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 األبعاد القانونية للعنف ضد النساء  ابملغرب : فرتة أزمة كوروان منوذجا  

 زهرية اإلدريسي  240  

 

En temps de confinement dû à l’état d’urgence sanitaire décrété suite à la propagation de la 

pandémie du Covid-19 au Royaume, les actes de violence à l’égard des femmes continuent à 

se multiplier dans les foyers au Maroc.  

  Le Maroc ne fait pas exception. Les militants qui luttent contre les violences conjugales tirent 

la sonnette d’alarme, rappelant que durant cette période difficile, beaucoup de femmes dans 

le Royaume sont obligées de supporter toutes sortes de violences à la maison, 24 h/24. «Déjà 

élevé, le taux des violences domestiques contre les femmes au Maroc risque d’augmenter à 

cause des tensions déjà constatées au sein des foyers et des pressions liées à la situation de 

confinement en famille, aux  nouveaux stress économiques dû au chômage, aux licenciements, 

et aux pertes de revenu…», explique Stephanie Willman Bordat, membre fondateur de 

MRA/Mobilising for Rights Associates. 
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،االق         القانونية  العديد من اإلشكاالت ذات األبعاد  تصادية أاثرت خماطر األوبئة و األمراض خالل العشرين سنة األخرية 
   ebolaو    2009سنة     h1n1و    2003سنة     srasاالجتماعية يف ارتباطها ابألمن الصحي العاملي و ذلك مرورا بوابء  

 ليتجدد النقاش اليوم على املستوى الدويل و الوطين خبصوص أاثر فريوس كوروان .    2014سنة 

و املغرب على غرار أتثريات سلبية عاملية  جارية ،أترث وبشكل كبري على خمتلف نساء العامل ، جائحة   هي 241جائحة فريوس كوروان
فرع  -منظمة األمم املتحدة للمرأةدت  حيث تزايدت أرقام العنف املمارس على النساء أثناء احلجر الصحي ،حيث أك  هذه الدول 

املغرب على "أن أتثريات جائحة كوروان السلبية ستكون أشد وطأة على النساء املغربيات مقارنة ابلرجال ،بسبب ازدايد نسبة البطالة  
ماليني النساء حول العامل ،ال إن املرأة املغربية ليست حالة استثنائية ،بل هي حالة   .242يف صفوفهن وتعرضهن لشىت أنواع العنف"

سي ما أن  معد الت العنف املمارس ضد  املرأة والعنف القائم على التمييز بني اجلنَسني تتزايد يف حاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك حاالت  
ايدة كبرية ،خالل األسابيع األخرية ،يف عدد البالغات والطلبات اليت تلق تها  تفش ي األوبئة. وتشري هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل ز 

ة خطوط املساعدة ومراكز اإليواء املعني ة حباالت العنف األسري يف كل  أحناء العامل. وقد سج لت دول كفرنسا وأملانيا وإسبانيا واململك
 د بالغات العنف األسري أثناء األزمة . املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية وغريها تزايداً يف عد

واجلدير ابلذكر أن  العنف األسري كان يـمَعد  واحداً من أكرب انتهاكات حقوق اإلنسان حول العامل قبل تفش ي فريوس كوروان اجلديد 
 .،وقد زاد الوضع تفاقما مع اجلائحة احلالية

فائقة من حيث تعريفه نذكر يف هذا اجملال تعريف االعالن العاملي   ان خطورة العنف ،بوجه عام ،جعل املنتظم الدويل يليه عناية 
،حيث نص يف مادته االوىل على ان تعبري العنف ضد  1993بشان القضاء على العنف ضد املرأة الصادر عن االمم املتحدة عام 

ذى  أو معاانة للمرأة،سواء من الناحية  يعين أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه ،أو يرجح ان يرتتب عليه ا “املرأة
اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية مبا يف ذلك التهديد أبفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية ،سواء حدث  

 .”243ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة

األول  تعريفا للعنف ضد املرأة معتربا أنه  "كل فعل مادي  املتعلق  مبحاربة العنف ضد النساء يف اببه  103.13كما قدم القانون 
 أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب اجلنس يرتتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ".

 
-MERS( اليت تسبب املرض الذي يرتاوح بني نزلة الربد الشائعة إىل أمراض أكثر خطورة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )CoV  تُعد فريوسات الكوروان عائلة كبرية من الفريوسات )241
CoV( واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )SARS-CoV( تسبب ساللة جديدة من فريوسات الكوروان .)SARS-CoV-2 .تكون بعض األمراض  2019( مرض فريوس كوروان  

وجدت التحرايت التفصيلية أن فريوس    املسببة بفريوسات الكوروان حيوانية املنشأ، ما يعين أهنا تنتقل بني احليواانت والبشر. SARS-CoV قد انتقل من قطط السيفيت إىل البشر، وأن    
MERS-CoVفريوس  يتنقل من اإلبل العريب إىل البشر     

   19على الساعة  2020ماي  15يوم  أطلع عليه alalamtv.net/https://www.منظمة األمم املتحدة للمرأة فرع املغرب منشور ابملوقع الرمسي لقناة العامل  242

 امساعيل بلكبري، منظومة مناهضة العنف ضد النساء يف املغرب احملددات و التحدايت جملة جيل حقوق اإلنسان العدد  28 ص 107 . 243

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://www.alalamtv.net/
https://drive.google.com/file/d/1zJmvNfT_xLLweXSfdRM7iR3Xmr8oNvzy/view
https://drive.google.com/file/d/1zJmvNfT_xLLweXSfdRM7iR3Xmr8oNvzy/view
https://drive.google.com/file/d/1zJmvNfT_xLLweXSfdRM7iR3Xmr8oNvzy/view
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وص ،إن تظهر أمهية هذا املوضوع يف خطورة ظاهرة العنف ضد النساء بصفة عامة و خالل فرتة احلجر الصحي على وجه اخلص
 . 244العنف ليس وليد اليوم بل كان عرب التاريخ يعترب ظاهرة مالزمة للوجود اإلنساين 

لكنه ازداد تفاقما  ضد املرأة مع الظرفية و األزمة الصحية  اليت يعيشها العامل  عموما  و املغرب على وجه اخلصوص رغم أنه عرف 
إصالحات مهمة خالل العشريتني األخريتني سواء على املستوى التشريعي أو املؤسسايت مهت النهوض حبقوق املرأة ومكافحة كل  

الذي ينص "على   9سواء من خالل الفصل  2452011بين على النوع وهو ما كرسته مقتضيات دستور أشكال التمييز والعنف امل
الذي جاء   22أن املرأة تتمتع على قدم املساواة مع الرجل ابحلقوق واحلرايت املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية "أو الفصل  

،وإن   "وية ألي شخص يف أي ظرف ومن قبل اي جهة كانت خاصة أو عامةفيه أبنه "ال جيوز املساس ابلسالمة اجلسدية أو املعن
أو اجلهــوي  أتكيــده عــى حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بســبب اجلنــس أو اللــون أو املعتقــد أو الثقافــة أو االنتماء االجتماعي 

متتـ اللغــة أو اإلعاقة أو أي وضــع شـخصي ،وتنصيصـه عـى  ،عـلى قـدم املسـاواة ،ابحلقـوق واحلريـات املدنيـة أو  املـرأة  ع الرجـل و 
م ودافـع والسياسـية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة و البيئيـة ،والسـعي إىل حتقيق مبدأ املناصفـة بـني الرجـال و النسـاء ،مكسـب مهـ

و التهميــش ،وجعــل املســاواة يف صلــب هــذه االهتمامات و األوراش ، ودليـل    ملـزم جلميـع مكونـات اجملتمـع لرفع كل أشــكال احليــف
ن  عملـي عـى أن النهـوض حبقـوق النسـاء يف شـموليتها شـكل انشـغاال وطنيا مسـتمرا ،الرتباطـه الوثيـق مبقومـات دولـة احلـق والقانـو 

 .  246التـي ينشدها املغرب 

يتالءم و املعايري الدولية املنصوص عليها سواء   247103.13نون خاص مبناهضة العنف ضد النساء و متاشيا مع هذا متا إصدار قا 
ية يف االتفاقيات اليت صادق عليها املغرب كاتفاقية اجمللس األورويب بشأن منع وحماربة العنف ضد املرأة والعنف األسري واملعروفة ابتفاق 

 " إسطنبول" .   

