطة حقوق النساء/ شبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع 

I - رصــد وتحليــل ظاهــرة العنــف ضــد النســاء والفتيــات خــال فتــرة   
الحجــر  وحالــة الطــوارئ الصحيــة.  

ــز  ــوع االجتماعــي مــن بــن مظاهــر التميي ــى الن ــي عل ــر العنــف املبن يعتب
الذي يطال النســاء وانتهاكا حلقوقهن االنســانية، ومؤشــرا على خلل يف العالقات 
االجتماعيــة املبنيــة علــى ســلطوية الرجــال ودونيــة النســاء. وتعــد األزمــات واألوبئــة 
مــن بــن العوامــل التــي تســاهم يف تفاقــم مآســي ومعانــاة النســاء مــع العنــف بشــتى 
أشــكاله وجتلياتــه. ولــكل هاتــه اإلعتبــارات، فــإن فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء 
كانــت واعيــة منــد بدايــة هاتــه األزمــة الصحيــة بهــذا املشــكل وجنــدت كل طاقاتهــا 
مــن اجــل دعــم النســاء والفتيــات ومــؤازرة الضحايــا والناجيــات مــن العنــف وكــذا 

رصــد وتتبــع كل اإلجــراءات والتدابيــر التــي اتخــذت يف هــذا املجــال.
قــراءة فــي احصائيــات العنــف ضــد النســاء والفتيــات مــن خــال  	)1 	
والقانونــي: النفســي  والدعــم  االســتماع  منصــات  عمــل 

منــد بدايــة اإلعــالن عــن تدابيــر حالــة الطــوارئ الصحيــة واحلجــر، 
وضعــت شــبكة الرابطــة اجنــاد ضــد عنــف النــوع منصــة لالســتماع رهــن إشــارة 
ــد  ــرب، ولق ــف مناطــق املغ ــن مختل ــا اســتقبال اتصــاالت النســاء م النســاء هدفه

عرفــت هاتــه االتصــاالت تزايــدا مطــردا طيلــة مــدة احلجرالصحــي. 

ونعــرض يف هــذا التقريــر االحصائيــات املرتبطــة بظاهــرة العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات يف احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة، وذلــك خــالل الفتــرة 

املمتــدة بــن 16 مــارس و31 أكتوبــر 2020. 

أ . عدد الحاالت :

اســتقبلت منصــة االســتماع الســالفة الذكــر ومراكــز شــبكة إجنــاد 1774 
اتصاال هاتفيا للتصريح بالعنف من 1038 امرأة عبر مختلف التراب الوطني، وقد 
 الحظت فدرالية رابطة حقوق النساء عند حتليلها لهاته املعطيات أن العنف املبني 
علــى النــوع قــد ارتفــع خــالل فتــرة احلجــر والطــوارئ الصحيــة بنســبة كبيــرة علــى 
الرغــم مــن أن ظــروف احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة لــم تتــح لــكل النســاء 
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ــا يتضــح مــن  ــه، كم ــح ب ــه والتصري ــغ عن ــة التبلي ــف امكاني ــا العن ــات ضحاي والفتي
خــالل اجلــدول ادنــاه.

نسبة التضاعفنسبة الزيادة 20192020
عدد النساء 

ضحايا العنف
1,3 مرة 789103831,6%

يتضــح مــن خــالل حتليــل املعطيــات الســالفة الذكــر أن العنــف املمــارس 
ضــد النســاء خــالل احلجــر والطــوارئ الصحيــة قــد تفاقــم وزادت حدتــه وذلــك 

راجــع لعــدة عوامــل منهــا علــى وجــه اخلصــوص:

	  ظــروف احلجــر التــي جتعــل كل مكونــات العائلــة مــن رجــال ونســاء   
ــام يف األســبوع  ــة 24 /24 ســاعة و7/7 أي يقتســمون نفــس الفضــاء طيل

املعنِّــف؛ مــع  باســتمرار  أصبحــت  الضحيــة  وبالتالــي 
والنفســية  االقتصاديــة  الضغــوط  أن  حيــث  الذكــوري،  الفكــر  ســيادة    	  
تزامنــت مــع احلجــر وجعلــت الرجــال يصبــون غضبهــم وعنفهــم علــى 

األســر؛ داخــل  األضعــف  احللقــة  والفتيــات  النســاء 
	  عــدم احلســم يف تطبيــق تدابيــر حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف   
ــود  ــالن الع ــف ضــد النســاء يجع ــا العن وإصــدار أحــكام رادعــة يف قضاي
واالســتمرارية مــن خصائــص العنــف ضــد النســاء بشــكل عــام واثنــاء 

خــاص؛ بشــكل  احلجــر 
	  فقــدان العديــد مــن النســاء والفتيــات املعيــالت لألســر ملــورد رزقهــن   
ــي  ــف األزواج وباق ــل عن ــكل، جع ــر املهي خاصــة العامــالت يف القطــاع غي
يف  االســتمرار  علــى  قدرتهــن  لعــدم  عليهــن  يتضاعــف  العائلــة  افــراد 
االنفــاق واالســتجابة لطلبــات املعنفــن املاديــة التــي ال تنتهــي خاصــة منهــم 

والكحــول...  املخــدرات  علــى  املدمنــن 
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ب . أشكال العنف المصرح بها:

ســجلت فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء مــا مجموعــه 4663 فعــل عنــف 
مــورس علــى النســاء والفتيــات مبختلــف انواعــه وجتلياتــه خــالل الفتــرة ذاتها حيث 

شــكل العنــف النفســي أعلــى نســبة كمــا يوضــح ذلــك اجلــدول واملبيــان اســفله:

النسبة املئوية العدد  أشكال العنف
47,9 2235 النفسي 
26,9 1256 االقتصادي-االجتماعي
15,2 709 اجلسدي
5,1 237 اجلنسي
4,5 209 القانوني
0,4 17 االلكتروني 
100 4663 املجموع
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يالحــظ مــن األرقــام الســالفة الذكــر أن العنــف الــذي مــورس علــى 
ــكل  ــف النفســي ب ــة يتصــدره العن ــرة احلجــر والطــوارئ الصحي النســاء خــالل فت
أفعالــه والســيما أفعــال الســب والشــتم واإلهانــة وســوء املعاملــة والتهديــد بشــتى 
أشــكاله، ولعــل ذلــك راجــع لســبب رئيســي وجوهــري كــون العنــف النفســي هوعنــف 
 مــالزم لباقــي أشــكال العنــف األخــرى وخاصــة منهــا العنــف اجلســدي واجلنســي 
العنــف  فيهــا  ميــارس  التــي  للحــاالت  باإلضافــة  تقريبــا،  احلــاالت  جميــع  يف 
مــن اإلشــارة  األخــرى. وهنــا البــد  العنــف  أنــواع  باقــي  النفســي مبعــزل عــن 
لكــون النســاء عشــن العنــف النفســي بشــكل مضاعــف خــالل احلجــر وحالــة 
الطــوارئ الصحيــة، فباإلضافــة للضغوطــات املرتبطــة باخلــوف مــن الوبــاء ومــن 
مســتقبل باتــت معاملــه غيــر واضحــة، الشــيء الــذي أكدتــه املندوبيــة الســامية 
للتخطيــط يف بــالغ لهــا صــدر بتاريــخ 11 يوليــوز 2020 والــذي أكــد علــى أن 
 ربــات البيــوت تعرضــن للضغــط بســبب اخلــوف مــن خطــر فيــروس كورونــا أكثــر 
مــن نظرائهــم الرجــال. فباإلضافــة لــكل هاتــه الضغوطــات النفســية، ينضــاف 

لذلــك العنــف املســلط مــن قبــل الرجــل.

يأتــي بعــد ذلــك العنــف االقتصــادي واالجتماعــي الــذي تفاقــم بــدوره 
بشــكل كبيــر خــالل احلجــر والطــوارئ الصحيــة، ونســجل هنــا مــا يلــي: إن عــدم 
اإلنفــاق علــى النســاء واألطفــال تصــدرت أفعــال العنــف التي مورســت على النســاء. 
كمــا ان تعليــق عمــل احملاكــم خــالل فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة جعــل 
ملفــات النســاء املتعلقــة بالنفقــة واملســتحقات الناجتــة عــن الطــالق اوغيــره تــراود 

مكانهــا، والنتيجــة نســاء مــن دون مــورد. 

كمــا ســجلت فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء تزايــد العنــف السوســيو 
اقتصــادي ضــد النســاء خــالل فتــرة احلجــر والطــوارئ الصحيــة. حيــت تعــددت 
افعالــه وجتلياتــه وكان ســببا يف تفاقــم اوضــاع الهشاشــة والفقــر يف صفــوف 
ويشــتغلن يف  لألســر  معيــالت  منهــن  كبيــرا  عــددا  أن  اعتبــار   علــى  النســاء. 
االقتصــاد غيــر املهيــكل يف غيــاب ادنــى شــروط وظــروف العمــل الالئــق املراعــي 

للحمايــة االجتماعيــة والصحيــة.

للعنــف  مظاهــر  عــدة  النســاء  حقــوق  رابطــة  فدراليــة  رصــدت  إذ 
ــد  ــا عــدم متكــن العدي ــة منه ــرة احلجــر والطــوارئ الصحي االقتصــادي خــالل فت
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مــن النســاء االســتفادة  مــن االعانــات التــي خصصتهــا الســلطات العموميــة لألســر 
املعــوزة التــي اضطــر معيلهــا ومعيالتهــا للتوقــف عــن العمــل بســب احلجــر الصحــي  

ــى وجــه اخلصــوص: وذلــك راجــع لعــدة اســباب منهــا عل

ــر مــن  � ــات لألســر يف كثي ــالت احلقيقي ــد مــن النســاء هــن املعي ــون العدي  ك
احلــاالت رغــم ان الــزوج هــو رب األســرة وفــق الوثائــق االداريــة )راميــد ..(؛

 عــدم التصريــح بالعديــد منهــن  يف نظــام الضمــان االجتماعــي مــن قبــل  �
املشــغلن وأربــاب الشــركات والوحــدات االنتاجيــة والضيعــات الفالحيــة 

واملقــاوالت... ضــدا علــى القوانــن املعمــول بهــا؛

ــة  � ــال مســاهمتهن احلقيقي ــات عريضــة مــن النســاء بســبب إغف  إقصــاء فئ
يف اإلعالــة واملشــاركة يف االقتصــاد املنزلــي وتدبيرشــؤون البيــت األســري أو 
العائلــي بصفــة مباشــرة أو مــن خــالل العمــل املنزلــي وغيــره مــن األعمــال 
ــكل  ــر املهي ــة أو يف القطــاع غي ــا االقتصادي ــرف بقيمته ــر معت واحلــرف الغي

ــات املتجــوالت...( ــة، البائع ــات العممومي )العامــالت يف احلمام

وبالرجــوع الــى نتائــج البحــث األخيــر الــذي اجنزتــه املندوبيــة الســامية 
للتخطيــط ونشــرت نتائجــه األوليــة ســنة 2019 يتبــن أن العنــف اإلقتصــادي » 
اتســعت دائرتــه ب 7 نقــاط منتقلــة مــن 8  ٪ إلــى  51 ٪« كمــا أن العنــف اإلقتصادي 
يشــكل  »21٪ مــن أفعــال العنــف الزوجــي«.« فيمــا ترجــع أفعــال العنــف يف الفضــاء 

املهنــي بنســبة 43٪ إلــى التمييــز اإلقتصــادي«.

أمــا املرتبــة الثالثــة فيحتلهــا العنــف اجلســدي بنســبة %15.2 حيــث مت 
ــل  ــة قت ــة محاول ــل لســيدة وحال ــة قت ــا حال تســجيل 709 فعــل عنــف جســدي منه

لســيدة أخــرى. 

وبالرجــوع الــى نتائــج البحــث الــذي اجنزتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ونشــرت نتائجــه األوليــة ســنة 2019، الحظــت فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء أن 
ــث انخفضــت حصــة  ــن 2009 و2019 حي ــا ب ــام عــرف تراجع ــف بشــكل ع »العن
النســاء الالئــي تعرضــن لفعــل واحــد مــن العنــف علــى األقــل، ب 6 نقــاط منتقلــة 
مــن 63 ٪ إلــى 57٪ إذا مــا اعتبرنــا الفئــة العمريــة 18-64 ســنة مــن النســاء 
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موضــوع بحــث 2009«. باإلضافــة الــى كشــفها عــن معطيــات واســتنتاجات بشــأن 
مختلــف مســتويات العنــف ضــد النســاء يف حــن لــم يتطــرق البحــث الــى ظاهــرة 
خطيــرة وهــي قتــل النســاء التــي تعتبــر مــن أشــد أشــكال العنــف ضدهــن ولــم تقــدم 
أيــة إحصائيــات او قــراءة حولهــا، ونفــس الشــيء كذلــك حتــى بالنســبة لبعــض 
اإلحصائيــات القضائيــة التــي ال تصنفهــا يف خانــة العنــف املبنــي علــى النــوع؛ 
كمــا أن جانــب كبيــر مــن اإلعــالم يعتبرهــا جرائــم جنائيــة ويتحــدث عــن بشــاعتها 

وتداعياتهــا دون مقاربتهــا مــن زاويــة كونهــا عنفــا ضــد النســاء ...

وانطالقــا مــن تتبــع الفدراليــة حلــاالت عديدة وتبنيها يف مجال املســاعدة 
ــا القتــل؛  فإنهــا  واملــؤازرة القانونيــة والقضائيــة واإلنســانية ألســر النســاء ضحاي
تؤكــد علــى ظاهــرة قتــل النســاء باعتبارهــا عنفــا خطيــرا ضدهــن حتتــاج إلــى رصد 
ــل يكــون  ــار أن القت ــع ملعرفــة حجمهــا احلقيقــي ومالبســاتها وتطورهــا باعتب وتتب
يف الغالــب نتيجــة تراكــم وتطــور مسلســل مــن االعتــداءات )النفســية، اجلســدية، 
اجلنســية ...( تصــل يف دروتهــا الــى القتــل، فتحليــل ورصــد هــذه الظاهــرة يهــدف 
لتوفيــر تدابيــر احلمايــة الكفيلــة النقــاد حيــاة النســاء ضحايــا العنــف وصيانــة 
حقهــن يف ذلــك، والتعاطــي بجديــة مــع خطــورة الظاهــرة ويف تعبئــة كافــة الفاعلــن 

إلدانتهــا.

يف حــن بلغــت نســبة العنــف اجلنســي % 5.1 حيــث ســجلت منصــة 
اإلســتماع العديــد مــن أفعــال العنــف اجلنســي مورســت يف إطــار العالقــة الزوجيــة 

كمــا صرحــت بذلــك النســاء.

 كمــا ســجلت املنصــة 17 حالــة عنــف تدخــل يف خانــة العنــف االلكترونــي 
رغــم أن هــذا العــدد ال يعكــس الواقــع وذلــك راجــع لعــدم قــدرة النســاء علــى 
التصريــح بهــذا النــوع مــن العنــف واكتفائهــن بتغييــر أرقــام الهواتــف أواحلســابات 
علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي. وكباقــي أفعــال العنــف املبنــي علــى النــوع، فــإن 
ــف املمــارس  ــه راجــع لتحميلهــن مســؤولية العن ــات ب ــح النســاء والفتي عــدم تصري
عليهــن وجترئهــن علــى احلديــث مــع الرجــال وخلــق عالقــات عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.

التكنولوجــي  بالتطــور  املرتبــط  العنــف  مــن  النــوع  هــذا  وبخصــوص 
الــذي عرفتــه اإلنســانية فقــد أوضحــت األرقــام الصــادرة عــن املندوبيــة الســامية 
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ــون  ــارب 1,5 ملي ــا يق ــط ســنة 2019 »أن نســبة انتشــاره تبلــغ 14 ٪ أي م للتخطي
امــرأة ضحايــا للعنــف اإللكترونــي مــن خالل البريــد اإللكتروني واملكاملــات الهاتفية 
والرســائل النصيــة القصيــرة إلــخ. ويرتفــع احتمــال الوقــوع ضحيــة لهــذا النــوع مــن 
ــن النســاء الشــابات املتراوحــة  ــى 29 ٪ ب ــن نســاء املــدن وإل ــى 16 ٪ ب ــف إل العن
أعمارهــن مــا بــن 15 و19 ســنة وإلــى 25٪ بــن النســاء احلاصــالت علــى مســتوى 
تعليمــي عالــي وإلــى 30٪ بــن العازبــات وإلــى 34٪ بــن التلميــذات والطالبــات«. 

كمــا اوضحــت ذات املصــادرأن »هــذا النــوع مــن العنــف يرتكــب يف 77 ٪ 
مــن احلــاالت مــن قبــل شــخص مجهــول فيمــا تتــوزع باقــي احلــاالت املتبقيــة بنســب 
متســاوية تقــارب 4٪ بــن أشــخاص لديهــم عالقــة مــع الضحيــة خاصــة الشــريك 
وأحــد أفــراد األســرة وزميــل يف العمــل وشــخص يف مجــال الدراســة وصديــق )ة(«. 

ت . عاقة مرتكب العنف بالضحية:

العالقة 

العدد
الصديقالطليق اخلطيب الزوج

أحد 
أفراد 

العائلة 
املجموعآخر اجلار

7760879527820436501العدد 
النسبة 
73,50,87,54,97,41,94100املئوية

6 
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يتبــن مــن خــالل النســب الســالفة الذكــر أن العنــف الزوجــي ســجل أعلــى 
النســب خــالل فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة حيــث بلــغ %81.8 مبــا فيــه 

عنــف الطليــق كاســتمرار للعنــف الزوجــي رغــم أن العالقــة منتهيــة. 

فــإذا كانــت املنــازل الفضــاء األكثــر أمانــا يف ظــل تفشــي فيــروس كوفيــد 
19، فانــه لــم يعــد كذالــك بالنســبة للنســاء اللواتــي عانــن مــن العنــف الزوجــي بــكل 

أشــكاله ومتظهراتــه وكل تداعياتــه علــى صحتهــن اجلســدية والنفســية.

ان العنــف الزوحــي املرتفــع خــالل فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحية 
مــا هــو إال انعــكاس ملــدى تفاقــم هــذا النــوع مــن العنــف حيــث تؤكــد مــن جهتهــا 
االرقــام الصــادرة عــن املندوبيــة الســامية للتخطيــط خــالل ســنة 2019، »أن معــدل 
انتشــار العنــف يف الفضــاء الزوجــي 46 ٪ )5,3 مليــون امــرأة( مــن بــن النســاء، 
املتراوحــة أعمارهــن مابــن 15 و74 ســنة، ضحايــا العنــف املرتكــب مــن طــرف 
ــر  ــات األكث ــم. وتظــل الفئ ــب أوالشــريك احلمي ــزوج الســابق أواخلطي ــزوج أو ال ال
عرضــة للعنــف الزوجــي النســاء املتزوجــات )52 ٪( والشــابات الالئــي تتــراوح 
أعمارهــن بــن 15 و24 ســنة )59 ٪( والنســاء ذوات مســتوى تعليمــي متوســط 
)54 ٪( والعاطــالت عــن العمــل )56٪(«. »وتعــود ســبع حــاالت مــن أفعــال العنــف 
الزوجــي مــن أصــل عشــرة )69٪( للعنــف النفســي، و12٪ للعنــف االقتصــادي و٪11 

للعنــف اجلســدي وحوالــي 8٪ للعنــف اجلنســي«.

