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تقديم

احتفاء باليوم العاملي للمرأة، أعطت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

البني  املندمج  التحسييس  الربنامج  انطالقة  بالرباط،   2013 مارس   9 السبت  يوم  االجتامعية، صباح 

قطاعي ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء، بحضور السادة أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، ومصطفى الخلفي، وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد الصبيحي، وزير 

الثقافة، الذين عربوا عن تفاعلهم اإليجايب مع نداء وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية 

بجعل السنة الحالية 2013 سنة ملحاربة العنف ضد النساء، بل وانخراطهم يف التعبئة املستمرة حول 

مخاطر الظاهرة.

وأكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية٬ أن العنف من 

أهم املعيقات التي تهدد الحقوق األساسية للمرأة وتستلزم تظافر مختلف الجهود، معتربة إطالق هذا 

الربنامج خطوة جديدة لتعبئة املجتمع ملكافحة الظاهرة العنف جاء مثرة مسلسل تداريس وتشاوري 

استثمر توصيات الندوة اإلقليمية والندوة الوطنية اللتني نظمتهام الوزارة شتنرب 2012 ودجنرب 2012 

التوجهات  مختلف  والجمعويني،  املؤسساتيني  واملتدخلني  الفاعلني  مع  وناقشنا خاللهام،  التوايل،  عىل 

التوصيات  جانب  إىل  النساء،  ضد  العنف  ملناهضة  جديدة  عمل  بخطة  للخروج  استثامرها  املمكن 

الصادرة عن بعض الفرق النيابية خالل الندوات املوضوعاتية التي نظمت بالربملان، وتوصيات العديد 

من جمعيات املجتمع املدين من خالل أنشطتها وندواتها ولقاءاتها الدراسية، مشرية إىل أنها تراهن، 

ورشكائها، عىل إجامع األمة حول نبذ العنف والتجند ملناهضته، واستبدال السلوك املبني عىل العنف 

بالسلوك املبني عىل االحرتام، يف أفق نرش ثقافة املساواة وإقرار الحقوق.

من جهته، أبرز السيد أحمد التوفيق٬ وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية٬ الجانب الديني يف مكافحة 

العنف والتمييز ضد املرأة٬ الذي يقوم عىل الرحمة.

أما السيد مصطفى الخلفي٬ وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ فقد شدد من جهته عىل 

رضورة إرشاك وسائل اإلعالم يف محاربة العنف ضد املرأة٬ وذلك عىل ضوء الدور الهام الذي يضطلع 

به اإلعالم.

املجاالت  والباحثات يف مختلف  النساء  أهمية دعم  الثقافة٬  وزير  الصبيحي٬  األمني  السيد  أبرز  فيام 

اإلبداعية.
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هذا، وعربت السيدة بسيمة الحقاوي عن عميق شكرها للسادة الوزراء الذين أعطوا دفعات سياسية 

قوية حتى يرى هذا الربنامج النور من خالل انخراطهم اإليجايب وغري املرشوط مع الوزارة يف سبيل وضع 

إطار برمجي وطني للتحسيس والتوعية بظاهرة العنف ضد النساء، وأيضا من خالل التزامهم عىل أن 

تكون سنة 2013 سنة للتحسيس بظاهرة العنف ضد املرأة ومخاطرها عىل املجتمع عامة، مؤكدة أن 

العنف مل يعد من املمكن القبول به، أو التامس العذر له أو التهاون بشأنه.

الربنامج

يعترب هذا الربنامج التحسييس املندمج مثرة التنسيق الحكومي املتواصل، بني أربع قطاعات أساسية هي 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، والرتبية الوطنية، والثقافة، واالتصال، إىل جانب القطاع املنسق التضامن 

العنف  من  والوقاية  املناهضة  أجل  من  الالزمة  الجهود  بشأن  االجتامعية،  والتنمية  واألرسة  واملرأة 

والتمييز ضد النساء، سيام وأن نجاح مثل هذه الجهود ال يتحقق إال باالنتقال من املبادرات القطاعية 

املنفردة إىل فعل بني قطاعي مندمج يحقق االلتقائية الضامنة للنجاعة والفاعلية.

