
عرض السيدة جميلة المصلي، وزيرة  التضامن والتنمية 

االجتماعية والمساواة واألسرة

المملكة المغربية



يروس ، وفي إطار جهود الحكومة املغربية ملواجهة جائحة فالتوجيهات امللكية الساميةتماشيا مع 
20، وعلى إثر إعالن حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني في (COVID-19)كورونا املستجد

مات واستمرار الخد، اإلجراءات الضرورية الستمرار املرفق العمومي املغربية، اتخذت اململكة 2020مارس 
. التي يقدمها القطب االجتماعياالجتماعية 

لف برامجها وتكييف مخت، وجميع مواردها البشرية، بتعبئة جميع مكوناتهاوقامت الحكومة املغربية 
ائحة كرونا في إطار ، والتتبع املستمر لوضعية املواطنات واملواطنين املعرضين أكثر لخطر جمع الظرفية الجديدة

.  ة بالوباءاالختصاصات املوكولة إليها، وتتبع املبادرات املجالية لضمان حماية الفئات الهشة من االصاب
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تعليق الجلسات 

بمختلف محاكم المملكة

تم تنظيم جلسات 

”المحاكمة عن بعد“

إغالق األسواق 

ت والمحالاألسبوعية

العمومية غير الضرورية

إصدار مرسوم بقانون يتعلق

بسن أحكام 

ةخاصة بحالة الطوارئ الصحي

جراءاتاإل

اإلستباقية

اإلجراءات العامة
بمجرد اكتشاف 

أول حالة بالمغرب 
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اإلجراءات العامة

إحداث الصندوق الخاص

لتدبير جائحة فيروس كورونا 

لتغطية النفقات االستعجالية

إلزامية وضع 

الكمامة

دتوفير العملية التعليمية عن بع

ت التحسيسيةت والحمالالالوص :الحجر الصحي

البقاء في المنازل وعدم مغادرتها

إال للضرورة القصوى

جعل خبرة الطب العسكري

سندا للطب المدني 
استمرار تمويل األسواق

بالمواد األساسية

ضمان استمرار عمل

المرافق العمومية األساسية



حامية النساء حضااي العنف
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19-النساء ضحايا العنف في ظل جائحة كوفيد

(1)اجلاحئة معطيات حول العنف الأرسي يف ظل 

6

ىل 20ما بني جسلت النياابت العامة مبحامك اململكة خالل الفرتة  تتعلق مبختلف أأنواع شاكية 892ما مجموعه 2020أأبريل 20مارس ا 

قضية فقط من هذا 148، بيامن مت حتريك ادلعوى العمومية يف ..(اجلسدي واجلنيس والاقتصادي والنفيس)العنف ضد الن ِّساء 

.الن وع، يف انتظار انهتاء الأحباث يف ابيق الشاكايت

ن عدد املتابعات من أأجل العنف ضد النساء قد اخنفض خال2020أأبريل 30وحسب دورية رئاسة النيابة العامة مؤرخة يوم  ل ، فا 

متابعة شهراي يف الأحوال 1500متابعة بداًل من 148)الفرتة املذكورة عرش مرات عن املعدل الشهري لهذا النوع من القضااي 

ن هذه النس بة، حسب (شاكية892)وحىت عىل افرتاض ثبوت الأفعال املش تىك مهنا يف اكفة الشاكايت املتوصل هبا (.العادية ، فا 

.من قضااي العنف ضد النساءيف املائة من املعدل املسجل يف الأحوال العادية 60نفس ادلورية، متثل فقط حوايل 

قامة دعاوى النفقة ابحملعرف  ، نظرا للوضعية امكالعنف الاقتصادي تطورا ملحوظا، خاصة الشق املتعلق ابلنفقة حيث ال ميكن ا 

أأو يف حاةل امتناع الزوج . نالراهنة اليت متر مهنا البالد، مما صعب ظروف العيش اليويم لبعض النساء املطلقات والكفيالت لأبناهئ

