
 
     المرصد المغربي للعنف ضد النساء       

  " " عیون نسائیة 
  
 
 
 

 
  التقریر السنوي الثالث 

 الحمایةالممارس ضد النساء بالمغرب و آلیات العنف 
  

  
  

  : نجاة نابر / نجاة الرازيإشرافإعداد و
  
 
 
  
  
  

 ءة المغربیة للدفاع عن حقوق النساالجمعیتحت إشراف: 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     المغربي للعنف ضد النساء المرصد       
  " " عیون نسائیة 

  
 
 
 

 
  التقریر السنوي الثالث 

 الحمایةالممارس ضد النساء بالمغرب و آلیات العنف 
  

  
  

  : نجاة نابر / نجاة الرازيإشرافإعداد و
  
 
 
  
  
  

  الجمعیة المغربیة للدفاع عن حقوق النساءتحت إشراف: 
  
 



 4

  حقوق النساءالجمعیة المغربیة للدفاع عن منشورات 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 zino-MARمطبعة: 
  2011MO3284رقم اإلیداع القانوني: 
  
  
  

  تم إنجاز التقریر في إطار برنامج مدعم من طرف شركائنا:
  منظمة  أنترمون أكسفام بالمغرب

 ACSURالمنظمة اإلسبانیة 
 



  
  
  
  شكر
  
للجمعیات النسائیة بكل من الحسیمة التابعة نتقدم بالشكر إلى المستمعات بمراكز االستماع 

نة وإلى عضوات اللجوتطوان ومكناس وبني مالل والجدیدة وأكادیر والببیضاء، وكذا 
من موقع جمعیاتھن مرصد عیون نسائیة، اللواتي ساھمن لالوطنیة للمرصد المنتمیات 

علومات وأكسبنھ مضمونا حیا وواقعیا من خالل المفي صنع ھذا التقریر، ومناطق تواجدھن 
 المالحظات التي كشفت عن جوانب أساسیة من معاناة النساء المعنفات و التي سجلنھا، 

  بالمغرب.
ونتقدم بالشكر إلى السیدة عزیزة برادة  والسید مصطفى قاسو على انخراطھما الفعال في كل 

نت التقریر مراحل إنجاز التقریر، وتفانیھما في االھتمام بالتفاصیل التقنیة والتنظیمیة التي مك
من الوصول إلى عموم المھتمات والمھتمین من إعالمیین وجمعویین وفاعلین محلیین 

  ووطنیین.
كما نعبر عن شكرنا البالغ للسیدة نجاة نابر التي منحت بكرم بالغ من وقتھا ومجھودھا ما 

وتقدیمھ كمساھمة في نضالھ ضد العنف الموجھ  ،ه الثالثمكن المرصد من والدة تقریر
  ساء بالمغرب...للن
  

  للمشروع.على دعمھما  ACSURوال یفوتنا أن نشكر منظمة أنترمون أكسفام ومنظمة 
  
  

  نجاة الرازي
  المنسقة الوطنیة لمرصد عیون نسائیة
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  تقدیم:
       
 لث،السنوي الثا هتقریرعیون نسائیة" لمرصد المغربي للعنف ضد النساء "یصدر ا  

كمیة  توفیر معطیاتو،قائم على النوع االجتماعيف الالعنتجلیات في رصد منھ كمساھمة 
المغرب، مختلفة من معرفة واقع العنف كما تعیشھ النساء المغربیات بجھات  وكیفیة، تتیح

   طلبا للحمایة.  إمكانات المواجھة المتاحة لھن حین یلجأن للمؤسسات العمومیة المعنیةو
أي فعل عنیف قائم على أساس  یتضمن أن العنف ضد النساءینطلق التقریر من اعتبار    

للمرأة، بما أو جنسیة الجنس ینجم عنھ أو یحتمل أن ینجم عنھ أذى أو معاناة جسمیة أو نفسیة 
سواء ه أو الحرمان التعسفي من الحریة،أو اإلكراالتھدید باقتراف مثل ھذا الفعل، في ذلك

  ).شأن القضاء على العنف ضد المرأةبالعالمي عالن اإل ( أوقع ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة
" على رصد العنف الموجھ للنساء كعنف قائم على النوع  یركز مرصد "عیون نسائیة  

االجتماعي، ویقصد بذلك العنف الذي یمارس على النساء بسبب وضعھن االجتماعي، في 
 بین الجنسینة التراتبیالعالقات االجتماعیة إن عالقات ھیمنة وقوة بین الجنسین. إطار سیادة 

یعد العنف آلیة للتحكم  إذ،ھي األساس الذي یسمح بممارسة أعمال العنف ضد النساء
رسات على مستوى الممامنة السلطة الذكوریة في المجتمع،من أجل تكریس ھیواإلخضاع،

في  ویساھم یجسد الالمساواة بین الرجال والنساء داخل المجتمع،و والقیم واألفكار والقوانین،
طرف الرجل فالعنف القائم على النوع یمارس ضد المرأة من   إنتاجھا. في ھذا اإلطار، إعادة

، یستھدف أو من یمثل مصالحھ ویصون امتیازاتھ ویحفظ موقعھ السلطوي في عالقتھ بالمرأة
  ... أو نشاطھن االقتصادي،وضعھن االجتماعيأومستواھن التعلیمي،مھما كان سنھن أوالنساء 

ھا اقترف ،سواء حدثت داخل البیت أوفي المجتمع ف أو التھدید باستعمالھ،مال العنأعإن   
تغرس الخوف والشعور بانعدام األمن في نفس  الدولة أو تغاضت عنھا،األفراد أو اقترفتھا 

في النساء تنتھك حق وبالتالي  ،وتشكل عقبة أمام تحقیق المساواة وأمام التنمیة والسلم المرأة،
فتعرقل تفتحھن وعطاءھن  وكرامتھن، حریتھنبوتمس  لنفسیة،مة الجسدیة واالسال

  . كمواطنات
مردودیتھا الفكریة  وتؤثر على الصحة الجسمیة والنفسیة للمرأة، تؤثر أعمال العنف على  

 المرأة المعنفة كفرد، ا تؤثرعلىإنھ حد من تفتحھا وتعزلھا عن محیطھا.فت واالقتصادیة،
وتؤكده  ذلك األدبیات الحقوقیة الدولیة، ما تنص علىك بالمجتمع، وتمتد آثارھا لتمس

 . االستراتیجیات الوطنیة المتعلقة بمناھضة العنف ضد النساء 
مناھضة العنف ضد النساء شأنا عاما "  عیون نسائیة یعتبر مرصد " من ھذا المنطلق،  

م رصد یستلزو صة،أجھزتھا المختسیاسي للحكومة بمختلف مؤسساتھا ویتطلب االنخراط ال
الموارد البشریة و المادیة الكافیة لتوفیر الحمایة للمواطنات والوقایة من المیزانیات الالزمة و

  العنف بغایة القضاء علیھ.
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لمرصد "عیون نسائیة" على معطیات كمیة تھم النساء  لثیعتمد التقریر السنوي الثا  
تم  ،2010غربیة خالل سنة مراكز استماع بمختلف المدن الم 10المعنفات اللواتي زرن 

اعتمادا  ،ومعالجتھا من طرف الجمعیات العشر المنخرطة في مرصد عیون نسائیةسجیلھا ت
لكن اإلحصائیات التي یقدمھا  وماتي خاص وموحد وضع لھذا الغرض.على نظام معل

العنف الموجھ للنساء بالمغرب بقدر ما انتشار المرصد ال تدعي الشمولیة وال تعبر عن حجم 
خصوصا وأنھا مستقاة من تصریحات  انتشار الظاھرة، دةتشكل معطیات تقریبیة دالة على ح

 ما تعرضن لھ. الكشف عنوامتلكن جرأة  وفدن على المراكز،متضررات نساء 
 

عملت الجمعیات المنخرطة في المرصد على تجمیع ،إضافة إلى المعطیات اإلحصائیة  
تتمیز ظروفھن بالھشاشة،  معینة من النساء،لفئات  الموجھمعطیات كیفیة حول العنف 

تستدعي إثارة االنتباه إلیھا،  ت عنف خاصة مقارنة مع فئات أخرى،وبتعرضھن لممارسا
تستوعب خصوصیة مشاكلھن وتحاول ت وتدابیر حمایة ووقایة مناسبة،لوضع استراتیجیا

مواضیع معینة كالعنف للمرصد بتناول  لث. في ھذا اإلطار اھتم التقریر السنوي الثامعالجتھا
العنف الموجھ المتزوجات بمغاربة مھاجرین،العنف الموجھ للنساء المسنات،الموجھ للنساء 

 .....الموجھ للعامالت، العنفلألمھات العازبات،
وقد حاول التقریر السنوي الثالث للمرصد التوقف عند أشكال الدعم والحمایة المتاحة للنساء   

خدمات مراكز االستماع) ومن ف المنظمات غیر الحكومیة (من طر غرب،المعنفات بالم
األمن تقبال النساء المعنفات بالمحاكم،دوائرطرف المؤسسات الحكومیة (خالیا اس

والمستشفیات العمومیة) مثیرا االنتباه إلى بعض اآللیات التي اعتمدتھا الحكومة المغربیة 
العنف (اللجان المحلیة بتنسیق من  مؤخرا لتنسیق الجھود في مجال التكفل بالنساء ضحایا

  وزارة العدل) .
لكنھا نابعة  الصدد ال تدعي الشمولیة والدقة، إن المعطیات التي تضمنھا التقریر الثالث بھذا   

دولة في وتشكل مناسبة للتساؤل حول مسؤولیة ال مالحظات میدانیة لعضوات المرصد، من
ووضوح  اعة التدابیر الحمائیة المعتمدة،جوالتفكیر في مدى ن مواجھة العنف ضد النساء،

 الرؤیة السیاسیة في ھذا المجال. 
ساھمت فیھ المستمعات والمنسقات المحلیات لمرصد نتیجة مجھود جماعي،یعد التقریر   

وأشرفت على إعداده كل من السیدة نجاة نابر والسیدة نجاة الرازي، بھدف  ،عیون نسائیة
عھا من أجل مواجھة قصد دعم تراف لین وللجمعیات النسائیة،ات للفاعتوفیر وإتاحة المعلوم

  إقرار سیاسات عمومیة للنھوض بأوضاع النساء. و المیز والعنف،
  
  
  
  

  مرصد عیون نسائیة
  2011نونبر 
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 تمھید:
الخفیة منھ قد  حیث أن الجوانب وتعقید أبعاده ومظاھره، د النساء بتداخل تجلیاتھ وآثاره،یتمیز العنف ض  

لكن المجھودات التي بذلت على المستوى العالمي  من طرف الضحایا، ر من الجوانب المعلنةأكثتكون 
فیلة والوطني لرصد تعبیراتھ والكشف عنھا لعبت دورا أساسیا في معرفة الظاھرة ووضع السیاسات الك

وجھ للنساء سنسعى في ھذا التقریر إلى تقدیم معطیات حول واقع العنف المبمواجھتھا. من ھذا المنطلق،
وآثاره من خالل ما تم التصریح بھ من طرف نساء متضررات توجھن إلى مراكز االستماع التي تشرف 

وسنعتمد على إبراز تجلیات العنف من خالل رصد أفعالھ علیھا الجمعیات النسائیة المنخرطة في المرصد. 
عن المضاعفات التي یخلفھا على  فوالكش نیة،لجنسیة واالقتصادیة والقانوو أشكالھ الجسدیة والنفسیة وا

لنتساءل: أیة حمایة قانونیة  وعلى مستوى حیاتھا االجتماعیة، وى صحة المرأة الجسدیة والنفسیة،مست
  ومؤسساتیة توفرھا الحكومة المغربیة للنساء ضحایا العنف؟ 

I.  عیون نسائیة مرصد واقع العنف وتجلیاتھ من خالل معطیات 
  
) امرأة 4695) فعل عنف مورس ضد (37632(  2010خالل سنة   " ن نسائیةسجل مرصد "عیو 
عرفت قد و ة في المرصد بمدن مغربیة مختلفة.مراكز استماع تشرف علیھا الجمعیات المنخرط 10زرن 

سجیلھ خالل السنة فعل عنف بالمقارنة مع ما تم ت 11555افعال العنف خالل ھذه السنة ارتفاعا بمجموع 
  .امرأة 651د الضحایا المصرحات بتعرضھن للعنف ارتفاعا بمجموع كما ارتفع عد الماضیة،

  
  :عدد النساء ضحایا العنف  1  الجدول رقم

  و مجموع أفعال العنف حسب المراكز
  

  أفعال العنف  عدد الملفات  الجمعیات
 11520 1147  الجمعیة المغربیة للدفاع عن حقوق النساء 

 1974 963  البیضاء -جمعیة إنصاف
 8254 565  مكناس  -طلعات نسائیة جمعیة ت

 3337 543  البیضاء - جمعیة التضامن النسوي
 2312 324  بني مالل  -جمعیة إنصات

 2993 344  الجدیدة  -جمعیة السناء النسائیة
 2990 311  تطوان  - جمعیة السیدة الحرة
  2330   248  أكادیر - جمعیة نساء الجنوب

 921 168  البیضاء -جمعیة أمل
 1001 82  الحسیمة  -ملتقى النساء جمعیة

ستماع بالجمعیات المنخرطة في االعدد زائرات مراكز 
  4695  2010المرصد  خالل سنة 
  المصرح بھا من طرف النساء   مجموع أفعال العنف

37632  
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  سیو اقتصادیة للنساء ضحایا العنفالخصائص السو .1

  أن النساء مراكز االستماعت الوافدة على مختلف الحاال یتبین  من خالل المعطیات اإلحصائیة لمجموع   
إذ یصلن إلى  ،ضحایا العنفالنساء  سنة یشكلن أغلبیة  40و 18الشابات اللواتي تتراوح أعمارھن ما بین 

كما  تبین  اللواتي صرحن بتعرضھن للعنف،  من مجموع النساء ضحایا العنف % 70ما یناھز 
 ،أمھات شابات في بدایة  الحیاة اإلنجابیةمراكز ھن مختلف  ال من الوافدات على % 76اإلحصائیات أن 

لكن العنف ال یستھدف الشابات فقط، إذ سجل المرصد تصریحات . لم ینجبن بعد أو لھن  طفل أو طفلین
  سنة. 60تعرضن للعنف وسنھن یفوق  ةأامر 57

ستماع ھن متزوجات بنسبة  أن معظم النساء المعنفات  الوافدات على مراكز االكما تبین المعطیات    
ذوات مستوى تعلیمي متدني بنسبة أو   % 36أمیات بنسبة  و أنھن %33أو أمھات عازبات بنسبة  56%
كما یطال العنف  أیضا النساء المتعلمات، إذ بلغ  مجموع ضحایا العنف  اللواتي بلغن المستوى  ، % 44

  . %20ما یناھز نسبة الثانوي والجامعي إلى 
 النساء ضحایا العنف الالئي طلبن خدمات مرصد "عیون نسائیة"مارسھ تي ما یخص النشاط الذي أما ف   

غالب نساء غیر تبین المعطیات اإلحصائیة أن النساء المعنفات الوافدات على مراكز االستماع ھن في الف
ن معظم بحیث سجلت مختلف المراكز أ  ،أو عاطالت عن العمل تابعات للزوج، مستقالت اقتصادیا،

 % أو15%  أو خادمات البیوت بنسبة 16أو معطالت  بنسبة  42% الوافدات ھن ربات بیوت  بنسبة 
  %. 9بنسبة عامالت 

  من خالل معطیات المرصد:المصرح بھا ضد النساء  أشكال العنف  .2
  

 - ""عیون نسائیةالتي شكلت مصادر معلومات لمرصد  - تتعرض النساء الوافدات على مراكز االستماع   
نظرا لتعقید الظاھرة  ت صعوبة في تسجیلھا بدقة أحیانا،تجد المستمعا لممارسات عنف متعددة ومتنوعة،

منھجیا اخترنا أن نقدم ز. المرأة المعنفة التي تزور المرك وللظروف النفسیة الخاصة التي تعیشھا
بھ المشتكیة وما  اعتمادا على ما صرحتھا حول العنف الممارس ضد النساء،المعطیات التي تم رصد

رصدتھ المستمعة المكلفة بتسجیل المعلومات. وقد صنفنا مختلف الممارسات المصرح بھا حسب التصنیف 
  قانوني واقتصادي. جنسي، نفسي، وجھ للنساء وحددناه في عنف جسدي،العالمي ألشكال العنف الم

  
 نساء زائرات المراكزأشكال العنف الممارس على ال:  1مبیان رقم  
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  17894. تتضمن ما مجموعھ  47  % یبین المبیان أعاله أن العنف النفسي یحتل المرتبة األولى بنسبة  
عنف جسدي مصرح بھ من فعل   10419یشمل   28 %یلیھ العنف الجسدي بنسبة  فعل عنف نفسي،

حیث  سجل  13  % نسبةبثم یحتل العنف االقتصادي أھمیة ضمن أشكال العنف المرصودة  طرف النساء،
أما العنف القانوني فقد  ط بانتھاك حقوق اقتصادیة للنساء،حالة عنف ترتب 5051مرصد "عیون نسائیة " 

  2868مقارنة مع باقي األشكال، وذلك بمجموع  8 %سجل المرصد معطیات بشأنھ قدرت إحصائیا بنسبة 
بمجموع  ) 4 %(أدنى نسبة سجل بیتعلق بالجانب القانوني. والمالحظ أن  العنف الجنسي  عنف فعل

   .مصرح بھ من طرف نساء زرن مراكز االستماع جنسي فعل عنف 1445
فإن  باقي أشكال العنف المصرح بھا،قد رصد بنسبة متدنیة إحصائیا مقارنة مع  و إذا كان العنف الجنسي 

ف ذا الشكل من العنط ھإذا استحضرنا السیاق الثقافي الذي یحیخطورتھ أھمیة األرقام المسجلة تدل على 
الحظت المستمعات أن العدید من النساء  حیث نع النساء المعنفات من البوح بھ،ویم بالصمت والعار،

خوفا من رضن لھ من عنف جنسي إال بصعوبة،ضحایا العنف الجنسي ال یجرأن على التصریح بما تع
 التبعات  االجتماعیة لذلك. 

من طرف  رصدھا من طرف العامالت بمرصد عیون نسائیة صدرت أعمال العنف ضد النساء التي تم
حالة بنسبة  96أفراد أو مؤسسات، وقد یكون الفرد مرتكب العنف شخصا غریبا ال تعرفھ الضحیة (في  

) أو شخصا معروفا تربطھ بھا عالقة قرابة أو جوار أو عمل في باقي الحاالت المصرح بھا لدى  %2
من مجموع أفعال العنف  % 50,63أن  التي تم تجمیعھا وتحلیلھا  طیاتبینت المعمراكز االستماع. لقد  

فعل  1386( %   28.82بنسبة  شریكفعل عنف  أو ال  2435صدرت من طرف الزوج بمجموع 
 فعل عنف ) .     292( %  6.07أو  الطلیق بنسبة   عنف)

  

  ز االستماع:الوافدات على مراكمن خالل تصریحات ضد النساء الممارسة أفعال العنف  .3
امرأة مما  4695فعل عنف مورس ضد ) 37632( 2010 عیون نسائیة " خالل سنة سجل مرصد "     

ون عرضة ألفعال حیث أن نفس المرأة تك ،مختلفة مورست ضد كل امرأة أفعال عنف 8یشكل معدل 
یات أن ھذا المعدل یسجل ارتفاعا بالمقارنة مع معط والجدیر بالمالحظة مختلفة من العنف،

أفعال عنف رصدت خالل استقبال النساء  )ستة (6سجل معدل  الذي  التقریرالسنوي السابق للمرصد،
  ضحایا العنف.

  أفعال العنف الجسدي: 3-1
 2151فعل عنف جسدي صرحت بھ  )10419(  2010عیون نسائیة " خالل سنة   سجل  مرصد "  

أن عدد أفعال العنف  الجسدي شكل ھذه السنة نالحظ و ،ةأأفعال عنف مورست ضد كل إمر 5إمراة بمعدل 
تبین المعطیات أن النساء و نف) .عفعل  5539ضعفي عدد أفعال العنف المسجلة خالل السنة الماضیة (

كاللطم و اللكم   )1(ملحق رقم  اللواتي صرحن بتعرضھن لعنف جسدي كن عرضة ألفعال عنف مختلفة
 1142بمجموع   الجرحفعل عنف ثم   1295بمجموع  الرفسلركل وفا فعل لطم ولكم، 2050بمجموع 
  . فعل عنف
    

  
  شھادة

  اإلسم : ك. ف
  الوسیلة المستعملة لممارسة العنف : سكین طویلة و سیف . 

  المستویات الجسدیة التي تعرضت للعنف: الظھر، الطحال،المعدة، الرجلین  من ناحیة الكعبین ، و الیدین .
لھا عملیة ناجحة ، الطحال  تلى مستوى الظھر عن طریق السكین الطویلة التي مست المعدة و الطحال : المعدة أقیمبدأ الجاني  ( الزوج) بالضرب ع

ن لم یفلح في تقطیعھما ، ھناك خیاطة طویلة على مستوى األرجل  .الضحیة مازالت تزور ن تقطعت أعصابھما و الرجالااستأصل عن آخره ، الید
سنة نافذة .یقر  25تقطن بناحیة سوق السبت بالبادیة . حكم على الزوج بو نالھا ابن .ت قانونیة و صحیة و اجتماعیةالجمعیة حیث قدمت لھا مساعدا

 الزوج أن السبب في ممارسة ھذا العنف ھوشكھ الغیر المنقطع في الخیانة .
  جمعیة إنصات
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  أفعال العنف النفسي 3-2
ي زرن مراكز االستماع بشكل المعنفات اللوات موضوع شكایات النساء عنف النفسيلا شكلت أفعال  

تي تم رصدھا من طرف مما جعل ھذا الشكل من العنف یحتل أعلى نسبة من بین أشكال العنف ال بارز،
تكاد تستھدف كل  طرف المشتكیات بشكل واضح ومباشر،أفعال یتم التصریح بھا من . إنھا عیون نسائیة

 4023أن لتي تم تجمیعھا ومعالجتھا من طرف المرصد، على زائرات بحیث تبین المعطیات االالنساء 
أفعال عنف   4أي ما  یناھز معدل  فعل عنف نفسي، 17849بتعرضھن لما مجموعھ امرأة قد صرحن 

 ع عدد أفعال العنف النفسياإرتف نالحظ  بالمقارنة مع السنة الماضیة ة.أمرانفسي مورست ضد كل 
)  2009(خالل سنة  مجموع أفعال العنف النفسي كان یث حنفسي،  فعل عنف 4675 ب المرصودة 

التجاھل ، تلیھ  أفعال الفظی ااعتداء 470 2شكلت أفعال الشتم أعلى النسب بمجموع فعل عنف.  13174
نفسي مورس یأتي التھدید كوسیلة ضغط .  فعل 818 1الھجر بمجموع و ،فعل 2705اإلھمال  بمجموع و
ء زائرات لعنف النفسي التي تم رصدھا من خالل تصریحات النسابارزا ضمن أفعال ا لى النساءع

تدل المعطیات على حدة المواضیع التي تشملھا من التھدید بالحرمان من و ،2010المراكز خالل سنة 
احتل أعلى نسب التھدید  إلى التھدید بالقتل الذي  ،بالضرب والتعذیب والطرد والتعدد وبالطالق ،األطفال

 1154كالتھدید بالضرب (متبوعا بمختلف أشكال التھدید األخرى  ،عل تھدید بالقتلف 1349بمجموع  
حالة)  522و التھدید بالتعذیب( حالة) 793حالة) والتھدید بالطرد( 757والتھدید بالطالق (  حالة)

  . حالة) 267حالة) و التھدید بالحرمان من األطفال ( 128التھدید بإنكار األبوة (و
 تضر بمحیطھا وعالقتھا بمن تحب،ف ي التوازن النفسي للمرأة وصحتھا،لعنف النفستستھدف أفعال ا 

حالة اتھام  72حالة عنف ضد األبناء، 397سجل المرصد إذ  تمس المرأة في أمومتھا،و وأساسا بأطفالھا،
عال .ھذا باإلضافة لعدة أف حالة حرمان من األمومة  47حالة الحرمان من األطفال و 91،بإھمال األطفال

مما یجعل المرأة  ،حالة) 56)  و اتھامھا بالسرقة (تحاال 7كالتبول علیھا ( مشینة وحاطة بكرامة المرأة 
  )2(ملحق رقم واضطراب دائمین. تعیش في وضعیة خوف

  

  

  

  شھادة
الت بوجود حالة في إطار المرافقة للنساء ضحایا العنف التي تقوم بھا المستمعة إلى مستشفى محمد الخامس أخبرت من طرف المستعج

سیدة معنفة بقسم األمراض العقلیة والعصبیة، حیث وجدت ھذه الحالة في وضعیة جد متدھورة صحیا و نفسیا، وأن السیدة أحضرتھا 
وأنھا تعاني  ،استخلص من أقوالھا أنھا تعرضت للعنفو ،وقد استقبلھا الطبیب المختص ة التي وجدتھا تائھة في الشارع،مصالح الشرط

  وال یمكنھ االحتفاظ بھا في المستشفى ألسباب تتعلق بالتدبیر. ، نفساني في مرحلة متقدمة ومعقدةمن مرض 
  تعذر تكلیف محام نظرا لعدم توفرھا على أیة وثیقة إداریة، ولكونھا في وضعیة نفسیة متدھورة. 

