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السياق العام
العقــاب وابتــكار أســاليب جديــدة للتوعيــة
مبخاطرهــا ،تواكــب تطــور الظاهــرة و تطــور
املجتمــع مبختلــف رشائحــه.

عــرف املغــرب يف الســنوات األخــرة
مجموعــة مــن التحــوالت التــي طــرأت عــى
العالقــات االجتامعيــة يف ســياق التحديــث
االقتصــادي واالجتامعــي ،وظــل العنــف
ضــد النســاء ظاهــرة قامئــة وعابــرة لــكل
الفضــاءات ،مــا جعلهــا صفــة ســلوكية
مشــينة أساســها التمييــز املبنــي عــى
النــوع متــس مبكانــة املــرأة كإنســان كامــل
املواطنــة والحقــوق.

يف هــذا الســياق اختــارت الــوزارة كموضــوع
للحملــة الوطنيــة الســابعة عــر التــي
نظمتهــا يف الفــرة مــا بــن  25نونــر إىل
 20دجنــر ،2019موضــوع « الشــباب
رشيــك يف مناهضــة العنــف ضــد النســاء
والفتيــات» العتبــارات متعــددة تــروم إىل
تحويــل التعاطــي مــع فئــة الشــباب املعنــي
بالظاهــرة ســواء كضحيــة أو كمعتــدي ،مــن
خــال إرشاكــه وجعلــه قــوة اقرتاحيــة فاعلة
إيجابيــا يف تغيــر العقليــة الذكورية وترســيخ
مبــادئ املســاواة والعــدل واإلنصــاف ســواء
مــن خــال ابتــكار وســائل جديــدة للتوعيــة
مبخاطــر الظاهــرة أو عــر اق ـراح مشــاريع
مســتدامة ميكــن أن تشــكل أرضيــة للتعــاون
بــن هيــآت الشــباب يف مختلــف املواقــع و
بــن الفاعــل العمومــي .فــإرشاك الرجــال و
الفتيــان يف محاربــة العنــف ضــد املــرأة ال
يعنــي أن نــرى فيهــم جــزء مــن املشــكل،
وإمنــا أن نعتربهــم طرفــا ال ميكــن االســتغناء
عنــه يف بلــورة الحــل ،ومبــا أن العنــف ضــد
املــرأة ميــارس يف نســبة كبــر مــن طــرف
الفتيــان والرجــال ،فــإن اســتئصاله ال ميكــن
أن يتــم دونهــم لتقليــل ردود أفعالهــم
الدفاعيــة والعدائيــة ولفعاليــة التثقيــف
والتوعيــة بالنظــر.

مــن هــذا املنطلــق ،اتخــذت الحكومــة عــدة
إج ـراءات قانونيــة وتنظيمية وعملــت عــى
ربــط رشاكات متنوعــة ملناهضــة العنـــف
ضـــد النســـاء بكافــة أشــكاله وتوفــر أســس
حاميــة النســاء مــوازاة مــع العمــل عــى
إرســاء ســبل الوقايــة منــه باســتثامر كافــة
قنــوات التنشــئة وبالعمــل مــع كل الفاعلــن
وطنيــا وجهويــا ومحليــا.
ومــن بــن املبــادرات التــي تتخذهــا وزارة
التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة
واألرسة يف مجــال الوقايــة مــن هــذه اآلفــة،
تنظيــم «الحملــة الوطنيــة الســنوية لوقــف
العنــف ضــد النســاء» وذلــك تزامنــا مــع
تخليــد اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف
ضــد النســاء ،حيــث أصبحــت تقليــدا ســنويا
يتــم مــن خاللهــا تعبئــة مكونــات املجتمــع
وطنيــا ومحليــا لرفضهــا ورفــع التســامح
معهــا ونــر ثقافــة عــدم اإلفــات مــن
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مبررات اختيار موضوع وشعار الحملة الوطنية
السابعة عشر

2.الشــباب يشــكل نســبة مهمــة يف
الهــرم الســكاين املغــريب ،حيــث أن نســبة
الشــباب -الفئــة العمريــة مــا بــن  15و34
ســنة -متثــل أزيــد مــن  % 34مــن الرتكيبــة
الســكانية املغربيــة .أي مــن الناحيــة
العدديــة اســتهداف أكــر مــن 11.7
مليــون شــاب؛

اختيــار موضــوع وشــعار الحملــة الســابعة عرش
لوقــف العنــف اتجــاه النســاء والفتيــات فرضته
عــدة اعتبــارات مــن أهمهــا:
1.التفاعــل مــع نتائــج البحــث
الوطنــي الثــاين حــول العنــف ضــد النســاء
الــذي أجرتــه وزارة التضامــن والتنميــة
اإلجتامعيــة واملســاواة واألرسة والــذي
أبــان عــى مــا يــي:

3.إرشاك الرجــال والفتيــان يف
مناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات
مــن أهــداف الخطــة الحكوميــة للمســاواة
«إك ـرام»2؛ كــا أن الدراســة التــي أجرتهــا
الــوزارة حــول موضــوع» إرشاك الرجــال
والفتيــان يف مناهضــة العنف ضد النســاء»
أبانــت عــى أن النهــج الوقــايئ مــن العنــف
ال يكتمــل إال باالشــتغال مــع الرجــال
وليــس ضدهــم مــن أجــل إحــال عالقــات
متوازنــة وعادلــة بــن الرشيكــن تعــود
بالربــح عــى األفــراد واألرس واملجتمــع.

فئــة الشــباب يف صلــب املوضــوع ســواء
كضحيــة مبــا أن النســاء مــا بــن  18و29
ســنة هــن األكــر عرضــة للعنــف وخصوصــا
العنــف الجســدي والجنــي واإللكــروين,
أو كمعتــدي حيــث أن الفئــة العمريــة
للمعتــدي يف األماكــن العامــة تقــع يف أكــر
مــن  56,4%مــا بــن  19و 34ســنةـ ويف باقي
األوســاط ينتمــي املعنــف للفئــة العمريــة
األقــل مــن  34ســنة ,فالشــباب معنــي
كضحيــة وكمعتــدي ،إذا هــو جــزء مــن
املشــكلة ومــن الحــل كذلــك؛
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كلمة السيد سعد الدين
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رئيس الحكومة

للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،والتنســيق
بــن الفاعلــن .وذكــر يف هــذا الســياق بتعيــن
اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا
العنــف ،التــي تــم تنصيبهــا يــوم  5شــتنرب
 2019برئاســة األســتاذة زهــور الحر ،وباملهــام
املوكولــة إليهــا يف تطويــر جــودة التكفــل
بالنســاء وتعزيــز الرشاكــة مــع املجتمــع املدين
وغــره.

أرشف الســيد رئيــس الحكومــة ،الدكتور ســعد
الديــن العثــاين ،يــوم الجمعــة  29نونــر
 ،2019عــى إطــاق فعاليــات الحملــة الوطنية
التحسيســية ال 17ملناهضــة العنــف ضــد
النســاء ،حيــث أكــد يف مســتهل كلمتــه عــى
أن وقــف العنــف ليــس قضيــة املــرأة وحدهــا،
بــل هــي قضيــة مجتمعيــة تهــم الجميــع،
والبــد مــن التعــاون والتضامــن يف هــذا الــورش
املجتمعــي.

وعـ ّـر الســيد رئيــس الحكومــة عــن اســتعداده
لتوفــر مــا يلــزم لتطويــر العمــل ودعــم الحوار
املجتمعــي الخــاص بهــذه القضيــة ،برشاكــة
مــع مختلــف مكونــات املجتمــع املــدين
واملؤسســات املتدخلــة والفنانــن .ألن الفــن،
يقــول رئيــس الحكومــة ،إذا كان راقيــا يســاهم
يف الدفــاع عــن القضايــا الوطنيــة واملجتمعيــة
مــن خــال بــث الوعــي يف املجتمــع وضــان
انخ ـراط كل مكوناتــه.

وأوضــح الســيد رئيــس الحكومــة ،أن القانــون
 103.13املتعلــق مبحاربــة العنف ضد النســاء،
م ّكــن املغــرب مــن التوفــر عــى نــص معيــاري
متامســك وواضــح ،كفيــل بضــان الحــدود
الدنيــا مــن رشوط وضوابــط الحاميــة القانونية
للنســاء ضحايــا العنــف .كــا م ّكــن مــن وضع
إطــار مفاهيمــي دقيــق ومعايري للتعــرف عىل
أشــكال العنــف ضــد املــرأة.

