تصريح صحفي رقم 2
العنف ضد النساء في تواتر مقلق بعد شهرين من الحجر الصحي
الدعوة إلى مزيد من تعزيز الجهود وآليات التبليغ وتدابير الحماية والتكفل بالنساء الضحايا
بعد شهرين من االستماع والدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف عن بعد ،تواصل فدرالية رابطة حقوق
النساء بتنسيق بين مكوناتها ،الكشف عن المعطيات التي تم تجميعها إلى حدود األن ،فيما يتعلق بجانب العنف وكذلك
ما يخص الدعم االقتصادي لألسر في وضعية هشاشة.
وتعلن للرأي العام أنها خالل الفترة الممتدة بين  61مارس و 61ماي  .0202استقبلت عبر مختلف الخطوط
الهاتفية التي وضعت رهن اشارة النساء  161اتصاال هاتفيا للتصريح بالعنف من  511امرأة عبر مختلف التراب الوطني.
كما سجلت حسب التصريحات ما مجموعه  6221فعل عنف مورس على تلك النساء بمختلف انواعه وتجلياته حيث شكل
العنف النفسي أعلى نسبة ب  %94يليه العنف االقتصادي بنسبة  %0175يليه العنف الجسدي بنسبة  .%6171ناهيك عن
بعض حاالت العنف الجنسي واالغتصاب تم حاالت الطرد من بيت الزوجية كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل
لتوفير خدمة اإليواء للنساء لتجنيبهن المبيت في العراء.
ويتصدر العنف الزوجي بكل أشكاله أنواع العنف الممارس ضد النساء خالل فترة الحجر الصحي بنسبة ،%6176
يليه العنف األسري بنسبة  %171ويتضمن افعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد األسرة.
ودعما للنساء الضحايا ومساهمة منها في التكفل بهن قدمت الفدرالية عبر شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع
خالل ذات الفترة ما مجموعه  446خدمة توزعت بين االستماع وتقديم االستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء،
باإلضافة الى كتابة الشكايات وتتبع الملفات .كما تم احصاء ما يقرب من  622تدخل للتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين
المؤسستين (خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا ،النيابة العامة ،وزارة التضامن ،التعاون الوطني ،مندوبيات
الصحة )...من أجل تمكين النساء من بعض خدمات التكفل وتسهيل وتسريع المساطر لهن.
ويستنتج من التحليل األولي لهذه المعطيات على كون العنف ضد النساء في تواتر متواصل في ظروف الحجر
الصحي ،كما ان تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا وكذا ابعاده االجتماعية جد صعبة ومكلفة،
مما يستدعي مزيد من تعزيز الجهود واآلليات االستعجالية والمالئمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خالل
هذه الظروف العصيبة.

بعض المالحظات واإلشكاالت المرصودة مرفوقة بشهادات لنساء ضحايا العنف:
بداية تثمن فدرالية رابطة حقوق النساء مختلف المجهودات والمبادرات االيجابية في الحجر الصحي ،سواء
التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجمعيات النسائية لتوفير خدمات االستماع عن بعد ومرافقة النساء وتوجيههن قانونيا
ودعمهن نفسيا والتضامن معهن ماديا وعينيا .ومن جهة اخرى اإلجراءات الهامة التي قامت بها بعض القطاعات
والمؤسسات العمومية المختصة في المجال ،والسيما التدابير التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة فيما يخص االستماع والتبليغ
عبر الهواتف والعناوين اإللكترونية للنيابات العامة وتسهيل وتعزيز آليات التشكي وطنيا وكذلك جهويا ومحليا .وكذلك
إعطائها لتوجيهات حازمة فيما يتعلق بضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف وولوجهن للقضاء وتعميم منصات لتقديم
الشكايات ،والتجاوب السريع في تتبع ومعالجة بعض الحاالت ،إلى جانب توفير بعض الفضاءات لإليواء المؤقت من قبل
القطاع الحكومي المختص .وعلى الرغم من األثار المهمة لهذه المجهودات واآلليات في التخفيف من تداعيات العنف ضد
النساء في هذه الظروف الصعبة ،فإنها تؤكد على ضرورة تعزيزها وضمان نجاعتها أمام استمرار وظهور إشكاليات