كمــا أبــرز نفــس البحــث أن« 57 ٪ مــن النســاء مقابــل 21 ٪ مــن الرجــال 
تــرى أن املجــال الزوجــي هــو املجــال الــذي تتعــرض فيــه املــرأة بشــكل أكثــر للعنف«. 
كمــا »تعتبــر 69 ٪ مــن النســاء مقابــل 58 ٪ مــن الرجــال أن العنــف قــد تزايــد يف 

املجــال الزوجــي خــالل الســنوات اخلمــس املاضيــة«

وحســب ذات املصــدر »يــزداد ارتفــاع العنــف الزوجــي حــدة يف تصــور 
النســاء املطلقــات )73٪( والنســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف الزوجــي )61٪( والنســاء 
 القرويــات )61٪( والنســاء احلاصــالت علــى املســتوى الثانــوي مــن التعليــم )63 ٪(. 
وتســجل هــذه النســبة أعلــى مســتوى لهــا مــن بــن الرجــال املطلقــن )64 ٪( والذين 

تتراوح أعمارهم بن 45 و59 ســنة )61 ٪( والنشــيطن املشــتغلن )٪59(«.
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ويتــم شــرعنة العنــف الزوجــي داخــل املجتمــع عبــر مختلــف التصــورات 
والصــور النمطيــة التــي يــروج لهــا الفكــر الذكــوري عبــر مختلــف قنــوات التنشــئة 
التعليميــة...  املناهــج  و  االســرة  اخلصــوص  وجــه  علــى  ونذكــر  اإلجتماعيــة 
هــذا ويتعــزز هــذا الطــرح مــن خــالل مــا مت رصــده مــن خــالل البحــث الــذي 
 اعلنــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط عــن نتائجــه األوليــة خــالل ســنة 2019. 
حيــث »يعتبــر حوالــي %38 مــن النســاء و40 % مــن الرجــال أن حتمــل املــرأة 
للعنــف الزوجــي أمــر مقبــول للحفــاظ علــى اســتقرار األســرة، يف حــن تبلــغ هــذه 
النســبة 53 % لــدى النســاء بــدون مســتوى تعليمــي مقابــل 9 % لــدى النســاء 
مبســتوى تعليمــي عــال. ويرتفــع مســتوى هــذا التصــور لــدى الرجــال املطلقــن 
)50%( والرجــال بــدون مســتوى تعليمــي )50 %( والرجــال القرويــن )48 %(«

وعــن أســباب اســتمرار العالقــة الزوجيــة رغــم كــون الــزوج عنيفــا، يــرى 
77 % من النســاء و72 % من الرجال أن وجود األطفال يشــكل الســبب الرئيســي 
ــوارد  ــدام امل ــى إنع ــك إل ــن الرجــال ذل ــن النســاء و4 % م ــا يرجــع 11,5 % م فيم
ــة ســببا رئيســيا لتحمــل  ــارات الديني ــرون االعتب ــن ي ــة لــدى املــرأة. أمــا الذي املالي
املــرأة للعنــف فــال تتجــاوز 1,3 % مــن النســاء و2,4 % مــن الرجــال«. »وتعتبــر 48 
% مــن النســاء أن العنــف الزوجــي يظــل شــأنا خاصــا باألســرة ال يجــب إفشــاؤه 
أو البــوح بــه لآلخريــن وهــو الــرأي الــذي يزكيــه الرجــال بشــكل أكبــر )70 %(«.

ان ارتفــاع نســبة العنــف الزوجــي ســواء خــالل فتــرة احلجــر وحالــة 
الطــوارئ الصحيــة اوخــالل الفتــرات العاديــة يطــرح عــدة حتديــات مرتبطــة مــن 
جهــة بالقانــون 13-103 بشــأن العنــف ضــد املــرأة والتدابيــر التــي يحتــوي عليهــا 
مــن أجــل حمايــة الضحايــا ووقايتهــن مــن عنــف يالزمهــن يف فضــاء مــن املفتــرض 
أن تنعــم فيــه النســاء باألمــن واألمــان، بحيــث أن هــذا القانــون يبقــى قاصــرا 
فيمــا يخــص حمايــة النســاء اوحتــى مــن حيــث جتــرمي بعــض أفعــال العنــف التــي 
تعانــي منهــا النســاء يف صمــت، ونخــص بالذكــر هنــا االعتــداءات اجلنســية ضــد 

الزوجــات وخاصــة االغتصــاب الزوجــي.

ومــن جهــة أخــرى فــان إرتفــاع وثيــرة العنــف الزوجــي يســائل الدولــة حــول 
مــدى تطبيــق القانــون 13-103 بشــأن العنــف ضــد املرأة يف الشــق املتعلــق بالتدابير 
 احلمائيــة والســيما تدابيــر اإلبعــاد وتوفيــر اإليــواء للضحايــا والناجيــات مــن العنف 
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والتــي كان مــن املفتــرض أن تطبــق خــالل احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة بشــكل 
تلقائــي مــن طــرف النيابــات العامــة حتــى قبــل أن يحــال امللــف علــى احملكمــة يف 

حالــة املتابعــة وذلــك ضمانــا ألمــن النســاء وحفاظــا علــى حياتهــن. 

ــة،  ــة الطــوارئ الصحي إن العنــف الزوجــي املتفاقــم خــالل احلجــر وحال
يســائل كذلــك الدولــة عــن مــدى توفــر منظومــة متكاملــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا 
ــر التدخــل الســريع واحلــازم  ــة النســاء عب ــا حماي ــه، هدفه ــات من ــف والناجي العن
والتنســيق احملكــم والفعــال بــن كل املكونــات وأكثــر مــن هــذا ســن سياســات 

ــل. ــق والتفعي ــة للتطبي ــات مالئم ــق ميزاني ــة وف ــة وفعال ــة ناجع عمومي

العنــف  أفعــال  ويتضمــن   7,4% نســبة  األســري  العنــف  عــرف  كمــا 
املمــارس علــى النســاء مــن قبــل أفــراد األســرة، حيــث صرحــت العديــد مــن 
الفتيــات بتعرضهــن للعنــف مــن طــرف اإلخــوة الذكــور او اآلبــاء خــالل هاتــه الفتــرة 
العصيبــة، كمــا يشــمل العنــف األســري العنــف املمــارس مــن قبــل عائلــة الــزوج 

كذالــك. 
ج: الخدمــات المقدمــة مــن طــرف شــبكة الرابطــة انجــاد خــال الحجــر 

والطــوارئ الصحيــة:

ــر تقــدمي  اســتمرارا لعملهــا املرتبــط مبناهضــة العنــف ضــد النســاء عب
خدمــات الدعــم واملصاحبــة للضحايــا والناجيــات منــه ومســاهمة منهــا يف تخفيــف 
آثــار العنــف علــى النســاء والفتيــات خــالل فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة، 
قامــت شــبكة الرابطــة إجنــاد ضــد عنــف النــوع، عبــر منصــات االســتماع والدعــم 
ــة  ــرة العصيب ــه الفت ــة هات ــة املتصــالت طيل ــة، مبواكب النفســي واملســاعدة القانوني

عبــر خدمــات متنوعــة يوضحهــا بتفصيــل اجلــدول أســفله.
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العدد
النسبة املئويةالعدداخلدمات 

177440.6االستماع 
113526االستشارة القانونية

50911.7االستشارة من قبل محامي/ة
1884.3تقدمي شكايات لفائدة النساء 

1723.9الدعم النفسي 
1603.6التنسيق مع النيابات العامة 

972.2التنسيق مع الضابطة القضائية
400.9التنسيق مع املستشفيات

641.4التنسيق مع املجتمع املدني 
360.8التنسيق مع السلطات احمللية

1192.7التنسيق من اجل ايجاد مأوى للنساء
380.9التنسيق مع التعاون الوطني 

280,6املرافقة 
4360100املجموع 

تســجل فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء بشــكل عــام أن التنســيق بــن 
العنــف كان  والفتيــات ضحايــا  بالنســاء  التكفــل  املتدخلــن يف مجــال  مختلــف 
ايجابيــا بحيــث تفاعــل املتدخلــون كل حســب اختصاصــه مــن أجــل تســهيل ولــوج 
النســاء والفتيــات للخدمــات املتاحــة خــالل هاتــه الفتــرة اإلســتثنائية التــي تطلبــت 
مجهــودا مضاعفــا مــن اجلميــع بغيــت تخفيــف اثــار العنــف علــى النســاء والفتيــات.

ولعــل مــن بــن اخلدمــات التــي تبينــت أهميتهــا خــالل هاتــه الفتــرة وبانــت 
ــف.  ــن العن ــة النســاء م ــات حماي ــن آلي ــة م ــواء كآلي ــة اإلي اســتعجاليتها هــي خدم
فبالرغــم مــن ان الســلطات العموميــة الوصيــة علــى هــذا القطــاع حاولــت ايجــاد 
حلــول مؤقتــة إليــواء النســاء عبــر تســخير بعــض دور الرعايــة االجتماعيــة األخــرى 
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ــائل القطــاع  ــة وتُس ــوال مؤقت ــا تبقــى حل ــواء، إال أنه ــات وغيرهــا لإلي كــدار الطالب
املعنــي عــن التدابيــر التــي اتُّخــذت قبــل اجلائحــة ومــا ســوف تتخــذ بعدهــا مــن 
أجــل توفيــر هاتــه اخلدمــة احليويــة بشــروط تراعــي خصوصيــة العنــف املمــارس 
ضــد النســاء ووفــق اســتراتيجية للتدخــل جتعــل مــن مقاربــة النــوع واملقاربــة 
احلقوقيــة منهجهــا مــن اجــل تكفــل ضامــن حلقــوق النســاء والفتيــات ضحايــا 

العنــف والناجيــات منــه.
بــوح المعنفــات وشــهادات المســتمعات خــال الحجــر وحالــة  	)2 	

مؤلمــة:  حكايــات  الصحيــة؛  الطــوارئ 

مهمــا رصدنــا مــن أرقــام وإحصائيــات رغــم خطورتهــا ال ميكــن ان نرســم 
صــورة أكثــر وضوحــا لبشــاعة العنــف املمــارس ضــد النســاء والفتيــات وهــول 
املعانــاة والضغوطــات التــي كابدتهــا النســاء، وعاشــتها املســتمعات معهــن عبــر 
االســتماع الــذي كان يســتمر يف العديــد مــن املــرات حتــى اوقــات متأخــرة مــن 
الليــل. ولكــي تتجلــى معالــم هاتــه الصــورة بشــكل ادق نســرد مــن خــالل هــذا 
التقريــر بعــض حكايــات النســاء مــع العنــف وكــذا بعــض شــهادات املســتمعات وهــن 
يحكــن بعــض تفاصيــل وخصائــص دعــم ومســاندة ضحايــا العنــف خــالل احلجــر 
وحالــة الطــوارئ الصحيــة. وجديــر بالذكــر، أن األســماء الــواردة يف هــذه الوقائــع 

األليمــة كلهــا أســماء مســتعارة.
  الحكاية األولى: ثاثي الوجع �

اجتمعوا ثالث : عنف زوجي وسرطان خبيث وحالة طوارئ بسبب كورونا 
اللعــن ليكبلــوا أيــدي ناديــة التــي وجهــت نــداء اســتغاثة ملنصــة الرابطــة إجنــاد يف 
 تواصلها مع املختصة وهي رهن استغاثتها، كانت تعيد كلماتها كل مرة من البداية 
ــن ادى  ــا م ــه رأســها وقلبه ــا يحمل ــا بســبب م ــح يالزمه ــذي أصب ــو النســيان ال فه
ومحــن طيلــة مــدة زواجهــا التــي جتــاوزت العشــر ســنوات بــدأت بعنــف مركــب 
تعيــق  النحيــف عاهــة مســتدمية الزمــت ظهرهــا وأصبحــت  أحلــق بجســدها 
حتركهــا ورعايــة أبنائهــا خاصــة أوســطهم املصــاب مبــرض الســرطان والــذي 
يتطلــب جهــدا أكبــر يف غيــاب تــام لــزوج ال يتفــرغ إال لتعنيفهــا، لتتحمــل وحدهــا 
تنقــل أســبوعي مــن مدينــة الفقيــه بــن صالــح إلــى البيضــاء. اســتنجدت بــادئ 

األمــر بســيارة إســعاف لتنقــل مريضهــا الصغيــر.
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ــة  ــي ملواصل ــر باملستشــفى عــدة ليال ــم يشــفع مكوثهــا مــع ابنهــا الصغي ل   
املبيــت، فقــد أُخبــرت فجــأة بضــرورة مغادرتــه لتعــاود االســتنجاد مــرة اخــرى، 
هــذه املــرة طلبــا ملركــز إيــواء يحميهــا وصغيرهــا، اذ ال مجــال لتنقلهــا بســبب 
ظــروف الطــوارئ التــي فرضهــا وبــاء كورونــا، وخــالل اســتقرارها مبركــز االيــواء 
ذهــب زوجهــا بخيالــه الواســع ليســقط ســمومه عليهــا بالســب والتحقيــر واالتهــام 

باخليانــة الزوجيــة يف كل اتصــال هاتفــي.
وبعــد عودتهــا مــن طرقــات املستشــفى وعشــية يــوم رمضانــي علــت صرختهــا 
)عتقونــي غــادي يقتلنــي( طالبــة النجــدة مــن كل هــذا القهــر الــذي الزمهــا وأصبــح 
يهــدد أكثــر ســالمتها وصغارهــا ليكــون تدخــل الشــرطة ناجعــا رغــم بطئــه لتبعــد 
عنهــا عنفــا كان جاثمــا بثقلــه عليهــا ولتتنفــس املســاعدة اإلجتماعيــة أخيــرا 
الصعــداء، فهــي مــن كانــت املســتمعة املغيثــة املعينــة بــل مــالذ ناديــة طيلــة محنتهــا 

ــاد. ــة األبع الثالثي
 الحكاية الثانية: ابنة الصحراء �

اعتــاد احلــارس الليلــي وهــو اجلنــدي املتقاعــد أن يعتــدي علــى زوجتــه ام 
أبنائــه األربعــة ويعرضهــا لــكل أشــكال العنــف وأنواعــه منــذ زواجهمــا. دخلــت 
الزوجــة يف حلقــة مفرغــة تبــدأ برفضهــا اخلضــوع وتنتهــي بالرجــوع والتراجــع 
عــن أي إجــراء أمــام إصــرار متتالــي لألهــل علــى الصلــح. كان اجلنــدي قــد طبــع 
مــع هــذا الســلوك يف عهــد زوجتــه الســابقة ليمارســه بــكل احترافيــة علــى زوجتــه 
الثانيــة التــي أوشــكت علــى ان تكمــل عقدهــا الرابــع. هــذه املــرة ســيرفع مــن 
ــي الركــح بــدأت بضربــة عصــى وانتقــل بعدهــا إلــى ممارســة  ســقف القهــر ليعتل
طقــس الذبــح مــن الوريــد إلــى الوريــد أمــام جمهــور صغيــر مــن أبنائــه الذيــن 
لــم يعتــادوا علــى رؤيــة هــذا املشــهد حتــى أيــام أعيــاد األضحــى ليســدل الســتار 
بهروبــه مــن مســرح اجلرميــة ولتهتــز املدينــة والــدروب علــى وقــع اخلبــر الفاجعــة 
وانقســم النــاس بــن مندديــن وباحثــن عــن األســباب وكأن العنــف مقــرون بســبب 
مــا أو مبرربشــيء مــا رغــم انــه ال شــيء يبــرر هــذه البشــاعة. بعــد ســاعات ليســت 
بالكثيــرة اعتقــل اجلانــي الــذي تــرك جــراء فعلــه جرحــا غائــرا يف ذاكــرة الصغــار 
أكبرهــم عمــره تســع ســنوات وصغيرهــم ثــالث ســنوات ليحفــر اســم بنــت كلميــم 
يف قائمــة شــهيدات هــذا الوطــن ضحايــا العنــف ولنجــدد صرخاتنــا ومطالبنــا 
باحلمايــة الواجبــة واجتثــاث العنــف مــن جــدوره حتــى ال تتكــرر املأســاة، التــي لــم 
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نســتطيع احليلولــة دون وقوعهــا بســب عجــز القانــون 13.103 عــن توفيــر شــروط 
ــر اجــراءات اســتباقية. ــة للنســاء عب احلماي

  الشهادة االولى: المستمعة س.ع �
» يف كل املواضيع التي تتناول قضايا العنف ضد النســاء يف مراكز االســتماع 
التابعــة للجمعيــات يتــم تغييــب محــرك مهــم لهــذه العمليــة. ال أحــد ممــن يتحدثــون 
عــن قضايــا العنــف يعــرف مــن هــي املســتمعة ؟؟، ذلــك الصنــدوق األســود الــذي 
ــم  ــل معاناتهــن وجحي ــه النســاء املعنفــات كل همومهــن وآهاتهــن وتفاصي تفــرغ في

يومياتهــن.