يف األخــر أشــاد الســيد رئيــس الحكومــة
مبجهــودات وزارة التضامــن و التنميــة
االجتامعيــة واملســاواة واألرسة يف التعريــف
بالظاهــرة مــن خــال الحمــات التحسيســية
الســنوية و كــذا مبجهوداتهــا يف تطويــق
الظاهــرة .شــاكرا انخ ـراط الــركاء والفنانــن،
وداعيــا ملواصلــة التعبئــة واإلبــداع يف وســائلها
ومجاالتهــا حتــى يتــم التغيــر املنشــود.

وفيــا يخــص التدابــر الوقائيــة والحامئيــة
للتصــدي للعنــف ضــد النســاء ،أوضــح الســيد
العثــاين أن املقاربــة الزجريــة عــى أهميتهــا
ال تكفــي فالبــد مــن تعزيزهــا مبقاربــة وقائيــة
متعــددة األبعــاد .واعتــر أن القانــون 103.13
أرىس هــذا املنظــور الشــمويل الــذي يجــب أن
ينخــرط فيه كل الفاعلــن .فإىل جانــب التدابري
الزجريــة ،الــزم القانــون باعتــاد سياســة
للوقايــة ،كــا أحــدث آليــات مؤسســاتية
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وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

أكــدت الســيدة جميلــة املصــي ،وزيــرة
التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة
واألرسة ،يف كلمتهــا خــال اللقــاء الوطنــي
إلطــاق الحملــة الوطنيــة  17لوقــف
العنــف ضــد النســاء والفتيــات ،عــى
أن الشــباب املغــريب يعــد قــوة اقرتاحيــة
إيجابيــة ،ســواء يف مجــال التوعيــة
مبخاطــر ظاهــرة العنــف ضــد النســاء
والفتيــات عــر وســائط التواصــل املتنوعــة
واملتجــددة ،أو يف مجــال اقــراح مبــادرات
ومشــاريع مســتدامة تناهــض الظاهــرة.

الرتكيــز عــى إرشاك الشــباب فرضتــه
اعتبــارات متعــددة ،تقــول الســيدة الوزيــرة،
تــروم يف مجملهــا تحويــل التعاطــي مــع فئــة
الشــباب املعنــي بالظاهــرة ،ســواء كضحيــة
أو كمعتــد ،بإرشاكــه وجعلــه قــوة اقرتاحيــة
فاعلــة إيجابيــا يف تغيــر العقليــة الذكوريــة،
وترســيخ مبــادئ املســاواة والعــدل
واإلنصــاف ،ودفعــه البتــكار وســائل جديــدة
للتوعيــة مبخاطــر الظاهــرة ،أو عــر اق ـراح
مشــاريع مســتدامة ميكــن أن تشــكل أرضيــة
للتعــاون بــن هيــآت الشــباب يف مختلــف
املواقــع وبــن الفاعــل العمومــي.

وأبــرزت الســيدة الوزيــرة ،أن اقرتاحــات
ومبــادرات الشــباب يف هــذا املجــال ميكــن
أن تشــكل أرضيــة نوعيــة للرشاكــة والتعــاون
بــن الفاعــل العمومــي والشــباب مــن
مختلــف املواقــع .مســجلة أن الــوزارة تراهن
عــى الشــباب لكــر الصمــت والتبليــغ عــن
املعتــدي لوقــف هــذه الظاهــرة املشــينة.
وأكــدت أن الكلفــة االجتامعيــة واالقتصاديــة
الباهظــة التــي يتحملهــا املجتمــع جــراء
تعــرض رشيحــة واســعة مــن النســاء
والفتيــات املغربيــات للعنــف والتمييــز
بســبب جنســهن ،يبطــئ جهــود التمكــن
لهــن ،ويعطــل التنميــة التــي تجعــل مــن
العنــر البــري وســيلتها وهدفهــا.

وأوضحــت الســيدة الوزيــرة ،أن الحملــة
الوطنيــة لوقــف العنــف ضــد النســاء
والفتيــات ،التــي تنظــم تحــت شــعار
“الشــباب متحديــن وللعنــف ضــد النســا
رافضــن” ليســت مجــرد تقليــد ســنوي
15

لالحتفــاء باليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف
ضــد النســاء ،بــل محطــة ســنوية لتجديــد
االلتـزام الجامعــي ببــذل مزيــد مــن الجهــود
لتمكــن نســاء وفتيــات املغــرب مــن
حقوقهــن ،ومناهضــة كل أشــكال العنــف
والتمييــز ضدهن.ومحطــة أساســية ملواصلــة
تعبئــة املجتمــع مــن أجــل خلــق منــاخ عــام
رافــض للعنــف والتمييــز بــكل أشــكاله،
والتحفيــز عــى انخراطــه اإليجــايب يف هــذا
الــورش الوطنــي الهــام.

جهــود مناهضــة الظاهــرة وباقــي الظواهــر
االجتامعيــة
ويف ختــام كلمتهــا ،أوضحــت الســيدة
الوزيــرة أن هــذه الحملــة تهــدف إىل جعــل
الشــباب املغــريب حامــا لرســالة “الالعنــف”
تجــاه الجنــس اآلخــر ومدافعــا عنهــا،
وإتاحــة املجــال إلبـراز اإلبداعــات الشــبابية
يف مختلــف املجــاالت التــي تخــدم قضيــة
محاربــة العنــف ضــد النســاء ،وكــذا الجهــود
املبذولــة للتصــدي للظاهــرة وآفــاق التطويــر
يف إطــار تفعيــل القانــون واملرســوم املرتبــط
بــه ،وفتــح نقــاش عمومي/مجتمعــي حــول
موضــوع “الشــباب رشيــك يف مناهضــة
العنــف ضــد النســاء والفتيــات”

كلمــة الســيدة الوزيــرة شــكلت مناســبة
للتذكــر مبجهــودات الحكومــة يف التمكــن
االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي والثقــايف
للنســاء وبالتوجــه الجديــد نحــو إعطــاء
بعــد مجــايل ملختلــف األوراش منوهــة
بــدور الجهــات والجامعــات الرتابيــة يف
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كلمة السيد لويس مورا

ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان بالمغرب

أســتهل الســيد لويــس مــورا ،ممثــل
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان باملغــرب،
كلمتــه بشــكر الحكومــة املغربيــة عــى
جهودهــا وانخراطهــا يف رشاكــة اس ـراتيجية
متميــزة لوقــف العنــف ضــد النســاء،
باعتبــاره أولويــة وطنيــة مشــركة ســواء
يف الربنامــج الحكومــي أو يف برنامــج عمــل
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان .وذكــر
أن االنخــراط الــدويل لوقــف العنــف ضــد
النســاء قــد تجــدد مــن خــال أجنــدة
التنميــة املســتدامة  ،2030وخصوصــا هدفها
الخامــس املخصــص للمســاواة والتمكــن
للنســاء .وحــاز عــى اهتــام متنامي.وأبــرز
كمثــال عــى ذلــك نتائــج املؤمتــر الــدويل
األخــر الــذي انعقــد يف نــرويب يف شــهر
نونــر  ،2019لالحتفــال بالذكــرى الخامســة
والعرشيــن للمؤمتــر الــدويل للســكان
ل ،1994والــذي عــرف مشــاركة أزيــد مــن
عــرة آالف (  )10000منــدوب مــن حــوايل
مائــة وســبعون( )170بلــدا مــن بينهــم
املغــرب ،التزمــوا جميعهــم بوقــف العنــف
اتجــاه النســاء وتحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة.

الظاهــرة لــن يتــم إال مبشــاركة الرجــال
والشــباب .وهــو الوعــي الــذي جعــل
مجمــل الربامــج الحاليــة عــى الصعيــد
الــدويل تعمــل عــى إرشاكهــم يف مختلــف
الجهــود .منوهــا باختيــار موضــوع الحملــة
 »17الشــباب رشيــك يف مناهضــة العنــف
ضــد النســاء».
كــا نــوه الســيد مــورا باملجهــودات املبذولــة
مــن طــرف املغــرب ســواء اإلصالحــات
الدســتورية أو القانونيــة واملؤسســاتية التــي
تلتــه ،يف انســجام مــع االلتزامــات الدوليــة
للمغــرب وعــى رأســها مــا ورد يف اتفاقيــة
مناهضــة كافــة أشــكال التمييــز اتجاه النســاء.
مــرزا يف نفــس الســياق املبــادرات التــي
يدعمهــا صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف
املجــال ،ســواء يف إطــار رشاكــة مــع املجتمــع
املــدين أو الفاعلــن املؤسســاتيني.

