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السياق العام
يشــكل العنـــف ضـــد النســـاء بــكل أشــكاله ،الجســدي والنفــي والجنــي
واالقتصــادي ،..عائقــا أمــام حريــة املــرأة وانتهــاكا لكرامتـــها .فهــو يحــد مــن قــدرة
النساء علـــى التمتـــع بحقـوقهن التـــي يقرهـا الدســـتور والقوانني الوطنية واملواثيق
الدولية ،ويؤثر علـــى صحـتهن النفســـية والجسـدية ،ويحرمهـن مـن االستفـادة مـن
الفـــرص التـــي تتـــاح لهـــن لالنخراط الفعـــال فـــي املجتمع.
واســتنادا إىل التقريــر الوطنــي األول ،الــذي أنجــزه املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد
النســاء ســنة  2015بنــاء عــى املعطيــات واإلحصائيــات املســتقاة مــن خاليا اســتقبال
النســاء ضحايــا العنــف املوجــودة عــى مســتوى محاكــم اململكــة واملستشــفيات
ومراكــز الرشطــة ومراكــز الــدرك امللــي ،يعتــر الشــارع العــام مــن بــن األماكــن
التــي تشــهد نســبا مرتفعــة مــن العنــف الجســدي املــارس ضــد النســاء ،حيــث
تــم تســجيل مــا يقــارب  53.7باملائــة مــن حــاالت العنــف ســنة  2014مقابــل 54.9
باملائــة ســنة .2013
ومواصلــة لجهودهــا يف مناهضــة الظاهــرة والتحســيس مبخاطرهــا عــى املــرأة
واملجتمــع عــى حــد الســواء ،نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتامعيــة ،كعادتهــا كل ســنة مبناســبة اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة،
الحملــة الوطنيــة التحسيســية الرابعــة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء ،امتــدت
مــا بــن  25نونــر و 15دجنــر  ،2016وخصــص لهــا هــذه الســنة موضــوع العنــف
ضــد النســاء يف األماكــن العموميــة ،وذلــك تحــت شــعار:

العنف ضد املرأة نذالة! ..
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وتم اختيار موضوع «العنف ضد النساء يف األماكن العمومية» تبعا لـ:
y yالتوجــه الجديــد للــوزارة ،منــذ ســنة  ،2012مــن حيــث اعتمــاد موضوعــات
جديــدة وتعميــق النقــاش حولهــا واســتخالص التوصيــات بشــأنها؛
y yتنامــي حــاالت التح ـ ّرش فــي األماكــن العموميــة ،وارتفــاع نســبة االعتــداءات
الجســدية والجنســية ضــد النســاء ،انطالقــا مــن التحليــل اإلحصائــي لمعطيات
المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء؛
y yالوقــوف علــى الممارســات الســلبية التــي تعانــي منهــا المــرأة المعنفــة علــى
مســتوى الفضــاءات العامــة؛
 y yتوعيــة وتحســيس الفاعليــن علــى مســتوى تدبيــر الشــأن العــام الوطنــي
والترابــي بأهميــة اتخــاد تدابيــر وقائيــة وحمائيــة خــال عمليــة التهيئــة
التحضريــة والعمرانيــة ،وإنشــاء البنــى التحتيــة ،وتأميــن الخدمــات العموميــة
الضروريــة.

6

محطات الحملة
نظمــت الحملــة الوطنيــة الرابعــة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء عــى ثــاث
مراحــل:
املحطــة األوىل :نــدوة وطنيــة إلعطــاء االنطالقــة للحملــة الوطنيــة الرابعــة عــر
لوقــف العنــف ضــد النســاء ،التــي نظمــت يــوم  25نونــر  ،2016والتــي متيــزت
بكلمــة الســيدة بســيمة الحقــاوي ،وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتامعيــة ،والســيدة ليــى الرحيــوي ،ممثلــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف دول
املغــرب العــريب  ،ONU FEMMESوالســيد جــورج جورجــي ،ممثــل صنــدوق األمــم
املتحــدة للســكان  ،UNFPAوالســيد جــال الشــاهدي ،منســق املرصــد الوطنــي
للعنــف ضــد النســاء .كــا متيــزت بتقديــم عــرض لــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة
والتنميــة االجتامعيــة حــول اإلنجــازات املتحققــة يف مجــال مناهضــة العنــف
ضــد النســاء ،ولــوزارة الداخليــة حــول دور الجامعــات الرتابيــة يف تجهيــز وتهيئــة
الفضــاءات العموميــة وكــذا عــرض تحليــي للدكتــور عبــد الكريــم بلحــاج حــوا
انتشــار العنــف ضــد النســاء بالفضــاء العــام.
املحطــة الثانيــة :لقــاءات جهويــة ،بتنســيق مــع مكونــات القطــب االجتامعــي ،الــذي
يضــم إىل جانــب وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ،التعــاون
الوطنــي ووكالــة التنميــة االجتامعيــة ،امتــدت مــن  29نونــر إىل غايــة  19دجنــر
 ،2016بــكل مــن مــدن طنجــة ،والرشــيدية ،وشفشــاون ،والقنيطــرة ،وفــاس ،وســيدي
إفنــي ،وبنــي مــال ،وســيدي بنــور ،ووجــدة ،وقلعــة الرساغنــة والداخلــة.
املحطــة الثالثــة :لقــاء ختامــي لتقديــم الخالصــات والتوصيــات املنبثقة عــن اللقاءات
الجهويــة ،الــذي نظــم يــوم  23دجنــر  2016بقــر املؤمتـرات بالصخـرات ،والــذي
متيــز بكلمــة الســيدة بســيمة الحقــاوي ،وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتامعيــة ،والســيدة ليــى الرحيــوي ،ممثلــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف
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دول املغــرب العــريب ،والســيد عبــد اإللــه يعقــوب ،ممثــل صنــدوق األمــم املتحــدة
للســكان ،وكــذا الســيد جــال الشــاهدي ،منســق املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد
النســاء.
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المحطة األولى
ندوة وطنية إلعطاء االنطالقة للحملة الوطنية
الرابعة عشر لوقف العنف ضد النساء
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مقتطف من كلمة السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
إن املغــرب ،ومــن منطلــق الوفــاء بالتزاماتــه الدوليــة وتلــك املتضمنــة يف ترشيعاتــه
الوطنيــة والربامــج الحكوميــة ،انخــرط منــذ عقديــن مــن الزمــن يف مسلســل
مناهضــة العنــف ضــد النســاء ،وعيــا منــه بــأن بلــوغ درجــات متقدمــة مــن
التنميــة رهــن بتوفــر األمــن والطأمنينــة للمواطنــن ،رجــاال ونســاء ،دون متييــز،
وأن رقــي املجتمــع الحقيقــي ينبــع مــن ســيادة قيــم التعايــش ومبــادئ املســاواة
والعدالــة االجتامعيــة.
ومــن هــذا املنطلــق ،أســس الدســتور املغــريب لســنة  2011ملبــدأ «حظــر ومكافحــة
كل أشــكال التمييــز» ،وأكــد يف الفصــل  22عــى وجــوب ضــان الســامة الجســدية
واملعنويــة لألف ـراد ،حيــث «ال يجــوز املــس بالســامة الجســدية أو املعنويــة ألي
شــخص ،يف أي ظــرف ،ومــن قبــل أي جهــة كانــت ،خاصــة أو عامــة» ،كــا « ال
يجــوز ألي أحــد أن يعامــل الغــر ،تحــت أي ذريعــة ،معاملــة قاســية أو الإنســانية
أو ُمهينــة أو حاطــة بالكرامــة اإلنســانية.»..

وإذا كنــا اليــوم نناقــش موضــوع «العنف ضــد النســاء يف األماكــن العمومية»،
فــإن مــروع قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء يعاقــب عــى كل مــن
أمعــن يف مضايقــة الغــر يف الفضــاءات العموميــة ،بأفعــال أو أقــوال أو
إشــارات ذات طبيعــة جنســية أو ألغـراض جنســية ،ويضاعــف نــص القانــون
العقوبــة إذا كان مرتكــب الفعــل زميــا يف العمــل أو مــن األشــخاص املكلفــن
بحفــظ النظــام واألمــن يف الفضــاءات العموميــة أو غريهــا.
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اللقاء الوطني النطالق الحملة الوطنية

إحيــاء لليــوم العاملــي ملحاربــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات ،الــذي يصــادف 25
نونــر مــن كل ســنة ،نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة،
بتنســيق مــع التعــاون الوطنــي ووكالــة التنميــة االجتامعيــة ،الحملــة الوطنيــة
الرابعــة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء ،والتــي امتــدت فعالياتهــا مــن  25نونــر
إىل غايــة  23دجنــر  2016حــول موضــوع العنــف يف األماكــن العموميــة تحــت
شــعار:

العنف ضد املرأة نذالة! ..
احرتام املرأة “رجولة”

وترأســت الســيدة بســيمة الحقــاوي ،وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتامعيــة ،نــدوة وطنيــة يــوم الجمعــة  25نونــر  2016بقــر املؤمتــرات
بالصخــرات ،التــي أعلنــت مــن خاللهــا عــن انطــاق الحملــة الوطنيــة الرابعــة
عــر ملحاربــة العنــف ضــد النســاء ،والتــي ستشــمل إحــدى عــرة محطــة مــن 25
نونــر إىل غايــة  23دجنــر  2016بــكل مــن مــدن القنيطــرة ،وشفشــاون ،وســيدي
بنــور ،وفــاس ،وبنــي مــال ،ووجــدة ،وقلعــة الرساغنــة ،والرشــيدية ،وســيدي إفنــي،
والداخلــة ،إضافــة إىل لقــاء وطنــي الختتــام فعاليــات هــذه الحملــة.
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كلمــة الســيدة ليلــى الرحيــوي ،ممثلــة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
فــي المغــرب العربــي ONU FEMMES
أكــدت الســيدة ليــى الرحيــوي ،ممثلــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف دول
املغــرب العــريب ،أن العنــف ضــد النســاء يعــد وجهــا مــن أوجــه انتهــاك حقــوق
اإلنســان بشــكل عــام ،وعائقــا أمــام التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وتطــور وضــع
ومســار املــرأة اجتامعيــا واقتصاديــا وسياســيا ،وأشــارت إىل نســبه املتزايــدة ،وهــو
مــا تعكســه األرقــام املســجلة عــى الصعيديــن املحــي والــدويل ،والتــي كشــفت
أن واحــدة مــن بــن ثــاث نســاء تتعــرض للعنــف ،مبعــدل يصــل إىل  65.6باملائــة
باملناطــق الحرضيــة ،و 56باملائــة باملناطــق القرويــة.
كــا أكــدت أن الظاهــرة تــرز بشــكل كبــر يف األماكــن العموميــة ،حيــث تنتــر
الســلوكيات املكرســة للعنــف والالمســاواة بــن الجنســن ،وهــو مــا يتســبب يف عرقلة
ولــوج النســاء إىل هــذه األماكــن ،التــي تشــمل مقــار العمــل والدراســة ،وبالتــايل
عرقلــة إرشاكهــن يف املجتمــع ،ويف تنميتــه والنهــوض بــه.
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كلمــة الســيد جــورج جورجــي ،ممثــل صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان

UNFPA

أكــد الســيد جــورج جورجــي ،املديــر اإلقليمــي لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان،
أن حاميــة النســاء مــن املامرســات الضــارة واملهــددة لحريتهــن رشط ال غنــى عنــه
لتحقيــق التقــدم االقتصــادي واالجتامعــي للــدول ،إىل جانــب إرســاء خدمــات وتدابري
أمنيــة وقانونيــة لحاميــة النســاء ضحايــا العنــف ودعمهــن إلعــادة بنــاء حياتهــن
ومواجهــة األثــر النفــي واالجتامعــي للظاهــرة.
وأوضــح أن املغــرب كان مــن أوائــل الــدول التــي التزمــت مبحاربــة العنــف ضــد
املــرأة ،الســيام مــن خــال اإلرشاك الفعــي للحكومــة واملجتمــع املــدين ،واملرافعــة
وبنــاء القــدرات ودعــم تحديــث النظــام القانــوين ،والعمــل عــى تفكيــك الصــور
النمطيــة التــي تعــد تربــة خصبــة للعنــف ،وإخـراج الظاهــرة مــن دائــرة الصمــت،
مجــددا التـزام صنــدوق األمــم املتحــدة لإلســكان بدعــم البلــدان التــي تعمــل لوضــع
حــد لظاهــرة العنــف ،وتعزيــز اإلنجــازات املحققــة يف املجــال ،بهــدف ضــان ســامة
النســاء وانخراطهــن يف الجهــود الراميــة إىل تحقيــق أجنــدة  2030الخاصــة بأهــداف
التنميــة املســتدامة.
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كلمــة الســيد جمــال الشــاهدي ،منســق المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد
النساء
أكــد الســيد جــال الشــاهدي ،منســق املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،عــى
أهميــة مبــادرة الحكومــة إىل إعــداد مــروع القانــون رقــم  103.13املتعلــق مبحاربة
العنــف ضــد النســاء ،باعتبــاره يتضمــن مجموعــة مــن املقتضيــات القانونيــة التــي
تعاقــب املعنــف وتحمــي النســاء ضحايــا العنــف ،مشــددا عــى رضورة التعجيــل
باملصادقــة عليــه وإصــداره لتصبــح مقتضياتــه نافــدة.
واعتــر أن الجميــع مســؤول عــن رضورة تغيــر الســلوكات واألفــكار التــي تســيئ
للمــرأة وملكانتهــا داخــل املجتمــع.
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مداخلة وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

اســتعرض ممثــل وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ،الســيد عــي
الرحــاوي ،أهــم املنجـزات الوطنيــة يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء ،حيــث
أبــرز التقــدم الــذي حققــه املغــرب يف املجــال الترشيعــي ،والــذي يتجــى يف إعــداد
مــروع القانــون املتعلــق بهيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ،ومــروع
قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء ،واملصادقــة عليهــا يف مجلــي الحكومــة
والنــواب يف انتظــار اســتكامل مســطرة املصادقــة الربملانيــة عــى مســتوى مجلــس
املستشــارين.
وعــى مســتوى تطويــر املعرفــة بالظاهــرة ،تطــرق العــرض إىل التقــدم املحــرز عــى
مســتوى تطويــر وتفعيــل املنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية حــول العنــف ضــد
النســاء ،باإلضافــة إىل إنجــار املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء للتقريــر الســنوي
األول بنــاء عــى معطيــات خاليــا اســتقبال النســاء ضحايــا العــف عــى مســتوى
محاكــم اململكــة ،املستشــفيات العموميــة ،مصالــح الرشطــة والــدرك امللــي.
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وتــم التأكيــد عــى األهميــة الكــرى التــي توليهــا الــوزاة للرشاكة مــع مراكز االســتامع
والتوجيــه القانــوين للنســاء ضحايــا العنــف ،حيــث تــم دعــم  44مركــز ســنة 2015
مبلــغ  10.5مليــون درهــم ،كــا عملــت الــوزارة عــى إحــداث وتدبــر  40فضــاء
متعــدد الوظائــف للنســاء تقــدم خدمــات متنوعــة للنســاء ضحايــا العنــف مــن
بينهــا :االســتقبال ،االســتامع ،التوجيــه ،املواكبــة ،فضــا عــن خدمــة اإليــواء املؤقــت.
وأبــرز املتدخــل األهميــة التــي توليهــا الــوزارة للحمــات التحسيســية الوطنيــة التــي
أصبحــت تنظــم وفــق بُعديــن أساســيني ،يتمثــان يف تســليط الضــوء عــى مواضيــع
جديــدة مل يســبق التطــرق لهــا مــن قبــل ،وبُعــد جهــوي بامتيــاز يســتهدف جميــع
جهــات ومناطــق اململكــة للتحســيس بخطــور الظاهــرة وآثارهــا الوخيمــة عــى
املجتمــع.
مداخلة ممثل وزارة الداخلية
ويف مداخلتــه بهــذه املناســبة ،اعتــر ممثــل املديريــة العامــة للجامعــات املحليــة أن
الجامعــات الرتابيــة يجــب أن تقــوم بــدور أســايس يف تبني قضايــا املرأة والنــوع بصفة
عامــة ،بصفتهــا مســؤولة عــن تدبــر الشــأن العــام عــى املســتوى ال ـرايب وبالتــايل
معرفتهــا باالحتياجــات امللحــة للمواطنــات واملواطنــن ،وأكــد عــى أن املديريــة
العامــة للجامعــات املحليــة تقــوم بــدور محــوري يف مواكبــة الجامعــات الرتابيــة
يف عمليــة إعــداد مخططــات التنميــة املحليــة والتــي يتــم الحــرص عــى صياغتهــا
وفــق مقاربــة النــوع االجتامعــي ،مــرزا يف الوقــت ذاتــه أن املديريــة ســتأخذ عــى
عاتقهــا تحســيس املنتخبــن املحليــن بــرورة توفــر توفــر بنيــات تحتيــة وأماكــن
عموميــة آنــة للنســاء وذلــك يف تنســيق مــع باقــي املتدخلــن الحكوميــن وكذلــك
مــن املجتمــع املــدين.
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مداخلة الدكتور عبد الكريم بلحاج