 تقــول س.ع مســتمعة باحــدى مراكــز شــبكة الرابطــة اجنــاد ضــد عنــف النــوع. 
مارســت عملــي كمســتمعة لســنوات عديــدة، لكــن جتربتــي يف االســتماع خــالل 
فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة كانــت مؤملــة ولكــن محفــزة لرفــع التحــدي، 
ــت  ــؤاد، كن ــن تدمــي الف ــل وأناته ــن ذي قب ــر حــدة م ــت  أكث صرخــات النســاء كان
بالنســبة لهــن املنقــذة وطريــق اخلــالص، ذلــك النــور الــذي ينبعــث مــن بعيــد وينيــر 
طريــق نســاء أنهــك العنــف بجميــع أشــكاله أجســادهن الضعيفــة، يســتنجدن بــي 

ويطلــن منــي املســاعدة. 
كنت أبذل كل ما يف وســعي إليجاد مأوى لهاته وكتابة شــكاية لتلك واالتصال 
ــى  ــل إل ــب التنق ــة تطل ــة ورابع ــت الزوجي ــى بي ــد الرجــوع ال بالشــرطة ألخــرى تري
حيــث يوجــد مســكن والديهــا هروبــا مــن بطــش الــزوج وجبروتــه يف ظــل ظــروف 
قاســية جــدا واســتثنائية وغيــر مألوفــة. كنــت أســارع الزمــن إليجــاد حلــول مناســبة 
ألغلبهــن، ضغــط الوقــت، بطــيء اإلجــراءات، كثــرة املســاطر االداريــة وتعقيداتهــا 
ــي بالغــرض ...  ــة ومداومــة ال تف ــف ثابت ــدى بعــض املؤسســات واإلدارات، هوات ل
معانــاة مضاعفــة بــن جــدران احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة وهمــوم النســاء 
ومعاناتهــن كل ذلــك تطلــب منــي مجهــودا كبيــرا إلجنــاز عملــي واملســؤولية امللقــاة 
علــى عاتقــي اجتــاه النســاء املعنفــات حيــث أن امللــف الواحــد كان يســتغرق أســبوعا 

كامــال إلمتامــه اذ يتــم االتصــال بالعديــد مــن املتدخلــن.
حياتــي خــالل فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة لــم تعــد ملــكا لــي بــل 
أصبحــت ملــكا للناجيــات مــن العنــف، لــم تعــد لــي فتــرة للراحــة وال وقــت محــدد 
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للنــوم، حتــى حتضيــر األكل وتناولــه أصبــح يتــم بشــكل متقطــع بســبب الــرد علــى 
مكاملــات بعــض النســاء املعنفــات احملظوظــات اللواتــي توفــرن علــى هاتــف محمــول 
أواللواتــي متكــن مــن االتصــال بعــد خــروج الــزوج مــن البيــت حيــث كــن يتوســلن 
ويســتنجدن: )أرجــوك أنقذينــي ســوف انتحــر إن بقيــت علــى هــذا احلــال ... 
ــم أعــد أحتمــل العيــش معــه ســوف يقتلنــي  ــد مــأوى ل وأخــرى تقــول أرجــوك أري

واهلل(. 
احلــس اإلنســاني واميانــي بالقضيــة كان اقــوى مــن رغبتــي يف الراحــة، مــا الراحــة 
وهنــاك مــن لــم جتــد قطعــة خبــز حــاف تطعمــه لصغارهــا أو مــن لــم تنعــم ببضــع 
حلظــات تخلــد فيهــا للنــوم، املعانــاة كثيــرة ال ميكنني وصفها أو اختزالها يف ســطور 

فالشــعور واإلحســاس ال يوصــف مهمــا انتقينــا الكلمــات والعبــارات املناســبة...«
 الحكاية الثالثة: نجـــوى �

محطــات قطــار العنــف املقيــت عديــدة، قــد تكــون محطــة جنــاة اوعاهــة 
مســتدمية أواالنتحــار أوقتــل لفلــذات األكبــاد. كانــت جنــوى إحــدى النــازالت مــن 
محطــة قتــل فلــذات األكبــاد كجثــة حيــة وبوجــه شــارد وبعيــون جفــت مــن الدمــع 
تــروي قصتهــا املوجعــة بعــودة إلــى الــوراء قليــال قبــل الفاجعــة. كانــت جنــوى شــابة 
طموحــة تتمتــع باســتقالل مالــي مبتجرهــا وســيارتها اختــارت ان حتقــق اســتقرارا 

عاطفيــا وتنشــأ أســرة كقريناتهــا وتنجــب أطفــاال. 

تزوجــت وأجنبــت ثالثــة أطفــال أصغرهــم ســنتن وأكبرهــم إحــدى عشــر ســنة 
ولســوء حظهــا كانــت قــد ركبــت قطــار العنــف اللعــن، عنــف مركــب شــل جــزءا مــن 
نشــاطها، كان يطالهــا بالضــرب والســب والتحقيــر واإلهانــة مــن زوجهــا. يف البــدء 
اختــارت عــدم البــوح والكتمــان والظهــور بصــورة أخــرى أمــام األهــل والصديقــات، 
فقــد اعتــادت إظهــار الصــورة املرتبــة أمــام اجلميــع بينمــا وجــه حقيقــي ينكشــف 

داخــل أســوار البيــت حيــث القهــر واملذلــة.

الكثيــر مــن األســى والوجــع اســتوطن قلــب الشــابة، تراكــم حــدا كبيــرا لتبــدأ 
يف إماطــة اللثــام عنــه مــع القريبــات مــن األهــل، اخواتهــا وخالتهــا بالبــوح وإعــالن 
شــكواها مــن هــذا الوضــع وانتقلــت إلــى مســتوى آخــر بوضــع شــكاياتها بالعنــف 
أمــام اجلهــات املختصــةيف خطــوات محتشــمة لكــن كان اخلــوف والتراجــع أســياد 

ملصق لمنصة االستماع عن بعد أثناء الحجر الصحي: 
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املوقــف. كانــت تتراجــع جنــوى وتتنــازل وتدخــل قبــو املذلــة مــن جديــد زادتهــا 
تهديــدات الــزوج املتتاليــة بالســفر رفقــة األبنــاء إلــى الديــار األمريكيــة التــي يحمــل 
وهــم جنســيتها زاد مــن صبيــب هــذا العنــف وضــع احلجــر بســبب انتشــار الوبــاء 
حيــث اســتنجدت بخالتهــا يومــا والتــي اعتــادت شــكواها واعتقــدت انهــا كمثيالتهــا 
الســابقة ولــم يكــن باحلســبان أن جنــوى بلغــت مــن اليــأس حــدا قادهــا إلــى إنهــاء 
حيــاة صغارهــا الثــالث. وجنــوى كباقــي االخريــات تســاؤل القانــون 103-13 عــن 
دوره كأليــة ملناهضــة العنــف وعــن تدابيــر احلمايــة االزمــة لوقايــة النســاء مــن 

العنــف وأثــاره الوخيمــة عليهــن وعلــى أطفالهــن .
 الحكاية الرابعة: أم البنات �

 صــوت شــجي يخفــي الكثيــر مــن الغصــة واحلــزن ينبعــث مــن هاتــف وضــع 
رهــن طلبهــا وطلــب العديــد مــن النســاء للبــوح وكشــف مــا طالهــن مــن عنــف يف 
زمــن احلجــر. انــه ليــس صــوت امــرأة لــم تلــج الصــف املدرســي أو لــم متتهــن مهنــة 
ــوي  ــم الثان ــي مــن التعلي ــل هــو إلطــار يف التدريــس أســتاذة ســلك ثان أو وظيفــة ب
وكوتــش للتربيــة األســرية، ال غرابــة فهــو العنــف اللعــن الــذي يطــال كل النســاء. 
شــاءت أقــدار وظــروف احلجــر التــي فرضهــا انتشــار الوبــاء اللعــن ان تتيــح 
لهــا فرصــة االقتــراب أكثــر لــزوج خائــن تخصــص بــل تفــن عبــر ســنوات زواجهمــا 
يف ممارســة مختلــف أشــكال العنــف والســب واالهانــة والتحقيــر واالســتغالل 
االقتصــادي واخليانــة الزوجيــة التــي أفاضــت كأس املــرارة بعــد توصلهــا برســالة 
مــن إحــدى صديقاتهــا التــي كانــت ضحيــة حتــرش جنســي مــن زوجهــا عبــر 
وســائط التواصــل االجتماعــي. اختــارت ام البنــات ان تتفحــص هاتفــه لكشــف 
خياناتــه لكــن مصيرهــا كســابق املــرات عنــف مركــب تضمــن أبشــع عبــارات الســب 
واإلهانــة والتحقيــر لتختــار البحــث عــن حلــول لــكل هــذه املدلــة. فبعــد أن انفقــت 
وأشــرفت علــى تربيــة وتعليــم ثــالث شــابات أولــى مهندســة وثانيــة طالبــة يف كليــة 
الطــب وثالثــة تلميــذة يف العلــوم الرياضيــة ســنة أولــى باكالوريــا، لــم تعــد تقــوى أم 
البنــات أن تواصــل مســار العنــف، فقــد حــان وقــت النــزول مــن قطــاره لتبحــث عــن 
إجابــات ألســئلتها املتدافعــة عبــر تواصلهــا مــع املســتمعة واملســاعدة االجتماعيــة 
ــزم مــن  ــى تقــدمي كل مــا يل ــي ســارعت إل مبنصــة اإلنصــات والدعــم النفســي الت
استشــارات قانونيــة وتوجيــه وقبلهمــا اســتماع رزيــن لــكل ذاك الوجــع لتعبــد لهــا 

طريــق اخلــالص.
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فدرالية رابطة حقوق النساء/ شبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع 

  الشهادة الثانية: المستمعة ن.م �
»منــذ اعــالن احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة  وهاتفــي يــرن يف كل االوقات، 
الســابعة صباحــا وبعــض االحيــان بعــد منتصــف الليــل، طيلــة أيــام األســبوع وحتــى 
أيــام الســبت واالحــد، نســاء تســتغثن طالبــات النجــدة اواملســاعدة، ويف الكثيــر مــن 
ــا اللعــن،  ــاء كورون ــة بوب ــى عــن احليطــة واحلــذر مــن االصاب ــت اتخل ــان كن األحي
وانغمــس يف اإلجــراءات واالتصــاالت، وانتقــل مبعيــة رجــال الشــرطة أوالــدرك 
إلــى منــزل الضحيــة قصــد ارجاعهــا الــى بيــت الزوجيــة أواســترجاع طفلهــا 
أوأغراضهــا، اوأتوجــه رفقــة عائلــة الضحيــة الــى اقليــم آخــر قصــد الوقــوف علــى 
ــي اســتطعت املســاعدة يف  ــي شــعور بالفخــر الن ــاً يغمرن ســير اإلجــراءات، أحيان
انقــاذ امــرأة مــن عنــف مــزدوج وارجاعهــا الــى حضــن عائلتهــا، أو متكنــت مــن 
إيجــاد مــأوى لســيدة رفقــة طفلهــا كان مــن املمكــن ان تعيــش وضعيــة تشــرد بســبب 
الوبــاء يف ظــل قلــة مراكــز االيــواء أو متركزهــا علــى قلتهــا يف البيضــاء ونواحيهــا، و 
احيــان اخــرى اصــاب بالغــن وبالهزميــة، وبقلــة احليلــة حــن اصطــدم بجــدار مــن 
ــى الهاتــف علــى مســتوى احملاكــم، واملؤسســات  الصمــت، اقلهــا عــدم اإلجابــة عل
اإلداريــة التــي لــم تكلــف نفســها عنــاء العمــل باملداومــة، أصــاب باإلحبــاط حــن 
ــل مــن امــرأة تلجــأ  ــد منتصــف اللي ــب بع ــا بالنحي اتلقــى اتصــاال بالهمــس مقرون
للجمعيــة طالبــة منــي انقاذهــا واعادتهــا الــى عائلتهــا واال ســتقدم علــى انتحار آخر 
بعــد فشــل االول. أحتــول حينهــا ملعاجلــة نفســية وأعــد بــأن االمــور ســتكون علــى 
مــا يــرام، احــاول كســب الوقــت، حتــى تظهــر خيــوط الشــمس وتبــدأ االتصــاالت 

املاراطونيــة:

ســيدي الطبيــب النفســاني ارجــو املســاعدة واالتصــال بهــذا الرقــم، النهــا ال 
متلــك ثمــن التعبئــة وحتتــاج دعمــا نفســيا فوريــا. ســيدتي احملاميــة ارجــوك هــذه 
الســيدة حتتــاج لدعــم قانونــي، ومتــر الســاعات ويومــي ينتهــي امــا بانتصــار او 

ــب...« بغصــة يف القل
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  الحكاية الخامسة: نسرين// او انتحار �
ــب مكســور  ــو اجلفــون وبقل كانــت نســرين تعــود كل مــرة بكدمــات وزرقــة تعل
يحمــل الكثيــر مــن القهــر تصطحــب صغيريهــا الــى بيــت أهلهــا الــذي تشــربت بــه 
أولــى جرعــات العنــف والقهــر، فأمهــا اخلمســينية ســبقتها الــى الوضــع ذاتــه ليكون 
مــن اســباب قبولهــا بهــذا الــزواج وهــي القاصــر هروبــا مــن جحيــم العنــف ببيــت 
ــة.  ــت الزوجي ــر ببي ــف أكب ــب العن ــض قصدهــا فصبي ــت بنقي ــن فوجئ ــة. لك العائل
فقــد كانــت، ذات العقديــن والنصــف، فريســة زوج مســعور مدمــن مخــدرات كمــا 
ونوعــا عرضهــا ألشــكال متعــددة مــن العنــف، الضــرب واالهانــة والتحقيــر. وكلمــا 
اختــارت مهلــة الســترجاع بعــض االنفــاس يف حضــن أمهــا يكــون مصيرهــا اإلرجــاع 
تفاديــا لعربــدة الــزوج املدمــن وليكــون مصيرهــا كل مــرة اإلرجــاع بعــد صلــح شــكلي 
أيقنــت يومــا نســرين أن شــكاياتها العديــدة ســتظل يف الرفــوف وال تعــرف مصيــرا 
ــا ذو  ــاب عــن رضيعه ــار الغي ــد واجلــزر وتخت ــاء كل هــذا امل ــرر مصيرهــا بإنه لتق
ســتة أشــهر وصغيــر عمــره ســنتن ونصــف. ماتــت نســرين بعــد غيبوبــة وكانــت قــد 
عبــرت مــرة المهــا املكلومــة عــن رغبتهــا يف رمــي صغيريهــا بأحــد األوديــة لكــي ال 

يذوقــا عــذاب غيابهــا.
 الحكاية السادسة: صـرخــة �

صرخــة اســتغاثة بالعائلــة زمــن احلجــر »ســيقتلني« تلــك كانــت عبارة اســتنجاد 
فــدوى العشــرينية مــن الفقيــه بــن صالــح التــي بســبب اعــراف منطقتهــا الباليــة 
اســتبدلت مدرجــات التعليــم العالــي بعــد حصولهــا علــى شــهادة الباكلوريــا ببيــت 
ــا  ــا داخلي ــي زواجهمــا قانون ــة موصــد وبتحكــم زوج متســلط وضــع أول ليال زوجي
يتضمــن شــروطا عديــدة يلزمهــا اخلضــوع لهــا منهــا، عــدم الســؤال عــن أســباب 
تأخــره واالســتجابة الفوريــة لرغباتــه مبمارســات جنســية شــاذة ولــو لــم ترضاهــا 
أمــا مــا لــه صلــة بطلبــات وحاجياتهــا ولوازمهــا اخلاصــة فــال ســبيل لهــا إال اخبــار 
والديــه. وكلمــا اشــتكت فــدوى ألهلهــا بــكل هــذا الغــن واملذلــة تصــد شــكواها 

بضــرورة صبرهــا فهــي الوســيلة املثلــى للحفــاظ علــى عــش الزوجيــة.

لكــن ذات يــوم مــن ايــام احلجــر ارتفعــت وتيــرة العنــف، فلــم يعــد مبقدورهــا 
حتملــه حيــث تطــور الــى تهديــد بالقتــل، ممــا اصــاب الشــابة باخلــوف والهلــع 
ــاة او مــوت.  ــرة فهــي مســالة حي ــا هــذه امل ــا فــال مجــال لتهدئته لتســتنجد بأهله
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تفاجــئ املســاعدة االجتماعيــة بالرابطــة اجنــاد بطــرق بــاب بيتهــا وهــي التــي 
لــم تعتــد ذلــك يف زمــن احلجــر حيــث ال مجــال لتبــادل الزيــارات. كان رجــالن مــن 
عائلــة فــدوى يطلبــان املســاعدة إلنقاذهــا مــن تهديــد بالقتــل يطالهــا وتهديــد اخــر 
يلحقهمــا أيضــا يف أدنــي محاولــة لزيارتهــا. مــا كان إال أن انطلقــت اتصــاالت 
القضائيــة  والضابطــة  العامــة  بالنيابــة  اخلاصــة  املنصــات  عبــر  ماراطونيــة 
ــادرة وااللتحــاق بحضــن  ــا للمغ ــى تتمكــن مــن ترخيــص له ــة حت ــح االداري واملصال
عائلتهــا بجماعــة اخــرى وليتنفــس اجلميــع الصعــداء بعــد يــوم ســاده التوتــر والقلــق 

واخلــوف. 

فــدوى تتوعــد باســتكمال مشــوارها الدراســي معتبــرة أنــه مكانهــا الطبيعــي 
بعــد خالصهــا وانتهــاء مســطرة انفصالهــا.

 الشهادة الثالثة: المستمعة ف.س �
االســتماع أثنــاء فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة لــم يكــن بالهــن، 
تعرضــت لضغــط كبيــر خصوصــا وانــه تزامــن مــع خــوف وقلــق كبيريــن مــن الوبــاء. 
االســتماع بشــكل مباشــر يجعلــك أمــام النســاء وتعرفــن وضعيتهــن كمــا ميكــن 
مرافقتهــن عنــد الضــرورة لكــن االســتماع عــن بعــد كانــت لــه عــدة اكراهــات، 
منهــا ماهــو شــخصي مرتبــط بطــول ســاعات االســتماع ألنــه يجــب معرفــة جميــع 
احليثيــات وإعطــاء وقــت أكبــر للمتصلــة قصــد تخفيــف بعــض اثــار العنــف النفســي 
عليهــا. كمــا أن االســتماع يف الغالــب ال يكــون يف البدايــة لضحيــة نفســها بــل 

ألســرتها أو أحــد األقــارب.

التعامــل مــع بعــض املؤسســات الرســمية لــم يكــن باألمــر اليســير ألن هنــاك 
مــن ال يســتجيب والبعــض اآلخــر يجــد صعوبــة يف اإلجابــة لرمبــا لتداخــل املهــام. 
ولعــل أكثــر مــا أثــر يف هــو االســتماع إلحــدى الشــابات التــي كانــت محتجــزة مــن 
طــرف زوجهــا وعائلتــه وتتعــرض جلميــع انــواع العنــف واالغتصــاب بشــكل يومــي 
ــت  ــي كن ــي يف موقــف صعــب جــدا ألنن ــد باالنتحــار ووضعن ــا للتهدي ــع به ممــا دف

خائفــة مــن ان تنفــد تهديدهــا قبــل ان نســتطيع مســاعدتها. 