أهداف الربنامج

ميتد  الذي  النساء،  ضد  والتمييز  العنف  ملناهضة  قطاعي  البني  املندمج  التحسييس  الربنامج  يتمحور 

التمييز  ومناهضة  واإلنصاف  املساواة  ثقافة  وترسيخ  واإلرشاد،  والرتبية  التوعية  حول  سنوات،  ألربع 

والتعليم  الدينية  والرتبية  والرتبية  اإلعالم  به  يقوم  الذي  الهام  الدور  باعتبار  والعنف ضد النساء، 

والتواصل يف تشكيل الوعي الجامعي املتشبع بقيم املساواة والعدل واإلنصاف والكرامة، والرافض لكل 

مظاهر التمييز والعنف، وذلك بغية تحقيق األهداف التالية:

	تعزيز التحسيس والتوعية مبخاطر العنف والتمييز الذي يطال النساء؛

	 تطوير مقاربة العمل البني قطاعي، وتعزيز انخراط مختلف الفاعلني يف التعبئة االجتامعية

الشاملة وفق نهج مشرتك؛

	 ضد والتمييز  العنف  ملحاربة  والتوعية  التحسيس  مجال  يف  قطاعية  البني  الرشاكة  مأسسة 

النساء.
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مرتكزات الربنامج التحسييس املندمج

يرتكز هذا الربنامج، الذي يرتجم اإلرادة القوية لرفع التحديات املشرتكة التي تطرحها ظاهرة العنف 

ضد النساء، عىل:

	 الرشاكة املؤسساتية املتعددة األطراف التي ترتكز عىل االنخراط الفعيل واملأمسس ملختلف

الفاعلني، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وقطاع خاص ووسائل اإلعالم؛

	.الرشاكة الداعمة مع القطاع الخاص ومنظامت التعاون الدويل

محاور الربنامج البني قطاعي

يتمحور هذا الربنامج املندمج البني قطاعي عىل عدد من املحاور تتلخص يف التعبئة والتنسيق وحكامة 

الربنامج٬ واملحور اإلعالمي والتواصيل واملحور الرتبوي والتوعوي واإلرشادي واملحور الثقايف والفني.

املساواة  ثقافة  ترسيخ  ويف  واإلرشاد،  والرتبية  التوعية  يف  قطاعي  البني  التحسييس  الربنامج  يتمحور 

ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء، وذلك وفق اآليت:

املحور اإلعالمي والتواصيل: . 1

يشكل إحدى الركائز األساسية التي تساهم يف تشكيل الوعي املجتمعي املحرتم ملبادئ حقوق اإلنسان، 

بني  برشاكة  اإلعالم  يف  املرأة  صورة  لتحسني  الوطني  املرصد  إحداث  عىل  حاليا  العمل  يتم  بحيث 

وزارة التضامن واملرأة ووزارة االتصال، إضافة إىل املجهودات التي بذلتها وزارة االتصال إلدماج النوع 

اإلشكاليات  تناول  تطور  يف  ستساهم  والتي  باملغرب  اإلعالمي  القطب  تحمالت  دفاتر  يف  االجتامعي 

املرتبطة باملساواة والتمييز ويف حضور الكفاءات النسائية يف مختلف الربامج اإلعالمية. هذا باإلضافة 

إىل برمجة إطالق قناة لألرسة والطفل يف إطار رشاكة بني القطاعني. 

ويشكل إحداث املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم آلية أساسية للتتبع والتقييم، ومناهضة كل مس 

بالحقوق اإلنسانية للنساء كام نص عىل ذلك الدستور. كام أن عقد رشاكات فعلية مع قنوات اإلعالم 

العمومي يؤسس لربنامج توعية دامئة وتحسيس متواصل، مام يجنبنا التعامل املناسبايت واالحتفايل مع 

هذه الظاهرة املؤرقة.
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املحور الرتبوي: . 2

يعترب املدخل الرتبوي من املجاالت األساسية التي تراهن عليها الحكومة لتحقيق إقالع تربوي تعليمي 

يرسخ مبادئ املساواة والالعنف. ويف هذا اإلطار، عملت وزارة الرتبية الوطنية عىل إعداد اسرتاتيجية 

مندمجة للوقاية ومحاربة العنف يف الوسط املدريس، كان من بني مخرجاتها األساسية:

	إحداث نظام للمعلومات والتتبع وتقييم الحاالت املرصودة؛

	إحداث مراكز االستامع والوساطة، ومراصد العنف بالوسط املدريس؛

	 استهداف إدماج قيم حقوق اإلنسان والـمواطنة يف الكتب والربامج الـمدرسية، وتنقية الكتب

املدرسية من الصور النمطية التمييزية أو الـمولدة للعنف؛

	 إدماج قيم التسامح ونبذ العنف، واملواطنة يف برامج التكوين األسايس لألطر الرتبوية ومراجعة

طرق التدريس والتقويم واالمتحانات لتجنب ظواهر العنف.