قــدم الدكتــور عبــد الكريــم بلحــاج ،أســتاذ علــم النفــس االجتامعــي بجامعــة محمــد
الخامــس بالربــاط ،تحليــا علميــا حــول انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء يف
الفضــاءات العموميــة ،حيــث أبــرز أن الفضــاء العمومــي يتميــز بخصائــص املشــاركة
والتبــادل والتواصــل ونســج العالقــات والســر والجــوالن ،ويجســد فضــاء للقــاء
ينظمــه املجتمــع مــن خــال طقــوس العــرض واالجتنــاب ،كــا أنــه يعكــس فضــاء
للخــرة قياســا للتفاعــات القامئــة عــى الحضــور والتخفــي .واعتــر الســيد بلحــاج أن
العنــف هــو إخــال لحالــة املعافــاة والســامة التــي تعطــي معنــى للحيــاة ،وأنــه ال
يتوقــف عــى بيئــة محــددة أو ســياق اســتثنايئ ،بــل بالعكــس أنــه يشــغل حيـزا مهــا
مــن الحيــاة اليوميــة للمــرأة ويحــدث خــال أنشــطتها العاديــة التــي تقبــل عليهــا
أينــا حلــت وارتحلــت.
واختتــم الدكتــور بلحــاج مداخلتــه بالتأكيــد عــى أن التعاطــي مــع العنــف ضــد
النســاء يجــب أن يتــم وفــق رصــد مظاهــر العنــف املنتــرة يف املجتمــع بطريقــة
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علميــة لتحديــد األســباب والعوامــل املؤثــرة وتشــخيص املواقــف والســلوكات
ونوعيــة الفئــات الفاعلــة ،وأن التدخــل يجــب أن يكــون مــن خــال أســاليب الــردع
والحاميــة ،باإلضافــة إىل العمــل الوقــايئ والفعــل التحســييس.
هــذا ،وقــد عــرف هــذا اللقــاء االفتتاحــي للحملــة الرابعــة عــر ،حضــور كل مــن
ممثــات وممثــي القطاعــات الحكوميــة ،واملؤسســات الوطنيــة ،مبــا فيهــا مؤسســة
وســيط اململكــة واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والبيئــي والربملــان والهيئــات
الدبلوماســية واملنظــات الدوليــة باملغــرب وهيئــات ومنظــات املجتمــع املــدين،
إىل جانــب أعضــاء املراصــد الوطنيــة الثــاث للعنــف ضــد النســاء ولصــورة املــرأة يف
اإلعــام ولألشــخاص املســنني وكــذا وســائل اإلعــام.
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المحطة الثانية
لقاءات جهوية
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لقاء مدينة طنجة  29نونبر 2016

افتتحــت أشــغال اللقــاء الجهــوي األول ،املنظــم يف إطــار الحملــة الوطنيــة الرابعــة
عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء ،والــذي احتضنتــه مدينــة طنجــة ،بكلمــة ترحيبية
ألقاهــا الســيد الحســن حديــوي ،املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتامعيــة بجهة
طنجــة تطــوان الحســيمة ،ذكــر مــن خاللهــا بالســياق العــام لهــذه الحملــة الوطنيــة
الرابعــة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء ،والتــي تســهر عــى تنظيمهــا مكونــات
القطــب االجتامعــي .كــا ذكــر بأهــداف هــذا اللقــاء الجهــوي ،واملتمثلــة أساســا
يف فتــح النقــاش حــول موضــوع حملــة هــذه الســنة ،وهــو العنــف ضــد املــرأة يف
األماكــن العموميــة ،بحضــور ممثلــن عــن املصالــح الخارجيــة للقطاعــات الحكوميــة،
والفاعلــن الجمعويــن املحليــن ووســائل اإلعــام.
وأشــار الســيد املنســق إىل أن تنظيــم هــذه الحملــة ينــدرج ضمــن مجهــودات الوزارة
يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء ،وهــي محطــة للوقــوف عــى أهــم املنجـزات
الوطنيــة املحققــة يف املجــال مــن جهــة ،وتــدارس الظاهــرة مــن مختلــف أوجههــا،
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بــإرشاك مختلــف الفاعلــن املعنيــن بهــا ،باعتبــار العنــف ضــد النســاء ،كظاهــرة
عامليــة تخــرق كل املجتمعــات اإلنســانية وكل الطبقــات االجتامعيــة وكل الثقافــات،
يشــكل هاجســا مشــركا يســتوجب مــن الجميــع تكثيــف الجهــود ملواجهتــه.
مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة واألٍسرة والتنمية االجتماعية

مــن جهتهــا ،اســتعرضت الســيدة ســكينة يبــوري ،ممثلــة الــوزارة ،أهــم التدابــر
االسـراتيجية واملجهــودات الوطنيــة يف مجــال محاربــة العنف ضــد النســاء ،واملتمثلة
أساســا يف اإلصالحــات الترشيعيــة ،واآلليــات املؤسســاتية التــي عملــت الــوزارة عــى
إحداثهــا وتفعيلهــا لرصــد الظاهــرة وتتبعهــا ،وكــذا املجهــودات املتعلقــة بتطويــر
املعرفــة يف هــذا املجــال.
كــا اســتعرضت أهــم خالصــات التقريــر الســنوي األول ،الــذي أصــدره املرصــد
الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،ويف مقدمتهــا ارتفــاع العنــف ضــد النســاء يف
الفضــاءات العامــة ،إضافــة إىل أن املــدن الصغــرى احتلــت املراتــب األوىل مــن حيــث
عــدد حــاالت العنــف املســجلة ضــد النســاء.
مداخلة ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بطنجة

مــن جانبهــا ،مثنــت الســيدة ســعاد النجــار ،ممثلــة اللجنــة الجهويــة لحقــوق
اإلنســان بطنجــة ،اختيــار الــوزارة ملوضــوع حملــة هــذه الســنة ،وذلــك ألهميــة
حجــم العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء يف الفضــاء العــام ،وأشــارت إىل أن قضيــة
العنــف ضــد النســاء تعتــر مــن أهــم انشــغاالت املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان،
مذكــرة بــدوره يف حاميــة الحقــوق والنهــوض بهــا ،ومبســاهامته يف إغنــاء النقــاش
العمومــي حــول العديــد مــن القضايــا ذات أولويــة ،كموضــوع محاربــة العنــف ضــد
النســاء ،وتقديــم مقرتحــات وآراء استشــارية حــول عــدد مــن القوانــن يف املجــال.
كــا نوهــت باملجهــودات الحكوميــة يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء ،خاصة
الحمــات والربامــج التحسيســية ،التــي مكنــت مــن التأكيــد عــى أن العنــف ضــد
املــرأة مامرســة وســلوك غــر عــادي ،بــل ينبغــي محاربتــه ،وأشــارت إىل أن اختيــار
شــعارات الحمــات التحسيســية يجــب أن يعكــس مــا تــم تحقيقــه يف مجــال تعزيــز
الحقــوق اإلنســانية للنســاء ،وأن يكــون منســجام مــع أهــداف الحملــة.
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وأشــارت املتدخلــة إىل الــدور الــذي تضطلــع بــه اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان
محليــا يف مجــال الحاميــة ،مــن خــال اســتقبال وتلقــي شــكايات املواطنــات
واملواطنــن املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان عامــة ،وحقــوق املــرأة بشــكل
خــاص ،مؤكــدة أن املجلــس الوطنــي يقــر بأهميــة السياســات واالســراتيجيات
والربامــج الوطنيــة التــي عرفتهــا بالدنــا منــذ  2003يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد
النســاء ،والتــي مكنــت املغــرب مــن إح ـراز تقــدم كبــر يف هــذا املجــال ،لكنــه يف
نفــس الوقــت يؤكــد عــى رضورة تكثيــف التنســيق بــن مختلــف املتدخلــن للرفــع
مــن مســتوى األداء وتحقيــق االنســجام والفعاليــة فيــه.
مداخلــة ممثــل جمعيــة المســتقبل للتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة
والمحافظــة علــى البيئــة

ذكــر الســيد محمــد الدغوغــي ،ممثــل جمعيــة املســتقبل ،بأهميــة دور هيئــات
املجتمــع املــدين يف الجهــود الوطنيــة يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء ،مــن
خــال مواكبــة مختلــف املبــادرات الحكوميــة يف املجــال ،كمبــادرة إعــداد مــروع
قانــون خــاص مبحاربــة العنــف ،ومســاهمتها يف مختلــف املحطــات املفصليــة التــي
عرفتهــا قضايــا النســاء ،والنهــوض بأوضاعهــن وتكريــس حقوقهــن.
ومثــن املتدخــل اختيــار الــوزارة ملوضــوع العنــف ضــد النســاء يف الفضــاءات العامــة،
خاصــة أن العنــف باألماكــن العامــة يســجل نســبا جــد مرتفعــة ،مقارنــة مــع نســب
العنــف داخــل بيــت الزوجيــة أو يف أماكــن العمــل ،وتســتوجب تعبئــة مختلــف
الفاعلــن املعنيــن ،مؤكــدا أن املقاربــة القانونيــة للظاهــرة ،رغــم األهميــة القصــوى
التــي تكتســيها عــى اعتبــار أن القانــون «أداة ردعيــة وضبطيــة» ،إال أنهــا وحدهــا
ال تكفــي ،مــرزا دور املقاربــة التحسيســية والتثقيفيــة والرتبويــة يف تهذيــب ســلوك
األف ـراد ،وتحديــدا يف عمليــة التنشــئة االجتامعيــة.
مداخلة ممثلة جمعية النور للتنمية والثقافة ملوسة

أمــا الســيدة نزهــة الســويس النعيمــي ،ممثلــة جمعيــة النــور للتنميــة والثقافــة
ملوســة ،فأشــارت إىل أن العنــف ضــد النســاء ظاهــرة قدميــة قــدم اإلنســان عــى
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وجــه األرض ،ويشــمل كل فعــل أو ســلوك مشــن موجــه ضدهــا ،وناتــج عــن عــدم
تكافــؤ الفــرص وعــدم اح ـرام قيمتهــا وكينونتهــا.
كــا أشــارت إىل املــوروث الثقــايف والتنشــئة االجتامعيــة املحافظــة التــي تدفــع املــرأة
إىل التســر عــى العديــد مــن الســلوكات الصــادرة عــن الرجــل واملســيئة لكرامتهــا،
مذكــرة بالســرة النبويــة يف مجــال صــون كرامــة املــرأة وإكرامهــا وحاميــة حقوقهــا،
ودعــت إىل االقتــداء بهــا.
وذكــرت بــدور اإلعــام يف تكريــس دنيويــة املــرأة ،مؤكــدة رضورة العمــل عــى
محاربــة الصــور النمطيــة التــي يقدمهــا هــذا األخــر عــن املــرأة ،والتــي تحــد مــن
ولوجهــا ملناصــب القــرار الســيايس واإلداري.
توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي للمشاركين 42 :مشاركة ومشارك
y yنسبة مشاركة الرجال50% :
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لقاء مدينة الرشيدية  01دجنبر 2016

نطمــت املنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتامعيــة ،مســاء فاتــح دجنــر ،2016
اللقــاء الجهــوي ملحاربــة العنــف ضــد النســاء مبدينــة الرشــيدية.
المداخلــة األولــى :اإلنجــازات الوطنيــة فــي مجــال محاربــة العنــف ضــد
النســاء

وقــدم الســيد حميــد نــواري ،إطــار باملنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتامعيــة،
عرضــا حــول إنجــازات الــوزارة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء ،حيــث تطــرق
إىل:
y yالمنجزات المتعلقة باإلطار التشريعي؛
y yالمنجزات المتعلقة بتطوير المعرفة بالظاهرة؛
y yالمنجزات المتعلقة باآلليات المؤسساتية للوقاية من العنف؛
y yالمنجزات المتعلقة بآليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف؛
y yالمنجزات الخاصة بمجال التحسيس والتوعية بالظاهرة.
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المداخلة الثانية :مساهمة قطاع الصحة في معالجة الظاهرة

وتطرقــت الســيدة ســمرية حجــازي ،املندوبــة اإلقليميــة لــوزارة الصحــة ،للمجهودات
املبذولــة مــن طــرف قطــاع الصحــة واملندوبيــة اإلقليميــة يف معالجــة الظاهــرة
مــن خــال إعطــاء األولويــة للحــاالت املرتبطــة باملوضــوع ،وكــذا التتبــع واملواكبــة
النفســية لضحايــا العنــف ،فضــا عــن إحالــة الحــاالت عــى الجهــات املختصــة.
وأشــادت بــدور الجمعيــات العاملــة يف املوضــوع عــى التنســيق والتواصــل ،وعــى
املجهــودات التــي تبذلهــا يف معالجــة الظاهــرة.
المداخلة الثالثة :مساهمة التعاون الوطني في معالجة الظاهرة

تطــرق الســيد العــريب ســموح ،املنــدوب اإلقليمــي للتعــاون الوطنــي ،للمجهــودات
التــي يبذلهــا التعــاون الوطنــي يف معالجــة الظاهــرة مــن خــال دور اإليــواء،
باإلضافــة إىل الدعــم املوجــه للجمعيــات العاملــة يف هــذا املجــال ،وكــذا الدعــم
الــذي يقدمــه القطــب االجتامعــي ملراكــز االســتامع والتوجيــه.
توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي للمشاركين 84 :مشاركة ومشارك
y yنسبة مشاركة الرجال54% :
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لقاء مدينة شفشاون  06دجنبر 2016

افتتحــت أشــغال اللقــاء الجهــوي الثــاين بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،الــذي ينظم
يف إطــار الحملــة الوطنيــة الرابعــة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء حــول موضــوع
العنــف ضــد املــرأة يف األماكــن العموميــة ،والــذي احتضنتــه مدينــة شفشــاون،
بكلمــة ترحيــب ألقاهــا الســيد املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتامعيــة بجهــة
طنجــة تطــوان الحســيمة ،ذكــر خاللهــا بالســياق العــام لهــذه الحملــة الوطنيــة
التــي تنــدرج ضمــن مجهــودات الــوزارة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء،
وبأهدافهــا ،واملتمثلــة أساســا يف إثــارة النقــاش حــول العنــف املــارس ضــد النســاء
يف الفضــاءات العموميــة ،مــن خــال إرشاك الفاعلــن واملتدخلــن املعنيــن بتأمــن
وتهيئــة هــذه الفضــاءات ،وتحسيســهم بأدوارهــم املهمــة يف هــذا املجــال ،مــرزا دور
التحســيس والتوعيــة كمحــور اسـراتيجي ملــا لــه مــن آثــار جــد إيجابيــة يف التعريــف
بالظاهــرة والحــد مــن انتشــارها.
وذكــر الســيد املنســق بالــدور الكبــر الــذي يقــوم بــه املجتمع املــدين يف هــذا املجال،
والــذي كان ســباقا لكــر جــدار الصمــت حــول هــذه الظاهــرة ،دون إغفــال جهــوده
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يف مجــال اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف والتكفــل بهــن .كــا ذكــر بــأدوار مختلــف
الفاعلــن املعنيــن بالتحســيس والتعبئــة املجتمعيــة بشــكل عــام ،الذيــن يقومــون
بــدور مهــم جــدا يف مجــال التحســيس والتوعيــة مبختلــف الظواهــر االجتامعيــة،
خاصــة باآلثــار الوخيمــة والتكلفــة السوســيو اقتصاديــة للعنــف والتمييــز ضــد
النســاء ،داعيــا الجميــع إىل تكثيــف الجهــود للتصــدي لــه والحــد مــن آثــاره.
مداخلة مندوب التعاون الوطني بمدينة شفشاون

واســتهل الســيد منــدوب التعــاون الوطنــي بشفشــاون كلمتــه بالرتحيــب بالحضــور
وشــكرهم عــى اهتاممهــم باملوضــوع ،خاصــة أن حملــة هذه الســنة تعالــج موضوعا
يســائل جميــع الفاعلــن ويتطلــب تعبئــة الجميــع لتأمــن فضــاءات عامــة آمنــة
لجميــع املواطنــن ،خاصــة النســاء اللــوايت أثبــت التقريــر األول للمرصــد الوطنــي
للعنــف معاناتهــن املتزايــدة بســبب العنــف املــارس ضدهــن يف هــذه الفضــاءات.
وذكــر الســيد املنــدوب بــأدوار مؤسســة التعــاون الوطنــي عــى املســتوى املحــي،
خاصــة يف إطــار تفعيــل أدواره الجديــدة ،يف مجــال املســاعدة االجتامعيــة والتامســك
االجتامعــي ،ومحاربــة الهشاشــة والفقــر واإلقصــاء ،إىل جانــب االســتامع والتوجيــه
والدعــم واملواكبــة لفائــدة الرشائــح االجتامعيــة املحتاجــة.
مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة واألٍسرة والتنمية االجتماعية