دون أن ننســى ثقــل املشــاكل االقتصاديــة املرتبطــة مبــن فقــدن مــورد رزقهــن 
ــواب  ــا نطــرق مجموعــة مــن األب ــذي جعلن ــا الشــيء ال ــاء كورون بســبب انتشــار وب
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ــد املســاعدة  ــوا يف تقــدمي ي ــث كان التنســيق مــع بعــض االشــخاص ممــن رغب حي
ــق األمــر بنســاء متزوجــات أو مطلقــات أو  ــة، ســواء تعل ــك باملدين ومســؤولن كذل
ــة هشاشــة ومت إقصاؤهــن وتهميشــهن مــن  أرامــل وأيضــا مــن يوجــدن يف وضعي
قبــل اغلــب املتدخلــن يف مجــال الدعــم االقتصــادي خــالل اجلائحــة. فهنــاك مــن 
لــم تســتطع احلصــول علــى إذن باخلــروج نظــرا ألنهــا تنتمــي إلــى فئــة ال يعتــرف 
املجتمــع بهــا ومنهــن مــن لــم جتــد مــا تســد بــه رمقهــا، كمــا أن حــاالت اإلصابــة 
املرتفعــة بكورونــا التــي عرفتهــا املدينــة دبــت يف نفســنا اخلــوف الشــديد مــن 
التقــاط العــدوى ومتريرهــا ألســرنا .لكــن رغــم كل شــيء حتدينــا واســتطعنا تقــدمي 
الدعــم االقتصــادي ملــا يزيــد عــن خمســن امــرأة منهــن مــن توجــد يف وضعيــة 
ــا .رمبــا هــذا هــو  ــا مــن تقــدمي يــد املســاعدة حســب إمكانياتن إعاقــة حيــث متكن
الشــيء الــذي خفــف مــن حــدة الضغــط الــذي كنــا نعيشــه جــراء االســتماع عــن بعــد 

ــاة أيضــا. ــة ليســت كمثيالتهــا فالعنــف كان مضاعفــا واملعان ألنهــا جترب
  الحكاية السابعة: رشيــــدة �

تقــوم رشــيدة الناجيــة عــدة مــرات مــن عنــف مركــب بوقــف إجــراءات فضحــه 
كلمــا تدخلــت العائلــة لتتنــازل عــن حقوقهــا التــي تراكمــت بعــدد ســنوات زواجهمــا 
مبدينــة برشــيد. فبعــد الســب والتحقيــر واالهانــة والضــرب، تلقــت رشــيدة هــذه 
املــرة ضربــة أســقطت اثنــن مــن أســنانها، فلــم تعــد تقــوى علــى الصمــود. ولظروف 
احلجــر بســبب انتشــار الوبــاء، وخوفــا علــى ابناءهــا مــن خطــر اجلائحــة، اضطــرت 
لكبــت شــكواها وعــدم اللجــوء الــى املستشــفى للحصــول علــى شــهادة طبيــة تكشــف 

مــا أصــاب فمهــا مــن أذى.

الــزوج اعتــاد بعــد كل وجبــة عنــف ان ينتقــل الــى بيــت أمــه ليرتــاح ويتملــص 
مــن مســؤولياته اجتــاه البيــت واألبنــاء ولتبقــى هــي املتحملــة الوحيــدة لــكل األعبــاء، 
ــار منصــة  ــا ولتخت ــا به ــى فضــح م ــادرة عل ــر ق ــة وغي لتجــد رشــيدة نفســها مكبل
اإلنصــات والدعــم لطلــب االستشــارة وقبلهــا بــوح وحكــي وإنصــات قادهــا إلــى 
الكيفيــة املتاحــة لوضــع شــكايتها عبــر البريــد االلكترونــي اخلــاص مبنصــة النيابــة 

العامــة لصعوبــة التنقــل املباشــر أثنــاء وضــع احلجــر.
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 الحكاية الثامنة: وفـــــاء �
ــد عــن 15 ســنة  ــي دامــت مــا يزي ــزواج الت ــم تشــفع كل ســنوات العشــرة وال ل
لوفــاء ذات 39 ســنة املنحــدرة مــن مدينــة احلســيمة واملقيمــة بســال هــذه املــرة 
رغــم ظــروف احلجــر ومــا صاحبهــا مــن خطــر علــى صحتهــا، اذ عمــد زوجهــا 
املعتــاد علــى اهانتهــا وتعنيفهــا ليختــار شــكال آخرمــن األذى وهــو الطــرد مــن بيــت 

ــر  ــا الصغي ــة وجتريدهــا مــن ابنه الزوجي

هــل تتخيلــون معــي كيــف كان شــعور وفــاء وهــي تتعــرض للطــرد مــن بيــت 
الزوجيــة الــذي لــم يكــن يومــا باآلمــن، بــل كان مزيجــا مــن اخلــوف والرهبــة وكســر 
الكرامــة يف زمــن احلجــر. ال بيــت لصديقــة وال جلــارة ســيكون مســموحا طرقــه وال 

رخصــة تنقــل تتيــح فرصــة لقــاء األهــل هنــاك بعيــدا مبدينــة احلســيمة.

وفــاء بــن مطرقــة عنــف زوجــي وســندان اجلائحــة لــم يكــن لهــا خيــار إال 
أن تســتغيث مبنصــات الرابطــة إجنــاد التــي وضعــت لهــذا الغــرض للبــوح وطلــب 
الدعــم، وذاك مــا كان حيــث متــت مصاحبتهــا إلــى املصالــح اإلداريــة للحصــول 
علــى رخصــة اللقــاء بحضــن عائلــي يقيهــا شــر اجلائحتــن يف انتظــار قرارهــا 

ــف. ــا مــن هــذا العن ــذي قــد يخلصه اخلــاص ال
 الشهادة الرابعة: المستمعة ل.م �

بــدأت يف ممارســة عملــي كمســتمعة منــذ أربــع ســنوات. فرغــم أنهــا مــدة 
الطــوارئ  قصيــرة كانــت جتربــة مفيــدة ومهمــة. خــالل فتــرة احلجــر وحالــة 
الصحيــة  خلصــت إلــى أن االســتماع عــن بعــد بالهاتــف اوالواتســاب آليــة جيــدة 
للتواصــل مــع النســاء ضحايــا العنــف واالســتماع ملعاناتهــن و محاولــة إيجــاد حلــول 
لهــن وانقاذهــن مــن هــذا الواقــع املريــر الــذي اتســم بتزايــد العنــف ضدهــن بدايــة 
مــن الطــرد مــن بيــت الزوجيــة وارجــاع الزوجــة لنفــس املــكان الــذي ال يوفــر لهــا 
احلمايــة واآلمــان مــرورا بتفشــي األميــة يف صفــوف النســاء يف مجــال القــراءة 
والكتابــة ناهيــك عــن كتابــة وإرســال الشــكاية بوســائل الكترونيــة إضافــة إلــى عــدم 
اســتفادة بعــض النســاء املعنفــات املعــوزات مــن الدعــم املؤقــت و وصــوال إلــى عــدم 

حصــول البعــض االخــر علــى رخصــة التنقــل لالنتقــال عنــد األهــل.
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مضاعفــا  مجهــودا  الصعبــة  الفتــرة  هــذه  خــالل  االســتماع  منــي  تطلــب 
وســاعات عمــل طويلــة لالســتماع لهــذه وتلــك وإلعــادة االنصــات يف كل مــرة 
ــي مســتعدة  ــا فتجدن ــكالم عــن معاناته ــث وال ــاج للحدي ــا حتت ــة أنه أحســت املعنف
وصبــورة للقيــام بذلــك، ممــا جعلنــي أحــس أن حياتــي يف هــذه الفتــرة ملــك لهــؤالء 
ــا مــن  ــي أن ــا جتدن ــف مــن معاناتهــن وأحيان النســاء لتقــدمي الدعــم لهــن والتخفي
تتصــل بهــن لالطمئنــان والســؤال عليهــن لدرجــة أنهــن يحســن بالســعادة والفــرح 
والراحــة والثقــة بالنفــس مــن خــالل عبــارات الشــكر واالمتنــان التــي تصــدر منهــن.
إن العمــل يف مجــال االســتماع يف وقــت احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة    
كان مرهقــا وصعبــا وتتمثــل هاتــه الصعوبــة خاصــة يف بــطء املســاطر واإلجــراءات 

القانونيــة رغــم محــاوالت االتصــال باملؤسســات املعنيــة.
أنــا فخــورة بعملــي اإلنســاني الــذي يخــدم القضيــة النســائية وخصوصــا 

النســاء اللواتــي يف حاجــة ماســة للعــون واملســاعدة.
 الحكاية التاسعة: حسنــاء �

عنــف الزم حســناء التــي يقــارب ســنها الثالثــة عقــود منــذ والدة طفلهــا األول 
ذو الســت ســنوات. واآلن وابنهــا الثانــي يف األحشــاء لــم يتبقــى علــى خروجــه 
إال أربعــة أشــهر يتعــرض رفقتهــا لــكل أشــكال االهانــة والضــرب والتنكيــل مــن 
الــزوج وأمــه يف محاولــة بينــة إلجهاضهــا، ليتــوج كل ذلــك العنــف بالطــرد مــن بيــت 
الزوجيــة وميــارس كل أشــكال الســطو والقهــر علــى جســد حســناء الشــابة ويلقــى 
يــه خــارج أســوار البيــت كشــيء نفــدت مــدة صالحيتــه مــع التجريــد التــام مــن كل 
وثائقهــا الرســمية وأغراضهــا الشــخصية، وقــد كان لهــذا الطــرد يف زمــن احلجــر 
وقعــا أكبــر وأخطــر علــى صحتهــا وجنينهــا. تتصــل حســناء مبنصــة اإلنصــات 
والدعــم النفســي ليخفــف عليهــا وطــأة هــذا الظلــم لتجــد آذانــا صاغيــة توجههــا 
ــت  ــا لبي ــا وإرجاعه ــة العامــة قصــد إنصافه ــدى النياب وترشــدها لوضــع شــكاية ل
ــول أخــرى  ــا يف حل ــر ملي ــاء وبالتفكي ــن خطــر الوب ــي نفســها م ــى تق ــة حت الزوجي

لوضعهــا املــأزوم.
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II - ماحظــات وتوصيــات فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء وشــبكة 
الرابطــة إنجــاد ضــد عنــف النــوع:

إن جتربــة االســتماع وتقــدمي اخلدمــات عــن بعــد ومرافقــة عــدد مــن 
عــدد مــن النســاء ضحايــا العنــف والناجيــات منــه، قــد مكنــت فدراليــة رابطــة 
حقــوق النســاء وشــبكة مراكــز الرابطــة إجنــاد ضــد عنــف النــوع مــن تعريــة جــزء 
مــن واقــع النســاء خــالل فتــرة احلجرالصحــي، والوقــوف علــى مختلــف املجهــودات 
واملبــادرات االيجابيــة، ســواء التــي مت اتخاذهــا مــن قبلنــا كجمعيــات نســائية 
وشــبكات ومراكــز لتوفيــر خدمــات االســتماع عــن بعــد ومرافقــة النســاء وتوجيههــن 
ــا، أواإلجــراءات الهامــة  ــا ومعنوي قانونيــا ودعمهــن نفســيا والتضامــن معهــن مادي
ــة املختصــة يف املجــال،  ــا بعــض القطاعــات واملؤسســات العمومي ــت به ــي قام الت
ــة العامــة فيمــا يخــص االســتماع  ــا رئاســة النياب ــي اتخذته ــر الت والســيما التدابي
والتبليــغ عبرالهواتــف والعناويــن اإللكترونيــة للنيابــات العامــة وتســهيل وتعزيــز 
التشــكي وطنيــا وكذلــك جهويــا ومحليــا. وكذلــك إعطائهــا لتوجيهــات  آليــات 
ــا العنــف وولوجهــن للقضــاء  ــق بضمــان التكفــل بالنســاء ضحاي حازمــة فيمــا يتعل
وتعميــم منصــات لتقــدمي الشــكايات، والتجــاوب الســريع يف تتبــع ومعاجلــة بعــض 
احلــاالت، إلــى جانــب توفيــر بعــض الفضــاءات لإليــواء املؤقــت مــن قبــل القطــاع 

ــص.  ــي املخت احلكوم

ناهيــك بشــكل عــام عــن مختلــف االجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطة 
القضائيــة بأقطابهــا الثالثــة والتنســيق مــع باقــي الفاعلــن يف منظومــة العدالــة، 
وجتاوبهــا مــع عــدد مــن املطالــب واملالحظــات التــي قدمهــا املجتمــع املدنــي عمومــا 
ــن اســتمرارية  ــى تأم ــة إل ــى وجــه اخلصــوص، والهادف ــات النســائية عل واجلمعي
املرفــق القضائــي خــالل فتــرة الطــوارئ الصحيــة يف تقــدمي خدماتــه، وتســهيل 
ولــوج الفئــات الهشــة إلــى العدالــة لالنصــاف وعلــى رأســها النســاء والفتيــات 

ــه. ــات من ــف والناجي ــا العن ضحاي

وعلــى الرغــم مــن اآلثــار املهمــة لهــذه املجهــودات واآلليــات يف التخفيــف 
مــن تداعيــات العنــف ضــد النســاء يف هــذه الظــروف الصعبــة، فــإن فدراليــة رابطــة 
حقــوق النســاء تؤكــد علــى ضــرورة تعزيزهــا وضمــان جناعتهــا أمــام اســتمرار 
وظهــور إشــكاليات ميدانيــة يرتبــط جــزء منهــا بثغــرات يف القانــون وآليــات التكفــل 
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ــة  ــه، وأخــرى مرتبطــة بوضــع احلجــر وحال ــل مضامين ــه وتأوي ــة تطبيق او بطريق
الطــوارئ الصحيــة والتدابيــر التــي يجــب ان تالزمــه.  

رصــد ألهــم املالحظــات واإلشــكاالت خــالل فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ 
الصحيــة: 

ــاء  ــات للنس ــى المعلوم ــوج إل ــغ والول ــتوى التبلي ــى مس عل 	)1 	
بالعنــف:  أوالمهــددات  المعنفــات 

بــن  مــن  النســاء  ضــد  املمــارس  العنــف  عــن  التبليــغ  ضعــف  يعتبــر 
اإلشــكاالت يف مجــال مناهضــة العنــف التــي ترصدهــا الفدراليــة باســتمرار، 
ــة الســامية للتخطيــط  ــام الصــادرة عــن املندوبي ــه األرق ــذي وقفــت علي الشــيء ال
ســنة 2019 حيــث تبــن وحتــى يف الظــروف العاديــة مــن خــالل البحــث الــذي 
اجرتــه املندوبيــة أنــه »علــى إثــر أشــد حــدث عنــف جســدي/ أو جنســي تعرضــت 
لــه املــرأة خــالل 12 شــهرا املاضيــة، قامــت 10,5٪ مــن ضحايــا العنــف )مــا يقــرب 
مــن 18 ٪ للعنــف اجلســدي وأقــل مــن 3 ٪ للعنــف اجلنســي( بتقــدمي شــكاية إلــى 
الشــرطة أو إلــى ســلطات مختصــة أخــرى مقابــل 3٪ ســنة 2009. وال تتجــاوز هــذه 
النســبة 8 ٪ يف حالــة العنــف الزوجــي مقابــل 11٪ يف حالــة العنــف غيــر الزوجــي.
وقــد أعــزت املندوبيــة الســامية للتخطيــط ذلــك لعــدة عوامــل حيــث 
»يعتبــر حــل النــزاع عــن طريــق التســوية والتدخــل األســري واخلــوف مــن اإلنتقــام 
ــف  ــذا مشــاعر اخلجــل أواحلــرج، خاصــة يف حــاالت العن ــي وك مــن طــرف اجلان
ــا مــن تقــدمي شــكاية  اجلنســي، مــن بــن األســباب الرئيســية التــي متنــع الضحاي

ــات املختصــة«. ــى اجله إل
فــإذا كان التبليــغ عــن العنــف يصعــب علــى النســاء يف األوضــاع العاديــة 
فمــا بالــك خــالل األزمــات كمــا وقــع يف فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة 
املرتبطــة بجائحــة كورونــا، حيــت ســجلت فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء عــدة 
ــا العنــف والناجيــات منــه ولعــل مــن  صعوبــات وإشــكاالت واجهــت النســاء ضحاي

أبرزهــا:
ضعــف الولــوج الــى املعلومــة املتعلقــة بوســائل التواصــل والتبليــغ عــن العنــف   •  
بســبب عــدم تعميمهــا مبكــرا وعــدم تداولهــا يف وســائل اإلعــالم الســمعية 
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البصريــة، وبســبب انتشــار األميــة )االبجديــة والرقميــة( والفقــر يف أوســاط 
النســاء خصوصــا يف املجــاالت القرويــة والهامشــية...

قلــة التوفــر علــى اإلمكانيــات وعلــى الوســائل اللوجســتيكية للتبليــغ )البريــد   	  
الذكــي(؛ الهاتــف  األنترنيــت،  اإللكترونــي، 

تعثــر التواصــل يف بعــض احلــاالت عبــر البوابــات اإللكترونيــة وخطــوط   	  
ــق  ــا يتعل ــف الرســمية املوضوعــة رهــن إشــارة النســاء خاصــة عندم الهوات

املداومــة؛ أوقــات  ثابتــة ويف  بهواتــف  األمــر 

	  عــدم حتديــد أيــة اماكــن آمنــة ومتاحــة يف االحيــاء للتبليــغ عــن العنــف   
و...؛ والبقالــة  كالصيدليــات 

صعوبــة التنقــل بــن املــدن وداخلهــا يطــرح إشــكال التحــاق النســاء ضحايــا   	  
ــن رغــم أن  ــل له ــم، ورفــض الســلطات تســليم اإلذن بالتنق ــف بعائالته العن
األحيــان  بعــض  او مطالبتهــن يف  املفعــول  القانونيــة ســارية  اإلجــراءات 
ــون واحلقــوق اإلنســانية  ــزوج للتنقــل يف خــرق ســافر للقان بإحضــار إذن ال

للنســاء؛

التخــوف مــن نقــل الوبــاء وعــدم وجــود بروتوكــول صحــي يقــي ويحمــي   	  
العنــف؛ عــن  التبليــغ  يف  الراغبــات  العنــف  ضحايــا  النســاء 

التأخر يف البث يف الشكايات ويف تصريحات الضحايا بعد التبليغ.  	  
علــى	مســتوى	ثغــرات	القانــون	103	-	13	بشــأن	العنــف	ضــد	 	)2 	

اإليجابيــة: مقتضياتــه	 بعــض	 تطبيــق	 وتعثــر	 المــرأة	

شــكل القانــون 103.13 بشــأن العنــف ضــد املــرأة إطــارا مفاهيميــا جديــدا 
للعنــف ضــد النســاء، وجــاء مبقتضيــات زجريــة جديــدة جاهــزة للتفعيــل الفــوري 
وجــرم أفعــاال جديــدة كبعــض أشــكال التحرش اجلنســي، الســب والقذف واملســاس 
باحلــق يف الصــورة ويف احليــاة اخلاصــة لألشــخاص والتشــهير بهــم والطــرد مــن 
بيــت الزوجيــة أو االمتنــاع عــن إرجــاع الــزوج )ة( املطــرود )ة(، واإلكــراه وحــدد 
ــم العنــف ضــد النســاء. كمــا  أحكامــا مســطرية جديــدة تراعــي خصوصيــة جرائ
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خصــص آليــات للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، حيــث مت فصلهــا عــن خاليــا 
األطفــال، ووضــع ألول مــرة إطــارا قانونيــا ينظــم عمــل اخلاليــا املوجــودة علــى 
صعيــد جميــع احملاكــم )احملاكــم العاديــة االبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف(، كمــا 
وضــع جلانــا مشــتركة بــن القطاعــات املتدخلــة يف املجــال، مهمتهــا اإلســتقبال  
10(، حتــت  )املــادة  املعنفــات  للنســاء  واملرافقــة  والتوجيــه  والدعــم  واإلســتماع 