ملرأة املغربية اليوم تعاين من هذه الظاهرة بشكل أقوى من قبل و هو ما تؤكده تقارير األمم املتحدة  لكن رغم هذه القوانني فإن ا 
حيث أن األسابيع األخرية عرفت تزايدا على مستوى الضغوط االجتماعية واالقتصادية بسبب احلجر الصحي ،و شهدت كذلك  

 ماية النساء والفتيات من العنف املنزيل يف ظل احلجر الصحي.تناميا للعنف املنزيل و هذا ما أدى إىل إطالق نداء عاملي حل

 
اإلنسانية،  17  اكتو بر2017ص4،  244 والعلوم  الفلسفة  قسم   ، واألحباث  للدراسات  حدود  بال  مؤمنون  مؤسسة  اجتماعي،  فعل  املدرسي  الوسط  يف  العنف  كردمني،  فاء    و 
www.mominoun.com. .22 أطلع عليه يوم 19ـ05ـ 2020 على الساعة  
  دستور 2011، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 1.11.91 ،الصادر يف 28 يوليوز 2011  بتنفيذ نص الدستور اجلريدة الرمسية عدد 5964 مكرر، بتاريخ  30  يوليوز 2011  . 245

 
 وزارة التضامن و املرأة و األسرة و التنمية االجتماعية ،متكني املرأة اقتصاداي يف عامل العمل األخذ يف التغيري،الدورة  61 للجنة وضع املرأة نيويورك مارس 2017 منشور ابملوقع الرمسي للوزارة  246
www.social.gov.ma   .  
 القانون رقم  103.13  املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1.18.19 صادر يف 5 مجادى اآلخرة 1439،)22 فرباير 2018 (،اجلريدة الرمسية عدد 6655  247

.  1449ص   2018مارس  12  1439مجادى األخرة  23،  

http://www.social.gov.ma/
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،وهي املرحلة األوىل اليت   2020أبريل          20مارس إىل    20و سجلت النياابت العامة مبحاكم اململكة خالل الفرتة ما بني  
 .248ضد النساء شكاية تتعلق مبختلف أنواع العنف 892جرى فيها فرض حالة الطوارئ واحلجر الصحي ،ما جمموعه 

إن األرقام املشار إليها أعاله  بقدر ما تربز خطورة ظاهرة العنف ضد النساء وتطورها يف املغرب فرتة احلجر الصحي  بقدر ما تثري  

مدى توفر املغرب على منظومة كفيلة مبناهضة العنف ضد النساء  :  امهية املوضوع وتربر طرح االشكالية املتمثلة يف  
   الصحي ؟ .فرتة احلجر 

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة من قبيل:

 ـ ما هو اإلطار املرجعي لتبين املغرب مناهضة العنف ضد النساء ؟

 ـ ما هو وضع النساء ضحااي العنف قبل فرتة احلجر الصحي ابملغرب ؟هل تغري هذا الوضع خالل فرتة احلجر الصحي ؟ 

 اجهة ظاهرة العنف ضد النساء قبل و فرتة احلجر الصحي؟ـ ما هي اإلجراءات املتخذة للمو 

 ـ و هل هذه اإلجراءات كافية ملواجهة خطورة ظاهرة العنف األسري ؟

سنخصصه للدراسة اإلجراءات املتخذة من قبل املغرب قبل فرتة احلجر   املطلب األولسنجيب عن هذه األسئلة  من خالل حمورين  
و   نتيجتها  و  الثاينالصحي  املنهج    املطلب  على  الصحي،ابالعتماد  احلجر  فرتة  النساء  العنف ضد  للدراسة وضعية  سنخصصه 

الوصفي التحليلي و املسح املكتيب ملختلف اإلحصائيات املتعلقة ابملوضوع للجهات الرمسية ،و كذا املنهج املقارن بني نسب العنف 
 ضد النساء قبل و فرتة احلجر الصحي .

 ملتخذة ملواجهة العنف ضد النساء ابملغرب قبل فرتة احلجر الصحي  ابملغرب    املطلب األول : اإلجراءات ا

 
، للوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، حممد عبد النباوي، موجهة إىل احملامي العام األول لدى حمكمة   2020أبريل    30س / ر.ن.ع  بتاريخ    20جرى الكشف عن هذه األرقام يف الدورية رقم    248

الء امللك لدى احملاكم االبتدائية واحملاكم التجارية، يف إطار اهتمام رائسة النيابة العامة والنياابت العامة مبحاكم  النقض، والوكالء العامني للملك لدى حماكم االستئناف وحماكم االستئناف التجارية، ووك 
 http://www.pmp.ma.لإلطالع على الدورية الرجوع للموقع الرمسي للنيابة العامة  بقضااي العنف ضد النساء خالل فرتة احلجر الصحي ابملغرب اململكة،

 

http://www.pmp.ma/
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يشكل العنف ضد النساء مشكلة اجتماعية عانت منها أغلب النساء يف املغرب بسبب جنسها و الزالت هذه املعاانة قائمة إىل 
ث ،و اجملهودات املبذولة يف التشريع  الدويل       و  وقتنا احلاضر ابلرغم من التغريات اليت حصلت على أوضاع املرأة يف العصر احلدي

 الوطين ملناهضة العنف ضد النساء ،وهذا األخري منتشر يف خمتلف املستوايت االجتماعية و الثقافية و العمرية . 

التشريع الدويل جمموعة من االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان وطورت معايري دولية يف جمال مناهضة   لقد افرزت حركة 
العنف ضد النساء،مل يكن املغرب بعيدا عنها ،اذ ساهم يف اعداد معظمها ،كما اصبح طرفا فيها ،فباتت تشكل مرجعية أساسية  

م حقوق اإلنسان ،ورتبت على كاهله ،التزاما ابختاذ االجراءات التشريعية لتطبيقها وحتويلها إىل واقع ومصدر رئيسي اللتزاماته ابحرتا
ملموس يف النطاق الوطين ،خاصة على مستوى قانونه األمسى من خالل تضمني الوثيقة الدستورية مقتضيات سامية تشكل مرجعية  

 يف هذا اجملال.  مهمة  

 الدولية حملاربة العنف ضد النساء أـ اخنراط املغرب يف املنطومة 

يظهر اهتمام املغرب بقضااي املرأة عموما و بقضية مناهضة العنف ضد النساء على وجه اخلصوص من خالل مصادقته على عدد  
ليس ابهلني من االتفاقيات الدولية اليت جترم السلوك العدواين ضد املرأة وتضع له االطار العام يف أفق احتكام الدول املصادقة عليها 
و على مقتضياهتا ،يف قوانينها الوطنية بتقدمها  عليه حسب ما جاء يف دستور 2011 الذي منح لالتفاقيات الدولية مكانة مهمة.  
اذ جعلها تسمو على التشريع الوطين عند التعارض     و لعل من أبرز هذه االتفاقيات جند اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
ضد املرأة  "سيداو " و اليت صادق عليها املغرب يف  14  يوليوز  1993  ،وصدرت ابجلريدة الرمسية عدد  4866  سنة  2001  و  
 الربتوكول االختياري امللحق هبا249 والربوتوكول االختياري امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.

حلقوق اإلنسان تقتضي ان تتخذ الدولة جمموعة من التدابري واإلجراءات الفعلية    إن طبيعة املعايري الدولية الواردة يف التشريع الدويل
 .لضمان الوفاء بتعهدها ابحرتام حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عامليا 

 و املعنون "تكثيف اجلهود  2008دجنرب    18املعتمد بتاريخ    155/  63من هذا املنطلق ،جند ان اجلمعية العامة يف قرارها رقم  
،قد حثت الدول على "وضع حد إلفالت مرتكيب العنف ضد املرأة من  " 250الدولية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة 

  العقاب عن طريق التحقيق مع مجيع مرتكبيه ومقاضاهتم وفقا لإلجراءات القانونية الواجبة و معاقبتهم وكفالة املساواة للمرأة يف التمتع
القانون والوصول إىل القضاء ،ولفت االنظار إىل املواقف اليت تعزز العنف جبميع أشكاله ضد النساء والفتيات أو تربره أو حبماية  

 تتسامح معه والقضاء على تلك املواقف ".

 
  اجوامع سفيان ،محاية النساء ضحااي العنف من خالل القانون 103.13 أي جديد ،جملة القانون و األعمال عدد 43 أبريل 2019  ص 14. 249
 أطلع عليه يوم  https://www.un.org/ar/ga/64/resolutions.shtmlالفقرة 11.منشورة ابملوقع الرمسي للجمعية العامة لألمم املتحدة  A/RES/63/155  وثيقة االمم املتحدة250

.22على الساعة  2020ـ  05ـ   22  

https://www.un.org/ar/ga/64/resolutions.shtml
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على أن "واجب الدول   2011يونيو    17املعتمد بتاريخ    17/11ويف نفس السياق أكد جملس حقوق اإلنسان يف قراره رقم  
ملتمثل يف بدل العناية الواجبة لتوفري احلماية للنساء والبنات اللالئي تعرضن للعنف أو املعرضات له يشمل استخدام مجيع الوسائل ا

املناسبة ذات الطابع القانوين والسياسي واإلداري واالجتماعي اليت من شاهنا ضمان امكانية الوصول إىل العدالة والرعاية الصحية  
ال الدعم  املستمر وخدمات  العنف  عواقب  معاجلة  ،ومواصلة  االذى  من  ملزيد  التعرض  من  ومحايتهن  املباشرة  احتياجاهتن  تليب  يت 

 251"  .عليهن،مع مراعاة أتثري العنف على اسرهن وجمتمعاهتن احمللية

 

 

 

 

 ب ـ اإلجراءات املتخذة على املستوى التشريعي :

 حتقيق أهداف التنمية و تطوير اجملتمع، جعل املغرب النهوض أبوضاع النساء و انطالقا من اعتبار املرأة شريكا فاعال و أساسيا يف
حماربة مجيع أشكال العنف ضدهم ،و متكينهم من خمتلف احلقوق دون متييز يف صلب إصالحاته وهو ما جسده من خالل تشريعاته 

 القانونية :

 ـ الدستور :  

ملالءمة التشريع الوطين مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان عموما ،حيث جاءت املقتضيات  اململكة املغربية  تبذل جمهودات متواصلة  
صرحية ابلتزام املغرب بسمو االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية و العمل على مالءمة هذه التشريعات ،مع ما   252الدستورية 

تلف أشكال التمييز ضد النساء  والتنصيص على املساواة بني الرجل تتطلبه املصادقة على تلك االتفاقيات .والتأكيد على حظر خم
واملرأة يف احلقوق واحلرايت املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية و البيئية ،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك ،وابلنص  

 .على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

 :ـ القانـون اجلنـائي

مصادقـة الربملـان إبجـماع غرفتيـه عـى تعديـل الفصـل   2014 ـكل القانون اجلنائي موضوعـا للعديـد مـن التعديـالت ، حيـث تـم سـنة  ش
الفتــاة   475 مـن  الزواج  العقوبة يف حالة  القاصرات ضحايـا االغتصاب ،وذلـك حبـذف إعفاء املغـرر  من  الفتيـات  املتعلـق بـزواج 

 
251 https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ . 22 أطلع عليه يوم  22ـ 05ـ 2020 على الساعة  
  الديباجة،الفصل 19، الباب اخلاص ابحلقوق و احلرايت ،الفصل 164  252
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ن عالقـة  القــاصر املغــرر هبــا ،ومتابعتــه قضائيــا ،والرفــع مــن عقوبـة الســجن مــن سـنة إىل مخـس سـنوات يف حالـة هتريـب قـاصر دو 
ـتقل مســاو  حـذف مقتضيــات ،تعتــرب ماســة بكرامــة الـمـرأة وكياهنــا وإرادهتــا ككائــن مسـ  2013جنسـية. كمـا تـم يف تعديــل نونــرب  

،إضافــة إىل تعزيـز محايـة النسـاء و األطفال يف مـا يتعلـق  جبرائم انتهـاك اآلداب   496و  495و  494للرجــل الــواردة يف الفصــول 
 ،عبـر جتريـم الدعـارة واخلالعـة وسـوء املعاملـة ،والتحـرش اجلنسـي والعنـف ضـد النسـاء.

