
الحملة الوطنية 14 لوقف العنف ضد النساء
25 نونبر - 23 دجنبر 2016

تقرير

العنف ضد المرأة نذالة..!
احترام المرأة.. ‘‘رجولة’’

بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان



2

 



3

الفهرس

السياق العام........................................................................................... 5

محطات الحملة....................................................................................... 7

املحطة األوىل: ندوة وطنية إلعطاء االنطالقة للحملة الوطنية 14 لوقف العنف ضد 
النساء...........................................................................................................9

11 ......... مقتطف من كلمة السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

أشغال اللقاء الوطني.............................................................................. 13

y  ــي ــرأة ف ــم المتحــدة للم ــة األم ــة هيئ ــوي، ممثل ــى الرحي ــة الســيدة ليل كلم
14.................................... العربــي ONU FEMMES ي  المغــرب  دول 

y  UNFPA  كلمة السيد جورج جورجي ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان
15..............................................................................................UNFPA

y 16 ........................... كلمة السيد منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء

y 17 .................... مداخلة وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

y 18 ................................................................ مداخلة ممثل وزارة الداخلية

y 19 ........................................................مداخلة الدكتور عبد الكريم بلحاج

21 .................................................................... املحطة الثانية: لقاءات جهوية

y 23 ..........................................................2016 لقاء مدينة طنجة 29 نونبر

y 27 .................................................... لقاء مدينة الرشيدية 01 دجنبر 2016

y 29 ....................................................2016 لقاء مدينة شفشاون 06 دجنبر

y 34 .................................................... لقاء مدينة القنيطرة 06 دجنبر 2016

y 39 .......................................................... لقاء مدينة فاس 07 دجنبر 2016

y 45 ................................................2016 لقاء مدينة سيدي إفني 08 دجنبر

y 49 ................................................... لقاء مدينة بني مالل 08 دجنبر 2016



4

y 55 ...................................................2016 لقاء مدينة سيدي بنور 14 دجنبر

y 61 ........................................................2016 لقاء مدينة الداخلة 15 دجنبر

y 65 ..............................................2016 لقاء مدينة قلعة السراغنة 15 دجنبر

y 69 .......................................................... لقاء مدينة وجدة 19 دجنبر 2016

75 .......... املحطة الثالثة: اختتام فعاليات الحملة الوطنية الـ14 لوقف العنف ضد النساء

y 77 .....................اللقاء الختامي للحملة الجمعة 23 دجنبر 2016 بالصخيرات

y 78 ..............كلمة السيدة وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

y 80 ................................................... كلمة ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة

y 82 ............................................. كلمة ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان

y 83 ....................................... كلمة منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء

y 84 ..........................عرض وزارة التضامن والمرأة واالسرة والتنمية االجتماعية

توصيات الحملة الوطنية التحسيسية الــرابعة عرش لوقف العنف ضد النساء........86

y 88 .............................................توصيات مرتبطة بالمجال المجال التشريعي

y 88 ..................................................توصيات مرتبطة بالمنظومة المؤسساتية

y 88 .............................................توصيات مرتبطة بمجال التحسيس والتوعية

y 89 ..................................................... توصيات مرتبطة بالسياسات العمومية

y 89 ...........................توصيات مرتبطة بخدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف

y 90 .........................................................................................توصيات عامة

برنامج اللقاءات الوطنية والجهوية للحملة الرابعة عرش ملناهضة العنف ضد 
النساء.................................................................................................... 91

92 ................................ إحصائيات عدد املشاركني واملشاركات يف لقاءات الحملة



5

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. 

ــف ضــد  ــي للعن ــذي أنجــزه املرصــد الوطن ــي األول، ال ــر الوطن واســتنادا إىل التقري

النســاء ســنة 2015 بنــاء عــى املعطيــات واإلحصائيــات املســتقاة مــن خاليا اســتقبال 

ــفيات  ــة واملستش ــم اململك ــتوى محاك ــى مس ــودة ع ــف املوج ــا العن ــاء ضحاي النس

ــن  ــني األماك ــن ب ــام م ــر الشــارع الع ــي، يعت ــدرك املل ــز ال ــز الرشطــة ومراك ومراك

ــث  ــف الجســدي املــارس ضــد النســاء، حي ــي تشــهد نســبا مرتفعــة مــن العن الت

تــم تســجيل مــا يقــارب 53.7 باملائــة مــن حــاالت العنــف ســنة 2014 مقابــل 54.9 

ــة ســنة 2013. باملائ

ومواصلــة لجهودهــا يف مناهضــة الظاهــرة والتحســيس مبخاطرهــا عــى املــرأة 

ــة  ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــت وزارة التضام ــواء، نظم ــد الس ــى ح ــع ع واملجتم

االجتاعيــة، كعادتهــا كل ســنة مبناســبة اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة، 

الحملــة الوطنيــة التحسيســية الرابعــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء، امتــدت 

مــا بــني 25 نونــر و15 دجنــر 2016، وخصــص لهــا هــذه الســنة موضــوع العنــف 

ــك تحــت شــعار: ــة، وذل ضــد النســاء يف األماكــن العمومي

العنف ضد املرأة نذالة.. !

احرتام املرأة »رجولة«
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وتم اختيار موضوع »العنف ضد النساء يف األماكن العمومية« تبعا لـ:

y  ــذ ســنة 2012، مــن حيــث اعتمــاد موضوعــات ــوزارة، من ــد لل التوجــه الجدي
ــات بشــأنها؛ ــا واســتخالص التوصي ــق النقــاش حوله ــدة وتعمي جدي

y  تنامــي حــاالت التحــرّش فــي األماكــن العموميــة، وارتفــاع نســبة االعتــداءات
الجســدية والجنســية ضــد النســاء، انطالقــا مــن التحليــل اإلحصائــي لمعطيات 

المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء؛

y  الوقــوف علــى الممارســات الســلبية التــي تعانــي منهــا المــرأة المعنفــة علــى
مســتوى الفضــاءات العامــة؛

y  ــي ــام الوطن ــأن الع ــر الش ــتوى تدبي ــى مس ــن عل ــيس الفاعلي ــة وتحس  توعي
ــة  ــة التهيئ ــالل عملي ــة خ ــة وحمائي ــر وقائي ــاد تدابي ــة اتخ ــي بأهمي والتراب
التحضريــة والعمرانيــة، وإنشــاء البنــى التحتيــة، وتأميــن الخدمــات العموميــة 

ــة. الضروري
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محطات الحملة

ــالث  ــة الرابعــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء عــى ث ــة الوطني نظمــت الحمل

مراحــل:

ــة عــرش  ــة الرابع ــة الوطني ــة للحمل ــاء االنطالق ــة إلعط ــدوة وطني املحطــة األوىل: ن

ــزت  ــي متي ــر 2016، والت ــوم 25 نون ــت ي ــي نظم ــاء، الت ــد النس ــف ض ــف العن لوق

بكلمــة الســيدة بســيمة الحقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 

االجتاعيــة، والســيدة ليــى الرحيــوي، ممثلــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف دول 

املغــرب العــريب ONU FEMMES، والســيد جــورج جورجــي، ممثــل صنــدوق األمــم 

ــي  ــد الوطن ــق املرص ــاهدي، منس ــال الش ــيد ج ــكان UNFPA، والس ــدة للس املتح

للعنــف ضــد النســاء. كــا متيــزت بتقديــم عــرض لــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة 

والتنميــة االجتاعيــة حــول اإلنجــازات املتحققــة يف مجــال مناهضــة العنــف 

ــة  ــز وتهيئ ــة يف تجهي ــات الرتابي ــة حــول دور الجاع ــوزارة الداخلي ضــد النســاء، ول

ــوا  ــاج ح ــم بلح ــد الكري ــور عب ــي للدكت ــرض تحلي ــذا ع ــة وك ــاءات العمومي الفض

ــام. ــف ضــد النســاء بالفضــاء الع انتشــار العن

املحطــة الثانيــة: لقــاءات جهويــة، بتنســيق مــع مكونــات القطــب االجتاعــي، الــذي 

ــاون  ــة، التع ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــب وزارة التضام ــم إىل جان يض

ــر  ــة 19 دجن ــر إىل غاي ــدت مــن 29 نون ــة، امت ــة االجتاعي ــة التنمي ــي ووكال الوطن

2016، بــكل مــن مــدن طنجــة، والرشــيدية، وشفشــاون، والقنيطــرة، وفــاس، وســيدي 

إفنــي، وبنــي مــالل، وســيدي بنــور، ووجــدة، وقلعــة الرساغنــة والداخلــة.

املحطــة الثالثــة: لقــاء ختامــي لتقديــم الخالصــات والتوصيــات املنبثقة عــن اللقاءات 

الجهويــة، الــذي نظــم يــوم 23 دجنــر 2016 بقــر املؤمتــرات بالصخــرات، والــذي 

متيــز بكلمــة الســيدة بســيمة الحقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 

ــرأة يف  ــدة للم ــم املتح ــة األم ــة هيئ ــوي، ممثل ــى الرحي ــيدة لي ــة، والس االجتاعي
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دول املغــرب العــريب، والســيد عبــد اإللــه يعقــوب، ممثــل صنــدوق األمــم املتحــدة 

ــد  ــف ض ــي للعن ــد الوطن ــق املرص ــاهدي، منس ــال الش ــيد ج ــذا الس ــكان، وك للس

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 

ــل  ــن يف مسلس ــن الزم ــن م ــذ عقدي ــرط من ــة، انخ ــج الحكومي ــة والرام الوطني

ــن  ــة م ــات متقدم ــوغ درج ــأن بل ــه ب ــا من ــاء، وعي ــد النس ــف ض ــة العن مناهض

التنميــة رهــني بتوفــر األمــن والطأمنينــة للمواطنــني، رجــاال ونســاء، دون متييــز، 

وأن رقــي املجتمــع الحقيقــي ينبــع مــن ســيادة قيــم التعايــش ومبــادئ املســاواة 

ــة.  ــة االجتاعي والعدال

ومــن هــذا املنطلــق، أســس الدســتور املغــريب لســنة 2011 ملبــدأ »حظــر ومكافحــة 

كل أشــكال التمييــز«، وأكــد يف الفصــل 22 عــى وجــوب ضــان الســالمة الجســدية 

ــة ألي  ــراد، حيــث »ال يجــوز املــس بالســالمة الجســدية أو املعنوي ــة لألف واملعنوي

ــا » ال  ــة«، ك ــت، خاصــة أو عام ــة كان ــل أي جه ــن قب شــخص، يف أي ظــرف، وم

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«، 

ــن  ــى كل م ــب ع ــف ضــد النســاء يعاق ــة العن ــون محارب ــإن مــرشوع قان ف

أمعــن يف مضايقــة الغــر يف الفضــاءات العموميــة، بأفعــال أو أقــوال أو 

إشــارات ذات طبيعــة جنســية أو ألغــراض جنســية، ويضاعــف نــص القانــون 

العقوبــة إذا كان مرتكــب الفعــل زميــال يف العمــل أو مــن األشــخاص املكلفــني 

بحفــظ النظــام واألمــن يف الفضــاءات العموميــة أو غرهــا.
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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 االجتاعيــة، 

ــة  ــة الوطني ــة، الحمل ــة االجتاعي ــة التنمي ــي ووكال ــاون الوطن ــع التع ــيق م بتنس

الرابعــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء، والتــي امتــدت فعالياتهــا مــن 25 نونــر 

ــت  ــة تح ــن العمومي ــف يف األماك ــوع العن ــول موض ــر 2016 ح ــة 23 دجن إىل غاي

شــعار: 

العنف ضد املرأة نذالة.. !

احرتام املرأة “رجولة”

ــة  ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــرة التضام ــاوي، وزي ــيمة الحق ــيدة بس ــت الس وترأس

املؤمتــرات  بقــر  نونــر 2016   25 الجمعــة  يــوم  نــدوة وطنيــة  االجتاعيــة، 

ــة  ــة الرابع ــة الوطني ــالق الحمل ــن انط ــا ع ــن خالله ــت م ــي أعلن ــرات، الت بالصخ

عــرش ملحاربــة العنــف ضــد النســاء، والتــي ستشــمل إحــدى عــرشة محطــة مــن 25 

ــكل مــن مــدن القنيطــرة، وشفشــاون، وســيدي  ــر 2016 ب ــة 23 دجن ــر إىل غاي نون

بنــور، وفــاس، وبنــي مــالل، ووجــدة، وقلعــة الرساغنــة، والرشــيدية، وســيدي إفنــي، 

ــة. ــذه الحمل ــات ه ــام فعالي ــي الختت ــاء وطن ــة إىل لق ــة، إضاف والداخل
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كلمــة الســيدة ليلــى الرحيــوي، ممثلــة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 
ONU FEMMES ــي ــرب العرب ــي المغ ف

أكــدت الســيدة ليــى الرحيــوي، ممثلــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف دول 

ــوق  ــاك حق ــن أوجــه انته ــا م ــد وجه ــف ضــد النســاء يع ــريب، أن العن ــرب الع املغ

اإلنســان بشــكل عــام، وعائقــا أمــام التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة، وتطــور وضــع 

ــدة، وهــو  ــا وسياســيا، وأشــارت إىل نســبه املتزاي ــا واقتصادي ومســار املــرأة اجتاعي

ــفت  ــي كش ــدويل، والت ــي وال ــن املح ــى الصعيدي ــجلة ع ــام املس ــه األرق ــا تعكس م

ــة  أن واحــدة مــن بــني ثــالث نســاء تتعــرض للعنــف، مبعــدل يصــل إىل 65.6 باملائ

ــة. ــق القروي ــة باملناط ــة، و56 باملائ ــق الحرضي باملناط

ــرش  ــث تنت ــة، حي ــن العمومي ــر يف األماك ــرز بشــكل كب ــا أكــدت أن الظاهــرة ت ك

الســلوكيات املكرســة للعنــف والالمســاواة بــني الجنســني، وهــو مــا يتســبب يف عرقلة 

ــايل  ــل والدراســة، وبالت ــار العم ــي تشــمل مق ــن، الت ــوج النســاء إىل هــذه األماك ول

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 حايــة النســاء مــن املارســات الضــارة واملهــددة لحريتهــن رشط ال غنــى عنــه 

لتحقيــق التقــدم االقتصــادي واالجتاعــي للــدول، إىل جانــب إرســاء خدمــات وتدابر 

ــن  ــاء حياته ــادة بن ــن إلع ــف ودعمه ــا العن ــة النســاء ضحاي ــة لحاي ــة وقانوني أمني

ومواجهــة األثــر النفــي واالجتاعــي للظاهــرة.

ــف ضــد  ــة العن ــي التزمــت مبحارب ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــرب كان م وأوضــح أن املغ

املــرأة، الســيا مــن خــالل اإلرشاك الفعــي للحكومــة واملجتمــع املــدين، واملرافعــة 

ــك الصــور  ــى تفكي ــل ع ــوين، والعم ــام القان ــث النظ ــم تحدي ــدرات ودع ــاء الق وبن

النمطيــة التــي تعــد تربــة خصبــة للعنــف، وإخــراج الظاهــرة مــن دائــرة الصمــت، 

مجــددا التــزام صنــدوق األمــم املتحــدة لإلســكان بدعــم البلــدان التــي تعمــل لوضــع 

حــد لظاهــرة العنــف، وتعزيــز اإلنجــازات املحققــة يف املجــال، بهــدف ضــان ســالمة 

النســاء وانخراطهــن يف الجهــود الراميــة إىل تحقيــق أجنــدة 2030 الخاصــة 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 مــرشوع القانــون رقــم 103.13 املتعلــق مبحاربة 

العنــف ضــد النســاء، باعتبــاره يتضمــن مجموعــة مــن املقتضيــات القانونيــة التــي 

ــل  ــف، مشــددا عــى رضورة التعجي ــا العن ــف وتحمــي النســاء ضحاي تعاقــب املعن

باملصادقــة عليــه وإصــداره لتصبــح مقتضياتــه نافــدة. 

ــي تســيئ  ــكار الت ــر الســلوكات واألف ــع مســؤول عــن رضورة تغي ــر أن الجمي واعت

ــا داخــل املجتمــع. للمــرأة وملكانته
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مداخلة وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

اســتعرض ممثــل وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، الســيد عــي 

الرحــاوي، أهــم املنجــزات الوطنيــة يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، حيــث 

أبــرز التقــدم الــذي حققــه املغــرب يف املجــال الترشيعــي، والــذي يتجــى يف إعــداد 

مــرشوع القانــون املتعلــق بهيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، ومــرشوع 

ــة  ــي الحكوم ــا يف مجل ــة عليه ــاء، واملصادق ــد النس ــف ض ــة العن ــون محارب قان

ــس  ــة عــى مســتوى مجل ــة الرملاني ــواب يف انتظــار اســتكال مســطرة املصادق والن

املستشــارين. 