و یمنعھا ، كان یحتجزھا كال العنف مع زوجھاتعرضت لكل أش،لھا ولدان ،سنة 28مدة العالقة الزوجیة التي ربطت الضحیة بالمعنف ھي 
بمسؤولیات  يیبال  ، إذ لم یكنھئال على أبناكما أنھ ال ینفق علیھا و ،جارحةمن الخروج من البیت ، ویسبھا ویشتمھا بألفاظ ساقطة و

  بیتھ ، كان یضربھا و یھینھا إلى....  .
  جمعیة السناء النسائیة

  شھادة
  النفسي ھا یمارسان علیھا العنف الجسدي والثة أبناء، الزوج وضرتسنوات، أم لث 7متزوجة منذ 

ھا على شرب دواء األعصاب) ( أخ الضرة ممرض بمستشفى األمراض نرغمای –االحتجاز بالشقة السفلیة  –حرق الشعر  –( الضرب 
  ألھلھا بحجة أنھا مریضة نفسیا). العنف النفسي ( المنع من زیارة أھلھا لھا وزیارتھا باألدویةیزودھا والعقلیة بمراكش، 

حرمھا من و ،زوج عاطل عن العمل من أجل تعذیبھا نفسیاب بنتھا بالغصب رمي الماء والحجارة من الضوایة من أجل ترعیبھا، زوج ا
  ...).أصیبت بشلل نصفيحضورھا للعرس،

  جمعیة نساء الجنوب
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  أفعال العنف الجنسي: 3-3
الجمعیات النسائیة التابعة من طرف ل العنف المرصودة من بین أشكا % 4  يالعنف الجنسل شك

المالحظ . امرأة 1055مورس ضد  ) حالة عنف جنسي1445(لمرصد "عیون نسائیة" و ذلك بمجموع  
سجلة من أكثر أشكال العنف إحاطة بالكتمان، لذلك تكتسي المعطیات اإلحصائیة الم ھو العنف الجنسيأن 

بمجتمعنا المغربي، وما  ضد النساءانتشار االعتداءات الجنسیة  إلى رشیتإذ  طرف المرصد أھمیة بالغة،
یسبیرك الذي یطفو على نسبة العنف الجنسي التي تمكن المرصد من تسجیل معلومات حولھا إال سطح اآل

السطح ، فالنساء المعنفات جنسیا اللواتي یفضلن الصمت العتبارات عدیدة ھن اللواتي یشكلن األغلبیة من 
یحتل  ،عوبات البوح  بمثل ھذه الممارساتنالحظ أنھ على الرغم من صومع ذلك، . العنف الجنسيضحایا 

 تكشف عن،وزائرات المراكز ھا وسط النساءتدل على انتشار أھمیة عددیةالتصریح بالتعرض لھا 
 للرجل، جسد المرأة باعتباره ملكا ى النظرة السائدة في المجتمع حولعل تدلكما  معاناتھن من أضرارھا،

  یستبیحھ  كما یشاء.
اإلكراه على ممارسات جنسیة ن أ )3تبین المعطیات المسجلة في مختلف المراكز (ملحق رقم 

تتجلى في إرغام المرأة عن طریق  ،)حالة إكراه جنسي 598(من طرف المشتكیات  غیر مرغوب فیھا
مارسات عنیفة تتجلى مثال في مو غبات المعنف الجنسیة ضد إرادتھا،الضغط أو القوة على االنصیاع لر

تشكل أعلى ، وشاذة العتبارات أخالقیة ودینیة المضاجعة بأشكال تعتبرھا المرأة أو ،ركاإلتیان من الدب
من مجموع أفعال العنف الجنسي  %38.41ضمن العنف الجنسي المصرح بھ بما یصل إلى نسبة 

  المصرح بھا . 
وع أفعال العنف الجنسي المصرح بھا من طرف النساء في الرتبة الثانیة  ضمن مجم االغتصابیأتي 

ممن تمكن من معرفة وجود مراكز امرأة  324بمجموع  الوافدات على المراكز خالل سنة واحدة،
ن حجم الضرر فإنھا تظل غیر معبرة بدقة ع ،رنت األرقام المسجلة في ھذا اإلطاوكیفما كا ،لالستماع

في  خصوصا ة على نفسیة المرأة وعلى جسدھا،ه الجریموعن ھول ووقع ھذ الناجم عن االغتصاب،
األسري لھذه الجریمة فإنھ ال یقل خطورة من الضرر ب الجماعي. أما الوقع المجتمعي وحاالت  االغتصا

  النفسي و الجسدي على المرأة المغتصبة. 
  ،المرصدمعالجتھا ضمن التقریر الخاص بوتمت  2010ات التي سجلھا المرصد خالل بالنسبة للمعطی

  2009یشكل ھذا العدد أكثر من ضعف العدد المسجل خالل سنة و حالة إغتصاب زوجي، 367نجد  
 المفترض فیھا كرامة المرأة داخل مؤسسة الزواج،إذ یعكس وجھا آخر النتھاك جسد و حالة)، 170(

اج یشكل إن االغتصاب الذي یمارس ضد الزوجات من طرف األزو توفیر شروط االستقرار و األمان.
وتشرعنھ الثقافة  ،یتم التسامح معھ من طرف المؤسسات موم عنفا مسكوتا عنھ في مجتمعنا،على الع

 ن اغتصاب ال یعاقب علیھ القانون،السائدة، لذلك فالحاالت التي تصل إلى المراكز تكسر جدار الصمت ع
  ویتعذر على الزوجة إثباتھ. 

یشكل لوج مراكز االستماع التابعة للجمعیات النسائیة، اغتصاب زوجي دفع بالنساء إلى و 367إن رقم 
صرخة استنجاد من طرف نساء لم یعد بإمكانھن الصبر والتحمل، نظرا لألضرار الجسمیة والنفسیة 

وھو رقم یؤكد الفراغ القانوني الذي ینبغي معالجتھ  لتعرض الغتصاب داخل عالقة شرعیة،الناجمة عن ا
بما ینسجم مع مطالب الحركة النسائیة المعبر عنھا في  للقانون الجنائي، قانوني المرتقبفي اإلصالح ال

  المذكرة المطلبیة لتحالف ربیع الكرامة من أجل قانون جنائي یحمي النساء من العنف والتمییز .
 98الذي رصدتھ الجمعیات بالمرصد فیشكل موضوع تصریح النساء في  لتحرش الجنسيلبالنسبة أما 
یشكل رقما داال بقوة على سلوك عنف جنسي تستغل فیھ عالقة  رقم الذي قد یبدو منخفضاھذا ال. إن حالة

ل أو یمارس من طرف المشغ على الخضوع لرغباتھ ضد إرادتھا، السلطة بین المعنف والمعنفة إلجبارھا
عیة صحیة نفسیة واجتمافیؤدي إلى أضرار  ویرتبط باالبتزاز والمساومة، الموظف أو المسؤول اإلداري،

  .إذا رفضت االنصیاع لضغط المتحرشإذ غالبا ما تفقد المرأة المتحرش بھا عملھا  واقتصادیة،
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  أفعال العنف القانوني: 4- 3
أضرار  في یتجلى لعنف قانوني تدل على تعرض المرأةكمیة سجل مرصد عیون نسائیة معطیات   

من تمییز وحیف ضدھا،  یعكسھقد وذلك لما  ،مس بحقوقھن وبمصالحھنتف ،تلحق المرأة باسم القانون
ھا كمواطنة وكمتضررة لعدم وجود نص یحمي حقوق ،وأضرار تكون ناتجة عن غیاب الحمایة القانونیة

   .ة تعكس سوء أو عدم تطبیق القانونإضافة إلى أضرار تكون مرتبطة بممارسات ظالم، من سلوك ما
  

فعل  2868ة"، سجلت المراكز التابعة للمرصد انطالقا من المعطیات المتوفرة لدى مرصد "عیون نسائی   
  كحیف قانونيفعال عنف  یمكن تصنیفھا أ حالة 807منھا  ،امرأة 1659مورس ضد  عنف قانوني

ال عنف صرحت النساء بالتعرض أفع حالة 388وبتطبیق القانون  أفعال عنف مرتبطة  حالة 1653و
  بالفراغ القانوني.مرتبطة لھا،

  
التابعة لمرصد "عیون رصدت مختلف الجمعیات ، تطبیق القانونسوء بالمرتبطة  فالعن حاالتل بالنسبة

تم عرضھا على مراكز االستماع التابعة للجمعیات المنخرطة في  شكایة 1653بلغت نسائیة" شكایات 
  .یشكل ھذا العدد أكثر من ضعف الحاالت المسجلة خالل السنة الماضیةو المرصد،
حیث  ،لھا عالقة مباشرة بقانون األسرةشكایة  1226   دسجل المرص  ھذه الشكایات مجموعمن بین 

موضوع  إثبات النسبإشكالیة  لیم للقوانین المنظمة لھا. مثلتكانت أغلبھا  قضایا تستلزم التطبیق الس
متبوعة بمشكل االعتراف بالزواج وما یستلزمھ من إجراءات  ،حالة 509بمجموع أعلى نسبة الشكایات  

تشمل حقوق األطفال تجاه آبائھم حسب  دعوة نفقة 220ثم  ،حالة243ثبوت الزوجیة، برة ترتبط بمسط
بالشكل الذي یستجیب النتظارات مدونة األسرة مدى تفعیل مقتضیات مما یدفعنا للتساؤل عن  .القانون

في  رتعثال  لھا جراءایف الذي یطحالو الیومیة للمرأة النساء المتضررات، ویمكنھن من مواجھة المعاناة
  . التطبیق السلیم للقوانین

تعقید  اإلجراءات القانونیة  بالنسبة لھا عالقة بطول و امتنوعة منھا متوصلت الجمعیات بشكایات أخرى 
 ،شكایة تتعلق بمطلب إثباث النسب في مرحلة الخطوبة 66ب، وشكایة 167مھات العازبات بمجموع لأل

بجھاز القضاء  لمرأة لضغوطات من طرف الممارسینحالة تصریح بتعرض ا 56كما أن المرصد سجل 
مما یستدعي التساؤل عن حدود تدخل الفاعلین بھذه المؤسسات في  ،إجراء الصلحأو الشرطة من أجل 

  ) 4  رقم (ملحق قضایا العنف المعروضة علیھم .
شكایة   807 ما مجموعھمرصد "عیون نسائیة" سجل  فقد لحیف المرتبط بالقانونبایتعلق  افي م اأم    

 359في سجل الحالة المدنیة بمجموع  صعوبة تسجیل أطفال األمھات العازباتتتجلى بنسبة مرتفعة في 
لتخلي المجتمع عنھن وعن فباإلضافة للظروف القاسیة التي تمر منھا األمھات العازبات نظرا  ،حالة

مام إمكانیة ما  یقف عثرة أم في سجل الحالة المدنیة، یواجھن صعوبات في تسجیل أطفالھن أطفالھن،
الطفل بدوره قسطھ من الحیف الذي نال أمھ بحیث یصبح عرضة  وبذلك ینال تسجیلھم في المدرسة،

لمسؤول عن الحمل النتھاك حقھ قي التعلیم . أما إذا أصرت المرأة على الدفاع عن حقھا و متابعة الرجل ا
 ،ا من عالقة جنسیة خارج إطار الشرعیة القانونیةفإنھا قد تواجھ بتھمة الفساد لحملھ عن طریق القضاء،

للمرأة التي توجھت للقضاء من أجل المطالبة بحقوقھا  متابعة قضائیة 100وقد سجل المرصد بھذا الصدد 
  . المنتھكة من طرف رجل ال تربطھا بھ عالقة زواج

ینتھك الكرامة اإلنسانیة ما كرخا لمبدأ المساواة بین الجنسین،إذا كان تعدد الزوجات یشكل انتھاكا صا   
تقیید الذي أتت بھ فرغم ال،حالة تعدد 85فإن معطیات المرصد خالل السنة الماضیة قد سجلت للمرأة،

إال أن الحاالت المسجلة لدى المرصد تؤكد ما تسببھ ھذه الممارسة من معاناة نفسیة مدونة األسرة،
ة أضرار التعدد في بعض ل أبناءھا. تتفاقم خطوروأضرار اقتصادیة  تطال المرأة/الزوجة األولى  و تطا

ل البیت ورعایة األطفال والزوج،وبلوغھا سن ما بعد إذ بعد إستنزاف صحة الزوجة في أشغاالحاالت ،
  مھمال بشكل تام أسرتھ األولى.لنفسھ الحق في إنشاء أسرة جدیدة،یعطي الرجل الخصوبة،
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حرمان األم العازبة تبطة بالحیف القانوني نذكرمنھا رمد كذلك  أفعال أخرى بنسب مختلفة سجل المرص  
واعتماد أداء المطلقة  في حالة زواجھا ثانیة، الحضانة عن األم إسقاط و اسم ألوالدھا،من حقھا في إعطاء 

خرقا لمبدأ المساواة بین مما یشكل   ا من الوفاء بواجباتھ القانونیة،الیمین كوسیلة إثبات تعفي الزوج أحیان
                                                             .)  5رقم  (ملحق نالجنسی

فإن العنف الممارس ضدھن  یخصص لھ القانون فصوال لتنظیمھ، إضافة إلى وضع األم العازبة الذي ال   
تتعرض األمھات  بحیث ،الفراغ القانونيیظل بدون متابعة قضائیة في العدید من الحاالت بسبب 

لمختلف  ي أغلب الحاالت،اغتصاب فنتیجة تغریرأو تي وضعن طفال خارج عالقة الزواج،عازبات اللواال
منھا العنف اللفظي والنفسي المتمثل في السب والشتم والتجاھل والتحقیر واإلھانات للحط  أشكال العنف،

المرصد بھذا الشأن من قیمتھا كإنسان بمبرر أنھا أنجبت خارج الزواج وفضلت االحتفاظ بطفلھا. سجل 
تعكس عنفا ال یجد لھ إجابة قانونیة تضمن حقوق المشتكیة وتسمح  شكایة) 388(أكبر عدد من الشكایات 

  .بحقھا في متابعة مرتكبیھ 
عنھا رصدت الجمعیات التابعة لمرصد عیون نسائیة حاالت عنف تعكس وجود فراغ قانوني وتنجم    

إذ  لزوجة المطرودة إلى بیت الزوجیة،مثال حاالت العنف إلرجاع ا من بینھ أضرار متعددة تلحق بالمرأة،
فة حین تعمل النیابة العامة على إرجاعھا إلى شكایة ترتبط بغیاب حمایة المرأة المعن  219سجل المرصد 
أو تجد نفسھا عرضة  للعنف من جدید قد یتخذ طابعا  فتواجھ بالرفض من طرف الزوج، بیت الزوجیة،

  تأدیبیا لكون المتضررة  تجرأت على اللجوء إلى المؤسسات القضائیة لحمایة حقوقھا. انتقامیا أو 
  

  شھادة
  سنة 25السن  

  المستوى االجتماعي من عائلة فقیرة تعیش في دكالة
  " - احكي لي على الظروف اللى جیتي فیھا الدار البیضا

یت نخدم ف كنت كنخدم باش نعاون دارنا. تكرفصت بزاف في الدیور و مش ،احنا بزاف دیال لخوت  ،لوالید دیالي ما فحالوش ،اتزادیت فدكالة 
  األجرة قلیلة و الخدمة د العطش.،لوزین و كان كفس و نحس

د رجال و ھددوني بلموس. ركبوني ف الطموبیل و مشاوو ما وقفو حتى بعدو  3د اللیل تعرضو لي  11واحد المرة و أنا راجعة من الخدمة ف 
بحال شي  3لفلوس....تعاداو علي ب  ،لبورطابل ،ال كارت  ،الخالي . عروني و سرقو كل ما نكساب  لخالة. لقیت راسي ف ف علي المدینبزا

بكیت و ال من یرحم. غبت ومللي فقت لقیت راسي عریانة  ،عییت ما نرغب باش یفكوني  ،ربطوني و دارو في ما بغاو. عییت نطلب ،وحوش
       مشیت كنحبو حینت كنت عریانة  ،دم  و لحمي كلھ زرق ما عرفاش راسي فین أنا. ملي بدا یطلع النھار ملیوحة ف الخال. ممرمدة و كللي

تخلعات مني و ما قدراتش دخلني  ،خرجات موالت الدار ،بداو الكالب ینبحو ،وصلت حدا شي براكة  ،بحال یال ماتو ،و رجلي ما بقاوش مني
دلایر باش نوصل لدار البیضا. ما قدرتش ندخل عند خالتي  400لتي و ستراتني بشي جالبة و عطاتني جابت لي الماء و غسالت لي حا ،عندھا

     للي كنت ساكنة عندھھا في الدار البیضا. دقیت علي صحاباتي للي نصحوني نمشي للبولیس ندكالري. مشیت و تشكیت و لیني ما تیقونیش 
ا نتیقوك؟" واش ھاذ شي بصح و ال ال؟" أو واش كنتي محششة و ال سكرانة؟" و زایدون و قالو لي "باش غ نعرفوھم حنا؟" " و كیفاش حن

و كیشكك فھدرتي و كیزید ما بي  ،سیري جیبي بوك "رجاعت بحالتي و أنا كنحس بواحد الحكرة  كبیرة " كیفاش البولیس ما بغیش یدیر خدمتھ
ت راسي حاملة كان وعر علي. ما كنش عندي الفلوس الكافیة باش نحید ھاذ من عداب كبیر أنا قسیتھ" و العداب اللي عنیت منھ مللي عرف

      تھلكت ف صحتي و بقیت حاملة بھاذ الدري و بالھم دیال الدنیا  ،التیالد للي طاح علي بحال الصاعقة.شربت كل العشوب اللي نصحوني بھا
  و الخرة

 كنت فیھ غ نحماق و لو كان ما كنوش شنو كان غیكونوقع لي  أنا و ھاذ الدري؟ جمعیات اللي عاونتني ف واحد الوقت اللي 2حقیقة أني لقیت 
 النسويجمعیة  التضامن 

  أفعال العنف االقتصادي: 3-5  
ت بھ حصر ألفعال عنف اقتصاديتبین المعطیات المحصلة من مختلف المراكز ان النساء یتعرضن   

 2166الزوج في مصروف البیت بمجموع عدم إسھام منھا  ،فعل عنف 5051بمجموع ة أمرا 2513
  .والكسوة والعالج للزوجة واألبناءحالة، وبالتالي الحرمان من الحق في النفقة والسكن 

لیس لھن و ،غیر متعلمات ،غالبیتھن ربات بیوت شكایات بكون النساء المشتكیات ھن فيترتبط جل ھذه ال 
لجوءھن ما یبرر م ھن ویعتمدن بشكل كلي علیھم،أزواجوبالتالي غیر مستقالت مادیا عن  ،دخل مادي قار

ستند على تقدیر تكون في معظمھا ھزیلة وال ت المحكوم بھا للزوجة النفقة. لكن  للقضاء للمطالبة بالنفقة
الذي یتخذ جمیع الوسائل المشروعة وغیر المشروعة إلثبات ضعف دخلھ  ،الدخل الحقیقي للزوج یراعي
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خصوصا مع عجز المشتكیة عن تقدیم إثبات عن  ،تھ تجاه زوجتھ وأطفالھیتملص من مسؤولیاكي  ،المادي
   .ممتلكات الزوج

، زر معاناة بالنسبة لزائرات المراكیشكل مشكل السكن ثاني أفعال العنف االقتصادي المصرح بھ كمصد 
 إمرأة صرحت بعدم توفرھا على 342إمرأة تعرضت للطرد من السكن و 1385بحیث تبین المعطیات أن 

  إمرأة تعرضت لتخریب أثاث بیتھا. 259سكن مستقل  و 
 103كالمنع من العمل  بمجموع  ،قتصادي متعلقة بالحق في العملا سجلت المستمعات أفعال عنف كما

ه على  العمل  بمجموع  واإلكراأ ،اتصریح 90أو  االستیالء على األجرة أوالد خل  بمجموع   ،تصریح
  .اتصریح 24العمل بمجموع  والطرد التعسفي منأ تصریح، 52

منھا  دافعا أساسیا لزیارتھن للمراكز، صرحت بعض النساء بأفعال عنف اقتصادي شكلت إضافة إلى ذلك،
الحرمان من حالة و 242االستیالء على وثائق إداریة في و حالة، 309تیالء على الممتلكات في االس

 في الحاالت المعروضة على المراكز تمس. إن مختلف تجلیات العنف االقتصادي حالة 32اإلرث في  
الذي تریطة بالمرأة عالقة الرجل  ةیؤدي إلى إضعافھا وإخضاعھا لسلطباالستقالل االقتصادي للمرأة مما 

تراتبیة ترسخھا العالقات االجتماعیة بین الجنسین والثقافة السائدة المبررة للعنف كآلیة للسیطرة وإلعادة 
  . )  6حق رقم مل ( إنتاج تلك العالقات .

 من خالل معطیات المرصد على النساء ضحایا العنف تاثیر أفعال العنف .4
  
النساء  الھ أن مجموع أفعال العنف التي تعرضت 2010المسجلة بالمرصد خالل سنة معطیات التبین   

من بینھا  لمختلف أشكال العنف، اأثر 167 34 مجموعھ خلف ما الوافدات على عشرة مراكز بالمغرب 
 82 ، ونمیز فیھا بینعلى الصحة الجسدیة اأثر 2686منھا  ،اأثر 19068بما مجموعھ آلثار الصحیة  ا

سجلت معطیات  إضافة إلى ذلك، أثر على الصحة النفسیة.  16382یة و أثرعلى الصحة اإلنجابیة والجنس
تصادیة قاآلثار اإل فبلغت دیة واالجتماعیة والقانونیة،اقتصإلالمرصد آثارا أخرى للعنف شملت حقوقھن ا

 ثار العنف على األطفالآ في حین انعكست  ، اأثر 4654جتماعیة للعنف االاآلثار و ،اأثر 6384للعنف 
   .اأثر 4061 ھمجموعبما یون نسائیة" عما أحصي عددیا من طرف راصدات "ب
  
   تأثیر العنف على صحة المرأة: 4-1
 1498رضوض / كدمات بتجلت في ،لجسدیةاأثر عنف على الصحة  2686 مختلف المراكزرصدت   

  . كسور حالة 122حالة  جروح  و 900 حالة و
والتي  لعنف الجسدي الممارس على النساء،إن الكدمات والرضوض  والجروح والكسور التي یخلفھا ا

ح بھا والمالحظة المصرالجسدیة على الصحة  من مجموع آثار العنف % 94نسبة و تشكل  2520بلغت 
بل تترك بصمات على نفسیتھن  ،ال تمس فقط  الصحة  الجسدیة للنساء المعنفات ،مستمعاتمن طرف ال

حالة عنف خلفت   35خصوصا حین یصبحن عرضة لعاھات كما تبین المعطیات المسجلة من خالل  
   . )7 (ملحق عاھات مختلفة

    
المرأة وسالمتھا كفرد  لم تترك مختلف أفعال العنف الجسدي الممارس على النساء  آثارا على صحة   

  اإلنجابیة. الجنسیة و صحتھاو ذلك بانتھاك خطرا على أمومتھا وعلى أطفالھا، فقط، بل شكلت أیضا
المصرح بھا من طرف  الجنسي  أن أكبر نسبة أفعال العنفب  قد رصدنالمستمعات إذا استحضرنا أن   

، فإن ذلك ال جنسیة غیر مرغوب فیھالى ممارسات اإلكراه ع النساء ضحایا العنف الجنسي تمثلت في 
والتھابات  ،منقولة جنسیا الكاألمراض أمراض جنسیة عن اإلصابة ب 1تبین البحوث العلمیة كماینفصل 

 46قد سجل المرصد بھذا الصدد  و قات الجنسیة المؤلمة وآالم الرحم.و العال ،بولیةالرحم و المسالك ال
 جنسي  لة إجھاض مرتبطة بعنف جسدي، أو بمخلفات عنفحا 36باإلصابة بأمراض جنسیة  و  اتصریح

حالة حمل غیر مرغوب فیھ ناتج عن اغتصاب او   490 أیضا خالل سنة واحدة  سجلت المستمعات



 17

من نتائج سلبیة على  1مع كل ما یترتبوسائل منع الحمل، ذاغتصاب زوجي أو ناتج عن  المنع من أخ
فتصبح الحیاة الجنسیة للمرأة مسرحا النتھاك ،لمرغوب فیھصحة األم و الطفل في حالة الحمل الغیر ا

ومن ثمة فإن المطالبة بحق المرأة في التصرف في جسدھا تشكل ھدفا لتحقیق  صحتھا الجنسیة واإلنجابیة
   . )7(ملحق  لمواطنة الحقیقیة.ا

حق بھا أضرارا وتلتمس بالحیاة النفسیة للمرأة  آثارا متعددة العنف یلحقأن  المرصد  معطیاتبینت   
نفسیا تم التصریح  أثرا 16382سجل مرصد عیون نسائیة ما مجموعھ  ، إذوتھدد حیاتھا قد تدمر صحتھا،

  . من طرف المستمعات بھ من طرف المشتكیات أو مالحظتھ
من بین مجموع آثار العنف النفسي المصرح بھا من  ةنسبیشكل أعلى  الخوفأن  تبین النتائج اإلحصائیة

رعب نتیجة  و حالة خوفب اتصریح 2968مجموع بوذلك العنف زائرات المراكز، طرف ضحایا
، عصبيانھیارحالة  809و ،اكتئابحالة 2442 و ،حالة أرقب اتصریح 1841متبوعا ب التعرض للعنف،

  ) 8 (ملحق.الحزن والنسیانو بالمھانة  والشعور كالتوتر أخرى متنوعة آثار باإلضافة إلى 
صرحن بالتفكیر في معنفة ممن زرن المراكز في السنة الماضیة امرأة  166والجدیر بالذكر أن  

العنف الذي تتعرض لھ بأشكال متعددة مما یدل على ھول المعاناة النفسیة للمرأة من جراء  ،االنتحار
 تقودھا أحیانا إلى وضع حد لحیاتھا. 