مــن جهتهــا ،اســتعرضت ممثلــة الــوزارة حــول أهــم التدابــر االســراتيجية
واملجهــودات الوطنيــة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء ،حيــث تطرقــت ألهــم
اإلنجــازات الوطنيــة ،ســواء تلــك املتعلقــة بالترشيعــات الوطنيــة أو تلــك املتعلقــة
بتطويــر املعرفــة بالظاهــرة ،وكــذا التدابــر واآلليــات املؤسســاتية للوقايــة مــن
العنــف والتكفــل بضحايــاه ،وذكــرت بربوتوكــول التعــاون الــذي وقعتــه الــوزارة مــع
رشكائهــا املؤسســاتيني ،وزارة العــدل والحريــات ووزارة الصحــة واملديريــة العامــة
لألمــن الوطنــي والــدرك امللــي ،والــذي مكــن مــن تطويــر نســخة جديــدة للتطبيــق
املعلومــايت الخــاص باملنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية للعنــف ضــد النســاء وتثبيتها،
والتــي ســتمكّن مــن توحيــد عمليــة تجميــع مختلــف البيانــات واملعطيــات الخاصــة
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بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف عــى مســتوى خاليــا االســتقبال املؤسســاتية،
املوجــودة باملحاكــم واملستشــفيات ومراكــز األمــن الوطنــي والــدرك امللــي عــى
الصعيديــن الجهــوي والوطنــي.
وأكــدت املتدخلــة أن الــوزارة تــويل اهتاممــا خاصــا ملراكز االســتامع واإلرشــاد القانوين
للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف نظ ـرا للــدور املهــم الــذي تقــوم بــه ،وأشــارت إىل
املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء الــذي أصــدر تقريــره الســنوي األول برســم
ســنة  ،2015والــذي كان مــن بــن أهــم خالصاتــه ارتفــاع العنــف ضــد النســاء يف
الفضــاءات العامــة ،وهــو املوضــوع الــذي اختارتــه الــوزارة للحملــة الوطنيــة لهــذه
الســنة.
مداخلة ممثلة جمعية السيدة الحرة

نوهــت ممثلــة جمعيــة الســيدة الحــرة باملقاربــة الجهويــة التــي تبنتهــا الــوزارة يف
حمالتهــا الوطنيــة التحسيســية يف الســنوات األخــرة ،وأشــارت إىل اإلصالحــات الكربى
التــي أقــدم عليهــا املغــرب يف العقــد األخــر ،والتــي شــملت مختلــف املجــاالت،
خاصــة مجــال تعزيــز حقــوق اإلنســان عامــة وحقــوق النســاء والنهــوض بأوضاعهــن
خاصــة ،وهــي اإلصالحــات التــي توجــت بدســتور  2011الــذي كــرس هــذه الحقــوق،
مذكــرة بالــدور الكبــر للحركــة النســائية يف املســاهمة يف تحقيــق املكتســبات التــي
حصلــت عليهــا املــرأة املغربيــة.
وأشــارت املتدخلــة إىل أن هــذه الجهــود ،عــى أهميتهــا ،تبقــى محــدودة األثــر،
حيــث تظــل الصــور النمطيــة حاج ـزا كب ـرا أمــام تطــور وتحســن أوضــاع النســاء،
إضافــة إىل عــدم مالءمــة جــل الترشيعــات الوطنيــة للمقتضيــات الجديــدة التــي
جــاء بهــا الدســتور ،وضعــف ولــوج املــرأة للخدمــات األساســية والهــدر املــدريس...
وباقــي املــؤرشات االجتامعيــة املتدنيــة .كــا أرشات إىل مــروع القانــون الخــاص
بالعنــف ضــد النســاء والتأخــر الكبــر الــذي عرفــه إخراجــه.
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مداخلة رئيسة جمعية زينب للتنمية والتكافل االجتماعي

قدمــت رئيســة جمعيــة زينــب للتنميــة والتكافــل االجتامعــي قــراءة يف نتائــج
اســتطالع للــرأي أنجزتــه الجمعيــة حــول ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة عــى مســتوى
مدينــة شفشــاون ،يف محاولــة منهــا للحــد مــن تفاقــم هــذه الظاهــرة ،واملســاهمة يف
تطويــر القوانــن املتعلقــة بحاميــة املــرأة ،ويف زيــادة وعــي املجتمــع بشــأن موضــوع
العنــف ضــد املــرأة ،ومحاولــة رصــد األســباب للخــروج بتوصيــات عمليــة يف هــذا
املجــال.
وأشــارت إىل أهــم أســباب العنــف التــي أســفرت عنــه نتائــج اســتطالع الــرأي
املذكــور ،وهــي الجهــل وعــدم االســتقرار املــادي ،مذكــرة بربامــج الحمعيــة ملحاربــة
األميــة لفائــدة النســاء ،ودورات تدريبيــة للمقبلــن عــى الــزواج .كــا أشــارت إىل
توفــر الجمعيــة عــى مركــز اســتامع ،تســاهم مــن خاللــه يف التكفــل بالنســاء ضحايــا
العنــف.
مداخلة رئيسة جمعية حماية األسرة المغربية

مــن جهتهــا ،قدمــت رئيســة جمعيــة حاميــة األرسة بشفشــاون تجربــة مركــز إنجــاد
لإلرشــاد األرسي ،التابــع للجمعيــة التــي تأسســت ســنة  ،2006بهــدف املســاهمة يف
اســتقرار األرسة والحفــاظ عــى متاســكها ،واملســاهمة يف النهــوض بأوضــاع النســاء
والرفــع مــن مســتوى حضورهــن يف الحيــاة العامــة.
كــا قدمــت أهــداف مركــز النجــدة ،الــذي تــم إحداثــه ســنة  2007برشاكــة مــع
وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة قصــد املســاهمة يف التقليــل
مــن حــدة ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة ومحاربــة كل أشــكال التمييــز املبنــي
عــى النــوع ،واملتمثلــة يف االســتامع إىل قضايــا األرس واألفــراد للتوجيــه واإلرشــاد
والوســاطة ،والتحســيس بالقيــم االجتامعيــة واإلنســانية التــي تســاعد عــى خلــق
الحــوار وقبــول اآلخــر ،إضافــة إىل نــر ثقافــة الحقــوق والواجبــات وتنميــة الفكــر
اإلبداعــي الخــاق يف كل املجــاالت ،والعمــل عــى الرتافــع مــن أجــل حقــوق املــرأة
واألرسة والطفــل والفئــات الهشــة واالرتقــاء بهــا لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.
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واســتعرضت الســيدة رئيســة الجمعيــة بعــض اإلحصائيــات الخاصــة باملركــز،
واألنشــطة املوازيــة التــي تنظمهــا الجمعيــة واملركــز ،كالتظاهـرات الثقافيــة واملوائــد
املســتديرة ،بحضــور ممثــي القطاعــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،وفعاليــات
املجتمــع املــدين.
توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي للمشاركين 51 :مشاركة ومشارك
y yنسبة مشاركة الرجال22% :

33

لقاء مدينة القنيطرة  06دجنبر 2016

نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ،بتنســيق مــع وكالــة
التنميــة االجتامعيــة والتعــاون الوطنــي ،لقــاء تحسيســيا جهويــا مســاء يــوم الثالثــاء
 06دجنــر  2016مبدينــة القنيطــرة ،والــذي متيــز بحضــور مختلف الفاعلــن الجهويني
واملحليــن املعنيــن بإشــكاالت العنــف ضــد النســاء ،مبــا يف ذلــك الســلطات املحليــة
واملصالــح الخارجيــة لبعــض القطاعــات واملؤسســات العموميــة وممثــي جمعيــات
املجتمــع املــدين.
وتــم خــال هــذا اللقــاء التواصــي ،الــذي هــدف إىل توعيــة أفـراد املجتمــع بخطــورة
العنــف املرتكــب ضــد النســاء ،وتحســيس مرتكبــي العنــف بخطــورة فعلهــم
وانعكاســاته الوخيمــة عــى الحيــاة الفرديــة واألرسيــة واملجتمعيــة ،واملســاهمة يف
تغيــر ســلوكات مرتكبــي العنــف ضــد النســاء ،وترســيخ ثقافــة النهــوض بأوضــاع
املــرأة مــن خــال تعبئــة مجتمعيــة للتصــدي للمامرســة الالإنســانية التــي تتعــرض
لهــا املــرأة املعنفــة ،تقديــم أربــع مداخــات:
مداخلة ممثل وكالة التنمية االجتماعية

أكــد الســيد العتــاين ،ممثــل الوكالــة االجتامعيــة ،أهميــة موضــوع الحملــة الوطنيــة
وخطــورة الظاهــرة ،ملــا يشــكله العنــف ضــد النســاء مــن انتهــاك جســيم لحقــوق
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اإلنســان ،إذ ال ميكــن مقاومتــه والتصــدي لــه إال بإرســاء ثقافــة جديــدة مرتكــزة عــى
مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة بــن الجنســن اعتبــارا للمكانــة التــي متثلهــا املــرأة يف
املجتمــع ،فهــي األم واألخــت والبنــت والزوجــة ،وبالتــايل يتعــن االهتــام بأوضاعهــا
وتجنــب كل أشــكال العنــف ضدهــا وتعزيــز مكانتهــا يف املجتمــع.
وذكــر بأهميــة الحمــات التحسيســية الســنوية ،وبهــذا اللقــاء التحســييس ،الــذي
يــأيت ضمــن الحملــة الوطنيــة  14ملحاربــة العنــف ضــد النســاء وينــدرج يف إطــار
ترســيخ العمــل التوعــوي والتحســييس كمســار طويــل ينبغــي االشــتغال عليــه
باعتبــاره رافــدا مــن روافــد تقويــم الســلوكات وتهذيبهــا ،وجعــل املــرأة تنخــرط يف
تحقيــق الحيــاة االجتامعيــة الســليمة التــي تتعايــش داخلهــا كل مكونــات املجتمــع
وفــق قيــم الكرامــة والتســامح واالح ـرام املتبــادل.
مداخلة ممثل التعاون الوطني

مــن جهتــه ،أبــرز الســيد الــوايص أهميــة هــذا اللقــاء التواصــي الــذي يكتــي طابعــا
خاصــا ،والــذي يهــم موضــوع املــرأة التــي تعتــر رشيــكا أساســيا لكســب رهــان
التنميــة ،وأشــار إىل دور التنشــئة االجتامعيــة يف تكريــس املســاواة بــن الجنســن،
ألن طبيعــة الرتبيــة التــي يتلقاهــا أطفالنــا تكــرس هــذا امليــز ،فبرشائنــا مثــا لعبــا
للطفــل (مســدس ،ســيارة ،ج ـرار ،)..وللطفلــة (أواين املطبــخ ،دميــة…) نكــون قــد
كرســنا امليــز بينهام.كــا أشــار إىل القيمــة التــي تعطــى للولــد الذكــر داخــل األرسة،
مــا يجعــل األنثــى خنوعــة تؤمــن بدونيتهــا ،مؤكــدا عــى تربيتهــا معــا وفــق مبــدأ
املســاواة دون متييــز ،حتــى نكســب يف املســتقبل رجــل وامــرأة يحرتمــان بعضهــا
البعــض وليــس ضحايــا.
وذكــر بالــدور واملهــام واإلطــار التاريخــي للتعــاون الوطنــي ،كمؤسســة قــرب تفتخــر
بعملهــا كجنــود خفــاء تعمــل عــى أجــرأة االس ـراتيجيات والخطــط يف القــرى واملناطــق
صعبــة الولــوج لفائــدة املــرأة والطفــل واألشــخاص املســنيني واألشــخاص يف وضعيــة اعاقــة.
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مداخلة ممثل وزارة التضامن والمرأة واألٍسرة والتنمية االجتماعية

مــن جهتــه ،قــدم الســيد عــي الرحــاوي ،رئيــس مصلحــة املرصــد الوطنــي للعنــف
ضــد النســاء مبديريــة املــرأة بــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة،
عرضــا مفصــا حــول املجهــودات التــي تبذلهــا الــوزارة ،حيــث أشــار إىل املرجعيــات
الدوليــة والوطنيــة ملحاربــة ظاهــرة العنــف ضــد النســاء وحظــر كافــة أشــكال
التمييــز ،وإىل الربنامــج الحكومــي الــذي أوىل عنايــة خاصــة للنهــوض بأوضــاع النســاء
وحاميتهــن ،والخطــة الحكوميــة للمســاواة يف أفــق املناصفــة «إكـرام» 2012-2016.
كــا تطــرق إىل اإلطــار الترشيعــي والقانــوين املتمثــل يف وضــع نصــوص ترشيعيــة
وتنظيميــة لحاميــة النســاء ومحاربــة التمييــز ،كمــروع قانــون العنــف ضــد
النســاء ،وإىل اآلليــات املؤسســاتية للوقايــة مــن العنــف ،كاملنظومــة املعلوماتيــة
املؤسســاتية للعنــف ضــد للنســاء باعتبارهــا آليــة مؤسســاتية متكــن مــن تجميــع
مختلــف املعطيــات واإلحصــاءات الخاصــة بالعنــف ضــد النســاء بشــكل متواصــل،
بهــدف إنجــاز تقاريــر ســنوية تعكــس خارطــة العنــف عــى املســتوى الوطنــي
والجهــوي .باإلضافــة إىل املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،باعتبــاره آليــة تعمــل
وفــق مقاربــة تشــاركية وتكامليــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،والــذي أصــدر
تقريــره الســنوي األول الــذي أفــرز معطيــات واضحــة ودقيقــة تــم االســتناد عليهــا
يف موضــوع حملــة هــذه الســنة.
وتحــدث الســيد عــي الرحــاوي عــن آليات التكفــل بالنســاء والفتيات ضحايــا العنف،
ومنهــا خلــق وتدبــر  40فضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء مــن أجــل التكفــل بالنســاء
ضحايــا العنــف (االســتقبال ،واالســتامع ،والتوجيــه ،واملواكبــة ،واإليــواء املؤقــت)،
وإحــداث آليــات اليقظــة والتبليــغ والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ترابيــا ،ودعــم
الــوزارة ملراكــز االســتامع والتوجيــه واملســاعدة القانونيــة والنفســية للنســاء ضحايــا
العنــف ،وإعــداد دليــل الخاليــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء املعنفــات للتعريــف
بهــذه الخاليــا املوجــودة ترابيــا ،والخدمــات التــي تقدمهــا وتســهيل عمليــة التواصــل
بــن الــركاء املعنيــن ،فضــا عــن الحمــات الوطنيــة الســنوية لوقــف العنــف ضــد
النســاء واللقــاءات التحسيســية محليــا وجهويــا.
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مداخلة ممثلة مركز النجدة

مــن جانبهــا ،تطرقــت الســيدة نزهــة العلــوي ،ممثلــة مركــز النجــدة ،إىل األهميــة
التــي توليهــا الجمعيــة منــذ تأسيســها إىل مناهضــة كل أشــكال العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي ،الــذي ينتهــك الكرامــة اإلنســانية للمــرأة ويحــول دون تحقيقهــا
ملواطنتهــا الكاملــة ،وتتبــع وتوثيــق مظاهــر العنــف املوجهــة ضــد النســاء ،وكــذا
الربامــج والتدابــر مــن أجــل التأثــر يف السياســات ويف العقليــات الذكوريــة ،بهــدف
تغيريهــا يف أفــق بنــاء مجتمــع يرســخ ثقافــة املســاواة.
وأشــارت إىل احتضــان الجمعيــة ملركــز لالســتامع والتوجيــه واملرافقــة ،والــدور الــذي
تقــوم مــع املــرأة املعنفــة ،مؤكــدة عــى رضورة اعتــاد وتجســيد املقاربــة التشــاركية
والتواصــل والرشاكــة بــن الفاعلــن مــع اســتحضار البعــد التكامــي ملعالجــة الظاهــرة
والرتافــع مــن أجــل القوانــن .كــا أشــارت إىل الصعوبــات التــي تحــول دون تحقيــق
النتائــج املتوخــاة ،كضعــف بنيــات االســتقبال وقلــة املــوارد املاليــة املرصــودة،
متســائلة عــن ظاهــرة جديــدة تتثمــل يف التصويــر لنــاذج العنــف والتشــهري بهــا
يف املواقــع اإللكرتونيــة ،مســتبرشة بــأن مجتمعنــا مبواطنييــه ميتلــك القــدرة واإلرادة
القويــة والــروح الشــهمة ملناهضــة العنــف عــن طريــق الرتبيــة والتعليم والتحســيس
بخطــورة الظاهــرة.
مداخلة ممثل وكالة التنمية االجتماعية

