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نعطي اليوم انطالقة احلملة التح�ضي�ضية الثالثة ع�ضر، والتي يتمحور مو�ضوعها، وللمرة الثانية، حول 

مرتكبي العنف �ضد الن�ضاء، وذلك من اأجل ت�ضليط املزيد من ال�ضوء على هذه الفئة املنتجة لفعل العنف 

ملا له من اآثار وخيمة على حميطه اخلا�ص والعام، واأن ن�ضاهم جميعا يف تغيري مثل هذه ال�ضلوكات 

املرفو�ضة واملدانة كونيا وعلى مدى تاريخ الب�ضرية، والقطع معها ب�ضكل حازم ومتوا�ضل، وهذا يقت�ضي 

منا جميعا تعبئة مكثفة ومت�ا�سلة تتظافر فيها خمتلف اجله�د بانخراط م�س�ؤول.

و�ضت�ضتمر هذه احلملة من 25 ن�نرب اإىل غاية اخلام�س ع�سر من �سهر دجنرب يف اإثني ع�سر حمطة متثل 

خمتلف جهات املغرب، نراهن من خاللها على فتح واإثراء نقا�س جه�ي مع كافة الفاعلني املحليني.

مقتطف من كلمة السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية، خالل اللقاء االفتتاحي للحملة يوم 25 نونرب 2016 بالرباط
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السياق العام

شكل دستور 2011 قفزة نوعية يف مجال ترسيخ الحقوق والحريات، ال سيام يف ما يخص النهوض بحقوق 

التمييز،  ابتداء من الديباجة التي حظرت كل أشكال  التمييز والعنف ضدها،  املرأة ومناهضة كل أشكال 

أو  الجسدية  بالسالمة  املس  الذي نص عىل عدم  والفصل 22  املناصفة،  لهيأة  املحدث  بالفصل 19  مرورا 

املعنوية ألي شخص يف أي ظرف، أو من قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، إضافة إىل الفصل 164 الذي 

كرس اختيار املغرب لبناء دولة الحق والقانون املرتكزة عىل الدميقراطية.

تدابري  الحكومي  الربنامج  تضمن  املرحلة،  حاجيات  مع  وتجاوبا  الدستورية،  املقتضيات  لهذه  وتنزيال 

وإجراءات خاصة أولت أهمية بالغة للنهوض بوضعية النساء ضحايا العنف وحاميتهن، من خالل اعتامد 

سياسة طموحة وفعالة، عرب اعتامد الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« 2016/2012، التي خصصت املجال 

الثاين لـمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء«، عرب مجموعة من األهداف واإلجراءات ذات 

الصلة، ومنها التوعية والتحسيس.

العنف ضد  لوقف  الوطنية  الحمالت  تنظيم  االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  وتواصل 

النساء تخليدا لليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونرب من كل سنة، والتي تأيت يف 

سياق وطني يتميز بدينامية خاصة يف مجال تعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام، وتحقيق عدة إنجازات تهم 

مجال مناهضة العنف ضد النساء بشكل خاص، إن عىل املستوى الترشيعي أو تطوير املعرفة بالظاهرة أو 

مأسسة آليات الرصد والتكفل بالنساء ضحايا العنف.

الوطنية لسنة 2014، موضوع  الحملة  الثانية عىل غرار  السنة، وللمرة  لهذه  الوطنية 13  الحملة  وتتناول 

مرتكبي العنف ضد النساء وذلك تحت شعار »آخر إنذار.. !..للمعنف العقاب«.

وبسبب ارتفاع نسبة حاالت العنف الخطرية املرتكبة ضد النساء، تكون الحملة الوطنية واملتفرعة جهويا 

الثاين من الخطة  التدابري املنجزة يف هذا املوضوع يف عالقته مع املجال  مناسبة لتسليط الضوء عىل أهم 

الحكومية للمساواة »إكرام«، املتعلق مبحاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والذي يتضمن 4 

أهداف كربى تتجىل يف :

• وضع نصوص ترشيعية وتنظيمية لحامية النساء ومحاربة التمييز؛

• مواصلة ومواكبة عمليات الرصد والتنسيق بخصوص تطبيق الربامج ذات الصلة؛

• تطوير برامج وقائية ملكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛

• مأسسة التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف.
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محطات الحملة  

نظمت الحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء عىل ثالث مراحل :

املحطة األوىل:

تنظيم الندوة الوطنية إلعطاء االنطالقة للحملة 13 لوقف العنف ضد النساء بتاريخ 25 نونرب 2015، التي 

ترأستها السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، وعرفت تقديم ست 

عروض متحورت حول:

تأثري العنف عىل التنمية االقتصادية واألرسية )الدكتورة أمل شباش، اختصاصية يف علم النفس ...(. 1

والتنمية . 2 واألرسة  واملرأة  التضامن  )وزارة  النساء  العنف ضد  مناهضة  مجال  يف  املتحققة  اإلنجازات 

االجتامعية(

تعزيز آليات التنسيق املحلية والجهوية للتكفل القضايئ بالنساء والفتيات ضحايا العنف )وزارة العدل . 3

والحريات(

تطوير خدمات التكفل بالوحدات املندمجة بالقطاع الصحي )وزارة الصحة(. 4

املراكز الوطنية للوقاية ومناهضة العنف بالوسط املدريس )وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني(. 5

املرصد الوطني للعنف ضد النساء )السيد جامل الشاهدي، منسق املرصد(. 6

املحطة الثانية: 

تنظيم لقاءات جهوية ببعض املدن منها :

•  أزرو

• الناظور

•  أزيالل

•  سيدي يحيى الغرب

•  خريبكة

•  سطات

•  فاس

• آسفي

• تارودانت

• كلميم

• طانطان

•  الرشيدية

املحطة الثالثة: 

تنظيم اللقاء الختامي لتقديم الخالصات والتوصيات املنبثقة عن اللقاءات الجهوية بتاريخ 23 دجنرب 2015 

مبركز الندوات واالستقبال بحي الرياض، الرباط.أشغال اللقاء الوطني



اأ�شغال الندوة االفتتاحية للحملة الوطنية





9

الندوة  فعاليات  االجتامعية،  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزيرة  الحقاوي،  بسيمة  السيدة  ترأست 

الوطنية، التي نظمت يوم األربعاء 25 نونرب 2015 بالرباط، والتي أعطت خاللها انطالق الحملة الوطنية 13 

لوقف العنف ضد النساء، التي متحورت هذه السنة للمرة الثانية حول مرتكبي العنف ضد النساء تحت 

شعار »آخر إنذار..! ..للمعنف العقاب«، وذلك تخليدا لليوم العاملي ملحاربة العنف ضد النساء والفتيات، 

الذي يصادف 25 نونرب من كل سنة.

محاربة العنف : مسار ...!

التي حققها  املنجزات  أهم  االجتامعية  والتنمية  التضامن واملرأة واألرسة  السيدة ممثلة وزارة  استعرضت 

القانون  املغرب ويف هذه السنة بالضبط، والتي تتجىل أساسا يف مصادقة املجلس الحكومي عىل مرشوع 

املتعلق بإحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومناقشته يف مجلس النواب، وإحالة مرشوع 

قانون محاربة العنف ضد النساء عىل األمانة العامة للحكومة بعد األخذ بعني االعتبار مختلف االقرتاحات 

الواردة، سواء من القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية أو الهيآت املدنية والسياسية، مشرية إىل التقدم 

املحرز عىل مستوى تطوير وتفعيل املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء، كام تم إعداد 

تطبيق جديد لتثبيته لدى الرشكاء املعنيني )وزارة العدل والحريات ووزارة الصحة، واألمن الوطني والدرك 

املليك(؛

أما بخصوص املنجزات املتعلقة باآلليات املؤسساتية للوقاية من العنف، فأشارت إىل إحداث املرصد الوطني 

النساء والذي سيتم  العنف ضد  السنوي حول  الذي يعكف حاليا عىل إعداد تقريره  النساء،  للعنف ضد 

ذاته  السياق  يف  مستعرضة  وإسبانيا،  فرنسا  لتجربتي  استطالعية  زيارة  بعد  وذلك  قريبا،  نتائجه  تقديم 

املنجزات املتحققة يف مجال مأسسة آليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، حيث تم:

إحداث وتدبري 40 فضاءا جديدا متعدد الوظائف من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف عرب تقديم عدة 

خدمات منها االستقبال واالستامع والتوجيه، واملواكبة واإليواء املؤقت ؛

إحداث آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بالنساء ضحايا العنف عىل املستوى الرتايب؛• 

دعم مراكز االستامع واإلرشاد القانوين للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛• 

إعداد دليل الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء والفتيات املعنفات.• 

هذا، وأشارت إىل أن الحمالت التحسيسية السنوية، التي تنظمها الوزارة يف السنوات الثالث األخرية، تركز 

عىل الفاعل بدل الضحية من جهة، ويتم تنزيلها عرب الجهات بدال من املركز فقط وذلك بتعاون مع مكونات 

القطب االجتامعي وجمعيات املجتمع املدين.
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العوامل النفسية واالجتامعية

قدمت الدكتورة أمل شباش، األخصائية النفسية، عرضا حول تأثري العنف عىل التنمية االقتصادية واألرسية، 

تطرقت فيه ألنواع العنف ومستوياته وتأثرياته عىل الضحية، كام رسدت تجارب نساء معنفات داخل إطار 

العالقة الزوجية. وأكدت أن من بني العوامل املساهمة يف ارتكاب العنف تعاطي املخدرات، وعدم الثقة 

يف النفس، وتفيش األمراض النفسية، مشددة عىل أهمية املقاربة الوقائية يف مواجهة الظاهرة عرب التواصل، 

والوقاية والتحسيس، والرتبية عىل الحياة الجنسية.

لجن وخاليا يف خدمة النساء املعنفات

بالنساء  القضايئ  للتكفل  املحلية والجهوية  اللجان  العدل والحريات دور  السيدة ممثلة وزارة  استعرضت 

واألطفال يف تعزيز التنسيق بني مختلف املتدخلني املعنيني، والتي تتشكل عموما من ممثل النيابة العامة، 

الضبط،  كتابة  عن  واملسؤولني  االجتامعية،  واملساعدة  الحكم  وقايض  األحداث،  وقايض  التحقيق،  وقايض 

النساء، فيام  العنف ضد  املعنية مبناهضة  الخارجية  املصالح  العامة، إضافة إىل ممثلني عن  النيابة  وكتابة 

تتجىل مهامها يف ضامن التواصل والتنسيق بني السلطة القضائية وباقي القطاعات املعنية بالتكفل بالنساء 

ضحايا العنف، ومعالجة بعض الحاالت واإلشكاالت التي يستعيص فيها الحل القطاعي املنفرد، وأيضا رفع 

اإلشكاالت التي تقتيض التدخل عىل الصعيد املركزي أو الوطني.

وأشارت إىل أهم املكتسبات التي حققتها هذه اللجان، حيث ساهمت يف تكريس املقاربة التشاركية حول 

التكفل بالنساء واألطفال عرب تعزيز التنسيق والتواصل املستمر مع جمعيات املجتمع املدين ملعالجة املشاكل 

التي تعرتض العمل اليومي يف هذا املجال، فضال عن بروز اجتهادات ومامرسات جيدة أقدمت عليها بعض 

للنساء ضحايا  الطبية  الشهادة  للحصول عىل  الضحايا  القضائية مبرافقة  تكليف الرشطة  قبيل  الخاليا، من 

عمل  لتسهيل  مهنية  لبطاقة  منوذج  إعداد  أو  العامة،  النيابة  لتأشرية  الحاجة  دون  الجنسية  االعتداءات 

ممثالت الجمعيات، وإقدام بعض الجهات مببادرات تلقائية بتنسيق مع الرشكاء للدفع مبشاريع إلحداث 

مراكز لإليواء، مربزة بعض اإلكراهات، التي تعرتض عمل هذه اللجان، كعدم كفاية املوارد املادية والبرشية، 

الحاصل من حيث  التفاوت  إىل  إضافة  والتنفيذ،  التبليغ  اإليواء، وصعوبات مرتبطة مبساطر  وندرة مراكز 

التواصل مع جمعيات املجتمع املدين وعدم انتظام االجتامعات. وأكدت أن وزارة العدل والحريات مستمرة 

يف مواكبة عمل لجان التنسيق ومأسسة أدوارها، يف سياق تفعيل الجهوية املوسعة، والسعي لربط نتائج 

العمل التنسيقي املحيل والجهوي باملستوى الوطني من أجل فاعلية أكرب.

