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«نتفق جميعا �أن الق�ضاء على العنف �سيظل م�ستع�صيا دون حما�صرة جماعية لثقافة العنف التي تنخر
جمتمعاتنا وتعبث مبنظوماتنا القيمية والإن�سانية.
وبنف�س طموحة وعزمية �صادقة ،جندد التزامنا الرا�سخ مب�ضاعفة اجلهود لي�أخذ م�سار عملنا يف
ق�ضية مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء وتريته الق�صوى على م�ستوى دعم ال�سيا�سة الوقائية ،والرفع
من الوعي املجتمعي مبخاطر هذه الظاهرة والعمل على ا�ستثمار كل قنوات التن�شئة االجتماعية ،من
�أ�سرة ومدر�سة وو�سائل �إعالم وم�ؤ�س�سات دينية وثقافية وجمتمع مدين وغريها ،...ل�ضمان م�أ�س�سة
ون�شر ثقافة الالعنف جتاه الن�ساء ،و�أي�ضا على م�ستوى توفري احلماية القانونية الالزمة ،من خالل ت�أطري
�سلوكات املجتمع ت�شريعيا وتعزيز املقاربة الزجرية من خالل تر�سانة قانونية وتنظيمية حتمي الن�ساء من
العنف وحتارب ثقافة التمييز ،مع �ضمان �أ�سباب النجاعة والفعالية ،خ�صو�صا يف ظل �إقرار د�ستور جديد
للمملكة تن�ص ف�صوله على حظر ومكافحة كل �أ�شكال التمييز»..
مقتطف من كلمة السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية،
مبناسبة االحتفال الوطني باليوم العاملي للمرأة تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو املليك األمرية لاللة مريم
بالرباط 08 ،مارس 2015
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مقدمة
تشكل ظاهرة العنف ضد النساء أحد أبرز صور االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،ومتثل عقبة أمام تحقيق املساواة والتنمية ،والتي ال ميكن مكافحتها والقضاء عليها إال بإرساء
ثقافة مجتمعية مرتكزة عىل قيم حقوق اإلنسان ،وعىل مبادئ اإلنصاف واملساواة بني الجنسيني ،ثقافة
مقرة برضورة متكني النساء وتوفري الحامية لهن ،مع متتيعهن بكل حقوقهن اإلنسانية.
وأمام تفيش هذه الظاهرة بشكل كبري يف اآلونة األخرية ،ارتكزت فكرة مكافحتها عىل إرادة سياسية
ومدنية مشرتكة وانشغال مجتمعي متنامي برضورة التصدي الشمويل القائم عىل الرشاكة الفعالة لهذه
اآلفة العاملية التي تعاين منها النساء يف كل أركان املعمور.
وقد كان املغرب من بني الدول األوىل التي أبدت اهتامما بالغا مبحاربة ظاهرة العنف ضد النساء ،حيث
ظهرت بوادر هذا االهتامم بداية التسعينات مع هيآت املجتمع املدين ،تاله انخراط مبارش للحكومة يف
املجهود بتصميم قوي عىل مقاومتها والقضاء عليها ،حيث سعى بكل مكوناته إىل ترسيخ فكرة املساواة
التي تحيل إىل كون جميع البرش يتمتعون بحقوق طبيعية أساسية ال ميكن ألحد سلبها أو انتقاصها ألي
اعتبار ،وناضل بكل ما أنتجه من معارف وقوانني ومؤسسات من أجل اعتبار التنمية يف معناها الشمويل
وسيلة وهدفا ال ميكن أن يتحقق دون مشاركة فعلية للمرأة يف كل املجاالت ،وهي املشاركة التي تبقى
مرهونة بالحفاظ عىل حقوقها ،وتفعيل دورها يف بناء املجتمع.
ويأيت هذا التقرير لريصد كل هذه الرتاكامت ،ويقدم حصيلة العمل الحكومي يف مجال مناهضة العنف
ضد النساء  ،2016-2012وفق رؤية اسرتاتيجية تم وضع دعامئها بعد انطالق مجموعة من املحطات
التقييمية الوطنية والدولية ،والتي تم تنزيلها عىل أرض الواقع من خالل تنفيذ مضامني الخطة الحكومية
للمساواة «إكرام».
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سياق ومسار تدخل الحكومة يف مجال محاربة العنف ضد النساء
 .1السياق الدويل والوطني
يشكل العنف ضد املرأة ،كظاهرة ذات بعد دويل ،انتهاكا جسيام لحقوق اإلنسان والحريات األساسية،
التي يعمل املنتظم الدويل عىل تكريسها وترسيخها ضامنا لصون كرامة املرأة .وأمام تنامي هذه الظاهرة
بشكل كبري يف اآلونة األخرية ،واتخاذها أبعادا خطرية ومقلقة أضحت تشكل تهديدا ليس للسالمة
الجسدية والنفسية للمرأة فقط ،بل أيضا للكيان األرسي واملجتمعي ،أصبح من الرضوري تكثيف جهود
مختلف املتدخلني املعنيني ،سواء قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ،أو هيآت املجتمع املدين،
للتصدي لهذه اآلفة االجتامعية التي تؤرق مختلف املجتمعات عامليا.
ووعيا منه بالتداعيات االجتامعية واالقتصادية لهذه الظاهرة ،بادر املغرب ،من خالل انخراطه املبكر
واملسؤول ،إىل اتخاذ مختلف التدابري الالزمة للتصدي لهذه اآلفة ،وتكريس حقوق املرأة ،التي تعد جزء
ال يتجزأ من الحقوق اإلنسانية ،حيث قطع يف هذا املجال أشواطا هامة ،مستندا يف ذلك عىل املرجعيات
التالية:
•االلتزامات الدولية املرتتبة عن مصادقة املغرب عىل االتفاقية الدولية ملكافحة كل أشكال التمييز
ضد املرأة «السيداو» ،والربوتوكول امللحق بها ،والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ،واإلعالن العاملي بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة ،وأيضا منهاج
عمل بيجني  1995مبحاوره اإلثني عرش ،واألهداف اإلمنائية لأللفية ..وغريهم من االتفاقيات املتعلقة
مبناهضة العنف ضد النساء والفتيات؛
•مقتضيات الدستور الجديد للمملكة املغربية لسنة  ،2011الذي نص يف ديباجته عىل حظر كافة
أشكال التمييز ،وعىل الحق يف السالمة الجسدية واملعنوية لألفراد ،حيث أكد الفصل  22عىل عدم
جواز املساس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص يف أي ظرف ومن قبل أي جهة ،كانت خاصة
أو عامة ،وإقرار الفصل  19مبدأ املناصفة من خالل التنصيص عىل إحداث هيئة املناصفة ومكافحة
كل أشكال التمييز؛
•االلتزامات الحكومية املعرب عنها يف الربنامج الحكومي ،الذي أوىل عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء
وحاميتهن ،ال سيام تلك املحددة يف املحور الرابع ،واملتمثلة أساسا يف تقوية السياسات العمومية
الخاصة مبحاربة كل أشكال العنف ضد النساء ،ووضع اآلليات والتدابري القانونية واملالية الخاصة
بذلك ،واملنزلة من خالل املخطط الترشيعي للحكومة ،الذي جعل إصدار مرشوع قانون محاربة
العنف ضد النساء من مشاريع القوانني ذات األولوية ،والذي استحرض يف مضامينه املعايري الدولية
يف مجال تكريس حقوق املرأة وترسيخها ،وأيضا من خالل تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام»
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 ،2016-2012التي صادقت عليها الحكومة بتاريخ  6يونيو  ،2013والتي تتضمن مثانية مجاالت،
خصص املجال الثاين منها ملكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛
•اسرتاتيجية القطب االجتامعي « ،»4+4التي أعدتها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
انطالقا من مقتضيات الدستور ،وانسجاما مع أهداف الربنامج الحكومي تحت شعار «قطب اجتامعي
قوي من أجل عمل تنموي ناجع» ،والتي هدفت إىل اعتامد مبادئ وقواعد حكامة جيدة يف التدبري،
ونجاعة التدخالت والربامج بني مكوناته الثالث ،التي تضم إىل جانب وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية ،التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية ،حيث يضم املحور االسرتاتيجي
الرابع من االسرتاتيجية املرتبط بـ «العمل عىل تحقيق اإلنصاف واملساواة والعدالة االجتامعية» أربعة
مجاالت عمل تضم يف ثناياها العديد من اإلجراءات الهامة يف مجال محاربة العنف ضد النساء.
وقد انخرط املجتمع املدين باملغرب مبكرا يف مكافحة هذه الظاهرة ،منذ تسعينيات القرن املايض ،مام
ظل يلفها ملدة طويلة ،حيث تم إحداث
أسهم بشكل كبري يف التكسري التدريجي لحاجز الصمت الذي ّ
أول مركز لالستامع لفائدة النساء ضحايا العنف بالدار البيضاء سنة  ،1995وتنظيم أول حملة وطنية
حكومية ملناهضة العنف ضد النساء سنة  .1998كام ساعد عىل بداية تك ّون مناخ مالئم لقيام مقاربة
تشاركية بني مختلف الفاعلني املهتمني يف هذا املجال.
وتحقق بالفعل هذا التضافر عرب خطوات متوالية ابتدأت بوضع أول اسرتاتيجية وطنية ملواجهة ظاهرة
العنف ضد النساء سنة  ،2002التي سبقتها إحداث آلية حكومية تعنى بقضايا املرأة سنة  ،1998ثم
صياغة مخطط تنفيذي لها سنة .2004
كام تم إحداث لجنة قيادة املخطط التنفيذي لالسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء ،مكونة
من لجنة القيادة الثالثية وفرق العمل املوضوعاتية سنة  2006واكبها صياغة مخططات عمل قطاعية
ملناهضة العنف ضد النساء من أجل مواكبة تنفيذ االسرتاتيجية يف أفق إحداث مرصد للعنف ،كام
تم تنزيل مضامني هذه االسرتاتيجية ضمن إطار اسرتاتيجي أشمل هو االسرتاتيجية الوطنية للمساواة
واإلنصاف بني الجنسني لسنة  ،2006إضافة إىل إطالق وتفعيل الربنامج املتعدد القطاعات ملحاربة العنف
املبني عىل النوع االجتامعي «متكني» .2012-2008
وبلغت املرحلة الحالية من مسار املناهضة ،واملتمثل يف الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» عرب مجالها
الرابع ،حيث تم إحداث املرصد الوطني ملحاربة العنف ضد النساء سنة  ،2014بعد إحياء لجنة القيادة
سنة  ،2013التي سبق أن توقف عملها منذ سنة .2007
كام أحدثت خاليا للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف ،سنة  ،2007تشمل مجموعة من القطاعات
الوزارية ،والتي متت مأسستها القانونية مؤخرا من خالل مرشوع قانون محاربة العنف ضد املرأة.
مبوازاتها ،تم إحداث بنيات االستامع والتوجيه املؤسساتية ،كالرقم األخرض لفائدة النساء والفتيات ضحايا
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العنف ابتداء من  ،2005وإحداث خاليا استقبال النساء ضحايا العنف باملراكز االستشفائية واملحاكم
ومخافر الرشطة.
وتم التأسيس إلحداث املنظومة املعلوماتية املؤسساتية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي بني 5
قطاعات حكومية كآلية مؤسساتية سنة  ،2007بهدف تجميع مختلف البيانات واملعطيات الخاصة
بالنساء والفتيات ضحايا العنف ،توقف العمل بها سنة  ،2010ليتم برمجة مجموعة من املشاورات
لتطوير العمل بهذه املنظومة منذ سنة  ،2013ليعلن استئناف العمل بها بتوقيع بروتوكول بني وزاري
أكتوبر  .2014كام تم إنجاز البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء ،ما بني يونيو  2009ويناير
 ،2010شمل عينة تضم  8300امرأة ترتاوح أعامرهن بني  18و 64سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف
التي تعرضن لها خالل سنة  ،2009وذلك بهدف قياس مدى انتشار ظاهرة العنف ضد من النساء
مبختلف كل أشكالها وأوساط حدوثها ،سواء تعلق األمر بأماكن عمومية أو أوساط اجتامعية أو عائلية
أو بكنف الحياة الزوجية وخارج الزوجية أو بالوسط املهني والرتبوي.