أكــد الســيد عبــد الحميــد الحــداد عــى أهميــة هــذه النــدوة ،اعتبــارا ملــا تطرحــه
مــن إشــكاليات ،وأن املســاواة بــن الجنســن تقتــي التعامــل مــع الرجــال والنســاء
بصفــة متســاوية ،باعتبــار ذلــك هدفــا لخلــق التكافــؤ بــن الجنســن ،ومتتعهــم
بكافــة الحقــوق واالمتيــازات يف جميــع مجــاالت الحيــاة ،وذلــك مــن أجــل مشــاركة
فاعلــة يف التنميــة وبنــاء املجتمــع بشــكل متــوازن ،وإنهــاء كافــة أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة.
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كــا أكــد عــى تبنــي اعتــاد مقاربــة النــوع ،كمفهــوم يهــدف لتحقيــق العدالــة
النوعيــة ،وتغيــر واقــع التمييــز الســلبي والالمســاواة املبنيــة عــى أســاس الجنــس،
ومطلــب أســايس إلعــادة تصحيــح العالقــات االجتامعيــة،
هــذا ،واختتــم اللقــاء مبناقشــة عامــة عكســت انشــغاالت جــل الفاعليــن ،متحدثــن
عــن املعيقــات واملشــاكل التــي تعــرض املــرأة املعنفــة واقعيــا ،والوقــوف عــى
مكامــن الخلــل ومعالجتهــا لتحقيــق حلــول تضمــن ســامة املــرأة.
توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي للمشاركين  71مشاركة ومشارك
y yنسبة مشاركة :الرجال 38%
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لقاء مدينة فاس  07دجنبر 2016

افتتــح اللقــاء الجهــوي بعــرض الفيلــم املتعلــق بالحملــة الوطنيــة الرابعــة عــر
ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،الــذي شــد انتبــاه الحضــور وأثــار اهتاممهــم
وتفاعلهــم ،لتنطلــق بعــده أشــغال اللقــاء بكلمــة ترحيبيــة للســيد عبــد املجيــد
املكنــي ،املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتامعيــة مبدينــة فــاس ،الــذي أشــار إىل
اختيــار موضــوع حملــة هــذه الســنة اســتنادا إىل األرقــام واملعطيــات التــي تضمنهــا
التقريــر األول للمرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،مذكــرا بالســياق الوطنــي
والــدويل الــذي ينظــم يف إطــاره هــذا اللقــاء الــذي يجمــع بــن مختلــف الفاعلــن يف
هــذا املجــال.
مداخلة ممثلة مجلس جماعة فاس

وأبــرزت الســيدة عائشــة بوعــاز ،نائبــة رئيــس مجلــس جامعــة فــاس ،اآلثــار
اإليجابيــة الناتجــة عــن التعديــات التــي أدخلــت عــى املجــال الترشيعــي يف مــا
يخــص النهــوض بحقــوق النســاء ،ســيام مدونــة األرسة وقانــون الشــغل والقانــون
الجنــايئ وقانــون الجنســية ،...وأشــارت إىل املرجعيــات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة
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املربمــة مــع املغــرب يف هــذا املجــال .كــا تطرقــت إىل مضمــون النــص القانــوين
الــذي يجــرم العنــف ضــد النســاء ،مــن حيــث التعريــف بــه وبأشــكاله ،واألماكــن
العموميــة الــذي تشــهده ،وكــذا العقوبــات التــي تطبــق عــى مرتكــب العنــف إىل
غــر ذلــك ،وأشــارت إىل مقتضيــات املــادة  40مــن قانــون الشــغل التــي تتعــرض
للتترصفــات الجســيمة املرتكبــة ضــد األجــر واألجــرة مــن طــرف املشــغل أو رئيــس
املقاولــة أو املؤسســة أو ،...كالســب الفــادح واالعتــداء عليــه أو عليهــا ،باإلضافــة إىل
التحــرش الجنــي والتحريــض عــى الفســاد ،ومــا يرتتــب عنــه مــن مغــادرة األجــر
واألجــرة لشــغله بســبب أحــد هــذه االنتهــاكات ،مســتعرضة أهــم التدابــر املتخــذة
مــن طــرف مجلــس جامعــة فــاس ملناهضــة العنــف ،ويف مقدمتهــا تثبيــت الكامـرات
يف الشــارع العــام ،رغــم أن هــذا اإلج ـراء يف مراحلــه األوىل مــن التفعيــل ،باعتبــار
الصــور امللتقطــة وســيلة إلثبــات العديــد مــن الحــاالت.
مداخلة ممثل التعاون الوطني

مــن جهتــه ،أشــار الســيد حميــد الخــزري ،املنســق الجهــوي للتعــاون الوطنــي
مبدينــة فــاس ،إىل أن اســتفحال ظاهــرة العنــف الجســدي املــارس ضــد النســاء
يف األماكــن العموميــة وراء اختيــار موضــوع حملــة هــذه الســنة ،وذلــك بنــاء عــى
األرقــام واملعطيــات املقدمــة مــن طــرف خاليــا اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف
املوجــودة عــى مســتوى املحاكــم املغربيــة واملستشــفيات ومراكــز الرشطــة والــدرك
امللــي ،والتــي تضمنهــا التقريــر األول للمرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،الــذي
أوضــح التزايــد امللحــوظ يف نســبة الضحايــا مــن النســاء يف الشــارع العــام.
واســتعرض الســيد املنســق إنجــازات املنســقية يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد
النســاء والفتيــات ،والتــي مــن أهمهــا اســتفادة الفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف
مــن العديــد مــن الــدورات التكوينيــة يف مختلــف املجــاالت ،ودعــم التعاونيــات
واملشــاريع املــذرة للدخــل وكــذا التســويق للمنتوجــات ،باإلضافــة إىل تعزيــز
القــدرات مــن خــال خلــق خليــة داخــل املنســقية تقــدم مجموعــة مــن الخدمــات
للنســاء يف وضعيــة صعبــة ،كاالســتقبال واالســتامع والتوجيــه األرسي والقانــوين،
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وإحــداث مركــز األمــل للرتبيــة والتكويــن ،الــذي يســاهم بــدوره يف تعزيــز القــدرات
لــدى النســاء ،مشـرا إىل اإلطــار الترشيعــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،واآلليــات
الكفيلــة بالتحســيس والتوعيــة مبخاطــر الظاهــرة.
مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

مــن جانبهــا ،ذكــرت الســيدة ســكينة يبــوري ،رئيــس قســم املرصــد الوطنــي للمــرأة
مبديريــة املــرأة ،بشــعار الحملــة الوطنيــة لهــذه الســنة ،ومــا يحملــه مــن دالالت
تركــز عــى العنــف املرتكــب يف األماكــن العموميــة ،مشــرة إىل أهــم املنجــزات
الوطنيــة املتعلقــة باإلطــار الترشيعــي يف هــذا املجــال ،وبتطويــر املعرفــة بالظاهــرة،
باإلضافــة إىل اآلليــات املؤسســاتية للوقايــة مــن العنــف ،وأبــرز آليــات التكفــل
بالنســاء والفتيــات الضحايــا ،وكــذا املنجــزات الخاصــة بالتحســيس والتوعيــة.
واســتعرضت املتدخلــة برنامــج هــذه الحملــة الوطنيــة واملــدن التــي ســتنظم فيهــا
اللقــاءات الجهويــة بتعــاون وبالتنســيق مــع مكونــات القطــب االجتامعــي.
مداخلة ممثلة المحكمة االبتدائية بفاس

وتعرضــت الســيدة وفــاء علــوي عبــدالوي ،نائبــة رئيــس املحكمــة االبتدائيــة بفــاس،
لإلشــكاالت املطروحــة عنــد اتخــاذ التدابــر الحامئيــة املتعلقــة باملــرأة املعنفــة ،مبــا
يف ذلــك الدعــم النفــي واإليــواء املؤقــت ،والحاميــة القانونيــة ،...خاصــة يف حالــة
الطــرد مــن بيــت الزوجيــة ،ومــا يرتتــب عنــه مــن رفــض الــزوج وعــدم الســاح لهــا
بالرجــوع إليــه ،وكــذا يف حالــة وقــوع حمــل نتيجــة زنــا املحــارم ،وعــدم رفــع دعــوى
اإلجهــاض ومتابعــة املعتــدي ،خوفــا مــن الفضيحــة ،وإثبــات العنــف يف األماكــن
العموميــة ..إىل غــر ذلــك مــن اإلكراهــات التــي تتعــرض لهــا املــرأة املعنفــة.
وتناولــت الســيدة النائبــة تفــي وتنامــي التحــرش الجنــي والتغريــر بالقــارص مــن
الفتيــات نتيجــة اإلدمــان عــى املخــدرات ،وتزويــج القــارصات ومــا ينجــم عنــه مــن
نتائــج ســلبية ،خاصــة عنــد تعرضهــن لالغتصــاب وتفضيــل زواجهــا مــن املغتصــب،
مــن انتحــار وأمـراض نفســية مســتعصية العــاج ،منبهــة إىل إغفــال مجموعــة مــن
املقتضيــات القانونيــة التــي يجــب اتخاذهــا بعــن االعتبــار ،خاصــة مطالبــة املــرأة
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املعنفــة املغتصبــة بحقهــا يف اإلجهــاض يف إطــار زنــا املحــارم ،وتجريــم تزويــج
القــارص دون إذن القــايض.
مداخلة منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء

ومــن جهتــه ،أشــار الســيد جــال الشــاهدي ،منســق املرصــد الوطنــي للعنــف
ضــد النســاء ،إىل مــدى التطــور والتحســن الــذي شــهده املغــرب يف اآلونــة األخــرة
عــى املســتوى الترشيعــي عمومــا ،ومحاربــة الظاهــرة خاصــة .كــا أشــار إىل
قيــام أعضــاء املرصــد باالطــاع عــى التجــارب الدوليــة ،مــن خــال زيــارة ميدانيــة
للمرصــد الفرنــي العامــل يف هــذا املجــال ،واطــاع عــدد مــن الــدول عــى
التجربــة املغربيــة.
واســتعرض الســيد املنســق األرقام واملعطيــات التي يتضمنهــا التقريــر األول للمرصد
الوطنــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،والتــي أفــرزت أن التحــرش واالعتــداءات
الجســدية والجنســية يتنامــى بشــكل أكــر يف األماكــن العموميــة ،ســيام املــدن
الصغــرة ،يف ظــل غيــاب مراكــز تتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،مؤكــدا أن املــرأة
التــي ال تــزاول أي عمــل يــدر دخــا قــارا تكــون أكــر عرضــة للعنــف ،منوهــا
مبجهــودات الــوزارة يف هــذا املجــال ،مــن خــال إحيــاء هــذا املرصــد ومواصلــة
اشــتغاله ،والــذي ســبق أن توقــف ألزيــد مــن خمــس ســنوات.
مداخلة ممثلة المجتمع المدني

مــن جانبهــا ،ذكــرت الســيدة حيــاة النديــي ،فاعلــة جمعويــة وحقوقيــة ،باملعايــر
الدوليــة واملقتضيــات الوطنيــة ملحاربــة ظاهــرة العنــف املبنــي عــى النــوع
االجتامعــي ،مبــا يف ذلــك اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
(الســيداو) ،والتعديــات التــي أدخلــت عــى القانــون الجنــايئ واملســطرة الجنائيــة
ومدونــة األرسة ...كــا ذكــرت بالسياســات والربامــج واملخططــات العموميــة ،ونبهت
إىل اســتفحال الظاهــرة ،مــا يســتوجب التدخــل الناجــع والفعــال ،مســتحرضة
األرقــام واإلحصائيــات املقدمــة مــن طــرف املندوبيــة الســامية للتخطيــط ،واملرصــد
الوطنــي ملناهضــة العنــف ،والشــبكات الجهويــة.
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وركــزت عــى خطــورة العنــف املرتكــب ضــد العامــات يف الضيعــات الفالحيــة
واملوانــئ ،...والنســاء اللــوايت يتاجــرن يف البضائــع املقتنيــة مــن ســبتة ومليليــة،
مشــرة إىل اإلشــكاالت املطروحــة لــدى النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف عنــد
لجوئهــن لخاليــا وزارة الصحــة ،كعــدم األخــذ بعــن االعتبــار يف تحديــد املــدة التــي
تســتحقها حالــة املعنفــة ،ووجــود هــذه الخليــة يف طابــق عــال ،والوقــوف يف الصــف
واالنتظــار لســاعات طويلــة ،معتــرة انعــدام أو ضعــف اإلنــارة يف العديــد مــن
الشــوارع العموميــة مــن بــن األســباب التــي تســاهم يف العنــف والتحــرش الجنــي
ضــد املــرأة ،ونبهــت إىل قلــة نســبة الجنــاة مرتكبــي العنــف الذيــن تنفــذ فيهــم
العقوبــات ،والغرامــات املاليــة والحبســية.
هذا ،وركز الحضور ،خالل مناقشتهم ،عىل مجموعة من النقاط ،من أهمها:
y yأهميــة اســتمرارية معالجــة غيــاب أو ضعــف الوعــي الثقافــي والقانونــي
واالجتماعــي فــي صفــوف النســاء؛
y yاعتبــار عــدم التدخــل الفعــال للمواطنيــن فــي الشــارع العــام غيــر مألــوف،
وموقــف غيــر محمــود؛
y yمــدى الحمايــة القانونيــة للمواطنيــن شــهود عيــان لحالــة العنــف ضــد المــرأة
فــي الفضــاء العــام؛
y yنوعيــة اإلجــراءات والتدابيــر المتخــذة لحمايــة المــرأة مــن العنــف فــي
األماكــن العموميــة ،واآلليــات الكفيلــة بتنزيــل المقتضيــات القانونيــة للتدخــل
عنــد حــدوث العنــف؛
y yكيفيــة معالجــة إشــكالية شــهود اإلثبــات بالنســبة للضحيــة عنــد لجوئهــا
للقضــاء؛
y yتعــرض الفتيــات للعنــف مــن طــرف األبويــن معــا أو أحدهمــا ،فــي حالــة
رفضهــا الــزواج بشــخص ترفضــه؛
y yكيفيــة التخفيــف مــن معانــاة العاملــة عنــد تعرضهــا للطــرد التعســفي ،مــن
ج ـراء إصابتهــا بمــرض خطيــر وتك ـرار غيابهــا عــن العمــل؛
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y yحمايــة الســجينات مــن العنــف الــذي تتعــرض لــه ،فــي ظــل االزدحــام الــذي
تشــهده العديــد مــن الســجون ،وغيــاب المرافــق الصحيــة أو ضعــف الخدمات
المقدمــة لهــن أو انعــدام الشــروط الصحيــة فــي مــا يخــص الوجبــات الغذائية
الخاصــة بهن.
توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي للمشاركة 110:مشاركة ومشارك
y yنسبة مشاركة الرجال% 40 :
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لقاء مدينة سيدي إفني  08دجنبر 2016

اســتهل الســيد عبــد الغنــي اليرتيبــي ،املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتامعيــة،
فعاليــات هــذا اللقــاء التواصــي بكلمــة ترحيبيــة أكــد فيهــا أن العنــف كظاهــرة
اجتامعيــة ال ميكــن القضــاء عليهــا إال بإرســاء ثقافــة ترتكــز عــى اإلنصــاف واملســاواة
بــن الجنســن ،ولــن يتــأىت ذلــك إال بتظافــر جهــود كل الفاعلــن الحكوميــن
وجمعيــات املجتمــع املــدين.
وأشــار الســيد اليرتيبــي إىل أن املعطيــات واإلحصائيــات املســتقاة مــن مختلــف
الخاليــا ،إن عــى مســتوى محاكــم اململكــة أو املستشــفيات أو الــدرك امللــي ،تبني أن
الفضــاء العــام مــن بــن األماكــن التــي تشــهد نســبا مرتفعــة مــن العنــف الجســدي
املــارس ضــد النســاء ،ومامرســة ســلوكات متــس وتحــط مــن كرامــة النســاء ،مــا
يســتوجب تفعيــل املكتســبات الدســتورية ذات الصلــة مــن جهــة ،ومحاربــة كافــة
أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء مــن جهــة ثانيــة ،مــع تعزيــز مقاربــة الرصــد
والتقييــم والوقايــة.
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مداخلة المندوب اإلقليمي للتعاون الوطني

مــن جهتــه ،أكــد الســيد املنــدوب تفــي ظاهــرة العنــف داخــل املجتمــع ،وتداعياتها
عــى اســتقرار األرسة ،مســتعرضا مختلــف أنــواع وتعاريــف العنــف وتجلياتــه ،حيــث
ينطــوي مفهــوم العنــف ضــد املــرأة عــى اإلرضار بهــا مــن خــال مامرســة القــوة
الجســدية بالــرب أو مامرســة العنــف املعنــوي كاإلهانــة والتجريــح ،وأكــد اىل أن
العنــف هــو تعبــر واضــح عــن الضعــف والعجــز عــن التواصــل .وقــد حظيــت قضية
العنــف ضــد النســاء باهتــام الحكومــات واملنظــات الدوليــة الشــئ الــذي أدى اىل
تــواىل القـرارات واملبــادرات الدوليــة التــي تحــث عــى تســليط الضــوء عــى الظاهــرة
والتصــدي لهــا؛ منهــا تخليــد املنتظــم الــدويل لليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد
النســاء يــوم  25نونــر مــن كل ســنة.
ويف هــذا اإلطــار تنــدرج الحمــات الوطنيــة التحسيســية ملحاربــة العنــف ضــد
النســاء
عرض وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

رصــدت هــذه املداخلــة أهــم االنجــازات الوطنيــة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد
النســاء والتــي طالــت كال مــن املجــال الترشيعــي القانــوين ومجــال التحســيس
والتوعيــة بالظاهــرة وأخــرا الشــق املتعلــق باآلليــات املؤسســاتية؛
عرض المدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