ضحيــة العنــف ،ســواء داخــل بيــت الزوجيــة أو خارجــه وشـدد العقوبـة إذا كان اجلـاين زوجـا أو قريبـا ،سـواء  كـمـا عــزز محايــة املــرأة  
 . 253كانـت الضحيـة امـرأة أو فتـاة قــاصر 

ثقتها يف    كما متا إحداث خالاي التكفل ابلنساء و األطفال ابحملاكم  من أجل تسهيل ولوج الضحية إىل احملكمة و إىل اسرتجاع
 254العدالة و االطمئنان على حقها يف اإلنصاف ،و تقتضي معاجلة إجراءات التكفل ابلنساء ضحااي العنف تقسيمها إىل ثالثة مراحل

: 

ـ املرحلة األوىل :تشمل إجراءات البحث التمهيدي مبا يف ذلك الرعاية الطبية و املواكبة اليت متنح للضحااي إىل غاية صدور قرار 
 ة و اإلحالة على احملكمة . املتابع

 املرحلة الثانية :وهي مرحلة الدعوة القضائية أو احملاكمة و تشمل كافة اإلجراءات اليت تباشرها احملكمة عند نظرها يف القضية. 

 املرحلة الثالثة :مرحلة التنفيذ و هتم االجراءات الالحقة على الدعوى القضائية و صدور احلكم . 

 :  103.13حملاربة العنف ضد النساء ج ـ القانون التنظيمي 

القانون رقم  13.103  املتعلق مبحاربة العنف ضد  بعد أكثر من عقد من مناصرة منظمات حقوق املرأة املغربية ،اعتمد املغرب
عدل رقم  13-103  يف  17  مارس/آذار  2016  إىل جملس النواب )الغرفة األوىل   النساء

م
،قدمت احلكومة املغربية مشروع  القانون امل

يف الربملان( ،الذي صادق عليه بعد إدخال بعض التعديالت الطفيفة يف  26  يوليو/متوز  2016  ،وأحاله إىل جملس املستشارين  
القوي الذي   الضغط )الغرفة الثانية( . وأدخل عليه بعض التعديالت الطفيفة يف 30 يناير2018 ،وأحاله على الغرفة األوىل ،رغم

مارسته منظمات حقوق املرأة من أجل حتسني احلماية ،أخريا و  بعد مسار طويل  انهز  15  سنة من االنتظار صادق جملس النواب 
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http://cc.parlement.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.13%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf
http://cc.parlement.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.13%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf
https://www.moroccoworldnews.com/2017/12/236141/violence-women-16-necessary-amendments-moroccos-103-13-bill/
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على قانون العنف ضد النساء ،الذي أييت ليعزز احلماية القانونية للمرأة املغربية و  2018ـ02ـ14ابملغرب و يف قراءة اثنية بتاريخ  
 يالئم الرتسانة التشريعية الوطنية مع دستور 2011 و االتفاقيات الدولية .255

مادة  ،تشمل تعديالت جزئية على منظوميت القانون اجلنائي و املسطرة احلنائية. و    18أبواب موزعة على  جاء القانون يف ستة  
ابلظاهــرة   نصت على معاقبة مرتكبـي العنـف وضمـان وقايـة ومحايـة النسـاء مــن مجيــع أشــكاله عـبـر تطويــر اإلطــار املفاهيمــي املرتبــط

آليــات للتكفــ القانـوين  وإحــداث  الوعـاء  التوجيـه ،و توسـيع  العنــف ،وأخــرى للتنســيق واالستقبال و  والفتيــات ضحايــا  ل ابلنســاء 
ات للتجريـم ليشـمل مظاهـر جديـدة مـن العنـف ضـد النسـاء ،و توسـيع جمـال جتريـم التحـرش اجلنـسي وتشـديد عقوابتـه ،وتشـديد العقوبـ

العنـف   مقتـريف  للعنــف حـول  القانــوين  الرصــد  أنظمــة  أطفاهلــا...،وتطويــر  أمــام  الطليقـة  أو  الزوجـة  ،أو ضـد  احلوامـل  النسـاء  ضـد 
 .املرتكــب ضــد النســاء ،وتدابـر محائيـة جديـدة للنسـاء ضحايـا العنـف

اجلنائي عند ارتكاهبا داخل األسرة ،وأدخل جرائم   رفع القانون من العقوابت املفروضة على بعض أشكال العنف املوجودة يف القانون
جديدة مبا يف ذلك الزواج القسري و تبديد املال أو املمتلكات للتحايل على دفع النفقة أو مستحقات أخرى انجتة عن الطالق ،أو  
 .طرد أو منع الزوجة من العودة إىل بيتها ،والتحرش اجلنسي يف األماكن العامة ،والتحرش اإللكرتوين

يملزم القانون السلطات العمومية ابختاذ تدابري وقائية ،مبا يف ذلك برامج لرفع مستوى الوعي حول العنف ضد النساء. وينص أيضا 
النساء واألطفال يف احملاكم ،و وكاالت حكومية ،وقوات أمن ،وجلان حملية و جهوية   على وحدات ممتخصصة لتلبية احتياجات 

 والطفل.   ووطنية ملعاجلة قضااي املرأة

املدين من أجل إقرار قانون خاص مبحاربة    هذا القانون جاء نتيجة نضال جمموعة من احلركات النسائية واحلقوقية وفعاليات اجملتمع
ظاهرة العنف ضد املرأة، يتضمن آليات خاصة لتنزيله على أرض الواقع ،إال أن القانون احلايل جاء يف صيغة تعديل لبعض فصول 

 .ئي واملسطرة اجلنائية ،وليس قانون خاص مبحاربة العنف ضد املرأةالقانون اجلنا 

كما أنه عندما وضع تعريفا للعنف قيده بضرورة ترتب ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ،و ابلتايل يبقى العنف  
 .املرتكب دون حصول ضرر غري جمرم

قانون ،يف مقابل غياب الوسائل البديلة للعقاب ،واليت شكلت أهم توصيات و ما يعاب عليه أيضا طغيان املقاربة الزجرية لنص ال 
اهليئة الوطنية لإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة يف الشق املتعلق ابلسياسة اجلنائية ابملغرب ،كاحلكم على مرتكب العنف  

 .بعقوبة األشغال املتعلقة ابملنفعة العامة ،القيد اإللكرتوين

 
  سعدون أنس ،قانون حماربة العنف ضد النساء ابملغرب إصالح املمكن أو ما ينبغي أن يكون ،جملة املنارة للدراسات القانونية و اإلدارية عدد خاص مارس 2019  ص 117 . 255
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شرع املتابعة يف حالة ارتكاب األفعال اجملرمة يف هذا القانون ، بضرورة تقدمي شكاية من الشخص املتضرر من اجلرُية ،  كما قيد امل
كما جعل من التنازل على الشكاية سببا حيد من املتابعة ومن آاثر املقرر القضائي املكتسب لقوة الشيء املقضي به يف حالة صدوره.  

ني خيارين بني أن تتقدم ابلشكاية من أجل رفع الظلم واحليف عنها مع ما يستتبع ذلك من انتقادات  األمر الذي يضع الضحية ، ب
اجتماعية و أسرية ،على اعتبار أن املشتكى به ُيكن أن يكون أخوها أو زوجها أو طليقها أو أحد أصوهلا أو كافلها أو شخص له 

ازل عنها يف حالة تقدُيها من أجل احلفاظ على كيان األسرة وصورهتا داخل سلطة أو والية عليها ،وبني أال تتقدم ابلشكاية أو تتن
 اجملتمع .