ميدانية يرتبط جزء منها بثغرات في القانون وآليات التكفل او بطريقة تطبيقه وتأويل مضامينه ،وأخرى مرتبطة بوضع
الحجر الصحي والتدابير التي يجب ان تالزمه ومن بين أهم اإلشكاالت المطروحة:
-

ضعف الولوج الى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ عن العنف ،بسبب عدم تعميمها مبكرا وعدم تداولها
في وسائل اإلعالم السمعية البصرية ،وبسبب انتشار األمية (االبجدية والرقمية) والفقر في أوساط النساء خصوصا
في المجاالت القروية والهامشية...
قلة التوفر على اإلمكانيات وعلى الوسائل اللوجستيكية للتبليغ (البريد اإللكتروني ،األنترنيت ،الهاتف الذكي)...
مالحظة تعثر التواصل في بعض الحاالت عبر البوابات اإللكترونية وخطوط الهواتف الرسمية الموضوعة رهن اشارة
النساء خاصة عندما يتعلق االمر بهواتف ثابتة وفي أوقات المداومة؛
صعوبة التنقل بين المدن وداخلها يطرح اشكال التحاق النساء ضحايا العنف بعائالتهم ،ورفض السلطات تسليم االذن
بالتنقل لهن رغم ان االجراءات القانونية سارية المفعول او مطالبتهن في بعض االحيان بإحضار اذن الزوج للتنقل
في خرق سافر للقانون والحقوق االنسانية للنساء؛
ع.ط) عمري  32سنة ،ذقت خاللها ما ال يمكن تصوره .معاناتي بدأت بزواجي من رجل ال يملك ذرة إنسانية .سب وشتم بدون
مناسبة وفي جميع االوقات...اغتصاب زوجي ...إهمال ...ال ينفق علي وعلى ابنيه...ضرب وجرح...لم يترك هذا الرجل شيئا إال
وفعله بي ...استغل بعد أهلي عني وقصر ذات اليد فاستغل ضعفي وصغر سني وتعلقي بابني الصغيرين .خالل هذا الحجر قام
باالعتداء علي بالضرب .توجهت للسلطة طلبا لإلنصاف .اقترحوا على اإلرجاع للبيت فرفضت .طلبوا منه أن يبتعد عن البيت ما
دمت أنا فيه وأال يتصل بي...لكني خفت كثيرا كوني أعلم عناده وعدم اكتراثه لمثل هذه القرارات .بعدها ذهبت للسلطات كي أحصل
على إذن للذهاب ألسرتي التي توجد في مدينة أخرى .لكنهم اشترطوا إذن الزوج أوال وموافقته على سفري!!! إال أنه بضغط من
السلطات وافق على منحي الموافقة .وبينما أنا في طريقي للمنزل تعرض لي واعتدى على محاوال قتلي لوال تدخل إحدى المقدمين.
أعيش في رعب وأريد فقط أن اذهب عند عائلتي...

-

غياب اماكن آمنة ومتاحة في االحياء للتبليغ عن العنف؛
اسمي (ف.ه) عمري  32سنة ،أعمل عاملة بإحدى المصانع مع أن مستواي جامعي .لم أجد عمال يتناسب مع شهادتي الجامعية.
يعمل زوجي موظفا وأنجبنا طفال عمره  2أشهر ...ذقت جميع أنواع العنف من ضرب وجرح وتهديد باإلضافة إلى جميع أنواع
الشتائم واالهانات ...زوجي يستولي على راتبي وهو من يستعمل بطاقتي البنكية دون رغبتي وفي حال الرفض أو االعتراض يكون
العنف هو مصيري .لم أسلم من الضرب حتى في فترة النفاس بعد أن طالبت بتعويضاتي عن الوالدة التي صرفها صندوق الضمان
لفائدتي .رفض ذلك وقام باالعتداء على وطردي من البيت وأنا في فترة النفاس ...كما حرمني من ابني الرضيع وأخذه لوالدته
رافضا تمكيني حتى من رؤيته .لم أستطع الذهاب للمستشفى بسبب الوباء وأخاف أن أخرج للشرطة بدون إذن .اتصلت بكم طلبا
للمساعدة .ماذا افعل؟؟