محاربة العنف يبدأ أوال يف املدرسة

إعداد  خالله  من  تم  الذي  العام،  السياق  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  ممثل  السيد  استعرض 

االسرتاتيجية الوطنية املندمجة ملحاربة العنف بالوسط املدريس، واملحاور األساسية املكونة لها، واملتمثلة يف:
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تعزيز القدرات املؤسساتية لجميع البنيات التابعة لوزارة الرتبية الوطنية، سواء املركزية أو الجهوية أو • 

املحلية؛

تعزيز كفاءات املتدخلني عىل جميع مستويات املنظومة؛• 

نرش ثقافة احرتام حقوق الطفل؛• 

الوقاية من العنف داخل وبجوار املؤسسة التعليمية؛• 

تحسني وتعميم نظام التكفل وتتبع األطفال ضحايا العنف؛• 

دعم نظام اإلعالم والتتبع والتقييم.• 

وأشار إىل البنيات واآلليات املعتمدة لتفعيل االسرتاتيجية، ومنها املركز الوطني للوقاية من العنف بالوسط 

املدريس، الذي يضم يف تشكيلته مختلف القطاعات الحكومية والفاعلني يف مجال مناهضة العنف بالوسط 

املدريس، وخاليا اإلنصات والوساطة التي تعمل الوزارة حاليا عىل تعميمها وتفعيل دورها مبختلف املؤسسات 

التعليمية بأقاليم اململكة.

الوحدات املندمجة للنساء ضحايا العنف

بالنساء  للتكفل  املندمجة  الوحدات  طرف  من  املقدمة  الخدمات  الصحة  وزارة  ممثل  السيد  استعرض 

واألطفال ضحايا العنف بالقطاع الصحي، حيث بلغ عدد النساء املتكفل بهن سنة 2014، بالوسطني الحرضي 

والقروي، 13012 حالة، مبا يف ذلك املهاجرات. كام استعرض أهم منجزات االسرتاتيجية القطاعية لتطوير 

خدمات الوحدات املندمجة، والتي تتجىل أهمها يف:

إعادة تفعيل الدورية الوزارية بشأن وحدات العمل ضد العنف تجاه النساء واألطفال؛• 

املكتسبة •  املناعة  نقص  فريوس  مكافحة  مجال  يف  والدعم  والتكفل  والعالج  الوقاية  إىل  الولوج  تحقيق 

بالنسبة لضحايا االغتصاب عرب التكفل بالعالج الوقايئ لتفادي نقل اإلصابة إىل الضحية، وأيضا بالفحص 

البيولوجي الخاص بالداء؛

متابعة التنسيق مع مختلق الرشكاء حول تقدم عملية تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة داخل القطاع • 

الصحي؛

املساهمة يف مختلف مراحل إحداث املرصد الوطني للعنف ضد النساء، ويف تفعيل خطة عمله؛• 

إحداث تقييم ذايت لوحدات العمل ضد العنف اتجاه النساء واألطفال من طرف خبري مستقل عن الوزارة؛• 

إجراء افتحاص حول وضعية »مقاربة النوع« بوزارة الصحة؛• 
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تفعيل بروتوكول التعاون بني مختلف الرشكاء املؤسساتيني حول املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول • 

العنف ضد النساء؛

النساء من خالل املعطيات املتوفرة داخل •  إطالق دراسة علمية تحليلية للعوامل املحددة للعنف ضد 

السياق الوطني.

هذا، وقدم ملحة عن أهم استرشافات سنة 2016 لوزارة الصحة حول موضوع محاربة العنف ضد النساء، 

حيث ستعمل الوزارة عىل مأسسة برنامج وطني للصحة العمومية ملحاربة العنف ضد النساء واألطفال، كام 

تنكب عىل تنزيل وتكييف خطة العمل الشاملة ملنظمة الصحة العاملية يف مجال النهوض بدور املنظومة 

الصحية يف التصدي لهذه اإلشكالية.

املرصد الوطني للعنف ضد النساء جهاز للرصد والتتبع

التي مر  النساء، أهم املحطات  الوطني للعنف ضد  الشاهيدي، منسق املرصد  السيد جامل  السيد  تناول 

القطاعات  التي تضم ممثلني عن  الثالثية،  الرتكيبة  النساء« ذو  الوطني للعنف ضد  منها إحداث »املرصد 

أولويات  يتضمن  عمل  مخطط  إعداد  إىل  مشريا  والدراسات،  البحث  ومراكز  املدين،  واملجتمع  الحكومية، 

العمل ومجاالت التدخل لسنتي 2015 و2016، بناء عىل األهداف االسرتاتيجية التي أحدث املرصد من أجل 

تحقيقها، واملتمثلة يف:

رصد جميع أشكال العنف ضد النساء؛• 

املساهمة يف تجميع املعطيات وتطوير املعرفة يف مجال العنف ضد النساء؛• 

تعزيز املبادرات الترشيعية والسياسات العمومية املتعلقة بحقوق املرأة.• 

كام استعرض السيد جامل الشاهيدي املهام األساسية املحددة للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، والتي 

تتمثل يف:

القيام بأعامل اليقظة والرصد؛• 

تتبع وتقييم املؤرشات؛• 

إحداث بنك للمعلومات حول العنف ضد النساء من خالل تجميع املعطيات الجهوية والوطنية؛• 

تتبع وتقييم السياسات العمومية يف مجال محاربة العنف ضد النساء.• 
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هذا، ورصح السيد املنسق بأن املرصد الوطني للعنف ضد النساء منكب عىل إعداد تقريره السنوي األول 

حول ظاهرة العنف ضد النساء باملغرب، والذي ستقدم نتائجه قريبا. كام أعلن عن اللقاء الذي سيجمع 

أعضاء املرصد بسفراء 16 دولة باالتحاد األورويب عىل هامش الحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء، 

بهدف التعريف بالدور الذي يضطلع به املرصد يف مجال مناهضة العنف ضد النساء، ومبهامه وبرامجه التي 

سطرها، وبناء رشاكات مع الهيئات املامثلة التي تتقاسم معه نفس األهداف والتطلعات.





اأ�شغال الندوات اجلهوية

الناظور

فاس

سيدي
يحيى

الرباط

سطاتخريبكة

أسفي

أزيالل الرشيدية

تارودانت

كلميم

طانطان

أزرو
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برنامج اللقاءات الجهوية للحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء

27 نونرب – 15 دجنرب 2015

التاريخ اإلرشاف املدينة

27/11/2015 التعاون الوطني أزرو

11/2015/ 30 التعاون الوطني الناظور

02/12/2015 وكالة التنمية االجتامعية سيدي يحيى الغرب

4/12/2015 التعاون الوطني أزيالل

07/12/2015 وكالة التنمية االجتامعية سطات

12/2015/ 07 التعاون الوطني خريبكة

12/2015/ 08 وكالة التنمية االجتامعية آسفي

08/12/2015 وكالة التنمية االجتامعية فاس

09/12/2015 وكالة التنمية االجتامعية تارودانت

10/12/2015 التعاون الوطني كلميم

11/12/2015 التعاون الوطني طانطان

15/12/2015 التعاون الوطني  الرشيدية

كام نظمت لقاءات يف املوضوع تحت شعار الحملة مببادرة من بعض الجمعيات وبتنسيق مع بعض مكونات 

القطب االجتامعي.
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اللقاء الجهوي األول

مدينة أزرو بالسجن املحيل، 27 نونرب 2015

النساء  ضد  العنف  لوقف   13 الوطنية  للحملة  األول  الجهوي  باللقاء  الجهوية  اللقاءات  سلسلة  افتتحت 

الذي نظم، ألول مرة، بالسجن املحيل آلزرو، وهي بادرة تروم تحسيس نزالء املؤسسة السجنية مبوضوع 

العنف ضد النساء، والتعريف بآثاره الوخيمة. كام تروم توعية النزالء بشكل يساهم يف إعدادهم لالندماج 

يف املجتمع من جديد.

وقد استهل هذا اللقاء بكلمة ترحيبية من السيد مدير السجن املحيل، الذي اعترب هذا اللقاء فرصة إلرشاك 

النزالء كأفراد، وتحسيسهم بآثار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات التي يعرفها املجتمع، مؤكدا عىل رضورة 

التفكري يف حلول فعلية ملعالجة الظاهرة التي تتطلب جهودا تقارب جوانب متعددة، أهمها إقرار احرتام 

الذات واحرتام اآلخرين.

عىل  وتقدير  شكر  بكلمة  االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  ممثلة  تقدمت  جهتها،  من 

تنظيم هذا اللقاء الذي يعد تجربة أوىل يف إطار الحمالت الوطنية لوقف العنف ضد النساء، وأكدت أن 

املجتمع املغريب، رجاال ونساء، يطمح لتحقيق حياة آمنة يسودها االستقرار األرسي، باعتباره أساس استقرار 

الدستور  للعيش بسالم يف إطار ما يقره  التغلب عليها وتفاديها  املجتمع، وأن هناك ظروفا وأسبابا يجب 

املغريب ومبادئ حقوق اإلنسان، التي قطع املغرب أشواطا مهمة من أجل تثبيتها وتكريسها، مذكرة بأهم 

التدابري املتضمنة يف الخطة الحكومية للمساواة، سيام املجال األول املتعلق بنرش مبادئ اإلنصاف واملساواة، 
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واملجال الثاين الخاص مبكافحة كل أشكال التمييز والعنف، الذي يهدف من خالل العديد من اإلجراءات 

والتدابري التي يتضمنها إىل تطوير العديد من اآلليات، سواء الترشيعية أو املؤسساتية، والربامج التحسيسية 

والتوعوية للحد من آثار وتداعيات العنف ضد النساء، مشرية إىل أهمية تبني املقاربة العالجية بالنسبة 

مؤكدة  واالجتامعية،  االقتصادية  تكلفتها  وتقليص  الوخيمة،  وأرضارها  الظاهرة  من  للحد  العنف  ملرتكبي 

الدينية  القيمية  وملنظومته  للمجتمع،  حقيقيا  تهديدا  يشكل  أضحى  وتطوره  العنيف  السلوك  انتشار  أن 

بإفران عىل أهمية  الوطني  التعاون  السيد مندوب  التي بني عليها املجتمع املغريب. فيام أكد  والحضارية 

الوعي بخطورة األفعال املرتكبة واألسباب املسببة للعنف، والتي تكون لها عواقب وآثار سلبية ووخيمة عىل 

الفرد واألرسة واملجتمع، مشريا إىل رضورة االنتباه لعواقبها التي يجب تداركها والتصدي لها.

من جانبها، أكدت السيدة نائبة وكيل امللك أهمية التوعية بفعل العنف املرتكب ولو كان بسيطا، والذي 

تكون له تبعات سلبية، وركزت عىل أهمية انتهاج مقاربة تشاركية بني مختلف املتدخلني ملواجهة ظاهرة 

مداخل  إحدى  يعد  االجتامعي  السلم  ودعم  املجتمع  يف  الدميقراطي  السلوك  تكريس  أن  مربزة  العنف، 

التصدي لهذه الظاهرة. فيام أشار السيد ممثل وزارة الصحة إىل آفة العنف التي تتعرض لها املرأة مبختلف 

أشكاله، سواء داخل األرسة أو يف مقر العمل أو يف األماكن العامة، مام يعد انتهاكا لحقوقها وكرامتها، بل 

ويعيق اندماجها يف املسلسل التنموي، بالنظر إىل االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتامعية التي ترتتب 

عن هذه الظاهرة، وشدد عىل رضورة رصد األرضار الجسدية والنفسية للمرأة املعنفة والناتجة عن فعل 

العنف املرتكب.

أما السيد ممثل وزارة الرتبية الوطنية، فلفت االنتباه إىل مختلف أشكال العنف التي بات يعرفها املجتمع، 

والتي ترتتب عنها انعكاسات سلبية متس سالمة النساء الجسدية والنفسية، مبا يساهم إىل حد كبري يف إضعاف 

قدرة املرأة عىل املشاركة يف مسلسل التنمية، والتي تهم أحداث العنف التي تقع داخل األرسة بني األبوين أو 

بني األبناء أو داخل املدرسة وهام مؤسستني مركزيتني يف تكوين الشخصية وصيانة التوازن النفساين للناشئة، 

معلنا عن أهمية ودور إحداث بنيات للعنف داخل املؤسسات التعليمية. كام أبرز دور الرتبية واستحضارها 

كأولوية لبناء مجتمع متوازن ومتكافئ، وترسيخ املبادئ والقيم واألخالق اإلسالمية، مؤكدا عىل دور التنشيط 

السامية  التوجيهات  تؤصلها  التي  السجنية،  املؤسسة  نزالء  لفائدة  والتأهيل  واملصاحبة  والتثقيف  الرتبوي 

لجاللة امللك محمد السادس، خاصة ما ورد يف خطابه السامي مبناسبة افتتاح السنة القضائية يف 29 يناير 

2003، حيث قال جاللته »إن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد االجتامعي يف مجال العدالة ال يكتمل إال مبا 

نوفره من الكرامة اإلنسانية للمواطنني السجناء التي ال تجردهم منها األحكام القضائية السالبة للحرية«.