رغم املقتضيات املتضمنة اليت  جترم بعض أشكال العنف األسري ،يمنشئ القانون  تدابري وقائية ويموفر محاية جديدة للناجيات. لكنه 
دد واجبات يمطالب الناجيات برفع دعوى قضائية للحصول على احلماية غري أ نه يستطيع سوى القليل منهن فعل ذلك. كما أنه ال حيم

 .الشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق يف حاالت العنف األسري ، أو متويل مراكز إيواء النساء

اكمة وإد انة املسيئني  سيتمكن عدد قليل من النساء من احلصول على احلماية من املعتدين عليهن مبوجب هذا القانون ،ألنه يشرتط حمم
سيئني.  -إليهن 

م
 ومع ذلك ،ال ينص القانون إال على القليل بشأن حتديد واجبات السلطات يف اعتقال ،و مقاضاة ،وإدانة امل

كما ال يوفر القانون أيضا املساعدة املالية للناجيات ،أو حتديد دور احلكومة بوضوح فيما يتعلق بتوفري الدعم واخلدمات للناجيات  
اهلاتفية حلالة من   ،واخلطوط  القانونية  املشورة  النفسية،  الصحية  ،الرعاية  الصحية  ،اخلدمات  املأوى  ،مبا يف ذلك  األسري  العنف 

 .الطوارئ

 د ـ اإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء: 

والعنف املمارس ضد النساء ،واليت جسدهتا حجم  تثمينا للجهود اليت بذلتها احلكومة إلجياد بيئة حتمي من كافة أشكال التمييز  
اإلصالحات املؤسساتية والتنظيمية والقانونية واملبادرات التوعوية و التحسيسية حملاربة الظاهرة ،وانطالقا من االختصاصات املوكولة 

ساواة والتنمية االجتماعية انطالقة إليها يف إعداد سياسات عمومية يف اجملاالت اليت تشرف عليها ،أعطت وزارة األسرة والتضامن وامل
وذلك وفق مقاربة تشاركية تضمن اخنراط كافة   2030-2018ورش إعداد اسرتاتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد النساء ـ

للفئات اإلعالم ابإلضافة  ووسائل  الرتابية  واجلماعات  والتنموية  احلقوقية  مدين ،واملنظمات  ،جمتمع  قطاعات حكومية   :  الفاعلني 
 .والفتيان املستهدفة من النساء ضحااي العنف والرجال

 :، يف ما يلي2030-2018وتتلخص األهداف الرئيسية هلذه االسرتاتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء 

  .استشراف العمل احلكومي يف إطار رؤية اسرتاتيجية واضحة ومتقامسة بني املتدخلني •

 االنسجام والتكامل الالزم بني التدخالت لتحقيق النجاعة يف القضاء على الظاهرة.  توحيد مفاهيم ومقارابت العمل وخلق •
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 مواكبة اإلصالحات القانونية احملققة يف جمال محاية النساء من العنف والتمييز واالستغالل والتعذيب واإلجتار يف البشر وغريه.  •

نسان عموما وعلى رأسها اخلطة احلكومية للمساواة "إكرام تعزيز أهداف ومرامي االسرتاتيجيات الوطنية ذات الصلة حبقوق اإل •
( ابإلضافة إىل ابقي  2021- 2018( وخطة العمل الوطنية يف جمال الدُيقراطية وحقوق اإلنسان )2017-2021« )2

 االسرتاتيجيات القطاعية واالتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب 

واالجتماعية واملؤسساتية والثقافية اليت تعزز محاية املرأة من مجيع أشكال العنف القائم   تعزيز النهج الوقائي والتدابري الزجرية  •
 على أساس النوع االجتماعي.

املسامهة يف محاية ومتكني النساء يف وضعية صعبة كالنساء األجريات والالجئات واملهاجرات والنساء ضحااي االستغالل اجلنسي  •
 واإلجتار يف البشر وغريه. 

مهة يف تعديل املعايري االجتماعية والثقافية اليت تطبع مع العنف ومجيع املمارسات األخرى القائمة على األدوار النمطية  املسا •
احلماية ومبنية على أساس -للرجل واملرأة، معتمدة يف ذلك على النظرة الشمولية يف مناهضة الظاهرة ومنطلقة من هنج الوقاية

 والنظرة االستباقية للتحوالت االجتماعية.  املساواة واحرتام حقوق اإلنسان

رغم كل اإلجراءات و اإلصالحات اليت قام هبا املغرب ملواجهة العنف ضد النساء إال أهنا تبقى غري كافية و صعبة التنزيل على أرض   
عنف  الذين طرقوا ابب  الواقع و تبقى معظم املقتضيات و اإلسرتاتيجيات حربا على ورق و ما يؤكد ذلك هو ارتفاع عدد ضحااي ال

كلف احملاكم إال أن األغلبية يفضل عدم االلتجاء إىل احملاكم نظرا لطول املسطرة و لتقعدها و أنه غالبا ما يكون املعنف هو املسؤول و امل
 رأة بصفة عامة. هبا ماداي و اخلوف من  نظرة اجملتمع و احمليط االجتماعي الذي لزال مل يعطي هلذا املوضوع مكانته و أمهيته و للم

متابعة كل شهر أي يف حدود    1500معدل الدعاوى العمومية اليت أقامتها النياابت العامة أمام احملاكم خالل السنوات األخرية يناهز  ف 
 متابعة كل سنة.   18000

%من قضااي العنف املرتكب ضد   62،فإن نسبة االعتداء املنزيل على املرأة انهزت    2018وحسب تقرير رائسة النيابة العامة لسنة  
املتابعني كانوا من األزواج.وهو نفس املعدل املسجل خالل سنة    56النساء خالل تلك السنة.   اليت حركت خالهلا    2019%من 

 60قضية من أجل العنف ضد النساء ،بلغت نسبة االعتداءات املنزلية فيها حوايل    19019ة يف  النياابت العامة الدعوى العمومي
 .  256%يف حق أقارب آخرين)أابء و أبناء و أخوة املعتدى عليها( 4و حوايل  .%سجلت ضد األزواج 57%منها حوايل 

رغم تنوع و تعدد املقتضيات القانونية و االسرتاتيجيات الزال انطالقا من هذه األرقام الرمسية الصادرة عن رئيس النيابة العامة يتضح أن  
العنف يف تصاعد مستمر و األرقام مقلقة و ال ننكر أن ارتفاع نسبة القضااي املعروضة على احملاكم فيما خيص جرائم العنف يفسر أن 

ملقابل هناك نساء معنفات ال متلكن اجلرأة النساء بدأن يكتسنب اجلرأة لتقدمي شكاايت و فضح املعنف الذي يستهدفهن ،و لكن يف ا
 . و ال اإلمكانيات للجوء إىل احملاكم و هي أرقام ليست ابهلينة متواجدة حبوزة اجلمعيات احلقوقية و مجعيات اجملتمع املدين

 
، للوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، حممد عبد النباوي، موجهة إىل احملامي العام األول لدى حمكمة   2020أبريل  30س / ر.ن.ع  بتاريخ  20جرى الكشف عن هذه األرقام يف الدورية رقم  256

الء امللك لدى احملاكم االبتدائية واحملاكم التجارية، يف إطار اهتمام رائسة النيابة العامة والنياابت العامة مبحاكم  النقض، والوكالء العامني للملك لدى حماكم االستئناف وحماكم االستئناف التجارية، ووك 
 .http://www.pmp.maلإلطالع على الدورية الرجوع للموقع الرمسي للنيابة العامة  بقضااي العنف ضد النساء خالل فرتة احلجر الصحي ابملغرب اململكة،

 

http://www.pmp.ma/
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حفي ،استعرضت ابلرابط خالل مؤمتر ص 2019ماي  14كما أكدت ذلك وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية يوم 
   55.8ابملائة ،منها  54.4فيه النتائج األولية للبحث الوطين الثاين حول العنف ضد النساء، حيث تقدر نسبته على الصعيد الوطين بـ 

 .ابملائة ابلوسط القروي 51.6ابملائة ابلوسط احلضري ،مقابل 
من النساء منه ،فيما تعاين   49ل انتشارا  حيث تعاين  اظهرت أهم مؤشرات البحث الوطين ،وأكدت أن العنف النفسي أكثر األشكا 

ابملائة من النساء تعرضن ألفعال   13.4النساء املستجوابت من العنف اجلسدي. فيما أظهرت نتائج البحث األولية أن     ابملائة من  15
 .عنف بواسطة األنرتنيت ،وأن الفئات العمرية الشابة هي األكثر عرضة هلذا العنف اإللكرتوين

كن ضحااي ألكثر من شكل واحد     ابملائة  32.8ابملائة من النساء تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف. فيما    54.4وأوضحت أن  
 7.7ابملائة فقط من نسبة النساء املعنفات هن اللوايت قدمن شكاية ضد املعن ف ،واليت تبلغ ابلوسط احلضري   6.6من العنف  ،لكن  

 .257يف الوسط القرويابملائة  4.2ابملائة ،مقابل 

و عليه يتضح من خالل هذه األرقام أن املقاربة القانونية لوحدها غري كافية جملاهبة هذه الظاهرة و احلد منها ،و املالحظ أن نسب 
 ضحااي العنف يف تزايد مستمر رغم كل اجملهودات املبذولة .  

م ،وال يظهر فقط يف أوقات األزمات ) املطلب الثاين (،فهو  و نستخلص  كذلك أن ظاهرة العنف ضد النساء موجودة يف سائر األاي

 . ظاهرة عاملية و اترخيية ،فقط ترتفع أو تنخفض حسب ظروف إال أهنا دائما حاضرة

 املطلب الثاين: وضعية املرأة املغربية فرتة احلجر الصحي  

كل كبري على تزايد نسبة العنف ضد النساء  ،و املغرب  إن األزمة الصحية العاملية اليت ألقت بظالهلا على العامل ،أثرت سلبيا وبش 
 على غرار هذه الدول. 