-

التخوف من نقل الوباء وعدم وجود بروتوكول صحي يقي ويحمي النساء ضحايا العنف؛
ضعف التفاعل والتنسيق في بعض الحالالت والمناطق بين مكونات التكفل بضحايا العنف على مستوى الخاليا
المؤسساتية والتأخر أحيانا في التحقيق وفي تتبع الشكايات من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية (الشرطة،
الدرك) مما يحدث خلال كبيرا على مستوى سلسلة التكفل بضحايا العنف وإمكانية معاودة االعتداءات واتخاذها
مستويات أكثر حدة وخطورة؛
أدعى ( م.م)  ،أتعرض للعنف باستمرار ...أنجبت  2أطفال ...لم أرغب في االنفصال حتى ال يعيش أبنائي في أسرة مفككة .لكني
تعبت خصوصا بعد أن طردني من المنزل في الثانية ليال رغم انتشار الوباء .ال أقارب لي أللجأ لهم ...ذهبت الى السلطات لكنهم
أعادوني إلى المنزل رغم رفضي وخوفي من تهديداته إن عدت...
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(أ.م) أتعرض لالغتصاب الزوجي بشكل يومي ضدا على إرادتي .معاملة سيئة وإجبار على ممارسات ال أرغب بها ،ازدادت حدة
معاناتي خالل فترة الحجر .اعتدى علي بالضرب نتج عنه عجز مدته  81يوم ...ناهيك عن كل أنواع السب واالهانات التي يكيلها
لي .لم أعد أتحمل هربت من المنزل ...وعندما ذهبت للسلطات أرادو إرجاعي للمنزل فرفضت أرغب في الطالق.

-

التوقف عن العمل في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية واآلليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتبليغ
والتشكي والتقاضي والتكفل...
ربط تحريك مساطر العنف والدعاوي العمومية بشأنه بحصول النساء على شواهد طبية تثبت العنف وهذا شيء صعب
خالل الحجر الصحي لعدم قدرة النساء على التنقل ،مما يجعل المساطر تتوقف حتى قبل البدء فيها؛
االستمرار في تحميل ضحايا العنف والناجيات منه عبئ توفير وسائل االثبات وهو شيء صعب على النساء في
الظروف العادية فما بالك خالل وضع الحجر الصحي؛
صعوبة التنقل وصعوبة التوفر على الرخص ألجل ذلك بسبب حالة الطوارئ الصحية بالنسبة للضحايا ولعائالتهم؛
(ع.د) أنا أب لشابة تبلغ من العمر  81سنة ( م.د) متزوجة وأم لرضيعة ذات  2اشهر ،تتعرض ابنتي للعنف الجسدي واالغتصاب
واالحتجاز من طرف زوجها بشكل يومي بإقليم بعيد عن مكان اقامتي .وكلما حاولت ان اتحدث معه عبر الهاتف ألنهيه عن أفعاله
لعدم قدرتي على السفر من اجل تخليصها منه لظروف الحجر الصحي يقول لي " مراتي وندير فيها ما بغيت" .لقد بذلت كل ما في
وسعي ألخلص ابنتي من الجحيم الذي تعيش فيه لكن من دون جدوى لحد اآلن ،كما انني حاولت وطرقت كل االبواب بالمدينة التي
اقطن فيها ألحصل على اذن بالتنقل ألخلص ابنتي لكن من دون جدوى .حتى اصبحت عاجزا امام توسالت ابنتي لي لكي انقدها
وتهديداتها بان تضع حدا لحياتها ان هي بقيت مع زوجها .وهذه رسالة من ابنتي لي عندما تجد فجوة من الوقت في غفلة من زوجها
لتكلمنا او تبعت لنا برسالة،
Baba 3ta9ni 3afakkkkk rah (F ) kit3ada 3liya kidrabni kola nhar kirbatni kitkarfas 3la baanto
kidrabhaaa maskina ba9a sghira afakom ma3at9oni ola 9tal rasiii kidrabni kitkarfas 3liyaa banhar
oramdan kichadni saha maniii hit ma9to3 maali kab9a ghawat katkoliya mo ila mxiti kalti darkom
xihaja diw lik bantt khaliwkk ola 9atlokkk 3afak baba ma3at9oniiii t3ada 3liya man lor khalani koli
damm kixadni saha banhar tkarfas 3liya.
انقدوا ابنتي ارجوكم !!!!!