املحور الثقايف والفني: . 3

تعمل وزارة الثقافة عىل تضمني املجهودات الرامية إىل تطوير اإلبداع الفني والثقايف بشكل عام مبادئ 

املساواة واإلنصاف والعدل والكرامة. وتشكل املبادرات املحددة يف هذا الربنامج آلية الستثامر األوراش 

املفتوحة لنرش ثقافة املساواة واإلنصاف ومناهضة التمييز ضد النساء.

املحور الديني: . 4

العلمية، مام أضفى  العاملة يف املؤسسات  تعمل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عىل إرشاك املرأة 

قيمة مضافة عىل مشاريع إصالح الحقل الديني باملغرب الذي يعترب من بني املداخل األساسية املساهمة 

يف إعادة تشكيل ثقافة مجتمعية منضبطة لقيم العدالة واإلنصاف والكرامة.

وهكذا، تشكلت منذ 2005، باملجالس العلمية املحلية خاليا مكلفة بشؤون املرأة وقضايا األرسة تضم 

94 امرأة عاملة عضوة بهذه املجالس العلمية، و05 عاملات يف تشكيلة املجلس العلمي املغريب ألوروبا، 

إضافة إىل ما يزيد عن 5000 مؤطرة يف مجال الوعظ واإلرشاد يف املساجد واألندية الثقافية واملراكز 

االجتامعية واملؤسسات السجنية وغريها. كام تعمل الوزارة عىل حث وتحفيز خطباء الجمعة لتناول 

وضع املرأة ودورها والتحسيس برضورة تجنب ما ميس احرتام حقوقها وكرامتها.
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آلية التتبع واألجرأة

لجنة  النساء، تحدث  والتمييز ضد  العنف  ملناهضة  املندمج  التحسييس  الربنامج  تنفيذ  تتبع  إطار  يف 

إرشاف مشرتكة، مكونة من ممثيل القطاعات األربع املنخرطة، تسهر عىل:

	 إعداد وتحيني الربنامج السنوي التحسييس املندمج ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء

والفتيات، مع السهر عىل تنسيقه وتنفيذه؛

	 العاملي اليوم  تخليد  مبناسبة  سنة  كل  يقدم  للربنامج،  التقييمي  السنوي  التقرير  إعداد 

ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والذي يصادف 25 نونرب من كل سنة.
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                       الكلمة االفتتاحية للسيدة بسيمة الحقاوي

وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية 

بسم الله الرحمن الرحيم.. والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

السيد وزير الثقافة

السيدات والسادة ممثيل القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية 

السيدات والسادة ممثيل املنظامت الدولية واألحزاب السياسية وهيآت املجتمع املدين وعموم الفاعلني

حرضات السيدات والسادة

العاملي  اليوم  امتداد ربوع وطننا، مبناسبة  أستهل كلمتي بتوجيه تحية خــاصة للمرأة املغربية عىل 

لربح رهانات  وتبذله،  بذلته،  الذي  بالجهد  أنوه  التقدير واالحرتام، وأن  بكل عبارات  للمرأة، مفعمة 

التمكني السيايس واالجتامعي واالقتصادي، وتحصيل العديد من املكتسبات يف هذا املجال دون كلل، 

رافعة مزيدا من التحديات لتحقيق مجتمع تسوده املساواة، وترتسخ فيه مبادئ احرتام كرامة املرأة 

وحقوقها اإلنسانية.

نقف اليوم لتثمني جهودنا املشرتكة والجامعية، كل من موقعه، للدفاع عن الحقوق اإلنسانية للمرأة 
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أشكال  كل  ومكافحة  املساواة  ملبادئ  سليم  تقعيد  نحو  وحثيثا  متوازنا  سريا  جميعا  ونسري  املغربية، 

التمييز ضدها، وهو ما تشهد لنا به الدول يف محافل مختلفة.

كام نقف اليوم لتقييم مختلف التدابري التي اتخذت من أجل النهوض بأوضاع النساء املغربيات، ورصد 

املعيقات التي ال تزال تحول دون تنميتهن ورقيهن. 