الســيد ممثــل صنــدوق األمــم املتحــدة
للســكان باملغــرب أكــد يف معــرض كلمتــه،
عــى أهميــة تغيــر املعايــر االجتامعيــة
املشــجعة عــى العنــف ،واعتــر أن تطويــق
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كلمة السيد هشام البالوي

الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة

أكــد الكاتــب العــام لرئاســة النيابــة العامــة،
الســيد هشــام البــاوي ،أن إطــاق الحملــة
الوطنيــة لوقــف العنــف ضــد النســاء يــأيت
يف ســياق مجتمعــي يتميــز بنقــاش رصيــح
وحقيقــي حــول ظاهــرة مجتمعيــة تقــض
مضجــع الجميــع ،إن عــى مســتوى األرس أو
عــى مســتوى املجتمــع.
وأكــد الســيد البــاوي أنــه ال ميكــن بنــاء
مجتمــع وال تحقيــق تنميــة برشيــة بنصــف
مجتمــع مهــزوز يعــاين مــن التهميــش
والعنــف .مشــرا إىل أن الرتكيــز عــى
الشــباب كفاعــل ورشيــك أســايس لوقــف
العنــف ضــد النســاء يعتــر اختيــارا موفقــا
لوقــف هــذه الظاهــرة املجتمعيــة ،باعتبــار
الشــباب عــاد املجتمــع واملعــول عليــه يف
النمــوذج التنمــوي الجديــد.

مســاهمتها يف باقــي اآلليــات املؤسســاتية
لحاميــة املــرأة.ويف هــذا الســياق فقــد
بــادرت رئاســة النيابــة العامــة بنــاء عــى
دعــوة وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة
واملســاواة واألرسة إىل توجيــه كتــاب إىل
جميــع النيابــات العامــة باململكــة مــن أجــل
تنظيــم نــدوات تختــار «الشــباب رشيــك يف
مناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات»
موضوعــا لهــا ،كــا عملــت عــى وضــع
ملصــق إعــاين باملوقــع اإللكــروين لرئاســة
النيابــة العامــة للتعريــف بالحملــة الوطنيــة
الســابعة عــر.

وســجل الســيد البــاوي أن رئاســة النيابــة
العامــة ،انطالقــا مــن الــدور املنــوط بهــا
يف إطــار حاميــة الحقــوق والحريــات
وصــون كرامــة األشــخاص ،تنخــرط بشــكل
كيل يف هــذه الحملــة .وتضــع مكافحــة
العنــف ضــد املــرأة وباقــي الفئــات الهشــة
ضمــن أولوياتهــا يف مجــال تنفيــذ السياســة
الجنائيــة ،ويف مقدمتهــا تفعيــل القانــون
املتعلــق بالعنــف ضــد النســاء وكذلــك
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كلمة السيدة زهور الحر

رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

واعتــرت الســيدة زهــور الحــر إن مناهضــة
العنــف ضــد النســاء ليســت قضيــة نســائية
ضــد الرجــال ،بــل هــي قضيــة مجتمعيــة لها
تأثـرات ســلبية عــى األفـراد وعــى املجتمــع
وعــى املســار التنمــوي باململكــة ،مضيفــة
أن القوانــن جــاءت كآليــة للــردع والحاميــة،
ومــن أجــل تغيــر العقليــات التــي ترســخ
لثقافــة العنــف مــن خــال الصــور النمطيــة
واملــوروث الثقــايف والتمثــات التقليديــة
للعالقــة بــن الرجــل واملــرأة.
وذكــرت برتكيبــة اللجنة التــي تضم  19قطاعا
ميثلــون مختلــف القطاعــات الحكوميــة
واإلدارات املركزيــة مــن أجــل ضــان
االلتقائيــة بــن كل املتدخلــن والفاعلــن ،يف
إطــار مقاربــة مندمجــة للتصــدي ملظاهــر
العنــف ضــد النســاء ،مشــرة إىل أن هــذه
الرتكيبــة تعــد إطــارا للعمــل الجــاد والنقــاش
الرصــن وتبــادل الخــرات ،والقيــام بــدور
مؤثــر عــى املســتوى الوطنــي ملحــارصة
هــذه الظاهــرة والحــد مــن آثارهــا الســلبية
عــى األفــراد واملجتمــع.

اعتــرت رئيســة اللجنــة الوطنيــة للتكفــل
بالنســاء ضحايــا العنــف ،الســيدة زهــور
الحــر ،أن العنــف ضــد النســاء انتهــاك
خطــر لحقــوق اإلنســان ومســاس بالكرامــة
اإلنســانية ،مــرزة أن العنــف بجميــع
أشــكاله يدمــر شــخصية املــرأة ويحطــم
معنوياتهــا ويفقدهــا الثقــة بالنفــس ،حيــث
تصبــح عاجــزة عــن العطــاء وعــى أن تكــون
قــوة منتجــة يف محيطهــا االجتامعــي.
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كلمة الفنانين:
«مسلم»
ُنعمان لحلو ومحمد المزوري المعروف بــ ُ

مبشــاركة املمثلــة القديــرة مليكــة العــاري
واإلعالمــي نوفــل العواملــة .مذك ـرا بأهميــة
الفــن يف التأطــر املجتمعــي ،مؤكــدا عــى منح
الفنانــن مســاحة أكــر للمســاهمة يف التغيــر
الثقــايف املنشــود ببالدنــا.
مــن جهتــه أعــرب الفنــان «مســلم» عــن
ســعادته للمشــاركة يف فعاليــات الحملــة
الوطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء ،وعــن
إعتـزازه بأغنيــة «الال» ،و التــي حققــت خــال
األيــام األوىل لنرشهــا حــوايل ســبعة ماليــن
مشــاهدة عــى «يوتيــوب» ،ومليونــا ونصــف
مليــون مشــاهدة عــى صفحــة الــوزارة مبوقــع
«فيســبوك» .وذكــر بــأن الفنــان يجــب أن
يكــون ملتصقــا بقضايا املجتمــع ،وأن يســاهم
بإبداعــه يف التوعيــة والتأطــر الهــادف .منوهــا
يف نفــس الوقــت بالثقــة التــي وضعــت يف
الفنانــن يف هــذه النســخة الســابعة عــر
للحملــة للمســاهمة يف تطويــق الظاهــرة
بوســائلهم الخاصــة.

متيــزت حملــة هــذه الســنة بانخــراط كبــر
لعــدد مــن الفنانــن والشــخصيات املؤثــرة
يف فعالياتهــا ،ويف هــذا اإلطــار شــارك الفنــان
وامللحــن املغــريب ،نعــان لحلــو ،يف الحملــة
الوطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء ،يف
دورتهــا الســابعة عــر بأغنيــة تحسيســية
بعنــوان « الال للعنــف « ،يف حــن شــارك الفنان
مســلم بأغنيــة « ال ال « ،كوصــات تحسيســية.
وتحــدث الفنــان نعــان لحلو يف كلمتــه خالل
هــذه النــدوة ،عــن تفاصيــل إصــداره لألغنيــة
التــي تدخــل يف إطــار مشــاركته الفعليــة يف
حملــة توقيــف العنــف ضــد النســاء ،إىل
جانــب مجموعــة مــن شــباب إعداديــة ابــن
حنبــل بالربــاط.
و إصــدار األغنيــة التوعويــة يقــول الفنــان
جــاءت بنــاء عــى طلــب مــن وزارة التضامــن
والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة،
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عرض وزارة التضامن والتنمية االجتماعية
والمساواة واألسرة حول فعاليات الحملة 17
ذكــرت الســيدة أمينــة ســليامين الهــواري،
رئيســة قســم املرصــد الوطني للمــرأة بوزارة
التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة
واألرسة ،يف بدايــة عرضهــا بــأن تنــاول ظاهرة
العنــف ضــد النســاء يف إطــار فعاليــات هــذه
الحملــة ليــس مــن بــاب االحتفــال الســنوي
باليــوم العاملــي مبناهضــة العنــف ضــد
النســاء فقــط ،وإمنــا لكونــه بالدرجــة األوىل
يشــكل التزامــا حكوميــا مســتمرا تؤطــره
عــدة مرجعيــات ،يف مقدمتهــا مقتضيــات
الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة والربنامــج
الحكومــي .وركــزت املتدخلــة عــى املداخــل
االسـراتيجية الجديــدة ملناهضــة العنــف ضد
النســاء .وأوضحــت أن معالجــة الظاهــرة
ال ميكــن أن تتــم إال باعتــاد نهــج شــمويل
ومقاربــة مبنيــة عــى الحقــوق ،تتنــاول
الظاهــرة مــن مختلــف املداخــل ،ســواء كان
مدخــا وقائيــا مــن خــال تفعيــل جميــع
قنــوات التنشــئة االجتامعيــة .أو مدخــل
حــايئ أو زجــري ،أو مــن خــال مقاربــات
التكفــل التــي تدخــل يف إطــار العنايــة
الواجبــة .إضافــة إىل مدخــل التمكــن
االقتصــادي و االجتامعــي للنســاء ،باعتبــاره
مدخــا أساســيا مــن مداخــل املعالجــة.