لقد اختذ املغرب تدابري احرتازية ملواجهة جائحة كوروان 258  ،حيث مت إغالق احلدود وتعليق الرحالت البحرية واجلوية وفرض احلجر  
الصحي على ما يقارب  36  مليون مواطن ،لتجد اآلالف من النسوة أنفسهن حماصرات داخل املنازل إىل جانب أزواجهن الذين  
ازدادت وترية تعنيفهم هلن جراء انعكاسات احلجر الصحي املتمثلة يف ضغوطات اقتصادية واجتماعية ونفسية ،أدت إىل ارتفاع وترية  
الصراعات واخلالفات بني أفراد األسرة بسبب عدم قدرة هؤالء على التكيف مع الوضعية الراهنة ،ما جعل العديد من اجلمعيات اليت  
تعىن بقضااي النساء تسخر مجيع جمهوداهتا لتوفري الدعم واحلماية ملن يتعرضن للعنف واالستجابة الحتياجاهتن خالل هاته الفرتة .  
فحسب دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط فإن من بني 13.4 مليون امرأة ترتاوح أعمارهن بني 15 و 74 سنة ،أزيد من  
7.6  مليون امرأة تعرضت لنوع واحد من العنف على األقل ،كيفما كانت أشكاله و جماالته ،وذلك خالل االثين عشر شهرا السابقة  

 
 املساواة   و األسرة   لتضامن و التنمية االجتماعية و املوقع الرمسي لوزارة ا http://www.social.gov.maمنشورة ب   257

يعترب من الدول القالئل اليت راهنت مند البداية على حالة الطوارئ الصحية من خالل بالغ وزير الداخلية ،وكذا إصدار كل من املرسوم رقم 2.20.292 املتعلق بسن أحكام خاصة حبالة الطوارئ  258  
.   19املتعلق إبعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطين ملواجهة تفشي فريوس كوروان كوفيد 2.20.293و املرسوم رقم  الصحية و إجراءات اإلعالن عنها،  

http://www.social.gov.ma/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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للبحث الذي مت  إجنازه خالل الفرتة املمتدة بني فرباير و يوليوز  2019  ،حيث تشكل االعتداءات من قبل األزواج  56.11  %  
من مجيع قضااي العنف ضد النساء ،وتعرض سنواي على احملاكم املغربية  17  ألف حالة من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي  
 ،إذا أخذان بعني االعتبار أن أزيد من 90 % من النساء املعنفات ُيتنعن عن رفع شكاوي 259.

إن العنف املمارس ضد املرأة ،هو نتيجة ثقافة ذكورية وقيم اجتماعية جعلت من الرجل وصيا على املرأة ،وأابحت له احلق يف "تربيتها 
" و"إصالح سلوكها " ،مما يفتح الباب أمام العنف ،الذي يعتربه الرجل وسيلة لتأدية واجبه الذكوري أمام املرأة ،ومما ال شك فيه فإن 
احلجر الصحي شكل فرصة لتنشيط هذه النزعة الذكورية ،عند الكثري من الرجال  ابإلضافة اىل ما ينتج عن احلجر الصحي من حالة 
 عصبية قد تكون مرتبطة ابهلشاشة االقتصادية او العالئقية او بتعاطي الرجل للمخدرات.

و كما هو معلوم ،فإن األايم العادية يقضي فيها الرجل ساعات أطول يف العمل ،مما يقلل االتصال بني الضحية و املعنف  ،أما يف   
فرتة احلجر اليت يكثر فيها االحتكاك بني الرجل واملرأة فمن الطبيعي أن يفضي التوتر إىل ازدايد أعمال العنف ، خصوصا وأن اإلنسان 

 ، وأعصابه مشدودة مع احلجر الصحي الذي يعيشه العامل حاليا. 260فسية مهزوزة و مضطربة تكون حالته الن
و هذا ما أكدته األمم املتحدة حيث حذرت من ارتفاع نسب العنف األسري واملنزيل خالل فرتة احلجر بسبب انتشار فريوس كوروان 

إىل حكومات البلدان اليت فرضت احلجر الصحي ملكافحة  داءا عامليا يف العامل. وأطلق األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييس ن
تفشي فريوس كوروان املستجد ، والذي دق من خالله انقوس اخلطر الذي ابت يهدد ماليني النساء والفتيات عرب أحناء العامل ،حيث  

كان الذي يفرتض به أن يكون واحة اآلمان قال "ابلنسبة للعديد من النساء والفتيات فإن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو امل
هلن إنه املنزل "مطالبا الدول اليت فرضت احلجر الصحي "جعل منع العنف ضد املرأة وجرب الضرر الواقع من جراء هذا العنف جزءا  

" و"هتيئ سبل    رئيسيا من خططها الوطنية للتصدي لفريوس كوروان "، و"إنشاء أنظمة إنذار طارئة يف الصيدليات وحمالت البقالة
 .261آمنة للنساء اللتماس الدعم دون أن ينتبه املعتدون"

 أ ـ العنف ضد النساء يف أرقام ابملغرب  خالل فرتة احلجر الصحي  : 
يف أوقات األزمات ، كما هو احلال أثناء الوابء ، تكون النساء والفتيات أكثر عرضة خلطر العنف،وخباصة العنف املنزيل ،بسبب  

التوترات داخل األسرة ،وذلك نظرا لالضطراب الذي قد ُيس النظم واآلليات اليت حتمي النساء و الفتيات ،مبا فيها اهلياكل  زايدة  
اجملتمعية ،وهو األمر الذي يستدعي تنفيذ تدابري خاصة حلماية النساء والفتيات من خطر العنف األسري مع األخذ يف االعتبار 

 . 19ريوس كوفيداملخاطر اليت يشكلها انتشار ف

احلجر   من  شهرين  خالل  سجلتها  اليت  النساء  ضد  العنف  حصيلة  عن  ابملغرب  النساء  حقوق  رابطة  فيدرالية   وقد كشفت 
الصحي،وقالت الفيدرالية ،يف بالغ توصلت جريدة "العمق" املغربية اإللكرتونية  بنسخة منه، أهنا استقبلت عرب خمتلف اخلطوط 

 
  أمساء إزواون ،النساء و العنف الزوجي خالل فرتة احلجر الصحي ابملغرب ،شهادات صادمة ،منشور مبوقع عرب للمزيد من املعلومات .  259
 https://al3omk.com/531849.html أطلع عليه بتاريخ 20ـ05ـ 2020   إقرأ املزيد على العمق املغريب260
   أطلع عليه يوم 24 ـ 05 ـ  2020 على الساعة France 24  https://www.france24. . 12  املوقع الرمسي ل 261

https://al3omk.com/531849.html
https://www.france24.com/ar/20200406-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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اهلاتفية اليت وضعتها رهن   إشارة النساء خالل الفرتة املمتدة ما بني  16  مارس املاضي و  15  ماي  514  اتصاال هاتفيا للتصريح 
 ابلعنف ،كما سجلت ما جمموعه 1007 فعل عنف مورس على هؤالء النساء مبختلف أنواعه وجتلياته. 

ابملائة ، مث العنف   27.3ادي بنسبة  يف املائة ،يليه العنف االقتص   49وأضاف البالغ ،أن العنف النفسي شكل أعلى نسبة بـ
ابملائة ،ابإلضافة إىل بعض حاالت العنف اجلنسي و االغتصاب ،والطرد من بيت الزوجية ،ما استدعى    16.5اجلسدي بنسبة  

يتصدر   إبحلاح التدخل لتوفري خدمة اإليواء للنساء لتجنيبهن املبيت يف العراء. و أوضح املصدر ذاته ،أن العنف الزوجي بكل أشكاله 
،ويتضمن أفعال    7.6ابملائة ، يليه العنف األسري بنسبة    86.8أنواع العنف املمارس ضد النساء خالل فرتة احلجر الصحي بنسبة  

العنف املمارس على النساء من قبل أفراد األسرة. وأشارت الفيدرالية ،إىل أنه ودعما منها للنساء ضحااي العنف قدمت ما جمموعه  
ني االستماع وتقدمي االستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء ،ابإلضافة اىل كتابة الشكاايت وتتبع خدمة توزعت ب  998

تدخل للتنسيق والتعاون مع خمتلف الفاعلني املؤسستني )خالاي التكفل ابلنساء ضحااي   100امللفات. كما مت إحصاء ما يقارب  
العامة ،وز  ،النيابة  النساء من بعض العنف جهواي و حمليا  ،التعاون الوطين ،مندوبيات الصحة…( من أجل متكني  التضامن  ارة 

خدمات التكفل وتسهيل وتسريع املساطر هلن و تعزيز اجلهود واآلليات االستعجالية واملالئمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء 
 262. ومحايتهن خالل فرتة احلجر الصحي

املعطيات اليت قدمتها الكونفدرالية يتضح أن العنف ضد النساء يف تواتر متواصل يف ظروف احلجر الصحي ،كما  و عليه انطالقا من  
 أن جتلياته وأاثره على الصحة النفسية واجلسدية للضحااي ، وكذا أبعاده االجتماعية جد صعبة و مكلفة. 

غا حول ظاهرة العنف ضد النساء خالل فرتة احلجر الصحي أصدرت الشبكة الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة ” متكني ” بالكما  
أبريل   20إىل    2020مارس    16، أشار إىل أنه خالل  الفرتة املمتدة بني  ″19  -الذي فرضه وابء كوروان املستجد “كوفيد

القانونية   ” اليت سارعت الشبكة الوطنية متكني إبحداثها من أجل االستماع و املواكبة19  –استقبلت خلية “كوفيد    2020
،استقبلت اتصاالت هاتفية عرب خمتلف  ملواجهة تداعيات احلجر الصحي  العنف  والفتيات ضحااي  والنفسية واالجتماعية للنساء 

           .اخلطوط اليت وضعتها لذلك ومن كل أرجاء الرتاب الوطين.                                                          

االت املتصلة بفرتة احلجر الصحي أييت العنف النفسي يف املرتبة األوىل يليه العنف اجلسدي مث العنف االقتصادي وابلنظر اىل احل
وبعده العنف اجلنسي ،كما رصدت اخللية حاالت الطرد من بيت الزوجية ، االغتصاب ، وحماولة انتحار ،و اخليانة الزوجية وتراوحت  

العمرية بني   ،وحتد  60و  17الفئة  للنساء  سنة  والقانونية  واالجتماعية  النفسية  إجياد حلول ابملواكبة  املشتكيات يف  طلبات  دت 
 – والفتيات وكانت أكثر هذه التدخالت تشمل جمال الدعم النفسي مث االستشارة القانونية مث الوساطة األسرية ابلنسب التالية :  

 
أطلع على البالغ يوم  20ـ05ـ 2020 على الساعة https://www.al3omk.com/539349.html  14   إقرأ املزيد على العمق املغريب 262

                      .                             
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النفسي   القانونية    -%  75الدعم  األسري  -%25االستشارة  .                          263% 5ة  الوساطة                . 

