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نظمت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، شهر دجنرب 2012، الحملة الوطنية التحسيسية 

العارشة ملناهضة العنف ضد النساء تحت شعار »لنضع حدا ملعاناتهن.. لنوقف العنف«. وقد أخذت هذه 

الحملة، ألول مرة، بعدا جهويا ومحليا بامتياز، حيث استهدفت الجهات الستة عرش للمملكة، وعرفت تنظيم 

ندوات وموائد مستديرة ولقاءات تواصلية مفتوحة بلغت مائتي لقاء )200(.

الوسائط التواصلية للحملة  

الجهوية  والتنسيقيات  الوطني  التعاون  مؤسسة  مندوبيات  بني  بتنسيق  العارشة  الوطنية  الحملة  نظمت 

لوكالة التنمية االجتامعية. وقد شمل اإلعداد:

• إعداد فيلم وثائقي حول ظاهرة العنف ضد النساء باملغرب؛

• إعداد منشورات ومطويات حول محاربة العنف ضد النساء؛

• إعداد ورقة تأطريية للقاءات تتطرق إىل سياق الحملة وأهدافها.

وقد شارك يف فعاليات هذه الحملة الوطنية العارشة، التي استهدفت جهات اململكة الست عرش جميعها، 

فاعال   800 مجموعه  تجاوز  مبا  النساء،  العنف ضد  ظاهرة  محاربة  مجال  املحليني يف  املتدخلني  مختلف 

وفاعلة، ميثلون القطاعات العمومية وهيآت املجتمع املدين والهيآت املنتخبة والسلطات املحلية والجامعات 

ومراكز البحوث والدراسات، وكذا ممثيل وسائل اإلعالم. كام شهدت حضورا وتفاعال مكثفا تجاوز يف مجموعه 

30000 )ثالثون ألفا( مستفيدا ومستفيدة.

املدن والجهات املستهدفة 

استهدفت الحملة التحسيسية الوطنية، عرب مندوبيات مؤسسة التعاون الوطني وتنسيقيات وكالة التنمية 

االجتامعية، املدن واألقاليم التالية:

• بوجدور

• وادي الذهب

• الدريوش

• الرشيدية

• فجيج

• بوعرفة

• خريبكة

• ميدلت

•  موالي رشيد

• الناظور

• وجدة

• طنجة

• تطوان

• زاكورة

• تازة

• تارودانت
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• تاوريرت

• املحمدية

• مكناس

• املضيق

• مراكش

• العيون

• كلميم

• ابن مسيك

• بني مالل

• بن سليامن

• الحاجب

• الرحامنة

• السامرة

• فاس

• برشيد

• سيدي قاسم

• آسا الزاك

• عني الشق

• سطات

• سيدي سليامن

• موالي يعقوب

• شفشاون

• سيدي بنور

• أكادير

• الحسيمة

• الجديدة

• قلعة الرساغنة

• جرادة

• طرفاية

• الفحص أنجرة

• الصويرة

• أورسد

• الدار البيضاء أنفا

• الحوز

• اشتوكة آيت باها

• سيدي الربنويص

• خنيفرة

• الفقيه بن صالح

• شيشاوة

• جرسيف

• وزان

• سال

• القنيطرة

• تيزنيت

• أزيالل

• تاونات

• سيدي إفني

• بركان

• صفرو

• طانطان
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لقد شكلت هذه اللقاءات فرصة للفاعلني املحليني من أجل التداول حول ظاهرة العنف ضد النساء من 

حيث تجلياتها، وأبعادها، وكذا تداعياتها االجتامعية واالقتصادية والثقافية الخطرية عىل املجتمع، وكللت 

باعتبارها  النساء،  العنف ضد  الكفيلة ملحاربة ظاهرة  السبل  وتوصيات حول  التظاهرات مبقرتحات  هذه 

انتهاكا للحقوق اإلنسانية للنساء، وملا لها من آثار وخيمة عىل املشاركة الفعلية للنساء يف بناء رصح التنمية 

البرشية، والذي لن يتأىت إال بصون حقوقهن وتفعيل أدوارهن يف بناء املجتمع.

الترشيعية،  الناحية  من  النساء  ضد  العنف  ظاهرة  تحليل  حول  التدخالت  مختلف  متحورت  وهكذا 

واملؤسساتية والسوسيولوجية والدينية. كام أكدت النقاشات املعمقة، التي طبعت هذه اللقاءات، بأن هذه 

الظاهرة ال ميكن مقاومتها والقضاء عليها إال بإرساء ثقافة ترتكز أساسا عىل مبادئ اإلنصاف واملساواة بني 

الجنسني، وتعزيز الترشيعات الوطنية بقوانني تصون حقوق النساء وكرامتهن.