  
  تأثیر العنف على الحیاة االقتصادیة للمرأة: 4-2

 ،االجتماعي والمھني وتمتد إلى محیطھا لف أشكالھ على وجود المرأة كشخص،نف بمختتنعكس آثار الع  
تبین النتائج اإلحصائیة للمرصد فتؤدي إلى انتھاك حقھا في العیش الكریم، وفي التمتع بحقوقھا كمواطنة. 

حاالت الانطالقا من  ستمعاتاجتماعیة  تم رصدھا من طرف الم و إقتصادیة آثارأن للعنف ضد النساء 
 قتصادیة للعنف على اال رثا. تجلت اآل2010سنة  "عیون نسائیة" خالل التي عرضت على مرصد

سجلت مختلف المراكز  ثبحی ،المعیشي اھامستوتدني المعنفة، في تصریحھا بمعلومات تفید المرأة 
للضیاع    مما یعرض المراة حالة فقدان السكن 1942وقتصادي  العیش كاثر للعنف اإل حالة تدني 2386

. إضافة ینقص من مردو دیتھا داخل األسرة و المجتمعالعطاء و لىستقرار و یعطل قدراتھا عوعدم اإل
 متھن الدعارةیحالة نساء  37متھن التسول و یحالة نساء  111رصدت مختلف الجمعیات لذلك، 

  .)9ملحق  رقم   ( منھا. نعانییالتي قتصادیة لتجاوزالمشاكل اإل
  
  نف على الحیاة االجتماعیة للمرأةتأثیر الع 4-3

تتجلى   ،  جتماعیةاتمكنت راصدات عیون نسائیة من الوقوف عند أثار للعنف یمكن تصنیفھا كآثار   
 وبشكل خاص لدى سبیل المثالالتي لوحظت على  معاناة المرأة المعنفة من العزلة،بالدرجة األولى في 

. ن یحصل الحمل خارج مؤسسة الزواجرضة للشارع حییجدن أنفسھن ع ، إذاألمھات العازبات اللواتي
من بین اآلثار كأثر اجتماعي للعنف. و حالة تصریح بالعزلة 1327في ھذا اإلطار سجل المرصد 

ن نتیجة اغتصاب أو سواء كا رأة مسؤولیة حمل غیر مرغوب فیھ،االجتماعیة األخرى  للعنف تحمل الم
سجل و ،على تحمل أعباء تربیة طفل دون استعداد لذلكحیث تجد األم نفسھا مرغمة  اغتصاب زوجي،

حالة رفض من طرف  573. كما سجل المرصد  حالة  حمل غیر مرغوب فیھ 490المرصد بھذا الصدد 
حین تلجأ إلیھا في حالة بول  استقبالھا من طرف عائلتھا،یكون ناتجا عن عدم ق،العائلة للمرأة المعنفة

  تعرضھا لشكل من أشكال العنف.
آثار اجتماعیة أخرى منھا  2010أفرزت الحاالت التي عرضت على مرصد "عیون نسائیة" خالل  سنة   

مما یعرض  ،حالة حرمان من األطفال 229و م التوفر على سكن قار،حالة عد  765حالة بطالة و  599
ا تعیش ھش إلى المزید من االنتھاكات التي تمس حقوقھا اإلنسانیة وتجعلھالمرأة في وضع اجتماعي 

 وضعا یمیزه عدم االستقرار و تدني مستوى العیش.
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یسودھا الخوف والقلق  یعیشون في أجواء حیث  ي تعاني منھ المرأة إلى أطفالھا،تمتد آثار العنف الذ  

فتنعكس ھذه األجواء  ألحیان عنف جسدي انتقاما من األم،بل وقد یشملھم في بعض ا واالضطراب،
خصوصا حین تجد المرأة نفسھا مجبرة على مغادرة  اقتصادیا،ا واجتماعیا وھم نفسیالمشحونة على حیات

  البیت.    
تبین معطیات المرصد استنادا إلى تصریحات النساء الزائرات لمختلف المراكز عدة تأثیرات سلبیة   

من  الحرمانللعنف ضد المرأة على أطفالھا بحیث تؤكد نتائج معالجة معطیات مرصد "عیون نسائیة " أن 
عنف ضد  أثر 4061حالة من مجموع  1364طفال ب الرعایة العائلیة یشكل أثرا حادا للعنف على األ

     النسب، بحالة حرمان من االعتراف  332ثم  ،حالة تشتت عائلي 937متبوعا ب  المرأة على أطفالھا،
منھا حاالت خرى اإلضافة إلى آثار اجتماعیة أب ،حالة ھدر مدرسي 209و حالة تعثر دراسي، 282و 

  ) 10 ملحقالتعاطي للمخدرات (أطفال بدون مأوى و حاالت إجرام و

II.   تجلیات العنف  لدى بعض الفئات حسب معطیات مرصد عیون نسائیة :   

    تادال أزیالل جھةالعنف ضد النساء المتزوجات بمغاربة مھاجرین / نموذج  .1

سنة  ى جمعیة إنصات ببني مالل خاللشكلت حاالت العنف المرتبطة بزواج المھاجرین المعروضةعل
  وجب الوقوف على أسبابھا ودوافعھا الذاتیة والموضوعیة .ظاھرة ملفتة لالنتباه، 2010

وھكذا على مدى سنة كاملة، تمكنت الجمعیة  من رصد وتجمیع المعلومات حول ھذه الفئة من النساء  
إلى المعاینات والشكایات الستماع، إضافة اعتمادا على تصریحات النساء اللواتي زرن مركز ا ،وتوثیقھا

ومناقشات في إطار مجموعات بؤریة.  ، ودراسة حاالت ، وإجراء مقابالت فردیة معمقة ، واالستجوابات
كما نظمت جلسات للبوح الجماعي بین زوجات مھاجرین، حیث كشفن عن معاناتھن المتعددة األوجھ وقد 

ا أنھن لم یترددن في البوح بكل معاناتھن ، وكشفن لنا عن الحظن .تم تسجیل بعض الشھادات وتصویرھا
بكل جرأة وشجاعة ودون الحدیث  لىوالجنسي، وكن حریصات ع نفسيأنواع العنف الجسدي واللفظي وال

یاب الزوج قد حررھن من الخوف والتردد. لقد كانت ھذه المناقشة الجماعیة فضاء غوكأن  ،خوف
   ...المعاناةحدتھن وویة طر القانونامسالنھن طول للتضامن والتآزر بین نساء جمع بی

  
ل عدد النساء الوافدات على الجمعیة من ضحایا العنف الناتج عن الزواج بالمھاجرین قد شكإن 

 ع الحاالت المعروضة على الجمعیة،أصبحت ھذه النسبة تفوق النصف من مجمو ارتفاعا ملحوظا حیث 
جلھن ذوات  ،راط بزواجھا من مھاجنف الذي لحقھا في ارتبامرأة متضررة من الع 300بلغت حوالي  و

تم االستماع إلیھن سواء في مقر  ،عاطالت عن العملسنة،  30یقل سنھن عن  مستوى دراسي  متدني،
وقدمت لھن خدمات من شأنھا تقویتھن للدفاع عن حقوقھن  الجمعیة أوخارجھ من طرف العضوات،

  .اإلنسانیة
للجوء فتیات شابات إلى الزواج بمھاجر من المنطقة إلى دول أوربا جتماعي االفي البدء یظھر أن الدافع 
رة الزوج الزوجات المتضررات من العنف المقترن بھج بحیث لوحظ أن جل یأتي في المرتبة األولى،

من حق  الشيء  الذي جعلھن یحرمن یعتبر مستواھن المعیشي  متدنیا، ینحدرن من طبقات مسحوقة،
الواقع واالنصیاع لقرارات  مدرس. وقد تكون ھذه الوضعیة ھي  ما دفع بھن إلى قبول األمرالتعلیم و الت

ھن المتمثل في تزویجھن ألي قادم من الضفة األخرى للمتوسط، آملین أن یساھم ھذا القرار في تغییر ئأولیا
ترتبط الفتاة فبمجرد أن  الوضع االجتماعي لألسرة. غیر أن الذي یحدث  غالبا ھو عكس ھذا الطموح.

القادم من بعید حتى تبدأ المعاناة التي ترمي باألسرة بكاملھا في  "الفارس"قاصرا كانت أو راشدا بھذا 
 دھالیز المحاكم و اإلدارات. تقوم الزیجات حسب تصریحات النساء المشتكیات في البدایة على تعھد الزوج

معللین  ،وذلك باعتراض أسرة الزوج مایتبخر، بتھجیر الزوجة إلى بلد اإلقامة،غیر أن ھذا الوعد سرعان
  ذلك بكونھم في حاجة إلى من یخدمھم و یساعدھم في تدبیر شؤون المنزل خصوصا في العالم القروي. 
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 الغالبیة من األزواج المھاجرین یتعاطون للمخدرات المالحظ من خالل ما تم رصده من طرف الجمعیة أن
رجالھ بعض القیام بإغراء عمدون إلى التحایل على القانون ویكما  ویقومون بترویجھا خارج الوطن،
  . عن طریق تقدیم رشاوى تمكنھم من تحقیق أھدافھم  بالثروة التي یجنونھا من المخدرات

األشغال المنزلیة التي توكل من طرف عائلة الزوج للزوجة  تؤكد النساء الوافدات على المركز بأن مھام
 .ة بالنسبة للفتاة في مقتبل العمرشاققاسیة و ببیت عائلتھ ویسافر، تكون أشغاالالتي اقترنت بمھاجر یتركھا 

، فتجد نفسھا "مھجورة" ضغط الوالدین أوالزوج الجدیدقد غادرت المدرسة تحت الزوجة وغالبا ماتكون 
 ذه الحالةي ھح وضع الزواج بمھاجر فب. یصومضطرة لتحمل وضع تكون مطالبة فیھ بخدمة عائلة الزوج

ببلد الھجرة،  فتلجأ إلى استعطاف الزوج المھاجر كي یلحقھا بھالتي تفقد صبرھا  صدر معاناة للزوجة،م
یقوم بردعھا بقراراتھ تھا، وتجاھل رغبیمالھا إذ غیر أن رد الفعل غالبا مایكون مخیبا آللتغییر نمط حیاتھا،

  .إلى تطلیقھا یلجأأو غبة عائلتھ، ،الرضوخ لرالملزمة لھا بالمجحفة 
أجل  في أغلب الحاالت تنتھي الزیجات التي تلقى رفضا من طرف الزوجة لوضع البقاء بالمغرب من

و بذلك تكون الفترة التي قضتھا الفتاة مع الزوج المھاجر المقیم خارج  خدمة عائلة الزوج بالطالق،
  ئلتھ.سذاجتھا لیشبع نزواتھ ورغبات عاو براءتھاعبارة عن زواج متعة استغل فیھا  المغرب

من النساء المتزوجات من مھاجرین سریین بدون وثائق قانونیة تمكنھم  رصدت الجمعیة حاالت عدیدة و
یتحول غیاب الزوج لدیھن إلى معاناة مزمنة على المستویین فمن العودة إلى دیارھم بشكل اعتیادي ، 

سرة المادیة والمالیة ، وال في تلبیة حاجیات األ ال الشروط المادیة تسعفھن ، إذ االجتماعي واالقتصادي
التصورات الثقافیة والعالقات االجتماعیة تمكنھن من العیش في سالم واستقرار إزاء األسرة والمجتمع 

  وثقافة وعادات المجتمعات الذكوریة. 
لعاطفي أو من حیث على األبناء سواء على المستوى النفسي ا كذلك  تنعكس الھجرة األحادیة لألب سلبا 

بعد تحول السلطات  ،فأبناء المھاجر یصابون كثیرا بنكوص نفسي ال یفھمون أسبابھ ،الدراسيالعطاء 
التربویة والرمزیة لألسرة من األب إلى األم التي اعتادوا علیھا رمزا للحنان والعاطفة بدل األب القوي 

یساھم بشكل أو بآخر في وتحول ھذه السلطة الرمزیة   رمزیا في الثقافة والتربیة االجتماعیة العربیة.غیاب
ومیلھم إلى التمرد ورفض األعراف والنظم ، مما یؤدي إلى تراجع مستوى إقبالھم  ،تغیر سلوكات األبناء

  على الدراسة ، ویعرضھم في حاالت كثیرة إلى الجنوح االجتماعي واألخالقي. 
  

، مثولھا أمام المحاكم  ى حینإل جوئھا إلى مراكز الشرطة والدرك،ل الزوجة الضحیة مع القانون تبدأ محنة
في العدید تكون و م المجرى العادي إلعمال القانون،والعراقیل أماالتقاضي، وتقف مسطرة تطول حیث 

أمام عجزھا المادي  األحیان الدعوىتخسر في غالب ف عرضة لالبتزاز والمساومة،من الحاالت 
وسط لھن لدى ة ظانات أن ھذه األخیرة ستتتلجأ أغلب الضحایا إلى الجمعی . في ھذه المرحلة، والمعنوي

  .واعیات بالدور الرئیسي للجمعیات. القضاء قصد إنصافھن،غیر
وتحلیل جمعیة إنصات ضمن التزامھا بخطة عمل مرصد عیون نسائیة على تجمیع خالل اشتغال   

تستدعي ن تیمات أساسیة ارتبطت بظاھرة الزواج بالمھاجری برزت المتعلقة بھذه الظاھرة، المعطیات
الذكوریة في المجتمع المغربي وھیمنة السلطة دة النظرة الدونیة للمرأة سیا منھا أساساإثارة االنتباه ، 

حیف القانون  الحماة كمجال لممارسة عنف النوع،بروز سلطة  عموما وفي منطقة الرصد بشكل خاص،
                                                     المقترن بمدونة األسرة وصعوبات تفعیلھا .

  
  النظرة الدونیة للمرأة: .1.1
من  % 53, 73مما استوقفنا بعد استقرائنا لشبكة المعلومات و ماسجلتھ المستمعة من مالحظات أن   

 سنة، 30ن شابات ال یتجاوز سنھن ھ   % 13,95وأن  حایا  الزواج بالمھاجرین شقراوات،النساء ض
ھذه  إن ال یعانین من أي مرض عضوي.بصحة جیدة،وھن عموما  ،ابمنھن ترتدین الحج % 63,81

المستحبة في "اقتناء" الزوجة في العدید من المناطق بالمغرب، الخصائص نتبھ إلى المالحظات تجعلنا ن
بالنظرة المستبطنة للمرأة ، والمقترنة انیا وایطالیاوعالقتھما بالمزاج العام الذي صنعتھ الھجرة إلى اسب

نفس الوقت بتفوق الرجل ، خاصة الذي یرتقي اجتماعیا ویحسن وضعھ المالي كما ھو الشأن ، وفي كجسد
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ر ھذا الجسد وضبطھ والتحكم بالعنف كآلیة لقھ، واقترانھا إن  النظرة إلى المرأة كجسد بالنسبة للمھاجر. 
تدعم اجتماعیا  لفردفالثقافة التي تكون ا ،داخل كل المجتمعات تاج للمتغیرات الثقافیة الحضاریةن  فیھ،

في عملیة التنشئة  تقوي اإلحساس بالجسد كما خطط لھ المجتمع الذكوريو ،التمییز بین الذكرواألنثى
لتكون زوجة خاضعة مطیعة تربیة تؤھلھا في مجتمعنا عامة الفتاة تتربى . في ھذا السیاق، نجد االجتماعیة

ل و الرأي قد ھمشا حیث العقاالحتقار الذاتي،ة واسھا بالدونیمما ینتج عنھ سلبیة المرأة وإحس لزوجھا،
داخل الذي یسیج ة وإغرائیة مثیرة لشھوة الرجل  وملكھ من قدرات جمالیی ماھو الجسد ولیبقى المعیار

                    .حجاب أو نقاب
   

  الھجرة وظھور سلطة الحماة :. 2.1
 الحماة ھي التي اختارتھن بان)  % 80 أكثر من(النساء ضحایا  الزواج بالمھاجرین صرحت معظم    

أن الوافدات على  سجلت المستمعة بجمعیة إنصاتوقد  وأنھ لم تكن لھن معرفة مسبقة بالزوج.، كزوجات
ا الزوج أن السبیل إلى نیل رضو طرف الحماة،مركز االستماع قد تعرضن إلى عنف لفظي و جسدي من 

، متغاضیا عن ممارسة أمھ ن الزوج یقف متواطئا مع عائلتھأو ،أبیھمھ وألختھ وألیمر عبراالنقیاد التام 
                                                 للعنف ضد زوجتھ.

ض نواب وكیل الملك بالمحكمة وأساسا ببع لقاء عضوات جمعیة إنصات بالفاعلین المحلیین، في   
  بصدد ظاھرة العنف المقترن بالھجرة :صرحت لنا إحدى القاضیات  قسم قضاء األسرة،ب ئیةاإلبتدا

سنة ترغب في الطالق من زوجھا المھاجر بسبب إصراره على تركھا مع  19"أعجب من شابة عمرھا  
      أمھ ."

                   و أضافت القاضیة :" لقد أقنعناھا بوجوب بقائھا في حمایة حماتھا إال أنھا التعرف حمرة الخجل ".     
حد األحیاء الشعبیة بالفقیھ بن صالح و المعروف بحي" الحریڭ " أللرأي قمنا بھ داخل  في استطالعو

  ا قاطعا السماح بھجرة زوجة االبن.أنھن یرفضن رفض 10تسع مستجوبات من بین صرحت 
في المنطقة ھذه المعطیات و التصریحات أن نوعیة التغییر الذي أحدثتھ الھجرة إلى ایطالیا و اسبانیا تبین  
 لفئة المھاجرة ومحیطھا العائلي،م یكن تغییرا في العالقات االجتماعیة أو في نمط العیش ومستواه لدى ال
إنما كان اقرب إلى التغییر الشكلي المظھري . فمع تالشي الدور الحمائي الذي كانت تلعبھ العائلة و

زر وظھور الھجرة السریة كفاعل ومع انھیار النموذج البدوي التقلیدي القائم على التضامن والتآ الممتدة،
شاعت ممارسات  و یجابیة في ثقافة العائلة (العشیرة )وأحبط األبعاد اإلنسانیة اإل ،حدودأساسي كسر كل ال

ة إذن أفرغت الھجرإن . ي و مدافعة عن حرمة االبن الغائبتؤید سلطة الحماة كحامیة للفكر الذكور
  أة خاللھ إلى خادمة  بدون أجر .یجابي حیث تحولت المرالزواج من محتواه اإل

  
 للرجل المھاجر :الماللیة المرأة  تمثل. 3.1

منھن   18صرحت  ضحیة عنف ناتج عن زواج بمھاجرین،امرأة  20من خالل مقابالت أجریناھا مع    
ال المستوى السن ونھ لم یكن یھمھن ال الشكل وال أو ،روباأأن سبب زواجھن ھو الرغبة في الذھاب إلى 

الذي اختارت االقتران معھ من  اتضح لنا أن الرجل المھاجر عند المرأة لیس رفیق العمر قافي للزوج.الث
حیاة مشتركة لتعیش معھ لیس إنسانا تختاره  أجل عالقة زواج قائمة على المودة والمعاشرة الزوجیة، فھو

ك الحبیب تتلھف شوقا للقائھ أو كما انھ لیس ذل و یرسمان خطواتھا بما یتناسب وإمكانیتھما، یبنیانھا معا،
  تتعذب لفراقھ .

 وكیف تحدد انتظاراتھا من الزواج بمھاجر؟ من منظور الزوجة المعنفة ؟ ا ھي مواصفات الزوجفم 
ھي فتاة جمیلة في العشرین من عمرھا: " كنت أعرف أنھ ابا عن ھذا السؤال تقول إحداھن وجو   

     و كنت أعرف أن والدتھ ال تطاق  ج اشتغالھ في الممنوعات،ا ھي نتاو أن الثروة التي راكمھ 2"غبار"
  مع ذاك قبلت الزواج منھ رغبة في مرافقتھ إلى ایطالیا". ،و أنھا ھي التي تزوجھ و تطلقھ

                                                
طي الشخص المھاجر إلى المتاجرة في أنواع معین المخدرات ( الھیروین والكوكایین...)  " غبار" من "الغبرة"  تسمیة تشیر إلى تعا - 2  
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في مراكمة األموال في  وعن قدرتھ یر عن ثروتھ وعن سیارتھ الفاخرة،أما الثانیة فتقول: " سمعت الكث    
وأنكر أبوتھ  للجنین الذي احملھ بین   يلكنھ ضحك عل فسي دون زواج،متھ نفسل ظرف وجیز،

  أحشائي"...
تلك نماذج لتصریحات صادرة عن نساء عانین و یعانین من العنف الناتج عن عالقتھن بالمھاجرین.   

، وغیرت القیم ومعاییر الزواج، الذي أصبح فالھجرة إذن استطاعت إخضاع النساء والرجال لمنظومتھا
  التي كانت سائدة قبل سنوات. تأثیر العادات و التقالید و األخالق عد كل یوم عن یبت
  

  المھاجرین  ب عنف الزواج  الحمایة القانونیة للنساء ضحایا .4.1
و جزئیا أنصار واجتمع في تأییدھا كلیا أ ل قانون أثار نقاشا عمومیا ھاما،تتمیز مدونة األسرة بكونھا أو   

إلى أي حد ساھمت مقتضیاتھا في توفیر الحمایة القانونیة للنساء ضحایا لكن  معارضوھا،المرأة و
  المھاجرین ؟

فإن العراقیل  ،عندما تلج مؤسسات القانونرأة المتضررة من زواجھا بمھاجرالم بأنیمكن القول   
امي والمح یصدر األحكام استنادا إلى النص،القاضي الذي . إن بدوالعقبات تعترضھا من كل صوب و ح

 ن المتدخلین بالمؤسسات العمومیة،واألعوان القضائیین، وغیرھم م لذي من المفترض أن یدعمھا،ا
وانتشارالرشوة حسب  دإذ یؤدي تفشي الفسا التي یمكن أن یوفرھا لھا القانون،یخذلون ثقتھا في الحمایة  

. یتحول جأحكام قضائیة تخدم مصالح الزو وصدور نتصریحات النساء المعنفات إلى ضیاع حقوقھ
من مدافع في بعض الحاالت  حسب تصریحات النساء المتضررات من عنف الزوج المھاجرالمحامي 

العون أما مالیا مغریا من طرف خصم موكلتھ،  بعد أن یتلقى مقابال ،على المعنفة إلى مؤازر للمعتدي
تحر او محضر یكتفي في ھذه الحالة بتحریر محضر  بحیث یتالعب ھو اآلخر بالضحیة ، فالقضائي 

إلى  ،طرف الزوج  یتلقاھا من يوارش لمقابو ذلك  اخباري وینتج عن ذلك تاخیر وتعدیل مسطرة التنفیذ
وتستنكر ھدر حقوقھا: باب الجمعیة لتستنكر ماوقع لھا، الضحیة عن المسطرة القانونیة و تطرق تتنازل أن

  ..."ماكاینش القانون فین ماامشیت كیتسدوا البیبان في وجھي" 
خصوصا في تنفیذ دعوى النفقة مداھا تبلغ معاناة الزوجة من إجحاف المساطر وصعوبات تفعیل القانون 

مما  أو غیابھ وعدم توفرعنوان معروف لھ، مرتبطة برفض الزوج تنفیذ الحكم، التي تصطدم بمشاكل
  عن الزوج مسؤولیة الزوجة ولیست مسؤولیة الدولة.   یجعل عاتق البحث

 العنف المرتبطة بزواج المھاجرین المعروضةظاھرة  رصد وتجمیع المعلومات حولل  من خال وھكذا 
،  وصعوبات في خاصة بالنساء زوجات المھاجرین عنف تجلیاتابراز تم   ،على جمعیة إنصات

وعجزه عن مواكبة التغیرات التي عرفتھا جھة  تتمثل بالدرجة األولى في قصور القانون ، مواجھتھ،
عن غیاب لقد أسفرت المقابالت مع ضحایا ھذا العنف   نتیجة الھجرة سریة كانت أم شرعیة.أزیالل -تادال

 معتبرات أن الرشوة مشكلة كبرى ینبغي التصدي لھا. القناعة لدیھن بقدرة القانون على حمایتھن
  
  
    

  أزیالل :- شھادات لضحایا العنف من المتزوجات بمھاجرین بجھة تادال
  اإلسم : ه.م 

  سنة  13السن : 
  المستوى الدراسي : السابعة إعدادي 

  المحیط المجالي : حضري .
  الزوج أو الخطیب : مھاجر بإسبانیا 

ي ندیك امعایا إلسبانیا من بعد مااندیرو ددش علي ألني قاصر... و قال لي غاتحكي الضحیة : "اخطبني و درت حفل خطوبة بالقاعة ولكن ماعق
ي بعد ما امشات ماما للخدمة، و داني لدارھم وقال لي الوالدة امریضة تمشي اتشوفھا ولكن تم فین العرس ....واحد النھار اتحایل عل

  اغتصبني.... وجاني انھیار عصبي خصوصا بعدما اسمعتھ مزوج في برا "
الحكم لصالحھا ... إن رغبت في للمساومة من طرف قاضي التحقیق،  تعرضت خالل ذلكع دعوى من أجل جنایة االغتصاب،قامت أم الضحیة برف

 و وضعت لدى الجمعیة نسخة من شكایة بھذا األخیر من طرفھا .
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  اإلسم : س .ع
  سنة 19السن  : 

  ولى ثانوي أالمستوى الدراسي : 
  المحیط المجالي : قروي 

ومن بعد شھرین خالني مع  تحكي الضحیة : "جا واحد السید و تقدم یخطبني من عائلتي... وماكنتش كنعرف ھاذ السید وقبلت نتزوج بھ...
واحد النھار أخوه الكبیر ربطني من یدي، و دخلني لواحد البیت و سد علي لیلة ربني و دایرني بحال الخدامة... مالین دارھم ... أخوه الكبیر كیض

اللي كاین...  خاصك تصبري لھ...   قال لي اللي دارو خویا ھولي و عاودت لھ ھاد الشي،  كاملة بال مایعطیني ناكل و ال نشرب...  وملي جاء راج
  ومن بعد جابوني لدارنا وخالوني... 

