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 ! ا العنف متأثرات بشكل مضاعف : النساء ضحاي   19وباء كوفيد 

قرار إعالن   2020مارس   20، اتخذت بالدنا منذ  19في سياق دولي مطبوع بتعبئة عامة من أجل وقف والحد من انتشاركوفيد 

حالة الطوارئ الصحية وفرضت الحجر الصحي المنزلي على السكان. إن الجمعيات الموقعة أسفله، إذ تحيي الجهود المبذولة من  

ختلف المؤسسات منأجل مكافحة هذا الوباء وتؤكد التزامها وتضامنها ودعمها، تجد نفسها منشغلة بمصيرالنساء والفتيات  طرف م

 .ضحايا العنف

بالفعل، فخالل هذه الفترة من الحجر الصحي ستجد هؤالءالنساء والفتيات ضحايا العنف الزوجي واألسري في وضع العزل، مما  

ف من جديد، كما أظهرت ذلك اإلحصائيات األخيرة عبر أنحاء العالم، إذ ال تستطيع هؤالء النساء  سيزيد من خطرالتعرض للعن 

والفتيات المتواجدات مع المعتدين في نفس الفضاء أن يدافعن عن أنفسهن أويغادرن المنزل لطلب المساعدة. إذ سيجدن أنفسهن  

الوضع يصبح أكثر إثارة للقلق ألن مراكز االستماع والتوجيه  لوحدهن و محرومات من جميع سبل االنتصاف والحماية، إن هذا 

القانوني ، التي تم إنشاء أغلبها من طرف الجمعيات ، مغلقة كما أن وسائل العمل عن بعد عاجزة عن تقديم المساعدة والدعم  

 .الالزمين

لم تصدر وزارة التضامن والتنمية االجتماعية  أيام من الحجر الصحي،  10إن الجمعيات الموقعة إذ تسجل باستنكار أنه بعد أكثرمن  

والمساواة واألسرة أي بالغ ولم تتخذ أي تدابير لحماية النساءوالفتيات ضحايا العنف خالل هذه الفترة التي يمر بها المغرب باألزمة  

اءضحايا العنف الزوجي خالل  الوبائية، فإنها تطالب السلطات العمومية بمضاعفة يقظتها وحذرها ووضع تدابير ملموسة لحماية النس

 :فترة الحجر الصحي، والسيما من خالل

إطالق حملة تحسيسية واسعة النطاق ضد العنف ضد النساء والفتيات أثناء الحجر الصحي، باللغتين العربية واألمازيغية تعتمد   §

ات التواصل االجتماعية ومن خالل وصالت  قنوات التواصل الوطنية والمحلية المختلفة في هذه الحالة: التلفزيون واإلذاعة وشبك

 .القرب التي تقوم بها السلطات حاليا للتحسيس بضرورة المحافظة وإنجاح عملية الحجر

إضافة إلى مهام السلطات العمومية التأكيد على مراعاة واحترام الحجر الصحي لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف؛ ووضع أنظمة  

 إنذار من أجل التدخل في حاالت االعتداء؛

رار خدمات  جمع ونشرعناوين مراكز تقديم الشكاوى والمنصات وخدمات المساعدة المؤسساتية والجمعوية التي تضمن استم

 االستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف خالل فترة الحجر الصحي؛ 

دعم الجمعيات من أجل تمكينها من االستمرار في تقديم خدمات االستماع أو المرافقة عن بعد أوالتكفل بالنساء ضحايا العنف وتوسيع  

 نطاقها؛

 األزواج المعنفين عن الضحايا؛وضع التعاون الوطني لبنيات استقبال النساء من أجل إبعاد  §

 . اخذ وزارة العدلبعين االعتبار استعجالية القضايا المرتبطة بالنفقة §

 

القيام بتفعيل اإلصالحات القانونية والمؤساستية المالئمة ، ووضع آليات النهوض بحقوق النساء وحمايتها، مباشرة بعد انتهاء هذه  

 .األزمة

النساء والفتيات،تقع على عاتق الجميع، لذاتطالب الجمعيات الموقعة على هذا البالغ المواطنين إن مسؤولية مناهضة العنف ضد 

والمواطنات بالحذر، واليقظة تجاهبعضهم البعض ، والتضامن وإدانة أي فعل من أفعال العنف التي يمكن أن تتعرض لهجاراتهم  

 .وتقديم المساعدة للضحايا

 2020ابريل   2

 بالترتيب األبجدي  الجمعيات الموقعة 

 جمعية األيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامةوالمواطنة  -

 جمعية تطلعات نسائية  -



 جمعية وداد للمرأة والطفل مراكش  -

 جمعيةاأللفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوبالشرقي  -

 جمعية األيادي الحرة  -

 جمعية التضامن النسوي  -

 لنساء المغرب  الجمعية الديمقراطية -

 الجديدة  - جمعية السناء النسائية -

 جمعية السيدة الحرة للمواطنة و تكافؤالفرص جهة طنجة تطوان الحسيمة -

 الجمعية المغربية للدفاع عن حقوقالنساء -

 الجمعيةالمغربية لمناهضة العنف ضد النساء  -

 جمعية النخيل للمرأة والطفل  -

 ازباتبني ماللجمعية انصات لحماية االمهات الع  -

 جمعية حركة التويزة بنكرير -

 جمعية شمل لألسرة والنساء  -

 جمعية صوت المرأة األمازيغية  -

 جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس  -

 مكناس -جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء -

 جمعية نساء الجنوب  -

 جمعية نساء المناطق الجبلية  -

 جمعية نعمة للتنمية -

 جمعية واد سرو خنيفرة  -

 2000جمعية وجدةعين الغزال   -

 منتدى بدائل المغرب  -

 منظمة حريات اإلعالم و التعبير ـ حاتم  -

 المنظمة المغربية لحقوق االنسان  -

 الجمعية المغربية للنساء التقدميات  -

 إلنسانالجمعية المغربية لحقوق ا -

 جسور ملتقى النساء المغربيات  -

 المنتدى المغربي من أجل الحقيقة واإلنصاف  -

 المنتدى الجمعوي ألسفي  -

 جمعية شمل  -

 مؤسسة يطو  -



 جمعية عدالة  -