ــة العامــة. إشــراف النياب
ويف إطــار اســتمرار املرافعــة يعــد التقريــر احلالــي مناســبة للتذكيــر 
باجلوانــب اإليجابيــة للقانــون103.13 بشــأن العنــف ضــد املــرأة وإلعــادة طــرح 
أهــم اإلشــكاالت والثغــرات املرتبطــة بــه، علمــا أن دخولــه حيــز التنفيــذ قــد 
جتــاوز الســنتن، وأن فتــرة احلجروالطــوارئ الصحيــة قــد شــكلت مترينــا حقيقيــا 
ملــدى جناعتــه وتفعيلــه، ويف هــذا اإلطــار جنــدد اإلشــارة الــى مواقــف الفدراليــة 

ومؤخداتهــا األساســية عليــه وحتديــدا كــون القانــون 103.13: 
أغفــل أيــة ديباجــة حتيــل الــى املقتضيــات الدســتورية املتعلقــة مبناهضــة كل   	  
أشــكال التمييــز املبنيــة علــى اجلنــس، خاصــة مقدمــة الدســتور والفصــل 19 
الــذي ينــص علــى املســاواة الكاملــة بــن النســاء والرجــال يف كافــة احلقــوق 
املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئية، والفصل 

22 الــذي يضمــن الســالمة اجلســدية واملعنويــة لألشــخاص؛
لــم يســتوعب كل املقومــات املعياريــة الشــاملة املرتبطــة بالوقايــة واحلمايــة   	  
الضمانــات  يوفــر  وال  والناجيــات  املعنفــات  أضــرار  وجبــر  والعقــاب 
واإلمكانــات املاديــة والبنيــات إليوائهــن وإعــادة إدماجهــن، وليــس مبنيــا علــى 

للنســاء؛ اإلنســانية  النــوع االجتماعــي ومقاربــة احلقــوق  مقاربــة 
انتهــاكا حلقوقهــن اإلنســانية  النســاء باعتبــاره  العنــف ضــد  يعــرف  لــم   	  

بكرامتهــن؛ ومساســا  ضدهــن  ومتييــزا 
أســقط تعريــف العنــف القانونــي يف حــن أن العديــد مــن النســاء يتــم   	  
تعنيفهــن باســم القانــون ســواء مــع اســتمرار قوانــن متييزيــة جتــاه النســاء 
بــن  املســاواة  يراعــي مبــدأ  القانــون بشــكل  اوعــدم تطبيــق مقتضيــات 
اجلنســن املنصــوص عليــه دســتوريا؛ كمــا ســكت عــن العنــف الزوجــي وعــن 

مقاربــة ومفاهيــم جديــدة جلرميــة االغتصــاب؛
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ربــط قيــام العنــف بضــرورة ترتيبــه ضــررا جســديا، او نفســيا، او جنســيا،   	  
او اقتصاديــا للمــرأة، واحلــال انــه ينبغــي اعتبــاره )أي العنــف( يف حــد ذاتــه 

ــة نتيجــة للضــرر؛ ــا دون ربطــه بأي مجرم

يربــط مقتضيــات التجــرمي والعقــاب بنــص القانــون اجلنائــي، رغــم أن هــذا   	  
األخيــر ال يتضمــن تصــورا خاصــا ملعاجلــة جرائــم العنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي واســتناده علــى خلفيــة تقليديــة وثقافــة متييزيــة متجــاوزة؛

لــم يشــر إلــى أي مقتضــا يلــزم احملاكــم بــأن تأخــذ بعــن االعتبــار كافــة   	  
أشــكال احلجــج يف قضايــا العنــف الزوجــي ويقــر بــأن شــهادة الضحيــة أمــام 
احملكمــة ميكــن أن تشــكل عنصــر إثبــات كاف للحصــول علــى حكــم باإلدانــة؛

ــا، وال يحــدد بشــكل واضــح دور  ــي للضحاي ــى أي دعــم مال ــم يتحــدث عل ل  	  
احلكومــة يف منــح الدعــم واخلدمــات لفائــدة ضحايــا العنــف الزوجــي، 
واالستشــارة  النفســي،  والدعــم  الطبــي،  والعــالج  ملجــأ  توفيــر  الســيما 

االســتعجالي؛ الهاتفــي  والدعــم  القانونيــة، 

ضيــق القانــون علــى حــق اجلمعيــات يف االنتصــاب كمطالــب باحلــق املدنــي   	  
بضــرورة احلصــول علــى صفــة املنفعــة العامــة، وبــأن تكــون مهتمــة بقضايــا 

ــة؛ ــي مــن الضحي ــى إذن كتاب ــف ضــد النســاء، وباحلصــول عل العن

قلــص دور منظمــات املجتمــع املدنــي يف اللجــان اجلهويــة واحملليــة للتكفــل   	  
ــر أعضــاء هــذه  ــة لتقدي ــا خاضع ــل عضويته ــف وجع ــا العن بالنســاء ضحاي

اللجــان؛

التدابيــر احلمائيــة الــواردة يف قانــون 103.13 بشــأن العنف ضد املرأة ورغم   	  
أهميتهــا وملحاحيتهــا التــي تأكــدت اثنــاء فتــرة احلجــر وحالــة الطــوارئ 
الصحيــة مــا تــزال غيــر مفعلــة علــى أرض الواقــع، وحتتــاج الــى جهــد إضايف 
للتحســيس والتعريــف بهــا، كمــا أنهــا تطــرح عدة أســئلة أمام اجلهــات املعنية 
ــى الســؤال  ــة، اذ يبق ــع االتصــال بالضحي ــر من ــال تدبي ــا مث ــن بينه ــا، وم به
 املطــروح هــو كيــف ميكــن تفعيــل هــذا التدبيــر حينمــا تطلبــه الضحيــة. 
هــل ال بــد مــن انتظــار تعديــل قانــون املســطرة اجلنائيــة لتبنــي أســلوب 
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ــه بطــرق أخــرى؟ خاصــة وأن القانــون  الســوار االلكترونــي، أم ميكــن تفعيل
اجلديــد يحيــل بــدوره علــى عقوبــات بديلــة، ال وجــود لهــا يف قانــون املســطرة 

اجلنائيــة احلالــي؟؛

ينــص علــى إصــدار أوامــر حصريــة متنــع الشــخص املتهــم بالعنــف مــن   	  
االتصــال بالضحيــة أو االقتــراب منهــا أو التواصــل معهــا. غيــر أن هــذه 
األوامــر ال ميكــن إصدارهــا إال يف إطــار املتابعــات اجلنائيــة، أو بعــد إدانــة 
اجلانــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، ميكــن رفــع هــذه األوامــر يف حالــة تصالــح 
ــى النســاء لكــي  الزوجــن، وهــذا مــن شــأنه أن يضاعــف مــن الضغــط عل

تتنــازل عــن مثــل هــذه اإلجــراءات.

ــأن ال ميــارس العنــف  ــذر« الشــخص ب ــة« أخــرى »تن ــر »إجــراءات حمائي أٌق  	  
القانــون  أن  إال  الزوجيــة؛  بيــت  املتوفــرة يف  املمتلــكات  التصــرف يف  أو 
احلصريــة األوامــر  خــرق  وإن  إلقرارهــا.  املؤهلــة  الســلطة  يحــدد   ال 

 أو »إجراءات احلماية« يعاقب عليه بعقوبات بالسجن أو بالغرامة.

قيــد ســلطة النيابــة العامــة يف املتابعــة يف بعــض جرائــم العنــف ضــد النســاء   	  
بضــرورة تقــدمي الضحايــا والناجيــات مــن العنــف لشــكايات؛

ال يوفــر املســاعدة القانونيــة والقضائيــة بقــوة القانــون للنســاء ضحايــا   	  
العنــف والتــي ازدادت أهميتهــا مــع جائحــة كورونــا وتفاقــم ظروف الهشاشــة 

النســاء؛ االقتصاديــة واالجتماعيــة يف صفــوف 

ســكت القانــون علــى مســؤولية الدوليــة يف ضمــان الرعايــة الواجبــة للنســاء   	  
ضحايــا العنــف والناجيــات منــه؛

امللــك  ولــوكالء  للشــرطة،  13-103 مســؤولية ملموســة  القانــون  يــوكل  ال   	  
ولباقــي املســؤولن والقضــاة املكلفــن بتطبيــق القوانــن املتعلقــة بقضايــا 

الزوجــي؛ العنــف 
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علــى مســتوى اإليــواء وتفعيــل الحمايــة القانونية والتنســيق  	)3 	
منــه:  والناجيــات  العنــف  بضحايــا  التكفــل  مكونــات  بيــن 

ضعــف التفاعــل والتنســيق يف بعــض احلــاالت واملناطــق بــن مكونــات التكفل   	  
بضحايــا العنــف علــى مســتوى اخلاليــا املؤسســاتية والتأخــر أحيانــا يف 
األبحــاث ويف تتبــع الشــكايات مــن قبــل بعــض عناصــر الضابطــة القضائيــة 
)الشــرطة، الــدرك( ممــا يحــدث خلــال كبيــرا علــى مســتوى سلســلة التكفــل 
ــا العنــف وإمكانيــة معــاودة االعتــداءات واتخاذهــا مســتويات أكثــر  بضحاي

حــدة وخطــورة؛
اختــالف وتفــاوت يف التعاطــي احلــازم ملعاجلــة قضايــا العنــف ضــد النســاء   	  
والتكفــل بهــن مــن منطقــة ألخــرى وبــن املؤسســات وداخــل نفــس املؤسســة، 
ــة النــوع واحلقــوق  نتيجــة بعــض العقليــات وضعــف التكويــن وغيــاب مقارب

اإلنســانية للنســاء؛
اختــالف يف طريقــة تنزيــل بعــض القــرارات وإخضاعهــا للتأويــل »الفــردي«   	  
بــن  واملســاواة  النــوع االجتماعــي  يراعــي مقاربــة  الــذي ال  و«املزاجــي« 
اجلنســن وحظــر التمييــز، مــن صــور ذلــك أن مدونــة األســرة ومنــد 2004 
ألغــت فكــرة القوامــة ورئاســة الــزوج لألســرة، وجعلتهــا حتــت الرعايــة 
ــة صــدرت بعــض  ــرة الطــوارئ الصحي ــن خــالل فت املشــتركة للزوجــن، لك
القــرارات التــي أعــادت إحيــاء مفهــوم رئاســة الــزوج لألســرة، بشــكل يضرب 
ــق  ــا يتعل ــدأ دســتوري، ســواء فيم ــن اجلنســن كمب ــدأ املســاواة ب ــق مب عم
باحلصــول علــى ســندات التنقــل أو االســتفادة مــن الدعــم، وهــو مــا شــكل 

ــا؛  ــا قانوني عنف
النســاء  الكفيلــة حلمايــة  التأخــر أو عــدم إتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر   	  
مــن ضمنهــا  والنفســية؛  اجلســدية  لســالمتهن  العنــف ضمانــا  ضحايــا 
البحــث رغــم ظــروف احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة يف إمكانيــة ابعــاد 

اخلطيــرة... احلــاالت  يف  خصوصــا  املعتديــن 
غيــاب خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف يف بعــض مناطــق   	   
املغــرب، خاصــة يف املجــال القــروي ممــا يطــرح اشــكالية عــدم تبنــي البعــد 
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الترابــي واملجالــي فيمــا يتعلــق بقضايــا مناهضــة العنــف املبنــي علــى النــوع 
اإلجتماعــي؛ 

اســتمرار معاجلــة املســؤولن\ات علــى هــذه اخلاليــا والعاملــن\ات لقضايــا   	   
العنــف مــع أخــرى ممــا يطــرح إشــكالية التخصــص، إضافــة الــى نقــص يف 
التكويــن والتكويــن املســتمر يف مجــال العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 

وضعــف اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية املرصــودة؛ 

العنــف  ضحايــا  واألطفــال  بالنســاء  التكفــل  وحــدات  مســتوى  علــى   	   
ــر  ــل دفت ــف تفعي ــة وضع ــوزارة الصحي ــة ل باملؤسســات االستشــفائية التابع
التحمــالت اخلــاص بالــوزارة عمومــا، مــع مالحظــة تدنــي شــروط اســتقبال 
واســتماع مالئمــة للحاجيــات اخلاصــة للنســاء ضحايا\ناجيــات مــن العنــف 
ــف يف  ــن العن ــات م ــا والناجي ــة للضحاي ــات الطبي ــدام اخلدم وحــاالت النع

عــدة مناطــق، خاصــة باملناطــق الهامشــية والقرويــة؛

ضعــف شــديد يف توفــر خدمــات االيــواء مــع فــوارق جهويــة وترابيــة كبيــرة   	   
ــرة خــالل  ــز املتوف ــا للمراك ــل الضحاي طرحــت عــدة مشــاكل مرتبطــة بتنق
فتــرة احلجــر والطــوارئ الصحيــة؛ ممــا أرغــم بعــض احلــاالت مــن النســاء 

ــاء حتــت رحمــة املعنفــن؛ ــى البق عل

بــل مت  الوظائــف جديــدة،  متعــددة  فضــاءات  بإحــداث  األمــر  يتعلــق  ال   	   
االقتصــار علــى »إعــادة تدويــر« مؤسســات قائمــة وتابعــة للتعــاون الوطنــي، 
خاصــة »مراكــز التربيــة والتكويــن« التــي قــد ال تراعــي الشــروط املعياريــة 
الدوليــة اخلاصــة بااليــواء املتخصــص يف مجــال العنــف القائــم علــى النــوع 

اإلجتماعــي؛

مت فتــح أبــواب عــدد مــن الفضــاءات رغــم عــدم إمتــام التجهيــزات الضرورية   	   
ــة واملتخصصــة؛ ــوارد البشــرية املؤهل ــا للم وافتقاده

ــة لتســييرها  ــارة وكافي ــة ق ــان ميزاني تطــرح هــذه الفضــاءات مشــكلة ضم  	   
طريقــة  حتديــد  الــى  باإلضافــة  املؤهلــة،  البشــرية  باملــوارد  وتزويدهــا 

تدبيرهــا.
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على مستوى العمل القضائي في سياق األزمة الصحية: 	)4 	

أدى قــرار تعليــق العمــل باحملاكــم بتاريــخ 16/03/2020، باســتثناء قضايــا   	   
املعتقلــن وقضايــا األحــداث والتحقيــق، والقضــاء االســتعجالي، فضــال عــن 
قــرار ضبــط عمليــة ولــوج املرتفقــن للمحاكــم إال عنــد الضــرورة القصــوى، 
دون حتديــد مفهومهــا، إلــى تــأزمي وضعيــة العديــد مــن النســاء اللواتــي 
وجــدن أنفســهن عاجــزات عــن الوصــول الــى العدالــة قصــد احلصــول علــى 
حقوقهــن وحقــوق أبنائهــن املتعلقــة بالنفقــة والســكن والنســب واحلضانــة، 
والتمــاس اجــراء الصلــح يف النزاعــات العائليــة، مبــا فيهــا قضايــا الطــالق 
والتطليــق، كمــا أن توقــف البــت يف القضايــا االجتماعيــة ونزاعــات الشــغل 
أثــرت ســلبا علــى وضعيــة العديــد مــن الفئــات الهشــة خاصــة النســاء 

ــي تعرضــن للطــرد التعســفي؛ ــات العامــالت اللوات والفتي

ــا  ــوج اليه ــة الول ــد، وصعوب ــات التقاضــي عــن بع ــف التحســيس بخدم ضع  	   
خاصــة بالنســبة للنســاء يف وضعيــة صعبــة اللواتــي ال يتوفــرن علــى هواتــف 
ذكيــة، أو ال يتوفــرن علــى رصيــد للمكاملــات أو لالنترنيــت، أو يتواجــدن يف 
مناطــق ال توجــد فيهــا تغطيــة كافيــة لشــبكة االنترنيــت واالتصــال، فضــال 
عــن اســتحضار عائــق األميــة، واغفــال هــذه اخلدمــة حلــق الناطقــن باللغــة 
ــا، ويف هــذا الســياق  ــي يفهمونه ــة الت ــة باللغ ــة يف التمــاس العدال األمازيغي
تثمــن الفدراليــة مبــادرة فريــدة قامــت بهــا بعــض اخلاليــا احملليــة للتكفــل 
ــة  ــة باللغ ــف بنشــر وصــالت اشــهارية ســمعية بصري ــا العن بالنســاء ضحاي
ــرة الطــوارئ، كنمــوذج للمحكمــة  ــة للتعريــف بخدماتهــا خــالل فت األمازيغي

ــة بتركيســت؛  االبتدائي

وجــود عــدة صعوبــات واجهــت النســاء يف اإلســتفادة مــن خدمــات صنــدوق   	   
التكافــل العائلــي بســبب توقــف العمــل باحملاكــم، وعــدم توفيــر امكانيــة 
ملعاجلــة هــذه امللفــات عــن بعــد، وغيــاب التواصــل والتحســيس باســتمرار 

هــذه اخلدمــة رغــم احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة؛

وجــود عــدة عراقيــل واجهــت املتقاضــن عمومــا والفئــات الهشــة وعلــى   	   
رأســها النســاء يف االســتفادة مــن املســاعدة القضائيــة نظــرا لتوقــف غالبيــة 
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مكاتــب املســاعدة القضائيــة يف احملاكــم عــن العمــل، وعن عقــد االجتماعات 
الدوريــة املقــررة، وضعــف التحســيس بامكانيــة معاجلــة هــذه امللفــات عــن 
ــات االســتفادة  ــدة لطلب ــق املؤي ــى الوثائ ــة حصــول النســاء عل ــد، وصعوب بع
مــن الصنــدوق بســبب القيــود املفروضــة علــى التنقــل خــالل حالــة الطــوارئ 
الصحيــة، وهــو مــا ســاهم يف ضعــف حصــول النســاء الناجيــات مــن العنــف 
أساســا مــن حقهــن يف املســاعدة القانونيــة والقضائيــة واالنتصــاف تبعــا 

لذلــك جلبــر الضــرر الالحــق بهــن.
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 الـتــوصـيـــات : 

  انطالقــا مــن كل مــا ســبق ذكــره، وتفاديــا لتفاقــم أكبــر وأخطــر للعنــف 
ضــد النســاء يف األحــوال العاديــة وكــذا خــالل األزمــات، فــإن الفدراليــة وشــبكة 
مراكــز الرابطــة إجنــاد ضــد عنــف النــوع جتــدد دعواتهــا للقطاعــات املختصــة 
ــة  ــة الواجب ــة والرعاي ــا ومؤسســاتيا لتحمــل مســؤولياتها يف مجــال احلماي حكومي
واســتخالص الــدروس مــن اجلائحــة، واعتبــار التوصيــات التاليــة املنبثقــة عــن 