وعــى مســتوى تطويــر املعرفــة بالظاهــرة، تطــرق العــرض إىل التقــدم املحــرز عــى 

ــد  ــف ض ــول العن ــاتية ح ــة املؤسس ــة املعلوماتي ــل املنظوم ــر وتفعي ــتوى تطوي مس

النســاء، باإلضافــة إىل إنجــار املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء للتقريــر الســنوي 

ــتوى  ــى مس ــف ع ــا الع ــاء ضحاي ــتقبال النس ــا اس ــات خالي ــى معطي ــاء ع األول بن

ــدرك امللــي. ــح الرشطــة وال ــة، مصال محاكــم اململكــة، املستشــفيات العمومي
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وتــم التأكيــد عــى األهميــة الكــرى التــي توليهــا الــوزاة للرشاكة مــع مراكز االســتاع 

والتوجيــه القانــوين للنســاء ضحايــا العنــف، حيــث تــم دعــم 44 مركــز ســنة 2015 

ــاء  ــر 40 فض ــداث وتدب ــى إح ــوزارة ع ــت ال ــا عمل ــم، ك ــون دره ــغ 10.5 ملي مبل

ــن  ــف م ــا العن ــاء ضحاي ــة للنس ــات متنوع ــدم خدم ــاء تق ــف للنس ــدد الوظائ متع

بينهــا: االســتقبال، االســتاع، التوجيــه، املواكبــة، فضــال عــن خدمــة اإليــواء املؤقــت.

وأبــرز املتدخــل األهميــة التــي توليهــا الــوزارة للحمــالت التحسيســية الوطنيــة التــي 

أصبحــت تنظــم وفــق بُعديــن أساســيني، يتمثــالن يف تســليط الضــوء عــى مواضيــع 

جديــدة مل يســبق التطــرق لهــا مــن قبــل، وبُعــد جهــوي بامتيــاز يســتهدف جميــع 

ــى  ــة ع ــا الوخيم ــرة وآثاره ــور الظاه ــيس بخط ــة للتحس ــق اململك ــات ومناط جه

املجتمــع.

مداخلة ممثل وزارة الداخلية 
ويف مداخلتــه بهــذه املناســبة، اعتــر ممثــل املديريــة العامــة للجاعــات املحليــة أن 

الجاعــات الرتابيــة يجــب أن تقــوم بــدور أســايس يف تبني قضايــا املرأة والنــوع بصفة 

ــايل  ــرتايب وبالت ــر الشــأن العــام عــى املســتوى ال عامــة، بصفتهــا مســؤولة عــن تدب

ــة  ــى أن املديري ــد ع ــني، وأك ــات واملواطن ــة للمواطن ــات امللح ــا باالحتياج معرفته

ــة  ــات الرتابي ــة الجاع ــوري يف مواكب ــدور مح ــوم ب ــة تق ــات املحلي ــة للجاع العام

ــم الحــرص عــى صياغتهــا  ــي يت ــة والت ــة املحلي ــة إعــداد مخططــات التنمي يف عملي

وفــق مقاربــة النــوع االجتاعــي، مــرزا يف الوقــت ذاتــه أن املديريــة ســتأخذ عــى 

عاتقهــا تحســيس املنتخبــني املحليــني بــرضورة توفــر توفــر بنيــات تحتيــة وأماكــن 

ــك  ــة للنســاء وذلــك يف تنســيق مــع باقــي املتدخلــني الحكوميــني وكذل ــة آن عمومي

مــن املجتمــع املــدين.
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مداخلة الدكتور عبد الكريم بلحاج

قــدم الدكتــور عبــد الكريــم بلحــاج، أســتاذ علــم النفــس االجتاعــي بجامعــة محمــد 

ــاء يف  ــد النس ــف ض ــرة العن ــار ظاه ــول انتش ــا ح ــال علمي ــاط، تحلي ــس بالرب الخام

الفضــاءات العموميــة، حيــث أبــرز أن الفضــاء العمومــي يتميــز بخصائــص املشــاركة 

والتبــادل والتواصــل ونســج العالقــات والســر والجــوالن، ويجســد فضــاء للقــاء 

ــه يعكــس فضــاء  ــاب، كــا أن ينظمــه املجتمــع مــن خــالل طقــوس العــرض واالجتن

للخــرة قياســا للتفاعــالت القامئــة عــى الحضــور والتخفــي. واعتــر الســيد بلحــاج أن 

العنــف هــو إخــالل لحالــة املعافــاة والســالمة التــي تعطــي معنــى للحيــاة، وأنــه ال 

يتوقــف عــى بيئــة محــددة أو ســياق اســتثنايئ، بــل بالعكــس أنــه يشــغل حيــزا مهــا 

ــاة اليوميــة للمــرأة ويحــدث خــالل أنشــطتها العاديــة التــي تقبــل عليهــا  مــن الحي

أينــا حلــت وارتحلــت.

ــف ضــد  ــع العن ــى أن التعاطــي م ــد ع ــه بالتأكي ــور بلحــاج مداخلت ــم الدكت واختت

النســاء يجــب أن يتــم وفــق رصــد مظاهــر العنــف املنتــرشة يف املجتمــع بطريقــة 
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علميــة لتحديــد األســباب والعوامــل املؤثــرة وتشــخيص املواقــف والســلوكات 

ونوعيــة الفئــات الفاعلــة، وأن التدخــل يجــب أن يكــون مــن خــالل أســاليب الــردع 

ــيي.  ــل التحس ــايئ والفع ــل الوق ــة إىل العم ــة، باإلضاف والحاي

هــذا، وقــد عــرف هــذا اللقــاء االفتتاحــي للحملــة الرابعــة عــرش، حضــور كل مــن 

ممثــالت وممثــي القطاعــات الحكوميــة، واملؤسســات الوطنيــة، مبــا فيهــا مؤسســة 

ــات  ــان والهيئ ــي والرمل ــي والبيئ ــادي واالجتاع ــس االقتص ــة واملجل ــيط اململك وس

ــدين،  ــات ومنظــات املجتمــع امل ــة باملغــرب وهيئ الدبلوماســية واملنظــات الدولي

إىل جانــب أعضــاء املراصــد الوطنيــة الثــالث للعنــف ضــد النســاء ولصــورة املــرأة يف 

اإلعــالم ولألشــخاص املســنني وكــذا وســائل اإلعــالم.
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المحطة الثانية
لقاءات جهوية
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لقاء مدينة طنجة 29 نونبر 2016 �

افتتحــت أشــغال اللقــاء الجهــوي األول، املنظــم يف إطــار الحملــة الوطنيــة الرابعــة 

عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء، والــذي احتضنتــه مدينــة طنجــة، بكلمــة ترحيبية 

ألقاهــا الســيد الحســني حديــوي، املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتاعيــة بجهة 

طنجــة تطــوان الحســيمة، ذكــر مــن خاللهــا بالســياق العــام لهــذه الحملــة الوطنيــة 

الرابعــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء، والتــي تســهر عــى تنظيمهــا مكونــات 

ــة أساســا  ــوي، واملتمثل ــاء الجه ــر بأهــداف هــذا اللق ــا ذك القطــب االجتاعــي. ك

يف فتــح النقــاش حــول موضــوع حملــة هــذه الســنة، وهــو العنــف ضــد املــرأة يف 

األماكــن العموميــة، بحضــور ممثلــني عــن املصالــح الخارجيــة للقطاعــات الحكوميــة، 

والفاعلــني الجمعويــني املحليــني ووســائل اإلعــالم.

وأشــار الســيد املنســق إىل أن تنظيــم هــذه الحملــة ينــدرج ضمــن مجهــودات الوزارة 

يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء، وهــي محطــة للوقــوف عــى أهــم املنجــزات 

الوطنيــة املحققــة يف املجــال مــن جهــة، وتــدارس الظاهــرة مــن مختلــف أوجههــا، 
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ــرة  ــف ضــد النســاء، كظاه ــار العن ــا، باعتب ــني به ــني املعني ــف الفاعل ــإرشاك مختل ب

عامليــة تخــرتق كل املجتمعــات اإلنســانية وكل الطبقــات االجتاعيــة وكل الثقافــات، 

يشــكل هاجســا مشــرتكا يســتوجب مــن الجميــع تكثيــف الجهــود ملواجهتــه. 

مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة واأٍلسرة والتنمية االجتماعية

ــر  ــم التداب ــوزارة، أه ــة ال ــوري، ممثل ــكينة يب ــيدة س ــتعرضت الس ــا، اس ــن جهته م

االســرتاتيجية واملجهــودات الوطنيــة يف مجــال محاربــة العنف ضــد النســاء، واملتمثلة 

أساســا يف اإلصالحــات الترشيعيــة، واآلليــات املؤسســاتية التــي عملــت الــوزارة عــى 

ــر  ــة بتطوي ــودات املتعلق ــذا املجه ــا، وك ــا لرصــد الظاهــرة وتتبعه ــا وتفعيله إحداثه

املعرفــة يف هــذا املجــال.

ــد  ــدره املرص ــذي أص ــنوي األول، ال ــر الس ــات التقري ــم خالص ــتعرضت أه ــا اس ك

الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، ويف مقدمتهــا ارتفــاع العنــف ضــد النســاء يف 

الفضــاءات العامــة، إضافــة إىل أن املــدن الصغــرى احتلــت املراتــب األوىل مــن حيــث 

ــد النســاء. ــف املســجلة ض ــدد حــاالت العن ع

مداخلة ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بطنجة

مــن جانبهــا، مثنــت الســيدة ســعاد النجــار، ممثلــة اللجنــة الجهويــة لحقــوق 

ــة  ــك ألهمي ــنة، وذل ــذه الس ــة ه ــوع حمل ــوزارة ملوض ــار ال ــة، اختي ــان بطنج اإلنس

حجــم العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء يف الفضــاء العــام، وأشــارت إىل أن قضيــة 

العنــف ضــد النســاء تعتــر مــن أهــم انشــغاالت املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، 

ــاء النقــاش  ــا، ومبســاهاته يف إغن ــة الحقــوق والنهــوض به ــدوره يف حاي ــرة ب مذك

العمومــي حــول العديــد مــن القضايــا ذات أولويــة، كموضــوع محاربــة العنــف ضــد 

ــني يف املجــال. ــم مقرتحــات وآراء استشــارية حــول عــدد مــن القوان النســاء، وتقدي

كــا نوهــت باملجهــودات الحكوميــة يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، خاصة 

الحمــالت والرامــج التحسيســية، التــي مكنــت مــن التأكيــد عــى أن العنــف ضــد 

املــرأة مارســة وســلوك غــر عــادي، بــل ينبغــي محاربتــه، وأشــارت إىل أن اختيــار 

شــعارات الحمــالت التحسيســية يجــب أن يعكــس مــا تــم تحقيقــه يف مجــال تعزيــز 

الحقــوق اإلنســانية للنســاء، وأن يكــون منســجا مــع أهــداف الحملــة.
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وأشــارت املتدخلــة إىل الــدور الــذي تضطلــع بــه اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان 

محليــا يف مجــال الحايــة، مــن خــالل اســتقبال وتلقــي شــكايات املواطنــات 

ــكل  ــرأة بش ــوق امل ــة، وحق ــان عام ــوق اإلنس ــاكات حق ــة بانته ــني املتعلق واملواطن

خــاص، مؤكــدة أن املجلــس الوطنــي يقــر بأهميــة السياســات واالســرتاتيجيات 

والرامــج الوطنيــة التــي عرفتهــا بالدنــا منــذ 2003 يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد 

ــه يف  ــر يف هــذا املجــال، لكن ــي مكنــت املغــرب مــن إحــراز تقــدم كب النســاء، والت

نفــس الوقــت يؤكــد عــى رضورة تكثيــف التنســيق بــني مختلــف املتدخلــني للرفــع 

ــه. ــة في ــق االنســجام والفعالي ــن مســتوى األداء وتحقي م

للتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة  المســتقبل  مداخلــة ممثــل جمعيــة 
والمحافظــة علــى البيئــة

ــات  ــة دور هيئ ــتقبل، بأهمي ــة املس ــل جمعي ــي، ممث ــد الدغوغ ــيد محم ــر الس ذك

املجتمــع املــدين يف الجهــود الوطنيــة يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، مــن 

خــالل مواكبــة مختلــف املبــادرات الحكوميــة يف املجــال، كمبــادرة إعــداد مــرشوع 

قانــون خــاص مبحاربــة العنــف، ومســاهمتها يف مختلــف املحطــات املفصليــة التــي 

ــا النســاء، والنهــوض بأوضاعهــن وتكريــس حقوقهــن. عرفتهــا قضاي

ومثــن املتدخــل اختيــار الــوزارة ملوضــوع العنــف ضــد النســاء يف الفضــاءات العامــة، 

خاصــة أن العنــف باألماكــن العامــة يســجل نســبا جــد مرتفعــة، مقارنــة مــع نســب 

ــف  ــة مختل ــتوجب تعبئ ــل، وتس ــن العم ــة أو يف أماك ــت الزوجي ــل بي ــف داخ العن

الفاعلــني املعنيــني، 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 

األفــراد، وتحديــدا يف عمليــة التنشــئة االجتاعيــة.

مداخلة ممثلة جمعية النور للتنمية والثقافة ملوسة

ــة  ــة والثقاف ــور للتنمي ــة الن ــة جمعي ــي، ممثل ــويس النعيم ــة الس ــيدة نزه ــا الس أم

ــدم اإلنســان عــى  ــف ضــد النســاء ظاهــرة قدميــة ق ملوســة، فأشــارت إىل أن العن
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وجــه األرض، ويشــمل كل فعــل أو ســلوك مشــني موجــه ضدهــا، وناتــج عــن عــدم 

ــا.  ــا وكينونته ــؤ الفــرص وعــدم احــرتام قيمته تكاف

كــا أشــارت إىل املــوروث الثقــايف والتنشــئة االجتاعيــة املحافظــة التــي تدفــع املــرأة 

إىل التســرت عــى العديــد مــن الســلوكات الصــادرة عــن الرجــل واملســيئة لكرامتهــا، 

مذكــرة بالســرة النبويــة يف مجــال صــون كرامــة املــرأة وإكرامهــا وحايــة حقوقهــا، 

ودعــت إىل االقتــداء بهــا.

ــى  ــل ع ــدة رضورة العم ــرأة، مؤك ــة امل ــس دنيوي ــالم يف تكري ــدور اإلع ــرت ب وذك

محاربــة الصــور النمطيــة التــي يقدمهــا هــذا األخــر عــن املــرأة، والتــي تحــد مــن 

ــيايس واإلداري. ــرار الس ــب الق ــا ملناص ولوجه

توزيع المشاركات والمشاركين

y العدد اإلجمالي للمشاركين: 42 مشاركة ومشارك

y 50% :نسبة مشاركة الرجال
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لقاء مدينة الرشيدية 01 دجنبر 2016 �

نطمــت املنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتاعيــة، 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 االجتاعيــة، 

عرضــا حــول إنجــازات الــوزارة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء، حيــث تطــرق 

إىل:

y   المنجزات المتعلقة باإلطار التشريعي؛

y المنجزات المتعلقة بتطوير المعرفة بالظاهرة؛

y المنجزات المتعلقة باآلليات المؤسساتية للوقاية من العنف؛

y المنجزات المتعلقة بآليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف؛

y .المنجزات الخاصة بمجال التحسيس والتوعية بالظاهرة
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المداخلة الثانية: مساهمة قطاع الصحة في معالجة الظاهرة 

وتطرقــت الســيدة ســمرة حجــازي، املندوبــة اإلقليميــة لــوزارة الصحــة، للمجهودات 

ــرة  ــة الظاه ــة يف معالج ــة اإلقليمي ــة واملندوبي ــاع الصح ــرف قط ــن ط ــة م املبذول

مــن خــالل إعطــاء األولويــة للحــاالت املرتبطــة باملوضــوع، وكــذا التتبــع واملواكبــة 

النفســية لضحايــا العنــف، فضــال 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 خــالل دور اإليــواء، 

ــم  ــذا الدع ــال، وك ــذا املج ــة يف ه ــات العامل ــه للجمعي ــم املوج ــة إىل الدع باإلضاف

ــه.  ــتاع والتوجي ــز االس ــي ملراك ــب االجتاع ــه القط ــذي يقدم ال

توزيع المشاركات والمشاركين

y العدد اإلجمالي للمشاركين: 84 مشاركة ومشارك
y 54% :نسبة مشاركة الرجال
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لقاء مدينة شفشاون 06 دجنبر 2016 �

افتتحــت أشــغال اللقــاء الجهــوي الثــاين بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة، الــذي ينظم 

يف إطــار الحملــة الوطنيــة الرابعــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء حــول موضــوع 

ــاون،  ــة شفش ــه مدين ــذي احتضنت ــة، وال ــن العمومي ــرأة يف األماك ــد امل ــف ض العن

بكلمــة ترحيــب ألقاهــا الســيد املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتاعيــة بجهــة 

ــة  ــة الوطني ــذه الحمل ــام له ــياق الع ــا بالس ــر خالله ــيمة، ذك ــوان الحس ــة تط طنج

ــف ضــد النســاء،  ــة العن ــوزارة يف مجــال محارب ــودات ال ــدرج ضمــن مجه ــي تن الت

وبأهدافهــا، واملتمثلــة أساســا يف إثــارة النقــاش حــول العنــف املــارس ضــد النســاء 

ــني بتأمــني  ــني املعني ــني واملتدخل ــة، مــن خــالل إرشاك الفاعل يف الفضــاءات العمومي

وتهيئــة هــذه الفضــاءات، وتحسيســهم بأدوارهــم املهمــة يف هــذا املجــال، مــرزا دور 

التحســيس والتوعيــة كمحــور اســرتاتيجي 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 لكــرس جــدار الصمــت حــول هــذه الظاهــرة، دون إغفــال جهــوده 
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يف مجــال اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف والتكفــل بهــن. كــا ذكــر بــأدوار مختلــف 

ــن يقومــون  ــة بشــكل عــام، الذي ــة املجتمعي ــني املعنيــني بالتحســيس والتعبئ الفاعل

ــة،  ــف الظواهــر االجتاعي ــة مبختل ــم جــدا يف مجــال التحســيس والتوعي ــدور مه ب

ــد  ــز ض ــف والتميي ــة للعن ــيو اقتصادي ــة السوس ــة والتكلف ــار الوخيم ــة باآلث خاص

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 اهتامهــم باملوضــوع، خاصــة أن حملــة هذه الســنة تعالــج موضوعا 

ــة  ــة آمن ــاءات عام ــني فض ــع لتأم ــة الجمي ــب تعبئ ــني ويتطل ــع الفاعل ــائل جمي يس

ــي  ــر األول للمرصــد الوطن ــت التقري ــوايت أثب ــني، خاصــة النســاء الل ــع املواطن لجمي

للعنــف معاناتهــن املتزايــدة بســبب العنــف املــارس ضدهــن يف هــذه الفضــاءات.