وقد تم التداول والنقاش حول املواضيع والقضايا التالية:

• السياق العام للحملة الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء؛

• إضاءات حول ظاهرة العنف ضد النساء؛

• التدابري املتخذة من قبل الحكومة ملناهضة العنف ضد النساء؛

• اإلحصاء الوطني حول العنف ضد النساء: قراءة يف املعطيات املرصودة؛

• اإلطار االسرتاتيجي ملحاربة العنف ضد النساء واملستجدات الدستورية؛

• املقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة باملساواة ومحاربة أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛

حقوق املرأة يف الدستور الجديد بني سؤال التفعيل وتحدي الـتأويل؛  •

تجربة خاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف باملحاكم االبتدائية واملستشفيات ومراكز األمن   •

والدرك؛

دور الشأن الديني يف مناهضة العنف ضد النساء؛  •

التزامات املغرب باملواثيق الدولية الخاصة بحقوق النساء؛  •

دور هيآت املجتمع املدين يف مراكمة املعرفة حول ظاهرة العنف ضد النساء والتحسيس بخطورتها   •

ومحاربتها؛
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وقد متخضت مختلف هذه اللقاءات عن مجموعة من التوصيــــات المست املجاالت التالية:

1. املجال الترشيعي

توفري الحامية القانونية للجمعيات العاملة يف مجال محاربة العنف ضد النساء؛  •

التعجيل بإصدار القانون اإلطار ملحاربة العنف ضد النساء؛   •

إصدار قوانني جنائية ونصوص تطبيقية صارمة ضد املعنف؛  •

إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز؛  •

تحيني مدونة األرسة بتغيري الفصول التمييزية التي تكرس العنف ضد املرأة؛  • 

إعادة النظر يف األحكام التي ال تكون يف مستوى الجنايات )القتل، الحرق، االغتصاب..(؛  •

إصالح منظومات القوانني لتتالءم مع روح الدستور واملواثيق الدولية؛  •

تأمني ظروف اإلبالغ عن فعل العنف؛  •

اعتامد جميع أشكال اإلثبات، ومنها ترصيحات املشتكيات، وكذا إلزامية اعتامد تقارير املرشدات   •

االجتامعيات؛

توفري الحامية الالزمة مراجعة الفصل 20 و21 من مدونة األرسة الذي يرخص بزواج القارصات؛  •

تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة اإلفالت من العقاب؛  •

تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة مبناهضة العنف ضد النساء؛  •

2. السياسات العمومية

رضورة توفري املوارد البرشية واملادية الالزمة ملناهضة العنف ضد النساء؛  •

رصد نسبة من ميزانية الدولة لفائدة ترسيخ قيم املساواة واإلنصاف املبنيني عىل النوع االجتامعي   •

يف السياسات العمومية ومحاربة العنف ضد النساء؛ 

والحريات،  العدل  النساء:  ضد  العنف  بظاهرة  الصلة  ذات  الوزارات  بني  التنسيق  وتفعيل  دعم   •

واالتصال، واألوقاف والشؤون الدينية، والصحة، والرتبية الوطنية...

تفعيل تقارير اللجن الجهوية املكلفة بتعزيز التنسيق يف مجال التكفل بالنساء واألطفال ضحايا   •

العنف؛

متكني النساء من أجل ولوج مراكز القرار السيايس واالقتصادي؛  •
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تكريس مبدأ املشاركة املتساوية للنساء يف تدبري الشؤون العامة؛  •

النهوض بوضعية املرأة والفتيات يف العامل القروي؛  •

الرفع من وترية برامج محاربة األمية؛  •

إحداث مراصد جهوية لتتبع أوضاع النساء عىل جميع املستويات؛  •

عىل  والقامر  واملخدرات  الخمر  تأثري  من  للتخفيف  واجتامعية  أمنية  مقاربة  تبني  عىل  العمل   •

املؤسسة األرسية؛

تعزيز ومتكني النساء اقتصاديا؛  •

دعم ومواكبة النساء حامالت املشاريع واملقاوالت الصغرى؛  •

إحداث مراكز استشفائية ونفسية للنساء ضحايا العنف؛  •

دعم مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة بالنساء واألطفال، وإحداث مراكز خاصة بالفتيات؛  •