إنطالقا من هذه األرقام تتضح حدة انتشار هذه الظاهرة ضد النساء يف هذه الفرتة لكن أغلبهن يصعب عليهن تقدمي الشكاايت   
 احملامي العام األول لدى  أبريل ، إىل  30و التوجه للقضاء و هذا ما تؤكده الدورية اليت وجهها  رئيس النيابة العامة يوم اخلميس  

حمكمة النقض والوكالء العامني للملك لدى حماكم االستئناف وحماكم االستئناف التجارية ،و وكالء امللك لدى احملاكم االبتدائية  
ء فيها واحملاكم التجارية حول موضوع قضااي العنف ضد املرأة خالل فرتة احلجر الصحي ابململكة والتعليمات اجلديدة ملكافحته جا 

شكاية تتعلق    892ما جمموعه    2020أبريل    20مارس إىل    20أن "النياابت العامة مبحاكم اململكة، سجلت خالل الفرتة ما بني  
قضية  148مبختلف أنواع العنف ضد الن ِّساء )اجلسدي واجلنسي واالقتصادي والنفسي ...(. بينما مت حتريك الدعوى العمومية يف 

 انتظار انتهاء األحباث يف ابقي الشكاايت".فقط من هذا الن وع، يف 

وحتدثت رائسة النيابة العامة عن أنه ويستفاد من ذلك، أن "عدد املتابعات من أجل العنف ضد النساء قد اخنفض خالل الفرتة 
حوال العادية(.  متابعة شهراي يف األ 1500متابعة بداًل من  148املذكورة عشر مرات عن املعدل الشهري هلذا النوع من القضااي )

شكاية(، فإن هذه النسبة متثل فقط حوايل  892وحىت على افرتاض ثبوت األفعال املشتكى منها يف كافة الشكاايت املتوصل هبا )
 يف املائة من املعدل املسجل يف األحوال العادية من قضااي العنف ضد النساء". 60

هها املرأة املعنفة لتقدمي شكاية خالل هذه الفرتة احلرجة اليت يعيشها العامل  و هذا إن دل على شيء إمنا يدل على ،الصعوبة اليت تواج
،و هاته اخلربة تعترب الركيزة  19،أوال بسبب صعوبة القيام ابخلربة الطبية بذريعة انشغال اخللية الطبية مبوضوع مواجهة فريوس كوفيد 

ضحااي العنف الزوجي  فرتة احلجر الصحي يف لقاء يل معها صدفة   و الدليل الذي يعتد به أمام احملكمة و هذا ما أكدته يل إحدى 
يف سيارة أجرة وهي عائدة من املستشفى  تبكي و كانت يف حالة مأساوية و ظاهر أثر الضرب على وجهها  و رأسها و حتكي  

تعار تسكن مبدينة فاس و أم  قصتها لسائق السيارة مما دفعين للتدخل الهتمامي ابملوضوع جاء يف حديثها املسماة اندية إسم مس
ألربعة أطفال و رضيع حتمله بني يديها قائلة "عنفين زوجي و ضربين ضراب مربحا أمام أبنائي و حبضور والدته اليت إن مل متنعه كان 
تسبب يف قتلي بدون سبب كل ما يف األمر أنين طلبت منه إحضار حفاضات للطفل الرضيع  مسكين  من شعري و ضربين دون  

و ال شفقة و شتمين قائال أنه  صرف املبلغ الذي استفدان منه يف إطار اإلعاانت اليت تقدمها الدولة  للمستفيدين من خدمة    رمحة
رميد يف فرتة احلجر الصحي و أهنا ملكه و حده و ال دخل يل يف املوضوع ،بكيت حبسرة و ما شجعين على التوجه للمستشفى هو 

دين توجهت يف صباح يوم الغد على الساعة الثامنة صباحا للمستشفى للقيام بشهادة و خربة طبية والدته اليت وعدتين أبهنا ستساع
ابخللية املختصة ابملوضوع ،لكنين مل أجد من يستقبلين حبجة أن اجلميع مشغول مع الطاقم الطيب اخلاص مبواجهة فريوس كوروان )  

امسة مساءا و يف األخري وبعد إصراري ،استقبلين طبيب ملدة قصرية و ( ،و انتظرت من الثامنة صباحا إىل الساعة اخل  19كوفيد  
الضرر ملدة   يوم فقط  وهي مدة ال تكفيين لرفع دعوة قضائية ضده    15دون االستماع منحين يف األخري شهادة طبية  تتبث 

 
فرتة احلجر الصحي263 النساء خالل  العنف ضد  ” متكني ” حول ظاهرة  املرأة  العنف ضد  الوطنية ملناهضة  الشبكة  بالغ  بتاريخ  - http://honapresse.ma  منشور ب  .       أطلع عليه 

.  20على الساعة  2020ـ05ـ22  
 

http://honapresse.ma/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7/
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دي األربعة  و احلل األخري أمامي  وخصوصا يف هذه الظروف و احملاكم مغلقة ،ال أملك حىت العائلة لتساعدين و لتتكفل يب و أبوال 
هو الرجوع لبيت معنفي رغم قسوة احلياة معه و أعرف انين يوما ما سأموت على يده " كان هذا حديثها يلخص املعيقات اليت  
تواجه خمتلف ضحااي العنف يف االستفادة من الطب الشرعي الذي له دور كبري يف مناهضة كل أشكال العنف و ذلك بتوثيق مجيع  
أنواع اإلصاابت و االعتداءات يف حاالت العنف املوجه ضد النساء سواء ابلوصف الدقيق أو استخدام التصوير الفوتوغرايف و كذلك 

يف هذه    264األشعة التشخيصية أبنواعها املختلفة ،و اجناز التقارير الطبية و الفحوصات السريرة و تقدمي الشهادات الطبية بشأهنا
 األزمة الصحية. 

 ب ـ اإلجراءات املتخذة ملواجهة العنف ضد النساء فرتة احلجر الصحي: 

( و على إثر إعالن حالة الطوارئ الصحية يف (COVID19يف إطار اجلهود املغربية  ملواجهة جائحة وابء فريوس كوروان املستجد  
 .لوضعية النساء ضحااي العنف و توفري احلماية االزمة هلن   مجيع البالد عملت املؤسسات  املعنية  على التتبع املستمر

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية و املساواة و األسرة:  

ملواجهة العنف ضد النساء فرتة احلجر الصحي ، ابدرت وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة  و األسرة بدعم من صندوق  
والتعاون البلجيكي وضمن إطار مشروع "دعم تعزيز مكافحة العنف ضد املرأة يف املغرب وتوافر وجودة اخلدمة  األمم املتحدة للسكان  

    .265" ،إىل إطالق محلة رقمية للتوعية و التحسيس ومنع العنف ضد املرأة والفتيات يف سياق أزمة الفريوس التاجي 

للوزارة قد أوقفت خدماهتا املباشرة متاشيا مع التدابري الصحية االحرتازية ، أطلقت  استحضارا لكون معظم مراكز االستماع الشريكة 
الوزارة مبادرة دعم وتطوير اخلدمات املوجهة عن بعد لفائدة النساء ضحااي العنف واليت ُيكن أن تقوم هبا اجلمعيات وشبكات مراكز  

بة خالل هذه املرحلة احلرجة من خالل مواصلة خدمات االستماع االستماع الشريكة للوزارة من أجل مواكبة النساء يف وضعية صع
التكفل.  خدمات  حنو  ،واإلرشاد  الضحااي  حلماية  املؤسساتية  املصاحل  مع  والتنسيق  ،والتوجيه  النفسي   ،والدعم 

عنف ،واليت تواصل   مركزا الستقبال وإيواء النساء يف وضعية  63كما عملت الوزارة ،بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطين ،على توفري  
 عملها خالل فرتة الطوارئ الصحية ،ويتعلق األمر ب: 

 فضاءات إيواء النساء يف وضعية الشارع •

 
   يوم 23ـ05ـwww.maroclaw.com    2020 أنس برزجوا ،املقاربة الطبية و دورها يف مناهضة العنف ضد النساء ـ الطب الشرعي منوذجا ـ منشور ابجمللة اإللكرتونية جملة مغرب القانون   264

. 17على الساعة   
وزار    265 خصصته   الذي  الرمسي  الصحي  املوقع  احلجر  فرتة  خالل  العنف  من  النساء  حبماية  املتعلق  األسرة  و  واملساواة   االجتماعية  والتنمية  التضامن  كوفيد   –ة 

19https://covid19.social.gov.ma/ . 
  

http://www.maroclaw.com/
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 مراكز النساء يف وضعية صعبة  •
 الفضاءات متعددة الوظائف للنساء  •

الظرفية و ال توجد   لكن مستوى استفادة النساء املعنفات من هذه املراكز يف فرتة احلجر الصحي غري ظاهر يصعب حتديده مع هذه 
 إحصائيات أو أرقاة تظهر نسبة االستفادة. 