 .2االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء 2002
اعتمد املغرب ،يف إطار تفاعله مع السياق الوطني والدويل ،لبناء االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف
ضد النساء عىل التعريف الذي حدده إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد النساء لسنة
 ،1993التي تشكلت كثمرة من مثار مرحلة التدافع املجتمعي التي طبعت تناول ظاهرة العنف ضد
النساء بداية التسعينات ،والتي دشنتها الحركات النسائية بإحداث أوىل املراكز للتكفل بالنساء ضحايا
العنف ،وما تاله من ترافع متعدد األطراف ركز عىل رصد الوقائع واملعطيات امليدانية ومعاينة الحاالت،
حيث كان من بني املحددات األساسية لهذه املرحلة دينامية املجتمع املدين وقوته اإلقرتاحية والرتافعية،
واعتامد الحكومة املغربية منذ بداية التسعينات املقاربة التشاركية معه عىل مختلف املستويات ،باعتبار
حجم الحاجيات التي أفرزتها املعطيات األوىل حول الظاهرة.
وركزت االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء عىل النهج الشمويل الذي يربط بني تدابري بناء
سياسة عامة للدفع بدسرتة املساواة وبني التدابري الرتبوية والتوعوية والتواصلية والتدابري املتعلقة بتنمية
املوارد البرشية وتأهيلها .كام اهتمت بالجوانب املرتبطة بالتكفل واملتابعة والبنيات واملوارد املادية،
وبتعزيز القوانني والترشيعات ،وتلك املتعلقة بالبحث وتنمية الرشاكة .وبفضل هذا التدخل االسرتاتيجي،
الذي ترجم سنة  2004إىل مخطط عميل شامل ،تحققت مجموعة من املبادرات أحدثت تغيريات مهمة
عىل صعيد كل مجال من مجاالت التدخل .لكن هذه االسرتاتيجية استنفدت مجموع اإلجراءات التي
تم تسطريها ،إنجازا أو قيد اإلنجاز ،مام دفع إىل التفكري يف استرشاف رؤية اسرتاتيجية جديدة يف مجال
مناهضة العنف ،تالئم املتغريات السياسية والدستورية الجديدة ،خاصة أن هذه الظاهرة ال تزال مؤرشاتها
الكمية والنوعية مقلقة ،وتداعياتها االجتامعية واالقتصادية جد سلبية عىل الصعيد الوطني والدويل.
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 .3برنامج «متكني» ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي 2011-2008
بهدف مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي عرب متكني النساء والفتيات ،عملت الحكومة املغربية
عىل تنسيق مختلف الجهود املؤسساتية املعنية ،وذلك من خالل خطة موحدة ملواجهة العنف ضد
النساء والفتيات باملغرب سميت الربنامج املتعدد القطاعات «متكني» ،الذي تم إطالقه مارس 2008
مببادرة من ثالثة عرش قطاعا حكوميا ومثان وكاالت تابعة ملنظومة األمم املتحدة ،وبرشاكة مع منظامت
غري حكومية ،خاصة الجمعيات النسائية.
وقد هدف برنامج «متكني» ،الذي استهدف  6جهات من اململكة ،إىل حامية النساء والطفالت من
جميع أشكال العنف ،مع ربط ذلك بحاالت الفقر والهشاشة ،ودعم التقائية الربامج واملبادرات الوطنية
والدولية يف املجال ،إضافة إىل تكثيف الجهود وضامن تناسقها باعتامد نهج مشرتك ملكافحة الظاهرة عرب
متكني النساء والفتيات ،وذلك يف إطار دعم الجهود الوطنية لترسيع وترية بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية،
واليذ يركز باألساس عىل عملية التخطيط والربمجة ووضع ميزانيات مراعية للنوع االجتامعي ،وتعزيز
ثقافة املساواة التي من شأنها إحداث تغيري يف العالقات االجتامعية يف ما يتعلق بقضايا النوع االجتامعي.
وقد تضمنت أنشطته إنجاز بحث وطني حول ظاهرة العنف ضد النساء ،وإجراء بحث تشخييص عن
خدمات التكفل ،والتنسيق بني املتدخلني ،وكذا وضعية املراكز املتعددة االختصاصات من أجل تحسني
جودة التنسيق وتقديم الخدمات ،إضافة إىل إعداد مرشوع قانون لتجريم العنف الزوجي ،ومراجعة
القانون الجنايئ.

 .4الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» يف أفق املناصفة 2016-2012
عملت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية سنة  ،2012يف إطار تنزيل مقتضيات الدستور،
عىل إعداد الخطة الحكومية للمساواة «إكرام»  ،2016-2012التي صادقت عليها الحكومة يف يونيو
 2013كإطار لتحقيق التقائية مختلف املبادرات املتخذة من أجل الرقي بأوضاع النساء املغربيات
وإدماج حقوقهن اإلنسانية يف السياسات الوطنية وبرامج التنمية املستدامة ،وترجمة لإلرادة الجامعية
لكافة القطاعات الحكومية للنهوض بحقوق النساء ومحاربة كافة التمييز والعنف الذي يطالهن ،والتي
متت صياغتها وفق مقاربة تشاركية بني مختلف املتدخلني.
وتتضمن الخطة الحكومية للمساواة مثانية مجاالت عمل هي:
1 .1مأسسة ونرش مبادئ اإلنصاف واملساواة و الرشوع يف إرساء قواعد املناصفة؛
2 .2مكافحة كل أشكال التمييز و العنف ضد النساء؛
3 .3تأهيل منظومة الرتبية والتعليم عىل أساس اإلنصاف واملساواة؛
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4 .4تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛
5 .5تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني ظروف عيش النساء والفتيات؛
6 .6التمكني االجتامعي واالقتصادي للنساء؛
7 .7التمكني من الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسيايس واالقتصادي؛
8 .8تحقيق تكافؤ الفرص بني الجنسني يف سوق الشغل.
وقد أفردت الخطة الحكومية للمساواة ،التي يتم تفعيل مجاالت عملها عرب  24هدفا و 156إجراء،
مجالها الثاين ملناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء كإطار اسرتاتيجي جديد يوحد الرؤى
والقوى الفاعلة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء ،حيث يرصد هذا املجال جهود القطاعات املعنية يف
محاربة كل أشكال التمييز والعنف عىل املستويني القانوين واملؤسسايت من خالل العديد من اإلجراءات
الهادفة إىل تعزيز الرتسانة القانونية والتنظيمية لحامية النساء ومحاربة التمييز ،وتحسني املعرفة العلمية
بهذه الظاهرة وإنشاء نظام التتبع والرصد ،ودعم السياسة الوقائية من خالل التصدي ألسباب العنف
املامرس ضد النساء والرفع من الوعي املجتمعي مبخاطر هذه الظاهرة ،وكذا تحسني التكفل بالنساء
ضحايا العنف عن طريق تطوير مجموعة من الخدمات ،وذلك بناء عىل دراسة واستثامر مخرجات
مجموعة من املحطات الوطنية والدولية التي أسفرت عن العديد من الخالصات والتوصيات الهامة،
كامللتقى املتوسطي األول املنظم بالرباط سنة  ،2005والدراسات التقييمية املنجزة لتقييم آثار الحمالت
الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء ،والندوة اإلقليمية املتوسطية حول “الوقاية ومحاربة العنف ضد
النساء” املنظمة شتنرب  2012بتعاون مع مجلس أوروبا ،واللقاء الدرايس الوطني حول تقييم مسار
االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء واسترشاف رؤية اسرتاتيجية جديدة دجنرب .2012
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استرشاف رؤية اسرتاتيجية جديدة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء
بالنظر للمناخ الدستوري والحقوقي الجديد ،الذي يطبع الحركية املجتمعية املنارصة لقضايا النساء
وحقوقهن ،وأمام تزايد االهتامم الحكومي واملجتمعي بقضية أصبحت مؤرشاتها مقلقة وتداعياتها
االجتامعية واالقتصادية السلبية ،أال وهي قضية العنف ضد النساء ،وبالنظر لوجود تجربة وطنية مهمة
يف مجال مناهضة ومحاربة العنف ضد النساء ،لكنها متفرقة وغري تراكمية ،بدء مبجهودات املجتمع
املدين وباقي الفاعلني الحقوقيني ،واعتبارا للحمالت التحسيسية والربامج الحكومية ،ويف غياب رؤية
تقييمية شاملة لكل هذا الرتاكم املؤسسايت املحقق عىل مستوى برامج محاربة العنف ضد النساء،
واسترشافا لتحسني وتقويم التخطيط الربمجي وآلياته اإلجرائية ملحاربة العنف ضد النساء بالخروج بجيل
جديد من إجراءات التخطيط والعمل تكون منسجمة مع االختيارات االسرتاتيجية التي سطرتها الحكومة
ورشكاؤها يف هذا الباب ،عملت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عىل استرشاف رؤية
اسرتاتيجية جديدة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء.

 .1التقييم التشاريك ملسار الحصيلة الوطنية املحققة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء
بعد  10سنوات من اعتامد االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء سنة  ،2002كان ال بد من
استرشاف رؤية اسرتاتيجية جديدة يف هذا املجال .وعليه ،عملت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية عىل إطالق مسار درايس تقييمي شمل عدة محاور تضمنها اليوم الدرايس حول «مناهضة
العنف ضد النساء :تقييم مسار واسترشاف رؤية اسرتاتيجية جديدة» ،الذي نظمته يوم األربعاء 19
دجنرب  ،2012والذي جاء استجابة لثالث أهداف أساسية تتمثل يف:
•إطالق تقييم حكومي السرتاتيجية وخطة عمل مناهضة العنف ضد النساء باملغرب بعد مرور عقد
من الزمن عىل إصدار االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء؛
•تقويم وتطوير اإلطار االسرتاتيجي ،الذي تم العمل به منذ سنة  ،2003والذي يحتاج إلعادة البناء
بالنظر للعديد من املتغريات ،من أبرزها حصول مناخ سيايس ودستوري جديد من جهة ،واعتامده
كإطار قبل حصول املعرفة اإلحصائية الوطنية بالظاهرة ،أي قبل إجراء البحث الوطني لسنة ،2009
من جهة ثانية؛
•خلق نفس آخر يف مجال مناهضة العنف ضد النساء ،أساسه توافق وتضافر كل اإلرادات ،حكومية
وسياسية ومجتمعية ،من أجل تكثيف الجهود ملحاربة العنف ضد النساء ،عرب تحديد املسؤوليات
املشرتكة ،وتعزيز القدرات وتقاسم التجارب واملامرسات الجيدة ،وفتح حوار مع مختلف الفاعلني
الحكوميني املعنيني باملوضوع من أجل تقييم األداء القطاعي املشرتك واملندمج ملحاربة العنف ضد
النساء ،من خالل قراءة أداء الربامج املشكلة لالسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء؛
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•إرشاك مختلف الفاعلني ،من جمعيات مدنية وهيآت حقوقية ،لتفعيل وإغناء هذا التقييم ،واستثامر
مقرتحاتهم وتوصياتهم يف تقويم السياسة الحكومية يف مجال محاربة العنف ضد النساء يف جميع
عنارصها الرصدية والترشيعية والخدماتية والتحسيسية والوقائية؛
•الخروج بعنارص أولية تشكل الدعامات األساس لخطة العمل الحكومية املستقبلية يف مجال محاربة
العنف ضد النساء.
وقد عرف هذا اليوم الدرايس تنظيم ثالث ورشات:
•ورشة تقييم االسرتاتيجيات يف مجال محاربة العنف ،التي تم خاللها مناقشة ورقة موضوعاتية حول
االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء ومخططها اإلجرايئ ،ومناقشة أهم املنجزات املحققة
يف إطار هذه االسرتاتيجية ،إضافة إىل عرض أهم الصعوبات التي اعرتضت تحقيق أهدافها ،واسترشاف
مجاالت عمل جديدة بآليات بديلة ،وتثمني كل الرشاكات املمكنة لتفعيلها؛
•ورشة تقييم البنيات الخدماتية واملؤسساتية ،التي تم خاللها تقديم ورقة موضوعاتية حول تقييم
الجهود املبذولة يف الشق الخدمايت ،عرب تقييم عمل بنيات االستقبال والتوجيه ،وتقييم منظومة
اإلحالة للنساء ضحايا العنف ،وذلك بهدف حرص الصعوبات والتحديات التي يعرفها الجانب الخدمايت
املوجه للنساء ضحايا العنف ،وتقديم مختلف االقرتاحات املمكنة من أجل بلوغ منظومة خدماتية
وطنية قوية وشاملة؛
•ورشة تقييم السياسات التوعوية والتحسيسية يف مجال العنف ضد النساء ،بهدف تقييم الحصيلة
الوطنية يف مجال التحسيس بظاهرة العنف ضد النساء ،وتقييم طرائق إنتاج وإخراج وتدبري
وتعميم الحمالت التحسيسية وتقييم آثارها ،عرب الوقوف عند املنجزات واإلخفاقات ،ومواطن الخلل
واالقرتاحات التصحيحية ،إضافة إىل مناقشة كيفية استثامر البيئة املؤسساتية اإلعالمية لصالح مناهضة
العنف ،واسترشاف الرشاكات اإلعالمية واملؤسساتية لتطوير برامج التوعية والوقاية من العنف ضد
النساء.
وقد أسفر هذا اللقاء عن مجموعة من التوصيات واملقرتحات ميكن تلخيصها يف:
•تثمني املكتسبات والحسم يف املفاهيم واملرجعيات؛
•تحديد الفاعليني االسرتاتيجيني والفاعلني الرشكاء؛
•تعزيز الرتسانة القانونية بنص يجرم العنف ضد املرأة مع مأسسة وحدات ضحايا العنف وإحداث
مراكز اإليواء؛
•تعزيز التنسيق بني مختلف القطاعات الحكومية وغري الحكومية يف إطار خلية موحدة للتواصل؛
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•رضورة خلق رشاكات مع قطاعات األخرى ،مثل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والرابطة املحمدية
للعلامء؛
•رضورة إعادة النظر يف املنهجية واملقاربة املتبعة يف مجال التحسيس بالظاهرة؛
•استحضار مسألة الجهوية يف مجال مناهضة العنف ضد النساء.