من جهته، حرص السيد ممثل مندوبية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عىل إبراز قيمة الرتبية الدينية 

اإلسالمية  واألخالق  والقيم  املبادئ  ترسيخ  خالل  من  اإلنسانية،  النفس  وتهذيب  لتخليق  أسايس  كحصن 

الحميدة التي تنبني عليها مقومات املجتمع املغريب، واستشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية ترسخ بشكل 

رئييس بناء وتنشئة الفرد تنشئة متكاملة ومتوازنة، وتساهم يف تكوين اإلنسان الصالح لخدمة الوطن واألمة.
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اللقاء الجهوي الثاين

مدينة الناظور )30 دجنرب 2015(

افتتح هذا اللقاء الجهوي بكلمة ترحيبية للسيد مندوب التعاون الوطني مبدينة الناظور، الذي ذكر بالسياق 

املامرس  العنف  يخلفها  التي  السلبية  اآلثار  مربزا  النساء،  ضد  العنف  لوقف   13 الوطنية  للحملة  العام 

والتنمية  التضامن واملرأة واألرسة  بعده ممثل وزارة  ليستهل  األفراد واملجتمع.  والفتيات عىل  النساء  ضد 

االجتامعية كلمته بشعار هذه السنة وما يحمله من داللة تركز عىل مرتكب العنف، مستعرضا مرجعيات 

الحملة، وأهم املنجزات املتعلقة باإلطار الترشيعي يف هذا املجال، وبتطوير املعرفة بالظاهرة، إضافة إىل 

اآلليات املؤسساتية للوقاية من العنف، واملنجزات الخاصة بالتحسيس والتوعية.

أما السيدة ممثلة املجلس العلمي املحيل مبدينة الناظور، فذكرت مبدى تكريم الرشيعة اإلسالمية للمرأة 

التهم  القيم من  الدين اإلسالمي  وما نصت عليه لفائدتها من حقوق يف مختلف املجاالت، وأكدت براءة 

التي تنسب إليه، يف مقدمتها الحط من قيمة املرأة وجعلها يف منزلة دونية يف ظل تفيش األمية والتخلف 

يف مجتمعنا. كام نوهت باملشاركة الفعالة للنساء، إىل جانب الرجال، يف مختلف املجاالت، ودعت الحضور 

وكافة الفاعلني يف املجال إىل رضورة مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء، عرب توعية كل من املرأة والرجل 

أن  والرجل واألطفال، ومؤكدة  املرأة  للعنف عىل  السلبية  بالعواقب واآلثار  بحقوقهن وواجباتهن، مذكرة 

أبواب املجلس العلمي مفتوحة أمام الجميع إلصالح ذات البني يف حالة حدوث خالفات بني الزوجني.. أو 

غريهام.
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العامة مبحكمة  بالنيابة  التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف  فيام تناولت املساعدة االجتامعية بخلية 

االستئناف مبدينة الناظور »قضايا النساء مبحاكم الناظور: التحديات وآليات تعزيز حقوقهن ومناهضة العنف 

ضدهن«، مقدمة تعريفا شامال للعنف ضد املرأة وأشكاله وأنواعه، ومناذج من قضايا النساء املطروحة أمام 

املحاكم باملدينة، كالتامطل يف أداء النفقة أو التملص من أدائها، وإهامل األرسة، والعنف ضد األصول، وزنا 

املحارم والرضب والجرح واالغتصاب، والحرمان من اإلرث.. وغريها. كام قدمت أبرز العوائق التي تواجه 

النساء عند لجوئهن للمحاكم، ويف مقدمتها العوائق االقتصادية املتمثلة يف عدم توفرهن عىل دخل مادي 

قار ميكنهن من سد احتياجاتهن اليومية، ومتطلبات أطفالهن، وعوائق قانونية، كصعوبة التبليغ، واإلثبات، 

واملدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ املسطرة القانونية، وتفيش األمية القانونية.

ويف ما يخص التدابري واإلجراءات الوقائية والحامئية املسطرة يف املخططات والربامج التي تم اتخاذها من 

طرف القطاعات الحكومية وغري الحكومية يف هذا املجال، أشارت إىل تطوير املعرفة بالظاهرة من خالل 

املناصفة،  اإلنصاف واملساواة وإرساء قواعد  مبادئ  بذلك، ومأسسة ونرش  أرقام ومعطيات خاصة  تجميع 

ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، ودعم مراكز االستقبال واالستامع واإلرشاد القانوين لفائدة 

النساء والفتيات ضحايا العنف، وتقديم الخدمات واملساعدات لهن داخل خاليا التكفل بهن وبأطفالهن، 

إضافة إىل أقسام قضاء األرسة املوجودة بربوع اململكة.

أما املحامية بهيئة مدينة الناظور، فركزت عىل النوع الشائع من العنف ضد النساء يف هذه املنطقة، وهو 

العنف الزوجي الذي يرجع أساسا ألسباب اقتصادية واجتامعية، يف ظل غياب الوازع الديني، وانعدام التأطري 

الظاهرة،  من  للحد  السلوكات  بتغيري  الكفيلة  واملقاربات  اآلليات  من  العديد  مقرتحة  عامة،  االجتامعي 

كمحاربة الفقر والهشاشة والتوعية والتحسيس، وااللتزام بقوانني صارمة زجرية ومحاربة زواج القارصات، 

وتوفري الحامية لهن. 

اسرتاتيجية  إىل  الناظور  املرأة والطفل يف وضعية صعبة مبدينة  السيدة رئيسة جمعية دعم  فيام تطرقت 

خدمات  وتقديم  وبأطفالهن  بهن  التكفل  خالل  من  النساء،  ضد  العنف  مناهضة  يخص  ما  يف  الجمعية 

العنف  أن  إىل  القانوين، مشرية  واإلرشاد  والتوجيه  واالستامع،  االستقبال  قبيل  لهم، من  متعددة ومختلفة 

اللفظي واملادي يعتربان أكرث األنواع شيوعا، معززة ذلك مبعطيات وأرقام حول حاالت العنف التي استقبلتها 

الجمعية يف هذه السنة، والتي متت معالجة بعضها، فيام مل يحسم القضاء بعد يف حاالت أخرى. 

القانونية،  االستشارة  طابع  عليها  غلب  العالقة،  القضايا  من  العديد  الحضور  طرح  اللقاء،  هذا  ختام  ويف 

كنوعية األحكام التي تصدر ضد مرتكبي العنف ضد النساء، والخيانة الزوجية، واالستغالل املادي من طرف 

الزوج وغري ذلك. 
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اللقاء الجهوي الثالث

مدينة سيدي يحيى )2 دجنرب 2015(

افتتح هذا اللقاء الجهوي، الذي حرضه العديد من الفاعلني يف مجال مناهضة العنف ضد النساء، السيد 

التنمية االجتامعية بكلمة ترحيبية قدم من خاللها السياق العام للحملة الوطنية  املنسق الجهوي لوكالة 

13 لوقف العنف ضد النساء، وأشاد مبجهودات مكونات القطب االجتامعي يف الحرص عىل تنظيم هذه 

اللقاءات التحسيسية والتواصلية الجهوية مع مختلف املتدخلني يف هذا املجال من أجل مناقشة وتباحث 

تداعيات هذه الظاهرة وآثارها السلبية. 

من جهته، أبرز السيد مندوب التعاون الوطني املجهودات الذي يقوم بها التعاون الوطني يف مجال مناهضة 

العنف ضد املرأة ومتكينها، من خالل مختلف أنشطته وبرامجه، سواء تلك املتعلقة بالرعاية االجتامعية أو 

التكوين والتأهيل املهني والحريف.

فقد متحورت  القنيطرة،  مبدينة  العنف  واألطفال ضحايا  النساء  ملساعدة  النجدة  مركز  مديرة  السيدة  أما 

االجتامع«، حيث عربت  النوع  املبني عىل  العنف  االستامع يف محاربة  املدين ومراكز  املجتمع  حول«أدوار 

من خاللها عن متّكن املجتمع املغريب، مبختلف مكوناته، من كرس الصمت حول ظاهرة العنف ضد النساء، 

والعمل عىل الحد منها، مذكرة بالدور الذي يقوم به املجتمع املدين يف هذا املجال، سواء من خالل الرتافع 

إلقرار اسرتاتيجيات وترشيعات ملكافحة الظاهرة أو من خالل مواكبة النساء املعنفات وتوجيههن وإرشادهن.
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ويف السياق ذاته، قدمت السيدة ممثلة الجمعية الجهوية لتنمية الغرب تجربة الجمعية يف مجال مكافحة 

واملوارد  املادية  اإلمكانيات  يف ضعف  تتجىل  والتي  العمل،  معيقات  أهم  إىل  مشرية  النساء،  ضد  العنف 

البرشية املتخصصة، مام يضطرها لتوجيه الحاالت التي ترد عليها نحو جمعيات أكرث وأوسع خربة يف املجال.

أما نقطة ارتكاز النوع باملنسقية الجهوية لوكالة التنمية االجتامعية بالقنيطرة، فأشار، يف مداخلة حول »محاربة 

العنف املوجه ضد النساء بني مجهودات الدولة وواقع تطور الظاهرة«، إىل شعار حملة هذه السنة الذي يعد مؤرشا 

جازما عن قرب خروج قانون محاربة العنف ضد النساء إىل حيز الوجود، مستعرضا مجموعة من اإلحصائيات 

املتعلقة بانتشار ظاهرة العنف بني مختلف فئات املجتمع، سواء من حيث النوع أو الجنس أو املكان أو الزمان.

هذا، وفتح النقاش مع الحضور الكريم الذي تناول:

 إشكالية متكني املرأة الساللية من اإلرث؛• 

رضورة مواكبة وسائل اإلعالم ملختلف الندوات واللقاءات املرتبطة مبجال العنف؛• 

ضعف املواكبة امليدانية للجمعيات؛• 

تغييب موضوع املرأة يف برامج األحزاب السياسية؛• 

عدم كفاية الجهود املبذولة من طرف الدولة من أجل الحد من الظاهرة.• 
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اللقاء الجهوي الرابع

مدينة أزيالل )4 دجنرب 2015(

افتتح أشغال اللقاء الجهوي، الذي نظم مبدينة أزيالل، السيد مندوب التعاون الوطني باملدينة، الذي ذكر 

القطب  مكونات  تنظيمها  تسهر عىل  التي  النساء  العنف ضد  لوقف   13 الوطنية  للحملة  العام  بالسياق 

االجتامعي، خاصة يف بعدها الجهوي واملحيل.

بعد ذلك، أكدت ممثلة وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية حرص الوزارة عىل تنظيم مثل 

هذه اللقاءات الجهوية بهدف التواصل والتفاعل املبارش مع مختلف الفاعالت والفاعلني املحليني، وذلك من 

أجل تقاسم وتباحث ما تم إنجازه وتحقيقه يف مجال مناهضة العنف ضد النساء، الوقوف عىل االقرتاحات 

التدابري املتخذة يف هذا الشأن، واستعرضت أهم  اللقاءات لتطوير وتجويد  والتوصيات املنبثقة عن هذه 

التدابري االسرتاتيجية واملجهودات الوطنية يف مجال محاربة العنف ضد النساء، واملتمثلة أساسا يف مشاريع 

بجميع  العنف  بظاهرة  املعرفة  لتطوير  تفعيلها  تم  التي  اإلجراءات  وأهم  الوزارة،  أعدتها  التي  القوانني 

أبعادها وتجلياتها، واآلليات املؤسساتية املحدثة للرصد والتتبع، وتقديم الخدمات املبارشة، والتكفل بالنساء 

ضحايا العنف جهويا ومحليا، يف إطار تفعيل املقاربة التشاركية وسياسة القرب التي تنهجها الوزارة.

فيام تناول السيد رئيس املجلس العلمي موضوع الرتبية الدينية ودورها يف املساهمة يف الحد من ظاهرة 

العنف ضد النساء، مركزا عىل سامحة اإلسالم وتكرميه للمرأة، ورفضه لجميع أنواع العنف، امتثاال ملضامني 
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النصوص القرآنية، واقتداء بالرسول صىل عليه وسلم الذي استوىص بالنساء خريا. ودعا إىل بناء عالقة تقوم 

عىل أساس سيادة املودة والرحمة بني األفراد لتحقيق السعادة، التي نجدها يف تعاليم ديننا الحنيف.