ــأدوار مؤسســة التعــاون الوطنــي عــى املســتوى املحــي،  وذكــر الســيد املنــدوب ب

خاصــة يف إطــار تفعيــل أدواره الجديــدة، يف مجــال املســاعدة االجتاعيــة والتاســك 

ــة الهشاشــة والفقــر واإلقصــاء، إىل جانــب االســتاع والتوجيــه  االجتاعــي، ومحارب

والدعــم واملواكبــة لفائــدة الرشائــح االجتاعيــة املحتاجــة.

مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة واأٍلسرة والتنمية االجتماعية

االســرتاتيجية  التدابــر  أهــم  حــول  الــوزارة  ممثلــة  اســتعرضت  جهتهــا،  مــن 

واملجهــودات الوطنيــة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء، حيــث تطرقــت ألهــم 

اإلنجــازات الوطنيــة، ســواء تلــك املتعلقــة بالترشيعــات الوطنيــة أو تلــك املتعلقــة 

ــن  ــة م ــاتية للوقاي ــات املؤسس ــر واآللي ــذا التداب ــرة، وك ــة بالظاه ــر املعرف بتطوي

العنــف والتكفــل بضحايــاه، وذكــرت بروتوكــول التعــاون الــذي وقعتــه الــوزارة مــع 

ــة  ــة العام ــة واملديري ــات ووزارة الصح ــدل والحري ــاتيني، وزارة الع ــا املؤسس رشكائه

لألمــن الوطنــي والــدرك امللــي، والــذي مكــن مــن تطويــر نســخة جديــدة للتطبيــق 

املعلومــايت الخــاص باملنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية للعنــف ضــد النســاء وتثبيتها، 

والتــي ســتمّكن مــن توحيــد عمليــة تجميــع مختلــف البيانــات واملعطيــات الخاصــة 
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ــاتية،  ــتقبال املؤسس ــا االس ــتوى خالي ــى مس ــف ع ــا العن ــات ضحاي ــاء والفتي بالنس

ــى  ــي ع ــدرك املل ــي وال ــن الوطن ــز األم ــفيات ومراك ــم واملستش ــودة باملحاك املوج

ــي. ــن الجهــوي والوطن الصعيدي

وأكــدت املتدخلــة أن الــوزارة تــويل اهتامــا خاصــا ملراكز االســتاع واإلرشــاد القانوين 

للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف نظــرا للــدور املهــم الــذي تقــوم بــه، وأشــارت إىل 

ــره الســنوي األول برســم  ــذي أصــدر تقري ــي للعنــف ضــد النســاء ال املرصــد الوطن

ــف ضــد النســاء يف  ــاع العن ــه ارتف ــني أهــم خالصات ــذي كان مــن ب ســنة 2015، وال

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 الكرى 

ــاالت،  ــف املج ــملت مختل ــي ش ــر، والت ــد األخ ــرب يف العق ــا املغ ــدم عليه ــي أق الت

خاصــة مجــال تعزيــز حقــوق اإلنســان عامــة وحقــوق النســاء والنهــوض بأوضاعهــن 

خاصــة، وهــي اإلصالحــات التــي توجــت بدســتور 2011 الــذي كــرس هــذه الحقــوق، 

مذكــرة بالــدور الكبــر للحركــة النســائية يف املســاهمة يف تحقيــق املكتســبات التــي 

حصلــت عليهــا املــرأة املغربيــة.

ــر،  ــدودة األث ــى مح ــا، تبق ــى أهميته ــود، ع ــذه الجه ــة إىل أن ه ــارت املتدخل وأش

حيــث تظــل الصــور النمطيــة حاجــزا كبــرا أمــام تطــور وتحســني أوضــاع النســاء، 

ــي  ــدة الت ــات الجدي ــة للمقتضي ــات الوطني ــة جــل الترشيع ــدم مالءم ــة إىل ع إضاف

جــاء بهــا الدســتور، وضعــف ولــوج املــرأة للخدمــات األساســية والهــدر املــدريس... 

ــون الخــاص  ــا أرشات إىل مــرشوع القان ــة. ك ــة املتدني ــي املــؤرشات االجتاعي وباق

ــذي عرفــه إخراجــه. ــر ال بالعنــف ضــد النســاء والتأخــر الكب
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مداخلة رئيسة جمعية زينب للتنمية والتكافل االجتماعي

ــج  ــراءة يف نتائ ــي ق ــل االجتاع ــة والتكاف ــب للتنمي ــة زين ــة جمعي ــت رئيس قدم

اســتطالع للــرأي أنجزتــه الجمعيــة حــول ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة عــى مســتوى 

مدينــة شفشــاون، يف محاولــة منهــا للحــد مــن تفاقــم هــذه الظاهــرة، واملســاهمة يف 

تطويــر القوانــني املتعلقــة بحايــة املــرأة، ويف زيــادة وعــي املجتمــع بشــأن موضــوع 

ــة يف هــذا  ــات عملي ــة رصــد األســباب للخــروج بتوصي العنــف ضــد املــرأة، ومحاول

املجــال.

وأشــارت إىل أهــم أســباب العنــف التــي أســفرت عنــه نتائــج اســتطالع الــرأي 

املذكــور، وهــي الجهــل وعــدم االســتقرار املــادي، مذكــرة برامــج الحمعيــة ملحاربــة 

ــزواج. كــا أشــارت إىل  ــني عــى ال ــة للمقبل ــدة النســاء، ودورات تدريبي ــة لفائ األمي

توفــر الجمعيــة عــى مركــز اســتاع، تســاهم مــن خاللــه يف التكفــل بالنســاء ضحايــا 

العنــف.

 مداخلة رئيسة جمعية حماية األسرة المغربية

مــن جهتهــا، قدمــت رئيســة جمعيــة حايــة األرسة بشفشــاون تجربــة مركــز إنجــاد 

لإلرشــاد األرسي، التابــع للجمعيــة التــي تأسســت ســنة 2006، بهــدف املســاهمة يف 

ــاظ عــى متاســكها، واملســاهمة يف النهــوض بأوضــاع النســاء  اســتقرار األرسة والحف

والرفــع مــن مســتوى حضورهــن يف الحيــاة العامــة.

ــه ســنة 2007 برشاكــة مــع  ــم إحداث ــذي ت كــا قدمــت أهــداف مركــز النجــدة، ال

ــل  ــة قصــد املســاهمة يف التقلي ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل وزارة التضام

مــن حــدة ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة ومحاربــة كل أشــكال التمييــز املبنــي 

ــاد  ــه واإلرش ــراد للتوجي ــا األرس واألف ــتاع إىل قضاي ــة يف االس ــوع، واملتمثل ــى الن ع

ــق  ــي تســاعد عــى خل ــة واإلنســانية الت ــم االجتاعي والوســاطة، والتحســيس بالقي

الحــوار وقبــول اآلخــر، إضافــة إىل نــرش ثقافــة الحقــوق والواجبــات وتنميــة الفكــر 

اإلبداعــي الخــالق يف كل املجــاالت، والعمــل عــى الرتافــع مــن أجــل حقــوق املــرأة 

ــات الهشــة واالرتقــاء بهــا لتحقيــق املســاواة بــني الجنســني. واألرسة والطفــل والفئ
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واســتعرضت الســيدة رئيســة الجمعيــة بعــض اإلحصائيــات الخاصــة باملركــز، 

واألنشــطة املوازيــة التــي تنظمهــا الجمعيــة واملركــز، كالتظاهــرات الثقافيــة واملوائــد 

ــات  ــة، وفعالي ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــي القطاع ــور ممث ــتديرة، بحض املس

ــدين.  ــع امل املجتم

توزيع المشاركات والمشاركين

y العدد اإلجمالي للمشاركين: 51 مشاركة ومشارك
y 22% :نسبة مشاركة الرجال
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لقاء مدينة القنيطرة 06 دجنبر 2016 �

نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، بتنســيق مــع وكالــة 

التنميــة االجتاعيــة والتعــاون الوطنــي، لقــاء تحسيســيا جهويــا مســاء يــوم الثالثــاء 

06 دجنــر 2016 مبدينــة القنيطــرة، والــذي متيــز بحضــور مختلف الفاعلــني الجهويني 

واملحليــني املعنيــني بإشــكاالت العنــف ضــد النســاء، مبــا يف ذلــك الســلطات املحليــة 

واملصالــح الخارجيــة لبعــض القطاعــات واملؤسســات العموميــة وممثــي جمعيــات 

املجتمــع املــدين.

وتــم خــالل هــذا اللقــاء التواصــي، الــذي هــدف إىل توعيــة أفــراد املجتمــع بخطــورة 

العنــف املرتكــب ضــد النســاء، وتحســيس مرتكبــي العنــف بخطــورة فعلهــم 

ــاة الفرديــة واألرسيــة واملجتمعيــة، واملســاهمة يف  وانعكاســاته الوخيمــة عــى الحي

ــة النهــوض بأوضــاع  ــف ضــد النســاء، وترســيخ ثقاف ــي العن ــر ســلوكات مرتكب تغي

املــرأة مــن خــالل تعبئــة مجتمعيــة للتصــدي للمارســة الالإنســانية التــي تتعــرض 

ــع مداخــالت: ــم أرب ــا املــرأة املعنفــة، تقدي له

مداخلة ممثل وكالة التنمية االجتماعية 

أكــد الســيد العتــاين، ممثــل الوكالــة االجتاعيــة، 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 

ــة التــي متثلهــا املــرأة يف  ــارا للمكان ــادئ اإلنصــاف واملســاواة بــني الجنســني اعتب مب

املجتمــع، فهــي األم واألخــت والبنــت والزوجــة، وبالتــايل يتعــني االهتــام بأوضاعهــا 

وتجنــب كل أشــكال العنــف ضدهــا وتعزيــز مكانتهــا يف املجتمــع.

ــذي  ــاء التحســيي، ال ــذا اللق ــة الحمــالت التحسيســية الســنوية، وبه ــر بأهمي وذك

ــدرج يف إطــار  ــة العنــف ضــد النســاء وين ــة 14 ملحارب ــة الوطني ــأيت ضمــن الحمل ي

ترســيخ العمــل التوعــوي والتحســيي كمســار طويــل ينبغــي االشــتغال عليــه 

باعتبــاره رافــدا مــن روافــد تقويــم الســلوكات وتهذيبهــا، وجعــل املــرأة تنخــرط يف 

تحقيــق الحيــاة االجتاعيــة الســليمة التــي تتعايــش داخلهــا كل مكونــات املجتمــع 

ــادل. ــم الكرامــة والتســامح واالحــرتام املتب وفــق قي

مداخلة ممثل التعاون الوطني

مــن جهتــه، أبــرز الســيد الــوايص أهميــة هــذا اللقــاء التواصــي الــذي يكتــي طابعــا 

ــان  ــب ره ــيا لكس ــكا أساس ــر رشي ــي تعت ــرأة الت ــوع امل ــم موض ــذي يه ــا، وال خاص

ــني الجنســني،  ــس املســاواة ب ــة يف تكري ــة، وأشــار إىل دور التنشــئة االجتاعي التنمي

ألن طبيعــة الرتبيــة التــي يتلقاهــا أطفالنــا تكــرس هــذا امليــز، فبرشائنــا مثــال لعبــا 

للطفــل )مســدس، ســيارة، جــرار..(، وللطفلــة )أواين املطبــخ، دميــة…( نكــون قــد 

كرســنا امليــز بينها.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.

ــر  ــرب تفتخ ــة ق ــي، كمؤسس ــاون الوطن ــي للتع ــار التاريخ ــام واإلط ــدور وامله ــر بال وذك

بعملهــا كجنــود خفــاء تعمــل عــى أجــرأة االســرتاتيجيات والخطــط يف القــرى واملناطــق 

صعبــة الولــوج لفائــدة املــرأة والطفــل واألشــخاص املســنيني واألشــخاص يف وضعيــة اعاقــة.
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مداخلة ممثل وزارة التضامن والمرأة واأٍلسرة والتنمية االجتماعية

مــن جهتــه، قــدم الســيد عــي الرحــاوي، رئيــس مصلحــة املرصــد الوطنــي للعنــف 

ضــد النســاء مبديريــة املــرأة بــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، 

عرضــا مفصــال حــول املجهــودات التــي تبذلهــا الــوزارة، حيــث أشــار إىل املرجعيــات 

ــكال  ــة أش ــر كاف ــاء وحظ ــد النس ــف ض ــرة العن ــة ظاه ــة ملحارب ــة والوطني الدولي

التمييــز، وإىل الرنامــج الحكومــي الــذي أوىل عنايــة خاصــة للنهــوض بأوضــاع النســاء 

وحايتهــن، والخطــة الحكوميــة للمســاواة يف أفــق املناصفــة »إكــرام« .2012-2016

ــة  ــل يف وضــع نصــوص ترشيعي ــوين املتمث كــا تطــرق إىل اإلطــار الترشيعــي والقان

وتنظيميــة لحايــة النســاء ومحاربــة التمييــز، كمــرشوع قانــون العنــف ضــد 

ــة  ــة املعلوماتي ــف، كاملنظوم ــن العن ــة م ــاتية للوقاي ــات املؤسس ــاء، وإىل اآللي النس

ــع  ــة مؤسســاتية متكــن مــن تجمي ــف ضــد للنســاء باعتبارهــا آلي املؤسســاتية للعن

مختلــف املعطيــات واإلحصــاءات الخاصــة بالعنــف ضــد النســاء بشــكل متواصــل، 

ــي  ــتوى الوطن ــى املس ــف ع ــة العن ــس خارط ــنوية تعك ــر س ــاز تقاري ــدف إنج به

والجهــوي. باإلضافــة إىل املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، باعتبــاره آليــة تعمــل 

ــدر  ــذي أص ــاء، وال ــد النس ــف ض ــة العن ــة ملناهض ــاركية وتكاملي ــة تش ــق مقارب وف

تقريــره الســنوي األول الــذي أفــرز معطيــات واضحــة ودقيقــة تــم االســتناد عليهــا 

ــة هــذه الســنة. يف موضــوع حمل

وتحــدث الســيد عــي الرحــاوي عــن آليات التكفــل بالنســاء والفتيات ضحايــا العنف، 

ومنهــا خلــق وتدبــر 40 فضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء مــن أجــل التكفــل بالنســاء 

ــت(،  ــواء املؤق ــة، واإلي ــه، واملواكب ــتاع، والتوجي ــتقبال، واالس ــف )االس ــا العن ضحاي

وإحــداث آليــات اليقظــة والتبليــغ والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ترابيــا، ودعــم 

الــوزارة ملراكــز االســتاع 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 

بــني الــرشكاء املعنيــني، فضــال عــن الحمــالت 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 االجتاعــي، الــذي ينتهــك الكرامــة اإلنســانية للمــرأة ويحــول دون تحقيقهــا 

ــذا  ــة ضــد النســاء، وك ــف املوجه ــق مظاهــر العن ــع وتوثي ــة، وتتب ــا الكامل ملواطنته

الرامــج والتدابــر مــن أجــل التأثــر يف السياســات ويف العقليــات الذكوريــة، بهــدف 

تغيرهــا يف أفــق بنــاء مجتمــع يرســخ ثقافــة املســاواة.