تطــرق ممثــل وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي يف مداخلتــه اىل تجليــات
العنــف املــارس يف املؤسســات التعليميــة مــن خــال اســتحضار الســياق الكــوين
الــذي أمدنــا بتعريفــات متعــددة للعنــف املوجــه لألطفــال وحــث الشــعوب والــدول
عــى اتخــاذ مختلــف التدابــر الترشيعيــة واالجتامعيــة واإلداريــة ...لحاميــة الطفــل
مــن كافــة أشــكال العنــف والــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة أو اإلهــال أو
املعاملــة املنطويــة عــى اإلهــال أو االســتغالل أو اإلســاءة الجنســية...
واســتعرض بعــض اإلحصــاءات التــي متخضــت عــن دراســات أجرتهــا اليونيســف
باملغــرب ،والتــي رصــدت تعــرض األطفــال للعنــف مــن طــرف األســاتذة والطاقــم
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الرتبــوي ،وأشــار إلعــان وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي الــذي أطلقتــه،
يف فاتــح دجنــر  ،2016مبراكــش برشاكــة مــع منظمــة اليونيســف ،تحــت شــعار
«ســنة دراســية بــدون عنــف» ،تنزيــا للرؤيــة االسـراتيجية للتعليــم 2030 – 2016
التــي جــاء بهــا املجلــس االعــى للرتبيــة والتعليــم .والتــي متخــض عنهــا خطــة عمــل
وإصــدار دليــل مســاطر.
كــا أكــد الســيد املديــر اإلقليمــي الــدور الفعــال لخاليــا مناهضــة العنــف ضــد
األطفــال واملراصــد اإلقليميــة ملناهضــة العنــف بالوســط املــدريس كآليــات تســاهم يف
وقــف هــذه الظاهــرة ويف تخليــق املؤسســات الرتبويــة.
مداخلة ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان

اقتــرت يف مداخلتهــا عــى رسد موقــف املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان
بخصــوص مــروع محاربــة العنــف ضــد النســاء والتوصيــات الصــادرة عنــه.
مداخلة ممثل جماعة سيدي إيفني والمجلس اإلقليمي

أشــاد الســيد النائــب األول لرئيــس جامعــة ســيدي إيفنــي ،يف كلمتــه ،بــرورة
االقتــداء بالتجــارب املقارنــة واملامرســات الفضــى الســباقة يف مجــال مناهضــة
ظاهــرة العنــف ،كــا أشــار إىل دور خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف
عــى مســتوى املحاكــم االبتدائيــة يف محاربــة ظاهــرة العنــف.
مداخلة ممثل المجلس العلمي المحلي

افتتــح مداخلتــه باستشــهادات مــن القــرآن الكريــم ومن أقــوال النبــي (ص) متحورت
حــول نبــذ العنــف داخــل األرسة وبــن األزواج ،وأكــد أن اإلســام ديــن أمــن وســام،
يحــث عــى متتيــع املــرأة بكافــة حقوقهــا ويرفــع مــن شــأنها ،مؤكــدا بــأن العالقــة
األرسيــة تنبنــي عــى املعاملــة والترسيــح باملعــروف ،وتجــاوز كل مــا كان ســائدا قبــل
مجــيء اإلســام.
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توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي للمشاركين133 :
y yنسبة مشاركة الرجال 35%
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لقاء مدينة بني مالل  08دجنبر 2016
مداخلة المنسق الجهوي لوكالة التنمية االجتماعية

بعــد كلمــة الرتحيــب بالحضــور ،قــدم املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتامعيــة
مبدينــة بنــي مــال الســياق العــام الــذي نظمــت يف إطــاره الحملــة الرابعــة عــر
ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،كــا أكــد عــى أن العنــف مبختلــف أشــكاله انتهــاك
لحقــوق املــرأة واإلنســان ملــا لــه مــن آثــار ســلبية عــى األفـراد واملجتمــع.
مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

واســتمرت أشــغال اللقــاء التواصــي التحســييس مبداخلــة ممثلــة وزارة التضامــن
واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ،ذكــرت مــن خاللهــا بشــعار هــذه الســنة
ومــا يحملــه مــن داللــة تركــز عــى مرتكــب العنــف ،وجــل املنج ـزات املتعلقــة
باإلطــار الترشيعــي يف هــذا املجــال ،وبتطويــر املعرفــة بالظاهــرة ،باإلضافــة إىل
اآلليــات املؤسســاتية للوقايــة مــن العنــف ،وأبــرز آليــات التكفــل بالنســاء والفتيــات
الضحايــا ،وكــذا املنجــزات الخاصــة بالتحســيس.واختتمت املتدخلــة بالتذكــر
باملــدن التــي ســتنظم فيهــا لقــاءات جهويــة يف هــذا اإلطــار ،بتعــاون وبتنســيق مــع
مكونــات القطــب االجتامعــي.
مداخلة ممثل اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

وقــد تلتهــا مداخلــة ممثــل اللجنــة الجهويــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان
مبدينــة بنــي مــال ،التــي ذكــر مــن خاللهــا بالســياق التاريخــي لليــوم العاملــي
ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،وكــذا بأهميــة الحـراك الــذي عرفــه مجــال الدفــاع
عــن حقــوق املــرأة باملغــرب يف العقــود األخــرة ،ســواء يف مــا يخــص مدونــة األرسة،
أو قانــون الجنســية ،أو تشــغيل الفتيــات القــارصات ...وأكــد عــى أهميــة قيــاس
حجــم هــذه الظاهــرة ملــا توفــره مــن معطيــات تأثــر يف السياســات العموميــة.
وذكــر املتدخــل أهــم توصيــات املجلــس الجهــوي لحقــوق اإلنســان ملناهضــة
العنــف ضــد النســاء مبــا يف ذلــك:
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y yالحرص على عدم اإلفالت من العقاب للمعنف؛
y yمراجعة التدابير والنصوص القانونية؛
y yمحاربة التمييز والعنف على أساس الجنس،
y yاالستناد على الفصل  19من الدستور لتعزيز المساواة بين الجنسين؛
y yالتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة؛
y yوضــع اليــات اليقظــة والتتبــع والتنســيق بيــن المكونــات المؤسســاتية والغيــر
مؤسساتية؛
y yإشراك المجتمع المدني في وضع اليات مناهضة العنق ضد المرأة؛
مداخلة ممثل جمعية محامي الشباب بني مالل

أمــا مداخلــة ممثــل جمعيــة محامــي الشــباب بنــي مــال ،فقــد متحــورت حــول
عــرض مــروع قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء ،وتحديــدا مقتــى تجريــم
التحــرش الجنــي ،فعــرض بذلــك دواعــي وســياقات املــروع ،مبــا يف ذلــك تفــي
ظاهــرة العنــف ومحدوديــة التدابــر واإلج ـراءات املتبعــة.
كام قدم مالحظات حول الجانب الشكيل للمرشوع ،واملتمثلة أساسا يف:
y yالتسمية والعنوان؛
y yغياب الديباجة؛
y yعدم دقة اللغة المستعملة والمصطلحات.
y yالورقة التقديمية لنصوص المشروع؛
y yإقحــام بــاب خــاص باألحــكام الزجريــة مــن القانــون الجنائــي ممــا يفرغــه
مــن محتــواه؛
y yكثرة اإلحاالت على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛
y yمشروع مجزأ مفتقد للرؤيا؛
y yمشروع القانون لم يضع تعريفا واضحا لجريمة التحرش الجنسي؛
y yإشكالية اإلثبات :إقرار المتهم أو وجود الشهود؛
y yغياب تصور واضح الفتقاده لمبدأ التشاركية.
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واختتــم ممثــل املحامــن الشــباب مداخلتــه بــرورة فتــح حــوار وطنــي لتأســيس
ميثــاق وطنــي تشــارك فيــه جميــع الفعاليــات إلعــداد مــروع قانــون واضــح
ملناهضــة العنــف ضــد النســاء.
مداخلة ممثلة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة

أمــا فيــا يتعلــق مبداخلــة ممثلــة الرابطــة الدميوقراطيــة لحقــوق املــرأة ،فقــد
ركــزت عــى التعريــف بالرابطــة كفدراليــة تعمــل عــى املســاواة واملواطنــة للدفــاع
عــن حقــوق النســاء ،تتوفــر عــى مراكــز الســتقبال النســاء ضحايــا العنـــف واللــوايت
يف وضعيــة صعبــة ،وتوفــر لهــن الدعــم النفــي واالســتامع واإلرشــاد والتوجيــه
القانــوين ،باإلضافــة ملراكــز إليــواء النســاء املعنفــات يف الحــاالت الشــديدة.
وأشــارت الفدراليــة ،مــن خــال مداخلتهــا ،إىل بعــض إحصائيــات وتقاريــر دوليــة
يحتــل املغــرب مراتــب متدنيــة
ّ
ووطنيــة رســمية لســنتي  2014و ،2015حيــث
الجنســن ،وعــى صعيــد املشــاركة االقتصاديّــة للمــرأة ،إضافــة
يف التفــاوت بــن
ْ
إىل اســتفحال مظاهــر الهشاشــة والتفاوتــات والتمييــز يف املجــاالت االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة ضــد النســاء ،تفاقمــه معانتهــن ضــد مأسســة وتصاعــد
العنــف املبنــي عــى النــوع واملســاس بالحريــات الشــخصية مــن خــال األرقــام
والحــاالت البــارزة لســنة .2015
كــا أوصــت املتدخلــة بــرورة وضــع آليــات مؤسســاتية لتغيــر العقليــة الذكوريــة،
ووضــع قانــون شــامل يؤطــر مجــاالت ووســائل محاربــة العنــف ،ومأسســة التنســيق
بــن مختلــف الفاعلــن عــى املســتوى الجهــوي واملحــي ،وخلــق وحــدات متمركــزة
ومتخصصــة تقــدم طيلــة  24ســاعة املســاعدة للمعنفــات ،وتأطــر اإلصالحــات
الترشيعيــة ،وتوفــر مؤسســات إليــواء املعنفــات ،والرفــع مــن كفــاءات الفاعلــن يف
هــذا امليــدان ،باإلضافــة إىل توفــر اإلمكانيــات املاديــة ،وإقـرار اإلجـراءات الوقائيــة،
وإلزاميــة اإلبــاغ يف حــوادث العنــف ومنــع الوســاطة يف حــاالت العنــف الزوجــي.
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مداخلة ممثلة جمعية إنصات

تطرقــت ممثلــة جمعيــة إنصــات مــن خــال مداخلتهــا إىل عــرض النشــاط اليومــي
الــذي تقــوم بــه جمعيــة إنصــات ببنــي مــال والــذي ينبنــي عــى تقديــم خدمــات
قانونيــة لفائــدة النســاء املعنفــات القادمــات مــن مختلــف مــدن وقــرى جهــة
تادلــة أزيــال ،وذلــك مبســاعدتهن يف رفــع الدعــاوى القضائيــة وتنصيــب املحامــن
ومرافقتهــن لــدى الســلطات األمنيــة املختصــة ،وخدمــات إداريــة مبســاعدتهن
للحصــول عــى عقــود اإلزديــاد لألبنــاء وشــواهد الســكنى وإيــواء الحاضنــات يف
مركــز القــدس ببنــي مــال الــذي يــأوي حاليــا  4أمهــات مــع توفــر الحاضنــات
ألطفالهــن ،وتوفــر هــذه الخدمــات مــن خــال تدخــات أعضــاء املكتــب ،وكــذا مــن
خــال العمــل املبــارش الــذي تقــوم بــه  8مســاعدات اجتامعيــة يف هــذا املجــال.
وقــد وقفــت املتدخلــة عــى إحصائيــات يف عــدد النســاء املعنفــات يف هــذا الجهــة
الوافــدات عــى الجمعيــة ،حيــث بلــغ عددهــن  460حالــة يف ســنة  ،2010وعالجــت
الجمعيــة أكــر مــن  640حالــة يف ســنة  2013حيــث تتعــرض املــرأة إىل مختلــف
أنــواع العنــف ســواء العنــف الجســدي أو النفــي أو القانــوين أو االقتصــادي
كطردهــن مــن بيــت الزوجيــة أو إجبارهــن عــى العمــل .كــا بينــت اإلحصائيــات
بــأن النســاء ربــات البيــوت يتعرضــن أكــر للعنــف ( 188حالــة) والعاطــات (50
حالــة) ثــم الخادمــات ( 31حالــة) كــا تتعــرض النســاء الــذي تـراوح أعامرهــن بــن
 19ســنة و 28ســنة ( 935حالــة) وبــن 29ســنة و 48ســنة ( 53حالــة) إىل عنــف
اإلجبــار عــى العمــل.
مداخلة ممثلة جمعية المبادرة النسائية

فيــا أشــادت ممثلــة جمعيــة املبــادرة النســائية بالدعــم القــوي لــوزارة التضامــن
واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة للجمعيــات العاملــة يف مجــال مناهضــة العنف
ضــد املــرأة ،وكذلــك إىل املجهــودات الكبــرة املبذولــة مــن طــرف الخاليــا باملحكمــة
االبتدائيــة والــدرك واألمــن والصحــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء بتنســيق تــام مــع
جمعيــة املبــادرة النســائية ،كــا نوهــت بدعــم الســلطات املحليــة واملجلــس البلــدي
وعاملــة خريبكــة لهــذا امللــف الــذي تتبنــاه الجمعيــة منــذ ســنوات.
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وأشــارت يف كلمتهــا إىل أن بالدنــا كانــت ســباقة للنهــوض بأوضــاع املــرأة املغربيــة عرب
انخراطهــا وتوقيعهــا عــى كل االتفاقيــات الدوليــة التــي تناهــض كل أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة وتنــص عــى املســاواة بــن الجنســن ،وأضافــت أن دســتور  2011نــص
عــى احـرام حقــوق اإلنســان كــا هــي متعــارف عليهــا دوليــا ،وأكــدت أن جمعيــة
املبــادرة النســائية بخريبكــة هــي الســباقة إىل تأســيس مركــز إقليمــي لالســتامع
والتوجيــه باعتبــاره أول تجربــة ناجحــة عــى مســتوى جهــة الشــاوية ورديغــة ككل.
كــا أضافــت أن الجمعيــة تشــتغل يف إطــار مــن الرشاكــة البنــاءة مــع وزارة التضامن
واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة واملجلــس البلــدي وعاملــة إقليــم خريبكــة
وخليــة العــدل واألمــن والــدرك وهيئــات املحامــن والصحــة والتعــاون الوطنــي.
ويف ختــام هــذا اللقــاء طرحــت العديــد مــن القضايــا العالقــة مــن طــرف الحضــور،
غلــب عليهــا طابــع االستشــارة القانونيــة ،كنوعيــة األحــكام التــي تصــدر ضــد
مرتكبــي العنــف ضــد النســاء يف وضعيــة إعاقــة ،واإلجهــاض الــري ،والعنــف يف
املجــال القــروي ،وزواج القــارصات ،والطــاق ،واالصطــدام بــن املواثيــق الدوليــة
والخصوصيــة الثقافيــة للمغــرب ،باإلضافــة إىل طــرح مالحظــات حــول موضــوع
الحملــة «العنــف ضــد النســاء يف األماكــن العموميــة» ،وشــعار الحملــة «احــرام
املــرأة رجولــة ،العنــف ضــد املــرأة رجولــة».
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توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي للمشاركين 76 :مشارك ومشاركة
y yنسبة مشاركة الرجال 45%
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لقاء مدينة سيدي بنور  14دجنبر 2016

مداخلة السيد الكاتب العام لعمالة إقليم سيدي بنور

اســتهل الســيد محمــد شــفيق ،الكاتــب العــام لعاملــة ســيدي بنــور ،كلمتــه بالشــكر
الجزيــل للقامئــن عــى تنظيــم هــذا اللقــاء ،وبتبليــغ تحيــات الســيد عامــل اإلقليــم
للمشــاركني يف هــذه النــدوة التــي تنــدرج يف إطــار الحملــة الرابعــة عــر ملناهضــة
العنــف ضــد النســاء ،مشــرا إىل االلتزامــات الدوليــة التــي انخــرط فيهــا املغــرب
واملرجعيــات الدســتورية والقانونيــة والترشيعيــة املغربيــة التــي أولــت أهميــة بالغــة
للنهــوض بوضعيــة النســاء ضحايــا العنــف وحاميتهــن مــن كل أشــكال العنــف والتمييز.
كــا أشــار إىل التقريــر الوطنــي األول ،الــذي أنجــزه املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد
النســاء ،والــذي أوضــح أن الشــارع العــام يعتــر مــن بــن األماكــن التــي تشــهد نســبا
مرتفعــة مــن العنــف املــارس ضــد النســاء ،داعيــا مختلــف الفاعلــن واملتدخلــن
املرشفــن عــى تأمــن وتدبــر الفضــاءات العامــة للعمــل عــى الحــد مــن اســتفحال
هــذه الظاهــرة املشــينة ،وحاميــة املــرأة العنــر األهــم والــروري يف املجتمــع
وتقديــم الدعــم اإلنســاين والقانــوين واألمنــي ،بــل وانخــراط الجميــع يف هــذه
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املنظومــة ،وتجــاوز حــدود العمــل املناســبايت إىل انشــغال يومــي ألن يف حاميــة املــرأة
حاميــة لــأرسة واملجتمــع.
مداخلة رئيس المجلس العلمي المحلي بسيدي بنور