.  عن تأأدية ما بذمته يمت اعتقاهل، دون أأن تس تفيد الطليقة من نفقهتا



(2)اجلاحئة معطيات حول العنف الأرسي يف ظل 

7

اذلي أأجرته املندوبية "تأأثري فريوس كوروان عىل الوضع الاقتصادي والاجامتعي والنفيس للأرس"حول البحث الوطين من بني نتاجئ 

ىل 14السامية للتخطيط يف الفرتة املمتدة من  ":الأرسيةأأثر احلجر الصحي عىل العالقات "حمور ، ويف 2020أأبريل 23ا 

من الأرس أأن عالقاهتا الأرسية ( %10)وعرب.الصحيبظروف احلجر من الأرس عن عدم تأأثر العالقات داخل الأرسة ( %72)عرب ❖

.سلمية وأأكرث متانة

.الأرسيةبتدهور العالقات عن شعورها ( يف الوسط القروي% 12ويف الوسط احلرضي % 20)الأرس من % 18عربت وابملقابل ❖

أأشخاص أأو 5وكذا يف صفوف الأرس املكونة من ( %13)الغنية مقارنة ابلأرس ( %19)الفقرية الأرس وهذا الشعور هو أأعىل يف أأوساط 

وكذا ابلنس بة للأرس اليت تعيش يف مسكن مكون من غرفة%(.7)خشصني مقارنة ابلأرس الصغرية احلجم املكونة من ( %23)أأكرث 

%(.16)أأكرث أأربع غرف أأو بهمقارنة بتكل اليت تعيش يف مسكن ( %22)واحدة 

19-النساء ضحايا العنف في ظل جائحة كوفيد



ة التدابير ذات الطابع اإلجتامعي

اءإجراءات ذات بعد استراتيجي لتطويق ظاهرة العنف ضد النس

2030-2020إعداد االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للفترة 1.

:رئيسة االتحاد الوطني لنساء المغربمريم لالتحت الرئاسة الفعلية لألميرة الجليلة إعالن مراكش لمناهضة العنف ضد المرأةتوقيع•

 ة والشباب التربية الوطنية والصحة، والثقاف: االلتزامات للقطاعات المعنية بقضية العنف ضد النساءيشكل مجموعة من

يس والرياضة، الناطق والتضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئ

البصري-النيابة العامة، والهيأة العليا لالتصال السمعي

التزامات وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة:

 مركزا الستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف65توفير

 المساعدين االجتماعيين المؤهلين للتكفل بالنساء ضحايا العنفمضاعفة خريجي المعهد العالي للعمل االجتماعي لتوفير

 ن بالتكفلوإعدادهن للخروج وفتح آفاق لتمكينهن بتنسيق مع المتدخلين المعنييلمواكبة النساء داخل مراكز اإليواء « حماية» بروتوكول إعداد

إعداد وتنفيذ برنامج شامل لتكوين المهنيين العاملين في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.3

:المدخل القانوني من خالل. 4

 اإلجتماعيينقانون العاملين

 وخصوصا دفتر التحمالت الخاص بالمراكز المتعددة الوظائف65.15النصوص التطبيقية للقانون

الدراسات واألبحاث: تطوير المعرفة بالظاهرة . 5



لكنا"صعبةيةوضع يفوالفتياتالنساءلفائدةوادلمعلالس امتعمنصة

ىلالرامية،"معك انهتاك،أأيمنحقوقهاوحاميةاملرأأةبوضعيةالهنوضا 

ويه.ابلرابط2020يناير29الأربعاءيومانطالقهتاأأعطيتواليت

فيهاتخططريقعنالأس بوعأأايمطيةلساعة24/24مفتوحةمنصة

احملمولاتفالهعىلجماانحتميهليمتذيكتطبيقوكذا،(8350)مبارش

حكوميةتقطاعاعدةمعبرشاكةاملغربلنساءالوطينالاحتادأأحدهثا

.الفاعلنيمنومجموعةوطنيةومؤسسات
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19-وفيدتوفير الخدمات األساسية للنساء والفتيات ضحايا العنف في ظل جائحة ك
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:خدمات الأمن الوطين

.خلية اتبعة ملصاحل الرشطة القضائية132اخلالاي املؤسساتية للتكفل ابلنساء حضااي العنف •