تشاركية مع مختلف  إطار مقاربة  العمل يف  االجتامعية إىل رضورة  التنمية  أشار ممثل وكالة  من جهته، 

الفاعلني املحليني للحد من هذه الظاهرة وذلك من أجل:

التحسيس والتوعية مبخاطر كل أشكال العنف املامرس ضد النساء، وتأثريها عىل الحياة الفردية واألرسية • 

واملجتمعية؛

دعم التنسيق بني مختلف املتدخلني ملحاربة العنف ضد النساء؛• 

توعية مرتكبي العنف بخطورة فعلهم ومدى أثره الوخيم عىل محيطهم الخاص والعام؛• 

املساهمة يف تغيري سلوكات مرتكبي العنف ضد النساء؛• 

تعبئة املجتمع إلدانة العنف املامرس ضد النساء، وعدم التساهل والتسامح مع مثل هذه السلوكات.• 

كام عرض اإلجراءات والربامج، التي تعتمدها وكالة التنمية االجتامعية، من أجل املساهمة وضامن متكني 

املرأة يف كل املجاالت، ومنها:

اعتامد مقاربة النوع يف كل تدخالت الوكالة )الربامج واملشاريع التنموية...(؛• 

برمجة أنشطة تساهم يف اإلدماج الحقيقي للمرأة ضمن الربامج التي متولها الوكالة )التكوين، واملواكبة، • 

والتحسيس والتوعية...(؛

تأسيس قطب من املكونني املتخصصني يف مقاربة النوع؛• 

تخصيص نسبة مئوية من املستفيدين من تدخالت الوكالة لفائدة النساء يف دليل املساطر؛• 

متويل بعض الربامج التي تنهض بوضعية املرأة )برنامج تثمني للنساء(؛• 

املساهمة يف الحمالت الوطنية التحسيسية ملحاربة العنف ضد النساء.• 

وتم، خالل هذا اللقاء، عرض تجربة جمعية أزيالل للتنمية والبيئة والتواصل يف مجال االستامع واستقبال 

وتوجيه النساء ضحايا العنف اعتامدا عىل الوساطة األرسية كحل بديل لتدبري النزاعات األرسية، من خالل 

التعريف بها ومراحلها، وأوجه استعامالتها يف حل النزاعات.

أما ممثل نيابة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، فتناول دور خاليا اإلنصات والتوجيه باملؤسسات التعليمية 

الوزارة يف مجال محاربة  تعتمدها  التي  العنف، مشريا إىل االسرتاتيجية  الحد من ظاهرة  املساهمة يف  يف 

العنف بالوسط املدريس، من خالل:
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تقوية القدرات املؤسساتية للمدارس؛• 

تقوية كفاءات وقدرات املتدخلني يف املؤسسات التعليمية؛• 

تعميم وتحسني خدمات التكفل باألطفال ضحايا العنف؛• 

نرش ثقافة السلم واحرتام حقوق الطفل؛• 

دعم نظام اإلعالم واملتابعة والتقييم يف مجال العنف املدريس.• 

فيام قدمت ممثلة جمعية االنطالقة للتنمية والبيئة والثقافة أهداف مرشوع الجمعية »جميعا من أجل 

عىل  اإلجابة  عىل  ويعمل  »إكرام«،  للمساواة  الحكومية  الخطة  تفعيل  إطار  يف  يأيت  الذي  املرأة«،  عدالة 

الصعوبات التي تواجهها النساء ضحايا العنف يف الولوج إىل العدالة من خالل مجموعة من الربامج.

هذا، ومتحور النقاش حول مجموعة من القضايا، مثل:

تفعيل القوانني ومساطر املتابعة؛• 

تفعيل دور اإلعالم يف مجال مناهضة العنف ضد النساء؛• 

تنظيم اللقاءات التحسيسية والتواصلية بشكل منتظم ومتواصل، سيام يف املجال القروي وشبه الحرضي، • 

من أجل ترسيخ ثقافة الالعنف، ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء؛

التأكيد عىل أهمية الرتبية والدور الديني يف مجال مناهضة العنف ضد النساء؛• 

إحداث آليات القرب املؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.• 

وختم اللقاء بتثمني مجهودات وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية يف هذا املجال، والدعوة 

إىل رضورة تظافر جهود كل الفاعلني املحليني واملؤسساتيني للتصدي لهذه الظاهرة.
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اللقاء الجهوي الخامس

مدينة سطات )7 دجنرب 2015(

افتتح اللقاء الجهوي السيد املنسق الجهوي لوكالة التنمية االجتامعية مبدينة سطات، متطرقا لسياقه املتمثل 

يف تنظيم وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية للحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء، 

التي تعيق  الخلل  الضوء عىل مكامن  املجال، وتسليط  للوقوف عىل ما تحقق يف هذا  أنها محطة  معتربا 

الجهود املبذولة للتصدي لهذه الظاهرة مبختلف أشكالها، والتي تشكل هاجسا حقيقيا يشغل الجميع يف 

مختلف أنحاء العامل.

من جهته، أكد السيد ممثل املجلس العلمي بالجهة عىل رضورة احرتام املرأة وتكرميها، مذكرا بقوله تعاىل 

»ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن يف ذلك آليات 

لقوم يتفكرون«، فالرشيعة اإلسالمية أولت عناية فائقة للمرأة، وحفظ الحق سبحانه مكانة املرأة وأعزها 

وكرمها، وإن كان سبحانه كرم اإلنسان جملة حني قال »ولقد كرمنا بني آدم وحملناه يف الرب والبحر ورزقناه 

من الطيبات وفضلناه عىل كثري ممن خلقنا«، فاإلنسان مكرم رجال كان أو امرأة، واإلسالم رفع شأن املرأة 

ومنحها حقوقا، وأكد عىل دورها املهم يف املجتمع، إذ بصالحها يصلح وبفسادها يفسد، مشريا أن الحياة تقوم 

عىل التوافق واالنسجام والتعاون والتآزر. وشدد عىل أن العنف سلوك غري حضاري، ويعطي صورة سلبية 

عىل فاعله، مشريا إىل العناية التي أوالها جاللة امللك للمرأة من حيث تقليدها مناصب مهمة وحساسة، 

والتأكيد املتواصل عىل إدماجها يف التنمية املستدامة والنهوض مبختلف حقوقها.
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أما السيدة أم البنني لحلو النائبة الربملانية ورئيسة جمعية املأمل ملناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار، فقد 

شكرت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عىل إتاحتها فرصة هذا اللقاء التواصيل لتبادل 

األفكار والنقاش يف القضايا التي تهم املجتمع، مشرية إىل أن جمعيتها تشتغل عىل محاربة جميع أشكال 

الترشيعي،  الجانب  العنف من  الحوار. وتناولت  ثقافة  املرأة، وترسيخ  املامرس ضد  العنف  العنف، ومنه 

بغرض  النفسية  والقوة  الجسدية  للقوة  استعامل  باعتباره  بالعنف  املتعلقة  املفاهيم  بعض  إىل  فأشارت 

اإلرغام أو الهيمنة عىل اإلنسان أو إلحاق الرضر به، مضيفة أن التعريفات الترشيعية للعنف تشمل اإليذاء 

العمد والرضب والجرح، واإلجهاض، واالغتصاب، واالحتجاز والسب والقذف...، إىل جانب العنف االقتصادي 

والبيئي، مذكرة بالطفرة النوعية التي عرفها املغرب ترشيعيا ابتداء من سنة 2004، حيث تم اعتامد مدونة 

األرسة، مرورا بباقي املكتسبات يف هذا املجال، كمدونة الشغل وقانون املسطرة الجنائية، التي أدخلت عليها 

تعديالت مهمة، وقانون الجنسية سنة 2007، ومدونة االنتخابات سنة 2009 التي أعطت الحقوق السياسية 

للمرأة، والتي توجت جميعها بدستور 2011. ونبهت، يف ختام كلمتها، إىل اآلثار النفسية الناتجة عن العنف، 

والخلل النفيس الذي يصيب األطفال، مقرتحة العنف النفيس موضوعا للحمالت الوطنية املقبلة.

من جانبها، تناولت السيدة رئيسة جمعية أمل الغد للمرأة واقع وإكراهات النساء داخل العمل الجمعوي، 

حيث تطرقت للنظرة السلبية للمجتمع عن املرأة انطالقا من الصور النمطية املشكلة عنها، ومامرسة العنف 

بجميع متظهراته، وذكرت باملواثيق الدولية التي تناهض العنف ضد املرأة، والدور الذي يجب أن يقوم به 

الجمعوي،  املرأة يف إطار عملها  العنف املامرس ضد  بالظاهرة، مستعرضة بعض حاالت  للتعريف  اإلعالم 

خصوصا تلك املتعلقة بالتحرشات اللفظية.

هذا، وقدمت السيدة كلثوم بندية، عن جمعية مركز الوفاق لإلبداع األرسي، تجربة املركز، وبعض اإلحصائيات 

عن الظاهرة مبدينة سطات:

عدد الحاالت الواردة عىل املركز، والتي تم االستامع إليها ومصاحبتها: 97 حالة؛• 

الحاالت التي تم االستامع إليها وامتنعن عن متابعة اإلجراءات: تجاوزت 30 حالة؛• 

جنس الحاالت الواردة عىل املركز: 94 من اإلناث، و06 من الذكور؛• 

الوضعية االجتامعية للحاالت الواردة عىل املركز: 85 باملائة منها متزوجة، و8 باملائة منها عازبات، و6 • 

باملائة منها مطلقات،  و1 باملائة منها أرامل؛

املستوى التعليمي للمعنفات: 19 باملائة أميات، و31 باملائة تعليم ابتدايئ، و34 باملائة تعليم إعدادي، • 

و12 باملائة تعليم ثانوي؛

فيام يأيت العنف الزوجي يف املرتبة األوىل بنسبة 85 باملائة، بينام العنف النفيس حارض يف جميع أشكال • 

العنف.
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اللقاء الجهوي السادس

مدينة خريبكة )7 دجنرب 2015(

أكد املندوب اإلقليمي للتعاون الوطني بخريبكة خالل اللقاء الجهوي الذي نظم باملدينة يف إطار الحملة 

الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء، أن دستور اململكة لسنة 2011 شكل قفزة نوعية يف مجال الحقوق 

والحريات، السيام يف ما يخص النهوض بحقوق املرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف املبني عىل النوع، 

املتعلق  الفصل 19  الدميقراطية، خاصة  املرتكزة عىل  والقانون  الحق  لبناء دولة  املغرب  اختيار  كام كرس 

أن  مضيفا  شخص،  ألي  واملعنوية  الجسدية  السالمة  بحامية  املتعلق   22 والفصل  املناصفة  نحو  بالسعي 

تنظيم هذا اللقاء يأيت يف إطار ترسيخ العمل التوعوي والتحسييس باعتباره ركيزة أساسية لتقويم السلوكات 

وتهذيبها.

االجتامعية مرجعيات محاربة ظاهرة  والتنمية  واملرأة واألرسة  التضامن  وزارة  استعرض ممثل  من جهته، 

الربنامج  التمييز، وكذا  الذي نص عىل حظر كافة أشكال  املغريب،  بالدستور  النساء واملتضمنة  العنف ضد 

الحكومي الذي أوىل عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحاميتهن، من خالل الخطة الحكومية للمساواة 

كام  النساء.  والعنف ضد  التمييز  أشكال  كل  ملكافحة  الثاين  مجالها  التي خصصت   ،2012/2016 »إكرام« 

تطرق إىل اإلطار الترشيعي املتعلق بالظاهرة، واملتمثل يف وضع نصوص ترشيعية وتنظيمية لحامية النساء 

الذي تم تقدميه  التمييز  املناصفة ومكافحة كل أشكال  بهيئة  املتعلق  القانون  التمييز كمرشوع  ومحاربة 

املصادقة،  قنوات  أحيل عىل  الذي  النساء  العنف ضد  محاربة  قانون  النواب، ومرشوع  مجلس  مؤخرا يف 

والتعديالت التي عرفها القانون الجنايئ، وقانون املسطرة الجنائية.
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من جانبها، أكدت رئيسة خلية العنف ضد املرأة بخريبكة أن حضورها هذا اللقاء الجهوي يندرج يف نطاق 

التواصل التفاعيل الذي يعد من مرتكزات املديرية العامة لألمن الوطني بينها وبني الرشكاء الفاعلني يف مجال 

مناهضة العنف ضد النساء، يف إطار استحضار البعد التكاميل يف معالجة الظاهرة بكل تجلياتها، وتجسيدا 

ملبدأ املقاربة التشاركية املندمجة. وأكدت أن إحصائيات العنف األرسي واالجتامعي، وإن كانت صادمة، فهو 

ال تشكل عائقا عن مواصلة العمل يف سبيل تغيري هاته اإلحصائيات والنحو بها تنازليا، وذلك عن طريق نهج 

اسرتاتيجيات جديدة أكرث نجاعة وفعالية من شأنها أن تعالج األسباب الجذرية للمشكلة، كاألمية وبعض 

العادات والتقاليد املجتمعية الخاطئة، وأيضا ضعف املرأة يف الدفاع، واملطالبة بحقوقها اإلنسانية والقانونية، 

داعية إىل التصدي للظاهرة عرب التوعية التي يجب أن تقوم به فعاليات املجتمع املدين عىل أرض الواقع، 

كام يجب عىل النخب الدينية والفكرية ويف كل املجاالت التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له النساء.