تطــرق الســيد أحمــد العم ـراين ،رئيــس املجلــس العلمــي املحــي بســيدي بنــور ،إىل
ظاهــرة العنــف ،مصنفــا إيــاه بالظلــم املســلط عــى املــرأة ،حيــث أصبــح العلنــي منــه
قليــا مقابــل مــا يجــري خفيــة تحــت ســتار التقاليــد والعــادات واألع ـراف ،خالفــا
للتوجيــه اإلســامي واإللهــي .معــززا ذلــك بنصــوص قرآنيــة وأحاديــث نبويــة رشيفــة.
وأوضــح مفهــوم العنــف ،وأنواعــه ،واألســباب املوقعــة فيــه ،كالبيئــة ،والظــروف
املعيشــية الصعبــة ،كالفقــر والبطالــة ،وانتشــار الثقافــة الســلبية يف حــق املــرأة،
خاصــة األمثــال الشــعبية التــي تقــوم بــدور خطــر يف إذكاء العنــف ضــد املــرأة ،وعدم
إعطائهــا املكانــة الحقيقيــة التــي حباهــا إياهــا الــرع الحكيــم ،باإلضافــة إىل ضعــف
الــوازع الدينــي وســوء الفهــم للنصــوص الرشعيــة ،مشـرا إىل بعــض اآليــات القرآنيــة
واألحاديــث النبويــة التــي وضعــت املــرأة يف مكانهــا املســتحق بجانــب أخيهــا الرجــل،
وتــم الرتكيــز عــى املفاهيــم الخاطئــة ومــا يتحــدث بــه الكثــر مــن النــاس.
مداخلة نائب وكيل الملك

تنــاول الســيد الصديــق بنــور ،نائــب وكيــل امللــك ،دور النيابــة العامــة يف وقــف
العنــف املــارس ضــد املــرأة ،وأشــار إىل أن املــرع مل يعــط تعريفــا دقيقــا للعنــف
وإمنــا أورد مجموعــة مــن القوانــن التــي تجــرم العنــف ضــد املــرأة ،مبــا فيــه العنــف
الجســدي والنفــي واالقتصــادي والجنــي ،ســيام العنــف الجنــي لكونــه األكــر
مامرســة باألماكــن العموميــة.
أمــا يف مــا يخــص دور النيابــة العامــة يف معالجــة هــذه الظاهــرة ،فقــد أوضــح
أنــه باعتبــار الســلطة القضائيــة تســهر عــى حاميــة وضــان اســتقرار املجتمــع،
عملــت وزارة العــدل والحريــات عــى إحــداث خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال
ضحايــا العنــف مبختلــف محاكــم اململكــة ،تعمــل إىل جانــب خاليــا أخــرى واملجتمــع
املــدين ،وذلــك اعتــادا عــى مســاعدات اجتامعيــات يقمــن بــدور اجتامعــي ونفــي
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مــن اســتقبال واســتامع وتوجيــه ومســاعدة لفائــدة النســاء املعنفــات ،مش ـرا إىل
املــادة  53مــن مدونــة األرسة التــي تعطــي الحــق للنيابــة العامــة إلرجــاع الزوجــة
إىل بيــت الزوجيــة يف حالــة الطــرد ،إال أن تطبيــق هــذه املــادة يواجــه إشــكاالت
خاصــة يف حالــة رفــض الــزوج إرجــاع زوجتــه املطــرودة لبيــت الزوجيــة ،مــا يوضــح
اإلشــكاليات القانونيــة التــي تعيــق حاميــة املــرأة املعنفــة.
مداخلة ممثل المجتمع المدني الحقوقي

مــن جهتــه ،أشــار الســيد محمــد معــزوز ،محامــي وفاعــل حقوقــي ،إىل أنــه ال يجــب
اعتبــار الطــاق حقــا مرشوعــا إذا ترتــب عنــه ترشيــد املــرأة وأبنائهــا ،داعيــا إىل
ســن قوانــن كفيلــة بضــان حقــوق املــرأة ومســاواتها مــع الرجــل .واعتــر الســيد
معــزوز مــروع القانــون املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء إيجابيــا ،إال أنــه
صعــب التطبيــق ،حيــث ال يقتــر فقــط عــى العنــف ضــد النســاء ،بــل يشــمل
أيضــا العنــف ضــد األصــول.
وأكــد عــى أهميــة اســتحضار الديــن اإلســامي ،الــذي راعــى حقــوق البــر وقطــع
دابــر الكراهيــة اتجــاه املــرأة.
مداخلة ممثل وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

مــن جهتــه ،اســتعرض الســيد عــي الرحــاوي ،ممثــل الــوزارة ،اإلنجــازات الوطنيــة
يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء ،ســواء املنج ـزات املتعلقــة باملجــال الثــاين
للخطــة الحكوميــة «إكــرام»  ،2012-2016حيــث تــم إنجــاز  39إجــراء ملناهضــة
جميــع أشــكال العنــف والتمييــز ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،أو تلــك املتعلقــة
باإلطــار الترشيعــي ،كمــروع القانــون املتعلــق بهيئــة املناصفــة ومكافحــة كل
أشــكال التمييــز الــذي متــت املصادقــة عليــه مبجلــس النــواب  10مــاي  2016وتــم
تقدميــه مبجلــس املستشــارين ،واملصادقــة النهائيــة عــى مــروع القانــون املتعلــق
بإحــداث املجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة  21يونيــو  ،2016وصــدر بالجريــة
الرســمية بتاريــخ  15غشــت  .2016فيــا صــادق مجلــس النــواب عىل مــروع قانون
محاربــة العنــف ضــد النســاء  20يوليــو  ،2016وتــم تقدميــه مبجلــس املستشــارين،
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وتــم تعديــل الفصــل  475مــن القانــون الجنــايئ املتعلــق بــزواج الفتيــات القــارصات
ضحايــا التغريــر واالختطــاف ،والــذي يتعلــق بحــذف حــق املغــرر يف الــزواج مــن
الفتــاة القــارص املغــرر بهــا ،ومتابعتــه قضائيــا ،وكــذا مراجعــة القانــون رقــم 14.05
املتعلــق بــروط فتــح مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة وتدبريهــا وتغيــره مبــروع
قانــون  15-65الــذي أحيــل عــى مجلــس املستشــارين.
كــا اســتعرض املنج ـزات املتعلقــة بتطويــر املعرفــة بالظاهــرة ،مــن قبيــل تطويــر
وتفعيــل املنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية حــول العنــف ضــد النســاء ،وتوقيــع
بروتوكــول التعــاون بــن وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة وزارة
العــدل والحريــات ،ووزارة الصحــة ،واملديريــة العامــة لألمــن الوطنــي ،والــدرك
امللــي ،وتثبيــت النســخة الثانيــة مــن التطبيــق املعلومــايت لــدى الــركاء ،وكــذا
إصــدار دليــل الخاليــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء املعنفــات عــى مســتوى املحاكــم
واملستشــفيات العموميــة ،ومراكــز الرشطــة والــدرك امللــي بهــدف التعريــف بهــذه
الخاليــا املوجــودة عــى الصعيــد الــرايب والخدمــات التــي تقدمهــا ،مــع تســهيل
عمليــة التواصــل بــن الــركاء املعنيــن .باإلضافــة إىل املنج ـزات املتعلقــة باآلليــات
املؤسســاتية للوقايــة مــن العنــف ،كاملرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،واملنجـزات
املتعلقــة بآليــات التكفــل بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف ،وتلــك الخاصــة مبجــال
التحســيس والتوعيــة بالظاهــرة.
مداخلة ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان

تناولــت الســيدة ناديــة نوعــم ،ممثلــة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة
الــدار البيضــاء ســطات ،ظاهــرة االرتفــاع املهــول لنســبة العنــف املــارس عــى
املــرأة ،خاصــة يف األماكــن العموميــة ،مشــرة إىل العنــف الجســدي والجنــي ،ومــا
يرتتــب عنــه مــن عنــف قانــوين ،حيــث تتــم مطالبــة النســاء املعنقــات باإلثبــات
واألدلــة ،وإذا نتــج حمــل عــن فعــل االغتصــاب ،فإنــه ال يثبــت نســبه إىل املغتصــب،
اســتنادا إىل أن املــرع حســم ذلــك يف املــادة  147مــن مدونــة األرسة.
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كــا أشــارت إىل العنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة يف املؤسســات الســجنية ،حيــث
قامــت اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بتشــخيص أوضــاع الســجينات بالجهــة،
وتقييــم مــدى مالءمــة السياســة الســجنية باملغــرب للمعايــر الدوليــة الخاصــة
بحقــوق الســجينات ،وبلــورت توصيــات مــن أجــل ضــان حاميــة حقوقهــن.
مداخلة ممثلة وزارة الصحة

اســتعرضت الســيدة خولــة الســواين ،ممثلــة وزارة الصحــة بخليــة التكفــل بالنســاء
ضحايــا العنــف ،آليــات انخــراط وزارة الصحــة يف محاربــة العنــف ضــد النســاء،
حيــث قامــت بخلــق وحــدات اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف والتكفــل بهــن .ويف
هــذا اإلطــار ،اتخــذت املديريــة الجهويــة للصحــة مجموعــة مــن اإلجـراءات تتمثــل
يف التكفــل املندمــج والشــامل بالنســاء ضحايــا العنــف ،مــن خــال إحــداث وحــدات
التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف باملستشــفيات ،وتعزيزهــا باملــوارد
البرشيــة الالزمــة ،وتأمــن التكفــل الطبــي الــازم ،باإلضافــة إىل تطويــر الرشاكــة
والتنســيق ،واملشــاركة يف النظــام اإلعالمــي وتقييــم األنشــطة.
أمــا يف مــا يخــص منهجيــة عمــل وحــدات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،فتعتمــد
عــى تأمــن اســتقبال مالئــم واســتامع إيجــايب مــع احـرام رسيــة وحميميــة الضحيــة،
والتكفــل الطبــي والطبــي الرشعــي بالضحيــة ،والتكفــل النفــس ،وكذا تســليم الشــهادة
الطبيــة وتحريــر التقريــر الطبــي ،وتســهيل املســاطر اإلداريــة للضحيــة ،ومصاحبتهــا
داخــل املؤسســة االستشــفائية ،وتوجيههــا حســب الحاجــة نحــو الجهــة املختصــة.
ويف مــا يخــص التتبــع الجهــوي للظاهــرة ،فيتــم تعيــن نقطــة ارتــكاز جهويــة مبصلحة
الصحــة العموميــة واملراقبــة الوبائيــة ،وجمــع معلومــات حــول ظاهــرة العنــف ضــد
النســاء واألطفــال بالجهــة ،مــع دراســة هاتــه املعلومــات وتحليلهــا ،ودراســة آثارهــا
عــى الصحــة عــى املســتوى الجهــوي ،وإعــداد حصيلــة شــهرية يتــم إرســالها إىل
املصالــح املركزيــة لــوزارة الصحــة ،ناهيــك عــن تنظيــم دورات تكوينيــة مســتمرة
لألطــر العاملــة يف وحــدات التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف.
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y yنسبة مشاركة الرجال50% :
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بعــد الكلمــة الرتحيبيــة ،افتتــح املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتامعيــة لجهــة
الداخلــة واد الذهــب ،أشــغال اللقــاء التواصــي ،بتقديــم الســياق العــام للحملــة
الوطنيــة التحسيســية الرابعــة عــر ،التــي تســهر عــى تنظيمهــا جهويــا مكونــات
القطــب االجتامعــي ،والتــي خصــص لهــا هــذه الســنة موضــوع «أماكــن عامــة آمنــة
للنســاء» تحــت شــعار «خليــك مــن النذالــة ،اح ـرام املــرأة رجولــة» وذلــك مــن
خــال مناقشــة وتــدارس مختلــف أشــكال العنــف الجســدي والنفــي والجنــي،
التــي تواجههــا املــرأة املغربيــة يف األماكــن العموميــة.
وقــد أشــار إىل أن هــذه الحملــة التحسيســية اســتهدفت مجموعــة مــن املــدن مــن
بينهــا مدينــة الداخلــة .رغــم أن النســاء الصحراويــات ال يطالهــن العنــف بشــكل
كبــر كــا هــو عليــه الحــال يف مناطــق أخــرى مــن اململكــة.
مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

بعــد ذلــك ،قدمــت ممثلــة وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة
عرضــا تضمــن أهــم املنج ـزات التــي حققتهــا الــوزارة يف مجــال مناهضــة العنــف
ضــد النســاء ســواء عــى املســتوى الترشيعــي ،املؤسســايت ،تطويــر املعرفــة بالظاهــرة،
61

توفــر آليــات التكفــل بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف ،والتحســيس والتوعيــة
بالظاهــرة.
مداخلة ممثلة وكالة التنمية االجتماعية

وقــد تلتهــا مداخلــة ممثلــة وكالــة التنميــة االجتامعيــة لجهــة الداخلــة واد الذهــب،
التــي متحــورت حــول:
y yتقديــم اإلطــار العــام المهيــكل لتوجهــات المغــرب فــي مجــال النهــوض
بحقــوق النســاء( االلتزامــات الدوليــة للمملكــة ،المقتضيــات الدســتورية،
االلتزامــات الحكوميــة المعبــر عنهــا فــي البرنامــج الحكومــي ،المخطــط
التشــريعي للحكومــة الــذي جعــل إصــدار مشــروع قانــون محاربــة العنــف
ضــد النســاء مــن مشــاريع القوانيــن ذات األولويــة التــي يتعيــن إخراجهــا إلــى
حيــز الوجــود ،الخطــة الحكوميــة للمســاواة فــي أفــق المناصفــة «إكــرام»
 ،2012-2016التــي خصــص المجــال الثانــي منهــا لمكافحــة كل أشــكال التمييز
والعنــف ضــد النســاء).
y yمبررات اختيار موضوع حملة هذه السنة التي تم حصرها في ما يلي:
•التوجــه الجديــد للــوزارة منــذ ســنة 2012مــن حيــث اعتــاد موضوعــات
جديــدة وتعميــق النقــاش حولهــا واســتخالص التوصيــات بشــأنها؛
•اســتثامر نتائــج التقريــر الوطنــي األول للمرصــد الوطنــي للعنــف ضــد
النســاء وأهميــة املعطيــات واإلحصائيــات التــي يتضمنهــا ،والــذي أفــرز
ارتفــاع نســب العنــف ضــد النســاء يف األماكــن العموميــة.
•تنامــي حــاالت التح ـ ّرش بشــكل واضــح يف الشــوارع واألماكــن العموميــة
وارتفــاع نســبة االعتــداءات الجســدية والجنســية ضــد النســاء املامرســة
يف األماكــن العموميــة انطالقــا مــن التحليــل اإلحصــايئ ملعطيــات املرصــد
الوطنــي للعنــف ضــد النســاء؛
•الوقــوف عــى املامرســات الســلبية التــي تعــاين منهــا املــرأة املعنفــة عــى
مســتوى الفضــاءات العامــة؛
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• توعيــة وتحســيس الفاعلــن عــى مســتوى تدبــر الشــأن العــام الوطنــي
وال ـرايب بأهميــة اتخــاد تدابــر وقائيــة وحامئيــة خــال عمليــة التهيئــة
التحرضيــة والعمرانيــة ،وإنشــاء البنــى التحتيــة ،وتأمــن الخدمــات
العموميــة الرضوريــة.
y yمنجـزات المنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتماعيــة فــي إطــار مناهضــة
العنــف ضــد النســاء:
•املشــاركة يف الحمــات الوطنيــة لوقــف العنــف ضــد النســاء محليــا بجهــة
الداخلــة وادي الذهــب منــذ 2007؛
•املساواة استقبال يف املشاريع للجمعيات؛
•مواكبة حاميل املشاريع؛
•دعــم مشــاريع املقدمــة مــن طــرف الجمعيــات برشاكــة مــع الــوزارة
لســنتي  2015-2016ضمــن املجــاالت التاليــة:
 .1دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف
 .2اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء.
 .3دعم مراكز الوساطة األرسية.
 .4اإلرشاد األرسي.
 .5الرتبية الوالدية.
 .6النهوض بأطفال يف وضعية الشارع.
 .7توفــر خدمــات التكفــل واملســاعدة االجتامعيــة للمســنني داخــل
الوســط األرسيــة.
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مداخلة ممثل التعاون الوطني

ومــن جهتــه ،أكــد ممثــل التعــاون الوطنــي ،يف مداخلتــه ،عــى كــون مؤسســة
التعــاون الوطنــي تســاهم بشــكل كبــر يف الحــد مــن الظاهــرة ،ومعالجــة بعــض
مظاهرهــا املرتتبــة مــن خــال برامــج الرعايــة االجتامعيــة.
توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي للمشاركين 86 :مشارك ومشاركة
y yنسبة مشاركة الرجال60% :
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لقاء مدينة قلعة السراغنة  15دجنبر 2016