 .2الرشاكة والتعاون الدويل يف مجال مناهضة العنف ضد النساء
يواصل املغرب تكثيف مجهوداته الرامية إىل ترسيخ حقوق اإلنسان بصفة عامة ،وحقوق املرأة بوجه
خاص من جهة ،كام يواصل تفاعله الج ّدي واإليجايب مع مختلف املواثيق الدولية املتعلقة بتعزيز
وتكريس هذه الحقوق من جهة ثانية ،حيث واصل انضاممه إىل املعاهدات واالتفاقيات والتصديق عليها
يف مجال تحقيق املساواة ومكافحة التمييز.
ويف هذا الشأن ،صادق املغرب عىل الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق
بإجراءات تقديم الشكايات سنة  ،2012ووقع يف ماي  2014عىل ثالث اتفاقيات ملجلس أوروبا تتعلق
بالعالقات الشخصية للطفل ومامرسة حقوقه ،وحاميته من االستغالل واالعتداء الجنيس .كام متت
املصادقة عىل الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية الخاص
مبنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،خصوصا النساء واألطفال ،وكذا الربوتوكول األول امللحق بالعهد
الدويل للحقوق املدنية والسياسية سنة  ،2012والربوتوكول امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب
سنة .2014
عالوة عىل ذلك ،تم اعتامد الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة جميع أشكال التمييز
ضد املرأة الذي صادق عليه الربملان يف يوليوز  ،2015كام تم رفع التحفظات املضمنة يف البندين  1و2
من الفقرة «ب» من وثائق االنضامم التفاقية «سيداو» ،واإلبقاء عىل البند  3من الفقرة «ب» من وثائق
اململكة املتعلق باملادة  29الخاصة بالعرض عىل التحكيم ألي خالف بشأن تأويل أو تطبيق االتفاقية.
فيام يتم العمل عىل مالمئة النصوص الوطنية مع املعايري الدولية عرب إصدار ومراجعة مجموعة من
النصوص القانونية.
ويف مجال التفاعل مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان ،واصل املغرب تعاونه مع منظومة األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان ،وانفتاحه عىل الحوار والتفاعل البناء مع كافة آلياتها ،خاصة آلية االستعراض الدوري
الشامل وهيآت املعاهدات واإلجراءات واملساطر الخاصة ،عرب تقديم التقارير الدورية ،واستقبال
اإلجراءات الخاصة ،والتفاعل مع التوصيات واملالحظات الصادرة عن هذه اآلليات .وقد تم استعراض،
يف تقريرين قدما سنتي  2008و ،2012جهود اململكة يف مجال حقوق اإلنسان عامة ،ويف مجال النهوض
بحقوق املرأة خاصة .كام أن املغرب التزم طوعا بتقديم تقرير مرحيل حول تتبع تنفيذ التوصيات ،والذي
عرض ماي .2014
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وعملت اململكة عىل إعداد خطة عمل شمولية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان ،منها التوصيات املرتبطة مبؤرشات أهداف األلفية للتنمية لصالح النساء والفتيات.
ويف إطار انضامم اململكة للمعايري الدولية يف مجال حقوق اإلنسان ،شكل الوضع املتقدم شهادة اعرتاف
من االتحاد األورويب بالتقدم الذي أحرزه املغرب عىل مستوى مسار اإلصالحات الهيكلية ،وتشبثه باألسس
الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان .كام توجت مرتبة رشيك من أجل الدميقراطية لدى مجلس أوروبا
مجهودات بالدنا يف مجال اإلصالحات الهيكلية.
من جهة أخرى ،حرصت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عىل املشاركة يف دورات لجنة
وضع املرأة التي تنعقد كل سنة مبقر األمم املتحدة يف نيويورك ،والتي تكون فرصة سانحة للتعريف
مبا حققته اململكة املغربية يف مجال النهوض بحقوق املرأة ومتكينها يف شتى املجاالت ،موازاة مع عقد
رشاكات جديدة وواعدة مع هيئات ومنظامت ودول ذات دراية وخربة يف هذا املضامر.
وتفاعال مع هذه التظاهرات الهامة ،أعدت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية تقارير
اململكة املغربية املقدمة للجنة وضع املرأة ،بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وإرشاك للمجتمع
املدين ،تناولت:
•متكني املرأة الريفية ودورها يف القضاء عىل الجوع والفقر  :التنمية والتحديات الراهنة (الدورة 56
للجنة وضع املرأة فرباير )2012؛
•النهوض باملساواة ومحاربة العنف ضد النساء باملغرب ،حصيلة وآفاق (الدورة  57للجنة وضع املرأة،
مارس )2013؛
•أهداف األلفية للتنمية لصالح النساء والفتيات (الدورة  58للجنة وضع املرأة ،مارس )2014؛
•تقييم خطة بيجني( 20 +الدورة  59للجنة وضع املرأة ،مارس )2015؛
•متكني املرأة والتنمية املستدامة» (الدورة  60للجنة وضع املرأة ،مارس .)2016
هذا ،وقد نظمت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،خالل الدورة األخرية بنيويورك،
نشاطا موازيا تناول «تعزيز تنزيل القوانني ملحاربة العنف ضد النساء» ،بالنظر لكون هذه التظاهرة
عرفت استعراض التقدم املحرز يف مجال محاربة العنف ضد النساء ،استنادا للتوصيات املتفق عليها
خالل الدورة  57للجنة وضع املرأة.
وتجدر اإلشارة إىل انخراط مختلف الفاعلني الحكوميني يف تنزيل أهداف التنمية املستدامة يف أفق
 ،2030التي تم تبنيها شتنرب  2015خالل انعقاد الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة بنيويورك ،حيث
تسعى مختلف هذه املكونات الحكومية إىل إدماجها يف مختلف الربامج واالسرتاتيجيات ،مبا يف ذلك
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وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية التي بادرت ،بحكم مهامها املرتبطة أساسا باملجال
االجتامعي خاصة النهوض بأوضاع املرأة ،إىل إعداد خطة القطب االجتامعي لتفعيل أهداف التنمية
املستدامة بشكل عرضاين ومندمج .كام أن املنتظم الدويل رشع رسميا بداية سنة  2016يف أجرأة هذه
األهداف ،التي تتضمن الهدف الخامس املتعلق بتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء
والفتيات ،والذي تم إضفاء طابع األولوية عليه سنة .2016
ووعيا من وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بأهمية االستفادة من التجارب الدولية
الرائدة يف مجال محاربة العنف ضد النساء من جهة ،وأهمية املساعدة اإلمنائية ملعالجة ضعف التمويل
يف برامج تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة من جهة أخرى ،حرصت القطاعات الحكومية
املعنية عىل استقطاب الدعم الدويل مبختلف أشكاله ،من خالل عقد رشاكات اسرتاتيجية مع العديد من
املنظامت الدولية ،خاصة االتحاد األورويب ومنظومة األمم املتحدة:
 التعاون مع االتحاد األورويب ،الذي يدعم تنفيذ بعض مجاالت الخطة الحكومية للمساواة ،عرب تقديم
هبة تفوق  500مليون درهم ( 45مليون أورو) ،حيث تركز آليات الدعم الثالث املتضمنة يف اتفاقية
التمويل عىل دعم الربامج واإلجراءات التي تصب يف محاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
ففي مجال الدعم املايل ،يتضح أنه من بني املؤرشات الثامنية املحددة يف هذا الشأن ،هناك  05مؤرشات
تستهدف بشكل مبارش أو غري مبارش القضاء عىل العنف ضد املرأة:
•املؤرش  :1تعديل الترشيع الوطني من أجل حامية النساء من جميع أشكال العنف؛
•املؤرش  :2إحداث وتطوير الخدمات وبنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف؛
•املؤرش  :3تعزيز قدرات املهنيني املكلفني بإنفاذ القانون يف مجال حقوق املرأة؛
•املؤرش  :4وضع التدابري القانونية وآليات القضاء عىل الصور النمطية يف اإلعالم؛
•املؤرش  :5تطوير وتعزيز السلوكات واملواقف واملامرسات من أجل حامية النساء من العنف وتقليص
زواج القارصات.
واهتمت اآللية املتعلقة بدعم مشاريع الفاعلني غري الحكوميني بالعنف ضد النساء ،حيث خصصت
ثالث محاور لهذه الظاهرة من بني املحاور األربعة املعلنة لالستفادة من هذا الدعم ،والتي يتعلق بـ:
•مناهضة العنف ضد النساء؛
•دعم ولوج النساء للحامية القانونية؛
•محاربة الصور النمطية.
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فيام استهدف الدعم التقني بعض اإلجراءات التي من شأنها املساهمة يف اإلحاطة بظاهرة العنف ضد
النساء وتقليص آثارها السلبية ،من خالل تقديم الدعم عىل مستويني:
•تحسني جودة تجميع وترصيد بيانات املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء؛
•تحسني جودة الخدمات املقدمة من طرف الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء.
•التعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان ،من خالل:
•دعم املرصد الوطني للعنف ضد املرأة من أجل صياغة خارطة طريق وتنزيل برنامج عمله وإعداد
تقريره السنوي؛
•دعم تنظيم الحمالت املؤسساتية للتحسيس بظاهرة العنف ضد النساء التي تنظم شهر نونرب من
كل سنة.
التعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة ،عرب:
•تقوية قدرات املوارد البرشية ملديرية املرأة ،مبا يف ذلك قسم املرصد الوطني للمرأة الذي يضم بني
مصالحه املرصد الوطني للعنف ضد املرأة؛
•مواكبة انخراط املغرب يف مبادرة “مدن آمنة وخالية من العنف ضد املرأة” ،التي تستهدف القضاء
عىل العنف يف الفضاءات العمومية؛
•تقوية قدرات مراكز االستامع والتوجيه؛
•إدماج مقاربة النوع يف اسرتاتيجية عمل القطب االجتامعي
التعاون مع منظمة اإلسكوا ،من خالل:
•تنظيم ورشات عمل من أجل تقاسم تجارب وخربات البلدان العربية يف مجال محاربة العنف ضد
النساء ،خاصة يف مجال الترشيع ،وتحديد مؤرشات تتبع ظاهرة العنف؛
•تنظيم ورشات عمل من أجل تقديم دليل األمم املتحدة يف مجال إعداد النصوص الترشيعية املتعلقة
مبحاربة العنف ضد النساء؛
•تنظيم دورة تكوينية لفائدة الوسطاء والوسيطات العاملني مبراكز الوساطة األرسية التابعة للجمعيات.
التعاون مع مجلس أوروبا ،عرب:
•تحسني ولوج للعدالة لفائدة النساء ضحايا العنف؛
•تحسني جودة خدمات مراكز االستامع والتوجيه؛
•تقوية آليات الرصد واليقظة.
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التعاون مع وكالة التنمية البلجيكية ،من خالل دعم تفعيل املرصد الوطني للعنف ضد النساء عرب:
•برنامج تقوية قدرات أعضاء املرصد الوطني للعنف ضد النساء يف شتى املجاالت (الرصد ،واليقظة،
وتحليل املعطيات ،وإعداد التقارير)...؛
•تعزيز وتعميم املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء لتشمل جميع جهات اململكة،
مع تحسني تدبريها وصيانتها ،وتكوين األطر املسؤولة عنها؛
•تقديم الدعم لصياغة ونرش وتوزيع مختلف تقارير ومخرجات املرصد.
التعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،عرب تحسني جودة خدمات مراكز االستامع والتوجيه،
من خالل:
•تقوية قدرات العاملني يف هذه املراكز؛
•إعداد دليل إرشادي لفائدة النساء ضحايا العنف؛
•إعداد دفرت تحمالت من أجل تعزيز عمل مراكز االستامع.
التعاون مع االتحاد من أجل املتوسط ،من خالل:
•تعزيز الحوار وتقاسم التجارب مع مختلف دول املنطقة األورو متوسطية يف عدة مجاالت مرتبطة
بتمكني املرأة ،من بينها القضاء عىل العنف ضد النساء؛
•تنظيم نشاط موازي برشاكة مع الوزارة حول “تفعيل القوانني املتعلقة مبحاربة العنف ضد النساء”،
عىل هامش الدورة  60للجنة وضع املرأة بنيويورك مارس 2016؛
هذا ،وتجاوبا مع االنشغال الدويل حول قضايا حقوق اإلنسان من منظور ترسيخها والنهوض بدعاماتها،
واالنشغال اآلين من أجل بلورة رؤية إقليمية مندمجة حول ظاهرة العنف ضد املرأة ،نظمت وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بتعاون مع مجلس أوروبا وبدعم من حكومة مملكة
الرنويج ،ندوة إقليمية يومي  24و 25شتنرب  2012بالرباط ،بهدف تبادل املعارف والخربات يف مجال
مناهضة العنف ضد النساء مبختلف البلدان املشاركة ،واستثامر التجارب الناجعة يف مجال الحكامة
والتتبع والتقييم املرتبط بالظاهرة ،وتطوير ومأسسة آليات مشرتكة لليقظة والتدخل ،ودعم الرشاكة
األورومتوسطية يف مجال مناهضة العنف ضد النساء ،حيث متت دعوة شخصيات دولية فاعلة يف املجال،
من بينها املدير العام باملديرية العامة لحقوق اإلنسان ودولة القانون مبجلس أوربا فيليب بوايا ،واملديرة
العامة ملنظمة املرأة العربية ،عالوة عىل وزراء شؤون املرأة بكل من تونس ودولة فلسطني واململكة
األردنية الهاشمية ونائبة الوزيرة بأذريبدجان ،إىل جانب خرباء من املغرب والجزائر وتونس وفلسطني
ولبنان وإسبانيا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا ،وممثيل منظامت دولية حقوقية ومراكز ومعاهد بحثية
ومراصد دولية ،وفاعلني من املجتمع املدين.
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وحددت هذه الندوة اإلقليمية ،التي أجمع املشاركون فيها عىل اإلشادة باملجهودات املبذولة من طرف
املغرب ملواجهة الظاهرة العنف ،ستة محاور موضوعاتية للدراسة والتحليل تناولت «الوقاية ومناهضة
العنف ضد النساء :من أجل رشاكة أورومتوسطية» ،و«العنف ضد النساء :السياسات واالسرتاتيجيات»،
و«معرفة وتتبع ظاهرة العنف ضد النساء» ،إضافة إىل «الحامية القانونية للنساء ضحايا العنف :أي
آليات قانونية؟ وأي بنيات؟» ،و«التكفل بالنساء ضحايا العنف :التجارب الرائدة والتحديات» ،و«الوقاية
من العنف :أي مقاربة؟ وأي تعبئة اجتامعية؟» ،والتي خلصت أشغالها إىل مجموعة من الخالصات
والتوصيات ذات بعد إقليمي ووطني ،من أبرزها:
•انخراط الحكومات يف التصديق عىل االتفاقيات الدولية واعتامد معايريها يف تسطري سياسات مناهضة
العنف ضد النساء؛
•رضورة توطني خطط عمل حكومية قابلة للتنفيذ مع تسجيل التزام القطاعات األساسية املعنية
مبناهضة العنف ضد النساء وتسجيل ذلك االلتزام برمجيا ومحاسباتيا؛
•تعزيز الرتسانات القانونية الوطنية بقوانني تحمي النساء من العنف وتجرمه وتعاقب مقرتفيه؛
•الرفع من التمثيلية السياسية للنساء يف الهيئات واملؤسسات النيابية والتمثيلية ذات الطابع الترشيعي؛
•توحيد معيارية االسرتاتيجيات الوطنية بأن تكون منسجمة مع روح املواثيق الدولية ،ومنسجمة مع
مبدأ التشاركية وإحكام التنسيق الحكومي وإدراجها يف املوازنة العمومية مع وضع آليات لتقييمها
كميا ونوعيا؛
•إعادة صياغة اسرتاتيجيات جديدة عىل ضوء املؤرشات الكمية للمسوحات ،وعىل ضوء املستجدات
السياسية للظرفية الخاصة التي تشهدها املنطقة؛
•وضع آليات لتبادل الخربات يف مجال التخطيط االسرتاتيجي ألنه هناك تفاوت إقليمي كبري بني الدول
يف هذا الباب؛
•تطوير الرشاكات بني دول اإلقليم إلنجـــاز البحوث املسحية بالدول التي مل تنجز فيها بعد أو تلك
التي يف أطوار التحضري لها؛
•تضمني املسوحات الوطنية رشط الدورية واالنسجام مع املفاهيم املعيارية الدولية للعنف وتطويرها
من مسوحات دميغرافية رصفة إىل دراسات نوعية حول اآلثار النفسية واالجتامعية واالقتصادية
للعنف وأن تشمل كل الفئات العمرية مبا فيها الفئة ( 15-18سنة)؛
•وضع إطارات رشاكة بني حكومية تسمح بتبادل واستثامر املسوحات الوطنية ،والعمل عىل وضع
معايري علمية وتقنية تسمح باملقارنات اإلحصائية بني مؤرشات كل دولة من أجل استرشاف خطط
إقليمية مشرتكة؛
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•وضع معايري إجرائية عملية من أجل استثامر نتائج املسوحات يف وضع االسرتاتيجيات الوطنية ملناهضة
العنف ضد النساء؛
•رضورة إرشاك املجتمع املدين يف وضع وتنفيذ وتقييم الخطط الوطنية ملناهضة العنف؛
•رضورة انخراط الحكومات يف دعم الشبكات الجمعوية العاملة يف مجال مناهضة العنف؛
•الجمعيات واملراكز الجمعوية ليست هي املسؤولة يف منظومة الحامية واإلحاطة بالنساء ضحايا
العنف بل الدولة ومؤسساتها؛
•رضورة تطوير التعاقد مع الدولة واملجتمع املدين ملناهضة العنف ضد النساء ،ينبني عىل مبادئ
تشاركية وتنسيقية محددة املعامل.
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حصيلة العمل الحكومي وفق الرؤية االسرتاتيجية ملناهضة العنف ضد
النساء 2012-2016
اعتمدت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية رؤية اسرتاتيجية جديدة يف هذا املجال،
تستهدف الحفاظ عىل مجتمع آمن وخال من كافة أشكال العنف والتمييز ضد للمرأة يكفل لها ،خالل
جميع مراحل حياتها ،الحامية وتوفري الخدمات املتكاملة ،وااللتزام بضامن وتعزيز حقوقها ومشاركتها
الفاعلة والعادلة يف الحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ،وكذا استفادتها من نتائج هذه
املشاركة ،عىل قدم املساواة ،مع تعزيز حقوق املرأة وحاميتها من جميع أشكال العنف والحد من اآلثار
املرتتبة عن مامرسته ضدها ،حيث يشكل املجال الثاين للخطة الحكومية للمساواة «إكرام» التنزيل
العميل للرؤية االسرتاتيجية ملناهضة العنف ضد النساء ،عرب أربعة محاور اسرتاتيجية منسجمة مع
املعايري املعتمدة دوليا ومرتجمة إىل إجراءات عملية مع تحديد مؤرشات التتبع والقطاعات املسؤولة
عن التنفيذ:
 .1املحور الترشيعي والقانوين عرب «وضع نصوص ترشيعية وتنظيمية لحامية النساء ومحاربة
التمييز»؛
 .2محور الحامية الخاص بتنفيذ القوانني والتوعية بها وتشجيع النساء عىل اإلبالغ عرب «مواصلة
ومواكبة تطبيق النصوص الترشيعية والربامج ذات الصلة»؛
 .3محور الوقاية من العنف عرب «تطوير برامج وقائية ملناهضة التمييز والعنف ضد النساء
والفتيات»؛
 .4محور التكفل بالنساء ضحايا العنف وخدمات التمكني عرب «مأسسة التكفل بالنساء والفتيات
ضحايا العنف».
باإلضافة إىل أربع محاور داعمة تضمنتها اسرتاتيجية القطب االجتامعي ،والتي تتمثل يف:
 .1الرصد ومعرفة ظاهرة العنف؛
 .2الحكامة والتتبع؛
 .3الرشاكة والتعاون؛
 .4املقاربة التشاركية.
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وقد انخرطت القطاعات الحكومية التالية يف تنزيل هذه الرؤية االسرتاتيجية:
• وزارة الداخلية؛
•وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
•وزارة العدل والحريات؛
• وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
•األمانة العامة للحكومة؛
•وزارة الرتبية والوطنية والتكوين املهني؛
•وزارة الصحة؛
•وزارة االتصال؛
•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
•وزارة الثقافة؛
•الوزارة املنتدبة املكلفة باملغربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة؛
•وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية؛
•وزارة الشباب والرياضة؛
•الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة؛
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•املندوبية السامية للتخطيط؛
•املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان.
فيام يأيت تدخل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،بجميع مكوناتها كقطب اجتامعي،
عرب بلورة وتفعيل هذه الرؤية االسرتاتيجية من زاويتني :فهي تؤطر التدخالت من خالل دورها التنسيقي
للعمل الحكومي يف مجال النهوض بأوضاع املرأة والرقي بها من جهة ،وتسهر عىل تنفيذ التزاماتها كفاعل
أسايس انطالقا من اختصاصاتها املرتبطة بهذا املجال من جهة ثانية.

