املوهداا املبذوةل يف مداهجة جاحئة
كدروان وآاثرها عىل النساء
منظمة المرأة العربية  11 :يونيو 2020

تصميم العرض
الس ياق العام
-1التدابري و الإجراءا املتخدة ملداهجة جاحئة كدروان يف صفدف النساء
عىل املس تدى الصحي
عىل مس تدى الرتبية والتعلمي
عىل املس تدى الاقتصااي
 -2الإجراءا الدقائية و امحلائية و التكفلية حملاربة العنف املزنيل
التنس يق يف حماربة العنف
التدابري التحسيس ية و التدعدية
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الس ياق العام
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-

-

جائحة فيروس كورونا املستجد) : (COVID-19وباء عالمي مس تقريبا  148دولة
الجائحة مست جميع مكونات املجتمع و أفراد األسرة و في مقدمتهم النساء
تواجد النساء في الصفوف األولى و األمامية ملواجهة الوباء  :طبيبات ،نساء األمن ،معلمات ،عامالت. . . ،
التوجيهات امللكية السامية  :إعالن حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني في  20مارس
2020
صدور مرسوم القانون املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
 اتخاذ الحكومة املغربية مجموعة من اإلجراءات اإلحترازية اإلستباقية و الوقائية و الحمائيةاتخاد وزارة التضامن والتنمية الجتماعية واملساواة واألسرة ،اإلجراءات الضرورية لستمرار املرفق
العمومي واستمرار الخدمات الجتماعية التي يقدمها القطب الجتماعي وتعبئة الجمعيات الشريكة لها في
مختلف املجالت ،وتوفير املعلومة ونشرها في الصحافة الوطنية والدولية.
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التدابير و اإلجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا
في صفوف النساء
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على المستوى الصحي

 -التوجيهات امللكية السامية قصد إحداث صندوق خاص بتدبيرمواجهة وباء فيروس كورونا و فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات
 -تواجد النساء في الصفوف األمامية للتضحية وتقديم العالج:الطبيبات ،املمرضات ،املساعدات اإلجتماعيات. . . ،
  -تطوير البحث العلمي في املجال الصحي  :ثم تطوير آلية للكشفعن الفيروس COVID19من طرف مؤسسة مغربية ترأسها امرأة
»»Foundation MAScir

المرأة المغربية في الصحة
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توزيع الحقيبة الصحية على النساء واألشخاص في وضعية إعاقة في
المناطق القروية والشبه الحضرية
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على مستوى التربية والتعليم

-

 -قرار وزارة التربية الوطنية لستمرار و مواصلة التعليم عن بعد

  -وضع منصات رقمية مجانية للتعلم عن بعد و للدعم التربوي للفائدة التلميذاتوالتالميذ
  -زاوجت األمهات بين تدبير عملهن املنزلي و مواكبة أطفالهن في التعليم و التمدرس عنبعد

على المستوى السوسيو-إقتصادي

-

-

إطالق عملية الدعم املؤقت لألسر املستفيدة من خدمة الرميد :إعانة مالية فياحترام للتدابير الصحية
منح تعويض شهري جزافي قدره  2000درهم لفائدة األجراء واملستخدميناملتوقفين مؤقتا عن العمل نساء أو رجال و املصرح بهم في الصندوق الوطني
للضمان الجتماعي
إحداث آلية جديدة للضمان لدعم املقاولت ومنهم املقاولت النسائية »ضمانأكسجين»
 مشاركة النساء في صنع الكمامات بنسبة مهمة غطت الحاجيات الوطنية وأصبح املغرب من الدول املصدرة لها

المرأة المغربية في النسيج الوطني
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 -2اإلجراءات الوقائية و الحمائية و التكفلية لمحاربة
العنف المنزلي
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محاربة العنف ضد النساء في
سياق الجائحة