تخصيص 1 باملائة من الرضيبة عىل القيمة املضافة لبناء مراكز اإليواء الخاصة بالنساء املعنفات؛   •

تنظيم مناظرات وطنية منتظمة تظم مختلف الفاعليني واملهتمني بظاهرة العنف ضد النساء؛  •

تعزيز التنسيق بني مختلف املتدخلني يف مجال مناهضة العنف ضد النساء؛  •

3. تطوير املعرفة حول الظاهرة:

إنجاز بحوت ميدانية حول ظاهرة العنف ضد النساء؛   •

تعميق البحث يف أسباب هذه الظاهرة للتقليص والحد منها؛   •

تنظيم ندوات وأيام دراسية توعوية وتحسيسية عىل مستوى الجهات؛  •

إحداث مراكز ومؤسسات جهوية للبحث يف ظاهرة العنف ضد النساء؛  •

تعزيز الرشاكة مع الجامعة من أجل التكوين والبحث العلمي حول ظاهرة العنف ضد النساء؛  •

4. التكفل بالنساء واألرس ضحايا العنف:

رضورة إحداث مراكز جهوية إليواء النساء ضحايا العنف؛  •

تعزيز الدعم املادي ملراكز االستامع واإليواء والتوجيه؛   •

إحداث مراكز أطفال األرس التي تعاين من العنف ومواكبتهم يف الولوج إىل التمدرس؛  •
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دعم إحداث شبكات للجمعيات العاملة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء واألطفال؛  •

خلق بنى تحتية ومراكز لإليواء  بتنسيق مع برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية   •

البرشية؛

التفكري يف مستقبل األطفال الذين يبلغون سن 18 بعد مغادرتهم لدور اإليواء والفراغ القانوين يف   •

هذا املجال؛

مأسسة مراكز االستامع؛   •

إحداث مراكز االستامع عىل مستوى األحياء الستقبال حاالت النساء املعنفات، خصوصا يف الحوارض   •

الكربى؛

إدماج مرتكبي العنف يف الربامج التأهيلية والوقائية؛  •

تعزيز الربامج الوقائية ملناهضة العنف ضد النساء؛  •

5. الرتبية عىل حقوق اإلنسان ونرش ثقافة املساواة بني الجنسني

عدم االقتصار عىل الحمالت التحسيسية والتوعوية املوسمية؛  •

صياغة خطط تضمن تدخالت جميع املؤسسات املعنية بظاهرة العنف ضد النساء؛   •

التنشئة  النساء يف جميع مؤسسات  والعنف ضد  التمييز  ونبذ  املساواة واإلنصاف  بقيم  النهوض   •

االجتامعية عن طريق برامج تستهدف تغيري العقليات وتعميق الوعي بحقوق النساء؛

الثقافية  واملرجعية  الرتبوية،  املنظومة  يف  النساء  ضد  العنف  تنبذ  التي  اإلسالمية  القيم  إدماج   •

واملؤسسة اإلعالمية؛  

تعزيز وترسيخ الرتبية عىل حقوق اإلنسان وقيم املواطنة واملساواة يف املؤسسات التعليمية، واألرسة   •

والفضاءات التواصلية )اإلعالم، األندية الرياضية والفنية والثقافية...(؛

تفعيل دور اإلعالم للحد من الظاهرة؛  •

إدراج مبدأ املساواة يف الربامج التعليمية ملناهضة الصور النمطية التي تكرس التمييز ضد النساء؛  •

اعتامد املرجعية الدينية من أجل تأصيل قيم املساواة واإلنصاف يف املؤسسة األرسية؛   •

تعزيز دور املجالس العلمية يف الوعظ واإلرشاد يف اتجاه املساواة واإلنصاف بني الجنسني ومحاربة   •

العنف والتمييز ضد املرأة؛
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العمل عىل تحسني صورة املرأة يف املجتمع وتبويئها املكانة االجتامعية التي تستحقها عن طريق   •

الرتبية عىل االحرتام املتبادل بني الجنسني؛ 

رضورة تأهيل األرسة واملدرسة كنواة أولية للرتبية عىل احرتام الحقوق واملساواة بني الجنسني؛    •

استهداف وإرشاك الرجال يف الحمالت التحسيسية والتوعوية الخاصة مبناهضة  العنف ضد النساء؛  •