-

قلة مراكز االيواء متخصصة في العنف ضد النساء وانعدام أية مؤسسة في بعض المناطق مما يلزم النساء
على البقاء تحت رحمة المعنفين؛
عدم اتخاذ االجراءات والتدابير الكفيلة لحماية النساء ضحايا العنف ضمانا لسالمتهن الجسدية والنفسية؛ من ضمنها
البحث رغم ظروف الحجر في إمكانية ابعاد المعتدين خصوصا في الحاالت الخطيرة...
إسمي (س.ه) ،أبلغ من العمر  23سنة ،مستواي الدراسي ثانوي وأعمل بصيدلية ،لدي ابن سنه  32سنة وبنت  81سنة ،ذقت
العنف بجميع أنواعه وأشكاله طيلة حياتي الزوجية ،رغم أني امرأة عاملة وأساعد زوجي حتى في األعباء المادية ،صبرت طيلة
مدة زواجي لكني لم أعد أتحمل ،خصوصا خالل هذه الفترة (فترة الحجر) ،لقد تفاقم الوضع كثيرا وقام بضربي على مستوى
الرأس والوجه استدعى تدخل الطبيب رتق الجرح ب 81غرزة ومازال الجرح غائرا ،دون الحديث عن كم السب واالهانات التي
أتعرض لها يوميا ،حتى ابني الذي حاول التدخل لمنعه من االعتداء علي قام بضربه هو أيضا .أعيش اآلن مع ابني ببيته لكنه دائم
التهجم على بمعية بعض من أفراد أسرته ويهددني .أطلب تطبيق القانون في مواجهته.
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-

قضايا النفقة واهمام االسرة ومستحقات الزوجات واالطفال واستفادة من صندوق التكافل العائلي لم يتم إدراجها
كقضايا استعجالية تواصل المحاكم البث فيها خالل فترة الحجر الصحي رغم طابعها المعيشي االستعجالي .
اختالف وتفاوت في التعاطي الحازم لمعالجة قضايا العنف ضد النساء والتكفل بهن من منطقة ألخرى وبين المؤسسات
وداخل نفس المؤسسة ،نتيجة بعض العقليات وضعف التكوين وغياب مقاربة النوع والحقوق اإلنسانية للنساء.

التوصيات:
انطالقا من كل ما سبق وتفاديا لتفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء وتعزيزا لبعض اإلجراءات الرسمية وغيرها
التي اتخذت للحماية منه فإن الفدرالية تجدد دعوتها للقطاعات المختصة التخاذ التدابير التالية بشكل استعجالي:
-

وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات او في أية اماكن آمنة ومتاحة في االحياء
أو عبر أرقام مجانية؛
اعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت
الزوجية؛
ضمان استمرارية أكبر وتعزيز التنسيق بين مكونات سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف والخاليا المحلية
والجهوية وللجان المكلفة بموجب القانون  31/301بمناهضة العنف ضد النساء وتوفير الخدمات وضمان
الحماية الواجبة لهن خالل هذه الفترة الصعبة؛
توفير أوسع وسريع لخدمات اإليواء المؤسساتي للنساء مع تسهيل تنقلهن الى هذه المراكز ،وتكثيف شروط
الوقاية والسالمة الصحية في ظل انتشار الوباء؛
خلق خاليا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء تضمن تعزيز التنسيق بين القطاعات
المتخصصة ومع المراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع اليات خاصة لذلك خالل فترة
الحجر الصحي؛
وضع تدابير خاصة لتسهيل وتسريع حصول النساء ضحايا العنف او المهددات به وافراد من أسرهن على
رخص التنقل من مدينة إلى اخرى وداخلها ،ضمانا لسالمتهن وحماية لهن ولألطفال من العنف؛
العمل على وضع بروتوكول خاص بالنساء ضحايا العنف للوقاية وضمان سالمتهن عند التنقل واإليواء قصد
الحد من انتشار فيروس كوفيد  31مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وايوائهن خالل الحجر
الصحي؛
اعتماد استعجالية البث والحزم في التعاطي مع القضايا والدعاوي العمومية المرتبطة بالعنف الذي يطال النساء
باعتبار االثار الوخيمة للعنف على الضحايا واالطفال وكافة المجتمع؛
ادراج القضايا المرتبطة بالنفقة والحقوق االقتصادية للنساء واألطفال من القضايا االستعجالية التي وجب
معالجتها رغم تقليص عمل المرفق القضائي خالل الحجر الصحي؛
إعطاء التعريفات القانونية واإلجراءات الخاصة بمعالجة ظاهرة العنف الزوجي؛
استثمار اإلشكاالت البارزة خالل فترة الحجر الصحية في مجال العنف ضد النساء في تجويد التشريعات ومالئمة
السياسات واالستراتيجيات واآلليات في مجال القضاء على العنف ضد النساء؛