اشحال  رفعت دعوى دیال الطالق و النفقة...  ولكن دیما كنلقى مشكل في التبلیغ و التنفید ألني ماكنعرفش إمتى جاء راجلي من برا... وھاذ الشي
  ت النتائج ادیال  ھاذ الزواج من مھاجر ماعمرني نتزوج " .اخسرت فیھ ادیال الفلوس بین األعوان والمحامي... لوكنت اعرف

 
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  اإلسم : ح 

  المستوى الدراسي : جدع مشترك 
  سنة   18السن : 

  المحیط المجالي : قروي (عوینات ) 
ن بعد امشى راجلي " ھاذ السید ما عمرني ماعرفتھ  و اعطوني لھ... واخا رفضت نخرج من المدرسة... درنا العرس ورحت لدارھم... و م

دد  لبرا... و خالني مع دارھم...  عندھم الشقا بزاف،  ولقیت راسي بحال شي خدامة... مكیعاملونیش مزیان... اخواتاتو اكثارات مع اخوتو( ع
یقول لي خاصك تصبري إخوتھ وأخواتھ مرتفع )... و انا مامولفاش ھاد الشقا... و رغم ذلك كندیرو... ملي رجع راجلي قلت لھ ھاذ الشي...  ھو 

  مع اخواتاتي و مع امي بزاف...  و ملي اعییت قلت لھم بغیت نمشي نشوف امي و جابوني و خالوني... .
  

 ھذه الحالة ھي األخرى عانت مع القانون في دعوى النفقة و الطالق كسابقاتھا
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 إلجاباتلعنف القائم على النوع ضد األمھات العازبات: عناصر التشخیص واا - 2
         المؤسساتیة  من خالل تجارب  جمعیة التضامن النسوي وجمعیة إنصاف

   
تتعدد التسمیات التي ترتبط بفئة النساء اللواتي أنجبن خارج مؤسسة الزواج، فنجد من یسمیھن الفتیات 

ر األمھات، األمھات المتخلى عنھن، األمھات العازبات...  وھي تسمیات تقترن بوضع اجتماعي غی
  معترف بھ في المعاییر اإلحصائیة الرسمیة، وغیر محدد قانونیا.

إن العنف المسلط على األمھات العازبات ال یختلف في تجلیاتھ عن العنف المبني على النوع والمسلط على 
النساء عموما، بل یتخذ نفس األشكال  ویعبر عن نفسھ بنفس األفعال واآللیات، حیث أنھ نتاج للعقلیة 

ة المھیمنة وللثقافة السائدة، والتي ترسخ عالقات السلطة بین الجنسین، إال أنھ یتمیز ببعض الذكوری
قیم ومعاییر المجتمع  من الخصوصیات في تجلیاتھ، والتي ترتبط بخصوصیات ھذه الفئة، حیث ینھل

  مبرراتھ، وینھل من التفسیرات الدینیة مقومات وجوده، مما یفسر حدتھ وتعدد مصادره.
 1535مجموع المنخرطة بالمرصد والتي تشتغل حول العنف ضد األمھات العازبات الجمعیات رصدت  

أمیات بنسبة  %،  70سنة  بنسبة  28و  15أعمارھن ما بین  مختلف المراكز تتراوح نأم عازبة زر
أنھن  بالنسبة للنشاط االقتصادي لھذه الفئة، الحظنا . % 28بنسبة  إبتدائيذوات مستوى تعلیمي أو   37%

  %. 13بنسبة عامالت  %  أو28%  أو خادمات بیوت بنسبة 37معطالت  بنسبة 
لمجموع  فئة األمھات العازبات الوافدات على مراكز االستماع تعرضن سجلت معطیات المرصد أن 

متبوعا بالعنف القانوني بنسبة    49 %بنسبة   العنف النفسي المرتبة األولى إحتل  ، و قدفعل عنف 4785
 خلفت مجموع ھاتھ األفعالوقد  .7 %فالعنف الجنسي بنسبة   12  %ثم العنف  الجسدي بنسبة    28% 

مجموع اآلثار المرصودة بالنسبة من  % 93 جتماعیة قتصادیة و اإلأثر شكلت اآلثار النفسیة واإل 4785
  لألضرار التي لحقت بھذه الفئة نتیجة تعرضھا للعنف.

المعطیات التي تم أشكال العنف المسلط على فئة األمھات العازبات حسب  نظرا لتعدد وتداخل         
، فسنقتصر على بعض مظاھره التي نعتبر  جمعیة ضمن عمل مرصد عیون نسائیةالرصدھا من طرف 

وقعھا أكثر حدة في ارتباط بخصوصیة وضع ھذه الفئة،  والمرتبطة بالعنف المؤسساتي الذي یبرز بشكل 
  ائم بین النساء والرجال من جھة، وبین النساء اللواتي یختلف وضعھن العائلي. واضح  التمییز الق

  
  العنف الممارس ضد األمھات العازبات داخل مراكز الوالدة: .1.2

إن االستراتیجیات والتدابیر المنادیة بضرورة الحفاظ على سالمة األم والطفل تنتفي عندما یتعلق             
االختیارات المعلنة من طرف الحكومة  عالتعامل المتنافي مال یقتصر ، بحیث األمر باألم العازبة وطفلھا

یتضح إذ  بل یتعداھا إلى أحكام القیمة المرتبطة باألم العازبة في مجتمعنا.، المغربیة على واقعة الوالدة 
اإلجباري  شھادة اإلشعار بالوالدة، فھذا اإلجراء و العنف الممارس ضد ھذه الفئة من النساء خالل الوضع
حیث أنھ في مدینة بني مالل مثال ال یتم التصریح  في بعض المدن لیس لھ طابع اإللزام في مدن أخرى ،

  بالوضعیة عند الوالدة بمركز صحي،  سواء تعلق األمر باألم المتزوجة أو باألم العازبة. 
ائلیة تدفع بعض األمھات المیداني أن األسئلة المتعلقة بالھویة والوضعیة الع االحظنا من خالل عملن

العازبات إلى اإلدالء بأسماء وھمیة للزوج،  مما یعیق اإلجراءات اإلداریة فیما بعد، ویعرقل إمكانیات 
تفعیل بعض المساطر لتمكین األم من تسجیل طفلھا بمصالح الحالة المدنیة، كما أن إصالح وثیقة اإلشعار 

مركز الوالدة آلخر.  و ما رصدناه أن ھناك اختالف في   بالوالدة تختلف من مدینة ألخرى بل أحیانا من
تعاطي المؤسسات العمومیة مع اإلشكاالت التي تطرحھا وضعیة األمھات العازبات، ، سنبرز بعض 
األمثلة في ھذا الصدد لتوضیح المشھد، ففي مستشفى بن رشد البد من اإلدالء بتصریح عدلي، أما 

االكتفاء بالتزام مصادق علیھ، في حین أنھ  بمدینة وزان ال یتم تغییر بمستشفى الحسن الثاني بسطات فیتم 
  اإلشعار بأي حال من األحوال.
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أما إذا تعلق األمر بفقدان ھذه الوثیقة فأغلب المستشفیات بالمملكة تضع رھن إشارة صاحبھا نسخة منھا 
ر اإلدالء بتصریح مسند على طلب مصادق علیھ، باستثناء مستشفى سیدي عثمان مثال ، حیث یعتب

األمر الذي یرفض من طرفھا العتبار أن ھذه الوثیقة ال تدخل  لضیاع لدى مصالح  الشرطة ضروریا،با
  ضمن الوثائق الثبوتیة.

لتي تنتج عن مسطرة البحث یمكن أن نشیر إلى األضرار امن بین تجلیات العنف المرتبطة باألم العازبة ، 
دون أخذ بعین االعتبار  األم العازبة بعید عملیة الوضع، شرطة معأي القیام ببحث من طرف ال األمني،

أحیانا تلجأ مصالح الشرطة إلى القیام باستجواب عدد من  لنفسیة ألم بعد الوالدة مباشرة.الحالة الصحیة أو ا
  األمھات العازبات في نفس الوقت وضمن ظروف تنعدم فیھا  شروط النظافة والسالمة الصحیة. 

فھن الجتماعیة والسند العائلي،ة األمھات في ھذا الظرف الخاص مع الحرمان من الرعایة اتزداد معانا
 عوت الحاطة بالكرامة اإلنسانیة،ناھیك عن األلفاظ والن ومات من زیارة األھل بفعل وضعھن،محر

والضغط النفسي  كثرتوا" إضافة إلى المساومات، -يوالصادرة من معظم الموظفین من قبیل: "السیل
أو  فیھ التھدید بالحرمان من الطفل، بل واالبتزاز الذي یستعمل االستفزازات والتحرشات الجنسیة،و

االتجار بأطفال البیع والشراء والتھدید المرتبطة بأعمال و ،قوع ضحیة شبكات االتجار باألطفالالو
  ....األمھات العازبات 

  
  أو الدرك:العنف الممارس ضد األمھات العازبات داخل مراكز الشرطة  .2.2

عن  ینفصلال األم العازبة تجاه إن العنف الصادر عن بعض رجال الشرطة أو الدرك الملكي   
فإضافة لكونھ یستند إلى العقلیة والنظرة  دة داخل المجتمع تجاه ھذه الفئة،الممارسات واألفكار السائ

خاصة من    من القانون الجنائي،یستمد قوتھ  فإنھ األم العازبة في دائرة الخطیئة، المجتمعیة التي تخندق
  الذي یعتبر أن كل عالقة جنسیة بین رجل وامرأة خارج مؤسسة الزواج تعتبر فسادا. ،490الفصل 

فاالستنطاق الذي تخضع لھ خالل أول  انون والمؤسسات تحمل دلیل جرمھا،إن األم العازبة في نظر الق 
فإذا  وھنا یكمن اإلشكال، ھا بالوقوع ضحیة اغتصاب،ا وأمومتمحاكمة لھا  یدفعھا غالبا  إلى تبریر حملھ

قھا في متابعة الشریك أو مما یجعلھا تتنازل عن ح ا من إحضار ولي أمرھا،البد لھكانت األم قاصرا،
یتم تكییف المتابعة بالتغریر من طرف أسرتھا. وفي حاالت أخرى، ، لكونھا مرفوضة ومقصیةالمغتصب
  بقاصر. 

االغتصاب أو بإثبات شرعیة  اشدا فتواجھ بالمطالبة بوسائل اإلثبات على جریمةأما إذا كانت األم ر  
وما یعرفھ من تطور في  الدرك یعیشون خارج ھذا المجتمع،كأن أفراد الشرطة أو و لعالقة ؟؟؟؟،ا

تم ت لعازبة التي تتابعھ أمام القضاء،عالقة بینھ وبین األم اقیام العالقات اإلنسانیة. عندما ینكر الشریك 
فعوض إنصافھا تتم إدانتھا بعقوبة  كوبذل ھي العترافھا، تدانو، غالبا تبرئتھ من تھمة الفساد إلنكاره 

تكیف  بھ من طرف األم العازبة متزوجا،إذا كان المشتكى وحبسیة وفق مقتضیات القانون الجنائي. 
لمغتصب،لحصولھ على تنازل ة غالبا ما یبرئ الشریك/اوفي ھذه الحال المتابعة كخیانة زوجیة للطرفین،

  أما المشتكیة فتدان بالفساد من جھة وبالخیانة الزوجیة من جھة أخرى.  زوجتھ،
أن القوانین المغربیة بما  من طرف عضوات مرصد عیون نسائیة، من المالحظات التي تم رصدھا  

نف مؤسساتي تشكل مصدر ع ینھا فیما یتعلق ببعض المقتضیات،تتضمنھ من تناقضات وعدم انسجام ب
على اعتماد كل  156في الفصل  ألسرة تنصحیث أن مدونة ا ارخ تجاه فئة األمھات العازبات،ص

ات یعانین أمیة بولكن أغلب المتقاضیات من األمھات العاز راءات وعلى الخبرة إلثبات الضرر،اإلج
لى النیابة العامة والتي لشرطة التي تحیلھن عاویلجأن إلى مصالح  فال یعلمن المساطر المتبعة، قانونیة،

حسن إحالتھا على علما أنھ كان یستب الجنحي بالمحكمة االبتدائیة،تحیلھن  بدورھا على القضاء  بالقط
  وھذا التوجیھ یجب أن یتم انطالقا من مراكز الشرطة أو الدرك الملكي.   محكمة االختصاص،
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  یة:العنف الممارس ضد األمھات العازبات بمكاتب الحالة المدن 3.2
أن التعامل مع ھا من طرف راصدات "عیون نسائیة" یتضح من خالل المعطیات التي تم تجمیع

تكون عرضة لمجموعة من حیث  مواطنة،وتم على أساس أنھا أم األم العازبة على المستوى اإلداري ال ی
تواجھ  فیة، ابنھا في سجالت الحالة المدن الممارسات التمییزیة والعنیفة عند ممارسة حقھا في تسجیل

رصدنا  حسب وتقترن وانتھاكات تمس بحقوقھا المدنیة، تتجلى في تعسفات إداریة عثرات متعددة،
سجلنا وجود اختالف في اإلجراءات اإلداریة المتعلقة . لقد ثر من اقترانھا بمساطر مؤسساتیةبممارسات أك

جماعة حضریة أو قرویة ومن  خرى،من مدینة إلى أ في تسجیل طفلھا بالحالة المدنیة،بحق األم العازبة 
  واألمثلة على ذلك ال تحصى، منھا:  إلى أخرى،

اریة مسلمة من على شھادة إد االعتماد قلعة السراغنة،الحظنا أنھ یتمو وزان، مكناس، في مدن تیفلت، -
ودھا مع وجود وثیقة اإلشعار باالزدیاد مسلمة من المستشفى الذي وضعت فیھ األم مول السلطات المحلیة،

  وذلك للتمكن من  تسجیل الطفل بدفتر الحالة المدنیة.
ة والتي النسخة الكاملة من عقد الوالدو قة التعریف الوطنیة لألم،الرباط، تعتبر بطاو في مدینتي بن أحمد -

على  ئق ضروریة ینبغي أن تكون متوفرة للحصولوثا دفتر الحالة المدنیة،و تجلب من مكان االزدیاد،
متناسین أن األم وفي حالة عدم التوفر علیھا،البد لھا من شاھدین، مات وشھادة عدم التسجیل،المعلو ورقة

  العازبة غالبا ما تكون مھمشة ومرفوضة من طرف أسرتھا.
رصدنا أن بعض ضباط الحالة المدنیة یرفضون منح بعض األسماء العائلیة المتوفرة  في مدینة فاس، -

إسم برادة بدعوى أنھ من أسماء  من تلك األسماء  مثال، األمھات العازبات،عائلیة ألبناء بكشاف األسماء ال
  العائالت الراقیة؟؟؟ 

تلقیح لتسجیل الطفل أمرا البیعد التوفر على إثبات القیام  اطعة سیدي عثمان بالدار البیضاء،في مق -
ح لعدم توفرھا التلقی وما دامت األم  العازبة تعجز في معظم الحاالت على الحصول على بطاقة ضروریا،

  فإن ذلك یعیق مسطرة التسجیل. على شھادة السكنى،
تتم مطالبة األم العازبة بشھادة العذریة عند  اویة سیدي إسماعیل (نواحي دكالة)،في الجماعة القرویة لز -

ابن  اأو تتم اإلشارة إلى كونھا لھ وبة كإجراء إداري إلتمام للزواج،رغبتھا في الحصول على شھادة للخط
الحصول بدعوى أنھا البد لھا من  ،وفي أحیان كثیرة یتم رفض مدھا بھا غیر شرعي في شھادة الخطوبة.

غیر الشخص الذي یكون الراغب في الزواج شخص آخر، علما أنھ یمكن أن على شھادة ثبوت الزوجیة،
المصالح  تشترط عالقتھا بھ حمل. وفي حاالت أخرى،ارتبطت بھ أو اغتصبت من طرفھ ونتج عن 

  اإلداریة حضور الشریك لمنحھا ھذه الوثیقة.
یظل حدیثا  الفئات الھشة والمقصیة اجتماعیاإن الحدیث عن العنف الذي یطال األمھات العازبات ضمن    

لكنھ یظل حدیثا ضروریا  في عالقتھ بالقیم والتقالید، ، اقعمحاطا بالطابوھات والمفارقات التي یطرحا الو
عوض االكتفاء ببعض التدابیر الترقیعیة والتي ال تزید الوضع إال یف عن ھذه الفئات،وملحا لرفع الح

تشكل نسبة ھامة من النساء المعرضات للعنف بجمیع أشكالھ والصادر  ما. إن فئة األمھات العازباتتفاق
ریة دعي معالجة فواألمر الذي یستكد ذلك معطیات مرصد عیون نسائیة،من كل مكونات المجتمع كما تؤ

وأمومتھن في ظروف  تضمن لھن حقوقھن اإلنسانیة وتمكنھن من ممارسة مواطنتھن شمولیة وجذریة،
  سلیمة وآمنة.
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بة الجمعیة العنف المبني على النوع االجتماعي ضد النساء المسنات  من خالل تجر - 3
  وق النساءالمغربیة للدفاع عن حق

  
من طرف السیاسات الحكومیة ومن  ،واة بین الجنسیناإلنسان والمسا في ظل االھتمام المتنامي  بحقوق  

نلحظ في السنین األخیرة اھتماما عالمیا ببعض  لنسائیة ومنظمات المجتمع المدني،طرف الحركات ا
مثل مسألة انتھاك الحقوق في عالقة بتقدم السكان في العمر. في  یطرحھا،العصر اإلشكاالت التي أصبح 

خة والتقدم في السن تثیر اھتماما عالمیا وخاصة ما یتعلق بالشیخوخة ھذا السیاق أصبحت مسألة الشیخو
  رد. وانتھاك الحقوق اإلنسانیة للف

سنة ( سن التقاعد ) عكس الدول النامیة  60/65في الدول الغربیة یعد مسنا/مسنة كل من تعدى أو تعدت 
لكن اسعة من السكان النشیطین، لعدم وجود سن للتقاعد لدى فئات و ي تفتقر إلى تحدید عمري للمفھوم،الت

أھم التعاریف تتوحد حول فكرة أن الشیخوخة عموما مرحلة من العمر یصبح الفرد فیھا ضعیفا وغیر قادر 
بفعل تراجع وظائف الجسد الفیزیائیة  عتادة داخل األسرة أو في العمل،على تأدیة وظائفھ وأدواره الم

، والنتیجة أن  المسن / ة یصبح شخصا رعایة وإعالة ز وھشاشة وحاجة إلىومایرافقھا من أمراض وعج
تترتب عن الشیخوخة حسب والدولة بمؤسساتھا المختلفة ). إلى تكفل من طرف الغیر ( األسرة، في حاجة

وصعوبة  بأمراض وإصابات متفاوتة الخطورة، منظمة الصحة العالمیة عواقب بدنیة تتجلى في اإلصابة
التھمیش واإلھمال من طرف العزلة والوحدة و يف واقب نفسیة تتجلىعالعالج،وطول فترة النقاھة...و

إضافة إلى عواقب اجتماعیة واقتصادیة تنعكس عموما في  األھل ومن طرف الدولة، الزوج، األبناء،
ن ھذه العواقب تولد معاناة وآالما تتمثل إ  تراجع الدخل بفعل اإلنقطاع عن العمل أو محدودیتھ أو انعدامھ.

قد  تبع ذلك أشكاال مختلفة من العنف،ویست ،مستوى العیشنیة للفرد وتدني ي فقدان الحقوق اإلنساأساسا ف
  أو من المؤسسات والقانون. ( الجیران )  أو المحیط األسرة ( الزوج،األبناء....) ایكون مصدرھ

الذي یطال  فكیف تعیش النساء بالمغرب مرحلة السن المتقدم؟ وھل التقدم في السن یمنع عنھن العنف
  جنسھن؟ و ھل ھناك آلیات خاصة لحمایة حقوقھن من كل ھدر وحیاتھن من كل عنف ؟

  تجلیات العنف الممارس ضد النساء المسنات: .1.3
 نبتعرضھ سنة  60 نتجاوز عمرھ من النساء الوافدات على مراكز االستماع إمرأة 57صرحت   
  . %  49.33على نسبة أا  العنف النفسي حتل من بینھا ،فعل عنف 450ختلف أشكال العنف بمجموع لم

قد تم تھدیدھن وشتمھن تفید المعطیات المرصودة أن النساء المسنات اللواتي زرن مراكز االستماع 
تعرضت النساء المسنات كما فعل عنف نفسي .  222وإھانتھن وإھمالھن وھجرھن بأفعال بلغت مجموع  

 وإصابتھن بجروح وحروق، وخنقھن، ن وركلھن،تم ضربھن ولطمھ حیث،% 24.67جسدي بنسبة لعنف 
  . فعل اعتداء على الجسد 111في  حسب ما تم تسجیلھ من أفعال العنف الجسدي التي رصدت

، سجل المرصد أن النساء المسنات یكن عرضة لعدة أفعال عنف تمس ي العنف االقتصادفیما یتعلق ب
الة) ح 15وتم االستیالء على ممتلكاتھن ( حاالت)، 5حرمن من اإلرث ( بخقوقھن االقتصادیة، فقد 

بل  ، حالة) 29ان بفعل االمتناع عن اإلنفاق(وعانین من الجوع والحرم حالة)، 22وطردن من مسكنھن (
اإلكراه على ممارسات و ، وتم تعریضھن ألفعال من العنف الجنسي تحددت في االغتصاب الزوجي

  تصریحات لزائرات المراكز ضمن ھذه الفئة العمریة. حسب  )حاالت  6(جنسیة في ست
 تعرضھن للسب والشتم،عن اء المسنات النس كشفت تصریحاتمن أفعال العنف الصادرة عن األزواج   

زواج بامرأة واللجوء إلى ال لطرد من بیت الزوجیة،ل لحرمان من النفقة،ل ،رلھجل إلھمال،لللضرب، 
التھدید  التھدید بالطرد، د،بالتعد التھدیدإضافة إلى  على الممتلكات، االستیالءو أخرى (تعدد الزوجات)،

فیتغیب  تخلي عن الزوجة في سنھا المتقدم،وفي حاالت عدیدة یلجأ الزوج إلى ال التھدید بالقتل، بالطالق،
 عن بیت الزوجیة أو یطلقھا بشكل تعسفي. 
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وأقرباء الزوج،  األخ،و الصھر،ربوھن كراد آخرین یقأف المسنات من طرف  ءضد النساالعنف یمارس   
فعال عنف ال تقل خطورة عن ما تتعرض لھ المرأة المسنة من مصادر أل یتعرضن، وبناء أیضابل واأل
ء االستیال الحرمان من اإلرث، الطرد من السكن، حددنھا في الضرب، ( غرباء، مؤسسات..)، أخرى

 الضغط من أجل التنازل عن ممتلكات. التھدید بالطرد، على ممتلكات عن طریق االحتیال،
ي اعتداءات إن العنف الذي تتعرض لھ النساء المسنات حسب معطیات مرصد عیون نسائیة إذن تجلى ف  

حین تنتھك حقھا في  ،الكرامة اإلنسانیة للمرأة المسنةوممارسات عنیفة تھدد  جسدیة ولفظیة وجنسیة،
 عایة االجتماعیة  وتمس باحترامھا وباستقاللھا االقتصادي.  األمن والحمایة والسكن والصحة والتغذیة والر

  آثار العنف على المسنات:  .2.3
 باعتبار أنھن ت یعتبرن من الفئات األكثر ھشاشة،تقاریر منظمة الصحة العالمیة أن النساء المسنا بینت    

 ت مستدیمة،سیطة أن تسبب لھن عاھایمكن إلصابات ب مریة أخرى،األضعف بدنیا مقارنة مع فئات ع
معطیات المرصد وقد الحظنا أن  وال یتوفرن في غالبیتھن على دخل،مھددات بالمرض والتشرد فھن 

  تؤكد ذلك من خالل ما تم تسجیلھ من معلومات حول آثار العنف على فئة النساء المسنات.
 فسیة،الجسمیة والن تھنعلى صح مضاعفات خطیرة تنعكسمن فات في سن متقدم تعاني النساء المعن

النساء المسنات ، وقد كشفت حاالت العنف التي تعرضت لھا والعیش بكرامة على حقھن في االستقرارو
م حاالت العنف رضوض وكدمات في معظب عن اإلصابةاللواتي زرن المراكز خالل السنة الماضیة 

 حالة واحدة.بل وعاھة مستدیمة بالنسبة ل ، حاالت) 2حاالت) وكسور( 9جروح (وب حالة)، 21الجسدي (
النساء  منف ،ھ والتصریح بھ حسب معطیات المرصدتمت مالحظت اأثر 221بلغت األثار النفسیة كما 

  .حالة) 14( بل واالكتئاب حالة) وبالتوتر واألرق، 35لخوف ( من صرحت بشعورھا المستمر با المسنات
عرضة  أصبحن 2010 امرأة مسنة من مجموع زائرات المراكز خالل سنة 23ن إضافة إلى ذلك،  فإ

منھن صرحن بأنھن ال یتوفرن على سكن قار بفعل ما تعرضن لھ من  8و فقدن سكنھن، للتشرد لكونھن 
  عنف.