 .1اإلطار الترشيعي والقانوين
 مرشوع قانون رقم  103.13يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ،الذي يشكل ،يف غياب نصوص
قانونية خاصة بحامية املرأة من جميع أشكال العنف املامرس ضدها ،لبنة أساسية يف مجال تعزيز
الرتسانة الترشيعية الوطنية ،خصوصا تلك املتعلقة بالنهوض بالحقوق األساسية للمرأة وحاميتها من
كافة أشكال التمييز والعنف ،والذي تم عرضه باملجلس الحكومي املنعقد بتاريخ  07نونرب ،2013
وتعديله عىل ضوء املالحظات املدىل بها من طرف مجموعة من القطاعات الحكومية والهيآت
واملؤسسات املدنية والوطنية ،لتصادق عليه الحكومة بتاريخ  17مارس  ،2016وإحالته عىل مجلس
النواب الذي صادق عليه بتاريخ  22يونيو .2016
ويعرف هذا النص القانوين العنف ضد املرأة باعتباره «كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس يرتتب
عليه رضر جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي للمرأة» ،وهو تعريف يتالءم مع التعريف املعتمد يف
اإلعالن العاملي لهيئة األمم املتحدة ملناهضة العنف ضد املرأة (1993م).
كام أنه وضع أسس منظومة متكاملة تنسجم ومقتضيات الدستور وااللتزامات الدولية للمغرب ،التي
تتضح معاملها من أهدافه التي تتلخص يف:
•تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة املتدخلني لتمييز وحرص األفعال والسلوكيات
املدرجة يف مجال العنف ضد النساء ،من خالل تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله؛
•إحداث ومأسسة آليات للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف ،من خالل لجنة وطنية ولجان جهوية
ومحلية للتنسيق بني مختلف املتدخلني يف مجال مناهضة العنف ضد النساء وحاميتهن؛
•تجريم بعض األفعال باعتبارها عنفا يلحق رضرا باملرأة ،كاالمتناع عن إرجاع الزوجة املطرودة من بيت
الزوجية ،واإلكراه عىل الزواج ،واملساس بحرمة جسد املرأة ،وتبديد أو تفويت أموال األرسة بسوء نية ...الخ؛
•تجريم بعض األفعال باعتبارها صورا من صور العنف ضد املرأة ،كالتحرش الجنيس ،مع تشديد
العقوبات عليها يف حالة ارتكاب الفعل يف ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين ،كأحد األصول
أو املحارم ،وزميل يف العمل ،وشخص مكلف بحفظ النظام ...الخ)؛
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•تشديد العقوبات عىل بعض األفعال املوجهة ضد نساء يف وضعية خاصة ،كالعنف ضد امرأة حامل،
أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور األبناء أو الوالدين؛
•اعتامد تدابري حامئية جديدة يف إطار التدابري املسطرية ،من قبيل إبعاد الزوج املعتدي ،وإنذار
املعتدي بعدم االعتداء ،يف حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم االعتداء ،وإرجاع املحضون
مع حاضنته إىل السكن ،ومنع االقرتاب من الضحية أو من سكنها أو األبناء ،وإشعار املعتدي مبنعه من
الترصف يف األموال املشرتكة للزوجني ...الخ؛
•التنصيص عىل عنرص الفورية يف اتخاذ التدابري الحامئية ،مع تقرير عقوبات عند خرقها.
 مرشوع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،الذي يعترب ترصيدا
للجهود واملكتسبات الوطنية يف مجال النهوض بحقوق املرأة وحاميتها ،حيث يؤكد دستور اململكة
املغربية عىل مبادئ وقيم حقوق اإلنسان كام هي متعارف عليها عامليا ،واالرتقاء بعدد من املجالس
واملؤسسات القامئة إىل مؤسسات دستورية ،والتنصيص عىل إحداث مؤسسات أخرى بغرض توسيع
مجال مشاركة مختلف الفاعلني يف بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ،وتأمني حامية حقوق
اإلنسان والنهوض بها ،فنص عىل إحداث هذه الهيئة يف الفصل  19منه.
وينص مرشوع هذا القانون عىل أن الهيئة تعترب مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل املايل تتمتع بصالحيات:
•إبداء الرأي مببادرة منها أو بطلب امللك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجليس الربملان؛
•تقديم كل اقرتاح أو توصية إىل الحكومة أو إىل أحد مجليس الربملان؛
•تلقي الشكايات والعمل عىل تتبع مآلها بتنسيق مع الجهات املذكورة؛
•التشجيع عىل إعامل مبادئ اإلنصاف واملساواة ،وعدم التمييز؛
•املساهمة يف إدماج وترسيخ ثقافة املساواة واملناصفة وعدم التمييز يف برامج الرتبية والتعليم والربامج
اإلعالمية والثقافية؛
•تقديم كل توصية تراها مناسبة إىل الحكومة من أجل مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع أحكام
االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
•رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعرتض النساء ،وإصدار كل توصية تراها مناسبة واقرتاح كل تدبري
ناجع من أجل تصحيح األوضاع الناتجة عن كل سلوك أو مامرسة أو عرف يتسم بطابع متييزي؛
•العمل عىل نرش وإشاعة القيم واملامرسات الفضىل؛
•تقديم مختلف أشكال املساعدة التقنية الالزمة؛
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•املساهمة يف تنمية قدرات مختلف الفاعلني يف القطاعني العام والخاص؛
•تجميع ومعالجة املعطيات النوعية والكمية حول املساواة واملناصفة ومكافحة التمييز ،وإعداد ونرش
الدراسات واألبحاث ذات الصلة باختصاصات الهيئة؛
•تقييم املجهودات التي تبدلها الدولة ومختلف الهيئات واملؤسسات بالقطاعني العام والخاص؛
•إقامة عالقات التعاون والرشاكة عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.
وقد صادقت الحكومة ،بتاريخ 19مارس ،2015عىل مرشوع القانون ،الذي أعد وفق مقاربة تشاركية
وتشاورية ممتدة انطلقت بتشكيل لجنة علمية مستقلة تلقت حوايل  82مذكرة من مختلف الفاعلني،
 10منها لشبكات جمعوية يفوق مجموع مكوناتها  300جمعية .ومتت إحالته عىل مجلس النواب
بتاريخ  22يوليوز  ،2015لتتم املصادقة عليه بتاريخ  10ماي .2016
 تعديل القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية ،حيث صادق الربملان بإجامع غرفتيه ،مطلع ،2014
عىل تعديل الفصل  475من القانون الجنايئ املتعلق بزواج الفتيات القارصات ضحايا االغتصاب،
الذي يتعلق بحذف حق املغرر يف الزواج من الفتاة القارص املغرر بها ،ومتابعته قضائيا ،والرفع من
عقوبات السجن من سنة إىل خمس سنوات يف حالة تهريب قارص دون عالقة جنسية .كام فتحت
أوراش أخرى لضامن حامية جنائية شاملة وفعلية للنساء وضامن متتعهن بحقوقهن األساسية ،حيث
تم إعداد مرشوعي تعديل كل من القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية يف أفق تقدميهام للمسار
الترشيعي متم هذه السنة.
 إصدار قانون تشغيل العامل املنزليني ،الذي يأيت تطبيقا ملقتضيات املادة الرابعة من مدونة الشغل
بغاية ضبط العالقات التي تربط بني هذه الفئة من األجراء مبشغليهم ،يف أفق إقرار حامية اجتامعية
لهم ومتتيعهم بالحقوق االقتصادية واالجتامعية .وقد متت إحالة مرشوع القانون عىل مجلس
املستشارين يوم  8غشت  ،2013بعد مصادقة الحكومة يوم  2ماي  ،2013لتتم مصادقة الربملان
عليه يف ماي  2016.وباملوازاة مع مسطرة اعتامد هذا املرشوع ،تم إعداد النصوص التطبيقية ذات
الصلة ،يتعلق األمر بـ :
•مرشوع مرسوم بتحديد الئحة األشغال املمنوعة عىل العامل املنزليني؛
•مرشوع قرار بتحديد منوذج العقد املربم بني املشغل والعامل املنزيل.
 مراجعة القانون رقم  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،حيث
أعدت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية مرشوع القانون الذي يقيض بتعديل
القانون  14.05املتعلق بفتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية ،بناء عىل نتائج تشخيص ميداين
أفرز سنة  2013تقريرا وطنيا حول مؤسسات الرعاية االجتامعية.
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 تعديل القانون رقم  77.03املتعلق باالتصال السمعي البرصي لتضمينه مقتضيات ذات الصلة
بالنوع االجتامعي ،الذي تضمن تتميم املواد  2و 8و 9مبقتضيات متنع اإلشهار الذي يتضمن إساءة
للمرأة أو ينطوي عىل رسالة من طبيعتها بث صور منطية أو سلبية أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز
بسبب جنسها ،والذي صادقت عليه الحكومة يوم  22ماي  .2014فيام صادق مجلس النواب عليه
بتاريخ  22يوليوز  ،2015وتم نرشه بالجريدة الرسمية عدد  6389الصادر بتاريخ  24غشت .2015
وقد تم ،يف نفس اإلطار ،مراجعة دفاتر التحمالت القطب العمومي سنة  2012عرب تضمينها ملقتضيات
من شأنها املساهمة يف تحسني صورة املرأة يف اإلعالم والرفع من مكانتها وتعزيز حضورها اإلعالمي
والرفع من مكانتها ،وذلك بـ:
•عدم اإلشادة بالعنف أو التحريض عىل التمييز تجاه األشخاص بسبب جنسهم؛
•تخصيص برامج للمرأة تهدف إىل النهوض بصورتها وحقوقها ودورها ودعم متاسك واستقرار األرسة؛
•الحرص عىل مشاركة املرأة يف الربامج الحوارية؛
•احرتام التعددية بإرشاك متعدد ومتوازن يف النرشات والربامج الحوارية والتفاعلية لجمعيات املجتمع
املدين واملنظامت غري الحكومية ،مبا فيها النسائية؛
•رصد التقارير السنوية ،التي تعدها رشكات االتصال السمعي البرصي العمومية ،ملدى احرتام مقتضيات
تحسني صورة املرأة يف اإلعالم وجهود السعي نحو املناصفة؛
•إفراد قسم خاص يف ميثاق األخالقيات للمقتضيات ذات العالقة بتحسني صورة املرأة وتحديد الصور
السلبية الواجب اجتنابها.
 إصدار قانون لتعزيز حامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة يراعي النوع ،حيث تم إعداد
مرشوع قانون إطار رقم  97.13يتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها ،الذي
صادقت عليه الحكومة يوم  19يونيو  ،2014واملجلس الوزاري بتاريخ  14أكتوبر  ،2014وتم نرشه
بالجريدة الرسمية  6466بتاريخ  19ماي  ،2016والذي يتضمن مقتضيات تنص عىل املساواة بني
الذكور واإلناث يف وضعية إعاقة:
•املادة  :2ال تعترب متييزا التدابري واإلجراءات التشجيعية الهادفة إىل اإلنصاف وضامن تكافؤ الفرص
لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة؛
•املادة  :3تحقيق املساواة بني الذكور واإلناث يف وضعية إعاقة؛
•املادة  :20جاءت مبقتضيات تعزز من حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،حيث أكدت أنهم يتمتعون
عىل قدم املساواة مع غريهم بالحق يف الحامية من كافة أشكال االستغالل والعنف واالعتداء.
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 .2تطوير الرصد واملعرفة بظاهرة العنف ضد النساء
نظرا ألهمية فهم الظاهرة وحجمها وطبيعتها عىل الصعيد الوطني ،وأهمية توثيق وقياس هذا العنف
من خالل توفري البيانات واإلحصائيات الرضورية لوضـع سياسات وبرامج عمومية واقعية وناجعة يف هذا
الشأن ،أولت الحكومة أهمية بالغة لتطوير املعرفة بهذه الظاهرة عرب إرساء وتنويع مصادر املعلومات
املتعلقة بهذا املوضوع ،وخلق آليات مؤسساتية للرصد ،حيث تشكل املعرفة املتعلقـة بـالعنف ضـد
املـرأة قاعـدة معـارف مهمـة يف عمليـات وضـع الربامج والسياسات العمومية.
 املرصد الوطني للعنف ضد النساء  :اعتبارا لكون التصدي لظاهرة العنف ضد النساء عملية عرضانية
تعني مختلف املتدخلني ،وال ميكن حرص املعنيني بها يف قطاع حكومي واحد أو جهة واحدة ،عملت
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،بحكم دورها التنسيقي ،عىل إعادة تفعيل لجنة
القيادة الثالثية الرتكيب (قطاعات حكومية ،وجمعيات نسائية ،ومراكز البحث والدراسات) ،خالل
االجتامع الذي ترأسته السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية،
يوم  8مارس  2013مبقر الوزارة ،والتي توقفت منذ  ،2007قصد مواصلة العمل عىل مرشوع إحداث
املرصد الوطني للعنف ضد النساء .فاستأنفت اللجنة عملها بعقد عدة اجتامعات ما بني مارس
ويونيو  2013من أجل بلورة تصور حول الهوية املؤسساتية للمرصد ،واملهام التي ستناط به.
وعليه ،تم إصدار قرار لوزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بتاريخ  7غشت  2014يتعلق
بتغيري وتتميم قرار سابق صادر يف  29أبريل 2013يحدد اختصاصات وتنظيم األقسام واملصالح التابعة
للمديريات املركزية لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،وذلك إلحداث املرصد الوطني
للعنف ضد النساء الكائن مقره بالوزارة ،حيث تتوىل مصلحة املرصد الوطني للعنف ضد النساء مهمة
الكتابة الدامئة للمرصد.
وتتحدد األهداف االسرتاتيجية للمرصد الوطني للعنف ضد النساء ،الذي يشكل خطوة مهمة إلعطاء
عملية الرصد بعدا غنيا ،سواء من ناحية تجميع املعطيات واملؤرشات أو من ناحية طرق مدارستها
واستثامرها يف إعداد تقارير وخطط تتميز باملوضوعية واالستهداف ،يف:
•تطوير منهاج اإلحـــاطة بظاهرة العنف ضد النساء من شكله املؤسسايت القطاعي الرصف إىل شكله
التشاريك املندمج عرب إحداث آلية متعددة الرتكيب واالختصاص؛
•تجميع وتنسيق الجهود املتفرقة (مؤسساتية ومجتمعية) يف مجال مناهضة العنف بتجميعها
وتنظيمها يف شكل بنيوي ،ووظيفي جديد يسمح للمؤسسايت واملجتمعي من تحقيق االلتقائية يف
األهداف ،ويف املامرسات؛
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•جعل رصد العنف عملية متوافق حولها ،وحول معايريها ومؤرشاتها الكمية والنوعية ،حتى يتسنى
لبالدنا أن تطور معرفة مشرتكة وتوافقية حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات ،مام سيرتتب عنه
أثر إيجايب يتجىل يف انسجام برامج العمل يف املجال.
فيام يضطلع املرصد عىل املستوى العميل بـ:
• القيام بأعامل اليقظة والرصد؛
• إعداد وتطوير املؤرشات وتتبعها وتقييمها؛
• إحداث بنك للمعلومات واملعطيات حول العنف ضد النساء من خالل تجميع املعطيات الجهوية
والوطنية؛
• تتبع وتقييم السياسات العمومية يف مجال محاربة العنف ضد النساء؛
•إعداد التقرير السنوي األول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء.
وتفعيال ملهامه املتمثلة يف رصد جميع أشكال العنف ضد النساء واملساهمة يف تنمية وتطوير املعرفة
بهذه الظاهرة ،أعد املرصد الوطني للعنف ضد النساء تقريره اإلحصايئ األول حول العنف ضد النساء،
وهو التقرير الذي جاء نتيجة لتعاون وتنسيق بني الرشكاء املؤسساتيني واملدنيني والباحثني من خالل
دراسة وتحليل املعطيات املتوفرة لدى «الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف»
املوجودة عىل مستوى املحاكم واملستشفيات ومصالح الرشطة والدرك املليك ،والذي تطرق إىل:
•تعريف العنف ضد النساء يف الترشيع الوطني؛
•التعريف بعمل الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء؛
•بيانات حول العنف الجسدي؛
•بيانات حول العنف الجنيس؛
•بيانات حول العنف االقتصادي.
 املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم :يعد املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم ،الذي تم
تنصيب أعضائه يف لقاء وطني بحضور مختلف الفاعلني واملتدخلني والرشكاء بتاريخ  19يونيو ،2015
آلية وطنية لرصد وتتبع صورة املرأة يف مختلف الوسائط اإلعالمية املكتوبة والسمعية والبرصية
والرقمية ،وفق تركيبة ثالثية تجمع ممثيل القطاعات الحكومية الفاعلة يف املجال وممثيل جمعيات
املجتمع املدين والهيآت املهنية وممثيل مراكز الدراسات والبحث بالجامعات .كام يعد التزاما سياسيا
من وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،وجوابا مؤسساتيا ملطلب مجتمعي قوي
لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم.
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وتتحدد األهداف األساسية للمرصد الوطني لصورة املرأة ،الذي تتوىل كتابته الدامئة املصلحة مصلحة
إدارية «املرصد الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم» املحدثة مبوجب قرار لوزيرة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية صادر  29أبريل  2013بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية ،يف:
•اليقظة ورصد وتتبع صورة املرأة يف مختلف الوسائط اإلعالمية املكتوبة والسمعية والبرصية والرقمية؛
•املساهمة يف تطوير املعرفة يف املجال ذات الصلة والتأثري عىل الفاعلني يف املجال وواضعي السياسات
العمومية.
فيام يرشف عىل إنجاز مجموعة من األوراش تتمثل يف:
•عقد سلسلة من االجتامعات الدورية إلعداد األوراق الداخلية للمرصد (النظام األسايس والنظام
الداخيل وامليثاق)؛
•انتقاء خبري إلعداد خارطة الطريق لتفعيل املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم؛
•إعداد برنامج العمل السنوي للمرصد لسنة 2016؛
•تهييئ اإلطارات املرجعية إلعداد دليل مفاهيمي لصورة املرأة يف اإلعالم؛
•اشتغال لجنة الرصد والتتبع عىل تسجيل الوصالت اإلشهارية بكل من القناة الوطنية األوىل والقناة
الثانية وقناة ميدي .1.تيفي ،موضوع التقرير السنوي للمرصد.
 النظام اإلحصايئ الوطني :تعمل املندوبية السامية للتخطيط عىل تطوير األدوات اإلحصائية،
وتحسني استخدام البيانات املصنفة حسب النوع يف صنع السياسات والتخطيط ،وتعمل عىل وضع
برامج مكثفة لدعم قدرات أطرها يف هذا املجال .وقد سجل املغرب انفتاح بحثه الوطني واإلحصايئ
عىل مقاربة النوع االجتامعي ،سيام بعد سنة  ،2000حيث بذلت جهود مقدرة من أجل توفري
البيانات واإلحصاءات األساسية املصنفة حسب النوع االجتامعي ،باعتبارها آليات تساهم يف دعم
عمليات التحليل ،وأيضا أداة للتخطيط متكّن من تأسيس وتصميم ومراقبة سياسات وطنية تأخذ
بعني االعتبار الفوارق بني النساء والرجال واحتياجاتهم املختلفة.
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وإىل جانب تدعيم اإلطار املؤسسايت اإلحصايئ الوطني ،يتم العمل عىل ترصيد املعرفة العلمية املتعلقة
بالنساء ،من خالل توفري ونرش بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس ،حيث يتم إصدار تقارير
وإحصاءات دورية وسنوية رسمية ترصد ظواهر اجتامعية واقتصادية وثقافية وبيئية ،والتي ميكن تقديم
أهم حصيلة لها كالتايل:
•إصدار نرشة سنوية محينة شمولية تحت عنوان «املرأة املغربية يف أرقام ،اتجاهات تطور الخصائص
الدميوغرافية والسوسيو مهنية « ،منذ سنة  2010مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ،والتي تهم الخاصيات
الدميوغرافية واالجتامعية واملهنية والثقافية للمرأة؛
•إصدار دراسة حول «النساء املغربيات وسوق الشغل :مميزات وتطور» مارس 2014؛
•إصدار دراسة حول «اتجاهات تطور الزواج والطالق لدى املرأة املغربية»؛
•نرش معطيات وفق مقاربات الفقر متعدد األبعاد ضمن التقارير الوطنية حول أهداف األلفية؛
•الدليل املرجعي حول إدماج النوع االجتامعي يف عملية التوظيف واالنتقاء والتعيني؛
•إنجاز البحث الوطني األول حول مدى انتشار العنف املبني عىل النوع االجتامعي؛
•إعداد دراسة تشخيصية حول وضع االتجار بالبرش ،سنة  ،2015مكن املغرب من إفراز معطيات
وصفية غري عددية لصور االتجار بالبرش باملغرب ،وعدة معطيات خاصة بالنساء؛
•البحث الوطني األول حول ميزانية الوقت لدى النساء ،واالشتغال عىل البحث الثاين املتعلق بالجدولة
الزمنية مليزانية الوقت؛
•االشتغال عىل إعداد قواعد البيانات املبنية عىل النوع االجتامعي حول ملكية السكن وبرامج إعادة
اإلسكان وإعادة اإليواء ،بتعاون مع وزارة السكنى وسياسة املدينة؛
•االشتغال عىل تحيني خريطة الفقر ،أواخر سنة  ،2015اعتامدا عىل املقاربات الجديدة لقياس الفقر
باملغرب ،مع استعامل معطيات البحث الوطني حول نفقات واستهالك األرس لسنة  2013-2014بغية
إدماج النوع االجتامعي مبختلف برامج الحد من الفقر والهشاشة ومحاربة التسول.
باإلضافة إىل تقارير ميزانية النوع االجتامعي ،التي تصدر سنويا منذ  ،2005والتي تتضمن مجموعة من
البيانات واإلحصاءات واملؤرشات حول ميزانية النوع االجتامعي القطاعية ،من خالل التحليل األفقي
للسياسات العمومية من منظور النوع االجتامعي ،وحسب املقاربة الحقوقية كمدخل أسايس للمعالجة
القطاعية آلثار هاته السياسات ومدى استجابتها لرضورة توفري الولوج املتكافئ للحقوق.
وبالنسبة لعمليات جمع البيانات بشأن فئات معينة من النساء ،كاملرأة الريفية أو املسنات أو النساء يف
وضعية إعاقة أو املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز أو فئات أخرى ،نجد أن نظام اإلحصاء
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الوطني املغريب يعتمد تصنيفا يقوم أساسا عىل التوزيع حسب الجنس والسن وحسب مكان اإلقامة (حرضي
أو قروي) ،وبذلك تتوفر تلقائيا املعطيات الخاصة بالنساء القرويات واملسنات .أما باقي الفئات ،فهناك بعض
الدراسات الخاصة ،كدراسة حول اإلعاقة ،وأخرى خاصة باإليدز ،التي توفر جزء مهام من املعطيات.
 املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء :عىل مستوى التدابري املتخذة لرصد
ظاهرة العنف ضد النساء ،تم إحداث «املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء»
سنة  ،2007قصد توحيد منهجية تجميع مختلف البيانات واملعطيات الخاصة بالنساء والفتيات
ضحايا العنف املبني عىل النوع لدى القطاعات األربع املعنية عىل الصعيدين الجهوي والوطني،
وذلك عرب اعتامد (استثامره موحدة).