ــات النســائية:  ــز االســتماع واجلمعي ــي شــاق ومنهــك ملراك اشــتغال ميدان

قضايــا  مــع  التعاطــي  النــوع يف  ومقاربــة  احلقوقيــة  املقاربــة  اعتمــاد  	.1  
التمييــز والعنــف املبنــي علــى النــوع واعتبــاره انتهــاكا للحقــوق االنســانية 
للنســاء وذلــك يف إطــار الوفــاء بالتزامــات املغــرب الدوليــة يف مجــال 
إقــرار احلقــوق االنســانية للنســاء مــع التأكيــد علــى التــزام الدولــة بتفعيــل 
مبــدأ »بــذل العنايــة الواجبــة« مــن أجــل محاربــة العنــف ضــد النســاء؛

ــف  ــاد ملناهضــة العن ــددة األبع ــة مندمجــة ومتع ــورة اســتراتيجية وطني بل  .2  
القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي وفــق رؤيــة تســعى الــى بنــاء مجتمــع 
ــة للنســاء ويوفــر لهــن اخلدمــات  آمــن وخــال مــن العنــف يضمــن احلماي
ــام  ــد هــدف اســتراتيجي ع ــي حتدي ــا ينبغ ــة. كم األساســية بجــودة عالي
يتمثــل يف القضــاء علــى كافــة أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات، مــع 
ــع اإلســتراتيجية  ــل وتتب ــورة وتنزي ضــرورة إشــراك املجتمــع املدنــي يف بل

الوطنيــة حملاربــة العنــف؛

ضــرورة إدمــاج محاربــة العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي ضمــن   .3  
البرامــج واملخططــات التنمويــة للجماعــات الترابيــة )اجلهات واجلماعات 
احملليــة(، مــع إحــداث بنيــة اإلســتقبال وتوجيــه ومواكبــة النســاء ضحايــا 
العنــف باجلماعــات الترابيــة وتفعيــل دورهــا يف بنــاء سلســلة خدمــات 
الفاعلــن  كل  مــع  بالتعــاون  الترابــي  املجــال  كل  يف  ومتاحــة  منســقة 

احملليــن )الشــباك الوحيــد املتعــدد اخلدمــات والتخصصــات(؛
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للمجهــودات  األولويــة  يعطــي  مســاعد  ماكرواقتصــادي  إطــار  اعتمــاد   .4  
احلكوميــة يف املجــال اإلجتماعــي، خاصــة يف مجــال متويــل االســتراتيجية 
الوطنيــة حملاربــة العنــف ضــد النســاء، ويســاهم يف تقليــص مظاهــر 
الهشاشــة والفقــر واألميــة؛ ويوفــر اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية حلمايــة 
احلاجيــات  وتلبيــة  العنــف  مــن  النســائية  والفئــات  الشــرائح  مختلــف 
اخلاصــة للنســاء القرويــات واألمازيغيــات مــع تقدمي اخلدمــات الضرورية 

لهــن؛

العمــل علــى تعزيــز التمكــن اإلقتصادي للنســاء ضحايا العنف والهشاشــة   .5  
اإلقتصادية واالجتماعية وتفعيل دور اجلماعات الترابية يف ذلك من خالل 
 بلــورة برامــج تهــدف إلــى التقليــص مــن الفقــر يف صفــوف النســاء بتنســيق

 مع باقي الفاعلن يف املجال؛

العمــل علــى الرفــع مــن الوعــي املجتمعــي مبخاطــر وتداعيــات العنــف   .6  
والتمييــز اجتــاه النســاء وذلــك عبــر تعزيــز دور اإلعــالم يف مناهضــة 

النســاء؛  ضــد  والتمييــز  العنــف 

التحــرك العاجــل لوقــف ظاهــرة قتــل النســاء كصــورة مــن صــور العنــف   .7  
القائــم علــى أســاس النــوع، واهتمــام اجلهــاز االحصائــي برصــد هــذه 

بوقفهــا. الكفيلــة  الســبل  واتخــاذ  بخطورتهــا  والتحســيس  الظاهــرة 

التســريع مبواصلــة ورش االصالحــات التشــريعية الالزمــة لتكريــس مبــدأ   .8  
املســاواة بــن اجلنســن وحظــر التمييــز يف كافــة القوانــن وعلــى رأســها 
القانــون اجلنائــي وقانــون املســطرة اجلنائيــة ومدونــة األســرة وقانــون 
احلالــة املدنيــة، واقــرار قانــون شــامل ملناهضــة العنــف ضــد النســاء 
يســتجيب للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، وباألخــص دليــل األمم املتحــدة 
حــول التشــريعات املتعلقــة بالعنــف ضــد املــرأة، ألن القانــون 103-13 
يظــل قاصــرا عــن حمايــة النســاء وهــذا يتبــن جليــا مــن خــالل خالصــات 
البحــث الــذي قامــت بــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط حيــث أنــه »مــن بــن 
ــن  ــن النســاء و 31 % م ــون، 45 % م ــذا القان ــم به ــى عل األشــخاص عل
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الرجــال يعتبــرون أنــه غيــر كاف لضمــان حمايــة النســاء مــن العنــف« وهــو 
مــا يتطلــب جتويــده ليشــمل مقومــات ومعاييــر الوقايــة واحلمايــة وعــدم 

اإلفــالت مــن العقــاب وجبــر األضــرار وإدمــاج الضحايــا؛

9.  أن ال ترتكــب احلكومــة وال اإلدارات التابعــة لهــا أو ممثليهــا أعمــال   
عنــف ضــد النســاء بــأي شــكل مــن األشــكال، وأن تضمــن عــدم ارتــكاب 
ذلــك، مبــا يف ذلــك اتخــاذ التدابيــر العقابيــة أو التأديبيــة ضــد جميــع 
مرتكبــي هــذه االعتــداءات ومعاقبتهــم أيــا كانــوا. وأن يكــون لهــا دور فاعــل 
وقــوي يف احلــد مــن الظاهــرة يف أفــق القضــاء عليهــا وأن تضمــن إعمــال 
املســاءلة عــن كل حــوادث العنــف، وتتخــذ خطــوات فاعلــة ومؤثــرة للقضــاء 
علــى جميــع التجــاوزات املؤسســاتية واملجتمعيــة التــي تعــزز العنــف أو 

ــه؛ ــرره أو تتغاضــى عن تب

التعريــف أكثــر مبقتضيــات القوانــن املرتبطــة مبناهضــة العنــف ضــد   .10  
النســاء والســيما القانــون 13-103 الــذي مازالــت مقتضياتــه غيــر معروفة 
لــدى املواطنــن واملواطنــات. حيــث أظهــرت النتائــج األوليــة للبحــث الــذي 
ــر مــن نصــف النســاء  ــه »أكث ــط أن ــة الســامية للتخطي ــه املندوبي قامــت ب
والرجــال ليســوا علــى علــم بوجــود القانــون 103-13 املتعلــق باحلمايــة 
مــن العنــف ضــد املــرأة، حيــث يؤكــد أكثــر مــن 58 % مــن النســاء و 57 
% مــن الرجــال جهلهــم بوجــود هــذا القانــون. وترتفــع هــذه النســب يف 
الوســط القــروي )70 % مــن النســاء و69 % مــن الرجــال( وبــن النســاء 
والرجــال بــدون مســتوى تعليمــي )71 % و74 % علــى التوالــي(. وال 
يوجــد أي فــارق، مــن حيــث املعرفــة بهــذا القانــون، بــن النســاء اللواتــي 

ســبق لهــن التعــرض للعنــف واللواتــي لــم يســبق لهــن ذلــك«. 

ــة  ــة والبشــرية الرهين ــات املادي ــر اإلمكاني ــون 13-103 وتوفي ــل القان تفعي  .11  
بحســن تطبيقــه )توفيــر مراكــز االيــواء، مراكــز عــالج املعنفــن والدعــم 
النفســي للضحايــا....(، والعمــل علــى ضمــان تفعيــل مبــدأ عــدم اإلفــالت 

مــن العقــاب؛
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اعتمــاد تدابيــر إبعــاد املعنفــن عــن الضحايــا بشــكل تلقائــي مــن قبــل   .12  
النيابــة العامــة وإبقــاء النســاء وأطفالهــن يف بيــت الزوجيــة والعمــل علــى 

تطبيــق كل تدابيــر احلمايــة التــي جــاء بهــا القانــون 13-103؛

ــف  ــا العن ــل بالنســاء ضحاي ــات سلســلة التكف ــن مكون ــز التنســيق ب تعزي  .13  
ــون 103/13  ــة واللجــان املكلفــة مبوجــب القان ــة واجلهوي ــا احمللي واخلالي
مبناهضــة العنــف ضــد النســاء ومــع خاليــا التكفــل بضحايــا العنــف 
وناجيــات منــه التابعــة لالمــن الوطنــي والــدرك امللكــي والصحــة ومراكــز 
اخلدمــات  املتعــدد  الوحيــد  الشــباك  وإنشــاء  وااليــواء،  االســتقبال 
والتخصصــات ملتابعــة القضايــا املدنيــة والزجريــة مبــا يضمــن التنســيق 
وعــدم اإلفــالت مــن العقــاب ويوفــر احلمايــة والدعــم النفســي واملعاجلــة 
الطبيــة واإليــواء واملســاعدة االجتماعيــة للنســاء الضحايــا والناجيــات مــن 

ــوع؛ ــف الن عن

14.  توســيع مهام خاليا التكفل بالنســاء ضحايا العنف على مســتوى النيابات   
العامــة لتشــمل خدمــات االستشــارة واملســاعدة القضائيــة التلقائيــة دون 
حاجــة لطلبهــا مــن طــرف املعنيــات باالمر...وخلــق خاليــا لليقظــة علــى 
مســتوى اللجــن اجلهويــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء تضمــن تعزيــز 
التنســيق بــن القطاعــات املتخصصــة ومــع املراكــز واجلمعيــات املتتبعــة 
لوضعيــة العنــف ضــد النســاء ووضــع آليــات خاصــة لذلــك خــالل فتــرة 

األزمــات؛

تعزيــز دور جمعيــات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال مناهضــة العنــف   .15  
ضــد النســاء وتشــجيع عمــل املنظمــات النســائية احلقوقيــة ودعمهــا 
املؤسســات  بــن  ومــا  بينهــا  مــا  للتعــاون  املناســبة  الوســائل  وتوفيــر 
احلكوميــة والتنســيق معهــا وإعطاءهــا احلــق يف التنصيــب كطــرف مدنــي 

إلــى جانــب ضحايــا العنــف والناجيــات منــه؛

املهــن  القضــاء ويف  والعامــالت يف حقــل  العاملــن  كفــاءة  مــن  الرفــع   .16  
القضائيــة  والضابطــة  الصحــة  ونظــام  اجلنائيــة  والعدالــة  القانونيــة 
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لتلبيــة احتياجــات النســاء وضمــان حقوقهــن، وذلــك عــن طريــق التكويــن 
وغيــره مــن برامــج تقويــة القــدرات وتطويرهــا، مــع توفيــر املــوارد البشــرية 

والتجهيــزات الالزمــة والبنيــات الالئقــة للممارســة العمــل بنجاعــة؛

العمــل علــى إقامــة نظــام معلوماتــي شــامل عن النســاء الضحايــا، بالتعاون   .17  
ــة  ــة ذات الصل ــة الســامية للتخطيــط واملنظمــات الوطني مــا بــن املندوبي
مــع ضمــان إتاحــة املعلومــات املتحصلــة مــن جمــع البيانــات وحتليلهــا 
ــى ســرية  ــا مــع احلفــاظ عل ــام بهــا وضمــان العمــل به ــرأي الع ــر ال وتنوي

ــن؛ ــن وعــدم إحلــاق الضــرر به ــة النســاء احترامــا حلقوقه هوي

ــع القــرب،  ــواء املتخصصــة وذات طاب ــة مراكــز اإلي التســريع بحــل معضل  .18  
مــع العمــل علــى احــداث فضــاءات متعــددة الوظائــف يف مختلــف اجلهــات 
للمعاييــر  للتكفــل تســتجيب  واالقاليــم واجلماعــات. واعتمــاد مقاربــة 
احلقوقيــة الدوليــة يف مجــال التكفــل بضحايــا العنــف والناجيــات منــه؛

ــا العنــف  ــر وحــدات التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحاي ــى توفي العمــل عل  .19  
التــراب  مجمــوع  علــى  وجودهــا  وتعميــم  االستشــفائية  باملؤسســات 

الصغيــرة؛ واملــدن  القــروي  باملجــال  خاصــة  الوطنــي، 

تفعيــل دور مراكــز العالجــات األوليــة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد   .20  
النســاء وتوفيــر شــروط اســتقبال واســتماع وتوجيــه مالئمــة داخــل هــذه 

باملــوارد املاديــة والبشــرية الضروريــة؛ الوحــدات ودعمهــا 

ضمــان وجــود طبيــب/ة متفــرغ لإلشــراف علــى وحــدة التكفــل، باإلضافــة   .21  
الــى طبيــب/ة نفســاني/ة مــع العمــل علــى تكويــن وحتســيس األطبــاء 

والعاملــن\ات يف مجــال العنــف ضــد النســاء والنــوع االجتماعــي؛
والفحوصــات  الشــرعي  الطــب  شــهادة  مجانيــة  ضمــان  علــى  العمــل   .22  
الفقــر  مــن  يعانــن  اللواتــي  للنســاء  بالنســبة  الطبيــة  والعالجــات  

لهشاشــة؛  وا



تقرير   العنف ضد النساء خالل فترة الحجرالصحي وحالة الطوارئ الصحية

47

� توصيات مرتبطة بالحالة الطوارئ الصحية واألزمات: 

وضــع مقاربــة جديــدة وآليــات أنســب وأســهل لتمكــن النســاء مــن التبليــغ 3 23
عــن العنــف مبــا فيهــا أرقــام مجانيــة ومــن خــالل فضــاءات وأماكــن آمنــة 

ومتاحــة يف األحيــاء خــالل األزمــات؛

وضــع تدابيــر خاصــة لتســهيل وتســريع حصــول النســاء ضحايــا العنــف 3 24
اواملهــددات بــه وأفــراد مــن أســرهن علــى رخــص التنقــل يف الطــوارئ 
ــة  ــا لســالمتهن وحماي ــا، ضمان ــى أخــرى وداخله ــة إل ــة مــن مدين الصحي

لهــن ولألطفــال مــن العنــف؛

العمــل علــى وضــع بروتوكــول خــاص بالنســاء ضحايــا العنــف للوقايــة 3 25
وضمــان ســالمتهن عنــد التنقــل واإليــواء قصــد احلــد مــن انتشــار فيروس 
كوفيــد 19 مــع توفيــر وســائل التعقيــم والنظافــة مبراكــز اســتقبالهن 

ــة  ــن خــالل االطــوارئ الصحي وايوائه

اعتمــاد اســتعجالية البــت واحلــزم يف التعاطــي مــع القضايــا والدعــاوي 3 26
العموميــة املرتبطــة بالعنــف الــذي يطــال النســاء باعتبــار األثــار الوخيمــة 

للعنــف علــى الضحايــا واالطفــال وكافــة املجتمــع؛

باعتبــار أن ظــروف احلجــر 3 27 الزوجــي بشــكل جــريء  العنــف  معاجلــة 
والطــوارئ الصحيــة كشــفت بشــكل جلــي حجمــه وحدتــه وخطورتــه مــع 

إعطــاء التعريفــات القانونيــة واإلجــراءات اخلاصــة بذلــك؛

اســتثمار اإلشــكاالت البــارزة خــالل فتــرة احلجــر والطــوارئ الصحيــة يف 3 28
مجــال العنــف ضــد النســاء يف جتويــد التشــريعات ومالءمــة السياســات 
واالســتراتيجيات واآلليــات يف مجــال القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء؛

ضــرورة عقــد اجتماعــات طارئــة ودوريــة للجــان احملليــة واللجــان اجلهوية 3 29
ــل  ــف قصــد إعــداد خطــط عم ــا العن ــل بالنســاء ضحاي اخلاصــة بالتكف
طارئــة لتدبيــر مرحلــة مــا بعــد رفــع حالــة الطــوارئ الصحيــة، بشــكل 
واملعيقــات،  اإلكراهــات  ورصــد  واملنجــزات،  بتقييــم احلصيلــة  يســمح 
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واقتــراح احللــول املناســبة لهــا بشــكل تشــاركي ويف حــدود صالحيــات 
جمعيــات  اشــراك  علــى ضــرورة  التأكيــد  مــع  قطــاع،  كل  وإمكانيــات 
املجتمــع املدنــي واجلمعيــات النســائية املشــتغلة يف املجــال لضمــان مســار 

ــف؛ ــا العن ــل ناجــح وناجــع بالنســاء ضحاي تكف

دعــوة الســلطات املختصــة إلــى اإلهتمــام بالتواصــل وابــالغ املتقاضيــات 3 30
واملتقاضيــن بلغــة يفهمونهــا وبشــكل مبســط يكفــل احلــق يف الولــوج 
الــى القضــاء خاصــة بالنســبة للفئــات الهشــة والنســاء والفتيــات خــالل 
فتــرة الطــوارئ الصحيــة مــا تســتدعيه مــن إجــراءات قــد حتــد مــن ولــوج 

ــة؛ ــات واملتقاضــن ملرفــق العدال املتقاضي

دعــوة رئاســة النيابــة العامــة إلــى تفعيــل دور مكاتــب املســاعدة القضائيــة 3 31
يف  للبــث  اجتماعاتهــا  عقــد  بوتيــرة  اإلســراع  خــالل  مــن  باحملاكــم، 
الطلبــات العالقــة واجلديــدة، وتفعيــل منــح املســاعدة املؤقتــة يف انتظــار 
اجــراء األبحــاث اإلداريــة الالزمــة، حتــى تتمكــن الفئــات الهشــة مــن 
 ممارســة حقهــا يف اللجــوء الــى العدالــة، رغــم الصعوبــات التــي تواجههــا 

يف احلصول على الوثائق الالزمة؛

توفيــر أوســع وســريع خلدمــات اإليــواء املؤسســاتي واملتخصــص يف مجــال 3 32
ايــواء النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف والناجيــات منــه مع تســهيل تنقلهن 
املراكــز، وتكثيــف  الــى هــذه  والطــوارئ الصحيــة  يف ظــروف احلجــر 

شروط الوقاية والسالمة الصحية يف ظل انتشار الوباء. 
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III - بعض دروس تجربة االستماع عن بعد خال أزمة كورونا 

تنفيــذا للخطــة الشــاملة لعمــل فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء يف اجلانــب 
ــق بإطــالق وإجنــاح جتربــة االســتماع عــن بعــد اســتجابة حلاجيــات النســاء  املتعل
ــدت شــبكة الرابطــة إجنــاد ضــد  ــه، جن ــات من ــف والناجي ــا العن ــات ضحاي والفتي
عنــف النــوع اثنــي عشــر مســتمعة ومســاعدة اجتماعيــة لدعــم النســاء ومواكبتهــن 
عبــر نشــر أرقــام الهواتــف اخلاصــة بهــن علــى منصــة عملــت الفدراليــة وشــبكة 
اجنــاد علــى نشــرها وتوزيعهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي وكــذا لــدى بعــض 

املواقــع الصحفيــة. 