وأشــارت إىل احتضــان الجمعيــة ملركــز لالســتاع والتوجيــه واملرافقــة، والــدور الــذي 

تقــوم مــع املــرأة املعنفــة، مؤكــدة عــى رضورة اعتــاد وتجســيد املقاربــة التشــاركية 

والتواصــل والرشاكــة بــني الفاعلــني مــع اســتحضار البعــد التكامــي ملعالجــة الظاهــرة 

والرتافــع مــن أجــل القوانــني. كــا أشــارت إىل الصعوبــات التــي تحــول دون تحقيــق 

النتائــج املتوخــاة، كضعــف بنيــات االســتقبال وقلــة املــوارد املاليــة املرصــودة، 

ــر لنــاذج العنــف والتشــهر بهــا  متســائلة عــن ظاهــرة جديــدة تتثمــل يف التصوي

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 بــني الجنســني تقتــي التعامــل مــع الرجــال والنســاء 

ــم  ــني، ومتتعه ــني الجنس ــؤ ب ــق التكاف ــا لخل ــك هدف ــار ذل ــاوية، باعتب ــة متس بصف

بكافــة الحقــوق واالمتيــازات يف جميــع مجــاالت الحيــاة، وذلــك مــن أجــل مشــاركة 

ــز  ــة أشــكال التميي ــاء كاف ــوازن، وإنه ــاء املجتمــع بشــكل مت ــة وبن ــة يف التنمي فاعل

ضــد املــرأة.
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ــة  ــق العدال ــوم يهــدف لتحقي ــوع، كمفه ــة الن ــاد مقارب ــي اعت ــد عــى تبن ــا أك ك

النوعيــة، وتغيــر واقــع التمييــز الســلبي والالمســاواة املبنيــة عــى أســاس الجنــس، 

ــة،  ــات االجتاعي ــح العالق ــب أســايس إلعــادة تصحي ومطل

هــذا، واختتــم اللقــاء مبناقشــة عامــة عكســت انشــغاالت جــل الفاعليــني، متحدثــني 

ــى  ــوف ع ــا، والوق ــة واقعي ــرأة املعنف ــرتض امل ــي تع ــاكل الت ــات واملش ــن املعيق ع

ــرأة.  ــول تضمــن ســالمة امل ــق حل ــا لتحقي ــل ومعالجته ــن الخل مكام

توزيع المشاركات والمشاركين

y العدد اإلجمالي للمشاركين 71 مشاركة ومشارك
y  38% نسبة مشاركة: الرجال

� 



39

لقاء مدينة فاس 07 دجنبر 2016 �

ــرش  ــة ع ــة الرابع ــة الوطني ــق بالحمل ــم املتعل ــرض الفيل ــوي بع ــاء الجه ــح اللق افتت

ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، الــذي شــد انتبــاه الحضــور وأثــار اهتامهــم 

ــد  ــد املجي ــيد عب ــة للس ــة ترحيبي ــاء بكلم ــغال اللق ــده أش ــق بع ــم، لتنطل وتفاعله

املكنــي، املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتاعيــة مبدينــة فــاس، الــذي أشــار إىل 

اختيــار موضــوع حملــة هــذه الســنة اســتنادا إىل األرقــام واملعطيــات التــي تضمنهــا 

ــي  ــياق الوطن ــرا بالس ــاء، مذك ــد النس ــف ض ــي للعن ــد الوطن ــر األول للمرص التقري

والــدويل الــذي ينظــم يف إطــاره هــذا اللقــاء الــذي يجمــع بــني مختلــف الفاعلــني يف 

هــذا املجــال.

مداخلة ممثلة مجلس جماعة فاس

وأبــرزت الســيدة عائشــة بوعــاز، نائبــة رئيــس مجلــس جاعــة فــاس، اآلثــار 

ــا  ــت عــى املجــال الترشيعــي يف م ــي أدخل ــالت الت ــة الناتجــة عــن التعدي اإليجابي

ــون  ــون الشــغل والقان ــة األرسة وقان ــوق النســاء، ســيا مدون ــوض بحق يخــص النه

الجنــايئ وقانــون الجنســية...، وأشــارت إىل املرجعيــات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة 
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ــوين  ــص القان ــون الن ــت إىل مضم ــا تطرق ــال. ك ــذا املج ــرب يف ه ــع املغ ــة م املرم

الــذي يجــرم العنــف ضــد النســاء، مــن حيــث التعريــف بــه وبأشــكاله، واألماكــن 

العموميــة الــذي تشــهده، وكــذا العقوبــات التــي تطبــق عــى مرتكــب العنــف إىل 

ــرض  ــي تتع ــون الشــغل الت ــن قان ــادة 40 م ــات امل ــارت إىل مقتضي ــك، وأش ــر ذل غ

للتترفــات 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 جاعــة فــاس ملناهضــة العنــف، ويف مقدمتهــا تثبيــت الكامــرات 

ــار  ــل، باعتب ــه األوىل مــن التفعي يف الشــارع العــام، رغــم أن هــذا اإلجــراء يف مراحل

الصــور امللتقطــة وســيلة إلثبــات العديــد مــن الحــاالت.

مداخلة ممثل التعاون الوطني

ــي  ــاون الوطن ــوي للتع ــق الجه ــزري، املنس ــد الخ ــيد حمي ــار الس ــه، أش ــن جهت م

ــاء  ــد النس ــارس ض ــدي امل ــف الجس ــرة العن ــتفحال ظاه ــاس، إىل أن اس ــة ف مبدين

يف األماكــن العموميــة وراء اختيــار موضــوع حملــة هــذه الســنة، وذلــك بنــاء عــى 

ــف  ــا العن ــاء ضحاي ــتقبال النس ــا اس ــرف خالي ــن ط ــة م ــات املقدم ــام واملعطي األرق

املوجــودة عــى مســتوى املحاكــم املغربيــة واملستشــفيات ومراكــز الرشطــة والــدرك 

امللــي، والتــي تضمنهــا التقريــر األول للمرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، الــذي 

ــام.  ــا مــن النســاء يف الشــارع الع ــد امللحــوظ يف نســبة الضحاي أوضــح التزاي

ــد  ــف ض ــة العن ــال مناهض ــقية يف مج ــازات املنس ــق إنج ــيد املنس ــتعرض الس  واس

ــا العنــف  ــات والنســاء ضحاي ــا اســتفادة الفتي ــي مــن أهمه ــات، والت النســاء والفتي

ــات  ــم التعاوني ــاالت، ودع ــف املج ــة يف مختل ــدورات التكويني ــن ال ــد م ــن العدي م

واملشــاريع املــذرة للدخــل وكــذا التســويق للمنتوجــات، باإلضافــة إىل تعزيــز 

القــدرات مــن خــالل خلــق خليــة داخــل املنســقية تقــدم مجموعــة مــن الخدمــات 

للنســاء يف وضعيــة صعبــة، كاالســتقبال واالســتاع والتوجيــه األرسي والقانــوين، 
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وإحــداث مركــز األمــل للرتبيــة والتكويــن، الــذي يســاهم بــدوره يف تعزيــز القــدرات 

لــدى النســاء، مشــرا إىل اإلطــار الترشيعــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، واآلليــات 

ــة مبخاطــر الظاهــرة.   ــة بالتحســيس والتوعي الكفيل

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 

ــزات  ــم املنج ــرة إىل أه ــة، مش ــن العمومي ــب يف األماك ــف املرتك ــى العن ــز ع ترك

الوطنيــة املتعلقــة باإلطــار الترشيعــي يف هــذا املجــال، وبتطويــر املعرفــة بالظاهــرة، 

ــل  ــات التكف ــرز آلي ــف، وأب ــن العن ــة م ــاتية للوقاي ــات املؤسس ــة إىل اآللي باإلضاف

بالنســاء والفتيــات الضحايــا، وكــذا املنجــزات الخاصــة بالتحســيس والتوعيــة. 

واســتعرضت املتدخلــة برنامــج هــذه الحملــة الوطنيــة واملــدن التــي ســتنظم فيهــا 

ــات القطــب االجتاعــي.  ــة بتعــاون وبالتنســيق مــع مكون اللقــاءات الجهوي

مداخلة ممثلة المحكمة االبتدائية بفاس

وتعرضــت الســيدة وفــاء علــوي عبــدالوي، نائبــة رئيــس املحكمــة االبتدائيــة بفــاس، 

لإلشــكاالت املطروحــة عنــد اتخــاذ التدابــر الحائيــة املتعلقــة باملــرأة املعنفــة، مبــا 

يف ذلــك الدعــم النفــي واإليــواء املؤقــت، والحايــة 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 

ــن  ــف يف األماك ــات العن ــن الفضيحــة، وإثب ــا م ــدي، خوف ــة املعت ــاض ومتابع اإلجه

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 وأمــراض نفســية مســتعصية العــالج، منبهــة إىل إغفــال مجموعــة مــن 

املقتضيــات القانونيــة التــي يجــب اتخاذهــا بعــني االعتبــار، خاصــة مطالبــة املــرأة 
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ــج  ــم تزوي ــارم، وتجري ــا املح ــار زن ــاض يف إط ــا يف اإلجه ــة بحقه ــة املغتصب املعنف

القــارص دون إذن القــايض.

مداخلة منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء

ــي للعنــف  ــه، أشــار الســيد جــال الشــاهدي، منســق املرصــد الوطن ومــن جهت

ضــد النســاء، إىل مــدى التطــور والتحســن الــذي شــهده املغــرب يف اآلونــة األخــرة 

ــار إىل  ــا أش ــة. ك ــرة خاص ــة الظاه ــا، ومحارب ــي عموم ــتوى الترشيع ــى املس ع

قيــام أعضــاء املرصــد باالطــالع عــى التجــارب الدوليــة، مــن خــالل زيــارة ميدانيــة 

ــى  ــدول ع ــن ال ــدد م ــالع ع ــال، واط ــذا املج ــل يف ه ــي العام ــد الفرن للمرص

ــة. ــة املغربي التجرب

واســتعرض الســيد املنســق األرقام واملعطيــات التي يتضمنهــا التقريــر األول للمرصد 

الوطنــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، والتــي أفــرزت أن التحــرش واالعتــداءات 

ــدن  ــيا امل ــة، س ــن العمومي ــر يف األماك ــكل أك ــى بش ــية يتنام ــدية والجنس الجس

الصغــرة، يف ظــل غيــاب مراكــز تتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، مؤكــدا أن املــرأة 

ــا  ــف، منوه ــة للعن ــر عرض ــون أك ــارا تك ــال ق ــدر دخ ــل ي ــزاول أي عم ــي ال ت الت

ــة  ــد ومواصل ــذا املرص ــاء ه ــالل إحي ــن خ ــال، م ــذا املج ــوزارة يف ه ــودات ال مبجه

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 

االجتاعــي، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

)الســيداو(، والتعديــالت التــي أدخلــت عــى القانــون الجنــايئ واملســطرة الجنائيــة 

ومدونــة األرسة... كــا ذكــرت بالسياســات والرامــج واملخططــات العموميــة، ونبهت 

ــتحرضة  ــال، مس ــع والفع ــل الناج ــتوجب التدخ ــا يس ــرة، م ــتفحال الظاه إىل اس

األرقــام واإلحصائيــات املقدمــة مــن طــرف املندوبيــة الســامية للتخطيــط، واملرصــد 

ــة. الوطنــي ملناهضــة العنــف، والشــبكات الجهوي
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ــة  ــات الفالحي ــالت يف الضيع ــد العام ــب ض ــف املرتك ــورة العن ــى خط ــزت ع ورك

ــة،  ــبتة ومليلي ــن س ــة م ــع املقتني ــرن يف البضائ ــوايت يتاج ــاء الل ــئ...، والنس واملوان

ــد  ــف عن ــا العن ــات ضحاي ــاء والفتي ــدى النس ــة ل ــكاالت املطروح ــرة إىل اإلش مش

لجوئهــن لخاليــا وزارة الصحــة، كعــدم األخــذ بعــني االعتبــار يف تحديــد املــدة التــي 

تســتحقها حالــة املعنفــة، ووجــود هــذه الخليــة يف طابــق عــال، والوقــوف يف الصــف 

ــن  ــد م ــارة يف العدي ــف اإلن ــدام أو ضع ــرة انع ــة، معت ــاعات طويل ــار لس واالنتظ

الشــوارع العموميــة مــن بــني األســباب التــي تســاهم يف العنــف والتحــرش الجنــي 

ــم  ــذ فيه ــن تنف ــف الذي ــي العن ــاة مرتكب ــة نســبة الجن ــرأة، ونبهــت إىل قل ضــد امل

ــية.  ــة والحبس ــات املالي ــات، والغرام العقوب

هذا، وركز الحضور، خالل مناقشتهم، عى مجموعة من النقاط، من أهمها:

y  ــي ــي والقانون ــي الثقاف ــف الوع ــاب أو ضع ــة غي ــتمرارية معالج ــة اس أهمي
ــاء؛ ــوف النس ــي صف ــي ف واالجتماع

y  ،اعتبــار عــدم التدخــل الفعــال للمواطنيــن فــي الشــارع العــام غيــر مألــوف
وموقــف غيــر محمــود؛

y  مــدى الحمايــة القانونيــة للمواطنيــن شــهود عيــان لحالــة العنــف ضــد المــرأة
فــي الفضــاء العــام؛

y  ــي ــف ف ــن العن ــرأة م ــة الم ــذة لحماي ــر المتخ ــراءات والتدابي ــة اإلج نوعي
األماكــن العموميــة، واآلليــات الكفيلــة بتنزيــل المقتضيــات القانونيــة للتدخــل 

عنــد حــدوث العنــف؛

y  ــا ــد لجوئه ــة عن ــبة للضحي ــات بالنس ــهود اإلثب ــكالية ش ــة إش ــة معالج كيفي
ــاء؛ للقض

y  ــة ــي حال ــا، ف ــا أو أحدهم ــن مع ــن طــرف األبوي ــف م ــات للعن تعــرض الفتي
ــه؛ ــخص ترفض ــزواج بش ــا ال رفضه

y  كيفيــة التخفيــف مــن معانــاة العاملــة عنــد تعرضهــا للطــرد التعســفي، مــن
جــراء إصابتهــا بمــرض خطيــر وتكــرار غيابهــا عــن العمــل؛
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y  حمايــة 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 

ــة بهن.  الخاص

توزيع المشاركات والمشاركين

y العدد اإلجمالي للمشاركة:110 مشاركة ومشارك
y % 40 :نسبة مشاركة الرجال
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لقاء مدينة سيدي إفني 08 دجنبر 2016 �

اســتهل الســيد عبــد الغنــي اليرتيبــي، املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتاعيــة، 

ــف كظاهــرة  ــا أن العن ــد فيه ــة أك ــة ترحيبي ــاء التواصــي بكلم ــات هــذا اللق فعالي

اجتاعيــة ال ميكــن القضــاء عليهــا إال بإرســاء ثقافــة ترتكــز عــى اإلنصــاف واملســاواة 

بــني الجنســني، ولــن يتــأىت ذلــك إال بتظافــر جهــود كل الفاعلــني الحكوميــني 

ــات املجتمــع املــدين.  وجمعي

ــف  ــن مختل ــتقاة م ــات املس ــات واإلحصائي ــي إىل أن املعطي ــيد اليرتيب ــار الس وأش

الخاليــا، إن عــى مســتوى محاكــم اململكــة أو املستشــفيات أو الــدرك امللــي، تبني أن 

الفضــاء العــام مــن بــني األماكــن التــي تشــهد نســبا مرتفعــة مــن العنــف الجســدي 

املــارس ضــد النســاء، ومارســة 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 

ــا مــن خــالل مارســة القــوة  ينطــوي مفهــوم العنــف ضــد املــرأة عــى اإلرضار به

الجســدية بالــرضب أو مارســة 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 القــرارات واملبــادرات الدوليــة التــي تحــث عــى تســليط الضــوء عــى الظاهــرة 

والتصــدي لهــا؛ منهــا تخليــد املنتظــم الــدويل لليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد 

النســاء يــوم 25 نونــر مــن كل ســنة.