وبهدف تطوير وتفعيل هذه املنظومة ،تم توقيع بروتوكول لتبادل املعطيات املعلوماتية الخاصة بعدد
الحاالت التي يتم استقبالها يف بنيات التكفل التابعة للقطاعات الرشيكة يف املنظومة (وزارة التضامن
واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،ووزارة العدل والحريات ،ووزارة الصحة ،واملديرية العامة لألمن
الوطني والدرك املليك) بتاريخ  11أكتوبر .2014
وقد أرشفت الوزارة ،يف إطار تنفيذ االلتزامات املتضمنة يف بروتوكول تبادل املعطيات ،مبعية رشكائها
األربعة ،عىل تفعيل هذه املنظومة من خالل:
•تثبيت اإلصدار 2.1للنسخة التجريبية للمنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء؛
• تثبيت نسخة من التطبيق املعلومايت للمنظومة املعلوماتية املؤسساتية للعنف ضد املرأة باملرصد
الوطني للعنف ضد النساء.
 إنجاز دليل الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف :أعدت وزارة التضامن
واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية دليال عمليا يتضمن بيانات تخص الفاعلني املؤسساتيني املتدخلني
يف مجال محاربة العنف ضد النساء وحاميتهن ،حيث يوفر معلومات حول الخاليا املوجودة عىل
مستوى املحاكم ،واملستشفيات ،ومصالح الرشطة ،ومراكز الدرك املليك عىل املستوى الرتايب.
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وقد ساهم إنجاز هذا الدليل وتعميمه،
خاصة بالنسبة ملراكز االستامع واإلرشاد
القانوين للنساء ضحايا العنف ،يف خلق
تعاون ورشاكة بني جميع املتدخلني ،تكريسا
ملبدأ تكامل الحق يف الحامية من العنف،
والحق يف ولوج الخدمات املؤسساتية،
وأيضا الحق يف الحصول عىل املعلومة.