لكنا "وخط املنصة 19تلقي الشاكايت مبارشة عرب املداومة أأو ابالتصال عن طريق اخلطني الهاتفيني •

.  8350" معك

فعمليا، تنقيل ومرافقة . ةاملعنفيمت التجاوب مع االتصاالت الهاتفية عىل الفور، الانتقال ملقر سكىن املرأأة •

ىل أأخرى يوجد هبا أأحد أأقارهبم، تيسري  يواءملركزالولوهجاحضااي العنف الزويج من مدينة ا  . لال 

ىل 2020مارس 20تسجيل اخنفاض يف نس بة الشاكايت خالل الفرتة املمتدة من • أأبريل مقارنة مع 30ا 

.نفس الفرتة من الس نة الفارطة

لعنف توفير الخدمات األساسية للنساء والفتيات ضحايا ا

19-في ظل جائحة كوفيد
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:اخلدمات الصحية

عادة تنظمي معل وحدات • ص لتدبري اجلاحئة عرب اجلهات وحسب العرض الصحي اخملصالتكفل ابلنساء والأطفال حضااي العنف ا 

بقاء عىل خالاي التكفل ابلنساء يف اجلهات اليت أأش ار البحث الوطين الثاين أأهنا حبيث ونظرا للضغط عىل املنظومة الصحية مت اال 

.تعرف نس با مرتفعة النتشار العنف كجهة ادلار البيضاء وغريها

هبواتف نقاةل من ( وحدة 113حوايل )الوحدات املدجمة للتكفل ابلنساء والأطفال حضااي العنف ابملستشفيات العمومية تزويد •

عن بعد والتنس يق من أأجل احلصول عىل الشهادة الطبيةاال س امتعتقريب اخلدمات للضحااي وتفعيل أأجل 

طالق خربة وطنية لوضع • وادلمع لفائدة النساء والأطفال حضااي العنفمنصة رمقية للتحسيس ا 

لعنف توفير الخدمات األساسية للنساء والفتيات ضحايا ا

19-في ظل جائحة كوفيد
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:خدمات قطاع العداةل

الفعلية يف اخلدمات املقدمة للمرتفقنياملداومةضامن •

طالق • بتنس يق مع السلطة القضائيةاحملاكامت عن بعد ا 

لكرتونية للنياابت العامة مبختلف حمامك اململكة توفري • ملوقع الرمسي لرئاسة النيابة العامة املذكورة عناويهنا ابأأرقام الهاتفية وحساابت ا 

خدمة التكفل النفيس والقانوينعن بعد لفائدة النساء والأطفال و توفري خدمة الاس امتع توفري •

حداث • للتكفل ابلفئات الهشةمنصة اجامتعية ا 

لعنف توفير الخدمات األساسية للنساء والفتيات ضحايا ا

19-في ظل جائحة كوفيد
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:خدمات قطاع اخلدمات الاجامتعية

يواء احلاالمركزا للتكفل ابلنساء حضااي العنف 63توفري • ت، وكذكل للتنس يق مع ُهيئت فهيا الرشوط الرضورية الس تقبال وا 

. الفاعلني احملليني محلاية النساء والتبليغ واملواكبة، حسب حاجيات لك حاةل

شارة الفاعلني مبا فهيم املنصة الوطن بأأسامء هذه املراكز ومعطيات التواصل معها، وضع الحئة مت • «لكنا معك»ية رهن ا 

عداد بروتوكول الرشوع يف • عدادهن للخروج وفتح أ فاق لمتك ملواكبة النساء داخل مراكز اال يواء « حامية»ا  يهنن بتنس يق مع وا 

عالن مراكش لوقف العنف ضد النساء»تفعيل ) املتدخلني املعنيني ابلتكفل  ات حكومية، حتت الرئاسة وقعت عليه س بعة قطاعاذلي« ا 

(2020مرمي يف مارس لالالفعلية للأمرية اجلليةل 

لعنف توفير الخدمات األساسية للنساء والفتيات ضحايا ا

19-في ظل جائحة كوفيد



عربالاجامتعيلتواصلامواقعوعىلالصحافةيفواملتداوةلعهنااملبلغالعنفحلاالتاملبارشالتتبع•