يف إطــار الحملــة الوطنيــة الرابعــة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء ،التــي خصصــت
لهــا هــذه الســنة موضــوع “العنــف ضــد النســاء يف األماكــن العموميــة” ،نظمــت
املنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتامعيــة بجهــة مراكــش آســفي ،بتعــاون مــع
مندوبيــة التعــاون الوطنــي بقلعــة الرساغنــة ،يومــا دراســيا تحــت شــعار “مــن أجــل
أماكــن عامــة آمنــة للنســاء” ،صبــاح يــوم الخميــس  15دجنــر  2016مبقــر بلديــة
املدينــة.
المداخلــة األولــى :اإلنجــازات الوطنيــة فــي مجــال محاربــة العنــف ضــد
النســاء

تطــرق الســيد يوســف الســطحي ،ممثــل الــوزارة ،للســياق العــام للحملــة الرابعــة
عــر ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،وللخصوصيــة التــي تعرفهــا حملة هذه الســنة،
حيــث أصبحــت الحملــة تشــمل مختلــف املــدن والجهــات ،واســتعرض منج ـزات
الــوزارة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء ،ســواء املتعلقــة باإلطــار الترشيعــي،
أو املتعلقــة بتطويــر املعرفــة بالظاهــرة ،أو املتعلقــة باآلليــات املؤسســاتية للوقايــة
مــن العنــف ،باإلضافــة إىل املنج ـزات املتعلقــة بآليــات التكفــل بالنســاء والفتيــات
ضحايــا العنــف ،وتلــك الخاصــة مبجــال التحســيس والتوعيــة.
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تــم بعــد ذلــك تــم عــرض وصلــة تحسيســية تتمحــور حــول العنــف ضــد النســاء يف
األماكــن العموميــة.
المداخلــة الثانيــة :دور النيابــة العامــة فــي الحــد مــن ظاهــرة العنــف
ضــد النســاء

قدمــت الســيدة ابتســام العــذراوي ،نائبــة وكيــل امللــك باملحكمــة االبتدائيــة بقلعــة
الرساغنــة واملكلفــة بخليــة التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف ،عرضــا تنــاول
تعريــف مفهــوم العنــف ،ومتييــز أنواعــه وحاالتــه ،وذكــرت بــدور النيابــة العامــة
يف التصــدي لظاهــرة العنــف ضــد النســاء ،عــر خليــة اســتقبال النســاء املعنفــات
وأطفالهــم ،ومســاعدتهم عــى القيــام باإلجـراءات التــي يضمنهــا لهــن القانــون.
كــا ذكــرت بالــدور الــذي يقــوم بــه مركــز حقــوق النــاس يف التكفــل بالنســاء
ضحايــا العنــف وإيوائهــم ،مشــرة إىل األرقــام واإلحصائيــات الخاصــة بالشــكايات
والقضايــا الرائجــة امــام املحكمــة االبتدائيــة بقلعــة الرساغنــة واملتعلقــة بالظاهــرة،
وبينــت بعــض اإلشــكاالت التــي تعــرض عمــل النيابــة العامــة يف التعامــل مــع
الظاهــرة ،ســواء تلــك التــي تتطلــب تدخــل املــرع لســن قوانــن جديــدة للحــد
مــن الظاهــرة ،أو تلــك املتعلقــة بعمــل بعــض املصالــح املتدخلــة كمندوبيــة وزارة
الصحــة ،وطالبــت بــأن تقــوم املســاعدات االجتامعيــات باملراكــز الصحيــة بإرســال
نســخ مــن املحــارض املحــررة للنســاء ضحايــا العنــف مبــارشة بعــد تحريرهــا
للمســاعدة يف تحقيــق العدالــة.
المداخلــة الثالثــة :دور مركــز حقــوق النــاس فــي التكفــل بالنســاء
ضحايــا العنــف

قــدم الســيد محمــد زروال ،رئيــس مركــز حقــوق النــاس ،ورقــة تعريفيــة باملركــز،
وبالــدور الــذي يقــوم يف التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،وذلــك مــن خالل اســتقبال
املعنفــات وإيوائهــم ،والتخفيــف مــن معاناتهــم والعمــل عــى إدماجهــم مبســاعدة
مــن الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات ،التــي ســاهمت يف اإلدمــاج
االجتامعــي لـــ 24امرأة.
66

وأكــد الســيد زروال عــى أهميــة إخــراج دفــر تحمــات خــاص مبراكــز اإليــواء،
والرفــع مــن قيمــة الدعــم املــايل ملراكز اإليــواء ،باإلضافــة إىل دعــوة اإلعــام للتعريف
بالظاهــرة وتقديــم مــؤرشات حقيقيــة.
المداخلة الرابعة :اإلسالم اول من تصدى للعنف ضد النساء

مــن جهتهــا ،تطرقــت الســيدة ســمرية الســامري ،ممثلــة املجلــس العلمــي املحــي،
لظاهــرة العنــف ضــد النســاء مــن الوجهــة الدينيــة ،وذكــرت بســبق اإلســام
لالهتــام باملــرأة ،حيــث حــدد طبيعــة العالقــة بــن املــرأة والرجــل ،وحــارب النظــرة
الدونيــة للمــرأة ،مســتحرضة مجموعــة مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة،
التــي تطرقــت لوضعيــة املــرأة وحقوقهــا ،وتكريــم اإلســام لهــا أمــا وأختــا وزوجــة.
هــذا ،وتــم فتــح بــاب النقــاش ،حيــث أعــرب جــل املتدخلــن عــن أهميــة هــذه
الحمــات للتحســيس بخطــورة الظاهــرة ورضورة معالجــة أســبابها بتبنــي مقاربــة
حقوقيــة ،ناهيــك عــن االهتــام بالتنشــئة االجتامعيــة ،ســواء عــى مبختلــف أســاك
التعليــم أو األرسة ،مــن أجــل خلــق ثقافــة مجتمعيــة تصــون كرامــة املــرأة وتحفــظ
حقوقهــا.
واختتــم اللقــاء بتنظيــم زيــارة ملركــز حقــوق النــاس للوقــوف عــى الخدمــات التــي
يقدمهــا لفائــدة النزيــات.
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توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي للمشاركين 46 :مشاركة ومشارك
y yنسبة الرجال المشاركين59% :
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لقاء مدينة وجدة  19دجنبر 2016

يشكل العنـــف ضـــد النســـاء بكل أشــكاله ،الجســدي والنفيس والجنيس واالقتصادي،
انتهاكا لكرامتـــها ،فهو يحد من قدرة النساء علـــى التمتـــع بحقـــوقهن التـــي يقرهـــا
لهـــن الدســـتور ،ويحرمهـن مـن االستفـــادة مـن الفـرص التـي تتـــاح لهـن لالنخراط
الفعـــال فـي املجتمع.
واســتنادا إىل التقريــر الوطنــي األول ،الــذي أنجــزه املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد
النســاء بنــاء عــى املعطيــات واإلحصائيــات املســتقاة مــن خاليــا اســتقبال النســاء
ضحايــا العنــف املوجــودة عــى مســتوى محاكــم اململكــة واملستشــفيات ومراكــز
الرشطــة ومراكــز الــدرك امللــي ،فــإن الشــارع العــام يعتــر مــن بــن األماكــن التــي
تشــهد نســبا مرتفعــة مــن العنــف الجســدي املــارس ضــد النســاء ،حيث تم تســجيل
مــا يقــارب  53.7%مــن حــاالت العنــف ســنة  2014مقابــل  54.9ســنة .2013
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يف هــذا اإلطــار ،نظمــت املنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتامعيــة لقــاء جهويــا
مبدينــة وجــدة تحــت شــعار “مــن أجــل أماكــن عامــة آمنــة للنســاء” يــوم اإلتنــن
 19دجنــر .2016
المداخلــة األولــى :اإلنجــازات الوطنيــة فــي مجــال محاربــة العنــف ضــد
النســاء

تطــرق الســيد يوســف الســطحي ،ممثــل الــوزارة ،للســياق العــام للحملــة الرابعــة
عــر ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،وللخصوصيــة التــي تعرفهــا حملــة هــذه
الســنة ،فالحملــة الوطنيــة تشــمل اليــوم مختلــف املــدن والجهــات ،واســتعرض يف
عــرض مفصــل منجـزات الــوزارة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء ،واملتعلقــة
بـــاإلطار الترشيعــي ،وتطويــر املعرفــة بالظاهــرة ،باإلضافــة إىل اآلليــات املؤسســاتية
للوقايــة مــن العنــف ،وآليــات التكفــل بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف،
والتحســيس والتوعيــة.
ليتم بعد ذلك عرض وصلة إشهارية تعرف بظاهرة العنف ضد النساء.
المداخلة الثانية :دور الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

تطرقــت الســيدة فتيحــة عميــظ ،نائبــة وكيــل امللــك لــدى املحكمــة االبتدائيــة
بوجــدة ،إىل دور الخليــة املحليــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف التــي تســتقبلها
النيابــة العامــة ،مــن اســتقبال الضحيــة إىل حــن تحريــك مســطرة الدعــوى العامــة،
باإلضافــة إىل توفــر اإليــواء والدعــم النفــي والحاميــة خــال هــذه املرحلــة.
وأشــارت إىل حاجــة هــذه الخليــة ،عــى غـرار مختلــف الخاليــا ،إىل تكويــن األطــر
مــن جهــة ،وحاجتهــا إىل املــوارد البرشيــة املختصــة يف جميــع مراحــل التدخــل
مــن جهــة ثانيــة.
المداخلــة الثالثــة :دور جمعيــة عيــن غــزال  2000فــي التكفــل بالنســاء
ضحايــا العنف

قدمــت الســيدة كاميليــة زاوي ،ممثلــة جمعيــة عــن الغ ـزال  ،2000عرضــا حــول
تجربــة جمعيتهــا التــي تعتــر الوحيــدة مبدينــة وجــدة التــي تعمــل عــى إيــواء
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واســتقبال النســاء املعنفــات ،إىل جانــب الخليــة املحليــة والجهويــة للتكفــل بالنســاء
ضحايــا العنــف ،باإلضافــة إىل االشــتغال يف مجــال التمكــن االقتصــادي لهــذه الفئــة
الهشــة ،والرتافــع عــى قضايــا تهــم املــرأة يف إطــار التشــبيك مــع الجمعيــات الوطنية،
كتقديــم مقرتحــات قوانــن ودعــم التمثيليــة النســائية داخــل مؤسســات القــرار،
واالنفتــاح عــى قضايــا النســاء املهاج ـرات يف وضعيــة الهشاشــة.
كــا أشــارت إىل عمــل الجمعيــة عــى اســتقبال املعنفــات وإيوائهــن والتخفيــف
مــن معاناتهــن والعمــل عــى إدماجهــن ،مــن خــال توفــر خدمــات االســتقبال
واالســتامع ،واإليــواء االســتعجايل ،وتأمــن حاميــة ســامة املســتفيتات عــن طريــق
تجهيــز املركــز بكام ـرات املراقبــة والتعاقــد مــع محللــة نفســانية ومحامــي يتــوىل
الســهر عــى تتبــع امللفــات القانونيــة ،إضافــة إىل تكوينــات تســتجيب لحاجيــات
الفئــات املســتهدفة ،ويســهم يف تحقيــق االندمــاج االجتامعــي ،شــاكرة كل املتدخلــن
الذيــن ســاهموا يف مســاعدة املركــز للوصــول إىل مــا هــو عليــه اليــوم.
المداخلة الرابعة :اإلطار القانوني لمحاربة العنف ضد النساء

أشــارت الســيدة يامنــة فاطمــي ،أســتاذة جامعيــة بكليــة الحقــوق بوجــدة ،إىل
خطــورة انتشــار ظاهــرة العنــف وأثرهــا عــى املســتوى األرسي واالقتصــادي ،وأكــدت
أن املــرع املغــريب يتبــع ويتأثــر بالقوانــن الدوليــة .واعتــرت أن شــعار الحملــة
الوطنيــة يقتــر عــى األماكــن العموميــة ،بالرغــم مــن كــون الفضــاءات الخاصــة
هــي التــي تتعــرض فيهــا النســاء للعنــف أكــر ،وطالبــت بــرورة مأسســة الوســاطة
األرسيــة والتخصــص يف القضــاء باملغــرب وتقويــة قــدرات الجهــاز القضــايئ .كــا
طالبــت بــرورة تنزيــل قوانــن زجريــة لحاميــة املــرأة والطفــل يف حــاالت الطــاق،
والتشــديد عــى وســائل اإلثبــات لتنفيــذ األحــكام ،دون إغفــال زواج القــارصات
وعمــل القــارصات..
هــذا ،وتــم فتــح بــاب النقــاش ،حيــث أعــرب جــل املتدخلــن عــن أهميــة هــذه
اللقــاءات للتحســيس بخطــورة الظاهــرة ،ورضورة معالجــة أســبابها ،ســواء بتبنــي
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مقاربــة حقوقيــة ،أو االهتــام بالتنشــئة االجتامعيــة عــى مســتوى أســاك التعليــم
أو عــى مســتوى األرسة مــن أجــل خلــق ثقافــة مجتمعيــة تصــون كرامــة املــرأة
وتحفــظ حقوقهــا .وأســفر اللقــاء عــن مجموعــة مــن التوصيــات ،منهــا:
y yضــرورة إدمــاج التربيــة الجنســية فــي جميــع المقــررات التربويــة ،وفــي
جميــع المســتويات ،للحــد مــن التحــرش؛
y yالعمــل علــى المدخــل القانونــي لضمــان أمــن وحمايــة الزوجــة المطــرودة
مــن بيــت الزوجيــة ،فــي حالــة امتنــاع الــزوج عــن تطبيــق مــا هــو منصــوص
عليــه فــي المــادة  53مــن مدونــة األســرة ،بترتيــب ج ـزاء عنــد عــدم امتثالــه؛
y yتوفيــر الشــروط إلصــدار االحــكام وتنفيذهــا ،خاصــة فــي قضايــا إهمــال
األســرة ودعــاوي النفقــة ،التــي رغــم تنصيــص القانــون علــى مــدة تصــل إلــى
شــهر فهــي تتجــاوزه مــن الناحيــة الفعليــة؛
y yإيجــاد صيغــة قانونيــة تعطــي لألمهــات الحــق فــي الحصــول علــى شــهادة
مغــادرة ألطفالهــم للمــدارس فــي حالــة النزاعــات األســرية؛
y yالتوســع فــي قبــول وســائل إثبــات العنــف الممــارس علــى النســاء ،خاصــة مــا
يتعلــق بالتحــرش الجنســي؛
y yتوفير أطباء نفسانيين وعلماء اجتماع لفهم الظاهرة ومعالجتها؛
y yالتأســيس لمقاربــة تالمــس الفئــات الصغيــرة لخلــق مجتمــع يحتــرم ذاتــه
وينبــذ العنــف؛
y yاإلشــكاليات القانونيــة المطروحــة فــي حــاالت اإلثبــات (االمتنــاع عــن أداء
الشــهادة)؛
y yســن أحــكام زجريــة فــي قضايــا العنــف الممــارس علــى النســاء ،بمــا يضمــن
لهــن الحمايــة القانونيــة؛
y yإشكالية القوانين المؤطرة إلشكالية العنف الممارس على النساء.
y yوضــع تدابيــر للقطــع مــع اســتمرارية الــزواج العرفــي (بالفاتحــة) وعــدم
التوثيــق؛
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y yإيجــاد حلــول إشــكالية االغتصــاب الــذي يقــع ضمــن زنــى المحــارم ،وتســجيل
األطفــال الناتجيــن عنــه؛
y yالعمــل علــى تقييــد الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي إثبــات المــادة الجنائيــة
(القاضــي يحكــم ضمــن مايــراه مناســبا) وتركيــز التخصــص لــدى القضــاة
(التخصــص فــي القضــاء)؛
y yضرورة إحداث مؤسسة الوساطة األسرية.
توزيع المشاركات والمشاركين

y yالعدد اإلجمالي 86 :مشاركة ومشارك
y yنسبة مشاركة الرجال 34 :بالمائة

73

74

المحطة الثالثة
اختتام فعاليات الحملة الوطنية
لوقف العنف ضد النساء

75

الـ14
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اللقاء الختامي للحملة

ترأســت الســيدة بســيمة الحقــاوي ،وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتامعيــة ،صبــاح يــوم الجمعــة  23دجنــر  2016بقــر املؤمت ـرات بالصخ ـرات،
فعاليــات اللقــاء الختامــي للحملــة الوطنيــة الـــ 14لوقف العنــف ضــد النســاء،
والــذي متيــز بحضــور أعضــاء املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،واملرصــد الوطني
لصــورة املــرأة يف اإلعــام ،وممثــات وممثــي القطاعــات الحكوميــة ،والجمعيــات
النســائية ،ومراكــز االســتامع والتوجيــه واإلرشــاد القانــوين ،واملنظــات الدوليــة،
ووســائل اإلعــام.
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كلمة السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