بعض المالحظات بشأن تتبع ورصد عملية الدعم االقتصادي لألسر في وضعية
هشاشة:
تتابع فدرالية رابطة حقوق النساء كباقي الهيئات وتقدر عاليا مجموع االجراءات والتدابير الرسمية
السباقة التي تم اتخذها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا في مختلف المستويات الصحية واالقتصادية واالجتماعية،...
ضمنها الدعم االقتصادي المخصص لألسر ،والذي قطعت فيه السلطات العمومية اشواطا أساسية .غير أنه ،وعلى الرغم
من المطالب التي تعالت حول عدم استثناء النساء ربات البيوت ومعيالت األسر وضحايا العنف والتمييز ،فقد ظهرت
اختالالت متعددة في توزيع تلك المساعدات ،وفي هذا اإلطار فقد سبق للفدرالية أن سجلت منذ  1ابريل أن المعايير المعتمدة
ستساهم في إقصاء فئات عريضة من النساء بسبب إغفال مساهمتهن الحقيقية في اإلعالة والمشاركة في االقتصاد المنزلي
وتدبير شؤون البيت األسري أو العائلي بصفة مباشرة أو من خالل العمل المنزلي وغيره من األعمال والحرف غير
المعترف بقيمتها االقتصادية أو في القطاع غير المهيكل  ...وقد تبين هذا الخلل بوضوح بعد تنفيذ الجزء األول من عملية
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الدعم .كما تأكد من خالل مرافقة المساعدات االجتماعيات للنساء في شرح وتعبئة استمارات الدعم وبعثها للجهات المختصة،
ومن خالل عشرات الشكايات المتوصل بها من النساء ،فقد سجل حرمان عدد منهن من الدعم ،ألسباب متعددة ،ضمنها
على سبيل المثال ال الحصر:
-

األمية االبجدية والرقمية وضعف الحصول على المعلومة وعلى وسائل لتعبئة وبعث االستمارة وصعوبة التنقل؛
عدم توفر عدد من النساء على بطائق التعريف الوطنية خصوصا في بعض المناطق القروية؛
وجود نساء معيالت في سكن واحد مع عائالت وأسر متعددة وعدم اعتبار مساهمتهن الفردية في اإلعالة...؛
وجود الزوجين في حالة طالق أو نزاع قضائي او غيره...؛
غياب الزوج المنخرط في الرميد عن بيت الزوجية لسبب من األسباب خصوصا في ظروف الحجر الطارئة؛
توفر بطاقة الرميد فقط لدى الزوج بالرغم من كون النساء معيالت لألسرة بصيغة أو بأخرى؛
عدم التصريح في نظام الضمان االجتماعي من قبل المشغلين وأرباب الشركات والوحدات االنتاجية والضيعات
الفالحية والمقاوالت وايضا البيوت لعدد هائل من النساء المستخدمات ضدا على القوانين المعمول بها...

انطالقا من كل ما سبق ومن أجل معالجة هاته االختالالت وانصاف النساء معيالت األسر فإن الفدرالية تدعو
التخاذ التدابير التالية بشكل استعجالي:
-

اتخاذ التدابير الالزمة من قبل لجنة اليقظة االقتصادية مع التدخل ألجل معالجة الحاالت التي لم تتمكن من االستفادة
من الدعم االقتصادي وإلنصاف النساء عموما وإعمال مقاربة النوع في مختلف مستويات عملية الدعم االقتصادي؛
تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والضيعات الفالحية التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السالمة الصحية
مع تكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العامالت في جميع المجاالت في هذه الظروف العصيبة؛
تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية واإلنتاجية الحيوية؛
ضمان سالمة العامالت الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل؛
استخالص العبر من هاته األزمة الصحية من اجل مالئمة السياسات العمومية الموجودة او حتى سن اخرى على
المستوى الوطني والجهوي والمحلي أكثر نجاعة تهدف الى معالجة اسباب التمييز والعنف ضد النساء مع اعطاء
االولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة االجتماعية ...والعمل على اجتثاث
جدور الهشاشة االقتصادية واالجتماعية والفوارق المجالية وتلك المبنية على الجنس.

لالتصال هاتف منسقة الحملة1770071060:
المكتب الفيدرالي
في  31ماي 2020
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