 .3تعزيز اآلليات الحامئية والتكفل بالنساء ضحايا العنف
 إحداث الفضاءات املتعددة الوظائف ،ففي إطار تعزيز البنيات الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا
العنف ،تعمل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،برشاكة وتعاون مع مؤسسة
التعاون الوطني ،عىل إحداث الفضاءات املتعددة الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف عىل
املستوى الجهوي واملحيل ،حيث سيتم إحداث  40فضاء متعدد الوظائف ،وهي بنيات اجتامعية
للقرب تقدم عدة خدمات لفائدة النساء يف وضعية صعبة ،منها:
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توفري خدمات الدعم والتكفل واملواكبة ،عرب:
•توجيه النساء ،خاصة ضحايا العنف ،نحو متدخلني مختصني ،من أطباء نفسانيني ،ودرك مليك ،وأمن
وطني ،ورشطة ،ومستشفيات/محاكم...؛
•ضامن خدمات االستقبال واإلنصات والتوجيه واإلرشاد القانوين واإليواء املؤقت؛
•تتبع وتقييم خدمات التكفل؛
•ضامن املواكبة الصحية والنفسية واالجتامعية والقانونية لفئات النساء املستفيدات.
املواكبة وتقوية القدرات ،من خالل:
•التكوين املهني والتأطري الحقوقي لفائدة النساء يف وضعية صعبة؛
•متكني النساء من اكتساب معارف يف مجال الحقوق ،واملساواة والنوع االجتامعي؛
•بناء رشاكات مؤسساتية مع مراكز االستامع والتوجيه القانوين والجمعيات ذات االهتامم املشرتك؛
•الحث عىل إحداث شبكات وأقطاب جهوية وترابية للجمعيات ومراكز االستامع...
 تعزيز التنسيق والرشاكة مع الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف ،يف إطار
تفعيل أهداف املجال الثاين من الخطة الحكومية للمساواة ،خصوصا تلك املتعلقة بتحسني التكفل
بالنساء ضحايا العنف عن طريق تطوير مجموعة من الخدمات ،وتوفري الحامية والوقاية من كافة
مظاهر العنف ضد النساء واألطفال ،خاصة املوجودة عىل مستوى املحاكم واملستشفيات ومصالح
الرشطة والدرك املليك ،التي تقدم مجموعة من الخدمات املتكاملة والفعالة للنساء ضحايا العنف
من استقبال واستامع وتوجيه وإرشاد ..إلخ ،وذلك بالتنسيق بني كافة القطاعات الرشيكة واعتامد
املهنية لدى األطر العاملة واملرشفة عليها.
وتقوم هذه الخاليا بالوظائف املنوطة بها كل حسب تخصصه .تسعى القطاعات املرشفة عليها لتجويد
خدماتها ،بتوفري التكوين املستمر ألطرها ،وتزويدها باملوارد اللوجستيكية الالزمة.
 دعم مراكز االستامع والتوجيه القانوين للنساء ضحايا العنف ،التي تعد بنيات محلية ترشف عىل
تدبريها جمعية نسائية تقوم مبهام االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف،
والتي تعمل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،يف إطار اسرتاتيجيتها ملناهضة
العنف ضد النساء ،عىل دعم الجمعيات املرشفة عىل مراكز االستامع ،من خالل توفري التمويل
العمومي للمشاريع املنتقاة أو تعبئة املوارد لدى الرشكاء الدوليني ،كام هو الشأن بالنسبة لالتحاد
األورويب ،والتعاون البلجييك ،ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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وتتجىل أهداف رشاكة الوزارة مع الجمعيات املرشفة عىل تدبري مراكز االستامع ،يف:
•تطوير وتحسني جودة الخدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف؛
•تحسيس وتوعية النساء املعنفات بحقوقهن ،وتعزيز قدراتهن؛
•التواصل والتنسيق مع مختلف املتدخلني يف مجال محاربة العنف محليا ،وجهويا ،ووطنيا؛
•تأهيل وضامن التكوين املستمر للعاملني والعامالت مبراكز االستامع.