ويأيت العنف يف مقدمة أهم املعيقات التي تهدد الحقوق اإلنسانية األساسية للمرأة عموما، وليس فقط 

املرأة املغربية، وتؤخر موعد مجتمعاتنا مع التنمية، مام حذا باملنتظم الدويل أن يطلق هذه السنة 

حملة دولية تحمل شعار »وعد الحر دين عليه: حان وقت العمل إلنهاء العنف ضد املرأة«، فلم  يعد 

»من املمكن عىل اإلطالق القبول به أو التامس العذر له أو التهاون بشأنه«. 

ويف ثقافتنا اإلسالمية، يربط الحديث عن العنف ضد النساء باللؤم، حيث يقول رسول الله صىل الله 

عليه وسلم »ال يكرمهن إال كريم، وال يهينهن إال لئيم«.

حرضات السيدات والسادة

اسمحوا يل أن أقف عند أهم مالمح مسار النضال الوطني واملجتمعي طيلة عقدين من الزمن ملناهضة 

الظاهرة  هذه  حول  الصمت  جدار  تكسري  يف  املدين  املجتمع  سبق  وإن  حيث،  النساء،  ضد  العنف 

املشينة، فإن ما مييز تجربتنا الوطنية هو ذلك االنخراط القوي للحكومة يف هذا النضال، عمال وتأصيال 

ملبدأ إلزامية مسؤولية الدولة يف حامية مواطناتها ومواطنيها، عىل السواء، من العنف وآثاره، والذي 

ترجم إىل مبادرات وبرامج يف إطار تجميع الجهود وترشيد مقاربات الدعم وتحسني آثارها.

حرضات السيدات والسادة

واستمرارا لهذا املسار، نضيف اليوم لبنة أخرى تسهم يف بناء مجتمع مناهض للعنف ضد النساء ورافض 

لكل أشكاله، ونعلن إطالق »الربنامج التحسييس املندمج ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء« البني 

قطاعي، والذي نرشف بالتوقيع عىل اتفاقيات رشاكته مع أربع قطاعات حكومية تشكل أهم املتدخلني 

يف مجال الوقاية من العنف.

ويسعدين أن أتقدم بالشكر للسادة الوزراء الذين أعطوا دفعات سياسية قوية حتى يرى هذا الربنامج 

وطني  برمجي  إطار  وضع  سبيل  يف  معنا  املرشوط  وغري  اإليجايب  انخراطهم  خالل  من  وذلك  النور، 
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للتحسيس والتوعية بظاهرة العنف ضد النساء، وأيضا من خالل التزامهم عىل أن تكون سنة 2013 سنة 

للتحسيس بظاهرة العنف ضد املرأة ومخاطرها عىل املجتمع عامة. 

وهو النفس اإليجايب ذاته الذي نتوقعه تفاعال مسؤوال وقويا مع باقي املحاور االسرتاتيجية األخرى التي 

نشتغل عليها، والتي يأيت يف مقدمتها إخراج قانون محاربة العنف ضد النساء، وتأسيس املرصد الوطني 

للعنف ضد املرأة، التي رشفنا أميس الجمعة 8 مارس بإحياء لجنة القيادة والتوجيه الخاصة به والتي 

أسست سنة 2005 ومل تعقد اجتامعاتها منذ 2007، إىل جانب تطوير آليات الحامية والرعاية، وإعادة 

التأهيل واالندماج لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف.  

حرضات السيدات والسادة

إن »الربنامج التحسييس املندمج ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء«، الذي نطلقه اليوم، برنامج بني 

قطاعي ميتد إىل 4 سنوات تنخرط فيه 4 قطاعات أساسية، وهي قطاعات الرتبية الوطنية، والثقافة، 

اإلجراءات  تفعيل  يهم  معها  اليوم  الرشاكة  وتوقيع  اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وقطاع  واالتصال، 

املتعلقة بالشق التوعوي، والرتبوي واإلرشادي، والشق املتعلق برتسيخ ثقافة املساواة ومناهضة التمييز 

والعنف ضد النساء.