ــد  ــف ض ــة العن ــية ملحارب ــة التحسيس ــالت الوطني ــدرج الحم ــار تن ــذا اإلط ويف ه

ــاء النس

عرض وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

رصــدت هــذه املداخلــة أهــم االنجــازات الوطنيــة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد 

ــيس  ــال التحس ــوين ومج ــي القان ــال الترشيع ــن املج ــت كال م ــي طال ــاء والت النس

ــاتية؛ ــات املؤسس ــق باآللي ــق املتعل ــرا الش ــرة وأخ ــة بالظاه والتوعي

عرض المدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

ــات  ــه اىل تجلي ــي يف مداخلت ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــل وزارة الرتبي ــرق ممث تط

ــن خــالل اســتحضار الســياق الكــوين  ــة م ــف املــارس يف املؤسســات التعليمي العن

الــذي أمدنــا بتعريفــات متعــددة للعنــف املوجــه لألطفــال وحــث الشــعوب والــدول 

عــى اتخــاذ مختلــف التدابــر الترشيعيــة واالجتاعيــة واإلداريــة... لحايــة الطفــل 

ــة أو اإلهــال أو  ــة أو العقلي ــة أشــكال العنــف والــرضر أو اإلســاءة البدني مــن كاف

ــة عــى اإلهــال أو االســتغالل أو اإلســاءة الجنســية... ــة املنطوي املعامل

ــف  ــا اليونيس ــات أجرته ــن دراس ــت ع ــي متخض ــاءات الت ــض اإلحص ــتعرض بع واس

باملغــرب، والتــي رصــدت تعــرض األطفــال للعنــف مــن طــرف األســاتذة والطاقــم 
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ــه،  ــذي أطلقت ــي ال ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــالن وزارة الرتبي ــوي، وأشــار إلع الرتب

ــعار  ــت ش ــف، تح ــة اليونيس ــع منظم ــة م ــش برشاك ــر 2016، مبراك ــح دجن يف فات

»ســنة دراســية بــدون عنــف«، تنزيــال للرؤيــة االســرتاتيجية للتعليــم 2016 – 2030 

التــي جــاء بهــا املجلــس االعــى للرتبيــة والتعليــم. والتــي متخــض عنهــا خطــة عمــل 

ــل مســاطر. وإصــدار دلي

ــد  ــف ض ــة العن ــا مناهض ــال لخالي ــدور الفع ــي ال ــر اإلقليم ــيد املدي ــد الس ــا أك ك

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 مــرشوع محاربــة العنــف ضــد النســاء والتوصيــات الصــادرة عنــه. 

مداخلة ممثل جماعة سيدي إيفني والمجلس اإلقليمي

ــرضورة  ــه، ب ــي، يف كلمت ــيدي إيفن ــة س ــس جاع ــب األول لرئي ــيد النائ ــاد الس أش

االقتــداء بالتجــارب املقارنــة واملارســات الفضــى الســباقة يف مجــال مناهضــة 

ظاهــرة العنــف، كــا أشــار إىل دور خاليــا التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف 

ــف. ــة ظاهــرة العن ــة يف محارب ــم االبتدائي ــى مســتوى املحاك ع

مداخلة ممثل المجلس العلمي المحلي 

افتتــح مداخلتــه باستشــهادات مــن القــرآن الكريــم ومن أقــوال النبــي )ص( متحورت 

حــول نبــذ العنــف داخــل األرسة وبــني األزواج، وأكــد أن اإلســالم ديــن أمــن وســالم، 

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 اإلســالم.
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توزيع المشاركات والمشاركين

y 133 :العدد اإلجمالي للمشاركين
y 35% نسبة مشاركة الرجال
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لقاء مدينة بني مالل 08 دجنبر 2016 �
مداخلة المنسق الجهوي لوكالة التنمية االجتماعية

بعــد كلمــة الرتحيــب بالحضــور، قــدم املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتاعيــة 

مبدينــة بنــي مــالل الســياق العــام الــذي نظمــت يف إطــاره الحملــة الرابعــة عــرش 

ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، كــا أكــد عــى أن العنــف مبختلــف أشــكاله انتهــاك 

لحقــوق املــرأة واإلنســان ملــا لــه مــن آثــار ســلبية عــى األفــراد واملجتمــع.

مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

ــة وزارة التضامــن  ــة ممثل  واســتمرت أشــغال اللقــاء التواصــي التحســيي مبداخل

ــنة  ــذه الس ــعار ه ــا بش ــن خالله ــرت م ــة، ذك ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي وامل

ــة  ــف، وجــل املنجــزات املتعلق ــز عــى مرتكــب العن ــة ترك ــن دالل ــه م ــا يحمل وم

ــة إىل  ــرة، باإلضاف ــة بالظاه ــر املعرف ــال، وبتطوي ــذا املج ــي يف ه ــار الترشيع باإلط

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 

ــي.  ــات القطــب االجتاع مكون

مداخلة ممثل اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

وقــد تلتهــا مداخلــة ممثــل اللجنــة الجهويــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان 

ــي  ــوم العامل ــي للي ــياق التاريخ ــا بالس ــن خالله ــر م ــي ذك ــالل، الت ــي م ــة بن مبدين

ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، وكــذا بأهميــة الحــراك الــذي عرفــه مجــال الدفــاع 

عــن حقــوق املــرأة باملغــرب يف العقــود األخــرة، ســواء يف مــا يخــص مدونــة األرسة، 

ــاس  ــة قي ــات القــارصات... وأكــد عــى أهمي ــون الجنســية، أو تشــغيل الفتي أو قان

ــة.  ــات العمومي ــر يف السياس ــات تأث ــن معطي ــره م ــا توف ــرة مل ــذه الظاه ــم ه حج

ــة  ــان ملناهض ــوق اإلنس ــوي لحق ــس الجه ــات املجل ــم توصي ــل أه ــر املتدخ وذك

العنــف ضــد النســاء مبــا يف ذلــك:
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y الحرص على عدم اإلفالت من العقاب للمعنف؛

y مراجعة التدابير والنصوص القانونية؛

y ،محاربة التمييز والعنف على أساس الجنس

y االستناد على الفصل 19 من الدستور لتعزيز المساواة بين الجنسين؛

y التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة؛

y  وضــع اليــات اليقظــة والتتبــع والتنســيق بيــن المكونــات المؤسســاتية والغيــر
مؤسساتية؛

y إشراك المجتمع المدني في وضع اليات مناهضة العنق ضد المرأة؛

مداخلة ممثل جمعية محامي الشباب بني مالل         

ــة محامــي الشــباب بنــي مــالل، فقــد متحــورت حــول  ــة ممثــل جمعي أمــا مداخل

ــم  ــى تجري ــدا مقت ــف ضــد النســاء، وتحدي ــة العن ــون محارب عــرض مــرشوع قان

التحــرش الجنــي، فعــرض بذلــك دواعــي وســياقات املــرشوع، مبــا يف ذلــك تفــي 

ــر واإلجــراءات املتبعــة. ــة التداب ظاهــرة العنــف ومحدودي

كا قدم مالحظات حول الجانب الشكي للمرشوع، واملتمثلة أساسا يف:

y التسمية والعنوان؛

y غياب الديباجة؛

y .عدم دقة اللغة المستعملة والمصطلحات

y الورقة التقديمية لنصوص المشروع؛

y  ــه ــا يفرغ ــي مم ــون الجنائ ــن القان ــة م ــاب خــاص باألحــكام الزجري إقحــام ب
ــواه؛ مــن محت

y كثرة اإلحاالت على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛

y مشروع مجزأ مفتقد للرؤيا؛

y مشروع القانون لم يضع تعريفا واضحا لجريمة التحرش الجنسي؛

y إشكالية اإلثبات: إقرار المتهم أو وجود الشهود؛

y .غياب تصور واضح الفتقاده لمبدأ التشاركية
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واختتــم ممثــل املحامــني الشــباب مداخلتــه بــرضورة فتــح حــوار وطنــي لتأســيس 

ــح  ــون واض ــرشوع قان ــداد م ــات إلع ــع الفعالي ــه جمي ــارك في ــي تش ــاق وطن ميث

ــاء. ــد النس ــف ض ــة العن ملناهض

مداخلة ممثلة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة

ــد  ــرأة، فق ــوق امل ــة لحق ــة الدميوقراطي ــة الرابط ــة ممثل ــق مبداخل ــا يتعل ــا في أم

ركــزت عــى التعريــف بالرابطــة كفدراليــة تعمــل عــى املســاواة واملواطنــة للدفــاع 

عــن حقــوق النســاء، تتوفــر عــى مراكــز الســتقبال النســاء ضحايــا العنـــف واللــوايت 

ــه  ــاد والتوجي ــتاع واإلرش ــي واالس ــم النف ــن الدع ــر له ــة، وتوف ــة صعب يف وضعي

ــات يف الحــاالت الشــديدة. ــواء النســاء املعنف ــز إلي ــة ملراك ــوين، باإلضاف القان

ــة  ــر دولي ــات وتقاري ــا، إىل بعــض إحصائي ــة، مــن خــالل مداخلته وأشــارت الفدرالي

ووطنيــة رســمية لســنتي 2014 و2015، حيــث يحتــّل املغــرب مراتــب متدنيــة 

ــة  ــرأة، إضاف ــة للم ــاركة االقتصاديّ ــد املش ــى صعي ــنْي، وع ــني الجنس ــاوت ب يف التف

إىل اســتفحال مظاهــر الهشاشــة والتفاوتــات والتمييــز يف املجــاالت االقتصاديــة 

ــد  ــة وتصاع ــد مأسس ــن ض ــه معانته ــاء، تفاقم ــد النس ــة ض ــة والثقافي واالجتاعي

ــام  ــالل األرق ــن خ ــخصية م ــات الش ــاس بالحري ــوع واملس ــى الن ــي ع ــف املبن العن

ــنة 2015.  ــارزة لس ــاالت الب والح

كــا أوصــت املتدخلــة بــرضورة وضــع آليــات مؤسســاتية لتغيــر العقليــة الذكوريــة، 

ووضــع قانــون شــامل يؤطــر مجــاالت ووســائل محاربــة العنــف، ومأسســة التنســيق 

بــني مختلــف الفاعلــني عــى املســتوى الجهــوي واملحــي، وخلــق وحــدات متمركــزة 

ومتخصصــة تقــدم طيلــة 24 ســاعة املســاعدة للمعنفــات، وتأطــر اإلصالحــات 

الترشيعيــة، وتوفــر مؤسســات إليــواء املعنفــات، والرفــع مــن كفــاءات الفاعلــني يف 

هــذا امليــدان، باإلضافــة إىل توفــر اإلمكانيــات املاديــة، وإقــرار اإلجــراءات الوقائيــة، 

وإلزاميــة اإلبــالغ يف حــوادث العنــف ومنــع الوســاطة يف حــاالت العنــف الزوجــي.
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مداخلة ممثلة جمعية إنصات

تطرقــت ممثلــة جمعيــة إنصــات مــن خــالل مداخلتهــا إىل عــرض النشــاط اليومــي 

الــذي تقــوم بــه جمعيــة إنصــات ببنــي مــالل والــذي ينبنــي عــى تقديــم خدمــات 

ــة  ــرى جه ــدن وق ــف م ــن مختل ــات م ــات القادم ــاء املعنف ــدة النس ــة لفائ قانوني

تادلــة أزيــالل، وذلــك مبســاعدتهن يف رفــع الدعــاوى القضائيــة وتنصيــب املحامــني 

ومرافقتهــن لــدى الســلطات األمنيــة املختصــة، وخدمــات إداريــة مبســاعدتهن 

ــات يف  ــواء الحاضن ــكنى وإي ــواهد الس ــاء وش ــاد لألبن ــود اإلزدي ــى عق ــول ع للحص

ــات  ــر الحاضن ــع توف ــات م ــا 4 أمه ــأوي حالي ــذي ي ــالل ال ــي م ــدس ببن ــز الق مرك

ألطفالهــن، وتوفــر هــذه الخدمــات مــن خــالل تدخــالت أعضــاء املكتــب، وكــذا مــن 

ــة يف هــذا املجــال. ــه 8 مســاعدات اجتاعي ــذي تقــوم ب ــارش ال خــالل العمــل املب

وقــد وقفــت املتدخلــة عــى إحصائيــات يف عــدد النســاء املعنفــات يف هــذا الجهــة 

الوافــدات عــى الجمعيــة، حيــث بلــغ عددهــن 460 حالــة يف ســنة 2010، وعالجــت 

ــف  ــرأة إىل مختل ــث تتعــرض امل ــة يف ســنة 2013 حي ــن 640 حال ــر م ــة أك الجمعي

أنــواع العنــف ســواء العنــف الجســدي أو النفــي أو القانــوين أو االقتصــادي 

كطردهــن مــن بيــت الزوجيــة أو إجبارهــن عــى العمــل. كــا بينــت اإلحصائيــات 

ــة( والعاطــالت )50  ــف )188 حال ــر للعن ــوت يتعرضــن أك ــات البي ــأن النســاء رب ب

حالــة( ثــم الخادمــات )31 حالــة( كــا تتعــرض النســاء الــذي تــرتاوح أعارهــن بــني 

ــف  ــة( إىل عن ــنة )53 حال ــنة و48 س ــني  29س ــة( وب ــنة )935 حال ــنة و28 س 19 س

اإلجبــار عــى العمــل. 

مداخلة ممثلة جمعية المبادرة النسائية 

ــوزارة التضامــن  ــادرة النســائية بالدعــم القــوي ل فيــا أشــادت ممثلــة جمعيــة املب

واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة 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 

وعالــة خريبكــة لهــذا امللــف الــذي تتبنــاه الجمعيــة منــذ ســنوات.
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وأشــارت يف كلمتهــا إىل أن بالدنــا كانــت ســباقة للنهــوض بأوضــاع املــرأة املغربيــة عر 

انخراطهــا وتوقيعهــا عــى كل االتفاقيــات الدوليــة التــي تناهــض كل أشــكال التمييــز 

ضــد املــرأة وتنــص عــى املســاواة بــني الجنســني، وأضافــت أن دســتور 2011 نــص 

عــى احــرتام حقــوق اإلنســان كــا هــي متعــارف عليهــا دوليــا، وأكــدت أن جمعيــة 

ــتاع  ــي لالس ــز إقليم ــيس مرك ــباقة إىل تأس ــي الس ــة ه ــائية بخريبك ــادرة النس املب

والتوجيــه باعتبــاره أول تجربــة ناجحــة عــى مســتوى جهــة الشــاوية ورديغــة ككل. 

كــا أضافــت أن الجمعيــة تشــتغل يف إطــار مــن الرشاكــة البنــاءة مــع وزارة التضامن 

ــة  ــم خريبك ــة إقلي ــدي وعال ــس البل ــة واملجل ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي وامل

وخليــة العــدل واألمــن والــدرك وهيئــات املحامــني والصحــة والتعــاون الوطنــي.

ويف ختــام هــذا اللقــاء طرحــت العديــد مــن القضايــا العالقــة مــن طــرف الحضــور، 

ــد  ــدر ض ــي تص ــكام الت ــة األح ــة، كنوعي ــارة القانوني ــع االستش ــا طاب ــب عليه غل

ــف يف  ــرسي، والعن ــاض ال ــة، واإلجه ــة إعاق ــف ضــد النســاء يف وضعي ــي العن مرتكب

ــة  ــق الدولي ــني املواثي ــدام ب ــالق، واالصط ــارصات، والط ــروي، وزواج الق ــال الق املج

ــوع  ــول موض ــات ح ــرح مالحظ ــة إىل ط ــرب، باإلضاف ــة للمغ ــة الثقافي والخصوصي

ــرتام  ــة »اح ــعار الحمل ــة«، وش ــن العمومي ــاء يف األماك ــد النس ــف ض ــة »العن الحمل

ــة«.  ــرأة رجول ــف ضــد امل ــة، العن ــرأة رجول امل
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توزيع المشاركات والمشاركين

y  العدد اإلجمالي للمشاركين: 76 مشارك ومشاركة
y  45% نسبة مشاركة الرجال
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لقاء مدينة سيدي بنور 14 دجنبر 2016 �

مداخلة السيد الكاتب العام لعمالة إقليم سيدي بنور

اســتهل الســيد محمــد شــفيق، الكاتــب العــام لعالــة ســيدي بنــور، كلمتــه بالشــكر 

ــم  ــات الســيد عامــل اإلقلي ــغ تحي ــاء، وبتبلي ــم هــذا اللق ــل للقامئــني عــى تنظي الجزي

ــة الرابعــة عــرش ملناهضــة  ــدرج يف إطــار الحمل ــي تن ــدوة الت للمشــاركني يف هــذه الن

ــرب  ــا املغ ــرط فيه ــي انخ ــة الت ــات الدولي ــرا إىل االلتزام ــاء، مش ــد النس ــف ض العن

واملرجعيــات الدســتورية والقانونيــة والترشيعيــة املغربيــة التــي أولــت أهميــة بالغــة 

للنهــوض بوضعيــة النســاء ضحايــا العنــف وحايتهــن 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 بــني األماكــن التــي تشــهد نســبا 

ــا مختلــف الفاعلــني واملتدخلــني  مرتفعــة مــن العنــف املــارس ضــد النســاء، داعي

املرشفــني عــى تأمــني وتدبــر الفضــاءات العامــة للعمــل عــى الحــد مــن اســتفحال 

ــع  ــرضوري يف املجتم ــم وال ــر األه ــرأة العن ــة امل ــينة، وحاي ــرة املش ــذه الظاه ه

وتقديــم الدعــم اإلنســاين والقانــوين واألمنــي، بــل وانخــراط الجميــع يف هــذه 



56

املنظومــة، وتجــاوز حــدود العمــل املناســبايت إىل انشــغال يومــي ألن يف حايــة املــرأة 

ــة لــألرسة واملجتمــع. حاي

مداخلة رئيس المجلس العلمي المحلي بسيدي بنور

ــور، إىل  تطــرق الســيد أحمــد العمــراين، رئيــس املجلــس العلمــي املحــي بســيدي بن

ظاهــرة العنــف، مصنفــا إيــاه بالظلــم املســلط عــى املــرأة، حيــث أصبــح العلنــي منــه 

ــا  ــراف، خالف ــادات واألع ــد والع ــة تحــت ســتار التقالي ــا يجــري خفي ــل م ــال مقاب قلي

للتوجيــه اإلســالمي واإللهــي. معــززا ذلــك بنصــوص قرآنيــة وأحاديــث نبويــة رشيفــة. 