ويف هذا اإلطار ،تم دعم العديد من مشاريع الجمعيات املرشفة عىل تدبري مراكز االستامع واالستقبال
والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف ،كام يتضح من خالل الجدول أسفله ،الذي يبني عدد مراكز
االستامع املدعمة منذ سنة  ،2012وكذا املبلغ اإلجاميل للدعم:
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السنة
2012
2013

عدد مراكز االستامع املدعمة
 14مركزا
 49مركزا

املبلغ اإلجاميل للدعم/بالدرهم
2 789 350
400 3 795

2014

 35مركزا

400 205 7

2015

 45مركزا

10505730

املجموع

 142مركزا

295 880 24

 .4تعزيز التدخالت يف مجال الوقاية والتحسيس
من البديهي أن الوقايـة عنـرص أساسـي ذو أولوية كربى يف أي اسرتاتيجية للقضاء عىل العنـف ضـد
املـرأة ،حيث تعترب املواقـف واملامرسـات املجتمعية مـن التحـديات الـتي تعرقـل الجهـود املبذولة ملنع
هذا العنـف والتـصدي لـه .لهذا الغرض ،عـززت الحكومة جهودهـا ملعالجـة هـذه الظاهرة من خالل
التوعية والتحسيس بأسبابها وتجلياتها وعواقبها ،مع الحرص عىل إرشاك متنام ملنظامت املجتمع املدين
ووسـائط اإلعالم.
 الحمالت التحسيسية السنوية ملناهضة العنف ضد النساء تندرج الحمالت التحسيسية السنوية،
التي تنظمها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عىل املستويني الوطني والجهوي،
ضمن أهم التدابري الوقائية والتوعوية يف مجال مناهضة العنف ضد النساء ،متاشيا مع إعالن
الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم  25نونرب من كل سنة يوما عامليا ملناهضة العنف ضد املرأة،
والذي شكل دعوة للحكومات واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية إىل تنظيم أنشطة
تحسيسية وتوعوية يف هذا اليوم بهدف زيادة الوعي العام بهذه الظاهرة وآثارها الوخيمة.
وقد اعتمدت الحمالت التحسيسية الوطنية ،يف السنوات األخرية ،بعدين جديدين يتمثالن يف انخراط كل
مكونات القطب االجتامعي ،الذي يضم إىل جانب وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية،
التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية ،وتبني املقاربة الجهوية بامتياز ،مع الرتكيز عىل موضوعات
جديدة مل يسبق التطرق إليها من قبل.
ومنذ سنة  ،2012تم تنظيم أربع حمالت ،يلخص الجدول التايل أبرز مالمحها:
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 الربنامج التحسييس املندمج ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء  :2016-2013يعترب الربنامج
التحسييس املندمج البني قطاعي ،الذي أطلقته السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية ،يوم  09مارس  ،2013مثرة التنسيق الحكومي املتواصل بهدف تعزيز
التحسيس والتوعية مبخاطر العنف والتمييز الذي يطال النساء ،وتطوير التقائية العمل البني قطاعي
بني مختلف الفاعلني يف التعبئة االجتامعية الشاملة وفق نهج مشرتك ،إضافة إىل مأسسة الرشاكة
بني قطاعية يف مجال التحسيس والتوعية ملناهضة العنف ضد النساء .وقد توج هذا الربنامج بتوقيع
اتفاقيتني مع كل من وزاريت الثقافة واالتصال.
ويتمحور هذا الربنامج البني قطاعي ،الذي يرتجم اإلرادة القوية لرفع التحديات املشرتكة التي تطرحها
ظاهرة العنف ضد النساء حول التوعية والرتبية واإلرشاد ،وترسيخ ثقافة املساواة واإلنصاف ،ومناهضة
التمييز والعنف ضد النساء ،باعتبار الدور الهام الذي يقوم به اإلعالم ،والثقافة يف تشكيل الوعي الجامعي
املتشبع بقيم العدل واملساواة واإلنصاف.
 تعزيز الوساطة األرسية فعىل الرغم من أن هناك ظروفا معينة ال ميكن فيها اللجوء إىل الوساطة
األرسية حتى ال تساهم يف إضفاء الرشعية عىل العنف املامرس ضد النساء ،إال أن هذه الوسيلة
ميكن أن تكون مدخال من مداخل محاربة العنف ضد النساء ،إذا تم اعتبار التامسك األرسي ،الذي
تستهدفه ،أحد سبل الوقاية من هذه اآلفة ،عرب الحفاظ عىل تالحم األرسة ،وإيجاد حل للنزاع األرسي
بشكل ودي وتفاويض ،ودون اللجوء إىل القضاء الذي تتطلب مساطره أمواال ووقتا طويال ميكن أن
تزداد خالله املشكلة األرسية تعقيدا ،وتشكل بذلك مجاال خصبا لتوليد العنف.
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وعليه ،واستحضارا ألهمية الوسائل البديلة يف حل النزاعات ،خصوصا أهمية الصلح والوساطة التي
تلجأ إليها الترشيعات الحديثة يف مختلف الدول إلنهاء الخالفات وجرب األرضار ،واسرتشادا بالدروس
املستخلصة من التجارب الوطنية والدولية التي أبانت عن الحاجة املاسة إىل تطوير خدمات الوساطة
األرسية ،سواء الوقائية أو االتفاقية ،عملت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عىل إعداد
وتنفيذ برنامج النهوض بخدمات الوساطة األرسية ،وذلك من خالل تنفيذ املحاور التالية:
•دعم إحداث مراكز الوساطة األرسية وتعميمها عىل الصعيد الوطني؛
•تكوين املوارد البرشية حول تقنيات الوساطة األرسية؛
•نرش ثقافة الوساطة األرسية من خالل اللقاءات واملؤمترات؛
•إعداد الدالئل التأطريية لعملية الوساطة باملغرب.
وقد تم إعداد دفرت تحمالت يحدد معايري الخدمات ومكونات مراكز الوساطة األرسية ،ومؤهالت املوارد
البرشية العاملة بهذه املراكز ،ومعايري ونظم وتقنيات الوساطة األرسية .كام تم ،عىل هذا األساس ،دعم
إحداث  35مركزا للوساطة األرسية من خالل دعم مايل ومؤسسايت للجمعيات الرشيكة للوزارة مببلغ مايل
يقدر بـ  3.841.800درهام ،والذي يشمل دعم إحداث املراكز وتجهيزها وفق معايري دفرت التحمالت،
وكذا دعم خدمات الوسيط األرسي واملساعدة االجتامعية.
ويف إطار االنفتاح عىل التجارب الدولية يف مجال الوساطة األرسية ،نظمت وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية املؤمتر الدويل األول حول «الوساطة األرسية ودورها يف االستقرار األرسي» يومي 7
و 8دجنرب  2015بالصخريات ،الذي انبثقت عنه مجموعة من الرؤى االسترشافية ستعمل الوزارة ،مبعية
رشكائها ،عىل بلورتها عىل أرض الواقع ،كان من أهمها:
•االلتزام ببلورة منوذج مغريب للوساطة األرسية ينهل من التجارب الدولية ويتالءم مع خصوصيات
النسيج االجتامعي والثقايف للمغرب؛
•تشجيع ودعم كل املبادرات الرامية إىل جعل الوساطة والصلح محط اهتامم الجميع من أجل نرش
تقنياتها وأهدافها ورفع الوعي مبزاياها وتشجيع اللجوء االختياري إليها؛
•تشجيع البحث العلمي األكادميي يف مجال األرسة عموما ،والوساطة األرسية بشكل خاص ،ملد
العاملني باملعطيات واملعارف التي تساعدهم يف مهام مواكبة األرسة عىل اسرتداد وظيفتها يف التنشئة
االجتامعية والتنموية؛
•دعم إحداث ماسرتات جامعية للتكوين يف مجال الوسائل البديلة لفض النزاعات األرسية؛
•املساهمة يف بلورة قانون ينظم الوساطة األرسية يستأنس بالتجارب املقارنة ،ويغرتف من الرتاث املغريب؛
38