طاريفوذكلعهنا،واملبلغاملرصودةاحلاالتمنللعديدالالزمادلمعتوفري مندوبياتمعس يقتن ا 

اال يواءخدمةبتوفرياءسو الالزمة،امحلايةلتوفريالتدخلقصدالأقالمي،خمتلفيفالوطينالتعاون

جراءاتابيقأأواملس تعجةلللحاالت والنياابتاملليكوادلركالرشطةمصاحلمعبتنس يقامحلاية،ا 

احملليةالسلطاتوكذاالعامة

بعدعنالاس امتعخدماتمنصعبةوضعيةيفالنساءاس تفادة•

ماالاس امتعومراكزاملديناجملمتعمعالرشاكةتعزيز• تقدمييفلقامئةاالرشأاكتاستامثرخاللمنا 

العنفحضاايوالفتياتالنساءمواكبةيفتسامهجديدةرشأاكتبناءخاللمنأأوبعدعنخدمات

19-كوفيدجاحئةظليف
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19-وفيدتوفير الخدمات األساسية للنساء والفتيات ضحايا العنف في ظل جائحة ك



اد الوطين لنساء لالحت" لكنا معك"التبليغ عن طريق املنصة الهاتفية 

8350املغرب عىل الرمق الهاتفي اجملاين 

ت العامة مبختلف حمامك التبليغ عن طريق الأرقام الهاتفية واحلساابت اال لكرتونية للنيااب

اململكة املذكورة عناويهنا ابملوقع الرمسي لرئاسة النيابة العامة 

بة العامة عرب التبليغ عن طريق الشاكية اال لكرتونية لرئاسة النيا

plaintes@pmp.ma.: حساهبا 

تطوير وسائل التبليغ عن العنف ضد النساء

mailto:.plaintes@pmp.ma


موقع إلكتروني خاص 



طالق محةل رمقية  :حسيس مبخاطر العنف يف ظل اجلاحئةت لل ا 

ساكن والتعاون ابدرت وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة، بدمع من صندوق الأمم املتحدة لل 

طالق 2020أأبريل26البلجييك، بتارخي  ىل ا  فتيات يف محةل رمقية للتوعية والتحسيس ملنع العنف ضد املرأأة وال ا 

.حلجر الصحي، ويه امحلةل اليت ستس متر طيةل فرتة اعامتد بالدان ال جراءات اس ياق أأزمة الفريوس التايج

:أأهداف امحلةل الرمقيةأأمه 

.رئ الصحيةمنع أأفعال العنف ضد النساء والفتيات، وال س امي العنف املزنيل، اذلي قد ينجم عن تطبيق حاةل الطوا•

توعية املواطنني بأأثر احلجر الصحي عىل تزايد العنف املزنيل ضد النساء والفتيات•

تعريف النساء والفتيات املعرضات خلطر العنف املزنيل بتدابري امحلاية والرعاية املتاحة لهن•

ضد النساء والفتياتتقدمي مناذج حول املشاركة اال جيابية للرجال والفتيان يف س ياقات الأزمة الصحية، من أأجل جتنب العنف•

. أأمهنن وسالمهتنفتح اجملال أأمام املبادرات التوعوية اال جيابية دلمع النساء والفتيات املعرضات خلطر العنف حفاظا عىل•
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19-التوعية بمخاطر العنف المنزلي في ظل جائحة كوفيد

https://www.facebook.com/MSDEFMaroc/videos/239081403815899/?__tn__=,d,P-R&eid=ARCTA_8pMe2Tlb4Y3qJcErg6S1CrsNhUqNMHNRdMClljt8Rs-0H5EBpUMdj04B17T7Hj775re6CdEvqa


:الرمقيةالتوعوية مكوانت امحلةل 

ملرأأة يف أأوىل حول موضوع العنف ضد اوصةل حتسيس ية •

لأمازيغية ابلعربية وا)املغرب يف س ياق احلجر الصحي 

(والفرنس ية

من 24ية ل اثنية تضم رسائل توعو كبسوةل حتسيس ية •

عالميني وخشصيات عامة و مجعوينيمؤثرين وفنانني وا 

(ةابلعربية والأمازيغية والفرنس ية ولغة اال شار )