واستعرضت عمل خلية استقبال النساء املعنفات، التي أحدثت وفق الضوابط اإلدارية العامة الرامية إليالء 

أهمية وعناية بالغتني لهاته الظاهرة وبتوجيه وتنسيق دائم مع النيابة العامة، حيث يتم تبني قضايا املرأة 

النفيس والصحي واالجتامعي وتقديم  الدعم  بتوفري  بإنجازها، والتخفيف من معاناتها  املعنفة، والتعجيل 

االستشارة القانونية، واإلرساع يف البحث وإنجاز املساطر وتقديم مرتكبي أفعال العنف ضد املرأة إىل العدالة، 

مؤكدة رضورة أن تحظى املرأة بالرعاية واملكانة الالئقة بها، وأن تتبوأ الرتب التي تستحقها، ألن املرأة جزء 

ال يتجزأ من مكونات أي مجتمع، والنهوض بوضعيتها والرقي بها يعني الرقي باملجتمع ككل.

أما ممثلة نيابة وزارة الرتبية الوطنية، فأشارت إىل أهمية مناقشة هذا املوضوع، ومواصلة كرس الصمت عن 

العنف املامرس ضد النساء، مطالبة باملزيد من فضح والتنديد بالسلوكات العنيفة. كام طالبت باملزيد من 

العمل يف مجال التحسيس والتوعية بخطورة هذه الظاهرة يف املؤسسات التعليمية، ألن الرتبية هي األساس 

يف تشكيل الوعي. فيام استعرض ممثل وزارة الصحة الخدمات التي يتم تقدميها من طرف خاليا استقبال 

مجانا،  الطبية  الشهادات  ومنح  الرضورية،  العالجات  تقديم  ومن ضمنها  باملستشفيات،  املعنفات  النساء 

وتنسيق العمل مع باقي األطراف املعنية بالظاهرة.

بينام ركزت ممثلة املجلس العلمي املحيل بخريبكة عىل الدواعي والنواهي يف تعزيز عالقات التعايش والتساكن 

بني الرجل واملرأة، حيث ذكرت أن الخطوط العامة يف العالقات اإلنسانية يف اإلسالم هو توخي مبدأ العدل يف 

العالقات مع الناس، وهو أن يعطى لكل ذي حق حقه، سواء كان ذلك يف املال أو يف النفس أو العرض أو غريها، 

وعىل اإلنسان أال يجعل من إحساسه بالقوة والقدرة سبيال ألن يتعاطى مع اآلخر باالستقواء.

أما ممثل التعاون الوطني، فتطرق إىل أهم متظهرات الخدمات االجتامعية لهذه املؤسسة املواكبة للجهود 

والواعية، من خالل  الفاعلة  املشاركة  وتحفيزها عىل  مكانتها  وتعزيز  املرأة  دور  تقوية  الشاملة يف مجال 

التأطري والتوعية والتحسيس، والتأهيل واالندماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي، مربزا الدور املؤسسايت 

يبلغ عددها 24  بإقليم خريبكة، والتي  املوجودة  الرتبية والتكوين  واالجتامعي لهذه املؤسسة عرب مراكز 
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لفائدة  الرتبوي  والتأطري  النفيس،  والدعم  الحريف،  التأهيل  توفري  يف  ملموس  بشكل  تساهم  حيث  مركزا، 

الفتيات والنساء، وأيضا عرب رياض األطفال التي يتم من خاللها بناء عالقات التواصل مع أمهات األطفال يف 

إطار العمل الرتبوي املشرتك، مضيفا أن إقليم خريبكة يتوفر عىل 21 مؤسسة للرعاية االجتامعية، خاصة 

دور الطالبة ودور الفتاة.

نتائج  الوطني مؤسسات جديدة - وفق  التعاون  الخدمات االجتامعية، سيحدث  ويف إطار تطوير عروض 

دراسة تنمية التعاون الوطني التي أطلقتها الوزارة - كمراكز املساعدة االجتامعية املتخصصة يف االستامع 

والتوجيه واملواكبة االجتامعية، ومراكز االستقبال والتوجيه املستهدفة لألشخاص يف وضعية إعاقة، مشريا إىل 

أنه من املنتظر أن يحتضن اإلقليم إحدى املراكز االجتامعية الستقبال النساء يف وضعية صعبة، بعد إيجاد 

الوعاء العقاري، وتوفري التمويل يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية. كام أشار إىل عمل التعاون الوطني 

يف مجال دعم مبادرات التوعية والتحسيس والتأطري، برشاكات مع فعاليات املجتمع املدين يف إطار برامج 

وأنشطة مشرتكة تسعى إىل تنوير الوعي االجتامعي مبختلف القضايا االجتامعية، ومن بينها مظاهر العنف 

ضد النساء.

فيام استعرض ممثل جمعية مبادرات نسائية الدور الذي يقوم به املركز اإلقليمي لالستامع والتوجيه للنساء 

منذ  االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  مع  برشاكة  صعبة،  وضعية  ويف  العنف،  ضحايا 

2008 وتنسيق مع الخليتني اإلقليمية واملحلية، حيث يقدم خدمات االستامع والتوجيه واملرافقة واالستشارة 

القانونية واملرافعة من طرف محامي املركز، إضافة إىل الكشوفات الطبية، وجلسات الدعم النفيس، ومنح 

الشواهد الطبية واألدوية والتتبع الطبي لبعض الحاالت، كالحوامل واألمراض املزمنة.

وأوضح أن القضايا املطروحة عىل الجمعية تعرف تنوعا، كامللفات الخاصة بالعنف األرسي )النفقة والطالق 

والتسجيل بالحالة املدنية..(، والقضايا التي تتعلق باالغتصاب، وثبوت الزوجية، مذكرا بالحاالت التي وفدت 

عىل املركز منذ 2008 إىل 2015، والتي بلغ عددها 1708 امرأة وطفل يف وضعية صعبة عىل صعيد جهة 

الشاوية ورديغة، ومدن أخرى من خارج الجهة، تتضمن 831 حالة قانونية كان موضوعها الرضب والجرح، 

وطلب الطالق، وعدم النفقة، واإلهامل األرسي، والطرد من بيت الزوجية، واالغتصاب، والحضانة، والهدر 

املدريس، والتسجيل بدفرت الحالة املدنية، وثبوت الزوجية، و546 حالة طبية ونفسية استفدن من كشوفات 

اإلشكاالت  بعض  إىل  مشريا  النفيس،  الدعم  جلسات  ومن  طبية،  وشهادات  األدوية،  وبعض  مجانية  طبية 

الغربة،  بديار  إقامتها  وأوراق  سفرها  جواز  من  تحرم  التي  املهاجرة  املرأة  يف  واملتمثلة  بالجهة،  املرتبطة 

عىل  الحصول  أجل  من  صعوبات  يجدن  الاليئ  املهمالت  والنساء  السفر،  جواز  من  أيضا  أبنائها  وحرمان 

بطاقة »رميد« لعدم حصولهن عىل نسخ أحكام الطالق، وأيضا الهدر املدريس الذي قد يتعرض له الطفل 

املالزم ألمه، الرتباط االنتقال املدريس مبوافقة األب، مام يعصف بحق الطفل يف التمدرس. وقد متت معالجة 

مجموعة من هذه امللفات بفضل التنسيق مع خلية األمن وخلية التكفل بالنساء واألطفال باملحاكم والنيابة 

اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية.
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اللقاء الجهوي السابع

مدينة آسفي )08 دجنرب 2015(

عىل  الحضور  شكر  الذي  االجتامعية،  التنمية  لوكالة  الجهوي  املنسق  السيد  الجهوي  اللقاء  هذا  افتتح 
استجابته لدعوة املشاركة، مذكرا بأهمية تنظيم هذا اللقاء، الذي يندرج يف إطار الحملة الوطنية 13 لوقف 
مناهضة العنف ضد النساء، التي أطلقتها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووعيا مبخاطر 
ونتائج العنف املامرسة ضد النساء، وأكد أن عمل الوكالة يستهدف الفئات االجتامعية املهمشة واملحرومة 

يف الوسط الحرضي والقروي، وذلك عرب إطار اسرتاتيجي مبني عىل ثالث محاور، هي:

تقوية قدرات الجمعيات؛• 

اإلدماج االجتامعي عرب املقاوالت؛• 

الدعم املحيل املمنوح ملختلف الربامج الوطنية الكربى.• 

وأشار إىل عمل منسقيات الوكالة ومندوبيات التعاون الوطني عىل تأطري ومصاحبة ومواكبة جميع الجمعيات 
الحاملة ملشاريع تنموية خاصة، والتي تهدف إىل تحسني وضع املرأة وإعادة إدماجها االقتصادي يف املجتمع، 
حيث استقبلت منسقية آسفي، مثال برسم سنة 2015، 73 طلب يف هذا املجال، مؤكدا أن من بني املجاالت 
العنف،  العنف، ومراكز األطفال ضحايا  النساء ضحايا  التي تم دعمها مراكز االستقبال واالستامع وتوجيه 
إضافة إىل التمكني االقتصادي للنساء، خاصة بالعامل القروي. كام أشار إىل عمل الوكالة سنويا عىل تخليد 
اليوم الوطني ملناهضة العنف ضد النساء، من خالل تنظيم ملتقيات تحسيسية، بتكليف من الوزارة الوصية 

وبرشاكة مع التعاون الوطني وفعاليات املجتمع املدين والسيايس.

الوطنية يف  اإلنجازات  أهم  االجتامعية  والتنمية  واملرأة واألرسة  التضامن  وزارة  ممثلة  من جهتها، قدمت 
مجال العنف، والتي تناولت:

املرجعيات؛• 

عملية الترشيع؛• 

تطوير املعرفة بالظاهرة؛• 
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املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء؛• 

اآلليات املؤسساتية للوقاية من العنف؛• 

آليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف؛• 

التحسيس بالظاهرة.• 

أما السيد مندوب التعاون الوطني، فذكر أن العنف ضد املرأة يشء يخدش صورة املجتمع، وأن الحد من 
هذه الظاهرة ال ميكن أن يتأىت إال بالتحسيس ومحاربة الجهل واألمية، فالعنف ال يأيت إال عندما تغيب اللغة التي 
تسهل التواصل والحوار، مشريا إىل نداء شتاء 2014 و2015، التي أطلقته وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 
االجتامعية ونظمته، ولعب فيه التعاون الوطني دورا أساسيا يف امليدان، حيث استفادت من االيواء 34 باملائة 
من النساء، شاكرا ملراكز الرتبية والتكوين ما تقوم به من تحسيس يف هذا املجال. فيام أشارت السيدة ممثلة 
املجلس العلمي بالجهة إىل أنه إذا كانت الجمعيات واملؤسسات الدولية تحارب العنف وتدق ناقوس الخطر، 
فإن اإلسالم بتعاليمه اإلنسانية واألخالقية قد سبق العامل كله يف هذا املجال، فهو ينظر إىل املرأة كشقيقة للرجل 
يف األحكام، مستشهدة بالعديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية. كام ذكرت أن هناك العديد من النصوص 
الرصيحة التي تنهى عن رضب املرأة، مشرية إىل تجيل رحمة اإلسالم باملرأة يف معاملة الرسول صىل الله عليه 

وسلم لزوجاته، وأعظم تكريم للمرأة أن سميت سورة يف القرآن بسورة النساء.

من جانبه، ذكر السيد نائب وكيل امللك بالجهة أن املرشع املغريب يشدد عقوبة العنف ضد املرأة، حيث تصل 
يف بعض األحيان إىل سنتني، لكن يف بعض األحيان تكون هناك بعض املشاكل كإثبات الرضر والشهود.. وما 
إىل ذلك. أما ممثل اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان، فركز عىل أهمية النهوض بوضعية املساواة واملناصفة 
كمدخل أسايس ملحاربة العنف ضد النساء، وهو ما خلص إليه التقرير الذي أنجزه املجلس، والذي اعتمد 
مصادر من وزارة العدل والحريات، واملندوبية السامية للتخطيط، والبحث الوطني حول التشغيل، والبحث 

الوطني حول املسنني.