  :سبل الحمایة من العنف الموجھ للنساء المسنات  .3.3
إن ارتباط العنف بمتغیر السن یطرح إشكاالت جدیدة ویتطلب التفكیر في إجراءات خاصة لحمایة النساء   

لیجعلھن ضحایا عنف  مع العنف الذي یطال النساء عموما،اللواتي یتضافر لدیھن متغیر العمر  المسنات
  وفي حاجة  إلى آلیات حمایة ورعایة وتكفل خاصة . ،حاد

النساء أن أكد التقریر السنوي الثالث الذي أنجزتھ الجمعیات المنخرطة في مرصد " عیون نسائیة "   
تشتد ھذه ، وواالستفادة من خدماتھا ،للولوج إلى مؤسسات الدولة المعنفات یواجھن صعوبات كثیرة

الصعوبات عندما یتعلق األمر بفئات نسائیة ضعیفة وھشة بحكم وضعھا االقتصادي أو االجتماعي أو 
فھن  یجدن صعوبة في  ،غیر محمیات اجتماعیاالمسنات بسبب السن. إن وضع الھشاشة والضعف یجعل 

 الولوج: 
 حة ( بسبب العجز والفقر والوحدة أحیانا)لمؤسسات الص -
 أو بسبب حیف القانون تجاھھن)بالمساطر،و  لمؤسسات العدالة ( بسبب الجھل بالقانون -
 لمؤسسات األمن ( بسبب الخوف والعجز)  -
 أو بسبب نفور المسنات منھا...) ساعدة االجتماعیة ( بسبب غیابھا،لمؤسسات الم -
ھل توفر القوانین والمؤسسات المغربیة الحمایة الالزمة  ة تجعلنا نتساءل: إن ھذه الصعوبات المالحظ  

   لھذه الفئة بشكل یراعي خصوصیة وضعھا؟
   
ستدعي التساؤل أیضا عن مسؤولیة تالمعطیات التي تم رصدھا من طرف "عیون نسائیة"  كما أن 

ستلزم یفوضعھن الھش  ،فالعنالدولة في ضمان الرعایة الصحیة واالجتماعیة للنساء المسنات ضحایا 
كما أن   لعنف الذي تعرضن لھ من جھة أخرى،تتبعا صحیا یرتبط بأمراض السن من جھة وبمضاعفات ا
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والعمل  جتماعیة المناسبة لوضعھن ولسنھن،ھذه الفئة تحتاج إلرساء تدابیر خاصة في مجال المساعدة اال
  .ة أمنیة تقیھن من التعرض للعنفعلى توفیر حمای

ھو ما دفع  ،ن الوعي بخصوصیة ھذه المرحلة من العمر وارتباطھا بانتھاكات وأشكال عنف خاصةإ   
وھو ما دفع  ،ھمفاتح أكتوبر من كل سنة یوما عالمیا للمسنین وحقوقالمجتمع الدولي إلى تخصیص 

تنص على ضرورة ضمان حقوق المتقدمات  2002خطة عمل دولیة للشیخوخة منذ أیضا إلى وضع 
والمشاركة في أنشطة مختلفة داخل األسرة  ،دمین في السن في األمن والكرامة واالستقراروالمتق

  كمواطنین ومواطنات كاملي المواطنة .  ،وخارجھا
في إطار  ة تضمن القوانین والتشریعات لھا،وأسفرت ھذه الجھود عن تحدید للحقوق األساسیة وضرور  

یة للقرب من أجل رعایة األشخاص المسنین كما نصت علیھا تقویة المنظومة المرجعیة للخدمات االجتماع
  االتفاقیات واالستراتیجیات الدولیة.

ا منھ ،تجسده النصوص المتضمنة في مدونة األسرة اقانونی انالحظ أن ھناك فراغ ،بالنسبة للمغرب  
ت لمطرودات من بیخاص بالنساء المسنات ا إذ یغیب تنصیص مثال ما یتعلق بالحق في السكن،

في ھذا السیاق رصدت المستمعات بمراكز االستماع حجم الظلم الذي یلحق النساء . األسرة/الزوجیة
حیث یفقدن حقھن في السكن باعتبار أن السكن یعد حقا لألم  المسنات المطلقات بعد بلوغھن سن الستین،

حضانة بالنسبة للنساء وبما أن األبناء یكونون قد تجاوزوا سن ال الحاضنة حسب مقتضیات قانون األسرة،
بعد أن أفنین عمرھن في خدمة  مجردات من كافة حقوقھن، فإنھن یجدن أنفسھن عرضة للتشرد، المسنات،

 الزوج والعنایة باألبناء. یزداد ھذا الوضع حدة بالنسبة للنساء المسنات الوحیدات اللواتي لیس لھن أقارب،
  ن حدا أدنى من شروط العیش الكریم.ولیس لھن أبناء، ویفتقرن ألي مورد مالي یوفر لھ

ساء المسنات عدم مراعاة القوانین الحالیة للطبیعة االستعجالیة عندما یتعلق األمر بالنوالمالحظ أیضا 
إضافة إلى ما تتعرض لھ النساء المسنات من ضغط وعنف نفسي ومساومات  اللواتي تم إھمالھن،

 مع غیاب نصوص في القانون ف األزواج أو األبناء،من طر ترمي إلى حرمانھن من ممتلكاتھن وتھدیدات
  وتتبنى مساطر مرنة في اإلثبات بالنسبة للنساء المعنفات. الجنائي تجرم العنف النفسي،

  
القانون الجنائي أن یقدم   قتضيا المنظومة التشریعیة المغربیة تإن مشاریع اإلصالحات التي تعرفھ  

ن یصبح أك ،في اتجاه أن یصون كرامة ھذه الشریحة ة االجتھادحمایة للنساء المسنات إضافة إلى ضرور
ة یعاقب علیھا القانون من مدونة األسرة جریم 53الطرد من بیت الزوجیة المنصوص علیھ في  المادة 

إضافة إلى ضرورة   ذه الفئة كإلزام لمؤسسات الدولة،و كذا توضیح تدابیر الحمایة الممكنة لھ الجنائي،
إعادة االعتبار بشكل فعلي و فعال للمساعدة القضائیة كي تقوم تكملة اإلصالح و سن نصوص جدیدة ل

  . بعملھا في شروط تضمن لھا الشفافیة و كذا المسؤولیة
  
ة ا یرتبط بالتغطیمأكدت راصدات "عیون نسائیة" على النقص الحاصل فیعلى المستوى الصحي   

في ظل . تبرز حدة ھذه الوضعیة  شة بشكل خاصوالفئات األكثر ھشا الصحیة للنساء المعنفات عموما
ربیات ال یتوفرن البیة العظمى من النساء المغغباعتبار أن الموارد للدخل المادي ألغلبیة النساء، غیاب 

المراكز خالل السنة طیات الخاصة بزائرات عؤكده الماألمر الذي ت على مھنة ولیس لھن عمل مؤدى عنھ،
المرض  تغطیة مصاریف عالجھن في حالةلھن ضمانات اجتماعیة لحمایتھن ولیس لفوبالتالي  ،3الماضیة 

  أو اإلصابة. 
  

وغیاب   عموما، وبالنساء المسنات منھن بصفة خاصة،خاصة بالمعنفات حمایة فعلیة غیاب تدابیر إن 
نساء قد یفسر تنامي ظاھرة ال،  عدم تأھیلھاو ،ضعف بنیة االستقبال فیھاو، مراكز اإلیواء أو ھشاشتھا
تفضل بعض المسنات اللجوء إلیھ لمواجھة مضاعفات عنف تعرضن لھ، المشردات والتسول الذي 

  یعتبر ضمانھا للمواطن من مسؤولیة الدولة.  حرمان من التمتع بحقوق و

                                                
                      11الخصائص السوسیو اقتصادیة للنساء المعنفات زائرات مراكز االستماع : ملحق رقم  3 
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العنف المبني على النوع االجتماعي  ضد المرأة العاملة من خالل تجربة جمعیة نساء  .4
  بأكادیر: الجنوب

  
باعتماد اقتصادھا على نشاط فالحي عن باقي مناطق المغرب أكادیر  –ماسة  طقة سوستتمیز من    

 تعلیب السمك،و لتصبیراومعامل  فالضیعات الفالحیة، ، ةشكل رئیسي الید العاملة النسویوصناعي یشغل ب
إضافة إلى . بالمنطقة تعد مجاالت للنشاط االقتصادي السائد ،نتجات الفالحیةموالمحطات الفالحیة لتلفیف ال

ت من مناطق أخرى ھربا من الفقر مما جعل المنطقة وجھة لنازحا ك فأكادیر مدینة سیاحیة بامتیاز،ذل
تمیزت معاناة النساء بخصوصیة یمكن رصدھا من خالل  الصعبة للمعیشة. في ھذا السیاق، الظروفو

ماع التابع لجمعیة نساء المعطیات التي تم تسجیلھا انطالقا من الحاالت المعروضة على مركز االست
  الجنوب بآیت ملول.

وأساسا  لنساء المتضررات من عنف اقتصادي،من بین  الوافدات على مركز الجنوب لالستماع  نجد ا  
تلیھن فئة العامالت  رتبة األولى من الناحیة العددیة،المتضررات من امتناع الزوج عن اإلنفاق في الم

  ھن من عملھن في ساعات متأخرة من اللیل. اللواتي یتعرضن لالغتصاب بعد خروج
ضح ومباشر من طرف والمالحظ أن العنف الجنسي منتشر بشكل كبیر وإن لم یتم التصریح بھ بشكل وا 

لكنھا  لم  رأة عاملة تعرضت الغتصاب جماعي،فمن الحاالت التي زارت المركز ام زائرات المركز،
حیث أنھا  مشكل مقترن بتفعیل مدونة األسرة،من أجل  بل عن االغتصاب،تزر المركز من أجل اإلبالغ 

تمكنت المستمعة بالمركز خالل استقبالھا  .ال نفقة طفلتھالم تتسلم مستحقات طالقھا وانفصلت عن زوجھا و
للمشتكیة من مالحظة بعض التعبیرات في السلوك وفي طریقة الجلوس التي تدل على اضطراب ومعاناة 

نیات االستماع والتشجیع على البوح إلى معرفة  أن الزائرة  تعرضت فتوصلت من خالل تق ،عمیقة
. صرحت المشتكیة خالل عرض العمل في ساعة متأخرة من اللیل الغتصاب جماعي بعد خروجھا من

عامالت ففي كل یوم تتعرض حسب شھادتھا  الوحیدة التي تعرضت العتداء جنسي،بأنھا لیست حالتھا 
الشجاعة على  ال یمتلكنلكنھن  ء لالغتصاب بعد خروجھن من العمل،نسا 8ى إل 6یتراوح عددھن ما بین  

 بوحھن إلى انھیار استقرار أسرھن، إذ منھن المتزوجات المتخوفات من أن یؤدي التبلیغ عن الحادث،
بل منھن حسب شھادة الضحیة من تفضل الصمت ألن  ى یفضلن الكتمان تفادیا للفضیحة،ومنھن فئات أخر

خصوصا إذا كان المغتصب شخصا معروفا أو لھ سلطة  قد یعرضھا للطرد من العمل، ةفضح الجریم
  علیھا بمكان الشغل.

تحتل النساء اللواتي یتعرضن للتحرش الجنسي من طرف رئیسھن في إضافة إلى ضحایا االغتصاب،  
یصرحن عند إذ  طیات مركز الجنوب بمنطقة أكادیر،العمل مرتبة مھمة من الناحیة اإلحصائیة حسب مع

یومیا من طرف رؤسائھن في  زیارتھن للمركز بتضررھن من المساومات الجنسیة التي یتعرضن لھا
  ایقاتأو تحمل  المضتلبیة طلبھ،المتحرش و الرضوخ لرغبةإما  أنفسھن أمام خیارین، یجدنوالشغل، 

ام شاقة تفوق ف العاملة بمھالتي تتجلى مثال في الرفع من  ساعات العمل و تكلی االستفزازات االنتقامیة،و
  بما فیھا تلك التي لم تتعود العمل بھا.... تنقیلھا للعمل في جمیع المرافق، أو قدرتھا على التحمل،

للتحرش  تعرضتا على المركز خالل السنة الماضیة، یمكن االستشھاد بحالتین عرضتا،رفي ھذا اإلطا  
صرحت الضحیة األولى بأنھا تعرضت   وھو رئیسھما في العمل. من طرف نفس الشخص، الجنسي

قاء للتحرش و قام المتحرش بتھدیدھا بأنھا إذا لم تلب طلبھ فسیلفق لھا تھمة السرقة.... تركت العمل من تل
فكان  ت الدفاع عن حقھا وفضح المتحرش،فقد اختار نفسھا و بحثت عن عمل آخر...،أما الضحیة الثانیة،

  مام العامالت و العاملین.مصیرھا الضرب و الجرح و اإلھانة أ
بھ عالقة أال تودع الشكایة بالجاني ( الذي كانت تربطھ حین علم صاحب المعمل بالخبرطلب منھا   

سیتم  بوعد أنھ  حین درھم ومدد عطلتھا، 2000دفع لھا  و بعد العودة عائلیة)  لحین عودتھ من فرنسا،
  غیر مكلف للمشغل.  اص،من نوع خو كان ذلك طردا  فتح محل ثاني سیشغلھا فیھ،

  
وضعیة فئة من تلك المتعلقة ب منطقة أكادیرمن خالل عمل المرصد،من المعطیات التي تم رصدھا ب  

االشتغال  منلكنھن لم یتمكن  اطق أخرى بالمغرب من أجل العمل،وفدن من منالنساء العامالت اللواتي 
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وفقیرات...  أمیات، من العالم القروي،حات فمعظمھن ناز عدم توفرھن على البطاقة الوطنیة،بالمعامل ل
یقضین الیوم في أعمال إذ  فیكن عرضة لالستغالل، ، ت الفالحیةتلجأ ھذه الفئة غالبا لالشتغال في الضیعا

یقعن فریسة سھلة بالنسبة و روط التي ینص علیھا قانون الشغل،شاقة بأجور زھیدة وفي غیاب الش
أو تتعرف على شاب  تعرض العاملة الزراعیة لالغتصاب،قد ت كن.ن أو لمن یكتري لھن غرفة السلمشغلھ

وبعد الحمل یتخلى عنھا... لذلك نجد بأن أعلى  ،ینتج عنھا حمل ربط معھ عالقة جنسیة بوعد الزواجوت
ونظرا  ت ھي التي توجد بمنطقة سوس ماسة،نسبة من األمھات العازبات بالمغرب حسب بعض الدراسا

ضاع قد ارتأت جمعیة نساء الجنوب إنجاز دراسة سوسیولوجیة متخصصة حول أوف ألھمیة ھذه الظاھرة،
  . 2012ھا إلى النشر خالل سنة یقستعرف طر العامالت الزراعیة بالمنطقة،

III.  مراكز االستماع: الخدمات المقدمة بللنساء ضحایا العنفدعم الجمعیات النسائیة  

تمكینھن من دعم قدرات النساء من أجل تعمل الجمعیات النسائیة بمختلف مدن المغرب على     
السبل  نحو ھھنیوتوج فھن بحقوقھن القانونیة،یتعرتھدف إلى خدمات وذلك بتقدیم  الدفاع عن حقوقھن،

 قرارھنوالحر والنابعة من اختیارھن  إیجاد الحلول المالئمة لھن،من أجل  الممكنة لمواجھة وضعیتھن،
تلك الخدمات من خالل رصده ألشكال تدخل الجمعیات مستقل. وقد عمل المرصد على التعریف بال

  المنخرطة في المرصد في مساندتھا للنساء ضحایا العنف.
  
  

  2010جدول : الخدمات المقدمة للنساء ضحایا العنف بمراكزاالستماع خالل سنة 
   

 الخدمات العدد

 االستماع 8973

 الخدمات القانونیة 4292

 الخدمات اإلداریة  3493

 خدمات االجتماعیة ال 911

 لجمعیات أخرى  وأا العنف التوجیھ لخالی 649

 الخدمات الصحیة  541
 خدمات اإلیواء  348
 خدمات الدعم النفسي  178

 خدمات الدعم االقتصادي  18

  المجموع 19403

  
عیون  یبین الجدول أعاله  مجموع الخدمات المقدمة من طرف الجمعیات النسائیة المنخرطة في مرصد   

  19403  والتي بلغت  كز االستماع خالل السنة الماضیة،نسائیة للنساء ضحایا العنف اللواتي زرن مرا
  .زارت المركز خدمات لكل امرأة 4بمعدل یفوق  إمراة، 4695قدمت ل   ،خدمة

 2010قامت المستمعات خالل سنة حیث  تستفید منھا كل زائرات المراكز، شكل االستماع خدمة أساسیة 
حصة استماع. تعمل  المستمعة التي تقوم  باستقبال المشتكیة واالستماع لھا على تعبئة  8973بتقدیم 

تعمل بعد ثم  لمشكل الذي دفعھا لزیارة المركز،االمرتبطة ب ،تضم المعلومات المتعلقة بالزائرة ،استمارة
  .توجیھھا نحو خدمات أخرى، والتي یتطلبھا حل المشكل وتدبیره ذلك على توضیح الخطوات اإلجراءات

أھمیة في دعم تحتل الخدمات القانونیة التي یقدمھا محامون ومحامیات على شكل استشارة قانونیة   
ماع خالل حصة استشارة قانونیة قدمت لضحایا العنف داخل مراكز االست 4292وقد بلغت  قدرات النساء،
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خدمة، باإلضافة لخدمات  3493موع اریة بمجتـقوم المراكز بتقدیم خدمات إدسنة واحدة. إضافة لذلك 
مساعدتھن على الولوج إلى المراكز الصحیة ت الصحیة من خالل توجیھ النساء وأخرى كالخدما

  ن تعرضھن للعنف. والحصول على الشواھد الطبیة التي تثبت العجز والضرر الناتج ع
التي تستدعي ذلك على أخصائیین  تقوم المستمعات بمراكز االستماع بعرض الحاالت في حاالت معینة، 

كما أن بعض المراكز التابعة  اعدة الضحیة على مواجھة وضعیتھا،نفسانیین قصد الدعم النفسي ومس
عبر مرافقتھن لدى المؤسسات المعنیة للبحث عن  تعمل على تقدیم مساعدة اجتماعیة،لجمعیات نسائیة 

   .نساء المعنفاتللإلیواء المؤقت أو عبر توفیر ا ول إداریة أو اجتماعیة لمشاكلھن،حل
أو  برامج لتسھیل التمكین االقتصادي،فتحقق معھن  قویة ضحایا العنف اقتصادیا،تالجمعیات تھتم ببعض  

  توجھھن لجھات أخرى من أجل دعمھن .
نالحظ في مرصد عیون نسائیة أن الخدمات المقدمة للنساء ضحایا العنف من الوافدات على مراكز   

وھي في نفس  في فك العزلة عن المرأة المعنفة،والمساھمة  تعد مجاال للتعبیر عن التضامن،ع االستما
لعنف المصرح احتكاك مستمر بتجارب ا منالوقت خدمات تمكن الممارسات في مجال مناھضة العنف 

ودعم وتوفر لھن إمكانیة المالحظة والرصد ألداء المؤسسات العمومیة التي تعتبر معنیة باستقبال  بھا،
لیست كافیة لمواجھة اإلشكاالت  ت التي تعد مھمة ومدعمة للضحایا،النساء ضحایا العنف. لكن ھذه الخدما

وال یمكن اعتبارھا مسؤولیة المجتمع المدني بقدر ما ھي  حھا العنف ضد النساء في مجتمعنا،التي یطر
  مسؤولیة الدولة في التكفل بضحایا العنف. 

الخاصة الل العشر سنوات األخیرة على مستوى االختیارات االستراتیجیة لقد عرف المغرب تقدما خ  
وتجسید تدخل  ات من أجل تفعیل تلك االختیارات،وقام بإرساء تدابیر وآلی بمواجھة العنف ضد النساء،

من بین اآللیات التي یسعى ال التكفل بالنساء ضحایا العنف. الدولة في مجال العدل والصحة واألمن في مج
ھناك خالیا استقبال النساء ضحایا  ن نسائیة إلى رصد أدائھا وعملھا،قریر السنوي الثالث لمرصد عیوالت

  العنف بالمؤسسات العمومیة.

IV.  للمرصد: میدانیة معطیاتخالیا استقبال النساء ضحایا العنف من خالل   

جیات مناھضة العنف اتیمساھمة منھا في رصد وتتبع السیاسات والمبادرات الحكومیة المتعلقة باستر  
لتي عیون نسائیة"  بتتبع أداء بعض اآللیات الحكومیة ا"قامت الجمعیات المكونة لمرصد  ضد النساء،

والتي تم استحداثھا في إطار تفعیل االستراتیجیة الوطنیة لمناھضة  تشتغل في مجال مناھضة العنف،
  واألمن.  العنف ضد النساء ومخططھا التنفیذي بكل من قطاع العدل والصحة

ه ذیتضح أن المھام التي تقوم بھا ھ ت بھ الجمعیات االمنخرطة بالمرصد،حسب التشخیص الذي قام  
  الخالیا تتوزع كالتالي:

  
بالمدیریات العامة لألمن و مصالح الوالئیة للشرطة القضائیةالخالیا المكلفة بالعنف ضد النساء بال  - 1

  لمسؤولین بھا كالتالي :والتي تتحدد مھامھا حسب تصریحات ا ، الوطني
 استقبال النساء ضحایا العنف واالستماع إلیھن، -
 بصفة خاصة توجیھ المعنفات إلى الجمعیات.و التوجیھ، -
خاصة إذا تعلق األمر بعنف  القیام بمبادرات ترمي إلى تحقیق الصلح بین المعتدي والضحیة -

 تنازل.فتحرر الخلیة في بعض الحاالت محضر االلتزام و ال أسري،
 إعطاء تعلیمات بوضع المعتدي تحت الحراسة النظریة حسب المدة القانونیة. -
 مكان االعتداء.بإجراء المعاینة  -

  
والتي تقدم الخدمات التالیة حسب تصریحات الفاعلین  ضد النساء بالمحاكم االبتدائیة، خالیا العنف - 2

  المحلیین بھا :
 االستماع للمعنفة. -
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 د القانوني.التوجیھ أو اإلرشا -
 اإلحالة على المستشفى العمومي للحصول على الشھادة الطبیة المثبتة للعجز. -
 ربط االتصال مع الضابطة القضائیة. -
 دراسة المحاضر. -
  راإلحالة القضائیة في حالة وجود المعتدي في مكان آخ -

  
تقوم عموما بالمھام  التيو بالمراكزاالستشفائیة، األطفال ضحایا العنفة النساء وخالیا متابع - 3

  التالیة: 
 االستقبال واالستماع. -
 التوجیھ نحو المصالح الطبیة المختصة حسب نوع اإلصابة.و القیام بالفحوصات األولیة، -
  إعداد الشواھد الطبیة. -
عضوات  وسنقتصر في ھذا التقریر على عرض خالصات المالحظات العامة التي تم تسجیلھا من طرف  

اعتمادا على معطیات رصدت في  ،حول خالیا استقبال النساء ضحایا العنف كونة للمرصدالجمعیات الم
بین مراكز االستماع التابعة للجمعیات  ، إطار التفاعالت المیدانیة التي أفرزتھا عالقات التعاون والتنسیق

  . وبالمستشفیات العمومیة، بالمحاكم  الیا مناھضة العنف بمراكز األمن،النسائیة وبین خ
ورد ت في التقاریر الوافدة على مرصد عیون نسائیة بخصوص ھاتھ الخالیا  مجموعة من مالحظات   
  :ویمكن عرض بعض عناصرھا في ما یلي سمتھا معظم  الجمعیات  النسائیة،تقا

 استقبال النساء ضحایا العنف بمراكز األمن:  .1
ال التدابیر المؤسساتیة التي برزت إلى تعتبر خالیا استقبال النساء ضحایا العنف حدثا مھما في مج  
وتصریحات  ت المستمعات راصدات عیون نسائیة،مالحظالكن  وجود بالمغرب خالل العقد األخیر،ال

 قطاع األمن لم یرقبتفید بأن أداء ھذه اآللیة  ھھن نحو ھذه الخالیا،النساء ضحایا العنف اللواتي یتم توجی
یحقق النتائج المنتظرة المنصوص علیھا في االستراتیجیة الوطنیة ولم  إلى انتظارات النساء المعنفات،

  لمناھضة العنف ضد النساء وفي مختلف المذكرات والخطط والتعلیمات المترتبة عنھا. 
تالحظ عضوات مرصد "عیون نسائیة" أن ھناك عدة نواقص وصعوبات ترتبط بتدخل مراكز الشرطة 

  ضحایا العنف، منھا:وما وخالیا األمن في التكفل بالنساء مع

حیث یتم استقبالھن بمكاتب  اع والتكفل بالنساء ضحایا العنف،لالستمغیاب الشروط الضروریة   - 
مكلفین بالتحقیق في غیر متخصصین، ن ومن طرف ضباط أم ة،  دون مراعاة خصوصیة ظروفھن،إداری

تنقل  المساعدات االجتماعیات ء من قبلفي بعض الحاالت التي ال تتم فیھا مرافقة النسا  .قضایا أخرى
 االستفزار من طرف رجال الشرطة، المشتكیات لمراكز االستماع تصریحات بتعرضھن ألشكال من

  معاملة. الإضافة إلى سوء  ،قیمة تعتبر المرأة ضحیة العنف دائما مذنبةأحكام متجلیة في تعلیقات تعكس 
  
بمبرر أن الصلح محمود  ،ا للتراجع عن شكایاتھنالضغط على النساء المشتكیات من ضحایا العنف أحیان -

إلى التنازل   -خاصة الزوجات -بالنساء المشتكیات مما یدفع  ار حكیم فیھ مصلحة لكل األطراف،وأنھ اختی
اذ تدابیر إنذاریة ودون اتخ بعدم التعرض للعنف، ت، دون ضمانالمعتديعن  شكایاتھن المقدمة ضد ا

في الوسط عموما وف مع العنف ضد النساء  ح إشاعة ثقافة التساممما یساھم في  العنیف، شخصلل
  .بشكل خاص سرياأل
  
ھم رغم مؤھالت -مما یجعل المتدخلین بالخلیة جال التكفل بالنساء ضحایا العنف،ضعف التكوین في م -

متعارف علیھا والتعامل معھا وفق المعاییر ال ، غیر مؤھلین لدعم المرأة المعنفة - المھنیة وخبراتھ المیدانیة
  .دولیا بالنسبة لدور الشرطة في  دعم النساء ضحایا العنف
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نقص  اإلمكانیات البشریة أو المادیة الكفیلة بتفعیل خالیا العنف بدوائر األمن بالشكل الذي یتناسب مع  -
  حاجیات الفئة المتضررة من العنف التي تلجأ لمراكز الشرطة.