6. املقاربات وآليات وأدوات االشتغال

إعداد دليل للمتدخلني عىل املستوى الجهوي؛  •

العمل عىل تقوية وتعزيز آليات االشتغال ملواكبة ضحايا العنف من نساء وأطفال؛  •

تعميم الدليل، الذي أنجزته وزارة العدل والحريات، عىل كل الفاعلني يف مجال مكافحة العنف ضد   •

املرأة والطفل؛

اعتامد مقاربة الوساطة؛  •

اعتامد مقاربات تربوية وحقوقية عوض املقاربات الزجرية؛  •

7. تعزيز قدرات املتدخلني يف مجال محاربة العنف ضد النساء

تكوين املساعدات االجتامعيات املتخصصات يف مواكبة حاالت النساء املعنفات، وإلحاقهن مبراكز   •

الرشطة؛

تنظيم دورات تكوينية يف املجال، وخاصة القانون الجنايئ، والعدالة الزجرية، والوساطة... لفائدة   •

املتدخلني يف املجال؛

تقوية قدرات مراكز االستامع واإليواء واالستقبال بتنمية مواردها املادية والبرشية.  •
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الفعاليات والهيآت املؤطرة ألنشطة الحملة

• مندوبيات القطاعات الحكومية :

• وزارة الرتبية الوطنية

• وزارة العدل والحريات )املحاكم والضابطة القضائية، محاكم األرسة(

• وزارة الصحة

• وزارة الشباب والرياضة

• وزارة الصناعة التقليدية

• وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )املجالس املحلية(

• املصالح االجتامعية لألمن الوطني والدرك املليك 

• وزارة املندوبية السامية للمقاومني

• املندوبية السامية للتخطيط

• الهيآت الحقوقية عىل املستوى املحيل:

• اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

• الهيئة املغربية لحقوق اإلنسان

• منتدى حقوق اإلنسان لشامل املغرب

• املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الحسيمة

• املركز املغريب لحقوق اإلنسان، طرفاية

• الجامعات :

• جامعة عبد املالك السعدي

• جامعة ابن زهر

• وسائل اإلعالم املحلية
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• جمعيات املجتمع املدين:

• مركز االستامع األفق للنساء ضحايا العنف )الدريوش(

• جمعية الريف للتنمية االجتامعية

• جمعية ثاويز الدعم

• مؤسسة الرتبية والتكوين بن الطيب

• جمعية الصداقة للتنمية والبيئة والثقافة بأوالد بوبكر

• جمعية أفراس للتنمية والبيئة والثقافة بجامعة تفرسيت

• جمعية اإلخالص للتنمية االجتامعية والثقافية والرياضية

• جمعية األيادي الرحيمة لألعامل االجتامعية مبدينة العروي

• جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الرشقي

• جمعية أم البنني للعناية باألرسة

• الجمعية الخريية اإلسالمية دار الرببزايو

• جمعية األفق للمرأة والطفل

• جمعية أبناء زليجة

• جمعية عني غزال 2000

• جمعية اإلرشاق النسوي

• االتحاد الوطني النسايئ املغريب، فرع وجدة

• جمعية التعاون والتنمية بالجهة الرشقية

• جمعية آمنة للدفاع عن النساء واألطفال ضحايا العنف

• جمعية كرامة لتنمية املرأة

• جمعية البحث النسايئ

• جمعية آفاق

• جمعية رشوق للمرأة والطفل

• جمعية فضاء درعة للمرأة والتنمية
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• جمعية الصداقة النسائية للتنمية والتضامن

• جمعية شبكة نساء تازة التنموية

• جمعية محاربة داء السيدا

• جمعية األمل املرشفة

• جمعية تطلعات نسائية

• جمعية توازة ملنارصة املرأة، مرتيل

• جمعية الكرم

• جمعية رواحل الصحراء

• جمعية الثقة ملساندة املرأة والطفل يف وضعية صعبة

• جمعية النخيل لألعامل االجتامعية

• جمعية الفجر

• جمعية السالم

• جمعية اتحاد املرأة املغربية

• جمعية الفضاء املتعدد الوظائف للنساء مبكناس

• جمعية رشوق إلدماج النساء

• جمعية املجدل لتضامن االجتامعي واإلنساين

• جمعية النور

• مركز حقوق الناس

• جمعية النجدة

• فيدرالية الرابطة املغربية لحقوق املرأة

• جمعية الهناء لألرسة والتنمية

• جمعية النجود للرتبية والبيئة والثقافة