الحكوميــة للمســاواة إكــرام  1و إكــرام ،2
و الربنامــج الوطنــي للتمكــن االقتصــادي،
وغريهــا مــن الربامــج التــي تدخــل يف إطــار
الرشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع املــدين.
وتحدثــت الســيدة الســليامين عــن
املكتســبات التــي تحققــت يف مجــال تعزيــز
الحاميــة القانونيــة للنســاء ،مســتعرضة
أهــم مقتضيــات القانــون  103.13املتعلــق
مبحاربــة العنــف ضــد النســاء ومرســومه
التطبيقــي املؤطــر لعمــل اللجنــة الوطنيــة
للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف واللجــن
الجهويــة واملحليــة ،و باملجهــودات املبذولــة
لتفعيــل مقتضياتــه ،خاصــة يف مجــال تجويد
وتطويــر شــبكة اإليــواء الخاصــة بالنســاء
ضحايــا العنــف .ويف هــذا الصــدد أشــارت
املتدخلــة لالتفاقيــات التــي وقعتهــا الــوزارة
مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي ،حيــث
مكنــت األوىل مــن إحــداث  40فضــاء متعدد

أكــدت الســيدة الســليامين أن معالجــة
الظاهــرة هــي يف صلــب اهتاممــات الــوزارة
طيلــة الســنة .مذكــرة مبضامــن الخطــة
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وأهــم محطاتهــا التــي متتــد مــا بــن 25
نونــر و 20دجنــر  .2019حيــث تضمــن
الربنامــج مســتويات عديــدة مــن التعبئــة،
تواصليــة ،إعالميــة ورقميــة .كــا نوهــت
املتدخلــة بــدور الشــباب يف تطويــق هــذه
الظاهــرة ،وكيــف ميكــن أن يتحــول إىل
فاعــل ايجــايب و إىل رشيــك ،وليــس فقــط
كمعتــدي .ودور الــركاء يف املجتمــع
املــدين والجامعــات الرتابيــة إلحــداث
تعبئــة وطنيــة قويــة حــول املوضــوع،
تجعــل الشــباب فاعــا ومبــادرا ومغــرا

الوظائــف ،والثانيــة يف طــور التفعيــل تتوخى
إحــداث  25فضــاء جديــدا .كــا أشــارت إىل
الربنامــج الــذي تعمــل الــوزارة عــى إطالقــه
لتكويــن العاملــن بهتــه املراكــز عــى الصعيد
الوطنــي ،ســواء كانــوا عاملــن أو مــدراء أو
مقدمــي خدمــات أو رشكاء ،و كــذا مواكبــة
هــذه املراكــز إلعــداد مــروع املؤسســة.
يف ختــام مداخلتهــا ،ذكــرت الســيدة
ســليامين بأهــداف وبرنامــج الحملــة
الوطنيــة التحسيســية الســابعة عــر،

مكونات الحملة الوطنية  17لوقف العنف ضد النساء
 .1الندوات الجهوية الكبرى
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 .2التعبئة اإلعالمية

وقــد ســاهمت قنــوات القطــب العمومــي
والقنــاة الثانيــة يف متريــر الوصلتــن
التحسيســيتني اللتــن أنتجتهــا الــوزارة مــع
الفنانــن نعــان لحلــو و»مســلم» خــال كل
مــدة الحملــة يف تجــاوب غــر مســبوق مــع
حملــة مؤسســاتية ذات طابــع مجتمعــي.

عــرف موضــوع الحملــة تــداول إعالمــي
واســع حيــث شــاركت فيــه العديــد مــن
املنابــر اإلعالميــة ســواء يف الصحافــة
املكتوبــة أو اإللكرتونيــة والقنــوات اإلذاعيــة
والتلفزيــة عموميــة كانــت أو خاصــة.
وشــملت تغطيــة فعاليــات الحملــة
اســتضافة الربامــج الحواريــة ملمثــي الــوزارة
وللفاعلــن املدنيــن واملختصــن ملقاربــة
قضيــة العنــف مــن زوايــا متعــددة ،باإلضافة
إىل الروبرتاجــات املكتوبــة واملصــورة
واملســموعة حــول أنشــطة الحملــة التــي
جابــت عــدة مــدن وأقاليــم باململكــة.

 .3التعبئة الرقمية

الصــور والفيديوهــات التــي أنتجتهــا الــوزارة
كمســاهمة مواطنــة مــن جانبهــم لوقــف
العنــف ضــد النســاء

إىل جانــب التفاعــل الكبــر للجمهــور مــع
فعاليــات الحملــة مــن خــال صفحــة
الــوزارة عــى الفيســبوك ،واكــب العديــد
مــن املؤثريــن الحملــة وتقاســموا كل
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الحملة الوطنية الجهوية :جهات المملكة في
صلب المقاربة الوقائية
مختلــف برامــج واســراتيجيات الــوزارة يف
مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء ،عــى
املســتوى الجهــوي واملحــي.

جعلــت وزارة التضامــن والتنميــة
االجتامعيــة واملســاواة واألرسة ،مــن املقاربة
الجهويــة أحد أهــم االختيارات االسـراتيجية
التــي تبنتهــا يف الســنوات األخــرة يف مجــال
التحســيس والتعبئــة ضــد العنــف الــذي
يطــال النســاء ،وذلــك إميانــا منهــا بأهميــة
إرشاك كافــة الفاعلــن واملتدخلــن عــى
املســتوى الجهــوي وكــذا املحــي ،وفتــح
قنــوات التواصــل املبــارش والتفاعــي معهــم،
خاصــة املجالــس املنتخبــة واملجتمــع املــدين
والقطــاع الخــاص واملؤسســات الجامعيــة
واملجالــس العلميــة ووســائل اإلعالم ،و ســعيا
منهــا للتأســيس للعمــل املشــرك يف هــذا
املجــال ،مــن خــال بنــاء رشاكات متنوعــة
ومتعــددة األطــراف ،متكــن مــن تنزيــل

ويف هــذا الســياق ،ويف إطــار فعاليــات
الحملــة الســابعة عــر لوقــف العنــف ضــد
النســاء املنظمــة خــال الفــرة املمتــدة مــن
 25نونــر 2019إىل  26دجنــر  2019حــول
موضــوع «الشــباب رشيــك يف مناهضــة
العنــف ضــد النســاء» تحــت شــعار
«الشــباب متحديــن وللعنــف ضــد النســا
رافضــن» ،تــم تنظيــم عــر نــدوات جهويــة
وإقليميــة كــرى مبختلــف جهــات اململكــة،
برشاكــة مــع وكالــة التنميــة االجتامعيــة
ومؤسســة التعــاون الوطنــي.
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زيــارة الســيد رئيــس الحكومــة الدكتــور ســعد الديــن العثمانــي رفقــة الســيدة
الوزيــرة للمعــرض الــذي أقيــم فــي افتتــاح فعاليــات الحملــة  17والــذي

نشــطته الجمعيــات الشــريكة للــوزارة فــي مجــال مناهضــة العنف ضد النســاء

25

26

التعبئة الجهوية
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أهداف اللقاءات الجهوية

هــذه النــدوات الجهويــة كانــت فرصــة
لرصــد وجهــات النظــر املختلفــة واملقرتحــات
املنســجمة مــع خصوصيــات كل جهــة.
وكانــت كذلــك مناســبة للتأكيــد عــى األدوار
التــي يجــب أن يضطلــع بهــا مختلــف
املتدخلــن لتكريــس ثقافــة املســاواة
والعــدل واإلنصــاف بــن الجنســن ،ونــر
ثقافــة مناهضــة العنــف ضــد النســاء يف
أوســاط الشــباب ،وإدمــاج هــذه القضايــا
ضمــن التخطيــط الــرايب ،وجعلهــا شــأنا
محليــا كذلــك.