ويعترب هذا الربنامج التحسييس املندمج مثرة مسلسل تداريس وتشاوري استثمر:

• االجتامعية 	 والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  نظمته  الذي  اإلقليمي  املؤمتر  توصيات 

بتعاون مع املجلس األورويب يومي 24 و25 شتنرب 2012

• والتنمية 	 واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  نظمتها  التي  التقييمية،  الوطنية  الندوة  توصيات 

االجتامعية دجنرب 2012، وناقشت مع الفاعلني واملتدخلني املؤسساتيني والجمعويني مختلف 

التوجهات املمكن استثامرها للخروج بخطة عمل جديدة ملناهضة العنف ضد النساء

• التوصيات الصادرة عن بعض الفرق النيابية خالل الندوات املوضوعاتية التي نظمت بالربملان، 	

ولقاءاتها  وندواتها  أنشطتها  املدين من خالل  املجتمع  العديد من جمعيات  توصيات  وأيضا 

الدراسية
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والتزاما منا باملبدأ املتأصل للتشاركية، فإن إجراءات هذا الربنامج، التي تؤطرنا فيه الخطة الحكومية 

للمساواة يف أفق املناصفة، منفتحة أيضا عىل مساهمة جمعيات املجتمع املدين بآرائها واقرتاحاتها، ألننا 

نعمل مببدأ واضح يستند إىل النص الدستوري الذي يتحدث عن الدميقراطية التشاركية، ونراهن عىل 

إجامع األمة حول نبذ العنف والتجند ملناهضته، واستبدال السلوك املبني عىل العنف بالسلوك املبني 

عىل االحرتام يف أفق نرش ثقافة املساواة وإقرار الحقوق.

اتفاقية الرشاكة

شهد حفل إطالق الربنامج التحسييس املندمج البني قطاعي ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء توقيع 

مع  رشاكة  التفاقيتي  االجتامعية،  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزيرة  الحقاوي،  بسيمة  السيدة 

كل من السيد محمد األمني الصبيحي، وزير الثقافة، والسيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال الناطق 

والتمييز ضد  العنف  ومناهضة  املساواة٬  ثقافة  وترسيخ  التوعية  تستهدفان  الحكومة،  باسم  الرسمي 

النساء.
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اتفاقية الرشاكة بني وزاريت التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية والثقافة املربمة لتفعيل

 الربنامج التحسييس املندمج يف مجال مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات

أهداف االتفاقية. 1

تهدف هذه االتفاقية إىل تعزيز التعاون والتنسيق بني الوزارتني من أجل املساهمة يف إدماج وترسيخ 

مبادئ العدل واإلنصاف واملساواة بني الجنسني يف كافة مجاالت التدخل املشرتك بني القطاعني، وذلك من 

خالل تنفيذ تدابري الربنامج التحسييس املندمج ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء، املرفق باالتفاقية، 

وذلك مع مراعاة اختصاصات كل قطاع طرف يف هذه االتفاقية.

2. مجاالت التعاون والتنسيق

مجال دعم مبادرات مناهضة العنف والتمييز، من خالل:

	 تشجيع مبادرات طلبة املعهد العايل للفن املرسحي والتنشيط الثقايف يف مجال املساواة ومناهضة

العنف والتمييز ضد النساء؛

	 تضمني محور العنف ضد النساء يف محاور التكوين املرسحي والفني وتشجيع اإلنتاجات الفنية يف

هذا املوضوع ودعم إنتاج عرض مرسحي تحسييس حول العنف ضد النساء والفتيات تحت إرشاف 

املعهد العايل للتنشيط الثقايف واملرسحي؛
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	 دعم اإلبداعات الفنية يف املوضوع، واملساهمة يف نرشها خاصة داخل املؤسسات والفضاءات التابعة

للوزارة، مبا فيها إنتاجات الفرق الغنائية الشبابية؛

	 تنظيم ندوات موازية حول موضوع العنف والتمييز ضد النساء يف إطار املعرض الدويل للكتاب، مع

تخصيص رواق خاص بالربنامج التحسييس املندمج ملناهضة العنف والتمييز ضد املرأة؛ 

	 تنظيم لقاءات وأنشطة جهوية لفائدة الشباب والنساء حول مناهضة العنف والتمييز ضد النساء

داخل الفضاءات التابعة لوزارة الثقافة خاصة منها املندوبيات واملسارح واملكتبات؛

	.تخصيص جائزة لإلبداع الثقايف يف مجال املساواة ومناهضة التمييز

مجال التحسيس والتوعية، عرب:

	املشاركة املتبادلة يف تأطري األنشطة املتعلقة باملوضوع عىل الصعيد الوطني واملحيل؛

	تبادل واستعامل اآلليات والوثائق والدعائم اإلعالمية املعدة يف املجال؛

	املساهمة املشرتكة يف تنظيم الحمالت الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء؛ 

	استثامر البنيات واملؤسسات التابعة للقطاعني يف تكثيف األنشطة التحسيسية للقرب؛ 

	.تكثيف الحضور اإلعالمي يف الربامج التلفزية واإلذاعية لتحريم وتجريم الظاهرة 

مجال تقوية قدرات الفاعلني، والذي تلتزم وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، ووزارة 