ــروف  ــة، والظ ــه، كالبيئ ــة في ــباب املوقع ــه، واألس ــف، وأنواع ــوم العن ــح مفه وأوض

ــرأة،  ــق امل ــلبية يف ح ــة الس ــار الثقاف ــة، وانتش ــر والبطال ــة، كالفق ــية الصعب املعيش

خاصــة األمثــال الشــعبية التــي تقــوم بــدور خطــر يف إذكاء العنــف ضــد املــرأة، وعدم 

إعطائهــا املكانــة الحقيقيــة التــي حباهــا إياهــا الــرشع الحكيــم، باإلضافــة إىل ضعــف 

الــوازع الدينــي وســوء الفهــم للنصــوص الرشعيــة، مشــرا 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

ــة العامــة يف وقــف  ــك، دور النياب ــل املل ــب وكي ــور، نائ ــق بن ــاول الســيد الصدي تن

العنــف املــارس ضــد املــرأة، وأشــار إىل أن املــرشع مل يعــط تعريفــا دقيقــا للعنــف 

وإمنــا أورد مجموعــة مــن القوانــني التــي تجــرم العنــف ضــد املــرأة، مبــا فيــه العنــف 

ــه األكــر  الجســدي والنفــي واالقتصــادي والجنــي، ســيا العنــف الجنــي لكون

مارســة باألماكــن العموميــة.

ــح  ــد أوض ــرة، فق ــذه الظاه ــة ه ــة يف معالج ــة العام ــص دور النياب ــا يخ ــا يف م  أم

ــع،  ــتقرار املجتم ــان اس ــة وض ــى حاي ــهر ع ــة تس ــلطة القضائي ــار الس ــه باعتب أن

ــال  ــل بالنســاء واألطف ــا التكف ــى إحــداث خالي ــات ع ــدل والحري ــت وزارة الع عمل

ضحايــا العنــف مبختلــف محاكــم اململكــة، تعمــل إىل جانــب خاليــا أخــرى واملجتمــع 

املــدين، وذلــك اعتــادا عــى مســاعدات اجتاعيــات يقمــن بــدور اجتاعــي ونفــي 
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ــات، مشــرا إىل  ــدة النســاء املعنف ــه ومســاعدة لفائ ــن اســتقبال واســتاع وتوجي م

املــادة 53 مــن مدونــة األرسة التــي تعطــي الحــق للنيابــة العامــة إلرجــاع الزوجــة 

ــكاالت  ــه إش ــادة يواج ــذه امل ــق ه ــرد، إال أن تطبي ــة الط ــة يف حال ــت الزوجي إىل بي

خاصــة يف حالــة رفــض الــزوج إرجــاع زوجتــه املطــرودة لبيــت الزوجيــة، مــا يوضــح 

اإلشــكاليات القانونيــة التــي تعيــق حايــة املــرأة املعنفــة.

مداخلة ممثل المجتمع المدني الحقوقي

مــن جهتــه، أشــار الســيد محمــد معــزوز، محامــي وفاعــل حقوقــي، إىل أنــه ال يجــب 

ــا إىل  ــا، داعي ــرأة وأبنائه ــد امل ــه ترشي ــب عن ــا إذا ترت ــا مرشوع ــالق حق ــار الط اعتب

ســن قوانــني كفيلــة بضــان حقــوق املــرأة ومســاواتها مــع الرجــل. واعتــر الســيد 

ــه  ــا، إال أن ــف ضــد النســاء إيجابي ــة العن ــق مبحارب ــون املتعل معــزوز مــرشوع القان

ــل يشــمل  ــف ضــد النســاء، ب ــر فقــط عــى العن ــث ال يقت ــق، حي صعــب التطبي

أيضــا العنــف ضــد األصــول.

وأكــد عــى أهميــة اســتحضار الديــن اإلســالمي، الــذي راعــى حقــوق البــرش وقطــع 

دابــر الكراهيــة اتجــاه املــرأة. 

مداخلة ممثل وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

ــوزارة، اإلنجــازات الوطنيــة  ــه، اســتعرض الســيد عــي الرحــاوي، ممثــل ال مــن جهت

ــاين  ــة العنــف ضــد النســاء، ســواء املنجــزات املتعلقــة باملجــال الث يف مجــال محارب

ــة  ــراء ملناهض ــاز 39 إج ــم إنج ــث ت ــرام« 2016-2012، حي ــة »إك ــة الحكومي للخط

جميــع أشــكال العنــف والتمييــز ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، أو تلــك املتعلقــة 

ــة كل  ــة ومكافح ــة املناصف ــق بهيئ ــون املتعل ــرشوع القان ــي، كم ــار الترشيع باإلط

أشــكال التمييــز الــذي متــت املصادقــة عليــه مبجلــس النــواب 10 مــاي 2016 وتــم 

تقدميــه مبجلــس املستشــارين، واملصادقــة النهائيــة عــى مــرشوع القانــون املتعلــق 

بإحــداث املجلــس االستشــاري لــألرسة والطفولــة 21 يونيــو 2016، وصــدر بالجريــة 

الرســمية بتاريــخ 15 غشــت 2016. فيــا صــادق مجلــس النــواب عى مــرشوع قانون 

محاربــة العنــف ضــد النســاء 20 يوليــو 2016، وتــم تقدميــه مبجلــس املستشــارين، 
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وتــم تعديــل الفصــل 475 مــن القانــون الجنــايئ املتعلــق بــزواج الفتيــات القــارصات 

ــزواج مــن  ــق بحــذف حــق املغــرر يف ال ــذي يتعل ــر واالختطــاف، وال ــا التغري ضحاي

الفتــاة القــارص املغــرر بهــا، ومتابعتــه قضائيــا، وكــذا مراجعــة القانــون رقــم 14.05 

املتعلــق بــرشوط فتــح مؤسســات الرعايــة االجتاعيــة وتدبرهــا وتغيــره مبــرشوع 

قانــون 65-15 الــذي أحيــل عــى مجلــس املستشــارين. 

ــر  ــل تطوي ــة بالظاهــرة، مــن قبي ــر املعرف ــة بتطوي ــا اســتعرض املنجــزات املتعلق ك

ــع  ــاء، وتوقي ــد النس ــف ض ــول العن ــاتية ح ــة املؤسس ــة املعلوماتي ــل املنظوم وتفعي

بروتوكــول التعــاون بــني وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة وزارة 

العــدل والحريــات، ووزارة الصحــة، واملديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، والــدرك 

ــذا  ــرشكاء، وك ــدى ال ــايت ل ــق املعلوم ــن التطبي ــة م ــخة الثاني ــت النس ــي، وتثبي املل

إصــدار دليــل الخاليــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء املعنفــات عــى مســتوى املحاكــم 

واملستشــفيات العموميــة، ومراكــز الرشطــة والــدرك امللــي بهــدف التعريــف بهــذه 

ــهيل  ــع تس ــا، م ــي تقدمه ــات الت ــرتايب والخدم ــد ال ــى الصعي ــودة ع ــا املوج الخالي

ــات  ــة التواصــل بــني الــرشكاء املعنيــني. باإلضافــة إىل املنجــزات املتعلقــة باآللي عملي

املؤسســاتية للوقايــة مــن العنــف، كاملرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، واملنجــزات 

املتعلقــة بآليــات التكفــل بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف، وتلــك الخاصــة مبجــال 

ــة بالظاهــرة. التحســيس والتوعي

مداخلة ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 

ــة  ــة لحقــوق اإلنســان بجه ــة الجهوي ــة اللجن ــة نوعــم، ممثل ــت الســيدة نادي تناول

ــى  ــارس ع ــف امل ــبة العن ــول لنس ــاع امله ــرة االرتف ــطات، ظاه ــاء س ــدار البيض ال

املــرأة، خاصــة يف األماكــن العموميــة، مشــرة إىل العنــف الجســدي والجنــي، ومــا 

ــات  ــات باإلثب ــة النســاء املعنق ــم مطالب ــث تت ــوين، حي ــف قان ــن عن ــه م ــب عن يرتت

واألدلــة، وإذا نتــج حمــل عــن فعــل االغتصــاب، فإنــه ال يثبــت نســبه إىل املغتصــب، 

ــة األرسة.  ــادة 147 مــن مدون ــك يف امل اســتنادا إىل أن املــرشع حســم ذل
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ــه املــرأة يف املؤسســات الســجنية، حيــث  كــا أشــارت إىل العنــف الــذي تتعــرض ل

ــة لحقــوق اإلنســان بتشــخيص أوضــاع الســجينات بالجهــة،  ــة الجهوي قامــت اللجن

ــة  ــة الخاص ــر الدولي ــرب للمعاي ــجنية باملغ ــة الس ــة السياس ــدى مالءم ــم م وتقيي

ــن. ــة حقوقه ــن أجــل ضــان حاي ــات م ــورت توصي ــوق الســجينات، وبل بحق

مداخلة ممثلة وزارة الصحة

اســتعرضت الســيدة خولــة الســواين، ممثلــة وزارة الصحــة بخليــة التكفــل بالنســاء 

ــاء،  ــد النس ــف ض ــة العن ــة يف محارب ــراط وزارة الصح ــات انخ ــف، آلي ــا العن ضحاي

حيــث قامــت بخلــق وحــدات اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف والتكفــل بهــن. ويف 

هــذا اإلطــار، اتخــذت املديريــة الجهويــة للصحــة مجموعــة مــن اإلجــراءات تتمثــل 

يف التكفــل املندمــج والشــامل بالنســاء ضحايــا العنــف، مــن خــالل إحــداث وحــدات 

التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف باملستشــفيات، وتعزيزهــا باملــوارد 

ــة  ــر الرشاك ــة إىل تطوي ــالزم، باإلضاف ــي ال ــل الطب ــني التكف ــة، وتأم ــة الالزم البرشي

ــم األنشــطة. والتنســيق، واملشــاركة يف النظــام اإلعالمــي وتقيي

أمــا يف مــا يخــص منهجيــة عمــل وحــدات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، فتعتمــد 

عــى تأمــني اســتقبال مالئــم واســتاع إيجــايب مــع احــرتام 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 تعيــني نقطــة ارتــكاز جهويــة مبصلحة 

الصحــة العموميــة واملراقبــة الوبائيــة، وجمــع معلومــات حــول ظاهــرة العنــف ضــد 

النســاء واألطفــال بالجهــة، مــع دراســة هاتــه املعلومــات وتحليلهــا، ودراســة آثارهــا 

ــم إرســالها إىل  ــة شــهرية يت ــداد حصيل ــوي، وإع عــى الصحــة عــى املســتوى الجه

ــة مســتمرة  ــم دورات تكويني ــك عــن تنظي ــوزارة الصحــة، ناهي ــة ل ــح املركزي املصال

لألطــر العاملــة يف وحــدات التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف.
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توزيع المشاركات والمشاركين

y العدد اإلجمالي للمشاركة: 90 مشاركة ومشارك
y  50% :نسبة مشاركة الرجال
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بعــد الكلمــة الرتحيبيــة، افتتــح املنســق الجهــوي لوكالــة التنميــة االجتاعيــة لجهــة 

ــة  ــام للحمل ــم الســياق الع ــاء التواصــي، بتقدي ــة واد الذهــب، أشــغال اللق الداخل

ــا مكونــات  الوطنيــة التحسيســية الرابعــة عــرش، التــي تســهر عــى تنظيمهــا جهوي

القطــب االجتاعــي، والتــي خصــص لهــا هــذه الســنة موضــوع »أماكــن عامــة آمنــة 

ــن  ــك م ــة« وذل ــرأة رجول ــة، احــرتام امل ــن النذال ــك م ــعار »خلي للنســاء« تحــت ش

ــي،  ــف الجســدي والنفــي والجن ــف أشــكال العن ــدارس مختل خــالل مناقشــة وت

التــي تواجههــا املــرأة املغربيــة يف األماكــن العموميــة.

 وقــد أشــار إىل أن هــذه الحملــة التحسيســية اســتهدفت مجموعــة مــن املــدن مــن 

ــف بشــكل  ــن العن ــات ال يطاله ــم أن النســاء الصحراوي ــة. رغ ــة الداخل ــا مدين بينه

كبــر كــا هــو عليــه الحــال يف مناطــق أخــرى مــن اململكــة. 

مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

ــة  ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــة وزارة التضام ــت ممثل ــك، قدم ــد ذل بع

ــف  ــوزارة يف مجــال مناهضــة العن ــا ال ــي حققته عرضــا تضمــن أهــم املنجــزات الت

ضــد النســاء ســواء عــى املســتوى الترشيعــي، املؤسســايت، تطويــر املعرفــة بالظاهــرة، 
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ــة  ــيس والتوعي ــف، والتحس ــا العن ــات ضحاي ــاء والفتي ــل بالنس ــات التكف ــر آلي توف

بالظاهــرة.

مداخلة ممثلة وكالة التنمية االجتماعية

وقــد تلتهــا مداخلــة ممثلــة وكالــة التنميــة االجتاعيــة لجهــة الداخلــة واد الذهــب، 

التــي متحــورت حــول: 

y  ــوض ــال النه ــي مج ــرب ف ــات المغ ــكل لتوجه ــام المهي ــار الع ــم اإلط تقدي
ــتورية،  ــات الدس ــة، المقتضي ــة للمملك ــات الدولي ــاء) االلتزام ــوق النس بحق
االلتزامــات الحكوميــة المعبــر عنهــا فــي البرنامــج الحكومــي، المخطــط 
ــة العنــف  التشــريعي للحكومــة الــذي جعــل إصــدار مشــروع قانــون محارب
ضــد النســاء مــن مشــاريع القوانيــن ذات األولويــة التــي يتعيــن إخراجهــا إلــى 
ــرام«  ــة »إك ــق المناصف ــي أف ــاواة ف ــة للمس ــة الحكومي ــود، الخط ــز الوج حي
2016-2012، التــي خصــص المجــال الثانــي منهــا لمكافحــة كل أشــكال التمييز 

والعنــف ضــد النســاء(. 

y :مبررات 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؛

ــد 	  ــف ض ــي للعن ــد الوطن ــي األول للمرص ــر الوطن ــج التقري ــتثار نتائ اس

ــرز  ــذي أف ــا، وال ــي يتضمنه ــات الت ــات واإلحصائي ــة املعطي النســاء وأهمي

ــة. ــن العمومي ــاء يف األماك ــد النس ــف ض ــب العن ــاع نس ارتف

ــة 	  تنامــي حــاالت التحــرّش بشــكل واضــح يف الشــوارع واألماكــن العمومي

ــداءات الجســدية والجنســية ضــد النســاء املارســة  ــاع نســبة االعت وارتف

يف األماكــن العموميــة انطالقــا مــن التحليــل اإلحصــايئ ملعطيــات املرصــد 

الوطنــي للعنــف ضــد النســاء؛

الوقــوف عــى املارســات الســلبية التــي تعــاين منهــا املــرأة املعنفــة عــى 	 

مســتوى الفضــاءات العامــة؛
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 توعيــة وتحســيس الفاعلــني عــى مســتوى تدبــر الشــأن العــام الوطنــي 	 

ــة  ــة التهيئ ــة خــالل عملي ــة وحائي ــر وقائي ــة اتخــاد تداب ــرتايب بأهمي وال

الخدمــات  وتأمــني  التحتيــة،  البنــى  وإنشــاء  والعمرانيــة،  التحرضيــة 

ــة. ــة الرضوري العمومي

y  منجــزات المنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتماعيــة فــي إطــار مناهضــة
العنــف ضــد النســاء:

املشــاركة يف الحمــالت الوطنيــة لوقــف العنــف ضــد النســاء محليــا بجهــة 	 

الداخلــة وادي الذهــب منــذ 2007؛

املساواة استقبال يف املشاريع للجمعيات؛ 	 

مواكبة حامي املشاريع؛ 	 

ــوزارة 	  ــع ال ــة م ــات برشاك ــرف الجمعي ــن ط ــة م ــاريع املقدم ــم مش دع

لســنتي 2016-2015 ضمــن املجــاالت التاليــة:

1. دعم مراكز االستقبال واالستاع والتوجيه للنساء ضحايا العنف

2. اإلدماج االجتاعي عر التمكني االقتصادي للنساء.