ل الرتوجي للحمةل عىل مس توى ش باكت التواص•

(مليون مشاهدة2,7أأكرث من )الاجامتعي 
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19-التوعية بمخاطر العنف المنزلي في ظل جائحة كوفيد
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19-التوعية بمخاطر العنف المنزلي في ظل جائحة كوفيد

(2020ماي 27أبريل إلى 27حصيلة مؤقتة من )حصيلة الحملة التوعوية لوقف العنف ضد النساء 



بةالنساء في وضعية صع

Salama-سالمة"حصيةحقيبةتوفري• Kit"طاريفوذكل،"19كوفيد"فريوسمنللوقاية رشاكةا 

والعاملنيواملس تفيداتالعنف،حضاايالنساءتس هتدفللساكن،املتحدةالأممصندوقمع

القابالت،س اميوالالصحيني،واملهنينياحلوامل،والنساءللنساء،الوظائفاملتعددةابلفضاءات

شارةرهنوضعهامعاملغرب،يفمناطقعدةيفوذكلوالسجينات،واملهاجرات، باكتالش  ا 

املس هتدفةالفئاتعىللتوزيعهاوامجلعيات

هشاشةعيةوض يفاواجلاحئةمناملترضراتللنساءوعيين,,,مطلقاترامل،أأ )مبارشمايلدمع•



بةالنساء في وضعية صع

شاكلية الاس هتداف وامحلاية الاجامتعية والمتكني الاقتصادي للنس جراءات ملعاجةل ا  اءا 
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جراءات لتوفري رشوط العمل الالئق والسلمي • واال دماج وزارة الشغل: اختاذ ا 

املهين

حدايت املرتبطة اذلي رشع فيه املغرب لرفع التترسيع ورش امحلاية الاجامتعية •

هبذا اجملال وخصوصا يف صفوف النساء

ين من املتعلق مبنظومة اس هتداف املس تفيد72.18القانون رمق املصادقة عىل •

حداث الواكةل الوطنية للسجالت  دايت لرفع حتبرامج ادلمع الاجامتعي واب 

اس هتداف املواطنات واملواطنني ابدلمع املبارش

امتعي التحضري التفاقيات رشاكة بني القطب الاج•

وامجلاعات الرتابية املعنية

للنساء  الربانمج الوطين املندمج للمتكني الاقتصادي•

جراءات وتدابري للهنوض بوضعي ة النساء  اذلي يشمل ا 

واملقاوةل النسائية

دلمع مقاوةل الش باب« انطالقة»برانمج •



:ختفيف الوقع الاقتصادي والاجامتعي عىل النساء•

:احللول السارية املفعول
(السجل الاجامتعي املوحد) س ياسة اس هتداف الفئات يف وضعية صعبة •

تطوير امحلاية الاجامتعية•

تفعيل مقتضيات الربانمج الوطين املندمج للمتكني الاقتصادي للنساء•

«انطالقة»برانمج : الهنوض ابملقاوةل النسائية•

تطوير اخنراط الفاعلني احملليني يف قضااي الهنوض ابملساواة•

وتقيميه 103.13لقانون مواكبة تنفيذ ا: تطوير أأساليب حامية النساء من العنف والمتيزي يف لك الفضاءات والأعامر•
2030-2020واعامتد اسرتاتيجية جديدة ملناهضة العنف ضد النساء 
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بعض التحديات



المرأة المغربية
نافي الصفوف األمامية لمواجهة جائحة كورو
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المرأة المغربية في المجال االجتماعي
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المرأة المغربية في التعليم
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المرأة المغربية في الصحة
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منالمرأة المغربية في توفير األ
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اديالمرأة المغربية في النسيج االقتص
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...عامالت وعمال النظافة التضحية والعرفان 
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مع خالص التحيات

عرض السيدة جميلة المصلي، وزيرة  التضامن والتنمية 

االجتماعية والمساواة واألسرة

المملكة المغربية