والعتبــارات متعلقــة بظــروف احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة فــان 
هــذا الطاقــم اخلــاص باالســتماع كان رهــن اشــارة النســاء بشــكل مســتمر ويومــي 
حتــى ايــام الســبت واالحــد وذلــك محاولــة منــا لالســتجابة لطلبــات النســاء اللواتــي 
رمبــا قــد ال تســنح لهــن الفرصــة لالتصــال مــرة ثانيــة لظــروف تواجدهــن مــع 

املعنــف بشــكل مســتمر. 

انخــرط  فقــد  اإلجتماعيــات،  واملســاعدات  للمســتمعات  باإلضافــة 
يف االســتماع وتتبــع ملفــات النســاء والتنســيق مــع املؤسســات العموميــة وباقــي 
الفاعلــن يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء الطاقــم اإلداري للفدراليــة 
ــر  ــق بتوفي ــا يتعل ــا، خاصــة فيم ــز الرابطــة إجنــاد واملســؤوالت بهم ولشــبكة مراك
االيــواء للنســاء بتنســيق مــع مصالــح وزارة التنميــة االجتماعيــة والتضامــن واألســرة 
ــي اوالتنســيق مــع  ــاون الوطن ــة للتع ــة واإلقليمي ــات اجلهوي واملســاواة وكــذا املديري
خاليــا التكفــل بالنســاء علــى مســتوى النيابــات العامــة وكــذا مصالــح الشــرطة 

والــدرك.

كمــا عمــدت الفدراليــة مبعيــة شــبكة الرابطــة اجنــاد ضــد عنــف النــوع 
إلــى وضــع منصتــن رهــن إشــارة النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف والناجيــات منه: 

ــم النفــس  ــن يف عل ــات واخصائي ــر أخصائي ــى للدعــم النفســي عب األول
النفســي  والدعــم  اإلنصــات  أجــل  مــن  ثمانيــة  بلــغ عددهــم  الذاتيــة  والتنميــة 
واملصاحبــة الذاتيــة والتخفيــف مــن آثــار العنــف واملعانــاة املالزمــة لــه، وقــد قدمــوا 
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وقدمــن خدماتهــم بشــكل تطوعــي والتزمــوا والتزمــن طيلــة هاتــه الفتــرة مبســاعدة 
النســاء ودعمهــن عبــر جــدول زمنــي محــدد ســلفا وبتنســيق مــع املســتمعات اللواتــي 

لعــن حلقــة الوصــل بــن النســاء وهــؤالء االخصائيــات واالخصائيــن.

والثانيــة للمســاعدة القانونيــة عبــر شــبكة احملاميــات واحملامــون التابعــة 
لفدراليــة رابطــة حقــوق النســاء والذيــن بلــغ عددهــم 10 محاميــة ومحامــي جتنــدوا 
ــد مــن  ــوا ملفــات العدي ــل وتبن ــة للنســاء ب لتقــدمي االستشــارة واملســاعدة القانوني
النســاء عبــر مصاحبتهــم خــالل اإلجــراءات او حتــى كتابــة الشــكايات نيابــة عنهــن.

ولكــي تتمكــن الشــبكة مــن تقــدمي خدماتهــا لعــدد أكبــر مــن النســاء خــالل 
هاتــه الفتــرة، فقــد عملــت عبــر طاقمهــا اخلــاص باالســتماع اليجــاد ســبل اخــرى 
للتعريــف مبنصــة االســتماع عــن بعــد لــدى النســاء حيــث مت اللجــوء الــى التعريــف 
ــى املســتوى اجلهــوي  باملنصــة لــدى مختلــف الفاعلــن املؤسســاتين واملدنيــن عل
واحمللــي مبــا فيهــا اخلاليــا احملليــة واجلهويــة اخلاصــة بالتكفــل بالنســاء ضحايــا 
العنــف. كمــا اعتمــدت اجلمعيــة علــى بعــض التســجيالت الصوتيــة باللغــة العربيــة 
واالمازيغيــة تعــرف مبنصــة االســتماع عــن بعــد مت تقاســهما مــع املجموعــات 
النســائية التــي تشــتغل معهــا الفدراليــة ســواء عبــر برنامــج تعليــم الكبــار او مــن 
خــالل برامــج التمكــن االقتصــادي، كمــا مت تقاســم هاتــه التســجيالت مــع باقــي 

اجلمعيــات والتعاونيــات الصديقــة للفيدراليــة. 

واعتمــدت الشــبكة علــى وســائل اخــرى للتعريــف بخدمــات االســتماع عــن 
بعــد عــن طريــق الصــاق اعالنــات خاصــة باالســتماع عــن بعــد لــدى بعــض املتاجــر 
 املوجــودة يف محيــط مراكــز شــبكة الرابطــة اجنــاد، كمــا اعتمــدت بعــض املراكــز 
علــى اعــوان الســلطة )املقدمــن( علــى اعتبــار انهــم ميكنهــم التواصــل مــع النســاء 
وباقــي املواطنــن داخــل االحيــاء وبالتالــي ميكنهــم تزويــد النســاء احملتاجــات 

للمســاعدة بارقــام هواتــف املســتمعات.

وجتــدر االشــارة ان جتربــة االســتماع عــن بعــد تبقــى مــن بــن التجــارب 
ــات  ــد مــن النســاء والفتي ــي مكنــت العدي ــة الت ــرة العصيب ــه الفت املهمــة خــالل هات
ضحايــا العنــف والناجيــات منــه مــن الوصــول للمســاعدة والتبليــغ عــن العنــف 
ــد مــن  ــام بشــكل مســتمر لهــن ويف العدي ــاة رمبــا دامــت لعــدة أي واحلــد مــن معان
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األحيــان ألطفالهــن. وقــد عرفــت هــذه التجربــة عــدة جناحــات وواجهتهــا العديــد 
ــات واإلكراهــات ككل التجــارب اإلنســانية.  ــن التحدي م

1.	النجاحات	:	

جتربــة جديــدة يف التعامــل مــع ضحايــا العنف والناجيات منــه وكذا ملفاتهن   	   
مــع محاولــة تقــدمي جميــع اخلدمــات املمكنــة عبــر التنســيق والتواصــل مــع 

مختلــف املتدخلــن عــن بعــد؛

الســرعة يف التعاطــي مــع مشــكل العنــف ضــد النســاء والفتيــات خــالل   	   
احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة بحيــث كانــت الفدراليــة مــن اجلمعيــات 
االولــى التــي وضعــت رهــن اشــارتهن منصــات لالســتماع والدعــم النفســي 

والقانونــي عــن بعــد؛

قبــل احملاميــات واحملامــن  مــن  املهنــي  وااللتــزام  التطوعــي  االنخــراط   	   
النســاء  ومســاعدة  دعــم  يف  النفســانين  واألخصائيــن  واألخصائيــات 

منــه؛  والناجيــات  العنــف  ضحايــا  والفتيــات 

كانــت ســالمتهن  النســاء  مــن  مهــم  عــدد  ودعــم  مــن مســاعدة  التمكــن   	   
ــن وهــن يف أمــس احلاجــة  ــارس عليه ــف املم ــل العن ــددة بفع اجلســدية مه

للمســاعدة. 
2.	التحديات	والمعيقات:	

عــبء االســتماع بــدون وقــت محــدد بســبب ظــروف احلجــر وحالــة الطــوارئ   	   
الصحيــة التــي تفــرض تلبيــة نــداء املتصــالت يف وقــت معــن رمبــا هــو 

الوقــت املناســب الوحيــد لضحيــة العنــف لكــي تتصــل؛

االســتماع خــالل احلجــر وحالــة الطــوارئ الصحيــة مرهــق للمســتمعات   	   
واملســاعدات االجتماعيــات ألنــه يتزامــن والضغــط النفســي بســبب احلجــر 

ــه؛ ــن من ــذي تعان ال
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االحســاس بعــدم القــدرة علــى املســاعدة يف بعــض احلــاالت املســتعصية   	    
رغــم كل مــا يتــم تقدميــه مــن مســاعدة وكل آليــات التنســيق التــي يتــم 

بهــن؛ التكفــل  للنســاء وضمــان  لتوفيــر اخلدمــات  لهــا  اللجــوء 

االحســاس باإلحبــاط يف بعــض االحيــان النــاجت عــن صعوبــة حــاالت العنــف   	   
وحالــة  احلجــر  لظــروف  نظــرا  املســاعدة  علــى  القــدرة  وعــدم  الــواردة 
الــذي جعــل املســتمعات واملســاعدات االجتماعيــات  الطــوارئ الصحيــة 

يعشــن ضغطــا نفيســا إثــر بشــكل كبيــر عليهــن.



IV - الملحقات : 
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1	-		مراسات وبيانات ترافعية خال الحجر وحالة الطوارئ الصحية  

تصريح بمناسبة اليوم
الوطني للمرأة
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 الفدرالية تطالب بجعل الجائحة فرصة إلصالح جوهري
   وعميق لألوضاع النسائية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وإلقرار المساواة والمناصفة في كل المؤسسات
والمستويات االنتخابية

نخلد ذكرى اليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر) الذي يؤرخ لقفزة
نوعية في مسار تعزيز المكتسبات الحقوقية النسائية، إثر صدور مدونة
األسرة سنة 2004 بمقتضيات جديدة تؤسس للمساواة المدنية
واألسرية وتخفف نسبيا بعض قيود الوصاية األسرية والمجتمعية
المفروضة على النساء، كما فتحت من ناحية أخرى آفاقا أمام تموقع
ومشاركة أوسع للنساء في إدارة الشأن العام السياسي واالقتصادي
واالجتماعي والوظيفي والعلمي...، والمساهمة المجتمعية واالقتصادية
في نماء وازدهار البالد. وصوال كذلك إلى اعتماد الدستور المغربي
للمساواة في الحقوق بين النساء والرجال وللمناصفة والتنصيص على
آليات إلحقاقها، والتي مع األسف الزالت تنتظر إرادة سياسية للحكومة
ولقطاعاتها ولمختلف األطراف أحزابا ونقابات ومؤسسات تشريعية

واقتصادية واجتماعية ألجل إقرارها فعليا وقانونيا.
وبعد مرور 16 سنة على تطبيق مدونة األسرة، تبينت عدد من الثغرات
واإلشكاالت المرتبطة باستمرار تكريس عدد من بنودها للتمييز ضد
النساء والمساس بكرامتهن وحقوقهن اإلنسانية، وترسيخ للوضع
الدوني لهن داخل األسرة والمجتمع، وهو ما يدعو كما تطالب بها
فدرالية رابطة حقوق النساء منذ سنة 2016 إلى ضرورة مراجعة شاملة
لمدونة األسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث، وذلك
حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية واألدوار العصرية للنساء وتتالءم
مع الدستور واالتفاقيات الدولية للحقوق اإلنسانية للنساء وحقوق

الطفل، وبما يضمن اإلنصاف والعدالة والمساواة. 
ويحل اليوم الوطني للمرأة هذه السنة في ظل ظروف استثنائية بسب
جائحة كوفيد 19،التي وضعت الحكومة والقطاعات الصحية واالقتصادية
واالجتماعية امام محك عسير، وجعلت النساء اللواتي يشكلن نصف
المجتمع، يتبوأن بكل شجاعة وتفان أدوارهن ويتواجدن في الصفوف
األمامية للمساهمة في مقاومة الوباء، سواء في القطاعين الطبي حيث
يشكلن ( 57% ) وشبه الطبي ( 66% ) وفي الوظائف االجتماعية المختلفة
(64%) ناهيك عن ادوارهن العالية في المجاالت األمنية والتعليمية
واإلنتاجية واألسرية والجمعوية المختلفة كمساهمات في تدبير

ومقاومة الجائحة وأثارها...
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    وبالنظر إلى مؤشرات واقعية وإحصائية، ضمنها تراجع النشاط
االقتصادي للنساء الذي ال يتعدى 22.2 %، وبطالة النساء التي تصل إلى
14 %، والفوارق في األجور 17 % وغيرها... فإن آثار الجائحة عمقت معاناة
النساء بطريقة غير متناسبة بسبب تداعياتها وبسبب التمييز القائم
أصال، من خالل ارتفاع معدل الفقر والهشاشة لديهن وفقدان الدخل
أو تراجعه وفقدان العمل وازدياد مخاطر الشغل والبطالة علما أن
النساء يشتغلن أساسا في القطاعات األكثر عرضة لألزمة، سواء في
القطاع غير المهيكل... أو في القطاعات اإلنتاجية والصناعية والسياحية
والفندقة والمناولة والنسيج الذي عرف تسريحات كبيرة بسبب
الجائحة، ناهيك عن القطاع الفالحي الذي تنعدم فيه أصال شروط
شغلية الئقة خصوصا في المجال القروي، وعن تضرر أكبر لعدد من

المقاوالت النسائية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات...
      ومن ناحية أخرى فقد سجلت فوارق أخرى على مستوى تعرض صحة
النساء لمزيد من التدهور سواء بسبب الجائحة أو مخلفاتها... حيث أنه
استنادا إلى دراسة المندوبية السامية للتخطيط "من بين جميع
األسرالتي ترأسها نساء ويعاني أحد أفرادها من أمراض عابرة، لم
يحصل قرابة 47.5% على الخدمات الصحية مقارنة بـ37.9% من األسر
التي يرأسها رجال"، كما أن 34% من األسر المعنية بالصحة اإلنجابية لم
تحصل على الخدمات الصحية أثناء الحجر. إضافة إلى تعرض النساء
والرجال لآلثار النفسية لكوفيد-19 "بشكل مختلف"، مسجال أن ربات
األسر أكثر تأثرا باالضطرابات النفسية المرتبطة بتلك األزمة من

نظرائهن الرجال.
       كما تشهد األوضاع التعليمية للنساء والفتيات تراجعا بسبب
استمرار وضعف تكافؤ الفرص خصوصا بالنسبة لألسر الفقيرة التي ال
تتوفر على اإلمكانيات والموارد لتوفير وسائل التعليم عن بعد، ونتيجة

الفوارق القائمة ما بين الجنسين وما بين المجالين الحضري والقروي.
       وبخصوص العنف ضد النساء فقد سجلت فدرالية رابطة حقوق
النساء ارتفاع وثيرته ونسبه وخطورة األفعال خالل فترة الحجر الصحي
كما رصدت عدد من اإلشكاالت القانونية والعملية والقضائية وفي

التكفل بالمعنفات وإيوائهن وتوفير بروتوكول صحي خاص.
وفي ظل كل ذلك وبالرغم من المجهودات والتدابير المتخذة على محدوديتها
وعدم استدامتها، فقد برزت بشكل جلي الحاجة إلى دور ومسؤولية الدولة في
توفير الحماية االجتماعية واالقتصادية والصحية والتقاعد،والسالمة من
المخاطر للنساء العامالت في مختلف مواقعهن،في المجالين الحضري

والقروي تحديدا، وفي القضاء على العنف والتمييز عموما...
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مالئمة وإعادة تكييف جذري للسياسات العمومية االجتماعية
واالقتصادية والمالية والضريبية بشكل تشاريك للقضاء على مظاهر
التمييز والعنف ضد النساء مع اعطاء االولوية القصوى للقضاء عليها
والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة االجتماعية والمجالية

والحكامة الجيدة.      
استيعاب النموذج التنموي لمتطلبات وآليات تحقيق المساواة بين
الجنسين ووضع حد للفوارق االجتماعية عموما وبين الرجال والنساء
في مجال الشغل والرعاية االجتماعية والصحية والحماية من المخاطر
والسالمة في مجال الشغل والتقاعد، وفي مجال الصحة والتعليم

واالقتصاد األخضر والرقمي...     
اعتماد المناصفة العمودية واالفقية في مختلف مستويات المنظومة
االنتخابية وعملياتها، وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية

واالجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة...       
توفير الرعاية الواجبة للدولة للقضاء على العنف ضد النساء وتفعيل
مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته
المتعلقة بالحماية والوقاية من العنف مع توفير اآلليات والميزانيات
الكفيلة بذلك في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد
النساء ينهل من المعايير الدولية في مجال مناهضة العنف والمتمثلة

في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا.      
مراجعة شاملة لمدونة األسرة وإخراج منظومة جنائية عصرية تتالءم

مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق النساء. 

إن دروس الجائحة التي الزالت تفرز، وسياق الحوار حول النموذج التنموي
وحول االنتخابات المقبلة تقتضي تعبئة شاملة تقدم مصلحة البالد
وتتطلب برامج سياسية حقيقية تستوعب مؤشرات االزمة وتطرح
البدائل الواقعية لها، وتجعل قضايا حقوق النساء والمساواة والمناصفة
األفقية والعمودية في صلب السياسات والبرامج والتدابير المؤسساتية

والقانونية والهندسة االنتخابية، إلى جانب استعجالية:     

المكتب الفيدرالي 
الرباط في 9 أكتوبر 2020

Bloc DW N° 26,
Avenue EL Massira, Lakwass C.Y.M  Rabat

Tél : 05 37 29 35 95/ GSM : 06 61
20 98 99 / Fax : 0537 29 36 07 / E-mail : federation_lddf@live.fr
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0202يوليوز  41الرباط في   
 
 

النباوي إلى السيد المحترم محمد عبد  

 رئيس النيابة العامة
 

 
       العمل  استئناف تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف والناجيات منه إلى المساعدة القضائية عقبالموضوع:  
 .بالمحاكم      

  
 ،وبعد طيبةتحية  

 

تتابع فدرالية رابطة حقوق النساء باهتمام كبير المجهودات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال مناهضة  

 والجمعيات النسائية العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعلها مع مطالب وتوصيات منظمات المجتمع المدني عموما، 

بشأن قضايا  0202أبريل  02بتاريخ  02وجه الخصوص. ولعل أخر تجليات هاته الجهود اصداركم للدورية عدد على 

انب منها مجموعة من التدابير المستعجلة لحماية النساء العنف ضد النساء خالل فترة الحجر الصحي، والتي اقرت في ج

 .تدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية حول 0202نيو يو 20بتاريخ  00والدورية عدد . والناجيات منهضحايا العنف 
 

قرار  المملكة بعدواذ تسجل فدرالية رابطة حقوق النساء اهمية مختلف التدابير المتخذة الستئناف العمل بمحاكم  

. واالن وبعد االستئناف التدريجي 41االجراءات االحترازية للحيلولة دون تفشي وباء كوفيد  إطارالتعليق الذي اتخذ في 

للعمل فان المحاكم سوف تكون في مواجهة اعداد كبيرة للقضايا المتراكمة عن فترة الحجر الصحي، باإلضافة الى تلك التي 

ه قضايا العنف ضد النساء والفتيات بكل اشكاله وتجلياتسيتم تسجيلها بالمحاكم خالل األيام المقبلة وخاصة منها  سجلت أو

 ....(جسدي، قضايا النفقة والتطليق )عنف
 

لوج اتخاذ االجراءات الكفيلة بتسهيل و ،ولكل االعتبارات السالفة الذكر فان الفدرالية تلتمس منكم السيد الرئيس 

 النساء في وضعية صعبة الى المساعدة القضائية، مع االعالن عن هذه االجراءات بمختلف الوسائل الممكنة والمتاحة 

ايضا السيد الرئيس اعطاء توجيهاتكم لرؤساء ورئيسات اللجن الجهوية  ونلتمس منكمحتى تصل المعلومة للفئات المعنية. 