وعـ ّـرت الســيدة بســيمة الحقــاوي عــن شــكرها العميــق لــكل مــن انخــرط يف
هــذا الــورش الوطنــي الكبــر ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،والعمــل املشــرك،
عــى مــدى ســنوات ،للقضــاء عــى هــذه الظاهــرة التــي تتناقــض مــع املبــادئ
اإلنســانية والحقوقيــة التــي نــص عليهــا الدســتور املغــريب مــن ســامة الجســد
والعدالــة واملســاواة ،وأشــادت بــدور املجتمــع املــدين الــذي انخــرط طوعــا
يف التوعيــة والتحســيس مبخاطــر ظاهــرة العنــف ،وعمــل عــى كــر جــدار
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الصمــت حــول الظاهــرة ،والــذي يع ـ ّول عليــه يف املســاهمة الفعالــة يف الحــد
مــن هــذه اآلفــة الخطــرة.
ونوهــت الســيدة بســيمة الحقــاوي بــدور اإلعــام ،مبختلــف مؤسســاته وآلياتــه،
والــذي ســاهم يف إيصــال مضامــن الحملــة الوطنيــة لوقــف العنــف ضــد النســاء،
إىل عمــوم املغاربــة وتوعيتهــم مبخاطــر هــذا العنــف .كــا نوهــت بــدور مختلــف
القطاعــات الحكوميــة ونجاعــة تدخالتهــا يف تحقيــق االلتقائيــة للنهــوض بحقــوق
النســاء للســر نحــو مجتمــع التســامح والعدالــة.
واســتعرضت الســيدة الوزيــرة التوصيــات التــي أســفرت عنهــا مختلــف اللقــاءات
الجهويــة للحملــة انطالقــا مــن النقــاش العمومــي ،كنــداء موجــه مــن قبــل الفعاليات
الحقوقيــة واملدنيــة واملؤسســاتية لحاميــة النســاء مــن جميــع أشــكال العنــف ،ويف
مقدمتهــا الدعــوة إىل رضورة إخــراج قانــون العنــف ضــد النســاء  ،103.13الــذي
صــادق عليــه مجلــس النــواب يف انتظــار مصادقــة مجلــس املستشــارين ،ورضورة
اســتمرار هــذه الحملــة الوطنيــة يف مواضيــع شــتى مركــزة عــى العنــف الــذي
ميــارس عــى املــرأة.
وجــددت الســيدة بســيمة الحقــاوي تأكيدهــا عــى اســتمرار وزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة يف هــذا الــورش الهــام ،وتطويــر آليــات مناهضــة العنف
ضــد النســاء ،وأبرزهــا املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء كجهــاز قائــم ،منوهــة
بالعمــل الــذي يقــوم بــه لتحقيــق النجاعــة واالســتمرارية يف تطويــر عملــه ،ودعــت
إىل مواصلــة تعــاون مختلــف الفاعلــن عــى هــذه القضايــا التــي تقــض مضجــع
الجميــع ،معلنــة تضامنهــا مــع الحملــة الدوليــة التــي أعلنتهــا األمــم املتحــدة ،ألن
العنــف قضيــة ال تجــزئ ،وتحتــاج تعبئــة عــى املســتويني الــدويل والوطنــي ،ودعــت
إىل مزيــد مــن تظافــر جهــود ،وانخ ـراط واســع ورشاكــة حقيقيــة مــع كل الفاعلــن
حتــى نتمكــن مــن القضــاء عــى هــذه الظاهــرة التــي أصبحــت تهــدد مجتمعنــا.
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كلمة السيدة ليلى الرحيوي
ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة

مــن جهتهــا ،ذكــرت الســيدة ليــى الرحيــوي ،ممثلــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،
بــأن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء حــارضة وبقــوة يف كل املجتمعــات ،ولهــا عوامــل
ومتظه ـرات نفســية وماديــة وخيمــة ،مؤكــدة أن املغــرب قطــع أشــواطا مهمــة يف
مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء ،وأشــارت إىل بعــض اإلحصائيــات املرتبطــة
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بالنســاء ضحايــا العنــف ،حيــث يوجــد أزيــد مــن  4ماليــن معنفــة يف املــدن،
وأعــدادا كبــرة يف األريــاف يصعــب الوصــول إليهــن ،واســتقصاء تجاربهــن ،نظ ـرا
لخصوصيــة املناطــق القرويــة.
وتحدثــت الســيدة ليــى الرحيــوي عــن مبــادرة األمــم املتحــدة التــي أطلقتهــا
لحاميــة النســاء مــن العنــف يف الفضــاء العــام ،عــر تكويــن عــدد مــن الســائقني
واملرتفقــن عــى أهميــة احـرام املــرأة وضــان حقوقهــا بالتســاوي ،كنمــوذج مدينــة
مراكــش التــي اســتفادت مــن تكويــن ســائقي النقــل العمومــي ،مجــددة التأكيــد
عــى أهميــة تعبئــة كافــة فعاليــات املجتمــع للحــد مــن هــذه الظاهــرة وآثارهــا
الســلبية حتــى نتمكــن مــن العيــش يف مجتمــع آمــن وبــدون عنــف.
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كلمة السيد عبد اإلاله يعقوب
ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان

ومثــن الســيد عبــد اإللــه يعقــوب ،ممثــل صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان،
املجهــودات التــي قامــت بهــا وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة
إلنجــاح فعاليــات هــذه الحملــة الوطنيــة الـــ 14لوقــف العنــف ضــد املــرأة مبختلــف
الجهــات ،وعــى كل الفئــات االجتامعيــة ،وأضــاف أن نتائــج العنــف خطــرة عــى
الصحــة النفســية والجســدية ولهــا عواقــب وخيمــة عــى املــرأة واملجتمــع ،مــا
يســتوجب اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر الحامئيــة والوقائيــة لحاميــة املــرأة.
وأكــد الســيد عبــد اإللــه يعقــوب عــى أهميــة اســتنتاجات وتوصيــات مختلــف
اللقــاءات الجهويــة ،والتــي ســترثي الحلــول املناســبة ،مــا سيســاهم يف الحــد مــن
هــذه الظاهــرة.
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كلمة السيد جمال الشاهدي
منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء

نـ ّوه الســيد جــال الشــاهدي ،منســق املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،بالعمل
التشــاريك الــذي يجمــع الحكومــة واملجتمــع املــدين ،مصحوبــا بــاإلدارة القويــة لجاللة
امللــك محمــد الســادس ،حفظــه اللــه ،يف تعزيــز حقــوق اإلنســان ،ومنهــا حقــوق
املــرأة .كــا نــوه بــدور الحكومــة يف إبــراز اآلثــار الخطــرة املرتتبــة عــن ظاهــرة
العنــف ،ودعــا إىل رضورة العمــل جميعــا ،ومزيــد مــن تضافــر الجهــود الســتئصال
ظاهــرة العنــف التــي هــي يف ارتفــاع مســتمر.
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عرض وزارة التضامن والمرأة واالسرة والتنمية االجتماعية

قدمــت الســيدة ســكينة يبــوري ،رئيســة قســم املرصــد الوطنــي للمــرأة ،عرضــا حــول
نتائــج اللقــاءات الجهويــة الـــ 11التحسيســية ،التي نظمــت مبختلف جهــات اململكة،
والتوصيــات املنبثقــة عنهــا ،حيــث أشــارت إىل الهــدف العــام للحملــة الوطنيــة الـــ14
لوقــف العنــف ضــد النســاء ،املتمثــل يف تســليط الضــوء عــى العنــف املــارس ضــد
النســاء مبختلــف أشــكاله يف األماكــن العموميــة املختلفــة ،وعــى ســلوك امل ُعنــف يف
هــذه الفضــاءات ،وذكــرت باألهــداف الخاصــة ،التــي تجلــت يف:
y yإثارة النقاش حول العنف الممارس ضد النساء في الفضاءات العمومية؛
y yإشـراك الفاعليــن والمتدخليــن المعنييــن بتأميــن وتهيئــة وتدبيــر الفضــاءات
العموميــة ،وتحسيســهم بأدوارهــم المهمــة فــي هــذا المجــال؛
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y yتــدارس ســبل جعــل المــدن المغربيــة آمنــة والتصــدي لــكل المظاهــر المؤدية
لســلوكات العنــف ضــد النســاء فــي األماكــن العمومية؛
y yالتوعيــة والتحســيس باآلثــار الســلبية لســلوكات العنــف فــي الفضــاءات
العموميــة؛
y yالخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق من أجل محاربة هذه الظاهرة.
كــا اســتعرضت محطــات الحملــة وطنيــا وجهويــا ،ونســبة املشــاركات واملشــاركني يف
مختلــف فعالياتهــا ،مــرزة التوصيــات التــي انبثقــت عنهــا مصنفــة وفــق املجــاالت
التاليــة:
y yتوصيات مرتبطة بالمجال المجال التشريعي؛
y yتوصيات مرتبطة بالمنظومة المؤسساتية؛
y yتوصيات مرتبطة بمجال التحسيس والتوعية؛
y yتوصيات مرتبطة بالسياسات العمومية؛
y yتوصيات مرتبطة بخدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف؛
y yتوصيات عامة.
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توصيات الحملة الوطنية الـ14

لوقف العنف ضد النساء
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توصيات مرتبطة بالمجال المجال التشريعي

y yتطويــر وتفعيــل اإلطــار التشــريعي الوطنــي المتعلــق بمناهضــة جميــع
أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء؛
y yالتسريع بالمصادقة على مشروع قانون العنف ضد النساء؛
y yالتســريع بالمصادقــة علــى مشــروع القانــون المتعلــق بإحــداث هيئــة
المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز؛
y yتفعيــل وأجــرأة المقتضيــات القانونيــة التــي تــروم معاقبــة مرتكبــي العنــف
ضــد النســاء.
توصيات مرتبطة بالمنظومة المؤسساتية

y yإحداث آليات جهوية لمحاربة العنف ضد النساء؛
y yتفعيــل الهيئــات االستشــارية المتعلقــة بالمســاواة والنــوع االجتماعــي وتكافؤ
الفــرص بالجماعــات الترابيــة ،وتمكينهــا مــن المســاهمة فــي بلــورة واقتـراح
سياســات عموميــة وطنيــة وترابيــة لحمايــة النســاء مــن العنــف؛
y yتحســين وتجويــد الخدمــات المقدمــة للنســاء ضحايــا العنــف بالخاليــا
المؤسســاتية؛
y yتعزيز وتفعيل المقتضيات الحمائية للمرأة المعنفة؛
y yتعزيــز خاليــا اســتقبال النســاء واألطفــال داخــل المستشــفيات باألخصائييــن
النفســيين والمســاعدات االجتماعيــات.
توصيات مرتبطة بمجال التحسيس والتوعية

y yتنظيــم حمــات تحسيســية وتوعويــة دوريــة حــول الظاهــرة بش ـراكة مــع
جمعيــات المجتمــع المدنــي؛
y yتخصيص برامج تحسيسية خاصة باألسر لمواجهة العنف داخل األسرة؛
y yتوعية النساء والفتيات بحقوقهن القانونية؛
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y yتحســيس وتوعيــة النســاء ضحايــا العنــف بضــرورة التبليــغ عــن العنــف
الممــارس ضدهــن ،مــع توفيــر الحمايــة لهــن؛
y yتعزيــز دور اإلعــام فــي التحســيس والتوعيــة بخطــورة آثــار العنــف علــى
األفــراد واألســر والمجتمــع؛
y yتعزيــز دور المؤسســات الدينيــة فــي التحســيس والتوعيــة بمناهضــة العنــف
ضــد النســاء؛
y yترســيخ قيــم المســاواة والعــدل واإلنصــاف فــي البرامــج التعليميــة والدينيــة
واإلعالميــة؛
y yاعتمــاد المقاربــة التربويــة كمدخــل أساســي لمناهضــة جميــع أشــكال
العنــف.
توصيات مرتبطة بالسياسات العمومية

y yاألخــذ بعيــن االعتبــار وضعيــة المــرأة المهاجــرة والالجئــة فــي السياســات
والبرامــج الحكوميــة ،خاصــة فــي مجــال محاربــة العنــف؛
y yتفعيــل دور الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري لتحســين مســتوى
الخطابــات التــي يروجهــا اإلعــام؛
y yالتمكين االقتصادي للمرأة من خالل توفير المشاريع المدرة للدخل؛
y yتعزيز ولوج النساء لمراكز القرار؛
y yإدمــاج مــواد خاصــة بالتربيــة علــى الحقــوق والمســاواة ومناهضــة جميــع
أشــكال العنــف بالمقــررات الدراســية والبرامــج اإلعالميــة؛
y yمراعاة حقوق األطفال في حالة النزاعات األسرية؛
y yإحداث فضاءات للمواكبة االجتماعية لألبناء.
توصيات مرتبطة بخدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف

y yتفعيل دور خاليا استقبال النساء المعنفات على مستوى بعض الجهات؛
y yمأسســة عمــل خاليــا اســتقبال النســاء المعنفــات ،وإعــادة النظــر فــي اإلطــار
القانونــي المحــدث لهــا؛
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y yتعميم إحداث ودعم مراكز اإليواء إقليميا وجهويا؛
y yإخراج دفتر تحمالت خاص بمراكز اإليواء؛
y yإحــداث مراكــز متخصصــة فــي الوقايــة والحمايــة مــن كل أشــكال العنــف
ضــد المــرأة ترابيــا؛
y yتعزيز وجود مراكز االستماع على المستوى الترابي؛
y yتأهيل وتقوية قدرات األطر العاملة بمراكز االستماع؛
y yتعزيز التكفل الصحي والنفسي للنساء ضحايا العنف ،وأسرهن؛
y yاعتماد المقاربة النفسية لمعالجة ومواكبة مرتكبي العنف ضد النساء.
توصيات عامة

y yتعميــق البحــث والدراســة حــول ظاهــرة العنــف ضــد النســاء مــن خــال
إنجــاز دراســات سوســيولوجية وبحــوث ميدانيــة؛
y yدعــم مراكــز االســتقبال والمتابعــة النفســية والمســاعدة القانونيــة للنســاء
ضحايــا العنــف؛
y yتبســيط المســاطر أمــام النســاء ضحايــا العنــف ،ومواكبتهــن خــال مراحــل
المتابعــة؛
y yالرفع من الدعم المقدم للجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف؛
y yإحــداث آليــات لتنســيق عمــل الجمعيــات المحليــة العاملــة فــي مجــال
العنــف للرفــع مــن فعاليــة تدخلهــا؛
y yتوحيــد الرؤيــة والتنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن المحلييــن لبلــورة
اســتراتيجية فاعلــة وهادفــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الخصوصيــة اإلقليميــة
والجهويــة؛
y yتطويــر المواكبــة للفاعليــن والمتدخليــن محليــا وجهويــا فــي مجــال العنــف
ضــد النســاء.
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برنامج اللقاءات الوطنية والجهوية للحملة الرابعة عشر
لمناهضة العنف ضد النساء
النشاط

التاريخ

املدينة

الجهة

ندوة إطالق الحملة

 25نونرب 2016

الصخريات

الرباط سال القنيطرة

 29نونرب 2016

طنجة

 01دجنرب 2016

الرشيدية

 06دجنرب 2016

شفشاون

 06دجنرب 2016

القنيطرة

 07دجنرب 2016

فاس

فاس مكناس

 08دجنرب 2016

سيدي إفني

سوس ماسة

 08دجنرب 2016

بني مالل

بني مالل خنيفرة

 14دجنرب 2016

سيدي بنور

الدار البيضاء سطات

 15دجنرب 2016

الداخلة

الداخلة واد الذهب

 15دجنرب 2016

قلعة الرساغنة

مراكش آسفي

 19دجنرب 2016

وجدة

الرشقية

 23دجنرب 2016

الصخريات

الرباط سال القنيطرة

اللقاءات الجهوية

اللقاء الختامي
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طنجة تطوان
الحسيمة
درعة تافياللت
طنجة تطوان
الحسيمة
الرباط سال القنيطرة

إحصائيات عدد المشاركات والمشاركين في لقاءات
الحملة الوطنية والجهوية

املدينة

التاريخ

الصخريات
طنجة
الرشيدية
شفشاون
القنيطرة
فاس
سيدي إفني
بني مالل
سيدي بنور
الداخلة
قلعة الرساغنة
وجدة
الصخريات
املجموع

 25نونرب 2016
 29نونرب 2016
 01دجنرب 2016
 06دجنرب 2016
 06دجنرب 2016
 07دجنرب 2016
 08دجنرب 2016
 08دجنرب 2016
 14دجنرب 2016
 15دجنرب 2016
 15دجنرب 2016
 19دجنرب 2016
 23نونرب 2016

عدد املشاركات واملشاركني
نساء رجال املجموع
149
21
39
40
44
66
86
42
45
19
34
33
68
686
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61
21
45
11
27
44
47
34
45
27
52
17
46
477

210
42
84
51
71
110
133
76
90
46
86
50
114
1 163

نسبة
الرجال بـ%
29
50
54
22
38
40
35
45
50
60
59
34
40
41
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