شــكلت هــذه اللقــاءات والنــدوات الجهويــة
فرصــة للتواصــل مــع الفاعلــن املحليــن،
مــن مختلــف الجامعــات الرتابيــة ،ومــن
مؤسســتي التعــاون الوطنــي وكالــة التنميــة
االجتامعيــة ،حــول ســبل تطويــق الظاهــرة
مجاليــا .وفتــح نقــاش مثمــر حــول إرشاك
فئــة الشــباب يف جهودالتصــدي للعنــف ضد
النســاء ،وذلــك اعتبــارا لكــون هــذه الفئــة
تشــكل نســبة مهمــة مــن الهــرم الســكاين
الوطنــي ،وأنهــا معنيــة بهــذه الظاهــرة أكــر
مــن غريهــا ،ســواء كضحيــة أو كمعتــدي.
وأنــه بــات مــن الــروري إرشاكهــا للحــد
مــن هــذه الظاهــرة .وأن مســاهمتها يف
هــذه الجهــود حتــا ســتكون فعالــة ،خاصــة
يف الجانــب الوقــايئ ،مــن خــال التخفيــف
مــن عوامــل تنامــي الظاهــرة.
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الندوة الجهوية لمدينة طنجة

الــذي حاولــت هــذه الحملــة الرتكيــز عــى
إرشاكــه يف التصــدي لظاهــرة العنــف ،هــذا
باإلضافــة إىل أن املعهــد قــام يف الفــرة
األخــرة بتنويــع عرضــه التكوينــي مــن خالل
إدراج محتويــات مناهضــة للعنــف ضــد
املــرأة يف املقــررات الدراســية ،مــا مــن شــأنه
أن يســاهم يف تكويــن جيــل جديــد مــن
العاملــن االجتامعيــن يف مســتوى أجــرأة
السياســات العموميــة ومخططــات الــوزارة
يف هــذا املجــال .وقــد مكنــت املواضيــع
التــي تناولهــا مختلــف املتدخلــون مــن
فتــح نقــاش مســتفيض ســاهم فيــه الشــباب
الحــارض بشــكل فعــال ،تنــاول ظاهــرة
العنــف ضــد النســاء مــن جوانــب مختلفــة،
مــع الرتكيــز عــى أن تطويــق الظاهــرة
يحتــاج إىل تبنــي مقاربــة شــمولية مندمجــة.

عرفــت النــدوة الجهويــة ملدينــة طنجــة
يــوم الثالثــاء  3دجنــر  2019التــي ترأســتها
الســيدة جميلــة املصــي ،وزيــرة التضامــن
والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة،
مشــاركة كل مــن الســيدة فاطمــة الحســاين،
رئيســة مجلــس جهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة ،والســيدة فاطمــة ابــن الحســن
نائبــة رئيــس املجلــس الجامعــي لطنجــة،
وكــذا الســيد ادريــس الرفاعي ،رئيــس اللجنة
الجهويــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف.
وقــد تــم اختيــار املعهــد الوطنــي للعمــل
االجتامعــي بطنجــة لتنظيــم أوىل النــدوات
لهــذه الحملــة العتبــارات عــدة ،أولهــا أن
هــذا الفضــاء يتيــح فرصــة التفاعــل املبــارش
مــع طلبــة املعهــد ،كممثلــن لفئــة الشــباب

31
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عرفــت النــدوات الجهويــة تأطــرا نوعيــا
متيــز بانخــراط املســؤولني بالجهــات و
براهنيــة املواضيــع التــي تــم تناولهــا
وطرحهــا للنقــاش ،وكــذا بتنــوع بروفيــات

وتخصصــات املتدخلــن الذيــن تناولــوا
مواضيــع مختلفــة ،تالمــس يف مجملهــا
الزوايــا االقانونيــة والدينيــة والنفســية
والسوســيولوجية والســيكولوجية .

تفاعل الشباب املشارك مع املواضيع املثارة خالل الندوة الجهوية بكلميم واد نون

الجميــع يف بلــورة مقرتحــات عمليــة
ملواجهــة هــذه الظاهــرة ،وذلــك يف إطــار
تشــاريك يســمح لــكل فاعــل باالضطــاع
بــاألدوار املنوطــة بــه ،ويحقــق النجاعــة
والفعاليــة وااللتقائيــة املطلوبــة للحــد مــن
آثارهــا وعــاج أســبابها ،وميكــن مــن ضــان
التكفــل الالئــق بالضحايــا ،والحاميــة الالزمــة
لهــن ،دون إغفــال البعــد الوقــايئ.

هــذه النــدوات الجهويــة ،ورغــم اختــاف
الزوايــا التــي عولجــت مــن خاللهــا ظاهــرة
العنــف ضــد النســاء والفتيــات ،أجمعــت
كلهــا عــى أن التصــدي لهــذه اآلفــة
لــن يتــأىت إال بتظافــر الجهــود وتقاســم
املســؤوليات وإرشاك كافــة الفاعلــن ،مــع
الرتكيــز عــى إرشاك فئــة الشــباب بشــكل
خــاص لالعتبــارات الســالفة الذكــر ،وإرشاك
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فاعلني محليني من مشارب متنوعة لتأطري الندوة الجهوية مبدينة وجدة

وكــذا عــى رضورة أخــذ العوامــل الثقافيــة
والنفســية بعــن االعتبــار .كــا تــم الحــرص
عــى اإلرشاك الفعــي والهــادف للشــباب يف
هــذه النــدوات ،واملراهنــة عــى كونــه قــوة
اقرتاحيــة فاعلــة ،قــد تســاهم بشــكل كبــر
يف تغيــر العقليــة واملامرســات الذكورية ،ويف
ترســيخ مبــادئ املســاواة بــن الجنســن وكذا
يف خلــق تعبئــة مجتمعيــة شــاملة إلدانــة
العنــف املــارس ضــد النســاء والفتيــات
ونبــد كل ســلوك ينــدرج يف هــذا اإلطــار.

وقــد مكنــت هــذه اللقــاءات مــن توعيــة
عمــوم املواطنــن واملواطنــات واطالعهم عىل
أهــم اإلنجــازات التــي حققهــا املغــرب عــى
املســتويني الترشيعــي واملؤسســايت وعــى
مســتوى الربامــج والسياســات العموميــة يف
املجــال ،إىل جانــب الحــرص عــى التعريــف
مبضامــن القانــون  103.13وخصوصــا يف
محاربــة العنــف اإللكــروين الــذي أصبــح
يأخــذ ابعــادا متطــورة ،مــع التأكيــد عــى
خطــورة الظاهــرة وتأثرياتهــا عــى الصحــة
النفســية والجســدية للنســاء وتداعياتهــا
عــى التامســك األرسي واالجتامعــي،
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أرضيــة للتعــاون مــن أجــل التصــدي للعنــف
املــارس ضــد النســاء وطنيــا وترابيــا ،خاصة يف
الفضــاءات العامــة .وقد شــكل موضــوع «دور
املجالــس املنتخبــة يف توفــر فضــاءات عمومية
آمنــة للنســاء» أحــد أهــم املواضيــع التــي
طرحــت للنقــاش خــال هــذا اللقــاء الجهــوي.

أوضحــت الســيدة الوزيــرة يف كلمتهــا
االفتتاحيــة خــال ترأســها أشــغال النــدوة
الجهويــة الكــرى مبدينــة الــدار البيضــاء
بتاريــخ الثالثــاء  17دجنــر  ،2019أن اختيــار
جهــة الــدار البيضــاء الحتضــان ثــاين نــدوة
جهويــة تنظــم يف إطــار الحملــة الوطنيــة
 17لوقــف العنــف ضــد النســاء ،نابــع مــن
اعتبــارات مهمــة تتمثــل يف كونهــا تحتضــن
العاصمــة اإلقتصاديــة وأكــر مدينــة باملغــرب
بامتيــاز  ،تتميــز ببنيــة دميوغرافيــة مهمــة
يناســبها تنظيــم مثــل هــذه اللقــاءات تخــص
حــول موضــوع حســاس .إضافــة إىل أن مجلس
مدينــة الــدار البيضــاء رشيــك للــوزارة يف ورش
محاربــة العنــف ضــد النســاء ،وذلــك يف إطــار
«إعــان الربــاط لوقــف العنــف ضــد النســاء
يف الفضــاءات العامــة» الــذي تــم اعتــاده
خــال الحملــة  15لســنة  ،2017والذي يشــكل

كــا عرفــت هــذه النــدوة حضــور كل مــن
الســيد عمــر محســن ،رئيــس املجلــس
العلمــي املحــي لعاملــة مقاطعــات الــدار
البيضــاء أنفــا ،والســيد عبــد الصمــد حيكــر
نائــب عمــدة مدينــة الــدار البيضــاء،
والســيد مـراد موهــوب عميــد كليــة اآلداب
و العلــوم االنســانية عــن الشــق والســيدة
بــرى بودليــم نائبــة وكيــل امللــك مبحكمــة
االســتئناف بالــدار البيضــاء ،رئيســة اللجنــة
الجهويــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف.
35
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المواضيع المثارة خالل الندوات الجهوية:

تناولت الندوات الجهوية مواضيع متعددة من أهمها:
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تناولت الندوات الجهوية مواضيع متعددة من أهمها:
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األنشطة الموازية ألشغال
الندوات الجهوية

متيــزت اللقــاءات الجهويــة بتنظيــم عــروض
فنيــة متنوعــة عــى هامــش أشــغال الندوات
(وصــات غنائيــة ،ومرسحيــات ،وعــروض
للوحــات فنيــة وصــور كاريكاتوريــة،)...
أعــدت هــذه العــروض خصيصــا مبناســبة
الحملــة الوطنيــة التحسيســية الســابعة
عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء ،و قدمت
مــن طــرف شــباب وأطفــال ومؤطريهــم
الرتبويــن ،مــن املســتفيدين مــن خدمــات

املراكــز واملؤسســات التابعــة للتعــاون
الوطنــي ،وكــذا بعــض منظــات املجتمــع
املــدين ،جســدوا مــن خاللهــا رفضهــم
لجميــع أشــكال العنــف والتمييــز الــذي
تتعــرض لــه النســاء والفتيــات ،ودعوتهــم
لنــر ثقافــة الالعنــف وعــدم اإلفــات مــن
العقوبــة .وقدرتهــم عــى ابتــكار أســاليب
متنوعــة للتوعيــة تتــاىش واهتامماتهــم.