الثقافة بإدماج حقوق املرأة يف اسرتاتيجياتهام وبرامجهام الوطنية واملحلية، مع تنفيذ أنشطة للرتويج 

البرشية يف مجال اإلنصاف  العدل واإلنصاف بني الجنسني واملساهمة يف تكوين املوارد  ونرش مبادئ 

واملساواة والحقوق اإلنسانية للمرأة.
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اتفاقية الرشاكة بني

 وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووزارة االتصــــال

هدف االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إىل تعزيز التعاون والتنسيق بني الوزارتني من أجل املساهمة يف إدماج وترسيخ 

مبادئ العدل واإلنصاف واملساواة بني الجنسني يف كافة مجاالت التدخل املشرتك بني القطاعني، وذلك 

من خالل تنفيذ تدابري الربنامج التحسييس املندمج ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء

. مجاالت التعاون والتنسيق

	 أنشطة تنفيذ  واملواطنات عرب  املواطنني  بني  والعدل واإلنصاف  املساواة  مبادئ  نرش وترسيخ 

مشرتكة يف املجال؛

	ترسيخ مبادئ املساواة والعدل واإلنصاف يف اسرتاتيجية وبرامج كل قطاع؛
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	 املساهمة يف تنفيذ وتتبع وتقييم الربنامج البني قطاعي املندمج للتحسيس والتوعية واملشاركة

يف تفعيل آليات الحكامة املرتبطة به.

االلتزامات املشرتكة 

	 النساء والتمييز ضد  العنف  ملناهضة  املندمج  التحسييس  الربنامج  تنفيذ  تتبع  اإلرشاف عىل 

وتقييمه؛

	توفري املوارد املالية واملادية والتقنية إلنجاح الربنامج التحسييس املندمج؛

	 املساهمة يف تقوية قدرات اإلعالميني من أجل متكينهم من آليات تقديم صورة متوازنة للمرأة

يف اإلعالم تتوافق وأدوارها الحيوية يف املجتمع؛

	 دعم لجنة التدبري املكونة من ممثيل القطاعات الحكومية املعنية بهذا الربنامج بجميع وسائل

العمل الرضورية للقيام مبهامها وإنجاح مأموريتها؛

	 اإلبداع تخصصها  مجاالت  بني  من  والتي  املغربية،  املرأة  التميز  جائزة  تنظيم  اإلرشاف عىل 

الفني والثقايف األكرث جودة؛

	 توسيع وتحسني نوعية الوصالت والدعائم اإلعالمية ومضامني الربامج التلفزية واإلذاعية املبثة

يف القنوات اإلعالمية املغربية؛

	 التلفزية اإلنتاجات  يف  الجنس  حسب  النمطية  الصور  عىل  القضاء  أجل  من  دوريات  نرش 

واإلذاعية؛

	تحسيس املؤسسات اإلعالمية و وكالت اإلشهار بأهمية محاربة العنف ضد النساء؛

	 لفائدة رجال ونساء اإلعالم مبختلف مشاربه من أجل تنظيم دورات تكوينية  املساهمة يف 

التحسيس والتوعية بآفات العنف ضد النساء وتبعاته السلبية والخطرية؛

	تخصيص برنامج إلبراز مناذج نسائية متميزة يف مختلف املجاالت؛

	 رصد ونرش التقارير التي تعدها رشكات االتصال السمعي البرصي العمومي حول مدى احرتام

مقتضيات تحسني صورة املرأة يف اإلعالم وجهود السعي نحو املناصفة؛
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	 إدراج مادة توعوية يف مجال اإلنصاف واملساواة ومحاربة العنف بجميع أشكاله ضد املرأة يف

برامج التكوين والتكوين املستمر؛

	 والعدل املساواة  ثقافة  ترسيخ  إىل  وتدعو  العنف،  تنبذ  إشهارية  ووصالت  مصوغات  بلورة 

واإلنصاف بني الجنسني ونرشها يف القناة الرتبوية والتواصلية؛

	إعداد ونرش دليل كشف ومحاربة الصور النمطية يف جميع وسائل اإلعالم؛

	 إغناء املواقع اإللكرتونية بالتقارير والدراسات واألنشطة املتعلقة باملوضوع مع تبادل الوثائق

لإلغناء املتبادل ملراكز التوثيق.