هذا، وتم عرض تجربة جمعية أم قاسم املرادية للعمل النسايئ، التي جاءت تلبية ملجموعة من الحاجيات 
يف مجال التأهيل األرسي، فاختارت عوض املعالجة أن تقوم بالوقاية، متبنية التجربة املاليزية التي تعمل 
عىل تأهيل الزوجني قبل الزواج، باعتامد مقاربة شمولية تراعي العرف والعادات، والفئة املستهدفة. ومن 

أهداف هذه التجربة:

إعادة االعتبار ملؤسسة الزواج واألرسة؛• 

تأهيل الدخول للحياة الزوجية؛• 

املساهمة يف تحقيق التوافق الزوجي؛• 

التوعية مبهارات االستقرار األرسي.• 

أما مداخلة السيدة عضو مجلس جهة مراكش آسفي، فأشارت إىل أن املغرب يتوفر عىل ترسانة من القوانني 
تهم النهوض بحقوق املرأة، ودستور جديد نص منذ ديباجته عىل املساواة وتكافؤ الفرص يف كل من الفصل 
19 و20 و21 و30. لكن هناك، باملقابل، تنامي بعض الظواهر االجتامعية التي تكرس العنف ضد املرأة، مام 

يستدعي مقاربة تشاركية بني مختلف الفاعلني واملتدخلني يف املجال.
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اللقاء الجهوي الثامن

مدينة فاس )08 دجنرب 2015(

افتتح السيد املنسق الجهوي لوكالة التنمية االجتامعية بفاس، خالل اللقاء الجهوي املنظم يف إطار الحملة 

اللقاء  هذا  وأهداف  الوطنية،  للحملة  العام  السياق  عىل  ووقف  النساء،  ضد  العنف  لوقف   13 الوطنية 

املسطرة عىل ضوء انخراط الوكالة مع مكونات القطب االجتامعي يف الدينامية الوطنية ملحاربة العنف ضد 

النساء.

االسرتاتيجية،  التدابري  أهم  االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  ممثلة  استعرضت  كام 

مجاالت  شملت  والتي  النساء،  ضد  العنف  ظاهرة  من  للحد  ومجتمعيا  مؤسساتيا  املبذولة  واملجهودات 

الترشيع، وتطوير املعرفة بالظاهرة وأبعادها وتجلياتها، وكذا اآلليات املؤسساتية املحدثة للرصد والتتبع. 

فيام تطرق السيد بوكامن، محام بهيئة املحامني بفاس، ملفهوم العنف وجميع أشكاله، مشريا إىل أنه رغم 

كل املجهودات املبذولة ال تزال ظاهرة العنف تتفاقم، مام يتطلب اإلرادة القوية واآلليات القانونية التي 

من شأنها الحد من هذه الظاهرة، مؤكدا أن التمكني االقتصادي واالجتامعي للنساء يعد من أهم اآلليات 

واملقاربات الكفيلة للحد من انتشار الظاهرة.

من جهتها، تناولت رئيسة جمعية قافلة النور مفهوم العنف، باعتباره ظاهرة عاملية ومتجذرة منذ القدم، 

أجل  من  عملت  نسائية  حركات  نضال  عرب  عاملي  وعي  عنه  نتج  مام  متعددة،  أشكاال  اتخذ  أنه  مؤكدا 

النهوض بأوضاع املرأة ومناهضة مختلف أشكال التمييز ضدها. كام تناولت موقف اإلسالم من هذه الظاهرة 

ونبذه لكل أشكال العنف اقتداء بالرسول الكريم صىل الله عليه وسلم، مستشهدة ببعض اآليات القرآنية 
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وما  األمية..(،  وانتشار  )كالتخلف  ثقايف  هو  ملا  ترجع  الظاهرة  أسباب  أن  إىل  مشرية  النبوية،  واألحاديث 

هو سلويك ناتج عن االنحراف )كتعاطي الخمور واملخدرات...(، وما هو اقتصادي ناتج عن غياب العدالة 

االجتامعية، اليشء الذي نتج عنه تفاقم الظاهرة.

هذا، وقدمت تجربة جمعية النور يف هذا املجال من خالل مدخل أول يتعلق باالستامع واإلرشاد من طرف 

اختصاصيني يف املجال، ومواكبة ومصاحبة النساء والفتيات ضحايا العنف عىل مستوى املصالح الخارجية، 

التمييز، ومحاربة  التحسيس والتوعية بهدف نرش ثقافة املساواة، ومكافحة كل أشكال  ومدخل ثاين يهم 

الصور النمطية للمرأة عرب مختلف وسائل اإلعالم.

ليتم، بعدها، فتح املجال للمناقشة بخصوص العديد من القضايا، من أبرزها:

كيفية تفعيل اآلليات واملقاربات الكفيلة بالتصدي للتحرش الجنيس واالغتصاب؛• 

إشكالية اإلثبات يف حالة تعرض الزوجة للعنف من طرف الزوج داخل البيت، والذي يحول دون إنصاف • 

املرأة املعنفة؛

العنف، •  ضحايا  والفتيات  النساء  لصالح  األحكام  إصدار  يف  التامطل  عن  الناتجة  السلبية  االنعكاسات 

كالضغوطات التي يتعرضن لها من طرف األزواج عن طريق التهديد من أجل تنازلهن عن الشكاية؛

الحاجة امللحة للدعم النفيس واالجتامعي يف ما يخص العنف يف الوسط املدريس؛• 

حامية املساعدات االجتامعيات يف أداء عملهن لصالح النساء املعنفات اللوايت يتم استقبالهن؛• 

إحداث مراكز اإليواء لفائدة النساء والفتيات؛• 

إعداد تدابري تساعد النساء املعنفات اللوايت يرفضن الترصيح ووضع شكاية مبرتكبي العنف ضدهن؛• 

تحسني الوضعية املادية للمساعدات االجتامعيات؛• 

 التمكني االقتصادي للمرأة من اآلليات الكفيلة للحد من العنف ضدها؛• 

نرش ثقافة املساواة بالوسط املدريس؛• 

التدابري واإلجراءات التي أعدتها الوزارة ملناهضة العنف ضد النساء، خصوصا بالعامل القروي؛• 

تفعيل دور الوعظ واإلرشاد باملساجد يف تربية الناشئة.• 

وختم هذا اللقاء بالدعوة إىل رضورة تظافر جهود كل الفاعلني للتصدي لهذه الظاهرة، والتشاور املستمر 

حول تطوير اآلليات واملقاربات للحد منها.
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اللقاء الجهوي التاسع

مدينة تارودانت )9 دجنرب 2015(

نظمت وزارة التضامن واملٍرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، بتعاون مع مندوبية التعاون الوطني بتارودانت 

 13 الوطنية  الحملة  إطار  يف  تارودانت  مبدينة  تواصليا  لقاء  بأكادير،  االجتامعية  التنمية  وكالة  ومنسقية 

لوقف العنف ضد النساء، الذي افتتح بكلمة ترحيبية للسيد ممثل وكالة التنمية االجتامعية، ذكر من خاللها 

مبوضوع الحملة املتمحور حول مرتكبي العنف ضد النساء بهدف تسليط مزيد من الضوء عىل هذه الفئة 

املنتجة لفعل العنف حتى يدرك كل معنف خطورة فعله، ومدى أثره الوخيم عىل محيطه الخاص والعام، 

وتوعية أفراد املجتمع باآلثار الوخيمة ملثل هذه السلوكات، واملساهمة يف تغيري أفعال مرتكبي العنف ضد 

النساء، وتعبئة املجتمع إلدانة العنف وعدم التساهل والتسامح مستقبال مع مثل هذه األفعال.

فيام أشار السيد مندوب التعاون الوطني بتارودانت إىل أن املندوبية دأبت عىل تنظيم مثل هذه اللقاءات، 

برشاكة مع القطاع الويص وجمعيات املجتمع املدين، معتربا هذه الحملة محطة جديدة ملواصلة تسليط 

الضوء عىل مرتكبي العنف ضد املرأة، وترسيخ للعمل التوعوي والتحسييس باعتباره ركيزة من ركائز تقويم 

السلوكات وتهذيبها، والرتبية عىل قيم التسامح وحفظ الكرامة واالحرتام املتبادل. 

مجال  الوطنية يف  اإلنجازات  إىل  االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  ممثلة  تطرقت  بينام 

محاربة العنف ضد النساء يف املجال الترشيعي، املتمثل يف إعداد الوزارة لنصوص ترشيعية لحامية النساء 

ومحاربة مختلف أشكال التمييز ضدهن، معتربة هذا اللقاء مناسبة لإلخبار والتواصل حول مشاريع هذه 

للعنف ضد  الوطني  كاملرصد  إحداثها،  تم  التي  املؤسساتية  اآلليات  أهم  استعرضت  كام  ومآلها.  القوانني 

التعرف  من  تقارير حولها ستمكن  وإنجاز  النساء،  العنف ضد  لرصد ظاهرة  وطنية  آلية  باعتباره  النساء 

عىل الظاهرة مبختلف أبعادها ومتظهراتها، مام سيساعد يف تنوير وتوجيه السياسات العمومية يف املجال، 

إضافة إىل إحداث آليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف عىل املستوى الرتايب، وأهم الخدمات التي 

ستقدمها هذه املراكز للنساء املعنفات بشكل مبارش )االستقبال واالستامع، والتوجيه، واملواكبة، واإليواء...(.
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وواصلت ممثلة الوزارة رشح باقي التدابري املتخذة يف مجال التحسيس والتوعية، وتطوير املعرفة بالظاهرة، 

مربزة أهمية إعداد دليل الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء املعنفات الذي يعرف بهذه الخاليا املوجودة 

عىل الصعيد الرتايب والخدمات التي تقدمها، معتربة هذا الدليل وسيلة هامة لتسهيل عملية التواصل بني 

الرشكاء واملتدخلني املعنيني.

بالنساء  للتكفل  املحلية  الخلية  حول  عرض  يف  بتارودانت،  امللك  وكيل  نائبة  السيدة  أشارت  جهتها،  من 

واألطفال  بالنساء  الحقيقي  التكفل  توفري  توخيها  تعترب منوذجية من حيث  تارودانت  أن خلية  واألطفال، 

يكتسيه  ملا  نظرا  املحاكم،  كافة  يف  والحريات  العدل  وزارة  اهتاممات  يعد يف صلب  الذي  العنف  ضحايا 

واقع هذه الفئة من املجتمع من بعد إنساين واجتامعي متميز، مشيدة بالجهد الكبري الذي يبذله أعضاء 

الخلية للنهوض بحقوق املرأة والطفل باملنطقة، وباملغرب عموما. كام قدمت تعريفا للعنف املبني عىل 

النوع االجتامعي، والدور الذي تقوم به الخلية، وخطة العمل التي تنتهجها، ورشحت مسار التكفل القضايئ 

بالنساء ضحايا العنف.

بينام استعرضت الباحثة السيدة أمينة سكوري نتائج دراسة قامت بها حول العنف ضد النساء بتارودانت، 

تناولت خاللها تعريف العنف املامرس ضد املرأة، وأنواعه من عنف جسدي، وجنيس، ونفيس، واقتصادي، 

وأسباب العنف الزوجي، إضافة إىل مساهمة املجتمع املدين يف توجيه وإرشاد النساء املعنفات، وقدمت بعض 

اإلحصائيات الخاصة بإقليم تارودانت، اعتامدا عىل اإلحصائيات الواردة عن مندوبية الصحة والرشطة القضائية 

بتارودانت، والتي خلصت إىل تصدر العنف الجسدي املامرس من طرف الزوج عىل باقي أنواع العنف.

واختتمت عرضها بالوقوف عىل أهم اإلكراهات التي تواجهها الجمعيات باملنطقة، سواء من حيث غياب 

التأطري، وقلة املوارد اللوجيستيكية، أو عدم التوفر عىل هيئات مختصة يف الدعم النفيس أو اإلرشاد القانوين، 

أو بنيات اإليواء.