مما  یضطر الضحایا  إلى  لشكایات الموضوعة لدى الشرطة،ا التعثر في تسریع المساطر وتفعیل -
  تسجیل شكایات التعرض للعنف لدى النیابة العامة بالمحكمة مباشرة.

  
  عنف لجأت  إلى مراكز الشرطةشھادة امرأة ضحیة 

  
ئرة التابعة لمكان سكنى بالدازوجھا، الذي  لھ عالقات وطیدة مع رجل أمن النفسي من طرف  الحالة " ح" تتعرض باستمرار للعنف الجسدي و

  كلما قامت باإلجراءات الالزمة لمتابعة الزوج بشأن االعتداء الجسدي ضدھا، إال و تصدى لھا ھذا الشرطي  بالشتم و السب أمام مرأى  المشتكیة،
  ..و مسمع من الزوج .

لنا أنھا بعد لجوئھا إلى مركز الشرطة لتسجیل شكایة مصرحة  م والكدمات تظھر بجالء على جسدھا،مؤخرا قدمت إلى الجمعیة وعالمات اللك 
عو في التلفزة راھا غیر بالزوج، وبعد أن استمع إلیھا الشرطي أجابھا بلھجة شدیدة : "راه ماكاین ال حقوق المرأة وال والو... ھذك الھدرة اللي كتسم

إلى الجمعیة، لتكشف عن تضررھا من مؤسسة ومن مسؤول مرة ومحبطة متوجھة ذحالك... " فخرجت الزوجة یائسة متو سیري  في كذوب... 
و اخا ماعندي   یة نمشي اندیر الطالقدرطي یعنفنھا أمامھ و قالت : " غاأكدت لنا أن الزوج سیزید من تعنیفھا أكثر مادام الشأمني معني بحمایتھا...

ما طلبت منھا نائبة وكیل الملك شھودا إلثبات تعرضھا للعنف من وقدازداد یأسھا عند... فین ندي اوالدي على األقل غیر باش مانبقاش نتضرب " 
  طرف الزوج، رغم تصریحھا بأنھا عنفت داخل  بیت الزوجیة في وقت متأخر من اللیل  .

 جمعیة  إنصات/ بني مالل
  
أما على مستوى تدخل جھاز الدرك الملكي فإن أھم الصعوبات التي تواجھ بعض الجمعیات تتجلى في   

وفي   بة في توجیھ النساء ضحایا العنف،مما یطرح صعو ة بمراكز الدرك بالعالم القروي،ود خلیعدم وج
حایا العنف حسب تعاني النساء ض . تتبع الشكایات الموضوعة لدى الدرك بشأن حاالت العنف ضد النساء

فات الضحایا ویالحظ تأخیر في عرض مل في تتبع الشكایة ومتابعة الجاني،التماطل من  بعض الجمعیات 
ة أحیانا إال وال یتم تحریك الشكای إذ تبقى ھاتھ األخیرة حبیسة الرفوف لوقت طویل، على الجھات المعنیة،

أو بعد اتصال مباشر من قبل المساعدة االجتماعیة والمسؤوالت  بعد  إلحاح متواصل من قبل المشتكیة،
  عن مراكز االستماع التابعة للجمعیات. 

  ایا العنف بالمحكمة :  استقبال النساء ضح .2
 ن العنف الموجھ للنساء واألطفال،أولت وزارة العدل أھمیة ضمن برامجھا لدور القضاء في الحد م   

في . 2003ناھضة العنف ضد النساء في منذ تبني الحكومة المغربیة الستراتیجیة وطنیة في مجال موذلك 
ى إلى تعمیم إحداث الخالیا الخاصة باستقبال ھذا السیاق أصدرت الوزارة دوریات ومذكرات ودالئل تسع

وتوضیح مجاالت تدخلھا وحدود تعاونھا مع باقي الفاعلین وتسھیل عملھا، یا العنف بالمحاكم،االنساء ضح
من القطاعات الحكومیة ومن المجتمع المدني. غیر أن المالحظات التي تم تجمیعھا من طرف راصدات 

  تؤكد المعطیات التالیة: عیون نسائیة حول أداء ھذه الخالیا
  
فر تتو البتدائیة أو بمحاكم االستئناف،عدم توفر فضاء خاص باستقبال النساء ضحایا العنف بالمحاكم ا  -

  و تراعي الحالة النفسیة والخصوصیة المحیطة بھذا النوع من القضایا.  فیھ الشروط المناسبة لالستماع،
وخالل أیام اآلحاد ، الیوم وء المعنفة إلیھا في أي وقت خالل تمكن من لج غیاب مداومة مستمرة بالخلیة، -

  حیث یتم االشتغال بالخلیة حسب التوقیت اإلداري العادي. والعطل،
وافتقار  ،خاصة بالنسبة للمحكمة االبتدائیة لبشریة المخصصة لتفعیل الخالیا،تسجیل نقص في الموارد ا -

إضافة لتصریح  وسائل االتصال، و من حاسوب األساسیة، لخالیا  لوسائل العملالطاقم العامل بمعظم ا
  العاملین بھا بضعف الحوافز التشجیعیة التي من شأنھا أن ترفع من المردودیة وتدعم الخلیة. 

وبة ولوج النساء المعنفات مما یؤدي إلى صع كم،ضعف أو غیاب وسائل التعریف بوجود الخالیا بالمحا -
  ت من خدماتھا في مجموعة من المدن. وانخفاض عدد المستفیدا إلیھا،

تدخلین بخالیا العنف في انخفاض مستوى المھنیة في التعامل مع قضایا العنف من طرف بعض الم -
ات خاصة أشرفت من عدة تكوینات وندوة المشرفین والعاملین بالخالیا استفاد إذ بالرغم من المحاكم،

ز االستماع تبین بأن أداء الخالیا یعكس في بعض فإن مالحظات العامالت بمراك علیھا وزارة العدل،
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وسیادة  ین الحقوقي للمسؤولین عن الخلیة،المناطق وفي حاالت معینة صعوبات مرتبطة  بضعف التكو
  أحكام قیمة في التعامل مع النساء ضحایا العنف  .

.  

  :     استقبال النساء ضحایا العنف بالمستشفیات .3
المؤسسات الحكومیة السباقة إلى االنتباه لظاھرة العنف ضد النساء، المستشفیات العمومیة من  تعد  

حیث أنشئت أولى وحدات استقبال النساء  خطة تدخل مناسبة للتكفل بالضحایا،ولضرورة تخصیص 
وبرزت تجارب أخرى  ،1997مستعجالت بالبیضاء منذ سنة ضحایا العنف بمستشفى ابن رشد بقسم ال

غیرھا في كل من الرباط ومكناس ومراكش و ،2003ت طبیة خاصة منذ ي تفعیل خالیا ووحداناجحة ف
  . المغربیة الكبرى من المدن

تي یمكن إن خالیا العنف بالمستشفیات العمومیة تكتسب أھمیة قصوى في سلسلة الخدمات المستعجلة ال  
إثبات تمكنھا من اللجوء  وأیضا طلبا لوثیقة لجأ إلیھا طلبا للعالج واإلسعاف،حیث ت أن تقدم للمرأة المعنفة،

المستعجالت على  إلى العدالة لمتابعة المعتدي ولحمایة حقوقھا. یتم عرض الحاالت الوافدة على أقسام
حالة  قد تقوم الخلیة بعرضو قدم لھا الخدمات الطبیة الالزمة،تفحص الضحیة وتطبیب/ة مسؤول/ة،

جھھا إلى الجمعیات المختصة لتتبع حالتھا. كما أو تو ، المعنفة نفسیا على طبیب نفساني إن احتاجت لذلك
  تقوم  بتحریر شھادة طبیة تحدد فیھا مدة العجز من خالل التشخیص. 

یجابیات في اشتغال ھذه رغم أن التقریر السنوي األول لمرصد "عیون نسائیة" قد سجل مجموعة من اإل  
لبشریة والمادیة المخصصة لعمل الخلیة تتعلق باإلمكانیات ا إال أن تراجعات كبیرة تم رصدھا، اآللیة،
فیما یتعلق باستفادة المرأة ضحیة العنف من شھادة طبیة تثبت  مسألة المجانیة. إن شفیات العمومیةبالمست

العجز لم یعمل بھا في كل الخالیا الطبیة، واعتمدت على تقدیرات األفراد واستعدادھم لدعم الضحیة، أكثر 
تؤكد على المجانیة  2011صدرت مذكرة وزاریة سنة . لقد ي خاصمن اعتمادھا على تدبیر مؤسس

وصیات ومطالب غیر أن ھذه المذكرة التي جاءت استجابة لت ،ضحایا العنف بالخلیةبالنسبة للتكفل بالنساء 
رغم أن الجمعیات  ة في الحصول على الشھادة الطبیة،اقتصرت على حصر المجانی الجمعیات النسائیة،

ونصت على شرط طالب بتمتیع المرأة ضحیة العنف بالمجانیة في الفحوصات والعالج، النسائیة كانت ت
األمر الذي ساھم في  مرأة المعنفة في االستفادة منھا،یتعلق بإجراء بحث اجتماعي للتیقن من أحقیة ال

 تراعي الوضعیة الخاصة للنساءلكون البحث یتم دون معاییر ن العدید من النساء من ھذا الحق،حرما
ومغادرات لبیت  یكن في معظمھن بدون موارد مالیة،واللواتي  دات على المستشفى،المعنفات الواف

لتكفل الطبي تسجل راصدات عیون نسائیة مجموعة من النواقص المرتبطة با إضافة إلى ذلك، الزوجیة. 
  منھا: بالنساء ضحایا العنف،

وغیاب المداومة  فیات العمومیة،كل المستشعدم توفر فضاء مخصص الستقبال النساء ضحایا العنف ب - 
  المخصصة للنساء ضحایا العنف بالمستشفى.   ، اللیلیة وخالل العطل

یة بین وزارة الصحة ووزارة غیاب قانون منظم لخلیة العنف بالصحة ( أحدثت الخلیة بمقتضى اتفاق - 
المساعد االجتماعي  ، ندوبعد االجتماعي تحت إشراف المالمسؤول المباشر عن الخلیة المسا ،العدل

االستمارة إلى مدیریة السكان بوزارة الصحة التي عبارة عن إرسال نسخة  –الشھري  ینجز تقریره
  ترسلھا بدورھا إلى وزارة التنمیة االجتماعیة واألسرة والتضامن ).   

  ،غیاب قانون منظم لمھنة المساعدة االجتماعیة - 
تلخص في مساعد ومساعدة اجتماعیة لإلقلیم بكاملھ مما یؤدي إلى   نقص في الموارد البشریة التي ت  -

مساعدة و النساء واألطفال ضحایا العنف، وخدمة االجتماعي/ة كالقیام بالكفالة،تعدد مھام المساعد/ة 
  نایة باألطفال المتخلى عنھم ..والع األمھات العازبات،
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المسؤولة عن الخلیة في مجال التكفل وعدم تخصیص برامج خاصة بتأھیل األطر ، ضعف التكوین -
  الطبي بالنساء ضحایا العنف.    

یجعل  ،التواصل بین مصلحة الخدمة االجتماعیة وباقي المتدخلین بالمستشفىوضعف عدم التنسیق  -
  الحصول على الشھادة الطبیة.  من ت من العالج والمرأة ضحیة العنف تحرم في أكثر الحاال

         
جال باعتبارھا آلیات حكومیة في م إلدالء بھا حول عمل ھذه الخالیا،ت العامة التي یمكن اإن المالحظا   

 ،ھو افتقارھا لإلطار المؤسساتي والقانوني الذي یمكن أن ینظم عملھاالتكفل بالنساء ضحایا العنف،
نفس  2011ویوفر إمكانیات تطورھا. إننا نسجل في التقریر الثالث للمرصد لسنة  ،ویضمن استمراریتھا

بصدد غیاب تصور واضح ومنسجم لدى مختلف  ،2009ل التقریر األول الصادر في ما الحظناه خال
وى التدخل لخدمة المرأة وضعف التنسیق على مست ة حول ما یتطلبھ العمل بالخالیا،القطاعات المعنی

بة انتشار العنف لومات وقیاس نسرغم المبادرات اإلیجابیة التي تمت في مجال تسجیل المع المعنفة،
  .النظام المعلوماتي الموحد واالستمارة المشتركة)(
تكفل لكافیة للقیام بالمھام المتعلقة بالكنھا غیر یمتلكون على العموم تجربة مھنیة، إن العاملین بالخالیا  

نھم عبر البعض منھم أقد المتخصصفي ھذاالمجال.  وحیث تبرز الحاجة إلى التكوین بالنساء ضحایا العنف،
  في حاجة إلیھا للتسلح بالتقنیات الضروریة من أجل الرفع من جودة الخدمات. 

لموارد البشریة المعطیات التي تم رصدھا من طرف الجمعیات النسائیة حول عناصر تشخیص ا تؤكد   
یة،أو غیر مستثمرة بشكل بأن اإلمكانات الموضوعة رھن إشارة تلك الخالیا غیر كاف اوالمالیة للخالی

األمر الذي یفسر إلى حد ما یة وذاتیة تواجھھا ھذه الخالیا،إضافة إلى وجود إكراھات إداریة ومال اجع،ن
  محدودیة تدخالتھا. 

V.  التنسیق والتشاور دعامة أساسیة لتقویة عمل الجمعیات وتفعیل االستراتیجیات
 الحكومیة:

إلى حین ،ضد النساء  العنف تراتیجیة الوطنیة لمناھضةأعلنت الحكومة المغربیة منذ وضع االس  
اعتمادھا على مقاربة  المخطط االستراتیجي المرفق بھا،مصادقتھا على األجندة الحكومیة للمساواة و

 في مجال مناھضة العنف ضد النساء،تشاركیة ترمي إلى التشاور مع الجمعیات الحقوقیة والنسائیة الفاعلة 
صدرت دوریات وزاریة  ا المجال. في ھذا السیاق،صصة لھذوإشراكھا في تفعیل االستراتیجیات المخ

م النساء ضحایا العنف وتعترف بأھمیة تدخلھا في دع ، للقطاعات المعنیة تنص على دور مراكز االستماع
إضافة  لین بالمؤسسات العمومیة المعنیة،أنشئت آلیات تشاوریة تنسیقیة تضم الفاعلین المتدخ، وومرافقتھن

وتناضل ضد  ر مراكز استماع الستقبال النساء،نسائیة التي تشرف على تسییلممثالت عن الجمعیات ال
     العنف المسلط علیھن. 

یمكن اإلشارة إلى اللجن المحلیة واللجن  ت مؤخرا بمبادرة من وزارة العدل،من بین اآللیات التي أحدث 
جمعیات النشیطة في بین الالتي اعتمدت على رصید عمل مشترك  لجھویة لمناھضة العنف ضد النساء،ا

وخالیا التكفل بالنساء ضحایا العنف بقطاع العدل والصحة واألمن. وسنعتمد في التقریر السنوي  المجال،
مساھمة  معیة إنصات بمنطقة تادلة أزیالل،الثالث للمرصد على عرض تجارب محلیة قامت برصدھا ج

 امن ضعفھ.وإثارة االنتباه إلى عناصر قوتھ ومك ھذا العمل،بتعریف الفي 

: خطوة جدیدة في العنفآلیة اللجنة المحلیة للتكفل بالنساء واألطفال ضحایا  .1
 ؟االستراتیجیة الحكومیة

  شھادة  جمعیة إنصات ببني مالل:   1- 1
شكل اإلعالن عن مأسسة الخالیا وإرساء آلیة اللجنة المحلیة وفق منظور یتوخى توفیر التكفل الحقیقي   

في مجال بناء  خطوة مھمة وبارزة وزارة العدل في صلب اھتماماتھا، ب جعلتھللنساء واألطفال  كمطل
وضمنھا جمعیة إنصات ببني  ت المنخرطة في مرصد عیون نسائیة،واعتبرت الجمعیا عالم جدیر بنسائھ،
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مالل أن االنخراط في  اللجنة المشكلة ضمن ھذا اإلطار مناسبة جدیدة للتعرف على كیفیة تفعیل  
نظرا  والتواصل مع الفاعلین الحكومیین،وللتنسیق عنیة اللتزامات المغرب الدولیة،لحكومیة المالقطاعات ا

  اإلنسانیة وتقویة أشكال التعاون. لما یكتسیھ التواصل من أھمیة في بلورة العالقات
 حسب مالحظات جمعیةاللجنة المحلیة للتكفل بالنساء واألطفال ضحایا العنف ، تكمن نقطة قوة اللجنة 

لعنف من خلق جو عالئقي سلیم في تمكین األطراف المتدخلة في مجال التكفل بالنساء ضحایا ا ، إنصات
كما تكمن أھمیة ھذه اآللیة خلق عالقات تعاون فعالة وبناءة. و كتساب الثقة في النفس وفي الغیر،على اقادر

ختلف الفاعلین بتعدد سائیة  وأدوار مالتنسیقیة فیما تولیھ من أھمیة لألدوار التي تقوم بھا  الجمعیات الن
وخاصة أسرة القضاء وما تمثلھ من رمزیة واعتبار معنوي في تمكین المواطنین  اختصاصاتھم،

 ھذه اللجنة،عمل ل تجربة االنخراط في خاللكن  والدفاع عن الحقوق. المواطنات من الولوج إلى العدالة،و
الجدیة التي تواجھ ھذه ضعف تكمن في الصعوبات  سجلت عضوات الجمعیة كراصدات لعیون نسائیة نقط

وعدم  متقاسم من طرف كل مكونات اللجنة،بسبب عدم تمثل مفھوم عنف النوع بشكل واضح و  المبادرة،
  التشبع بثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان .

 جرائیة لعملھا،ولى والخطوات اإلتم  تقدیم المحطات األ التقدیمیة لتأسیس اللجنة المحلیة،خالل الكلمة   
لنساء من العنف في من أجل تجاوز  المعضالت التي عاني منھا التنسیق بین مختلف المتدخلین لحمایة ا

جسد  مسار عمل اللجنة من خالل  باستثناء اللقاء األول الذي كان إیجابیا ومتفائال، .تجارب سابقة
. ف المعلنة في االجتماع التأسیسيألھداتعثرا واضحا في المضي نحو تحقیق ا والثالثاالجتماعین الثاني 

حیث تم التعامل بشكل سلبي مع اإلشكاالت التي طرحتھا  ائق في التواصل بین أعضاء اللجنة،برزت عو
د من بیت أو بالطر أو بالضرب والجرح، صعوبات المرتبطة  بقضایا النفقة،الجمعیات النسائیة بشأن ال

ة تلك موبرزت خالل النقاش ردود فعل متشنجة تجاه مساھ..أو بمنح شھادة المغادرة لألم الزوجیة،
  الجمعیات في رسم معالم خطة عمل اللجنة .

لم تنجح اقتراحات جمعیة إنصات والرابطة الدیمقراطیة لحقوق المرأة في إقرار تعاقد یحدد الثوابت   
ولم  ،عضوات المرصدحسب ما رصدتھ  فعال بین مكونات اللجنة المحلیةوالمنطلقات للتنسیق الفعلي وال

معیتین  بل واجھت ممثلتا الج عنف النوع ولخصوصیتھ بین األعضاء،تتلمسا وجود تقاسم فھم مشترك ل
  وكیلت لھما اتھامات تحریض النساء وتخریب األسر.  تحامال وھجوما غیر مبرر،

التي  مقاوماتیعكس ال ت النسائیةوإذا كان من الواضح أن موقف بعض أعضاء ھذه اللجنة من الجمعیا  
فان اللھجة التصعیدیة لبعض المسؤولین المكلفین بترجمة  جھ كل فعل تغییر اجتماعي وثقافي،توا

نوات تھدد بالتراجع عن المكتسبات التي تم تحقیقھا خالل الس ارات وزارة العدل في ھذا اإلطاراختی
 تھمیشیة، ھدفة نزعة إقصائیة،النسائیة المستوقد تدل على ما تم اعتباره من طرف الجمعیات  الماضیة،

ت المدافعة عن حقوق النساء على نزوع تحكمي ال یرى في الجمعیاتنطوي بفعل ما حملتھ من تحذیرات،
  بقدر ما یراه  خصما یحمل مشروعا مغایرا . ذا قوة اقتراحیة، شریكا

  
جسد تجدیدا على مستوى  وإن نساء واألطفال ضحایا العنف،بالللتكفل  المحلیة انإرساء اللج المالحظ أن   

مستوى أي جدید على إال أنھ لم یحمل  تجمیع المجھودات في أفق المأسسة،إذ اقترح كآلیة لتنسیق و الشكل،
تماعات التي عقدتھا ببعض مشروعا وبرنامج عمل واضح  خالل االجاللجان لم تقدم  التخطیط والبرمجة.

خطابا محافظا غریبا ومتنافرا مع مضمون  دت حسب عضوات جمعیة إنصات مثال،بل اعتم المناطق،
یروج بعض األفكار المبررة  في مجال مناھضة العنف ضد النساء،االستراتیجیات الحكومیة والدولیة 

ي بالصبر التحل على النساء من قبیل أن المحملة للنساء ذنب التعرض لھ،ومسؤولیة مواجھتھ، للعنف،
  ضحایا لعنف النساء.... وأن الرجال ھم أیضا والتحمل حمایة ألسرھن،

تبین من خالل مواقف  مثال، إن تجربة اللجنة المحلیة لمناھضة العنف ضد النساء بمنطقة تادال أزیالل  
بأن ھذه الخطوة ال تجسد تقدما في مسار المبادرات  ،ومن خالل نتائج اجتماعاتھا اتھا،وتصریحات مكون

بتراجع یمس بالمكتسات ویتیح المجال إلفراغ ما تھدد ربقد ،2007التي انطلقت منذ صعود حكومة 
ویؤثر على عالقات قید مجال فعل الجمعیات النسائیة،بشكل یاالختیارات الحكومیة من محتواھا،القوانین و

  التعاون واالحترام المتبادل التي لعب بعض األفراد في المرحلة السابقة مجھودا كبیرا من أجل إرسائھا.
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لكن عرض تجربة  لمغرب لعمل آلیة اللجنة المحلیة،حة في مناطق أخرى من اقد تكون ھناك تجارب ناج  
ما یسعى إلى تسلیط الضوء على ممارسات بقدر منھا مرصد عیون نسائیة التعمیم،بني مالل ال یتوخى 

إلثارة النقاش حول دور اآللیات الوطنیة  في ل تفعیل االستراتیجیات الحكومیة،وتجارب من شأنھا إن تعرق
  ضة العنف ضد النساء من خالل التساؤالت التالیة:مناھ

  
إلى أي مدى یمكن اعتبار إرساء اللجنة المحلیة لمناھضة العنف ضد النساء بمبادرة من وزارة العدل   

  تقدما في مسار تفعیل استراتیجیات الحكومة والتزاماتھا الوطنیة والدولیة؟
  ضمان نجاعة ھذه اآللیة؟ما ھي وسائل التتبع والتقییم التي ینبغي وضعھا ل

  ما ھو الدور الذي یمكن أن تقوم بھ الجمعیات النسائیة ضمن ھذه اآللیة الوطنیة؟ 

 :في مجال مناھضة العنف ضد النساء مكتسبات غیر محصنة  .2
  
مما ال شك فیھ أن التكفل بالنساء ضحایا العنف كما حدده الدلیل العملي للمعاییر النموذجیة  1- 2

زارة العدل خالل السنة الذي تمت بلورتھ وإصداره ونشره من طرف وبالنساء واألطفال،للتكفل القضائي 
إلى غایة  ،البدنیة والنفسیة إلى جانب توفیر الرعایة الطبیة یقتضي إجراءات البحث التمھیدي، الماضیة،

في ن بالخالیا الدلیل مھام الفاعلی یحدد اإلضافة إلى ذلك،ب المتابعة واإلحالة على المحكمة.صدور قرار 
شعار وإ ا یتطلبھ االستماع من إنصات جید،مع مراعاة م ستماع إلى النساء ضحایا العنف،االستقبال واال

االطالع على من وتمكینھا  ال أمامھا لتعبر وتتكلم بكل حریة،وإفساح المج المعنفة باألمان والطمأنینة،
على طبیعة االعتداء ومدى  عن قرب كما یحدد أن ھدف التدخل یرمي إلى التعرف. كافة الوثائق

  الذي علیھ مصاحبة المرأة المعنفة إلى المصالح الطبیة .وإصدار التعلیمات لضابط الشرطة،، خطورتھ
لكن المالحظة المیدانیة  جال التكفل بالنساء ضحایا العنف،قد تبدو ھذه المعاییر نموذجیة ومتقدمة في م   
سات السائدة تظل بعیدة إلى حد ما عن احترام تلك المعاییر، تفید بأن الممار اعالت الجمعویاتللف

وفي غیاب تدریب وتأطیر وتحسیس بمبادئ المواطنة  في ظل سیادة ثقافة ذكوریة مترسخة،خصوصا 
  وحقوق اإلنسان في أوساط الفاعلین والفاعالت في المؤسسات المعنیة بمناھضة عنف النوع .