•دعم الخدمات الداعمة للوساطة األرسية ،كاإلرشاد األرسي والرتبية الوالدية وتكوين املقبلني عىل
الزواج ،ونرش الثقافة الحقوقية ،وكل ما من شأنه دعم األرسة كمحضن وحامي للحقوق؛
•دعم قدرات كل العاملني االجتامعيني يف مجال الوساطة ،الوسطاء ،والعاملني مبؤسسات الرعاية
االجتامعية ،والقضاة واملحامون؛
•تشجيع مبادرات املجتمع املدين العامل يف مجال الوساطة األرسية.
•تعزيز التحسيس والتوعية حول محاربة العنف :أرست وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني املركز
الوطني للوقاية ومحاربة العنف بالوسط املدريس ،إضافة إىل  16مركزا جهويا و 82مركزا إقليميا .كام
عملت عىل:
•إحداث بوابة إلكرتونية «مرصد» لتبليغ وتتبع حاالت العنف بالوسط املدريس؛
•تنظيم لقاءات وطنية ملناهضة العنف بالوسط املدريس؛
•إعداد مصوغات تكوينية لفائدة منسقي الخاليا اإلنصات والوساطة باملؤسسات التعليمية وتجريبها،
يف أفق تعميمها عىل جميع األكادمييات.
من جهتها ،أرشفت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عىل:
•تنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية حول اآلثار السلبية للعنف وآثاره وتهديده لتامسك واستقرار
األرسة ،مبختلف جهات وأقاليم اململكة بواسطة مصالحها الخارجية ،همت عموم املستفيدات
واملستفيدين من دروس برنامج محو األمية باملساجد؛
•عقد لقاءات باملساجد مع مختصني ،مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ،واليوم العاملي ملناهضة العنف ضد
املرأة؛
•تسجيل  4حلقات يف املوضوع ضمن الربنامجني «آفاق إسالمية» ،و»ومضات عىل الطريق» عىل أمواج
اإلذاعة الوطنية حول «الشباب وتزكية النفس» ،و»الشباب والرتبية» ،و»رسالة الشباب» ،و»مكانة
الشباب يف اإلسالم»؛
•تسجيل ندوات علمية يف املوضوع ،بتنسيق مع قناة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ،حول
«الشباب واالندماج املجتمعي» ،و»الشباب واملدرس» ،و»الشباب يف اإلسالم».
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 .5آليات الحكامة والتتبع والتنسيق وتفعيل املقاربة التشاركية
استجابت الحكومة ،بنفس إيجايب ،للتوجيه الدستوري الذي ينص عىل الدور األسايس الذي يقوم به
املجتمع املدين يف إطار الدميقراطية التشاركية ،وأكد عىل حقه يف تقديم العرائض وملتمسات ترشيعية،
واملساهمة يف بلورة السياسات العمومية ،وكذا يف تفعيلها وتقييمها ،عرب تبنيها املنهجية التشاركية
يف مختلف املبادرات الحكومية التي أطلقتها ،سواء املؤسساتية أو الترشيعية أو صياغة السياسات
العمومية .وقد تجلت هذه املقاربة التشاركية من خالل العديد من الربامج واألنشطة ،نذكر منها عىل
سبيل املثال ال الحرص:
•تنفيذ برنامج متكني ملحاربة العنف ضد النساء 2012-2008؛
•إعداد التقارير الوطنية حول وضعية املرأة باملغرب املرتبطة بتقييم االلتزام مبنهج عمل بكني،
خصوصا «تقرير بيجني ،»+15و«تقرير بيجني ،»+20إضافة إىل التقرير األخري املتعلق بـ»متكني املرأة
والتنمية املستدامة»؛
•التقييم التشاريك ملسار الحصيلة الوطنية املحققة يف إطار االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد
النساء ،بعد عرش سنوات من إصدارها ،بحضور فعاليات املجتمع املدين ،الذي أطرت مساهامته القيّمة
النقاش الدائر يف إطار الندوة الوطنية حول «مناهضة العنف ضد النساء تقييم مسار واسترشاف رؤية
اسرتاتيجية جديد « ،التي نظمت دجنرب  2012بتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة؛
•الحمالت التحسيسية السنوية لوقف العنف ضد النساء ،التي انطلقت سنة  ،2004والتي متيزت منذ
سنة  2012باستهداف جميع جهات اململكة ،وتتم مبشاركة مختلف فعاليات املجتمع املدين الجهوية
واملحلية املعنية بالظاهرة واملشتغلة يف مجال محاربة العنف ضد النساء؛
•مرشوع قانون هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،كهيئة وطنية دستورية مستقلة تتوىل تتبع
وتقييم السياسات العامة املرتبطة باملرأة ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها ،حيث تم تشكيل لجنة
علمية تتكون من خرباء متخصصون يف مجاالت مختلفة تكلفت بدراسة مقرتحات مختلف الفاعلني،
من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وسياسية ومدنية ونقابية وجامعية بحثية ..وغريهم .وقد
قدر عدد املذكرات بـ  82مذكرة 10 ،منها شبكات مدنية يزيد مجموع أعضائها عن  300جمعية؛
•مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء ،الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية تحقق الرتاكم ،عرب
تبني مجموعة من أرضيات العمل ملختلف الفاعلني املدنيني ومدارستها ،حيث سبق القيام مبشاورات
عديدة حول هذا املوضوع ،منذ ، 2006تضمنتها نسخة القانون املعتمدة بخصوص العنف الزوجي،
إضافة إىل عدد من االقرتاحات التي تسلمتها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
كمذكرات يف لقاءات استقبال ألصحابها ،كوثيقة «قراءة يف القانون الجنايئ ،من أجل ترشيع جنايئ
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يحمي النساء من التمييز والعنف» للجمعية الدميقراطية لنساء املغرب ،ومذكرة «من أجل قانون
يضمن حقوق النساء وحرياتهن ويحميهن من العنف ويناهض التمييز بسبب الجنس» لربيع
الكرامة ،ومذكرة «من أجل إصالح ملنظومة العدالة يحقق اإلنصاف والعدالة للنساء ويحميهن من
العنف والتمييز» لفدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة ،ومذكرة شبكة منتدى الزهراء املغربية
ومذكرة منظمة تجديد الوعي النسايئ؛
•التقييم نصف املرحيل للخطة الحكومية للمساواة «إكرام» ،الذي عرف مشاركة فاعلة للمجتمع
املدين ،والذي رصد مجمل النقاشات واملقرتحات والتوصيات التي من شأنها تحسني أداء املتدخلني يف
تنزيل أهداف هذه الخطة ،كالحث عىل تعزيز التنسيق بني القطاعات املعنية بتنزيل الخطة وبني
الوزارة الوصية ،والجمعيات النسائية والحقوقية؛
•إحداث املرصد الوطني للعنف ضد النساء واملرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم ،كبنيات تضم يف
عضويتها فعاليات املجتمع املدين املهتمة مبوضوع االشتغال كل مرصد.
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خامتـــة
إن نجاح املخططات واالسرتاتيجيات الوطنية يستلزم تكاثف الجهود القطاعية ،وانخراط كل القوى الحية
املجتمعية الوطنية ،وكذا االنفتاح عىل التجارب الخارجية .ولهذا يشكل اإلطار االسرتاتيجي ،2012-2016
الذي اعتمدته وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ملناهضة العنف ضد النساء ،مجاال حيا
لرتجمة االلتقائية بني كل الجهود املبذولة من طرف مختلف الفاعلني ،من قطاعات حكومية ومؤسسات
وطنية ،وهيئات املجتمع املدين ،ومنظامت دولية رشيكة ،وهو ما تم تحقيقه ،وبشكل متكامل ،من
خالل محاوره الرئيسة ،سواء تعلق األمر بالتدابري املعتمدة لتطوير املعرفة بظاهرة العنف ،التي تتجىل
أهميتها يف توفري املعطيات والبيانات واإلحصائيات املساهمة يف تطوير وتوجيه السياسات العمومية
التخاذ اإلجراءات الالزمة واملناسبة للتصدي لهذه الظاهرة ،وكذا تطوير نظم الرصد عن طريق إحداث
املرصد الوطني للعنف ضد النساء كآلية وطنية تعزز اإلطار التشاريك بني القطاع الحكومي واملجتمع
املدين ومؤسسات البحث والدراسات ،أو بتعزيز اآلليات الحامئية والتكفلية للنساء ضحايا العنف من
خالل إعداد مرشوع قانون العنف ضد النساء ،الذي سيعزز الرتسانة الترشيعية الوطنية بإطار قانوين
ينص عىل تعزيز التنسيق بني مختلف املتدخلني ،ومأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف ،حيث
تعمل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،وألول مرة ،عىل إحداث الفضاءات املتعددة
االختصاصات التي ستقدم عدة خدمات للنساء املعنفات ،كتوفري اإليواء املؤقت .كام تعمل عىل مأسسة
هذه الخدمات التي كانت ،وال تزال ،تشكل عائقا كبريا يف نظام التكفل بالنساء ضحايا العنف ليس عىل
املستوى الوطني فقط ،بل حتى عىل املستوى الدويل ،وبذلك تكون الدولة قد تحملت مسؤوليتها يف
توفري الحامية الالئقة ملواطناتها ،واإلحاطة املؤسساتية الرضورية.
وقد مكنت الرؤية االسرتاتيجية الجديدة ،التي تم تنزيلها يف إطار الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”،
والتي متت بلورتها استنادا عىل تقييم مسار مناهضة العنف ضد النساء ،من تحقيق تقدم ملموس يف
مجال محاربة هذه الظاهرة ،وهو مايظهر جليا من خالل الحصيلة اإليجابية للعمل الحكومي خالل
الفرتة ما بني  2012و.2016
إال أنه ،وبالرغم من ذلك ،ال تزال هناك جملة من التحديات الكربى التي يتعني مواجهتها من أجل بلوغ
الهدف املنشود ،من أبرزها:
•ترسيع تنزيل قانون محاربة العنف ضد النساء ،الذي ميأسس اإلجراءات الالزمة الوقائية والحامئية،
وخدمات التكفل يف إطار منظومة موحدة ومتكاملة؛
•بلورة اسرتاتيجية جديدة ملناهضة العنف ضد النساء تثمن تراكامت املراحل السابقة ،وحصيلة تنزيل
الرؤية االسرتاتيجية  2012-2016من جهة ،وتأخذ بعني االعتبار مستجدات املرحلة املقبلة ،كتنزيل
أهداف التنمية املستدامة لعام  2030من جهة أخرى؛
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•تعزيز البعد املجايل لالسرتاتيجية ،ودعم التنسيق بني السياسات املحلية املرتبطة بعمل الجامعات
الرتابية ،وتوطيد مسار الدميقراطية التشاركية ،من خالل تعزيز وتطوير سبل التعاون والتكامل بني
الفاعل العمومي واملجتمع املدين؛
•توفري البيانات واإلحصاءات املتعلقة بالظاهرة وضامن انتظاميتها ،والقدرة عىل توفريها محليا عىل
مستويات جغرافية مختلفة ،وتطوير جودة املنظومة اإلحصائية واملعرفية املتعلقة مبختلف مؤرشات
النوع االجتامعي ،وفق املعايري الدولية لتكون متسقة وقابلة للمقارنة ،مبا يف ذلك اتساقها مع مؤرشات
قياس التقدم املحرز يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة الجديدة؛
•مواءمة غايات خطة التنمية املستدامة لعام  2030حسب الظروف الوطنية وإدراجها يف مختلف
السياسات ،مع االسرتشاد باملعايري وااللتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان بصفة عامة ،وتلك
املتعلقة باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة بشكل خاص؛
•العمل عىل تغيري الصور النمطية الجنسانية واملواقف واملعتقدات والسلوكيات التمييزية املبنية عىل
النوع ،وذلك من أجل أال يتم ،عىل اإلطالق ،غض الطرف عن العنف والتمييز ضد املرأة أو التسامح
معهام؛
•تعبئة املوارد املالية محليا ودوليا من أجل التمكن من االستمرار يف تشغيل وتطوير املنظومة املتكاملة
ملناهضة العنف ضد النساء مبختلف محاورها االسرتاتيجية وإجراءاتها الداعمة ،والتي يشكل تضافر
مكوناتها رشطا أساسيا لتطويق الظاهرة؛
•اتخاذ خطوات فعالة لضامن مشاركة املرأة والرجل ،عىل قدم املساواة ،يف جميع مجاالت الحياة
السياسية واإلصالح السيايس ،وعىل جميع مستويات صنع القرار ،وذلك بهدف اإلسهام يف منع التمييز
والعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليهام.
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