صورة من العرض املرسحي الذي قدم عىل هامش الندوة الجهوية ملكناس
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جانب من املعرض التشكييل الذي نظم عىل هامش الندوة الجهوية ملكناس

يف ظــل غيــاب وعــي مجتمعــي وتغيــر
العقليــات يصعــب عــى الجمعيــات بلــوغ
أهدافهــا مــن العمــل امليــداين .كمــل تــم
التأكيــد عــى أن مناهضــة العنــف مســألة
بنيويــة وثقافيــة تســتوجب تعزيــز ســبل
الوقايــة مــن أجــل إقرار حقــوق النســاء ،كام
أن مواجهــة ظاهــرة العنــف بشــكل عــام،
والعنــف املــارس عــى املــرأة بشــكل خــاص
ال ينبغــي أن تختــزل يف املقاربــة األمنيــة

كــا عرفت هــذه اللقــاءات تقديم شــهادات
لبعــض الجمعيــات حــول جهودهــا اليوميــة
ملواكبــة النســاء ضحايــا العنــف ،مــع إب ـراز
أهــم اإلكراهــات التــي تواجههــا يف إطــار
عملهــا املتعلــق بالتكفــل بضحايــا العنــف،
واملرتبطــة أساســا بصعوبــة إيجــاد مراكــز
لإليــواء املؤقــت وكــذا بكيفيــة إثبــات فعــل
العنــف ،باإلضافــة إىل ضعــف االســتقاللية
االقتصاديــة للنســاء .واعتــرت كذلــك أنــه
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إمــا عــن طريــق التصــور والفهــم الخاطــئ
للديــن وتأويــل نصوصــه بطريقــة رجعيــة
بعيــدا عــن الحــس النقــدي والعقــي أو عــن
طريــق الثقافــة الشــعبية التقليديــة التــي
الزالــت تصــادر حريــة تــرف املــرأة يف
جســدها وتحجــر عليهــا او تتعامــل معهــا
مبنطــق الوصايــة.

القانونيــة ،وتقتــر عــى عــدد محــدود
مــن املتدخلــن ،بــل يجــب ان تكــون ثقافــة
مجتمعيــة ،مبنيــة عــى مجموعــة مــن
املعايــر واألبعــاد ،أولهــا املنظومــة الرتبويــة
والتعليميــة كأســاس للتنشــئة االجتامعيــة
وكذلــك القطــع مــع اإلفــات مــع العقــاب
ومــع مجموعــة مــن الســلوكات املتوارثــة
معطيات إحصائية حول
الندوات الجهوية الكبرى

ضحايــا العنــف باإلضافــة إىل ممثلــن عــن
الجامعــات الرتابيــة واملجالــس العلميــة
املحليــة واللجــان الجهويــة للتكفــل
بالنســاء ضحايــا العنــف ،واللجــان الجهويــة
لحقــوق االنســان ،باإلضافــة إىل ممثلــن
عــن منظــات املجتمــع املــدين وكــذا
أســاتذة جامعيــن وباحثــن مــن مختلــف
التخصصــات.

عرفــت النــدوات الجهويــة حضــور أزيــد
مــن ألــف وســبعامئة ( )1700مشــارك
ومشــاركة (شــكلت منهــم نســبة الرجــال
والفتيــان أزيــد مــن  ،)39%وبتأطــر مــن
طــرف  63متدخــل (ة) ومحــارض (ة) ،مــن
مســؤويل وأطــر الــوزارة ومؤسســة التعــاون
الوطنــي ووكالــة التنميــة االجتامعيــة
وأعضــاء اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء
املدينة

عدد املتدخلني

النساء منهم

عدد املشاركني

النساء منهم

وجدة

8

3

186

144

طنجة

8

5

266

204

مكناس

5

3

84

61

بني مالل

7

4

141

91

الدار البيضاء

7

3

178

90

آسفي

6

1

220

100

مراكش

8

5

85

50

أكادير

4

1

116

74

كلميم

5

2

245

115

الداخلة

6

4

220

130

املجموع

64

31
%48.43

1741

جدول حول االحصائيات الخاصة بالندوات الجهوية

40

1059
60.82%
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الحملة الوطنية 17
تعبئة محلية واسعة

تقريب الشباب من مختلف اإلصالحات
التشريعية الحمائية للنساء بالمغرب

44

حملة وطنية واكبتها تعبئة محلية جد واسعة
للمواطنــن ،دون متييــز وال عنــف ،فقــد أقــر
الدســتور املغــريب برضورة توســـيع وتعميـــم
مشـــاركة الشـــباب فـي التنميـــة االجتامعية
واالقتصادية والثقافيـــة والسياســـية للبـــاد،
ومســـاعدة الشـــباب علـــى االندمــاج فـــي
الحيـاة النشـيطة والجمعويـة ،وتيسـري ولـوج
الشـــباب للثقافـــة والعلـــوم والتكنولوجيـــا
والفـــن والرياضـــة واألنشطة الرتفيهيـة ،مـع
توفيـــر الظـــروف املواتيـة لتفتـــق طاقاتهـم
الخالقـــة واإلبداعيــة فـــي مختلـــف هـــذه
املجــاالت.

ســرا عــى التقليــد الســنوي املتواصــل،
نظمــت مؤسســتا التعــاون الوطنــي ووكالــة
التنميــة االجتامعيــة ،بالجهــات االثنتــي
عــر للمملكــة وباألقاليــم التابعــة لهــا،
أيامــا دراســية ،وموائــد مســتديرة ولقــاءات
تحسيســية وتعبويــة س ـلّطت الضــوء عــى
رضورة االنخ ـراط الفعــي للشــباب مــن كال
الجنســن وحشــد جميــع طاقاتــه ومؤهالتــه
الحيــة يف جهــود مناهضــة آفــة العنــف ضــد
النســاء.
وقــد جســدت هــذه اللقــاءات واألنشــطة
التوعويــة انخــراط جميــع مكونــات
القطــب االجتامعــي وبنيــات القــرب
التابعــة لهــا يف مسلســل مناهضــة العنــف
ضــد النســاء ،وفــق منهــاج متكامــل ميــزج
بــن البعــد الوقــايئ والحــايئ والتمكينــي
ويُعــرف املواطنــات واملواطنــن بنوعيــة
الخدمــات التكفليــة املتاحــة .ووعيــا بــأن
بلــوغ أهــداف التنميــة البرشيــة رهــن
بتوفــر رشوط املشــاركة العادلــة واملنصفــة

ومــن هــذا املنطلــق فــإن تفعيــل هــذه
االلتزامــات الدســتورية يتطلــب إحــداث
تعبئــة شــاملة وخلــق مجــاالت للحــوار
وتبــادل وجهــات النظــر بــن فئــة الشــباب
مــن مختلــف املواقــع واملشــارب وبــن
الفاعلــن الحكوميــن واملحليــن مــن أجــل
توفــر الــروط الالزمــة لتنزيلهــا يف إطــار
مــن االنســجام والتناغــم مــع الخصوصيــات
املجاليــة والغنــى الثقــايف.
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الشباب والعنف ضد النساء :موضوع محوري
واحد وزوايا متعددة لإلشراك
شــكلت األنشــطة املنظمــة محليــا فرصــة
ســانحة إلطــاع الشــباب املشــارك يف
فعالياتهــا عــى املســتجدات القانونيــة
التــي اعتمدتهــا بالدنــا يف مجــال حاميــة
النســاء مــن جميــع أشــكال العنــف،
وعــى رأســها قانــون محاربــة العنــف ضــد
النســاء ،وقــد عمــدت منســقيات التعــاون
الوطنــي ووكالــة التنميــة االجتامعيــة
عــى تــدارس هــذا املوضــوع يف إطــار
ورشــات تفاعليــة أطرهــا خــراء قانونيــون
ومحامــون ،ومنحــت خاللهــا مســاحة
واســعة للشــباب مــن أجــل التعبــر عــن
وجهــات نظرهــم وفهمهــم ملســألة التأطــر
القانــوين لهــذه الظاهــرة