تستھدف تأھیل  ب خالیا للتكفل بالنساء واألطفال،ة محاكم المغررغم أن وزارة العدل قد أحدثت بكاف  
كما جاء في كلمة السید وزیر العدل أثناء تقدیمھ لدلیل  قضائیة لتقدم خدمات ناجعة وفعالة،المؤسسة ال

فإن مالحظات مجموعة من المتعاونات مع مراكز  لتكفل القضائي بالنساء واألطفال،المعاییر النموذجیة ل
تفید بأن تعاطي بعض المتدخلین بالمحاكم المغربیة مع قضایا النساء  ،التابعة للجمعیات النسائیة االستماع

. تتجلى مقاومات التغییر في ار المقاومات التي ترفض التغییرالمرتبطة بمدونة األسرة یعكس استمر
حو إقرار المساواة تعاكس مسار التطور ن استمرار سیادة أفكار وممارسات لدى المتدخلین بجھاز القضاء

  ویفرغ النصوص من محتواھا. مكتسبات النساء القانونیة، مما قد یھدد بین الجنسین،
رغم  ضحایا العنف ال زالت غیرمتوفرة،إن  شروط مأسسة الخدمات المقدمة للنساء في مجال التكفل ب 

لى ذلك. ورغم بعض تأكید الخطابات الحكومیة على االنخراط في تفعیل توصیات وطنیة ودولیة تؤكد ع
إال أن إدراج  ص محكمة اجتماعیة بالبیضاء مثال،كتخصی قدم في ھذا المجال،المستجدات التي توحي بالت

قضایا حوادث الشغل مع قضایا األسرة والعنف یطرح التساؤل حول الرؤیة التي تحكم مثل ھذه 
  اإلجراءات.
  

ھناك تحسن على مستوى التعاطي مع رصدت الجمعیات المنخرطة في مرصد عیون نسائیة بأن  2- 2
حیث تمت  التي تعرضھا لعنف متعدد المصادر،ملف األم العازبة والصعوبات االجتماعیة والقانونیة 

ن المنظم من طرف مرصد عیو 11/11/2010اإلشارة من طرف مفتش إقلیمي للحالة المدنیة  في لقاء 
والتي ،2010أغسطس  25بتاریخ  7832رقم  ﴿وزارة الداخلیة﴾ تحتنسائیة إلى صدور مذكرة وزاریة 

قد سھلت  ھذه المذكرة مھمة محامیة لالعائلي إلبنھا المجھول النسب.  تعطي الحق لألم العازبة منح إسمھا
التي تشتغل في مجال دعم األمھات العازبات، والتي أصبحت تستند علیھا  التضامن النسويجمعیة 
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بحیث أن كل ملف رفض من طرف القاضي أصبح  رورة ﴿الضعند ل بھا في المحكمة إلعماب وتطالب
  ملف بعد تزویده بالمذكرة المشار إلیھا﴾.مع العاملھ تباإلھتمام الالزم و یغیر القاضي یحظي 

لكن رغم  اإلیجابات التي لمسناھا على مستوى التعاطي مع بعض قضایا العنف ضد النساء وعلى   
  ومكونات المجتمع المدني بالبیضاء.یین مستوى عالقة التعاون بین الفاعلین المحل

ھناك مجموعة من الصعوبات تبرز النواقص والتعثرات  التي ال زالت تعرقل المجھودات المبذولة  2-3 
  في المغرب في مجال مناھضة العنف ضد النساء. من تلك المالحظات:

درة عن الوزارة بشأن حق من طرف وزارة الداخلیة  في تعمیم المعلومة (المذكرة الصا اتقصیر نلحظ -
حیث عممت على المصالح التابعة لھا و لم یتم العائلي إلبنھا المجھول النسب)، األم العازبة في منح إسمھا

  تعمیمھا ونشرھا علي باقي المصالح المعنیة بقطاعات حكومیة أخرى.
الوزارتین ن وبی الحكومیة في مجال مناھضة العنف، القطاعاتضعف التواصل و التنسیق ما بین  -

  .مثال فیما یخص التكفل باألم العازبة﴿وزارة الداخلیة مع وزارة العدل﴾  المعنیتین
رغم  المجتمع المدني إلى حدود الیوم، جمعیاتعدم مأسسة التواصل والتنسیق بین الفاعلین المحلیین و  -

الفاعلین في مجال مناھضة ن االستراتیجیات المتعددة والمبادرات الرامیة إلى تنظیم التعاون والتنسیق بی
الزلن یعتمدن على العالقات الفردیة في إیجاد جتماعیات بالتضامن النسوي مثال،فالمساعدات اإل العنف،

التنقل لعین  شاكل العالقة باألمھات العازبات،حلول لبعض الملفات المستعصیة ( مھاتفة المسؤولین لحل الم
  المكان مع مراسلة للمسؤولین).

عند وضع األم العازبة  )سیدي عثمان، محمد الخامس.. (الشرطة تتدخل في بعض المستشفیات  ال زالت -
  من أجل تفعیل مسطرة التحقیق والمتابعة.،المولودھ

نظرا إلنعدام استمرار سیادة بعض الممارسات العنیفة ضد األم العازبة سواء في المحاكم أو الشرطة  - 
وتروج ألحكام إقصائیة تنبذ  حافظة تكرس نظرة تحقیریة للمرأة،موسیادة عقلیات  وجود قانون یحمیھن،

  األم العازبة. 
  قانون األسرة غیر متالئم مع القوانین الدولیة لحمایة األم العازبة من العنف الممارس علیھا.  -
إرجاع المطرودة إلي بیت المتعلق ب 53في تطبیق بعض القوانین مثال : القانون  نلمس صعوبات -

إضافة لغیاب  إرجاعھا من طرف النیابة العامة، وغیاب الحمایة للزوجة المعرضة للعنف بعد یة،الزوج
  تدابیر إلزامیة أو زجریة للزوج العنیف الذي قد یصر على طردھا من سكن األسرة.

بین الجنسین خارج  یجرم العالقات اإلنسانیةالذي  ،وجود حیف قانوني یعكسھ القانون الجنائي المغربي -
  یعرض األم العازبة لعقوبة حبسیة لكونھا أنجبت خارج مؤسسة الزواج.و ؤسسة الزواج،م
  
وإن كانت تعكس مجھودا على  في مجال مناھضة العنف ضد النساء،أن السیاسات الحكومیة  نخلص إلى  

بل ان  ا،لم تحقق بعد األھداف التي رسمتھإال أنھا ال زالت  ار السیاسي والمبادرات القطاعیة،مستوى القر
المؤسسات  طاب الصادرین عن متدخلین بعدد منبعض التراجعات على مستوى الممارسات والخ

یسائل أصحاب القرار السیاسي والمجتمع  یة النساء من العنف ورشا مفتوحا،الحكومیة تجعل من حما
الفراغ فیما یتعلق وسد  للمراجعة في توفیر ھذه الحمایة، المدني حول دور القانون الجنائي المطروح حالیا

  بمجموعة من وضعیات العنف ضد النساء.
وانخرطت الجمعیات  2007لم یتم إلى حدود الیوم إقرار قانون العنف الذي طرح كمشروع حكومي منذ   

مما یسائلنا أیضا حول دور الجمعیات النسائیة في  ة اقتراحات بشأنھ منذ ذلك الحین،النسائبة في بلور
  سیاسات عمومیة لمواجھة العنف ضد النساء في المغرب. الضغط من أجل إرساء 

لمؤسسات الحكومیة واآللیات التابعة لبین الجمعیات المناھضة للعنف ضد النساء  نسیقإن عالقات الت  
 إلطار مؤسسي تنظیمي تعاقدي واضح،لكن افتقار ھذه العالقة  تبر مكسبا وتقدما في ھذا المجال،تع

وتغیب  عن الفعالیة،فتبتعد  ھا ومنطلقات وجودھا،أو لالنزیاح عن إطار ة،یعرض ھذه العالقات للھشاش
تقاسم المقاربة ووضوح مجال التدخل واحترام مبادئ الشراكة القائم على المھني شروط الفعل أحیانا 

  الندیة واالستقاللیة..القائمة على التعاون واالحترام و
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  خالصات ختامیة
 
النساء مع مراعاة   وآثار العنف الممارس ضد االنكباب على رصد مظاھراختار المرصد  ھذه السنة   

المساھمة في معرفة واقع العنف و ذلك بھدف  ب،الجھات الجغرافیة بالمغرالجتماعیة وتنوع الفئات ا
المتاحة لمواجھة العنف على مستوى من خالل التعرف على اإلمكانات  ورصد  أداء المتدخلین الحكومیین،

  الوحدات القطاعیة التابعة للمؤسسات الحكومیة. الخالیا و
) امرأة زرن 4695) فعل عنف مورس ضد (37632( 2010سجل مرصد "عیون نسائیة " خالل   سنة   

ة ارتفاعا قد عرفت أفعال العنف المصرح بھا لدى مراكز االستماع خالل ھذه السنو ،مراكز استماع 10
تم تسجیلھ خالل السنة الماضیة. احتل العنف النفسي المرتبة  بالمقارنة مع ما فعل عنف، 11555بمجموع 

، و العنف  13  %، ثم العنف االقتصادي بنسبة  28 %یلیھ العنف الجسدي بنسبة  47  %األولى بنسبة 
  .4 %ثم العنف الجنسي بنسبة  8 %القانوني بنسبة 

)  فعل عنف جسدي 10419( ھذه السنة عن تعرضھن لما قدر بلقد كشفت تصریحات النساء خالل   
كل لرللطم واللكم ، واامرأة من بین زائرات المراكز، وتجسد في أفعال عنف متنوعة  كا 2151مورس ضد 

و المالحظ أن عدد أفعال العنف  الجسدي شكل ھذه السنة ضعفي والحرق والجرح...  و الرفس وشد الشعر،
  أفعال العنف المسجلة خالل السنة الماضیة .عدد 

 فعل عنف نفسي، 17849بتعرضھن لما مجموعھ امرأة من بین زائرات المراكز  4023رحت صكما  
 4675ن طرف المستمعات بارتفع عدد أفعال العنف النفسي المرصودة م الماضیة، فبالمقارنة مع السنة

  الھجر أبرز مظاھره. شكل االعتداء اللفظي، والتھدید والتجاھل واإلھمال وفعل عنف، 
 1349لتھدید بالقتل أعلى نسبة بمجموع  االمختلفة التي تعرضت لھا النساء احتل ل التھدید من  بین أفعا

  فعل تھدید بالقتل.
من بین  امرأة زرن مراكز االستماع،  1055فعل عنف جنسي مورس ضد   1445سجل تقریر المرصد    

لى ممارسات جنسیة غیر اإلكراه ع ھناك  لتي تم رصدھا من خالل تصریحاتھن،أفعال  العنف الجنسي ا
  .امرأة 324واالغتصاب الذي تعرضت لھ  مشتكیة، 598بالنسبة ل  مرغوب فیھا

إذ یشكل ھذا العدد أكثر من ضعف العدد المسجل  حالة اغتصاب زوجي، 367والمثیر لالنتباه ھو تسجیل   
في ظل فراغ  ج،كرامة المرأة داخل مؤسسة الزوامما یعكس وجھا آخر النتھاك جسد و 2009خالل سنة 

  قانوني یساھم في إباحة ھذا االنتھاك.  
ومس  أضرار لحقت النساء باسم القانون تجلى في عنف قانونيتعرضت الوافدات على المراكز كذلك إلى   

عنف أفعال  منھا عنف قانوني، أفعال 2868مراكز التابعة للمرصد سجلت البحقوقھن وبمصالحھن. 
  بالفراغ القانوني. مرتبطة وأخرى  ،بسوء تطبیق القانونعال عنف مرتبطة فأو ،قانونياللحیف مرتبطة با

بشكل صارخ األمھات العازبات حیث فاستھدفت  ھن،مست أضرار العنف القانوني النساء بمختلف فئات  
    شكایة) تعكس عنفا  388( بالفراغ القانوني سجل المرصد بھذا الشأن أكبر عدد من الشكایات المرتبطة 

  جد لھ إجابة قانونیة تضمن حمایة الحقوق الفردیة للنساء.ال ی
 2513بینت المعطیات المرصودة في التقریر أن النساء یتعرضن ألفعال عنف اقتصادي صرحت بھ و  
           كعدم إسھام الزوج في مصروف البیت أفعال عنف، 5051بمجموع  مرأة  من زائرات مراكز االستماع،إ

  واالستیالء على األجر أو الممتلكات،  ..... و الطرد من البیت،
، انعكست على الصحة الجسدیة والنفسیة وعلى اأثر 167 34مجموعھ  خلفت  مختلف أشكال العنف ما    
كما جعلتھن  راض وجروح وكسور وعاھات مستدیمة،فأصابتھن بأم حیاة اإلنجابیة والجنسیة للنساء،ال

مرأة صرحن ا 166والجدیر بالذكر أن من انھیارات عصبیة.. واالكتئاب و خوف واألرق،یعانین من ال
  مما یدل على خطورة العنف التي تصل إلى المس بالحق في الحیاة.،بالتفكیر في االنتحار
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االقتصادیة  فإن لھ انعكاسات خطیرة على الحقوق إلى تأثیر العنف على صحة المرأة،إضافة   

للعنف االقتصادي على  اأثر 6384د "عیون نسائیة" وجود مرصواالجتماعیة للنساء،حیث بینت معطیات 
بل وأدى إلى  للسكن، إلى فقدان بعضھن أدىو تدني مستوى العیش للمتضررات منھ،النساء، تجلى في 

  امتھان التسول والدعارة من طرف بعض الضحایا حسب ما سجلتھ راصدات عیون نسائیة . 
 ،تجلى في معاناة المرأة المعنفة من العزلة ااجتماعی اثرأ 4654على المستوى االجتماعي،سجل المرصد  
إضافة إلى انعكاسات  ون نتیجة اغتصاب أو اغتصاب زوجي،قد یك ،تحملھا لحمل غیر مرغوب فیھو

  والحرمان من األطفال..  لبطالة وعدم التوفر على سكن قار،أخرى كا
بحیث أكدت نتائج المرصد  یة للعنف ضد المرأة،أثیرات السلبإن أطفال النساء المعنفات لم یستثنوا من الت  

لنسب والھدر الحرمان من االعتراف بائلیة إضافة إلى التفكك العائلي وأن الحرمان من الرعایة العا
  للعنف. اأثر 4061شكلت أثارا حادة للعنف على األطفال، بما تم قیاسھ في  المدرسي..

  
رر بعض الفئات النسائیة من ل الخاصة والمتمیزة لتضأبرز التقریر السنوي الثالث للمرصد األشكا  

غرب من أجل كالنساء المعنفات في إطار أسري ضمن زواج مقترن بھجرة الزوج خارج الم العنف،
اللواتي ینجبن خارج مؤسسة  فئة  األمھات العازباتو بني مالل كنموذج، -منطقة أزیالل متخذا  العمل،

 60اللواتي  تجاوز عمرھن  فئة النساء المسناتو نف المؤسسات،رضة لعنف األفراد وعالزواج ویكن ع
 . تركت آثار مختلفة على صحتھن واستقرارھن وأمنھن عدة أشكال من العنف،ل وصرحن بتعرضھن سنة،
كما أبرز التقریر خصوصیة تجلیات العنف الذي یستھدف فئة النساء العامالت اللواتي یتعرضن إلى         

  .في غیاب حمایة تصون كرامتھن ل، ویكن عرضة للتحرشات الجنسیة،غالأبشع مظاھر االست
، لھن أكثر عرضة للعنفیجع یشھ النساء من مختلف ھذه الفئات،إن وضع الھشاشة والضعف الذي تع  

 وحین یلجأن إلى تلك المؤسسات قد للِمؤسسات الصحیة والقضائیة،فھن  یجدن صعوبة في الولوج 
ة المؤسساتیة من الحمایة القانونیة والرعایتعوق استفادتھن  اطة بالكرامة،ھن ممارسات مھینة حیواج

ة عن مدى تحمل الدولة لمسؤولیتھا  في إرساء التدابیر الالزممما استدعى التساؤل  باعتبارھن مواطنات،
مجال  ولتفعیل الخطط واالستراتیجیات التي التزمت بھا الحكومة في والمناسبة لحمایة ھاتھ الفئات،

  مناھضة العنف.
  
االستراتیجیات الحكومیة والمبادرات القطاعیة الرامیة إلى التكفل بالنساء ضحایا العنف التي اعتمدت إن   

لم تحقق بعد األھداف إال أنھا ال زالت  وإن كانت تعكس مجھودا ملحوظا، نوات األخیرة،خالل الخمس س
دخلین بعدد ات والخطاب الصادرین عن متبل إن بعض التراجعات على مستوى الممارس التي رسمتھا،

وتجعل من  ،بات التي حققتھا الحركة النسائیةتثیر التخوفات بشأن تحصین المكتس من المؤسسات الحكومیة
في  رار السیاسي حول دور خالیا العنفیسائل أصحاب الق یة النساء من العنف ورشا مفتوحا،تحدي حما

ائي المطروح حالیا للمراجعة في سد الفراغ الذي یتعلق بمجموعة ودور القانون الجن توفیر ھذه الحمایة،
  من وضعیات العنف ضد النساء.

  
وانخرطت الجمعیات  2007لم یتم إلى حدود الیوم إقرار قانون العنف الذي طرح كمشروع حكومي منذ   

التي تم إرساؤھا منذ یات ولم تتم مأسسة الخالیا واآلل ة اقتراحات بشأنھ منذ ذلك الحین،النسائیة في بلور
یرفع تحدیات كبرى بشأن الحریات  الجنائي المطروح حالیا للمراجعة،كما أن مشروع  القانون  سنوات،

  الفردیة والحقوق اإلنسانیة للنساء.
إضافة إلى ذلك  فإن عالقات التنسیق بین الجمعیات المناھضة للعنف ضد النساء وبین اآللیات الحكومیة  

یقوم على تقاسم المقاربة وعلى تحدید األدوار  طار مؤسسي تنظیمي تعاقدي واضح،إلال زالت تفتقر 
والمسؤولیات. إن ھذه المالحظات تسائلنا حول المھام النضالیة التي تنتظرنا من أجل إرساء سیاسات 

  عمومیة لمواجھة العنف ضد النساء في المغرب.
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  توصیات التقریر السنوي الثالث

  لمرصد عیون نسائیة

)2011( 
 

 على مستوى السیاسات و االستراتیجیات : .1

  . ضرورة اعتبار العنف ضد النساء قضیة شأن عام وإدراج مواجھتھ في السیاسات العمومیة1.1

والذي  2011. ضرورة مالءمة القوانین الوطنیة لمقتضیات الدستور المغربي الذي تم إقراره في 2.1
  حقوق االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والمدنیة.ینص على المساواة بین الجنسین في كافة ال

ضرورة التسریع بإرساء التدابیر واآللیات التي تضمن المناصفة بین الجنسین ومناھضة كل أشكال  3- 1
 العنف والتمییز كما ینص على ذلك الدستور المغربي.

مجھا السیاسي التزامھا بتفعیل . ضرورة إعالن الحكومة المغربیة المقبلة ضمن تصریحھا ببرنا4.1
وتخصیص المیزانیة الالزمة  في مجال مناھضة العنف ضد النساء،التزامات المغرب الوطنیة والدولیة  

 لذلك.

حمایة بمحلیة وجھویة خاصة لمنتخبة لمسؤولیاتھا بوضع برامج . الحرص على تحمل المؤسسات ا5.1
  .البشریة إلنجازھاوتخصیص الوسائل المادیة و ،النساء ضحایا العنف

  

 على مستوى القوانین و اآللیات:  .2

. تغییر القانون الجنائي وفق فلسفة جنائیة تضمن الحمایة من العنف القائم على النوع و تحفظ الحریات 1.2
  الفردیة والحقوق اإلنسانیة للنساء دون تمییز.

 الجتماعي. التسریع بإصدار قانون إطار لمواجھة العنف القائم على النوع ا 2- 2

  . مراجعة الفصول التمییزیة التي الزالت تتضمنھا مدونة األسرة.3.2

  التفعیل اإلیجابي لمقتضیات مدونة األسرة بشكل ینسجم مع فلسفة المساواة وضمان حقوق النساء 4.2

شة من النساء مراجعة النصوص القانونیة وتوفیر الحمایة الالزمة لحقوق بعض الفئات األكثر ھشا 5.2
  )..األمھات العازباتعنفات ( المسنات،الم

دعم خالیا استقبال النساء ضحایا العنف بكل اإلمكانیات البشریة و المادیة الالزمة ألداء عملھا في   5.2
  أحسن الظروف

ات العمومیة تفعیل آلیة اللجان المحلیة واللجان الجھویة وفق عالقات الشراكة والتعاون بین المؤسس 6.2
 وفق معاییر النجاعة والفعالیة .  یا العنف،بشكل یضمن خدمة النساء ضحا ائیة،والجمعیات النس
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 على مستوى التدابیر:   .3

  . تسھیل ولوج النساء للعدالة عبر ضمان الدفاع والمساعدة القضائیة بالمجان للنساء ضحایا العنف،1.3
  . حفیز ماديجعل المساعدة القضائیة أكثر نجاعة عبر تدابیر مراقبة أو تو العمل على 

  . ضمان مجانیة العالج والفحوصات للنساء ضحایا العنف و إدراجھا ضمن المیزانیات. 2.3

. عدم إخضاع مجانیة الشھادات الطبیة للنساء ضحایا العنف لشرط البحث االجتماعي بالنسبة للنساء 3.3
  ضحایا العنف

إلثبات العنف الموجھ للمرأة التي  . االعتراف بمحاضر االستماع للنساء بمراكز الجمعیات كقرینة4.3
  لجأت للقضاء.

  .  االعتراف بالوضع القانوني للمساعدات االجتماعیات.5.3

توفیر طاقم مؤھل في االستقبال واالستماع یتكلم اللھجات المحلیة بكافة خالیا االستقبال بالمحاكم  6.3  
  والمستشفیات ودوائر األمن.

  
الستقبال لو توفیر بنیة تحتیة مالئمة  ،تكفل الصحي بالنساء ضحایا العنف. مراعاة الجانب النفسي في ال7.3

 والدعم النفسي.

. تدعیم وتعزیز البرامج التكوینیة المخصصة للمتدخلین في مجال مناھضة العنف بالمؤسسات 8.3
 العمومیة.

تخصیص میزانیات اطق المغرب و. توفیر الدولة لمراكز إیواء للنساء المعنفات تابعة لھا بمختلف من9.3
  وإشراك الجمعیات في تسییرھا.  لھا،

  
عنف بشكل یضمن معاییر سلسلة الخدمات الموجھة للنساء ضحایا ال إرساء شبكة المتدخلین وفق 10.3

 .ویسھل التنسیق والتواصل بین جمیع المتدخلینالجودة والفعالیة،

  على مستوى  التربیة و اإلعالم:   .4

  لتحسین صورة المرأة المغربیة في اإلعالم.. تفعیل المیثاق الوطني 1.4

. إدراج معاییر لتتبع ومراقبة انتھاكات حقوق النساء و الصور النمطیة المھینة للمرأة ضمن عمل 2.4
  الھیئة العلیا للسمعي البصري .