 اجملتمع املدين: 

سامهت العديد من مجعيات اجملتمع املدين يف مواجهة العنف ضد النساء و قد أعدت هيئة  األمم املتحدة للمرأة دليل حتت إسم 
يتضمن أمساء و األرقام    العنف خالل احلجر الصحي"   جمموعة خدمات اجملتمع املدين و املؤسسات الوطنية املتاحة للنساء ضحااي"

 .  266اليت وضعتها هذه اجلمعيات  مبختلف مدن اململكة لإلنصات ، الدعم النفسي و التوجيه

خلية إنصات   12كما أحدث االحتاد الوطين لنساء املغرب منصة لالستماع والدعم والتوجيه حتت تسمية "كلنا معك "عرب تفعيل   
الد هبدف حماربة العنف ضد املرأة ،إن إحداث هاته املنصة يندرج يف إطار النهوض بوضعية املرأة املغربية ،وترسيخ يف كل جهات الب

 حقوقها ،ورفع كل متييز جنسي. 

إن هذه املنصة املخصصة لالستماع والدعم و التوجيه ،املوجهة أساسا لفائدة النساء والفتيات يف وضعية هشة ،تلتزم، طيلة هذه  
العنف   والفتيات ضحااي  الفرتة من احلجر الصحي وعلى مدى كل أايم األسبوع ،بتقدمي املساعدة الكاملة والدعم الالزم للنساء 

 " أو عرب التطبيق احملمول.8350،وذلك عرب خط اهلاتف املباشر "

واالستشا  االجتماع  وعلم  النفس  علم  جمال  يف  متخص صني  "من  معك  "كلنا  اليقظة  خالاي  األسرية  تتكو ن  والوساطة  النفسية  رة 
ومساعدين اجتماعيني عن بعد هتدف هذه املنصة إىل اإلبالغ عن أي اعتداء أو عنف قد تكون النساء والفتيات ضحيته وإرشادهن  

 وتوجيههن إىل املصاحل املعنية.

مات والنصائح للحد من حالة اهلشاشة  كما أهنا أداة متكن النساء من التعامل مع الوضعيات اهلشة اليت يواجهنها وتزويدهن ابملعلو 
 اليت يعانون منها.

ساعة طوال األسبوع ،عرب خط هاتفي مباشر    24وتقدم هذه املنصة خدمة للمساعدة ،واالستماع والتوجيه مفتوحة على مدار  
موقع هاتف    " مما يتيح حتديدPlayStore" أو "AppStore،وكذا تطبيق ذكي يتم حتميله جماان على اهلاتف احملمول عرب "

 الضحية ملدها ابملساعدة الالزمة ،وتوجيهها إىل منصة االستماع. 

لكن اإلشكال املطروح هو هل كل النساء ابملغرب  تعرف مبجال املعلوميات و متلك األجهزة الذكية  للقيام بذلك و هذه    ←
 املعنفات ابملغرب  . املالحظة كافية لتظهر مدى فعالية هذا التطبيق الذي ال يتماشى مع وضعية النساء 

 
266 https://covid19.social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/05/Recours-disponibles-decoute-en-confinement-Maroc-
14052020-VA-v.finale.pdf. 

https://covid19.social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/05/Recours-disponibles-decoute-en-confinement-Maroc-14052020-VA-v.finale.pdf
https://covid19.social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/05/Recours-disponibles-decoute-en-confinement-Maroc-14052020-VA-v.finale.pdf
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 رائسة النيابة العامة :  

جاء ذلك يف دورية سبق  اختذت رائسة النيابة العامة ابململكة عدة تدابري  استعجالية  ملواجهة و مساعدة ضحااي العنف ضد النساء  
يدة ملكافحته ،وجهها إىل اإلشارة إليها حول موضوع قضااي العنف ضد املرأة خالل فرتة احلجر الصحي ابململكة والتعليمات اجلد

السادة احملامي العام األول لدى حمكمة النقض ،والوكالء العامني للملك لدى حماكم االستئناف وحماكم االستئناف التجارية ووكالء 
 :  267لضمان سهولة ولوج النساء ضحااي العنف إىل القضاء و نذكر منها   امللك لدى احملاكم االبتدائية واحملاكم التجارية

أكد رئيس النيابة العامة يف هذه الدورية على العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكاايت العنف ضد النساء ،يف  ـ  
 .حدود اإلمكانيات املادية و اللوجستيكية املتاحة واالستمرار يف تفعيل املنصات الرقمية واهلاتفية املتوفرة حاليا 

بشأن قضااي العنف ضد النساء وإعطائها األمهية واألولوية يف املعاجلة ، واختاذ إجراءات احلماية ـ االهتمام ابلشكاايت والتبليغات  
حني    - وإقامة الدعاوى العمومية  ، املقررة مبقتضى القانون لفائدة النساء واألزواج عموما مبا يتالءم مع الوضعيات اليت تتطلب احلماية

 زم الالزم. يف الوقت املناسب، وابحل -يقتضي األمر ذلك 

اختاذ اإلجراءات القانونية األخرى اليت تبدو مناسبة ملعاجلة احلاالت اخلاصة، ومن بينها توفري خدمات خالاي التكفل ابلنساء   ـ   
 .،املوجودة ابلنياابت العامة ،وكذلك تسخري اإلمكانيات املتاحة للخالاي اجلهوية للتكفل ابلنساء عند االقتضاء

، أيضا ، االستمرار يف رصد اإلحصائيات املتعلقة بقضااي العنف ضد النساء ، مؤكدا يف دوريته أنه   العامة  ـ طلب رئيس النيابة 
تنفيذها  بنتائج  ،وإشعاري  الواجب  ،وتنفيذها ابحلزم  الالزم  االهتمام  إيالءها  منكم  أطلب  ،فإنين  التعليمات  هذه  "ابلنظر ألمهية 

 ".وابإلشكاليات اليت تعرتضكم يف ذلك

التجاوب مع هذه الدورية من قبل خمتلف احملاكم ابململكة املغربية و لكن  سنكتفي أبخذ منوذج واحد خيص  مدينة مراكش ألن  متا 
 معطياته حديثة تشمل األسبوعني املاضيني  :

 النيابة العامة مبدينة مراكش :  ▪

اللجنة احمللية    2020،االجتماع الدوري األول/ترأس األستاذ خالد الركيك وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية مبراكش   ألعضاء 
للتكفل القضائي ابلنساء واألطفال ضحااي العنف بواسطة تكنولوجيا االتصال عن بعد جلميع القطاعات احلكومية و مجعيات اجملتمع 

الطفل خالل فرتة احلجر  املدين اليت تنشط على مستوى تراب احملكمة وذلك حتت شعار : ” أي دور خللية العنف ضد املرأة و  
 . 2020ابريل 30/س/ر ن ع بتاريخ 20وأييت هذا االجتماع تنفيذا للدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة عدد "الصحي
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وألجل ذالك مث إحداث منصة إلكرتونية للتفاعل إجيااب مع شكاايت النساء واألطفال ضحااي العنف و ختصيص رقمني هاتفيني 
واللتان تلقيتا حوايل ،لوكيل امللك ابلنيابة العامة التابعني خللية العنف ضد النساء واألطفال قصد اإلرشاد و التوجيهحممولني لنائبتني  

 .268مكاملة هاتفية خالل أسبوعني ختص قضااي العنف ضد النساء 30

املعنفات ال تعرف هبذه اإلجراءات و  كل اإلجراءات املتخذة حتتسب لكنها تبقى بعيدة عن الواقع و الراجع يف ذلك إىل أن أغلب 
كذا ال متلك األجهزة اإللكرتونية و ال متطلبات التواصل عرب املنصات اإللكرتونية وحىت ابلنسبة ملكاملات اهلاتفية التواصل وتقدمي  

 الشكاية صعب ألن املعنف متواجد يف نفس املنزل معها يف فرتة احلجر الصحي .

ولة املغربية هبذه الظاهرة عرف تطورا ملموسا ،غري أن احلاجة الزالت ملحة إىل التخلي عن نظرة ومما ال شك فيه أن اهتمام الد
النساء،و إىل تكريس الوعي لديها بضرورة حتسني ظروف  التبخيس و االستصغار اليت ختص بعض احملاكم  لقضااي العنف ضد 

النفسية للمرأة و أطفاهلا و على عدم انتهاك حقوقها األصلية و االستقبال و االستماع و التتبع و احلرص على السالمة اجلسدية و 
 األساسية اليت حيميها القانون.

فدور النيابة العامة يف هذا الباب هو الذي حيقق الولوج إىل احلماية القضائية ،و عندما يستعصى هذا املدخل على النساء تتخلى 
 يف القضاء ،وجيب احلرص على: أغلبهن عن املطالبة حبقهن يف احلماية و تفقدن ثقتهن

 ـ متكني املشتكية من مساعدة حمامي يف إطار املساعدة القضائية للدفاع عن حقوقها يف حالة عوزها 

ـ االستماع إىل املشتكية و متكينها من أن تعرض شكايتها بكل تفصيل أو تقدمي كل ما تتوفر عليه من معلومات و أدلة و قرائن ،و  
 ث خاصة يف قضااي العنف الزوجي.اعتبار صعوبة اإلتبا 

و من املؤكد أن اجملهودات اليت من املمكن بذهلا للرفع من مستوى اخلدمات القضائية لتحقيق تكفل انجع ابلنساء ضحااي العنف  
التضامن               ،ال ُيكن أن تؤتى أكلها إال إذا انضمت إىل اجملهودات اليت على ابقي الفاعلني بذهلا )الصحة،األمن،الدرك امللكي،وزارة

 و املرأة و األسرة و التنمية االجتماعية،و اجملتمع املدين  وغريها ( فيصبح اجلميع شركاء لتحقيق تكفل مندمج. 