  -تدفري  63مركزا للتكفل ابلنساء حضااي العنف هُيئت فهيا الرشوط الرضورية لس تقبال وإايداء احلال ،وكذكل للتنس يق مع الفاعلني احملليني محلاية النساء والتبليغ واملداكبة ،حسب حاجيا لك حاةل.
  -امع منصة لالس امتع وادلمع لفائدة النساء والفتيا يف وضعية صعبة "لكنا معك" ،الرامية إاىل الهندض بدضعيةاملرآة وحامية حقدقوها من آي انهتاك ،واليت آعطيت انطالقهتا يدم الربعاء  29يناير  2020ابلرابط .ويه منصة
مفتدحة  24/24ساعة طيةل آايم الس بدع عن طريق خط هاتفي مبارش ( ،)8350وكذا تطبيق ذيك يمت
حتميهل جماان عىل الوهاتف احملمدل آحدهثا الاحتاا الدطين لنساء املغرب برشاكة مع الدزارة ومجمدعة من الفاعلني
املؤسساتيني.
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التنس يق يف حماربة العنف
 التتبع املبارش حلال العنف املبلغ عهنا واملتداوةل يف الصحافة وعىل مداقع التداصلالاجامتعي عرب تدفري ادلمع الالزم للعديد من احلال املرصداة واملبلغ عهنا ،وذكل يف
إاطار تنس يق مع مندوبيا التعاون الدطين يف خمتلف القالمي ،قصد التدخل لتدفري
امحلاية الالزمة ،سداء بتدفري خدمة الإيداء للحال املس تعجةل آو ابيق إاجراءا
امحلاية ،بتنس يق مع مصاحل الرشطة وادلرك املليك والنيااب العامة وكذا السلطا
احمللية و اللجنة الدطنية للتكفل ابلنساء حضااي العنف
 اس تفااة النساء يف وضعية صعبة من خدما الاس امتع عن بعد؛14

المرأة المغربية في توفير األمن
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إاجراءا التبليغ عن العنف ضد النساء
التبليغ عن طريق الرقام الوهاتفية واحلسااب الإلكرتونية للنيااب العامة مبختلف حمامك اململكة
املذكدرة عناويهنا ابملدقع الرمسي لرئاسة النيابة العامة

التبليغ عن طريق الشاكية الإلكرتونية لرئاسة النيابة العامة عرب حساهبا
plaintes@pmp.ma. :
التبليغ عن طريق املنصة الوهاتفية "لكنا معك" لالحتاا الدطين لنساء
املغرب عىل الرمق الوهاتفي املاين 8350
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النساء في وضعية صعبة

 الإاماج الرسي لعدا كبري من النساء يف وضعية الشارع خالل فرتة احلجر الصحيبتنس يق مع السلطا احمللية
 -تقدمي مساعدا غذائية لعدا كبري من النساء ( :آرامل ،مطلقا  ،هماجرا )..

وكخالصة :فقد مت تنفيذ الإجراءا الاس تعجالية اليت اختذهتا الدزارة ملداكبة النساء يف وضعية
صعبة والنساء حضااي العنف آو احملمتل تعرضوهن للعنف ،وكذا النساء يف وضعية إاعاقة واملس نا
وغريهن.
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المرأة المغربية في المجال االجتماعي
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التحسيس و التوعية
اإطالق محةل رمقية للتحسيس مبخاطر العنف يف ظل اجلاحئة:
ابار وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والرسة ،بدمع من صندوق المم املتحدة للساكن والتعاون
البلجييك ،بتارخي  26آبريل 2020اإىل اإطالق محةل رمقية للتدعية والتحسيس ملنع العنف ضد املرآة والفتيا يف
س ياق آزمة الفريوس التايج ،ويه امحلةل اليت ستس متر طيةل فرتة اعامتا بالاان لإجراءا احلجر الصحي.

آمه آهداف امحلةل الرمقية:
• منع آفعال العنف ضد النساء والفتيا  ،ول س امي العنف املزنيل ،اذلي قد ينجم عن تطبيق حاةل الطدارئ
الصحية.
• تدعية املداطنني بأثر احلجر الصحي عىل تزايد العنف املزنيل ضد النساء والفتيا ؛
• تعريف النساء والفتيا املعرضا خلطر العنف املزنيل بتدابري امحلاية والرعاية املتاحة لوهن؛
• تقدمي مناذج حدل املشاركة الإجيابية للرجال والفتيان يف س ياقا الزمة الصحية ،من آجل جتنب العنف ضد
النساء والفتيا ؛
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التحسيس و التوعية
مكدان امحلةل التدعدية الرمقية:
• وصةل حتسيس ية آوىل حدل مدضدع العنف ضد املرآة
يف املغرب يف س ياق احلجر الصحي (ابلعربية والمازيغية
والفرنس ية)
• كبسدةل حتسيس ية اثنية تضم رسائل تدعدية ل  24من
مؤثرين وفنانني وإاعالميني وخشصيا عامة و مجعديني
(ابلعربية والمازيغية والفرنس ية ولغة الإشارة)

• الرتوجي للحمةل عىل مس تدى ش باك التداصل
الاجامتعي (آكرث من  2,7مليدن مشاهدة)
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التحسيس و التوعية

حصيةل
مؤقتة من
 27آبريل
إاىل 27
ماي
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النساء في وضعية صعبة