 3. دعم مراكز الوساطة األرسية.

4. اإلرشاد األرسي.

5. الرتبية الوالدية. 

6. النهوض بأطفال يف وضعية الشارع.

7. توفــر خدمــات التكفــل واملســاعدة االجتاعيــة للمســنني داخــل 

ــة. ــط األرسي الوس
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مداخلة ممثل التعاون الوطني

ــة  ــون مؤسس ــى ك ــه، ع ــي، يف مداخلت ــاون الوطن ــل التع ــد ممث ــه، أك ــن جهت وم

ــن الظاهــرة، ومعالجــة بعــض  ــر يف الحــد م ــي تســاهم بشــكل كب ــاون الوطن التع

ــة. ــة االجتاعي ــج الرعاي ــالل برام ــن خ ــة م ــا املرتتب مظاهره

توزيع المشاركات والمشاركين

y العدد اإلجمالي للمشاركين: 86 مشارك ومشاركة
y 60% :نسبة مشاركة الرجال
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يف إطــار الحملــة الوطنيــة الرابعــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء، التــي خصصــت 

ــة”، نظمــت  ــن العمومي ــف ضــد النســاء يف األماك ــا هــذه الســنة موضــوع “العن له

املنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتاعيــة بجهــة مراكــش آســفي، بتعــاون مــع 

مندوبيــة التعــاون الوطنــي بقلعــة الرساغنــة، يومــا دراســيا تحــت شــعار “مــن أجــل 

ــة  ــر بلدي ــر 2016 مبق ــس 15 دجن ــوم الخمي ــاح ي ــة للنســاء”، صب ــة آمن أماكــن عام

املدينــة.

المداخلــة األولــى: اإلنجــازات الوطنيــة فــي مجــال محاربــة العنــف ضــد 
النســاء

تطــرق الســيد يوســف الســطحي، ممثــل الــوزارة، للســياق العــام للحملــة الرابعــة 

عــرش ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، وللخصوصيــة التــي تعرفهــا حملة هذه الســنة، 

ــات، واســتعرض منجــزات  ــف املــدن والجه ــة تشــمل مختل ــث أصبحــت الحمل حي

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 املنجــزات 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.

ــف  ــن ظاهــرة العن ــد م ــي الح ــة ف ــة العام ــة: دور النياب ــة الثاني المداخل
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 باإلجــراءات التــي يضمنهــا لهــن القانــون.

ــاء  ــل بالنس ــاس يف التكف ــوق الن ــز حق ــه مرك ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــرت بال ــا ذك ك

ــات الخاصــة بالشــكايات  ــام واإلحصائي ــف وإيوائهــم، مشــرة إىل األرق ــا العن ضحاي

والقضايــا الرائجــة امــام املحكمــة االبتدائيــة بقلعــة الرساغنــة واملتعلقــة بالظاهــرة، 

ــع  ــل م ــة يف التعام ــة العام ــل النياب ــرتض عم ــي تع ــكاالت الت ــض اإلش ــت بع وبين

الظاهــرة، ســواء تلــك التــي تتطلــب تدخــل املــرشع لســن قوانــني جديــدة للحــد 

مــن الظاهــرة، أو تلــك املتعلقــة بعمــل بعــض املصالــح املتدخلــة كمندوبيــة وزارة 

الصحــة، وطالبــت بــأن تقــوم املســاعدات االجتاعيــات باملراكــز الصحيــة بإرســال 

نســخ مــن املحــارض املحــررة للنســاء ضحايــا العنــف مبــارشة بعــد تحريرهــا 

ــة.  ــق العدال ــاعدة يف تحقي للمس

المداخلــة الثالثــة: دور مركــز حقــوق النــاس فــي التكفــل بالنســاء 
ضحايــا العنــف

ــة باملركــز،  ــاس، ورقــة تعريفي قــدم الســيد محمــد زروال، رئيــس مركــز حقــوق الن

وبالــدور الــذي يقــوم يف التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، وذلــك مــن خالل اســتقبال 

املعنفــات وإيوائهــم، والتخفيــف مــن معاناتهــم والعمــل عــى إدماجهــم مبســاعدة 

ــاج  ــاهمت يف اإلدم ــي س ــاءات، الت ــغيل والكف ــاش التش ــة إلنع ــة الوطني ــن الوكال م

االجتاعــي لـــ24 امرأة. 
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ــواء،  ــز اإلي ــاص مبراك ــالت خ ــرت تحم ــراج دف ــة إخ ــى أهمي ــيد زروال ع ــد الس وأك

والرفــع مــن قيمــة الدعــم املــايل ملراكز اإليــواء، باإلضافــة إىل دعــوة اإلعــالم للتعريف 

بالظاهــرة وتقديــم مــؤرشات حقيقيــة.

المداخلة الرابعة: اإلسالم اول من تصدى للعنف ضد النساء

مــن جهتهــا، تطرقــت الســيدة ســمرة الســامري، ممثلــة املجلــس العلمــي املحــي، 

لظاهــرة العنــف ضــد النســاء مــن الوجهــة الدينيــة، وذكــرت بســبق اإلســالم 

لالهتــام باملــرأة، حيــث حــدد طبيعــة العالقــة بــني املــرأة والرجــل، وحــارب النظــرة 

ــة،  ــة واألحاديــث النبوي ــات القرآني ــة للمــرأة، مســتحرضة مجموعــة مــن اآلي الدوني

التــي تطرقــت لوضعيــة املــرأة وحقوقهــا، وتكريــم اإلســالم لهــا أمــا وأختــا وزوجــة.

ــة هــذه  ــني عــن أهمي ــث أعــرب جــل املتدخل ــاش، حي ــاب النق ــح ب ــم فت هــذا، وت

ــة  الحمــالت للتحســيس بخطــورة الظاهــرة ورضورة معالجــة أســبابها بتبنــي مقارب

حقوقيــة، ناهيــك عــن االهتــام بالتنشــئة االجتاعيــة، ســواء عــى مبختلــف أســالك 

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 النزيــالت. 
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توزيع المشاركات والمشاركين

y العدد اإلجمالي للمشاركين: 46 مشاركة ومشارك
y 59% :نسبة الرجال المشاركين
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لقاء مدينة وجدة 19 دجنبر 2016 �

يشكل العنـــف ضـــد النســـاء بكل أشــكاله، الجســدي والنفي والجني 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. 

ــد  ــف ض ــي للعن ــد الوطن ــزه املرص ــذي أنج ــي األول، ال ــر الوطن ــتنادا إىل التقري واس

ــا اســتقبال النســاء  ــات املســتقاة مــن خالي ــات واإلحصائي ــاء عــى املعطي النســاء بن

ــز  ــفيات ومراك ــة واملستش ــم اململك ــتوى محاك ــى مس ــودة ع ــف املوج ــا العن ضحاي

الرشطــة ومراكــز الــدرك امللــي، فــإن الشــارع العــام يعتــر مــن بــني األماكــن التــي 

تشــهد نســبا مرتفعــة مــن العنــف الجســدي املــارس ضــد النســاء، حيث تم تســجيل 

ــل 54.9 ســنة 2013. مــا يقــارب %53.7 مــن حــاالت العنــف ســنة 2014 مقاب
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يف هــذا اإلطــار، نظمــت املنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتاعيــة لقــاء جهويــا 

مبدينــة وجــدة تحــت شــعار “مــن أجــل أماكــن عامــة آمنــة للنســاء” يــوم اإلتنــني 

19 دجنــر 2016.

المداخلــة األولــى: اإلنجــازات الوطنيــة فــي مجــال محاربــة العنــف ضــد 
النســاء

تطــرق الســيد يوســف الســطحي، ممثــل الــوزارة، للســياق العــام للحملــة الرابعــة 

ــذه  ــة ه ــا حمل ــي تعرفه ــة الت ــاء، وللخصوصي ــد النس ــف ض ــة العن ــرش ملناهض ع

الســنة، فالحملــة الوطنيــة تشــمل اليــوم مختلــف املــدن والجهــات، واســتعرض يف 

عــرض مفصــل منجــزات الــوزارة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء، واملتعلقــة 

بـــاإلطار الترشيعــي، وتطويــر املعرفــة بالظاهــرة، باإلضافــة إىل اآلليــات املؤسســاتية 

العنــف،  والفتيــات ضحايــا  بالنســاء  التكفــل  العنــف، وآليــات  للوقايــة مــن 

ــة. ــيس والتوعي والتحس

ليتم بعد ذلك عرض وصلة إشهارية تعرف بظاهرة العنف ضد النساء.

المداخلة الثانية: دور الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف 

ــة  ــة االبتدائي ــدى املحكم ــك ل ــل املل ــة وكي ــظ، نائب ــة عمي ــيدة فتيح ــت الس تطرق

بوجــدة، إىل دور الخليــة املحليــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف التــي تســتقبلها 

النيابــة العامــة، مــن اســتقبال الضحيــة إىل حــني تحريــك مســطرة الدعــوى العامــة، 

ــة. ــة خــالل هــذه املرحل ــواء والدعــم النفــي والحاي باإلضافــة إىل توفــر اإلي

وأشــارت إىل حاجــة هــذه الخليــة، عــى غــرار مختلــف الخاليــا، إىل تكويــن األطــر 

ــة املختصــة يف جميــع مراحــل التدخــل  مــن جهــة، وحاجتهــا إىل املــوارد البرشي

مــن جهــة ثانيــة.

المداخلــة الثالثــة: دور جمعيــة عيــن غــزال 2000 فــي التكفــل بالنســاء 
ضحايــا العنف

ــزال 2000، عرضــا حــول  ــة عــني الغ ــة جمعي ــة زاوي، ممثل قدمــت الســيدة كاميلي

ــواء  ــى إي ــل ع ــي تعم ــدة الت ــة وج ــدة مبدين ــر الوحي ــي تعت ــا الت ــة جمعيته تجرب
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واســتقبال النســاء املعنفــات، إىل جانــب الخليــة املحليــة والجهويــة للتكفــل بالنســاء 

ضحايــا العنــف، باإلضافــة إىل االشــتغال يف مجــال التمكــني االقتصــادي لهــذه الفئــة 

الهشــة، والرتافــع عــى قضايــا تهــم املــرأة يف إطــار التشــبيك مــع الجمعيــات الوطنية، 

ــرار،  ــات الق ــل مؤسس ــائية داخ ــة النس ــم التمثيلي ــني ودع ــات قوان ــم مقرتح كتقدي

واالنفتــاح عــى قضايــا النســاء املهاجــرات يف وضعيــة الهشاشــة.

ــف  ــن والتخفي ــات وإيوائه ــتقبال املعنف ــى اس ــة ع ــل الجمعي ــارت إىل عم ــا أش ك

ــتقبال  ــات االس ــر خدم ــالل توف ــن خ ــن، م ــى إدماجه ــل ع ــن والعم ــن معاناته م

ــق  ــة ســالمة املســتفيتات عــن طري ــواء االســتعجايل، وتأمــني حاي واالســتاع، واإلي

تجهيــز املركــز بكامــرات املراقبــة والتعاقــد مــع محللــة نفســانية ومحامــي يتــوىل 

ــات  ــات تســتجيب لحاجي ــة إىل تكوين ــة، إضاف ــات القانوني ــع امللف الســهر عــى تتب

الفئــات املســتهدفة، ويســهم يف تحقيــق االندمــاج االجتاعــي، شــاكرة كل املتدخلــني 

ــوم. ــه الي الذيــن ســاهموا يف مســاعدة املركــز للوصــول إىل مــا هــو علي

المداخلة الرابعة: اإلطار القانوني لمحاربة العنف ضد النساء 

ــدة، إىل  ــوق بوج ــة الحق ــة بكلي ــتاذة جامعي ــي، أس ــة فاطم ــيدة يامن ــارت الس أش

خطــورة انتشــار ظاهــرة العنــف وأثرهــا عــى املســتوى األرسي واالقتصــادي، وأكــدت 

ــة  ــعار الحمل ــرت أن ش ــة. واعت ــني الدولي ــر بالقوان ــع ويتأث ــريب يتب أن املــرشع املغ

ــة، بالرغــم مــن كــون الفضــاءات الخاصــة  ــة يقتــر عــى األماكــن العمومي الوطني

هــي التــي تتعــرض فيهــا النســاء للعنــف أكــر، وطالبــت بــرضورة مأسســة الوســاطة 

ــا  ــايئ. ك ــاز القض ــدرات الجه ــة ق ــرب وتقوي ــاء باملغ ــص يف القض ــة والتخص األرسي

طالبــت بــرضورة تنزيــل قوانــني زجريــة لحايــة املــرأة والطفــل يف حــاالت الطــالق، 

ــارصات  ــال زواج الق ــكام، دون إغف ــذ األح ــات لتنفي ــائل اإلثب ــى وس ــديد ع والتش

وعمــل القــارصات..

ــة هــذه  ــني عــن أهمي ــث أعــرب جــل املتدخل ــاش، حي ــاب النق ــح ب ــم فت هــذا، وت

ــي  ــاءات للتحســيس بخطــورة الظاهــرة، ورضورة معالجــة أســبابها، ســواء بتبن اللق
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مقاربــة حقوقيــة، أو االهتــام بالتنشــئة االجتاعيــة عــى مســتوى أســالك التعليــم 

ــرأة  ــة امل ــون كرام ــة تص ــة مجتمعي ــق ثقاف ــل خل ــن أج ــتوى األرسة م ــى مس أو ع

ــا: ــات، منه ــا. وأســفر اللقــاء عــن مجموعــة مــن التوصي وتحفــظ حقوقه

y  ــي ــة، وف ــررات التربوي ــع المق ــي جمي ــية ف ــة الجنس ــاج التربي ــرورة إدم ض
ــرش؛ ــن التح ــد م ــتويات، للح ــع المس جمي

y  ــة الزوجــة المطــرودة ــي لضمــان أمــن وحماي ــى المدخــل القانون العمــل عل
مــن بيــت الزوجيــة، فــي حالــة امتنــاع الــزوج عــن تطبيــق مــا هــو منصــوص 
عليــه فــي المــادة 53 مــن مدونــة األســرة، بترتيــب جــزاء عنــد عــدم امتثالــه؛

y  ــال ــا إهم ــي قضاي ــة ف ــا، خاص ــكام وتنفيذه ــدار االح ــروط إلص ــر الش توفي
األســرة ودعــاوي النفقــة، التــي رغــم تنصيــص القانــون علــى مــدة تصــل إلــى 

ــة؛ ــة الفعلي شــهر فهــي تتجــاوزه مــن الناحي

y  ــى شــهادة ــة تعطــي لألمهــات الحــق فــي الحصــول عل إيجــاد صيغــة قانوني
ــة النزاعــات األســرية؛  ــي حال ــم للمــدارس ف ــادرة ألطفاله مغ

y  التوســع فــي قبــول وســائل إثبــات العنــف الممــارس علــى النســاء، خاصــة مــا
يتعلــق بالتحــرش الجنســي؛

y توفير أطباء نفسانيين وعلماء اجتماع لفهم الظاهرة ومعالجتها؛

y  ــه ــرم ذات ــع يحت ــق مجتم ــرة لخل ــات الصغي ــس الفئ ــة تالم ــيس لمقارب التأس
ــف؛ ــذ العن وينب

y  ــن أداء ــاع ع ــات )االمتن ــاالت اإلثب ــي ح ــة ف ــة المطروح ــكاليات القانوني اإلش
ــهادة(؛ الش

y  ســن أحــكام زجريــة فــي قضايــا العنــف الممــارس علــى النســاء، بمــا يضمــن
لهــن الحمايــة القانونيــة؛

y .إشكالية القوانين المؤطرة إلشكالية العنف الممارس على النساء

y  ــدم ــة( وع ــي )بالفاتح ــزواج العرف ــتمرارية ال ــع اس ــع م ــر للقط ــع تدابي وض
ــق؛ التوثي
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y  إيجــاد حلــول إشــكالية االغتصــاب الــذي يقــع ضمــن زنــى المحــارم، وتســجيل
األطفــال الناتجيــن عنــه؛

y  العمــل علــى تقييــد الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي إثبــات المــادة الجنائيــة
ــاة  ــدى القض ــص ل ــز التخص ــبا( وتركي ــراه مناس ــن ماي ــم ضم ــي يحك )القاض

)التخصــص فــي القضــاء(؛

y .ضرورة إحداث مؤسسة الوساطة األسرية

توزيع المشاركات والمشاركين

y العدد اإلجمالي: 86 مشاركة ومشارك
y نسبة مشاركة الرجال: 34 بالمائة



74



75

المحطة الثالثة
اختتام فعاليات الحملة الوطنية الـ14

لوقف العنف ضد النساء
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اللقاء الختامي للحملة 

ترأســت الســيدة بســيمة الحقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 

ــوم الجمعــة 23 دجنــر 2016 بقــر املؤمتــرات بالصخــرات،  ــاح ي ــة، صب االجتاعي

ــاء،  ــد النس ــف ض ــة الـــ14 لوقف العن ــة الوطني ــي للحمل ــاء الختام ــات اللق فعالي

والــذي متيــز بحضــور أعضــاء املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، واملرصــد الوطني 

ــات  ــة، والجمعي ــات الحكومي ــي القطاع ــالت وممث ــالم، وممث ــرأة يف اإلع لصــورة امل

ــة،  ــات الدولي ــوين، واملنظ ــاد القان ــه واإلرش ــتاع والتوجي ــز االس ــائية، ومراك النس

ووســائل اإلعــالم.
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كلمة السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

وعــّرت الســيدة بســيمة الحقــاوي عــن شــكرها العميــق لــكل مــن انخــرط يف 
هــذا الــورش الوطنــي الكبــر ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، والعمــل املشــرتك، 
عــى مــدى ســنوات، للقضــاء عــى هــذه الظاهــرة التــي تتناقــض مــع املبــادئ 
اإلنســانية والحقوقيــة التــي نــص عليهــا الدســتور املغــريب مــن ســالمة الجســد 
ــا  ــرط طوع ــذي انخ ــدين ال ــع امل ــدور املجتم ــادت ب ــاواة، وأش ــة واملس والعدال
ــرس جــدار  ــى ك ــل ع ــف، وعم ــة والتحســيس مبخاطــر ظاهــرة العن يف التوعي
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الصمــت حــول الظاهــرة، والــذي يعــّول عليــه يف املســاهمة الفعالــة يف الحــد 
مــن هــذه اآلفــة الخطــرة.