. إدراج التوعیة والتحسیس بمناھضة العنف ضد المرأة في البرامج والمناھج التعلیمیة بكافة 3.4
  یات.المستو

  مرصد عیون نسائیة                                                    
)2011( 
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  ملخص التقریر المعمم على وسائل اإلعالم

  
  2010سنة خالل زرن  امرأة )4695) فعل عنف مورس ضد (37632سجل مرصد "عیون نسائیة " (

  رصد بمدن مغربیة مختلفة. مراكز االستماع التي تشرف علیھا الجمعیات المنخرطة في الم
ل عنف بالمقارنة مع افعأ )11555( %44رتفاعا بنسبة االعنف خالل ھذه السنة  بأفعال التصریح عرف

   (%16) 651بمجموع اللواتي زرن المراكز عدد الضحایا تزاید السنة الماضیة كما 
مخلفة ما بالنسبة لكل حالة، أفعال عنف)  8ما معدلھ ثمانیة ( امرأةضد كل الممارسة عنف الشكل أفعال ت

انعكس على الصحة النفسیة والجسدیة، والوضع االجتماعي واالقتصادي أثر عنف  167 34مجموعھ  
  ة.أثار عنف على كل إمر) آ 7 سبعة ( بما  یعادلللنساء ضحایا العنف وعلى أطفالھن، 

  
  عدد النساء ضحایا العنف  : 1الجدول رقم 

   2010استماع خالل سنة  مراكز 10بھا لدى المصرح ومجموع أفعال العنف 
  

 
 ما ھي خصائص المرأة المعنفة التي زارت المراكز خالل سنة 2010 وصرحت بتعرضھا لعنف؟

 
 العنف ضحایا للنساء العمریة الفئات

  

  

  

  

  

  

  أفعال العنف  عدد الملفات  الجمعیات
 11520 1147  الجمعیة المغربیة للدفاع عن حقوق النساء 

 1974 963  البیضاء -جمعیة إنصاف
 8254 565  مكناس  -جمعیة تطلعات نسائیة 

 3337 543  البیضاء - جمعیة التضامن النسوي
 2312 324   بني مالل -جمعیة إنصات

 2993 344  الجدیدة  -جمعیة السناء النسائیة
 2990 311  تطوان  - جمعیة السیدة الحرة
  2330   248  أكادیر - جمعیة نساء الجنوب

 921 168  البیضاء -جمعیة أمل
 1001 82  الحسیمة  -جمعیة ملتقى النساء

 4695  مجموع  النساء  ضحایا العنف  
  37632  مجموع أفعال العنف

سنة 18- 15

19ـ 28 سنة 

60سنة و ما فوق 
49ـ 59 سنة 

39ـ 48 سنة 

29ـ38 سنة  سنة 18- 15 19ـ 28 سنة 

29ـ38 سنة  39ـ 48 سنة 

49ـ 59 سنة  60سنة و ما فوق 
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سنة أغلبیة الوافدات على مراكز  40و 18تشكل النساء الشابات اللواتي تتراوح أعمارھن ما بین 
لنساء ضحایا العنف الوافدات على المراكز. لكن من مجموع ا % 70إذ یصلن إلى ما یناھز ، االستماع

سنة  60العنف ال یستھدف الشابات فقط، إذ سجل المرصد تصریحات نساء تعرضن للعنف وسنھن یفوق 
 ). 2010امرأة زرن المراكز خالل  57( 
  

 المجال الجغرافي
 من أین تفد النساء ضحایا العنف على مراكز االستماع؟

  

  

  

  

  

  

 
 

لكن  ) %80( اللواتي زرن مراكز االستماع بمختلف المدن ینتمین إلى المجال الحضريأغلبیة النساء 
من المجال  %9المدري للمدن ( نسبة مھمة أیضا من الزائرات ضحایا العنف یأتین من خارج  المجال

 11الشبھ حضري) بل منھن من یزرن المراكز التي توجد بالمدن، وھن یقطن بالبوادي والقرى البعیدة (
  .یقطن بالمجال القروي) %
  

 من ھي المرأة التي تتعرض للعنف المصرح بھ لدى مراكز االستماع؟ 

 الحالة العائلیة للنساء ضحایا العنف 

 

  

 

 

  

  

المجال القروي;  
11%

المجال الحضري ;  
80%

المجال الشبھ 
حضري;  %9 

المجال القروي

المجال الحضري 

المجال الشبھ حضري

عازبة;  %4 
مطلقة;  %6 

أرملة;  %1 

متزوجة بدون عقد;  
3%

أم عازبة;  33% متزوجة;  %53 

متزوجة
متزوجة بدون عقد
أرملة
مطلقة
عازبة
أم عازبة
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أو أمھات عازبات  %56بنسبة ھن متزوجات  االستماع على مراكز المعنفات الوافدات معظم النساء

) وال تنجو منھ %4ألشكال مختلفة من العنف (  لكن النساء العازبات أیضا یتعرضن .%33بنسبة 

   .)% 6) والمطلقات ( حوالي  % 1األرامل ( حوالي 
  

 من ھي المرأة التي تتعرض للعنف المصرح بھ لدى مراكز االستماع 
 المستوى التعلیمي للنساء ضحایا العنف

  

  

  

  

  

  
النساء األمیات (  رغم أن نسبة  

ت بالعنف لدى المراكز یشكل أعلى نسبة ویدل على أنھن األكثر ) من بین مجموع النساء المصرحا36%

) . فإن النساء % 23مستوى االبتدائي (حوالي  نعلى المراكز، تلیھن النساء اللواتي لم یتجاوزترددا 

للعنف الذي یستھدفھن كنساء.  إن النساء المعنفات اللواتي زرن  یسلمن من التعرض المتعلمات ال

 6بل تصل الجامعیات منھن نسبة  %  13بلغن مستوى الثانوي بنسبة تفوق  2010المراكز خالل سنة 

  .من مجموع زائرات المراكز حسب معطیات المرصد %

 ھل وجود أطفال یقي من العنف الموجھ للمرأة ؟
 نساء ضحایا العنف/ عدد األطفال 

 
 

  

 

  

  

  

أمیة ;  %36

مستوى الثانوي ;  %13
مستوى الجامعیات;  %6

مستوى االبتدائي;  %23
مستوى اإلعدادي;  %21

أمیة  مستوى االبتدائي

مستوى اإلعدادي مستوى الثانوي 

مستوى الجامعیات

0; 31%

1 à 2; 50%

3 à 5; 17%
6 ou plus; 2%

0
1 à 2
3 à 5
6 ou plus
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وھن في معظمھن عازبات ، لكن حوالي ثلث النساء الوافدات على مراكز االستماع لیس لھن أطفال، 

لھن  % 2و حوالي طفلین  وطفل لھن ما بین  % 50و  % 69النساء المعنفات ھن أمھات بنسبة تفوق 

 أطفال. 6أكثر من 

 أین تقطن النساء ضحایا العنف زائرات المراكز؟

 نساء ضحایا العنف.قامة إمحل 

 

 

 

 

 

 

  

) ، لكونھن یفدن في  % 22) أو بشقق ( % 52 أغلبیة النساء المشتكیات تقطن بمنازل تقلیدیة (

معظمھن من أحیاء شعبیة أو متوسطة، إذ تصل نسبتھن من مجموع النساء اللواتي صرحن بتعرضھن 

اللواتي یقطن األحیاء الراقیة ویقمن بالفیالت لسن بمنأى  المیسوراتلكن النساء  .%  74حوالي  للعنف

  ).  % 1(  صدعن التعرض لعنف ، كما تبین معطیات المر

 ما ھي المھن التي تمارسھا النساء ضحایا العنف زائرات المراكز؟

  نساء ضحایا العنفلل االقتصادينشاط ال

  

  

  

  

  

آخر
3%

شقة 
22%

منزل
52%

فیال
1%

سكن الصفیح
7%

غرفة
15%

فیال
منزل
شقة 
سكن الصفیح
غرفة
آخر

تلمیذة/  طالبة ;  %3

مستخدمة;  2%موظفة;  %5
خادمة ;  %15

اجرة ;  %1 ت

عاطلة;  %16

عاملة ;  %9
مھن حرة;  %2

 مھن صغرى;  %4
أخر;  %1

ت ;  %42 ة بی رب

ربة بیت  تلمیذة/ طالبة 
موظفة مستخدمة
خادمة  تاجرة 
عاطلة عاملة 
مھن حرة  مھن صغرى
أخر
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) ونسبة منھن %42معظم النساء ضحایا العنف الوافدات على مراكز االستماع ھن ربات بیوت ( 

ولسن مستقالت اقتصادیا.  منھن بدون دخل  %58) ، بمعنى أن حوالي %16عاطالت عن العمل ( 

لكن النساء النشیطات والممارسات لمھن مختلفة یتعرضن أیضا للعنف، حیث شكلت الموظفات 

  من الوافدات على مراكز االستماع . %16والمستخدمات والعامالت حوالي ٍ

  
 ما ھي تجلیات العنف األكثر انتشارا ضد النساء  ؟
 لمراكزأشكال العنف المصرح بھا من طرف زائرات ا

 
 
 
  
  
  
 
  

 
 

یحتل العنف النفسي الصدارة في النتائج اإلحصائیة لتصریحات النساء بالعنف حسب مرصد عیون 

فعل عنف مورس ضد  17849وبلغ عدد األفعال المصرح بھا من طرفھن في ھذا الشأن نسائیة، 

و بالطالق، والتھدید امرأة، شملت اإلھانات والتبخیس والتھدید بالضرب أو بالطرد أو بالتعدد أ 4023

من النساء الوافدات إلى اإلصابة  47%بالقتل، وغیرھا من األفعال التي بلغت حدا من الخطورة أدت ب 

  بأمراض نفسیة، بل واإلقدام على محاولة االنتحار.

یحتل العنف الجسدي المرتبة الثانیة إحصائیا ، إذ صرحت النساء بالتعرض للضرب والخنق والجر 

فعل عنف جسدي مورس   10419قیید وغیرھا من أشكال االعتداء على الجسد، بما قدر بوالدفع والت

  امرأة. 2151ضد 

تضررت منھا  ،ممارسة عنیفة 5051ضمنھ  یلیھ العنف االقتصادي الذي بلغت األفعال المصرح بھا

ني الذي العنف القانو متضررة ) ، ثم 2513من النساء اللواتي وفدن على المراكز (  %13اقتصادیا 

، وأخیرا العنف الجنسي امرأة 1659مورس ضد )  8%( عنف قانوني 2868سجل المرصد بشأنھ 

 . امرأة   1055مورس ضد  %4 فعل عنف 1445الذي أحصت راصدات "عیون نسائیة" بشأنھ 

 

  

 العنف النفسي
47%

العنف االقتصادي
13%

 العنف الجنسي 
4%

العنف القانوني
8%

 العنف الجسدي
28%

العنف الجسدي 
العنف النفسي 
 العنف الجنسي 
العنف القانوني
العنف االقتصادي
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  ما ھي آثار العنف األكثر حدة  ؟ 

  آثار العنف على النساء واألطفال

  

  

  

  

  

 

آثارا حادة تھدد صحة المرأة وتمس بأبسط حقوقھا اإلنسانیة، یظل الجسم حامال یترك العنف ضد النساء 

ألثر اإلصابات والجروح والكسور واإلصابة بعاھات، بالنسبة لكل المعنفات، وكانت اآلثار البارزة 

  من النساء خالل زیارتھن للمراكز.  % 8شاھدة على ذلك لدى حوالي 

یة أحیانا على حدة العنف النفسي الذي سجلت آثاره  بنسبة تقارب تصرح النساء وتشھد العالمات الخارج

 مقارنة مع أصناف باقي اآلثار، إضافة إلى آثار اقتصادیة واجتماعیة بلغت نسبة تفوق من   48%

32%  .  

  

  العنف الموجھ لفئات ھشة من النساء
عض الفئات النسائیة ر بأبرز التقریر السنوي الثالث للمرصد األشكال الخاصة والمتمیزة لتضر  

  من العنف، منھا:
النساء المعنفات في إطارأسري ضمن زواج مقترن بھجرة الزوج خارج المغرب من أجل   -

متزوجة بمھاجر، تعرضت للعنف  300استقبلت جمعیة إنصات ببني مالل أزید من  حیثالعمل،
 خالل السنة الماضیة.

لم تكن لھن  ، ون الحماة ھي التي اختارتھنمن النساء ضحایا  الزواج بالمھاجرین صرحن با % 80
 .بالزوج مسبقة معرفة

اللواتي ینجبن خارج مؤسسة الزواج ویكن عرضة لعنف األفراد وعنف  فئة  األمھات العازبات  -
 .المؤسسات

 أم عازبة في سنة واحدة. 1535استقبلت مراكز االستماع المنخرطة في المرصد  

أمیات وھن  ، % 70سنة بنسبة  28و  15ما بین  حایا العنف أعمار األمھات العازبات ض تتراوح 
 %. 13بنسبة عامالت  أو % 28خادمات بیوت بنسبة ، % 37بنسبة   معطالت ، % 37ة نسبب

إقتصادیا; %19 

على األطفال; 12% على الصحة الجسدیة; %8 

على الصحة النفسیة; %48 
إجتماعیا; %14 

على الصحة الجسدیة
على الصحة النفسیة
إقتصادیا
إجتماعیا
على األطفال
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یمارس العنف ضد األمھات العازبات داخل مراكز الوالدة، داخل مراكز الشرطة والدرك الملكي، 
ال والمتابعة إذا أبلغن عن حملھن الناتج عن عالقة بمكاتب الحالة المدنیة، ویكن عرضة لالعتق

  جنسیة خارج مؤسسة الزواج.
، العنف من أشكالعدة ل نبتعرضھ نرحوص سنة ، 60تجاوز عمرھن   ياللوات النساء المسناتفئة  -

 .مختلفة على صحتھن واستقرارھن وأمنھن آثارتركت 

 نبتعرضھ سنة) 60یتجاوز عمرھن ( من النساء الوافدات على مراكز االستماع إمرأة 57صرحت 
   من اإلرث انحرم فعل اعتداء على الجسد،  111فعل عنف:  450بمجموع  مختلف أشكال العنفل
الة) بل وتم ح 29، (حالة) 22مسكن (الطرد من الحالة) و 15( ممتلكاتالاالستیالء على حاالت)،  5(

  . حاالت)  6( عنف جنسيل تعریضھن
أصبحن عرضة للتشرد لكونھن فقدن  2010زائرات المراكز خالل سنة امرأة مسنة من مجموع  23

 .منھن صرحن بأنھن ال یتوفرن على سكن قار بفعل ما تعرضن لھ من عنف 8سكنھن، و
ات الجنسیة، ، ویكن عرضة للتحرشلاللواتي یتعرضن إلى أبشع مظاھر االستغال فئة النساء العامالت -

 في غیاب حمایة تصون كرامتھن، 

منتشر بشكل كبیر وإن لم یتم ضد العامالت العنف الجنسي ركز نساء الجنوب بأكادیر أن یسجل م
(التحرش الجنسي، االغتصاب،  بشكل واضح ومباشر من طرف زائرات المركز،دائما التصریح بھ 

  االغتصاب الجماعي في الطریق إلى العمل خاصة بالضیعات الفالحیة)
  

  حكومیة والمبادرات القطاعیةمالحظات عامة حول االستراتیجیات ال
بعض التراجعات على مستوى الممارسات والخطاب الصادرین عن متدخلین بعدد من الحظ المرصد 

مما قد یھدد المكتسبات التي تحققت في مجال االھتمام بمجال مناھضة العنف ضد  المؤسسات الحكومیة ،
   النساء.

   2007رح كمشروع حكومي منذ لم یتم إلى حدود الیوم إقرار قانون العنف الذي ط -

واآللیات التي تم إرساؤھا منذ استقبال ضحایا العنف بالمؤسسات العمومیة  خالیالم تتم مأسسة  -
  سنوات،  

اإلمكانات الموضوعة رھن إشارة الخالیا غیر كافیة، أو غیر مستثمرة بشكل ناجع، إضافة إلى  -
یا، األمر الذي یفسر إلى حد ما محدودیة وجود إكراھات إداریة ومالیة وذاتیة تواجھھا ھذه الخال

  تدخالتھا. 

مشروع  القانون الجنائي المطروح حالیا للمراجعة، یرفع تحدیات كبرى بشأن الحریات الفردیة  -
  والحقوق اإلنسانیة للنساء.

ال   عالقات التنسیق بین الجمعیات المناھضة للعنف ضد النساء واآللیات التابعة للمؤسسات الحكومیة  -
  لت تفتقر إلطار مؤسسي تنظیمي تعاقدي واضحزا

قبلة في إرساء سیاسات عمومیة لمواجھة العنف مھذه المالحظات تسائلنا حول مسؤولیة الحكومة ال 
 ضد النساء في المغرب وتوفیر الوسائل الالزمة لتفعیلھا. 
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  1الملحق  رقم 
  أفعال العنف الجسدي المصرح بھانسبة :  1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2ملحق  رقم 
  أفعال العنف النفسي المصرح بھا: 2 جدول 

  

 األفعال العدد %النسبة

 اللطم و اللكم 2050 19.68

 البصق 1099 10.55

 الجرح 1142 10.96

 نقالخ 833 8.00

 شد الشعر 1397 13.41

 الدفع 1326  12.73

 الركل و الرفس 1295 12.43

  ي شيءأالقذف ب 467 4.48

 العض 242 2.32

 الحرق 104 1.00

 التقیید 126  1.21

  كراه على القیام بأشغال شاقةاإل 138 1.32

  التبخیس  112  1.07

 االختطاف 65 0.62

 القتل 1  0.01

 أخر 22  0.21

  المجموع  10419  100

 األفعال العدد %النسبة األفعال العدد %النسبة

 الشتم و االعتداء اللفظي 470 2 13.84 التبخیس 901 5.05
 الھجر 818 1 10.19 االتھام بإھمال البیت 94 0.53

 التجاھل / اإلھمال 705 2 15.15  ألطفالتخلي األب  عن  ا 188 1.05
 التھدید بالقتل 349 1 7.56 المنع من السفر 159 0.89
 التھدید بالضرب 154 1 6.47 االتھام بإھمال األطفال 72 0.40
 تغیب الزوج عن بیت الزوجیة 999 5.60 الحرمان من التعلیم 31 0.17
 لطالقالتھدید با 757 4.24 الحرمان من األطفال 91 0.51
 الخیانة 769 4.31 االتھام بالسرقة 56 0.31
 التھدید بالطرد 793 4.44 الحرمان من األمومة 47 0.26
 المساومة 445 2.49 التھدید بإنكار األبوة 128 0.72
 العنف ضد األبناء 397 2.22 التمییز في الشغل 14 0.08
 االتھام بالخیانة 327 1.83 التبول علیھا 7 0.04
 التھدید بالتعدد 326 1.83 سوء معاملة 40 0.22

 المنع من زیارة األقارب 262 1.47 ختطاف األبناءا 10 0.05
 التھدید بالتعذیب 522 2.92 خرآ 75 0.42

 المراقبة 283 1.59  المجموع 849 17 100
 التھدید بالحرمان من األطفال 267 1.50   
 تخلي العائلة عن ضحیة العنف 293 1.64    
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   3لحق رقم م 
  أفعال العنف الجنسينسبة  :3جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

   4 ملحق  رقم
  نسبة حاالت العنف المرتبطة بتطبیق القانون: 4جدول 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 األفعال العدد %النسبة

 اإلكراه على ممارسات جنسیة غیر مرغوب فیھا 598 41.38

 االغتصاب 324 22.42

 االغتصاب الزوجي 367 25.40

 التحرش الجنسي 98 6.78

 محاولة االغتصاب 26 1.80

 زنا المحارم 6 0.42

 ارةاإلرغام على الدع 9 0.62

 أخر 17 118

 المجموع 1445 100

 حاالت العنف المرتبطة بتطبیق القانون العدد %النسبة

 إثبات  النسب 575 32
 ثبوت الزوجیة 243 15
 النفقة  220 13
 تعقید  اإلجراءات القانونیة  204 12

 العازباتبالنسبة لألمھات  تعقید اإلجراءات اإلداریة  167 10 
 الضغط على المرأة إلجراء الصلح 56 3
 الطالق عن طریق الھجر 89 5

 الطالق للشقاق 43 3
  التعویض عن الطالق 56 3
  المجموع 1653 100
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  5قم ملحق ر
  حاالت العنف المرتبطة بالحیف القانوني  : 5جدول 

  و بالفراغ القانوني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  6 ملحق  رقم
  : نسبة أفعال العنف االقتصادي و آثاره6جدول  

 

  
  

 حاالت العنف المرتبطة بالحیف القانوني العدد %النسبة

 صعوبة تسجیل أطفال األمھات العازبات في سجل الحالة المدنیة 359 44
 تعدد الزوجات 85  10.5

 لشریك المتابعة بالفساد في حاالت وضع شكایة با 100 12
 اقتسام الممتلكات 30 3.7

 اعتماد أداء الیمین 41 5
 زواج القاصرات 42 5

 حرمان األم العازبة من حق إعطاء اسم من اختیارھا ألوالدھا 79 10
 إسقاط  حضانة األم في حالة زواجھا  24 3
  الوالیة  الشرعیة على األطفال 25 3
  جرائم جنسیة (مواقع إلكترونیة) 18 2

  تعقید إجراءات تحلیل الحمض النووي 4 0.5
  المجموع  807 100

  أفعال العنف المرتبطة بالفراغ القانوني
 أفعال العنف المرتبطة بالفراغ القانوني العدد %النسبة

 إصدار أحكام قیمة على األمھات العازیات 169  44
 غیاب حمایة المرأة المعنفة عند رجوعھا إلى بیت الزوجیة 219 56

 المجموع 388 100

  آثاره  العنف االقتصادي
  أفعال العنف 

  النسبة %  العدد  نوع األثر   %النسبة   العدد  

 37.37 2386 تدني مستوى العیش 43 2166 عدم اإلسھام في مصروف البیت
 30.41 1942 فقدان السكن 27  1385 الطرد من المسكن

 16.41 1048 انخفاض المر دودیة 6 309 االستیالء على الممتلكات
 8.56 547 فقدان العمل 7  342  عدم التوفر على سكن مستقل

 4.74 303 عدم االستقرار في العمل 5  259  تخریب األثات 
 1.73 111 امتھان التسول 5  242  االستیالء على وثائق إداریة

 0.57 37 امتھان الدعارة 2 90 االستیالء على األجرة أوالد خل
 0.15 10 أخر 2 103  المنع من العمل

     1  52  اإلكراه على العمل 
       0.5 24  الطرد التعسفي من العمل

    1  32  الحرمان من اإلرث
    0.1 7  عدم تساوي األجر

    0.8 40  آخر
 100 6384  المجموع   5051  المجموع
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  7ملحق  رقم 
  آثار العنف على الصحة الجسدیة و اإلنجابیة :7جدول 

  
  آثار العنف على الصحة الجسدیة  آثار العنف على الصحة اإلنجابیة

  

 نوع التأثیر العدد %النسبة  نوع التأثیر العدد %النسبة 
 رضوض / كدمات 1498 55.77 اإلصابة بأمراض جنسیة 46 56%

 جروح 900 33.51 اإلجھاض 36 44%
 كسور 122 4.54  المجموع 82 100 
 عاھات 35 1.30   
 التعاطي للمخدرات 19 0.71   

 آخر 30 1.08      
  المجموع 2021 100       

  
 
 
  

  8ملحق  رقم 
 النفسیةعلى الصحة العنف  آثار:8جدول 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفسیة     على الصحة العنف  آثار
  

 نوع التأثیر العدد  %النسبة
 الخوف 968 2 18،12
 األرق 841 1 11،24
 االكتئاب 420 1 8،67
 االنھیار العصبي 809 4،94
 التوتر 059 3 18،67
 الشعور بالحزن 442 2 14،91
 الشعور بالذنب 924 5،64
 النسیان 386 2،36
 الشعور بالمھانة 800 1 10،99
 التفكیر في االنتحار 166 1،01
 نوبات فقدان الوعي 313 1،91
  رمان من المعاشرة الزوجیةالح 182 1،11
 ر المدرسيدالھ  61 0،37
 أخر 11 0،07

  المجموع 16382 100
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   9ملحق  رقم  

  آثار  العنف االقتصادي  : 9جدول 
  

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  10ملحق  رقم   

  طفالھا: نسبة اآلثار االجتماعیة للعنف على المرأة و على أ 10جدول
  
  

  
  
  
 
 
  
  
  
 
 

  آثار  العنف االقتصادي
  النسبة %  العدد  نوع األثر

 37.37 2386 تدني مستوى العیش
 30.41 1942 فقدان السكن

 16.41 1048 انخفاض المر دودیة
 8.56 547 فقدان العمل

 4.74 303 عدم االستقرار في العمل
 1.73 111 امتھان التسول
 0.57 37 امتھان الدعارة

 0.15 10 أخر
 100 6384  المجموع

  اآلثار االجتماعیة للعنف على المرأة  على  أطفالھاار االجتماعیة للعنف ضد المرأة اآلث
 نوع األثر العدد النسبة نوع األثر العدد النسبة
 ألعزلة 1327 28.51 الحرمان من الرعایة العائلیة  1364 33.76
 حمل غیر مرغوب فیھ 490 10.52 التشتت العائلي 937 23.19

 الرفض من طرف العائلة  573 12.31 التعثر الدراسي 282 6.98
 البطالة 599 12.87 ر المدرسيدالھ 209 5.17
 الرفض من طرف المجتمع 530 11.38 السلوك العدواني 176 4.35
 عدم التوفر على سكن قار 765 16.43 الحرمان من النسب  332 8.21
 لالحرمان من األطفا 229 4.92 العزلة 313 7.74
 التخلي عن األطفال 126 2.70  كره األب  241 5.96
  االنقطاع عن الدراسة 9 0.19 أطفال بدون مأوى 56 1.38
 اخر 6 0.13 التعاطي للمخدرات 45 1.11
     اإلجرام  14 0.34
       تشغیل األطفال 15 0.37
        سلعنة األطفال  6 0.14
       التطرف 3 0.07
    اخر 47 1.16
  المجموع 4654 100  جموعلما 4040 100
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   11ملحق  رقم  

   الخصائص السوسیو اقتصادیة للنساء المعنفات زائرات مراكز االستماع  : 11جدول 
  

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  نساء ضحایا العنفلل االقتصادينشاط ال
  النسبة %  العدد  المھتة

 %42  983 1 ربة بیت 
 %3  137 تلمیذة/ طالبة 

 %5  237 موظفة
 %2  91 مستخدمة

 %15  726   خادمة
 %1  53 تاجرة 
 %16  763 عاطلة
 %9  404  عاملة

 %2  74 مھن حرة
 %4  170 مھن صغرى 

 %1  57 أخر
 100 6384  المجموع



  
  

  12 ملحق  رقم
  أرقام لھا دالالت

  
  

حسب تقریر المرصد  2010امرأة خالل سنة  4695فعل عنف مورست ضد   37632 ▪
  مختلفة، مورست ضد كل امرأة. أفعال عنف 8، مما یشكل معدل 2011 لسنة

  فعل وجھت للنساء المشتكیات. 1349احتل التھدید بالقتل أعلى نسب التھدید بمجموع  ▪

أفعال عنف على كل  5امرأة بمعدل  2151فعل عنف جسدي مورس ضد  10419 ▪
 امرأة.

  .خلفت عاھات مختلفةجسدي  حالة عنف 35 ▪

  امرأة. 1055مورس ضد نسي ج فعل عنف 1445 ▪

 اإلكراه على ممارسات جنسیة غیر مرغوب فیھا.بمشتكیة صرحت  504 ▪

 امرأة تعرضت لالغتصاب من طرف غریب 324 ▪

  . الغتصاب الزوجيامرأة تعرضت ل 367 ▪

عن ناتج  أوو اغتصاب زوجي أحالة حمل غیر مرغوب فیھ ناتج عن اغتصاب  803 ▪
  ،من أخد وسائل منع الحمل المنع

 أمراض جنسیة إصابة بالة ح 80 ▪

  حالة إجھاض لھا ارتباط بفعل من أفعال العنف. 53 ▪

  امرأة صرحن بالتفكیر في االنتحار نتیجة ما تعرضن لھ من عنف. 166 ▪

 تسول انھن الحالة نساء صرحن بامتھ111 ▪

  امرأة ضحیة عنف اضطرت المتھان الدعارة 37 ▪

 حرمان منحالة  332رصد إذ سجل المطفال من العنف الموجھ ألمھاتھن،عانى األ ▪
 حالة ھدر مدرسي. 209و حالة تعثر دراسي، 282، لنسببا االعتراف 

  
  
  

  معطیات مستقاة من التقریر السنوي الثالث لمرصد عیون نسائیة
  2011نونبر 