إاجراءا ملعاجةل وضعيا خاصة آخرى
•
•
•

النساء املعيال لرسهن
النساء العامال يف الضيعا
النساء بدون مأوى واللدايت مت اإيداؤهن ( مع آطفالوهن )
يف مراكز التعاون الدطين  :تقريبا  400امرآة
النساء احلرفيا
التعاونيا النسائية

•
•
22

• التحضري لتفاقيا رشاكة بني القطب
الاجامتعي وامجلاعا الرتابية املعنية
• اإعداا الربانمج الدطين املندمج للمتكني
الاقتصااي اذلي يشمل اإجراءا مالمئة
لوهذه الدضعيا

عامالت وعمال النظافة التضحية والعرفان ...
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معطيا حدل العنف الرسي يف ظل اجلاحئة

جسلت النيااب العامة مبحامك اململكة خالل الفرتة ما بني  20مارس اإىل  20آبريل  2020ما مجمدعه  892شاكية تتعلق مبختلف
آنداع العنف ضد ِّالنساء (اجلسدي واجلنيس والاقتصااي والنفيس ،)..بيامن مت حتريك ادلعدى العمدمية يف  148قضية فقط من
هذا الندع ،يف انتظار انهتاء الحباث يف ابيق الشاكاي .
وحسب اورية رئاسة النيابة العامة مؤرخة يدم  30آبريل  ،2020فاإن عدا املتابعا من آجل العنف ضد النساء قد اخنفض
خالل الفرتة املذكدرة عرش مرا عن املعدل الشوهري لوهذا الندع من القضااي ( 148متابعة بد ًل من  1500متابعة شوهراي يف
الحدال العااية) .وحىت عىل افرتاض ثبد الفعال املش تىك مهنا يف اكفة الشاكاي املتدصل هبا ( 892شاكية) ،فاإن هذه النس بة،
حسب نفس ادلورية ،متثل فقط حدايل  60يف املائة من املعدل املسجل يف الحدال العااية من قضااي العنف ضد النساء.
24

معطيا حدل العنف الرسي ي ظل اجلاحئة
من بني نتاجئ البحث الدطين حدل "تأثري فريوس كدروان عىل الدضع الاقتصااي والاجامتعي والنفيس للرس" اذلي آجرته املندوبية
السامية للتخطيط يف الفرتة املمتدة من  14اإىل  23آبريل  ،2020ويف حمدر "آثر احلجر الصحي عىل العالقا الرسية":
 عرب ( )%72من الرس عن عدم تأثر العالقا ااخل الرسة بظروف احلجر الصحي .وعرب( )%10من الرس آن عالقاهتا الرسية
سلمية وآكرث متانة.
 وابملقابل عرب  %18من الرس ( %20يف الدسط احلرضي و %12يف الدسط القروي) عن شعدرها بتدهدر العالقا
الرسية .وهذا الشعدر هد آعىل يف آوساط الرس الفقرية ( )%19مقارنة ابلرس الغنية ( )%13وكذا يف صفدف الرس املكدنة من 5
آشخاص آو آكرث ( )%23مقارنة ابلرس الصغرية احلجم املكدنة من خشصني ( .)%7وكذا ابلنس بة للرس اليت تعيش يف مسكن مكدن
من غرفة واحدة ( )%22مقارنة بتكل اليت تعيش يف مسكن به آربع غرف آو آكرث (.)%16
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منجزات الوزارة في مجال المرأة خالل فترة الحجر الصحي

بلدرة الربانمج الدطين املندمج للمتكني الاقتصااي للنساء
حتيني آرضية الاسرتاتيجية الدطنية ملناهضة العنف ضد النساء 2030-2020
 إاعداا تقرير البحث الدطين الثاين حدل العنف ضد النساء
 إاعداا تقرير حدل وضعية املرآة املغربية يف آرقام -نرشة املساواة
 إاجناز تقرير حصيةل " إاكرام  "2لس نة 2019
 إاعداا خطة تكدين همنيي املراكز املتعداة الدظائف للنساء
 إاعداا كتيب حدل اخلطة احلكدمية للمساواة « إاكرام»2
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الخاتمة

مكنت آزمة وابء كدروان من اإس تخالص العرب من آجل بناء مس تقبل آفضل عىل آن تكدن
مقاربة الس ياسا العمدمية املس تقبلية مقاربة مشدلية و مندجمة تأخذ بعني ا إلعتبار البعد الرمقي
وتدس يع وعاء امحلاية الاجامتعية يف تدبري الكدارث الطبيعية و تضع النساء و املساواة يف
صلب إاهامتهتا كرافعة لتحقيق تمنية مس تدامة
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