انخراط الشباب يف الحملة الــ  17من مدينة الدار البيضاء

مناقشة األشكال الجديدة للعنف ضد النساء في صفوف
الشباب والشابات

حضور شبايب مكثف يف النشاط التحسييس ملدينة آسفي
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دور الشباب والنساء على مستوى النقابات في مناهضة
العنف والتحرش في أماكن العمل

مبشــاركة فعاليــات نقابيــة ومتثيليــات مهنيــة
محليــا والقطاعــات الوصيــة ،تــم تســليط
الضــوء عــى موضــوع« :العنــف ضــد النســاء
يف أماكــن العمــل» واألدوار التــي ميكــن أن
تلعبهــا الشــبيبات النقابيــة والتنظيــات
النســائية يف الرتافــع حــول هــذا املوضــوع،
مــع التأكيــد عــى أهميــة اســتثامر
الفــرص التــي يتيحهــا املحيــط التنظيمــي
واملؤسســايت مــن أجــل توفــر الحاميــة
الشــاملة للنســاء يف فضــاءات الشــغل ،دون
إغفــال دور املقاربــة الوقائيــة يف توعيــة
األجــرات بحقوقهــن املضمونــة مبوجــب
الترشيــع الجــاري بــه العمــل.

انخراط كل الفاعلني يف الحملة الــ  17من مدينة فاس

أدوار المجتمع المدني في تعزيز الوعي الشبابي
لمناهضة العنف ضد النساء

حــرت جمعيات األحياء والجمعيات الشــبابية
بشــكل وازن يف األنشــطة املنظمــة محليــا مــن
أجــل التفاعــل مــع موضــوع حملة هذه الســنة.
وترتبــط مؤسســتا التعــاون الوطنــي ووكالــة
التنميــة االجتامعيــة بــراكات عديــدة مــع
الجمعيــات والتعاونيات سـواء من خــال الدعم
املــادي والفنــي أو مــن خــال اإلرشاف عىل تدبري
العديــد مــن مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة يف
إطــار التفويــض.

صورة من الندوة املنظمة من طرف منسيقية التعاون
الوطني مبدينة الرباط

واعتــرت املداخــات التــي تطرقــت لهــذا املوضــوع ،أن املجتمــع املــدين بشــتى أطيافــه
رشيــك ال محيــد عنــه يف إعــداد وتنزيــل وتقييــم السياســات والربامــج ،فضــا عــن دوره
وقدرتــه الكبــرة عــى تعبئــة وتأطــر املواطنــن يف ســبيل خدمــة القضايــا املجتمعيــة وعــى
رأســها مناهضــة العنــف ضــد النســاء.
47

تداعيات العنف وتأثيره على التحصيل الدراسي

حرصــت منســقيات التعاون الوطنــي ووكالة
التنميــة االجتامعيــة عــى تنظيــم ورشــات
تواصليــة مــع تالميــذ الثانويات واملؤسســات
التعليميــة عىل املســتويات اإلقليميــة ،كانت
مــن تأطــر مســؤويل القطــب االجتامعــي إىل
جانــب أخصائيــن تربويــن.
وقــد تناولــت هــذه الورشــات موضــوع
العنــف يف صفــوف الشــباب واملراهقــن
داخــل وخــارج أســوار املؤسســات التعليمية،
وكــذا تأثــر العنــف االرسي عــى التحصيــل
العلمــي ،مــع اقـراح مجموعــة مــن الحلــول
لحاميــة اليافعــن مــن تداعيــات العنــف
املبنــي عــى النــوع.

جانب من النشاط التواصيل املنظم مبدينة الدار البيضاء

العنف ضد المرأة من المنظور الشرعي

وتعــرف املشــاركون يف هــذه اللقــاءات عــى
األحــكام الرشعيــة التــي تؤطــر العالقــة
الزوجيــة مــن مــودة و ســكينة ورحمــة ،وأن
ســبل حــل الخالفــات يجــب أن تكــون وديــة
ويســودها االحـرام و التقديــر و ال يســودها
العنــف.

شــكل حضــور رؤســاء املجالــس العلميــة
املحليــة يف العديــد مــن املحطــات املنظمــة
ترابيــا ،مناســبة الســتحضار مكانــة املــرأة يف
الرشيعــة االســامية ،عــى اعتبــار أن املــرأة
كرمهــا اللــه تعــاىل واعتربهــا االســاس يف
املجتمــع وكفــل لهــا كافــة الحقــوق.

صور اللقاء التحسييس املنظم بإقليم الحوز
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مقاربة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول ظاهرة
العنف ضد النساء

وقــد انصبــت تدخــات ممثــي املجلــس
الوطنــي لحقــوق االنســان عــى تقديــم
قــراءات تحليليــة ملضمــون القانــون رقــم
 103.13املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد
النســاء ،وكــذا بســط مقاربــة املجلــس يف
التعاطــي مــن القضايــا ذات الصلــة بحقــوق
النســاء والفتيــات.

يف ســياق االنفتــاح عــى املؤسســات
الدســتورية التــي تعنــى بحقــوق اإلنســان،
شــاركت اللجــن الجهويــة لحقــوق اإلنســان
يف العديــد مــن اللقــاءات املنظمــة محليــا
مــن طــرف القطــب االجتامعــي.

جانب من الندوة التواصلية املنظمة بعاملة ســـال
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انخراط المجالس المنتخبة في النقاش العمومي حول
مناهضة العنف ضد النساء

لعديــد اللقــاءات والنــدوات التواصليــة
وتنــاول الكلمــة إلبـراز األهميــة التــي توليهــا
املجالــس الرتابيــة لتوفــر فضــاءات عامــة
آمنــة للنســاء ســواء مــن خــال ال ـراكات
التــي تنســجها مــع القطاعــات املعنيــة أو
عــر مخططاتهــا التنمويــة.

يعتــر موضــوع إرشاك املجالــس املنتخبــة
يف الجهــود الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد
النســاء خيــارا اس ـراتيجيا بالنســبة للــوزارة
ومكونــات القطــب االجتامعــي.
وقــد بــدى ذلــك جليــا مــن خــال حضــور
شــخصيات منتخبــة عــى املســتوى الــرايب

صورة للندوة املنظمة من طرف منسقية وكالة التنمية االجتامعية مبدينة القنيطرة

مشاركة نوعية لعديد الهيئات ُتترجم االنخراط الجاد
والفعلي في جهود التصدي للظاهرة

املحليــة ،والجامعــات ،واملجالــس العلميــة،
والباحثــن والباحثــات .كــا اســتهدفت
املســتفيدات واملســتفيدين مــن مراكــز
التكويــن ،والفضــاءات املتعــددة الوظائــف
للنســاء يف وضعيــة صعبــة ،ونــزالء
املؤسســات الســجنية.

متيــزت اللقــاءات واألنشــطة املنظمــة
محليــا بــإرشاك مختلــف الفاعلــن الجهويــن
واملحليــن املعنيــن بإشــكاالت العنــف ضــد
النســاء مبــا يف ذلــك الجمعيــات النســائية
وجمعيــات الشــباب ،واملصالــح الخارجيــة
للقطاعــات الحكوميــة املعنيــة ،والســلطات
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صورة للندوة التفاعلية املنظمة مبدينة أكادير

صورة للندوة التفاعلية املنظمة مبدينة أكادير

صورة اللقاء التوعوي املنظم بعاملة بنمسيك
الدار البيضاء

صورة الورشة املنظمة مبدينة الداخلة
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األنشطة الموازية ألشغال الندوات الجهوية

وشــابات وأطفــاال مــن أجــل اذكاء وعيهــم
بحجــم املعانــاة واألرضار التــي يســببها
العنــف للنســاء وللمجتمــع مــن جهــة،
وبالــدور امللقــى عــى عاتــق كل املواطنــن
واملواطنــات عليــه يف القضــاء عليهــا مــن
جهــة أخــرى.