ــه،  ــاته وآليات ــف مؤسس ــالم، مبختل ــدور اإلع ــاوي ب ــيمة الحق ــيدة بس ــت الس ونوه

ــة لوقــف العنــف ضــد النســاء،  ــة الوطني والــذي ســاهم يف إيصــال مضامــني الحمل

إىل عمــوم املغاربــة وتوعيتهــم مبخاطــر هــذا العنــف. كــا نوهــت بــدور مختلــف 

ــة للنهــوض بحقــوق  ــق االلتقائي ــا يف تحقي ــة ونجاعــة تدخالته القطاعــات الحكومي

ــة. النســاء للســر نحــو مجتمــع التســامح والعدال

ــاءات  ــف اللق ــا مختل ــي أســفرت عنه ــات الت ــرة التوصي واســتعرضت الســيدة الوزي

الجهويــة للحملــة انطالقــا مــن النقــاش العمومــي، كنــداء موجــه مــن قبــل الفعاليات 

الحقوقيــة واملدنيــة واملؤسســاتية لحايــة النســاء مــن جميــع أشــكال العنــف، ويف 

ــذي  ــاء 103.13، ال ــد النس ــف ض ــون العن ــراج قان ــوة إىل رضورة إخ ــا الدع مقدمته

ــس املستشــارين، ورضورة  ــة مجل ــواب يف انتظــار مصادق ــس الن ــه مجل صــادق علي

ــذي  ــف ال ــى العن ــزة ع ــتى مرك ــع ش ــة يف مواضي ــة الوطني ــذه الحمل ــتمرار ه اس

ميــارس عــى املــرأة.

وجــددت الســيدة بســيمة الحقــاوي تأكيدهــا عــى اســتمرار وزارة التضامــن واملــرأة 

واألرسة والتنميــة االجتاعيــة 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 

ــع  ــض مضج ــي تق ــا الت ــذه القضاي ــى ه ــني ع ــف الفاعل ــاون مختل ــة تع إىل مواصل

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، وانخــراط واســع ورشاكــة حقيقيــة مــع كل الفاعلــني 

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 

ــة يف  ــدة أن املغــرب قطــع أشــواطا مهم ــة، مؤك ــة وخيم ــرات نفســية ومادي ومتظه

ــة  ــات املرتبط ــض اإلحصائي ــارت إىل بع ــاء، وأش ــد النس ــف ض ــة العن ــال محارب مج
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ــدن،  ــة يف امل ــني معنف ــن 4 مالي ــد م ــد أزي ــث يوج ــف، حي ــا العن ــاء ضحاي بالنس

ــن، نظــرا  ــن، واســتقصاء تجاربه ــاف يصعــب الوصــول إليه ــرة يف األري ــدادا كب وأع

ــة. ــق القروي ــة املناط لخصوصي

ــا  ــي أطلقته ــدة الت ــم املتح ــادرة األم ــن مب ــوي ع ــى الرحي ــيدة لي ــت الس وتحدث

ــن عــدد مــن الســائقني  ــام، عــر تكوي ــف يف الفضــاء الع ــة النســاء مــن العن لحاي

واملرتفقــني عــى أهميــة احــرتام املــرأة وضــان حقوقهــا بالتســاوي، كنمــوذج مدينــة 

ــد  ــن ســائقي النقــل العمومــي، مجــددة التأكي ــي اســتفادت مــن تكوي مراكــش الت

ــات املجتمــع للحــد مــن هــذه الظاهــرة وآثارهــا  ــة فعالي ــة كاف ــة تعبئ عــى أهمي

ــدون عنــف. ــى نتمكــن مــن العيــش يف مجتمــع آمــن وب الســلبية حت
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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 االجتاعيــة 

إلنجــاح فعاليــات هــذه الحملــة الوطنيــة الـــ14 لوقــف العنــف ضــد املــرأة مبختلــف 

ــج العنــف خطــرة عــى  ــة، وأضــاف أن نتائ ــات االجتاعي الجهــات، وعــى كل الفئ

ــا  ــع، م ــرأة واملجتم ــى امل ــة ع ــب وخيم ــا عواق ــدية وله ــية والجس ــة النفس الصح

ــرأة.  ــة امل ــة لحاي ــة والوقائي ــر الحائي ــن التداب ــة م ــاذ مجموع يســتوجب اتخ

ــف  ــات مختل ــتنتاجات وتوصي ــة اس ــى أهمي ــوب ع ــه يعق ــد اإلل ــيد عب ــد الس وأك

اللقــاءات الجهويــة، والتــي ســتري الحلــول املناســبة، مــا سيســاهم يف الحــد مــن 

هــذه الظاهــرة.
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كلمة السيد جمال الشاهدي 
منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء

نــّوه الســيد جــال الشــاهدي، منســق املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، بالعمل 

التشــاريك الــذي يجمــع الحكومــة واملجتمــع املــدين، مصحوبــا بــاإلدارة القويــة لجاللة 

ــا حقــوق  ــز حقــوق اإلنســان، ومنه ــه، يف تعزي ــك محمــد الســادس، حفظــه الل املل

ــرة  ــن ظاه ــة ع ــرة املرتتب ــار الخط ــراز اآلث ــة يف إب ــدور الحكوم ــوه ب ــا ن ــرأة. ك امل

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 الـــ11 التحسيســية، 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 املُعنــف يف 

هــذه الفضــاءات، وذكــرت باألهــداف الخاصــة، التــي تجلــت يف:

y إثارة النقاش حول العنف الممارس ضد النساء في الفضاءات العمومية؛

y  إشــراك الفاعليــن والمتدخليــن المعنييــن بتأميــن وتهيئــة وتدبيــر الفضــاءات
العموميــة، وتحسيســهم بأدوارهــم المهمــة فــي هــذا المجــال؛
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y  تــدارس ســبل جعــل المــدن المغربيــة آمنــة والتصــدي لــكل المظاهــر المؤدية
لســلوكات العنــف ضــد النســاء فــي األماكــن العمومية؛

y  التوعيــة والتحســيس باآلثــار الســلبية لســلوكات العنــف فــي الفضــاءات
العموميــة؛

y .الخروج 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 توصيات مرتبطة بالمجال المجال التشريعي؛

y توصيات مرتبطة بالمنظومة المؤسساتية؛

y توصيات مرتبطة بمجال التحسيس والتوعية؛

y توصيات مرتبطة بالسياسات العمومية؛

y توصيات مرتبطة بخدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف؛

y .توصيات عامة
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توصيات الحملة الوطنية الـ14
لوقف العنف ضد النساء
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توصيات مرتبطة بالمجال المجال التشريعي
y  تطويــر وتفعيــل اإلطــار التشــريعي الوطنــي المتعلــق بمناهضــة جميــع

ــاء؛  ــد النس ــف ض ــز والعن ــكال التميي أش

y التسريع بالمصادقة على مشروع قانون العنف ضد النساء؛

y  التســريع بالمصادقــة علــى مشــروع القانــون المتعلــق بإحــداث هيئــة
التمييــز؛ المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 

y  تفعيــل وأجــرأة المقتضيــات القانونيــة التــي تــروم معاقبــة مرتكبــي العنــف
ضــد النســاء.

توصيات مرتبطة بالمنظومة المؤسساتية
y إحداث آليات جهوية لمحاربة العنف ضد النساء؛

y  تفعيــل الهيئــات االستشــارية المتعلقــة بالمســاواة والنــوع االجتماعــي وتكافؤ
الفــرص بالجماعــات الترابيــة، وتمكينهــا مــن المســاهمة فــي بلــورة واقتــراح 

سياســات عموميــة وطنيــة وترابيــة لحمايــة النســاء مــن العنــف؛

y  تحســين وتجويــد الخدمــات المقدمــة للنســاء ضحايــا العنــف بالخاليــا
المؤسســاتية؛

y  تعزيز وتفعيل المقتضيات الحمائية للمرأة المعنفة؛

y  تعزيــز خاليــا اســتقبال النســاء واألطفــال داخــل المستشــفيات باألخصائييــن
النفســيين والمســاعدات االجتماعيــات.

توصيات مرتبطة بمجال التحسيس والتوعية
y  ــع ــراكة م ــرة بش ــول الظاه ــة ح ــة دوري ــية وتوعوي ــالت تحسيس ــم حم تنظي

ــي؛ ــع المدن ــات المجتم جمعي

y تخصيص برامج تحسيسية خاصة باألسر لمواجهة العنف داخل األسرة؛

y توعية النساء والفتيات بحقوقهن القانونية؛
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y  ــف ــن العن ــغ ع ــرورة التبلي ــف بض ــا العن ــاء ضحاي ــة النس ــيس وتوعي تحس
ــن؛ ــة له ــر الحماي ــع توفي ــن، م ــارس ضده المم

y  ــى ــف عل ــار العن ــورة آث ــة بخط ــيس والتوعي ــي التحس ــالم ف ــز دور اإلع تعزي
ــع؛ ــر والمجتم ــراد  واألس األف

y  تعزيــز دور المؤسســات الدينيــة فــي التحســيس والتوعيــة بمناهضــة العنــف
ضــد النســاء؛ 

y  ترســيخ قيــم المســاواة والعــدل واإلنصــاف فــي البرامــج التعليميــة والدينيــة
واإلعالميــة؛

y  اعتمــاد المقاربــة التربويــة كمدخــل أساســي لمناهضــة جميــع أشــكال
العنــف.

توصيات مرتبطة بالسياسات العمومية
y  ــي السياســات ــة ف ــرأة المهاجــرة والالجئ ــة الم ــار وضعي ــن االعتب األخــذ بعي

ــف؛ ــة العن ــي مجــال محارب ــة، خاصــة ف ــج الحكومي والبرام

y  ــتوى ــين مس ــري لتحس ــمعي البص ــال الس ــا لالتص ــة العلي ــل دور الهيئ تفعي
ــالم؛ ــا اإلع ــي يروجه ــات الت الخطاب

y التمكين االقتصادي للمرأة من خالل توفير المشاريع المدرة للدخل؛

y تعزيز ولوج النساء لمراكز القرار؛

y  ــع ــى الحقــوق والمســاواة ومناهضــة جمي ــة عل ــاج مــواد خاصــة بالتربي إدم
ــة؛ ــج اإلعالمي ــررات الدراســية والبرام ــف بالمق أشــكال العن

y مراعاة حقوق األطفال في حالة النزاعات األسرية؛

y .إحداث فضاءات للمواكبة االجتماعية لألبناء

توصيات مرتبطة بخدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف
y تفعيل دور خاليا استقبال النساء المعنفات على مستوى بعض الجهات؛

y  مأسســة عمــل خاليــا اســتقبال النســاء المعنفــات، وإعــادة النظــر فــي اإلطــار
القانونــي المحــدث لهــا؛
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y تعميم إحداث ودعم مراكز اإليواء إقليميا وجهويا؛

y إخراج دفتر تحمالت خاص بمراكز اإليواء؛

y  ــف ــن كل أشــكال العن ــة م ــة والحماي ــي الوقاي ــز متخصصــة ف إحــداث مراك
ــا؛ ضــد المــرأة ترابي

y  تعزيز وجود مراكز االستماع على المستوى الترابي؛

y تأهيل وتقوية قدرات األطر العاملة بمراكز االستماع؛

y تعزيز التكفل الصحي والنفسي للنساء ضحايا العنف، وأسرهن؛

y .اعتماد المقاربة النفسية لمعالجة ومواكبة مرتكبي العنف ضد النساء

توصيات عامة
y  ــالل ــن خ ــاء م ــد النس ــف ض ــرة العن ــول ظاه ــة ح ــث والدراس ــق البح تعمي

ــة؛ ــوث ميداني ــيولوجية وبح ــات سوس ــاز دراس إنج

y  ــاء ــة للنس ــاعدة القانوني ــية والمس ــة النفس ــتقبال والمتابع ــز االس ــم مراك دع
ــف؛ ــا العن ضحاي

y  ــا العنــف، ومواكبتهــن خــالل مراحــل تبســيط المســاطر أمــام النســاء ضحاي
المتابعــة؛

y الرفع من الدعم المقدم للجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف؛

y  ــال ــي مج ــة ف ــة العامل ــات المحلي ــل الجمعي ــيق عم ــات لتنس ــداث آلي إح
ــا؛ ــة تدخله ــن فعالي ــع م ــف للرف العن

y  لبلــورة المحلييــن  الفاعليــن  مختلــف  بيــن  والتنســيق  الرؤيــة  توحيــد 
ــة  ــة اإلقليمي ــار الخصوصي ــن االعتب ــذ بعي ــة تأخ ــة وهادف ــتراتيجية فاعل اس

والجهويــة؛

y  تطويــر 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

الجهة املدينة التاريخ النشاط

الرباط سال القنيطرة الصخرات 25 نونر 2016 ندوة إطالق الحملة

طنجة تطوان 

الحسيمة
طنجة 29 نونر 2016

اللقاءات الجهوية

درعة تافياللت  الرشيدية 01 دجنر 2016

طنجة تطوان 

الحسيمة 
شفشاون 06 دجنر 2016

الرباط سال القنيطرة القنيطرة 06 دجنر 2016

فاس مكناس فاس 07 دجنر 2016

سوس ماسة سيدي إفني 08 دجنر 2016

بني مالل خنيفرة بني مالل 08 دجنر 2016

الدار البيضاء سطات سيدي بنور 14 دجنر 2016

الداخلة واد الذهب الداخلة 15 دجنر 2016

مراكش آسفي قلعة الرساغنة 15 دجنر 2016

الرشقية  وجدة 19 دجنر 2016

الرباط سال القنيطرة الصخرات 23 دجنر 2016 اللقاء الختامي 
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إحصائيات عدد المشاركات والمشاركين في لقاءات 
الحملة الوطنية والجهوية

نسبة 

الرجال بـ%

عدد املشاركات واملشاركني
التاريخ املدينة

املجموع رجال نساء

29 210 61 149 25 نونر 2016 الصخرات

50 42 21 21 29 نونر 2016 طنجة

54 84 45 39 01 دجنر 2016 الرشيدية

22 51 11 40 06 دجنر 2016 شفشاون

38 71 27 44 06 دجنر 2016 القنيطرة

40 110 44 66 07 دجنر 2016 فاس

35 133 47 86 08 دجنر 2016 سيدي إفني

45 76 34 42 08 دجنر 2016 بني مالل

50 90 45 45 14 دجنر 2016 سيدي بنور

60 46 27 19 15 دجنر 2016 الداخلة

59 86 52 34 15 دجنر 2016 قلعة الرساغنة

34 50 17 33 19 دجنر 2016 وجدة

40 114 46 68 23 نونر 2016 الصخرات

41 1 163 477 686 املجموع
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