بعد ذلك، فتح النقاش بني املتدخلني والحضور متحور حول:

تفعيل دور الوساطة األرسية؛• 

تفعيل دور اإلعالم ملحاربة الصور النمطية، وتقديم الصورة الحقيقية واإليجابية للمرأة املغربية؛• 

التأكيد عىل الدور املحوري للمؤسسات التعليمية يف الرتبية والتأطري؛• 

تفعيل مقتضيات مدونة األرسة؛• 

تفعيل دور الشأن الديني يف التحسيس والتوعية مبخاطر العنف ضد النساء عىل األرسة واملجتمع؛• 

تنظيم اللقاءات التحسيسية والتوعية الجهوية واملحلية بشكل متواصل من أجل ضامن استمرار التفاعل • 

حول الحد من الظاهرة؛ 

خلق آليات مؤسساتية جهوية ومحلية لرصد ظاهرة العنف ضد النساء؛• 

تنسيق جهود مختلف الفاعلني يف املجال وطنيا وجهويا للتصدي لهذه اآلفة االجتامعية.• 
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اللقاء الجهوي العارش

مدينة كلميم )10 دجنرب 2015(

لوقف  الوطنية 13  الحملة  إطار  كلميم يف  الوسائطية مبدينة  باملكتبة  نظمت  التي  الجهوية،  الندوة  متيزت 

افتتح بكلمة ترحيبية وتوجيهية قدمها السيد املنسق  النساء، بتقديم مداخالت متنوعة، حيث  العنف ضد 

الجهوي للتعاون الوطني بكلميم. بعدها تم عرض رشيطني قصريين تحسيسني حول ظاهرة العنف ضد النساء.

وأشار النائب األول لوكيل امللك بابتدائية كلميم، يف كلمته، إىل تزايد االهتامم الوطني والدويل بالظاهرة 

عموما، والعنف املامرس ضد املرأة بوجه خاص، معتربا إياه من األولويات التي ينبغي أن تدمجها الدول 

ضمن مخططاتها واسرتاتيجياتها كرشط لتحقيق التنمية املجتمعية. واستعرض أهم التطورات التي عرفتها 

املنظومة الدولية يف مجال ترسيخ حقوق اإلنسان، مؤكدا أن قضية العنف ضد املرأة مل تكن من القضايا 

املدرجة ضمن جدول أعامل الفاعلني وأصحاب القرار حتى مطلع التسعينيات من القرن العرشين، إذ كان 

ظاهرة  معتربينها  شأنها،  من  آخرون  ويقلل  اقتحامها،  ينبغي  ال  التي  »الطابوهات«  من  يعتربها  البعض 

القضية تطرح  الفقر والجهل والتخلف، إىل أن بدأت  التي تعاين من  محدودة ال توجد إال يف املجتمعات 

نفسها عىل الساحة الدولية، حيث بدأت العديد من الجمعيات واملنظامت الحقوقية العاملية تتبنى قضية 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي، فأنجزت العديد من الدراسات والبحوث امليدانية التي كشفت عن 

االرتفاع املتزايد يف أرقام النساء ضحايا العنف، مام أسهم يف إخراج الظاهرة من دائرة املعاناة الفردية إىل 

دائرة الوعي الجامعي، وتحويلها إىل قضية تشغل بال الرأي العام.
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وعىل الصعيد الوطني، استطرد السيد نائب وكيل امللك بابتدائية كلميم أن املغرب قام بخطوة جريئة، من 

خالل إحداث خاليا محلية داخل املحاكم للتكفل بالنساء ضحايا العنف لغرض أنسنة العمل القضايئ والسمو 

به لجعل اإلنسان محور جميع التدخالت حامية وصيانة لحقوق اإلنسان وضامنا لكرامته، وتفعيال للتدخالت 

القضائية لتوفري الحامية االجتامعية والقانونية للمتقاضني الوافدين عىل املؤسسة القضائية. بينام استعرض 

السيد املنسق الجهوي للتعاون الوطني اإلنجازات الوطنية املحققة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء.

كام استعرضت ممثلة الخلية اإلقليمية ملناهضة العنف ضد النساء مبديرية األمن الوطني اإلقليمي بكلميم 

الحاالت  وتتبع  وتسجيل  وتوجيههن،  ومواكبتهن  املعنفات  النساء  استقبال  يف  يتجىل  الذي  الخلية  عمل 

الواردة عليها، مشرية إىل تشكيلة هذه الخاليا املكونة من رشطيات محنكات يتمتعن بتكوين مهني عال 

يف مجال االستقبال واإلصغاء للنساء املعنفات قبل معالجة قضاياهم، سواء كانت عنفا جسديا أو نفسيا أو 

اقتصاديا، ليعرضن عىل الخربة الطبية يف الحاالت التي تستوجب ذلك. أما ممثل اللجنة الجهوية لحقوق 

اإلنسان بكلميم، فقد أوضح أن تنظيم هذا اللقاء التواصيل يف إطار الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء 

مبادرة تشكل فرصة ملناقشة مواضيع ذات صلة بحقوق املرأة من خالل املواثيق الدولية، والدستور املغريب، 

والقوانني الوطنية، ومقارنة هاته األخرية مع التزامات املغرب الدولية يف هذا املجال. 

واختتم اللقاء بعرض للسيد ممثل املجلس العلمي حول حقوق املرأة يف اإلسالم، حيث أوضح أن اإلسالم 

يساوي بني الرجل واملرأة يف جميع الحقوق اإلنسانية، ألنهام فرعان من شجرة واحدة، فهام متساويان يف 

أصل النشأة، ومتساويان يف الخصائص اإلنسانية العامة، وأضاف أن الدين اإلسالمي أوىل املرأة مكانة هامة 

من خالل تكليفها وتحميلها املسؤولية كأخيها الرجل، وخصها بالحامية الرشعية من خالل تكرميها.
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اللقاء الجهوي الحادي عرش

مدينة طانطان )11 دجنرب 2015(

النساء،  ضد  العنف  لوقف   13 الوطنية  الحملة  إطار  يف  تواصليا،  لقاء  الوطني  التعاون  مندوبية  نظمت 

الذي متت خالله مدارسة مختلف املنجزات املتحققة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء، حيث تطرق 

عرض ممثل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية إىل أهم اإلنجازات الوطنية يف هذا املجال، 

املنظومة  وتفعيل  تطوير  خصوصا  بالظاهرة،  املعرفة  بتطوير  املتعلقة  أو  بالترشيع  املتعلقة  تلك  سواء 

واملرأة واألرسة  التضامن  تشكيلته وزارات  التي تضم يف  النساء،  العنف ضد  املؤسساتية حول  املعلوماتية 

املتعلقة  املنجزات  الوطني، وكذا  املليك واألمن  والدرك  والحريات، والصحة،  والعدل  االجتامعية،  والتنمية 

بإحداث اآلليات املؤسساتية للرصد والوقاية والحامية من العنف، أبرزها إحداث املرصد الوطني للعنف ضد 

النساء، وإحداث آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بالنساء ضحايا العنف عىل املستوى الرتايب، واملراكز املتعدد 

االختصاصات، إضافة إىل دعم مراكز االستامع واإلرشاد القانوين، وإعداد دليل الخاليا املؤسساتية الستقبال 

النساء املعنفات بهدف تسهيل التواصل بني املتدخلني املعنيني عىل املستوى الوطني والجهوي.

أما السيد مندوب وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية، فأشار إىل أن املغرب يضم حوايل 12.3 مليون امرأة 

تبلغ سن العمل فام فوق، وقدم معطيات وإحصائيات حول املرأة العاملة باملغرب، إضافة إىل تركيزه عىل 

الحامية القانونية للمرأة، التي تتضمنها مدونة الشغل )كالحامية من التمييز، والحامية من العنف، والتحرش 

التدابري  أهم  للمرأة،  القانونية  الحامية  مجال  يف  واستعرض،  األمومة...(.  يف  املرأة  حق  وحامية  الجنيس، 
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واألطفال  النساء  استقبال  ممثل خلية  مداخلة  تطرقت  فيام  املنزليني.  العامل  قانون  املتضمنة يف مرشوع 

باملحكمة االبتدائية بطانطان إىل األبعاد االجتامعية لتعزيز الولوج إىل املؤسسات القضائية والخدمات التي 

وإرشادهن،  وتوجيههن  لهن،  النفيس  الدعم  وتقديم  العنف،  النساء ضحايا  استقبال  من  انطالقا  تقدمها، 

ومواكبة مسار التكفل القضايئ بهن، وكذا مساعدتهن يف الولوج إىل املعلومة، إضافة إىل تسجيل الحاالت 

الواردة عليها، وضبطها وتدبريها معلوماتيا، واملساهمة يف تعزيز التنسيق بني مكونات الخلية وباقي الرشكاء. 

كام رشح ممثل املحكمة االبتدائية املراحل التي متر بها املساعدة االجتامعية، من االستقبال، إىل االستامع، 

فاملحاكمة، والتنفيذ.

أما ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطانطان كلميم واد نون، فقدمت مداخلة حول اتفاقية القضاء 

حيث  من  مضامينها  متناولة  بها،  املتعلق  االختياري  والربتوكول  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل 

التعريفات والتدابري واإلجراءات، والحقوق السياسية، والحق يف التعليم والعمل والرعاية الصحية واألهلية 

القانونية، ثم اآلليات اإلدارية واملؤسساتية، ووسائل التنفيذ والتتبع والتحفظ. فيام متحورت مداخلة ممثلة 

مندوبية وزارة الصحة بطانطان حول التأثري النفيس للعنف عىل املرأة والطفل، حيث ركزت عىل دور خلية 

نوعية  خدمات  تقدم  التي  الثاين  الحسن  اإلقليمي  باملستشفى  العنف  ضحايا  النساء  الستقبال  اإلنصات 

الرشعية،  والطبية  الطبية،  الناحية  من  بهن  والشامل  املندمج  التكفل  عرب  العنف  للنساء ضحايا  مندمجة 

واإلنصات  االستقبال  يف  يتلخص  الذي  املستشفى،  يف  االجتامعية  املساعدة  دور  كام رشحت  النفسية،  ثم 

واملصاحبة، وتسهيل اإلجراءات اإلدارية داخل املستشفى، وأوردت دور الطبيب والطبيب النفيس.

البعض  أساء  التي  الصحيحة  األحاديث  بعض  بطانطان  املحيل  العلمي  املجلس  ممثل  تناول  جهته،  من 

فهمها واستعملوها يف غري محلها، مؤكدا تكريم اإلسالم للمرأة، ومربزا قيمه السمحة القامئة عىل الوسطية 

واالعتدال، ومراعاة حقوق املرأة والرجل عىل قدم املساواة.
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اللقاء الجهوي الثاين عرش

مدينة الرشيدية )15 دجنرب 2015(

استهلت فعاليات هذا اللقاء بالكلمة الرتحيبية للسيد مندوب التعاون الوطني الذي شكر الحضور الكريم 

إنجازه يف هذا  تم  ما  لتقييم  يعد محطة  الذي  اللقاء،  واملساهمة يف هذا  املشاركة  لدعوة  استجابته  عىل 

املجال، واسترشاف ما سيتم العمل به مستقبال.

ويف هذا اإلطار، قدمت ممثلة وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عرضا حول أهم اإلنجازات 

الوطنية يف مجال محاربة العنف ضد النساء، التي تهم كال من املجال الترشيعي والقانوين، ومجال التحسيس 

والتوعية بالظاهرة، وأيضا الشق املتعلق بتطوير اآلليات املؤسساتية. أما ممثل وزارة العدل والحريات، فبعد 

استعراضه للمرجعيات واملواثيق الدولية حول حقوق اإلنسان، خاصة حقوق املرأة، سلط الضوء عىل دور 

االبتدائية ومحاكم االستئناف، مربزا فعاليتها يف  املحاكم  العنف يف  بالنساء واألطفال ضحايا  التكفل  خاليا 

رصد حاالت العنف، وتوفري املعلومة حول الظاهرة، وأكد عىل أن نجاح الخلية القضائية رهني بتعيني قضاة 

ومساعدات اجتامعيات لإلرشاف عليها، ورضورة التوجيه السليم للعمل القضايئ.

بينام متحورت مداخلة ممثلة املجلس العلمي املحيل عىل تكريم اإلسالم للمرأة، وعىل الحقوق التي يضمنها 

لها، كالحق يف املرياث، ويف اختيار الزوج، ويف العمل وإبداء الرأي، ويف طلب العلم، مستشهدة بأقوال وأعامل 

النبي صىل الله عليه وسلم الذي حث عىل متتيع املرأة بكافة حقوقها، وصيانة كرامتها والرفع من شأنها. أما 

ممثل وزارة الرتبية الوطنية، فتطرق إىل اسرتاتيجية الوزارة ملناهضة العنف يف الوسط املدريس، خاصة ضد 

اإلناث، مؤكدا عىل رضورة التكفل وتتبع حاالت األطفال والطفالت ضحايا العنف، وحامية حقوقهم، مشريا 

إىل رضورة تقوية قدرات املتدخلني والوسطاء الرتبويني، وفعاليات املجتمع املدين املهتمة مبناهضة ظاهرة 

العنف باملؤسسات املدرسية. 