 

 

 
 و متا اإلطالع عليه يف نفس يوم التحرير على https://kech24.com للمزيد من التفاصيل اإلطالع على  املوقع الرمسي للجريدة اإللكرتونية مراكش 24  حرر بتاريخ  25ـ05ـ2020  268

.  13الساعة   

https://kech24.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A.html
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 اخلامتة:

هبة و يف اخلتام ُيكننا أن خنلص اىل نتيجة أساسية من ما متا تقدُيه أعاله  ،وهي كون أن املقاربة القانونية لوحدها غري كافية جملا  
هذه الظاهرة واحلد منها كذلك أن الظاهرة تتداخل فيها جمموعة من العوامل وتتشابك اىل احلد الذي يصعب فيه اجياد حلول انجعة  

 من خالل تبين مقاربة واحدة يف معزل عن ابقي املقارابت األخرى )االقتصادية،االجتماعية( . 

وإسهام الرقي ابجملتمع  دورها يف  للمرأة  ينكر  أحد  عن شىت  فال  الطرف  نغض  أن  الوقت  ذات  ُيكننا يف  ،كما ال  تطويره  ها يف 
االعتداءات اليت تطاهلا سواء يف املرافق العامة أو يف األوساط اخلاصة كاألسرة ويف العمل واليت حتط من كرامتها وجتردها من كافة  

ة رغبات الرجل على اختالفها جنسية كانت أو غري معامل انسانيتها  أحياان ، ألهنا ختتزل يف اجلسد وحتصر وظيفتها فقط على تلبي
 ذلك دون أن يكون هلا احلق حىت يف امتالك السلطة على جسدها عندما يطاله االعتداء. 

لذى فالتوعية و التحسيس والتنشئة االجتماعية على قيم حقوق االنسان كفيل ابلتخفيف من حدة الظاهرة مع عزم املؤسسات  
مبختلف أشكاهلا على القيام ابلدور املنوط هبا خاصة التعريف ابلقانون على الوجه الصحيح ال حماولة    التعليمية ووسائل االعالم

 تسليط الضوء فقط على جزئية منه على حساب ابقي املقتضيات األخرى . 

توفري الشروط الكفيلة  دراستنا هلذا املوضوع ،بقدر ما تفيد ابن هناك جمهودات بذلت من طرف الدولة املغربية لالستجابة ملتطلبات 
واالسرتاتيجيات اليت مت اعتمادها و تفعيلها ،بقدر ما تربز ان خمتلف الربامج   مبناهضة العنف ضد النساء ،تعكسها خمتلف التشريعات

الزالت واخلطط واملبادرات ال ترقى لتشكل منظومة متكاملة ملناهضة العنف ضد النساء حبيث اهنا ،على الرغم من امهيتها ومفعوهلا ، 
 .مل تتوفق يف احلد من ظاهرة تعكسها اعداد النساء املعنفات وهتدد مسار التنمية بتعطيلها لطاقات يف اوج املسامهة والعطاء

النوع  العمومية ،من خالل ادراج مقاربة  القانوين وإطار السياسات  النساء يقتضي حتقيق تكامل االطار  مناهضة العنف ضد  ان 
اإلجتماعي ضمن املسار العام جلميع السياسات والربامج ذات الصلة ابلعنف ضد النساء ،وحتقيق املساواة بني اجلنسني واملساواة 

 الة ،خصوصا يف هذه األزمة الصحية العاملية اليت يعيشها العامل: واإلنصاف يف الوصول إىل العد

 بشأن العنف ضد النساء من ضمنها ابعاد املعتدين. 103/13ـ تفعيل و تسريع التدابري احلمائية مبوجب القانون  

لنساء وتوفري اإليواء بصفة مستعجلة ـ توفري أماكن آمنة ومتاحة وقريبة من النساء مع تبسيط اجراءات التبليغ وتعزيز اجراءات احلماية ل
 عند الضرورة.

 ـ تعزيز ادوار اخلالاي احمللية ملناهضة العنف ضد النساء وتوسيع التعاون بني كافة الفاعلني لتسهيل عملية التبليغ والتكفل ابلنساء.
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ابلنساء املعفنات للوقاية وضمان سالمتهن  ": يكون خاصا  19ـ العمل على وضع بروتوكول صحي للحد من انتشار فريوس "كوفيد  
  مع توفري وسائل التعقيم والنظافة مبراكز استقباهلن. اثناء التنقل واإليواء

متثل املرأة احللقة األضعف يف زمن الكوارث،و قد أظهرت جائحة كوروان على جمموعة من االختالالت البنيوية املوجودة يف املنظومة   
فمعاجلة اآلاثر تستوجب تفعيل خمططات التنمية ابلشكل املطلوب ،و جتاوز القصور  جهة العنف ضد النساء ،القانونية املغربية ملوا

وعدم االنسجام يف التخطيط و التطبيق ،وتتبع و تقييم املبادرات املبذولة من قبل  و من هنا ُيكننا طرح تساؤول مفتوح حول من  
 على وضعية النساء ابملغرب  ؟    هم الفاعلون يف تتبع و تقييم أاثر القوانني   
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 الئحة املراجع : 

 :املقاالت 

 .  28جملة جيل حقوق اإلنسان العدد  امساعيل بلكبري، منظومة مناهضة العنف ضد النساء يف املغرب احملددات و التحدايت ـ 
 43أي جديد ،جملة القانون         و األعمال عدد  103.13ـ اجوامع سفيان ،محاية النساء ضحااي العنف من خالل القانون 

 . 2019أبريل 
انون حماربة العنف ضد النساء ابملغرب إصالح املمكن أو ما ينبغي أن يكون ،جملة املنارة للدراسات القانونية و  ـ سعدون أنس ،ق

 .  2019اإلدارية عدد خاص مارس 
 : النصوص القانونية 
الدستور اجلريدة بتنفيذ نص    2011يوليوز    28،الصادر يف    1.11.91، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2011ـ دستور  

 .   2011يوليوز  30مكرر، بتاريخ  5964الرمسية عدد 
مجادى   5صادر يف  1.18.19املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم   103.13ـ القانون رقم  

  1449ص    2018ارس  م  12  1439مجادى األخرة    23  6655(،اجلريدة الرمسية عدد    2018فرباير    22،)1439اآلخرة  
. 

، للوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، حممد عبد النباوي، موجهة   2020أبريل    30س / ر.ن.ع  بتاريخ  20ـ  الدورية رقم 
إىل احملامي العام األول لدى حمكمة النقض، والوكالء العامني للملك لدى حماكم االستئناف وحماكم االستئناف التجارية، ووكالء 

بقضااي العنف  ك لدى احملاكم االبتدائية واحملاكم التجارية، يف إطار اهتمام رائسة النيابة العامة والنياابت العامة مبحاكم اململكة،املل
ابملغرب الصحي  احلجر  فرتة  خالل  النساء  العامة   ضد  للنيابة  الرمسي  للموقع  الرجوع  الدورية  على  لإلطالع 

.http://www.pmp.ma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zJmvNfT_xLLweXSfdRM7iR3Xmr8oNvzy/view
https://drive.google.com/file/d/1zJmvNfT_xLLweXSfdRM7iR3Xmr8oNvzy/view
https://drive.google.com/file/d/1zJmvNfT_xLLweXSfdRM7iR3Xmr8oNvzy/view
http://www.pmp.ma/
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 :املواقع اإللكرتونية 
للجنة وضع   61ـ وزارة التضامن و املرأة و األسرة و التنمية االجتماعية ،متكني املرأة اقتصاداي يف عامل العمل األخذ يف التغيري،الدورة 

 .  www.social.gov.maمنشور ابملوقع الرمسي للوزارة  2017املرأة نيويورك مارس 
مني، العنف يف الوسط املدرسي فعل اجتماعي، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث  قسم الفلسفة والعلوم فاء كردـ و  

 .www.mominoun.com 2017اكتوبر 17اإلنسانية، 

املتحدة االمم  وثيقة  املتحدة 11الفقرة    A/RES/63/155ـ  لألمم  العامة  للجمعية  الرمسي  ابملوقع  .منشورة 
https://www.un.org/ar/ga/64/resolutions.shtml . 

     .France 24  https://www.france24ـ املوقع الرمسي ل 
                                                              .                    .https://www.al3omk.com/539349.htm العمق املغريب

منشور ب    .املرأة ” متكني ” حول ظاهرة العنف ضد النساء خالل فرتة احلجر الصحيـ بالغ الشبكة الوطنية ملناهضة العنف ضد 
-http://honapresse.ma    

أنس برزجوا ،املقاربة الطبية و دورها يف مناهضة العنف ضد النساء ـ الطب الشرعي منوذجا ـ منشور ابجمللة اإللكرتونية جملة مغرب  
 .   www.maroclaw.comالقانون   

ـ املوقع الرمسي الذي خصصته  وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة  و األسرة املتعلق حبماية النساء من العنف خالل فرتة  
 كوفيد.–احلجر الصحي

19https://covid19.social.gov.ma/ 
  https://kech24.comحرر بتاريخ     24ل اإلطالع على  املوقع الرمسي للجريدة اإللكرتونية مراكش للمزيد من التفاصي 
. 
 

http://www.social.gov.ma/
https://www.un.org/ar/ga/64/resolutions.shtml
https://www.france24.com/ar/20200406-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.al3omk.com/539349.htm
http://honapresse.ma/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7/
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