ية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء بمحاكم االستئناف وبالمحاكم االبتدائية قصد اعطاء تعليماتهم بتوجيه النساء والمحل

ضحايا العنف لالستفادة من مساطر المساعدة القضائية مع تسهيل االجراءات االدارية المعمول بها في هذا الباب والبث 

 يات ضحايا العنف والناجيات منه لمرفق العدالة وتمكينهن من الحقالسريع بشأنها لضمان ولوج أيسر للنساء والفت

 .العادلةفي الدفاع كضمانة من ضمانات المحاكمة  
 

 .وتقبلوا السيد الرئيس فائق عبارات التقدير واالحترام 

  عن المكتب الفيدرالي
 الرئيسة : لطيفة بوشوى
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 0202ماي  41 في الرباط

 

 عبد النباوي  محمد السيد إلى

 رئيس النيابة العامة
 

 ر دد  علدديأ ددا وصددلا النضدداا اددوا ا الجندد   مدد  الم تصدد التددم ا الجا ددا لددما ال  ددا  نناشددم    :الموضووو 
 .التنقا لاللتواق بجائالت  

 
 لبجم، ط ب  تو   

رابطددد  وقدددلق  فمرال ددد  ب دددافدددي رطدددار عمل ددد  الرصدددم لالتتبدددر  دددالا فتدددرق الو دددر الصدددوي لالتدددي تقدددل    
الجنددددد  ادددددم النضددددداا، لدلدددددس انطالودددددا مددددد   دددددمما  ا ضدددددتما  لالدددددمع  الن ضدددددي لالمضددددداعمق  لودددددا   النضددددداا
 مدددر لالتجدددال بجدددم فدددي  ددددا ال تدددرق الجصددد ب س الدددر  انددد  التنضددد ق  عددد  ل ددد عملددد  علدددر تلف ر دددا  التدددي القانلن ددد 

لادددما  ادددوا ا الجنددد  م تلددد  ال ددداعل   الو دددلم    لالمدددمن    فدددي  ددددا الم ددداا لتدددلف ر ا  دددلاا لالت  دددا بالنضددداا 
 .لوما ت  امن   

 

لجندددد  اددددم المضدددداعما  ا  تماع ددددا  لالمضددددتمجا  لجددددمم م دددد  مدددد  وددددا   ا تتبددددر مددددرلبددددالملا اق      
الجن  لتجمددق الم ددمما  بدد تلا ددر الاددوا ا الا شدد ا   التددي  النضدداا  ددالا  اتددر ال تددرق، فقددم تدد  رصددم عددمم مدد 

ر صددد  التنقدددا لاللتوددداق بجدددائالت   فدددرارا علدددر علدددر الوصدددلا  النضددداا بجددد عدددم  ودددمرق مددد  ادددمن ا  مجاندددات  س
المومم ددد ، ال م دددمق، ] غدددر ودددا   بم تلددد  منددداطق المعدددمق .. ل نددداس .ال ل دددي المت دددرر لالمضدددتمر الجنددد  مددد 

 ضددددتغن  مدددد  أ ددددا ر  ددددام طر قدددد  لمغددددامرق المجندددد  لالل ددددلا  لنضدددداا  ل ددددال ددددي  الجددددرائ[... النددددا لر، ل ددددمق، 
 .ال رل تجلمل  ا م   الجائل  في مضانمق لمؤا رق اوا ا الجن   صلصا في  دا  لأنت لوما   الجائل ، 

 

لتم  دددن   مددد  ر ددد   التدددم ا تطلددد الادددوا ا  مددد  وبدددا اضدددر لدددبج  النضددداا شددد ا ا  عل ندددا مدددا لر     
عائلددد  مددد  مم نددد   والددد  الوصدددرضدددب ا المنددداا    علدددر ادددمن االتنقدددا مددد  ا دددا مرافقددد  بندددات   الدددر ب ددد  الجائلددد ، 

لدددر ندددلاوي مم نددد  الندددا لر لاوادددار ابندددت   التدددي تجددداني االدددتم   مددد  التنقدددا القن طدددرق تناشدددم مضددداعمت ا مددد  ا دددا 
 ...أش رم  الجن  ال ل ي ال ضمي لال نضي  ي لرا جت ا دا  النالن  

 

لبنددداا علدددر مدددا ضدددبق، لمضدددا م  مدددن   لمددد  م تلددد  القطاعدددا  الو لم ددد  لالمؤضضدددا  المجن ددد  فدددي   
ال  دددا   لدددما الجا دددا التدددم ا الدددرئ   الضددد منناشدددم    فإنندددا انددداراسملا  ددد  الجنددد  ادددم النضددداا لالودددم مددد  بجددد  

 النضددداا وصدددلاتضددد  ا لتضدددر ر  أل دددا لالم ددداليالم تصددد  اعطددداا التل   دددا  الال مددد  علدددر المضدددتلا الدددلطني 
ادددمانا ، ر ددد  التنقدددا مددد  مم نددد  رلدددر ا دددرا لما ل دددا علدددر أضدددر   افدددرام مددد ل بدددرادددوا ا الجنددد  ال الم دددمما  

 م  الجن .   للألط اللضالمت   لوما   ل   
 

 .صمو ل  ت اللا بقبلا عبارا  مشاعرنا الفي انت ار تم ل   
 عن المكتب الفدرالي

 الرئيسة: لطيفة بوشوى        
 



تقرير   العنف ضد النساء خالل فترة الحجرالصحي وحالة الطوارئ الصحية

61

 

Bloc DW N° 26, Avenue EL Massira, Lakwass C.Y.M  Rabat 

Tél : 0 537 29 35 95/ GSM : 06 61 20 98 99 / Fax : 037 29 36 07 / E-mail : federation_lddf@live.fr

 

/lddf_rabat2005@yahoo.fr

 

 
 

   

 

 0202 ماي 41 في الرباط
 

 جميلة المصلي ةالسيد إلى
 

 وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة
 

 
 راببب  يعلبببألبببل لصبببسل الحابببال نبببلا ا اللحببب   مببب  الماتصببب التببب ال اللالبببل لببب   الل بببا   طلببب  :الموضوووو 

 .بلائالت م التحقل لاللتلاق
 

  سبل ، ط ب  تل  
 

 
 

رابطببب  لقبببسق  ف رال ببب  ب بببافبببي رطبببار عمل ببب  الرصببب  سالتتببببر ابببالل فتبببرق الللبببر الصبببلي سالتبببي تقبببسم   
 التبببي القاحسح ببب اللحببب  نببب  الحابببال، سالبببخ احطالابببا مببب  اببب ما  ا ابببتماة سالببب عم الح ابببي سالماببباع ق  للبببا   الحابببال

ماتلببب  ال ببباعل    مبببر سالتلببباس بلببب  فبببي  ببباا ال تبببرق اللصببب ب س البببر لاحببب  التحاببب ق  عببب  ل ببب عملببب  علبببر تسف ر بببا 
 سلما ت  .امح   سنما  نلا ا اللح  اللكسم    سالم ح    في  اا الملال لتسف ر ا  سال سالتك ل بالحاال 

 

للحبببب  نبببب  م ببببم مبببب  لببببا   ا المابببباع ا  ا لتماع ببببا  سالماببببتملا  للبببب   تتبببببر مببببرسبببببالمسا اق     
اللح  ستلمبببق الم ببب  ا  بببب تسالببب  النبببلا ا اسا شبببكا   التبببي  الحابببال ابببالل  اتببب  ال تبببرق، فقببب  تبببم رصببب  عببب   مببب 

راصبببب  التحقببببل لاللتلبببباق بلببببائالت م فببببرارا علببببر علببببر اللصببببسل  الحاببببال بلبببب عبببب م ابببب رق  نببببمح امبببب   ملاحببببات  س
، الملم  بببب ، الل  بببب ق] لببببا   بماتلبببب  محبببباطق الم ببببر عبببب ق س حبببباخ  سالماببببتمر.ال سلببببي المتكببببرر  اللحبببب  مبببب 

ق الملحببب  سالللبببسل للما ببب   ابببت م  مببب  ألبببل ر لبببا  طر قببب  لم بببا ر لحابببال كل ببباس بببي  ..[اللبببرائ .الحبببا،سر، سلببب ق، 
 .ال،رس تللمس  ا م   اللائل  في مااح ق سمؤا رق نلا ا اللح  اصسصا في  اا  سأحتم، اللائل 

 

لتمك بببح م مببب  راببب   التببب ال تطلببب مببب  اببببل اابببر لببببل  الحابببال النبببلا ا  شبببكا ا  عل حببباكمبببا سر     
عائلببب  مببب  م  حببب   لالببب  اللصبببرابببب ل الممبببال    علبببر نبببمح االتحقبببل مببب  البببل مرافقببب  بحبببات   البببر ب ببب  اللائلببب ، 

لبببر حبببسالي م  حببب  الحبببا،سر سالنبببار ابحبببت م التبببي تلببباحي مببب  االبببتمك  مببب  التحقبببل القح طبببرق تحاشببب  ماببباع ت ا مببب  البببل 
 ...أش رللح  ال سلي اللا ي ساللحاي  ي سرن لت ا اا  المالم  ا
 

سبحبببال علبببر مبببا اببببق، سمابببا م  مبببحكم سمببب  ماتلببب  القطاعبببا  اللكسم ببب  سالمؤاابببا  الملح ببب  فبببي   
الل بببا   لببب   اللالبببلحطلببب  مبببحكم الاببب  ق الببس  رق التببب ال  فإححببا امببباراسمسال بب  اللحببب  نببب  الحابببال ساللبب  مببب  بلببب  

 الحاببببال لصببببسلتابببب  ل ستاببببر ر  أللببببل سالملبببباليالتسل  ببببا  الال مبببب  علببببر الماببببتس  الببببسطحي الماتصبببب  ءعطببببال 
نبببماحا  ،س اال ببباراببب  التحقبببل مببب  م  حببب  رلبببر اابببر   علبببر اابببر   سافبببرا  مببب  بببب نبببلا ا اللحببب  اس الم ببب  ا  

 م  اللح .   سلألط اللاالمت   سلما   ل   
 

 .ص ا لمشاعرحا اسفي احت،ار ت الكم ت نلسا بقبسل عبارا         
 

 

 عن المكتب الفدرالي 

 بوشوى لطيفة: الرئيسة 
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 0202ابريل  12 في الرباط

 

 إلى 

 العنف ضحايا بالنساء للتكفل الجهوية اللجنة رئيسة السيدة

 بالرباط االستئناف محكمة مستوى على 

 

 .ومبسطة لحماية النساء من العنف خالل الحجر الصحيالموضوع: مناشدة لتعزيز التنسيق واتخاء اجراءات مستعجلة 

 
 تحية طيبة وبعد، 

كما تعلمون تعيش البشرية جمعاء ومعها الشعب المغربي ظروف عصيبة جراء تفشي جائحة  ،ةالسيدة الرئيس 
 مند امناتمتضونساء  النوعفيروس كرونة المستجد. وتماشيا مع هذه الظرفية فقد اعتمدت شبكتي الرابطة انجاد ضد عنف 

 النفسي.عن بعد وتعميم هواتف االستماع واالستشارة القانونية والدعم  العمل 0202 مارس 61تاريخ 

 على حاالت العنف ضد النساء والوقوفوبناء على تتبع المساعدات االجتماعيات والمستمعات لعدد مهم من   
 لذلك،فعالة و سهلة آمنةنف مع غياب اجراءات عن الع التبليغ صعوبة ضمنهامن  المهدداتاو الضحايااشكاالت تواجه 

تطلب التي ت الحاالت سالمةللتأكد من  خاص صحيتوفر بروتوكول  وعدم المناطقالتنقل وااليواء داخل وبين  وصعوبة
صها ناهيك عن قلة المراكز وعدم جاهزيتها وتخص .والحد من انتشاره بعد االيواء 61االصابة من فيروس كوفيد  من تنقال

ن توقف ع والقانونية الناتجة واالجتماعيةالى غير ذلك من االكراهات االقتصادية ضحايا العنف تحديدا في ايواء النساء 
 المحاكم.العمل في 

، فان النساء في هذا الوضع المستجد يحتجن أكثر من أي وقت مضى إلى توفير خدمات وكما تعلمون السيدة الرئيسة  
 :يليوتبسيط المساطر وتسهيل الولوج اليها مما يجعلنا نناشدكم ونطلب منكم ما 

خلق خلية لليقظة على مستوى اللجنة الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء تضمن تعزيز التنسيق بين القطاعات  -
 خاصة لذلك خالل فترة ووضع الياتع المراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء المتخصصة وم

 الصحي؛الحجر 
 الضرورة؛وتعزيز اجراءات الحماية لنساء وتوفير اإليواء بصفة مستعجلة عند  تبسيط اجراءات التبليغ -
عند التنقل واإليواء قصد الحد  للوقاية وضمان سالمتهن المعفناتالعمل على وضع بروتوكول خاص بالنساء  -

وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وايوائهن خالل الحجر  توفيرمع  91من انتشار فيروس كوفيد 
 .الصحي

 
وتعاونكم في هذه الظروف الصعبة تفضلوا بقبول عبارات مشاعرنا  اإليجابيواذ لنا الثقة الكاملة في تفاعلكم 

 .الصادقة
 

 الموقعة:الجمعيات 
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  نسائية ازهار جمعية -
  للتنمية النسائي االشعاع جمعية -
  قاسم بسيدي الناس حقوق مركز -
  المغرب/  الناس حقوق مركز -
  السري االجهاض محاربة جمعية -
  االنسان لحقوق المغربية الجمعية -
  الغد شباب جمعية -
  االجتماعية للرعاية أمي جمعية -
  للتنمية البحراوية المرأة جمعية -
  صاعدة اضاءات جمعية -
  نعمة جمعية -
  المستقبل رفاق جمعية -
 الجمعوي الفضاء -
 سال بوقنادل والتضامن للتنمية افاق جمعية -
 تمارة البيوت لربات االمل جمعية -
  تمارة المرأة لدعم االمان دار جمعية -
 سال النقاشة تعاونية -
  االمازيغية المرأة صوت جمعية -
  بسال االجتماعية والتنمية للثقافة التواصل افق جمعية -
 والتضامن للتنمية االمل جمعية -
 سال والطفل بالمرأة للنهوض والتنمية االزدهار جمعية -
 بالخميسات الشباب المحامين جمعية -
 الرباط والتنمية للتضامن المنصور االمل جمعية -
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 07/05/2020مراكش بتاريخ: 

 مراكش ـ آسفي اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف،  إلى السيد رئيس

مناشدة لتعزيز التنسيق واتخاذ إجراءات مستعجلة ومبسطة لحماية النساء من العنف خالل الحجر  الموضوع:
 الصحي.

 بوجود موالنا اإلمام سالم تام 

 وبعد،

السيد الرئيس، كما تعلمون تعيش البشرية جمعاء ومعها الشعب المغربي ظروف عصيبة جراء 

  الجمعيات المكّونة لشبكة نساء  وتماشيا مع هذه الظرفية فقد اعتمدت ،المستجد اتفشي جائحة فيروس كرون

الفضاء جمعية  األمان للمرأة والطفل،جمعية  آسفي،  بمراكش ـ فدرالية رابطة حقوق النساء: متضامنات

جمعية البسمة لتنمية المرأة والطفل، جمعية النواة للمرأة   خير ـ الصويرة،جمعية ال النسوي ـ أيت أورير، 

  ، و شمس للتنمية جمعية ، الوادي األخضرجمعية والطفل، جمعية دعم المركب االجتماعي ـ ابتسامة، 

العمل عن بعد وتعميم هواتف االستماع واالستشارة القانونية    2020 مارس 16 يوم .تنظيم األسرةجمعية 

 والدعم النفسي. 

وبناء على تتبع المساعدات االجتماعيات والمستمعات لعدد مهم من حاالت العنف ضد النساء  

،  لعنف صعوبة التبليغ عن ا تمثلت في:تواجه الضحايا أو المهددات  المشاكل التي  توقفنا على مجموعة من

وعدم توفر بروتوكول  ، وصعوبة التنقل واإليواء داخل وبين المناطق، الةسهلة و فعّ  آمنة غياب إجراءات و

  في حالة التنقل لإليواء،  19فيروس كوفيد ب من اإلصابة النساء المعنّفات  خاص للتأكد من سالمة صحي

االكراهات و ،إيواء النساء ضحايا العنفب في ما هو مرتبطة المراكز وعدم جاهزيتها وتخصصها قلّ و

 عن توقف العمل في المحاكم.  والقانونية الناتجة االقتصادية واالجتماعية

وكما تعلمون السيد الرئيس، فان النساء في هذا الوضع المستجد يحتجن أكثر من أي وقت مضى  

 سيادتكم الموقّرة اآلتي ذكره:  من حيث نلتمس  ،يط المساطر وتسهيل الولوج إليهاإلى توفير خدمات وتبس 

 شبكة نساء متضامنات
 جهة مراكش اسفي
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خلق خلية لليقظة على مستوى اللجنة الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء تضمن تعزيز التنسيق   •

بين القطاعات المتخصصة ومع المراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع 

 لذلك خالل فترة الحجر الصحي؛ آليات خاصة 

وتعزيز إجراءات الحماية للنساء وتوفير اإليواء بصفة مستعجلة عند   تبسيط إجراءات التبليغ •

 الضرورة؛

للوقاية وضمان سالمتهن عند التنقل  العمل على وضع بروتوكول خاص بالنساء المعفنات •

التعقيم والنظافة بمراكز  مع توفير وسائل ،19واإليواء قصد الحد من انتشار فيروس كوفيد 

 استقبالهن وإيوائهن خالل الحجر الصحي؛ 

سيدي  تفضلوا  الظرفية االستثنائية،وإذ لنا الثقة الكاملة في تفاعلكم اإليجابي وتعاونكم في هذه 

 التقدير واالحترام.  عبارات الرئيس أسمى
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2	-	ملصقات منصات االستماع  والتوجيه القانوني والنفسي :

ملصق لمنصة االستماع عن بعد 
أثناء الحجر الصحي: 
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ملصق لمنصة الدعم النفسي 
عن بعد أثناء الحجر الصحي: 
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ملصق لمنصةالمساعدة القانونية 
عن بعد أثناء الحجر الصحي: 
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3	-	بعــض الصــور و الروابــط الصحفيــة  للمنابــر االعاميــة التــي تطرقــت 
لظاهــرة العنــف واســتجوبت بعــض عضــوات الفيدرالية

1. https://www3alaraby3co3uk/%D8%AA%D8%AD%D8%B0
%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-
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