املستوى  عىل  وانعكاساته  االقتصادي  العنف  موضوع  عىل  االجتامعية  التنمية  وكالة  ممثل  ركز  فيام 

للنساء مبدى متكينهن، واكتسابهن ملهارات ترفع من قدراتهن  اإلدماج االجتامعي  االجتامعي، حيث ربط 

الذاتية، مستعرضا أهم التدابري املتضمنة يف برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات، الذي يهدف إىل دعم مشاريع 

الجمعيات، ومواكبتها أثناء التنفيذ.

واختتم هذا اللقاء بتقديم رئيس جمعية الواحة للثقافة والرتبية والتنمية االجتامعية ببوذنيب عرضا حول 

تجربة الجمعية يف مجال الوساطة األرسية، داعيا األزواج التباع األساليب السلمية، وتغليب ثقافة الحوار.



اأ�شغال اللقاء اخلتامي للحملة الوطنية





45

ترأست السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، صباح يوم األربعاء 23 

دجنرب 2015 بالرباط، فعاليات اللقاء الختامي للحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء.

وقد متيز هذا اللقاء بحضور كل من أعضاء املرصد الوطني للعنف ضد النساء، وأعضاء املرصد الوطني لصورة 

املرأة يف اإلعالم، وممثالت وممثيل القطاعات الحكومية، والجمعيات النسائية، ومراكز االستامع والتوجيه 

واإلرشاد القانوين، وأيضا املنظامت الدولية ووسائل اإلعالم.

ويف مستهل كلمتها، ذكرت السيدة بسيمة الحقاوي باإلطار التاريخي للحمالت التحسيسية الوطنية لوقف العنف 

ضد النساء، وصوال إىل حملة هذه السنة التي متحور موضوعها حول الطرف األسايس يف فعل العنف، والذي هو 

»مرتكب العنف«، مشرية أيضا إىل شعار الحملة الذي يؤكد أنه آن األوان للقطع الحاسم والصارم مع مثل هذه 

السلوكات غري املقبولة البتة، مضيفة أن حملة هذه السنة متيزت بتنظيم لقاء جهوي، وألول مرة، داخل مؤسسة 

سجنية، مام جعل حملة هذه السنة تحقق غايتها املرجوة، سواء من حيث نوعية املشاركة، واملؤسسات والجهات 

املستهدفة، أو مضمون الشعار الذي جعل موضوع العنف يطرح ويناقش بشكل ونفس جديدين.

وأشادت السيدة الوزيرة بالتواصل والتنسيق الناجح بني مكونات القطب االجتامعي، الذي يضم إىل جانب 

الوزارة التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية من جهة، وجمعيات املجتمع املدين ومختلف الفاعلني 

القطاعيني يف املجال من جهة ثانية، والذي تجىل يف التفاعل واالنخراط اإليجايب الذي طبع مختلف اللقاءات 

املعنفات،  للنساء  القانوين  واإلرشاد  والتوجيه  االستامع  مراكز  تقدمها  التي  بالخدمات  منوهة  الجهوية، 

وبالدور الذي تقوم به الخاليا املؤسساتية عىل مستوى املحاكم واملستشفيات، وكذا مراكز األمن الوطني 

والدرك املليك، حيث يعد هذين األخريين الواجهة األساسية من حيث التوجيه الصحيح والتكفل. 

كام أكدت السيدة بسيمة الحقاوي أن حملة هذه السنة نظمت يف سياق وطني متيز بإنجازات مهمة تروم 

إعداد مرشوع  املامرس ضدها، يف مقدمتها  التمييز  أشكال  املرأة، ومناهضة مختلف  النهوض بحقوق  إىل 

قانون العنف ضد النساء، وإحداث املرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي ينكب حاليا عىل إعداد تقريره 

السنوي األول، والذي ستعلن نتائجه قريبا، معتربة هذا اللقاء الختامي إحدى محطات تقييم وتثمني كل 

للنساء  املقدمة  والخدمات  املعنيني،  املتدخلني  التشاركية من طرف كل  املقاربة  إطار  املبذولة يف  الجهود 

املعنفات، وأعلنت عن إصدار دليل الخاليا املؤسساتية الستقبال النساء واألطفال ضحايا العنف، الذي يحتوي 

عىل بيانات تفيد مختلف الفاعلني واملتدخلني يف مجال محاربة العنف ضد النساء. 

ويف ختام كلمتها، أثنت السيدة الوزيرة عىل الدعم املتواصل الذي يقدمه صندوق األمم املتحدة للسكان 

يف مجال مناهضة العنف ضد النساء، كام مثنت العمل الذي يقوم به أعضاء املرصد الوطني للعنف ضد 

النساء، داعية مختلف الفاعلني، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، وجمعيات املجتمع املدين واملرصد 

الوطني، إىل تضافر الجهود وتكثيفها ملكافحة هذه الظاهرة العنف ضد النساء.



46

هذا، وقدمت السيدة رئيسة قسم املرصد الوطني للمرأة عرضا حول نتائج اللقاءات الجهوية، التي نظمت 

يف 12 محطة مبختلف جهات املغرب، وكذا التوصيات املنبثقة عنها، والتي تجدونها أسفله مفصلة.

وقبل اختتام اللقاء، فتح باب النقاش الذي طرحت من خالله مجموعة من القضايا من أبرزها ما ييل:

معاناة املرأة الصحراوية من العنف النفيس؛• 

نقص مراكز التوجيه واالستقبال والتكفل بالنساء ضحايا العنف ببعض الجهات؛• 

العنف واملعاناة التي تتعرض لها النساء املغربيات باملهجر؛• 

والرتبية عىل •  السليمة  التنشئة  أن  باعتبار  الرتبوية،  املؤسسات  داخل  تحسيسية  تنظيم حمالت  أهمية 

الحقوق منذ الصغر أساسية ومحددة للسلوك.



تو�شيات احلملة الوطنية الــ13

لوقف العنف �شد الن�شاء
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توصيات الحملة الوطنية الــ13 لوقف العنف ضد النساء

التوصيات املرتبطة باملجال الترشيعي :

الترسيع باملصادقة عىل مرشوع قانون العنف ضد النساء؛• 

األخذ بعني االعتبار العنف النفيس واللفظي املرتكبني يف حق النساء، وتطوير وسائل إثباتهام؛• 

تفعيل وأجرأة املقتضيات القانونية التي تروم معاقبة مرتكبي العنف ضد النساء؛• 

خلق اآلليات الكفيلة بتفعيل القوانني املتعلقة مبدونة األرسة والقانون الجنايئ؛ • 

االستفادة من التجارب الناجحة يف ما يخص اإلطار الترشيعي يف هذا املجال؛• 

إعفاء املرأة من مسطرة التبليغ لسحب مستحقاتها املرتتبة عن التطليق للشقاق؛• 

ضامن حق املرأة يف أوراق اإلقامة بالبلدان األجنبية عندما يصادر الزوج أوراقها بشكل تعسفي؛• 

إلغاء موافقة الزوج من أجل متدرس األبناء أو حصولهم عىل وثائق إدارية )كجواز السفر(. • 

التوصيات املرتبطة باآلليات املؤسساتية: 

إحداث آليات جهوية ملحاربة العنف ضد النساء؛• 

تعزيز مراكز التوجيه واالستقبال والتكفل بالنساء ضحايا العنف يف كافة جهات اململكة؛• 

اعتامد املقاربة التشاركية بني مختلف الفاعلني املعنيني للتصدي للظاهرة؛• 

تفعيل دور املجالس العلمية املحلية يف معالجة الظاهرة؛• 

إحداث محاكم مختصة يف العنف؛• 

تعزيز خاليا استقبال النساء واألطفال داخل املستشفيات باألخصائيني النفسيني.• 

التوصيات املرتبطة بالتحسيس والتوعية:

اعتامد مبدأ الوقاية عرب الرتبية والتكوين والتحسيس والتوعية؛• 

تنظيم حمالت تحسيسية وتوعوية دورية حول الظاهرة، سيام داخل املؤسسات الرتبوية؛• 

تعزيز دور املؤسسة الدينية يف التحسيس والتوعية مبناهضة العنف ضد النساء؛• 
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توعية النساء ضحايا العنف بأهمية التوجه ملراكز االستامع والتبليغ عن مرتكبي العنف، وتوفري الحامية • 

لهن؛

توعية املرأة بحقوقها القانونية التي تضمن لها الحامية من كل أشكال التمييز؛• 

املليك، •  والدرك  الوطني  واألمن  واملستشفيات  باملحاكم  العنف  بضحايا  التكفل  بخاليا  التعريف  رضورة 

وتوفري املوارد البرشية الكافية للقيام بذلك، مع اعتامد نظام املداومة املستمرة؛

استثامر اإلعالم يف نرش ثقافة املساواة ومحاربة الصور النمطية املكرسة لدونية املرأة؛• 

ترسيخ قيم املساواة والعدل واإلنصاف يف الربامج التعليمية والدينية واإلعالمية؛• 

تربية األبناء عىل احرتام النساء.• 

التوصيات املرتبطة بالسياسات العمومية:

محاربة أسباب الظاهرة، من قبيل تفيش األمية والفقر والتهميش واإلقصاء؛• 

اعتامد املقاربة الوقائية بشكل أسايس وأويل؛ • 

أهمية التمدرس واإلدماج االقتصادي للنساء يف الحد من هذه الظاهرة؛• 

إدماج املقاربة الحقوقية يف الربامج الرتبوية؛• 

االهتامم باملناطق املهمشة، خاصة القروية؛• 

التنزيل الرتايب لالسرتاتيجيات الوطنية يف مجال العنف؛• 

بلورة تدابري خاصة ملناهضة العنف ضد النساء املغربيات باملهجر.• 

التوصيات املرتبطة بخدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف:

توسيع شبكة مراكز االستامع ترابيا، وتوفري التأطري واملواكبة الالزمني للنساء ضحايا العنف؛• 

مناهضة •  مجال  يف  العاملة  الجمعيات  أطر  وكذا  االستامع،  مبراكز  العاملة  األطر  قدرات  وتقوية  تأهيل 

الظاهرة؛

إحداث مراكز إليواء النساء املعنفات وأطفالهن؛• 

مأسسة عمل املساعدة االجتامعية، واإلرساع بإصدار نص ترشيعي لتقعيدها؛• 
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تسهيل إجراءات صندوق التكافل العائيل، وتوسيع قاعدة املستفيدات لتشمل كافة النساء املعيالت لألرس؛• 

اعتامد املقاربة النفسية ملعالجة ومواكبة مرتكبي العنف؛• 

توصيات عامة:

تشجيع وتعزيز ولوج النساء ملختلف مراكز اتخاذ القرار، ومنها مراكز القرار القضايئ، سيام محاكم األرسة؛• 

متكني النساء اقتصاديا؛• 

التنصيص يف الشواهد الطبية عىل عبارة »عنف ضد النساء« بدل »اعتداء«؛• 

تشجيع الدراسات والبحوث يف مجال النوع االجتامعي ومناهضة العنف ضد النساء؛• 

تعزيز املقاربة القانونية باملقاربة الحامئية والوقائية؛• 

دراسة التكلفة االقتصادية للعنف؛• 

دعوة جمعيات املجتمع املدين إىل تكثيف اإلنصات لضحايا العنف بكل أشكاله ملساعدتهم وتوجيههم إىل • 

السبل الكفيلة باملحافظة عىل حقوقهم؛

تأهيل املرأة نفسيا وتربويا وثقافيا ملقاومة العنف وحامية نفسها تلقائيا.• 
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قامئة عدد املشاركني واملشاركات باللقاءات الجهوية

نسبة الرجال 

)باملائة(

عدد املشاركني
التاريخ املدينة

املجموع رجال نساء

 28 155 44 111 25/12/2015 الندوة الوطنية

 99.7 3018 3010 8 27/11/2015 أزرو

7 206 14 192 30/11/2015 الناظور

55 77 42 35 02/12/2015 سيدي يحيى الغرب

38 77 29 48 04/12/2015 أزيالل

20 95 19 76 07/12/2015 سطات

5 590 30 560 07/12/2015 خريبكة

32 77 25 52 08/12/2015 آسفي

35 88 31 57 08/12/2015 فاس

47 59 28 31 09/12/2015 تارودانت

6 161 9 152 10/12/2015 كلميم

4 179 8 171 11/12/2015 طانطان

18 72 13 59 15/12/2015 الرشيدية

38 85 24 61 23/12/2015 اللقاء الختامي

67 4939 3326 1613 املجموع