انخراطــا يف الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر
ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،ســعت
مكونــات القطــب االجتامعــي للتواصــل مــع
عــدد أكــر مــن الفاعلــن حــول الظاهــرة
وموضــوع هــذه الســنة ،مــع إرشاك جميــع
مكونــات املجتمــع نســاء ورجــاال ،شــبابا

اإلبداعات الفنية الشابة :أنماط جديدة للتعبير عن رفض العنف

•تشجيع قيم التنوع الثقايف وإثرائه؛
•محاولة التأثري عىل القيم االجتامعية
التي تعزز تعايش املجتمع وتعاونه؛
•معالجة االختالفات يف التمثالت بني
األفراد من خالل الحوار والرمزية املؤثرة
التي تطرحها الفنون؛

جعلــت الحملــة الوطنيــة الــــ  17لوقــف
العنــف ضــد النســاء اإلبــداع الثقــايف والفني
أداة وقنــاة أساســية للتواصــل والتحســيس
بخطــورة الظاهــرة ،وقــد حرصــت مكونــات
القطــب االجتامعــي عــى برمجــة فقــرات
فنيــة تــم خاللهــا فســح املجــال للشــباب
مــن الجنســن إلبــراز طاقاتــه اإلبداعيــة
وجعلهــا يف خدمــة قضيــة وقــف العنــف
الــذي يطــال النســاء.
• تطويرقدراتالتعلموتعزيزمهاراتاإلبداع؛

أعــال مرسحيــة تجســيدية أبيــات شــعرية،
قطــع مــن موســيقى الـراب ،رســم تشــكييل،
عــزف عــى آالت موســيقية  ...وغريهــا مــن
اإلبداعــات التــي قدمهــا شــباب ُمتبنــي
لفكــر التعايــش والتســامح بــن الجنســن،
وهــو مــا جعــل حملــة هــذه الســنة تتميــز
شــكال ومضمونــا عــن ســابقاتها.
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أغنية أوقفوا العنف من أداء شابة من مدينة آسفي

عزف عىل الطبول من أداء فرقة موسيقية شابة مبدينة القنيطرة

جانب من فعاليات األنشطة التحسيسية لجمعية املبادرة النسائية بخريبكة

انخراط مكثف للجمعيات في جهود التوعية والتحسيس

تنظيــم أنشــطة ونــدوات تحسيســية
تتبنــى شــعار الحملــة وموضوعهــا ،كــا
شــاركت الشــخصيات الجمعويــة بفعاليــة
يف تأطــر عديــد اللقــاءات ،وتعبئــة
الشــباب يف مختلــف الفضــاءات ورفــع
توصيــات إىل الفاعلــن املؤسســاتيني.

انطالقــا مــن الرشاكــة املتميــزة التــي تربــط
القطــب االجتامعــي مــع الجمعيــات
العاملــة يف املجــال وتحديــدا مراكــز
االســتامع واإلرشــاد القانــوين للنســاء
ضحايــا العنــف ،شــكلت الحملــة الوطنيــة
الــــ  17محطــة أساســية النخــراط مكــون
املجتمــع املــدين يف فعالياتهــا مــن خــال
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جانب من الندوة املنظمة من طرف اتحاد العمل النسايئ مبدينة طنجة

ومتيــزت اللقــاءات املنظمــة مــن طــرف
الجمعيــات عــى املســتوى املحــي بإجــاع
املشــاركني عــى رفــض العنــف الــذي ميــارس
ضــد النســاء بــكل أشــكاله ،وإثــارة االنتبــاه
إىل األرقــام املقلقــة املســجلة بالرغــم مــن
وجــود ترســانة قانونيــة زجريــة يف هــذا
الصــدد ،مــع التأكيــد عــى رضورة نهــج
مقاربــة تربويــة تثقيفيــة ناجعــة تضــع يف
صلبهــا محاربــة جميــع اشــكال العنــف مبــا
فيهــا األشــكال املســتجدة ،والحــرص عــى
إرشاك الشــباب يف مختلــف السياســات
واالســراتيجيات التــي تحــارب الظاهــرة.

جانب من النشاط التواصيل املنظم بجامعة عامر

كــا أكــد املشــاركون يف هــذه اللقــاءات
والحمــات املحليــة عــى رضورة تفعيــل
النصــوص الترشيعيــة الراميــة اىل الحفــاظ
عــى التامســك االرسي والقيــم املجتمعيــة
مــع مراعــاة حقــوق جميــع األفــراد ســواء
كانــوا نســاءا أو رجــاال وأطفــاال.
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المواكبة اإلعالمية لفعاليات
الحملة الوطنية 17
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الحقل اإلعالمي يواكب فعاليات الحملة الوطنية
لحقــوق اإلنســان يف أبعادهــا الكونيــة ومتثل
عقبــة أمــام تحقيــق املســاواة والتنميــة.

مــن أجــل تحقيــق األهــداف املســطرة خالل
الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر ملناهضــة
العنــف ضــد النســاء وبلــوغ التغــرات
املنشــودة عــى العقليــات والســلوكات،
ونــر ثقافــة الالعنــف ضــد النســاء وترســيخ
مبــادئ املســاواة والعــدل واإلنصــاف ســواء
مــن خــال ابتــكار وســائل جديــدة للتوعيــة
مبخاطــر الظاهــرة ،حرصــت وزارة التضامــن
والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة
عــى تكثيــف الجهــود وتعبئــة كل القــوى
الوطنيــة الحيــة مــن قطاعــات حكوميــة
ومؤسســات وطنيــة ومجتمــع مــدين ....للحد
مــن انتشــار هــذه الظاهــرة التــي تشــكل
أحــد أبــرز صــور االنتهــاكات الجســيمة

ويف هــذا اإلطــار واســتحضارا ألهميــة دور
وســائل اإلعــام يف مناهضــة العنــف ضــد
النســاء أطلقــت الــوزارة حملــة تواصليــة
إعالميــة همت وســائل االتصــال الســمعي
البــري ومواقــع التواصــل االجتامعــي
والصحافــة املكتوبــة واإللكرتونيــة ،وبتعــاون
مــع شــخصيات إعالميــة وفنيــة معروفــة،
الســيام وأن حضــور الشــخصيات املؤثــرة
يلعــب دورا جوهريــا يف تعبئــة املجتمــع
وتوعيتــه وتحسيســه مــن أجــل تغيــر
الســلوك ونــر ثقافــة الالعنــف اتجــاه
املــرأة.

أهداف الحملة التواصلية اإلعالمية

•تحقيق استهداف أوسع لجميع فئات
املجتمع خاصة الشباب؛
•خلق نقاش عمومي وطني عىل مستوى
مختلف املنصات اإلعالمية والتواصلية؛
•متلك وانخراط أكرب عدد من الشباب
رواد املواقع التواصلية لرسائل الحملة؛
•إتاحة املجال إلبراز اإلبداعات الشبابية
يف مختلف املجاالت التي تخدم قضية
محاربة العنف ضد النساء.

لقــد كان الرهــان كب ـرا خــال حملــة هــذه
الســنة عــى جعــل االنشــغال بقضيــة العنف
ضــد النســاء أمــرا يومــي التــداول بــن
املواطنــن مــن جميــع الرشائــج املجتمعيــة
والعمريــة ،وتصويــب قناعــات األفـراد نحــو
رفــض أي فعــل يهــدد ســامة املــرأة ويحــد
مــن متتعهــا بكامــل الحريــات والحقــوق
املكفولــة مبوجــب القوانــن .ألجــل ذلــك
كان مــن املهــم اســتثامر األدوات التواصليــة
التقليديــة والحديثــة الواســعة االنتشــار،
بهــدف بلــوغ األهــداف التاليــة:
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عملــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعية
واملســاواة واألرسة عــى إنتــاج وصلتــن
تحسيســيتني يف صيغــة أعــال موســيقية
لشــخصيات فنيــة تــم بثهــا يف القنــوات
واإلذاعــات الوطنيــة وتداولهــا عــى منصــات
التواصــل االجتامعــي ،وشــملت هاتــن
األخريتني:

إنتاج وصالت تحسيسية في
صيغة فنية شبابية

وصلة تحسيسية وأغنية راب بعنوان «ال ال» للفنان محمد املزوري املعروف مبسلم

وصلة غنائية بعنوان «ال ال للعنف» للفنان نعامن لحلو مبشاركة الفنانة مليكة العامري واإلعالمي نوفل العواملة
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المعطيات اإلحصائية الخاصة بنسب بث ومشاهدة
الوصالت الفنية التحسيسية

فــرة الحملــة والتــي بلغــت أكــر مــن
 995مــرة موزعــة بــن التلفــزة بـــــــ 592
مــرة واإلذاعــة بــــــــ  403مــرة ،وتوضــح
الرســومات البيانيــة التاليــة نســب البــث
الخاصــة بــكل وصلــة:

يف إطــار التعــاون مــع قنــوات القطــب
العمومــي للرشكــة الوطنيــة لإلذاعــة
والتلفــزة ورشكــة صوريــاد  2Mومجموعــة
مــن اإلذاعــات الخاصــة تــم بــث الوصلتــن
التحسيســيتني يف أوقــات الــذروة طيلــة

59

60

الحملة التحسيسية بعيون مواقع التواصل الرقمي
على مستوى مواقع التواصل
االجتماعي

وعيــا بأهميــة اســتثامر وســائل التواصــل
االجتامعــي كأداة تســتقطب عــددا كبــرا
مــن املســتعملني بشــكل يومــي ،وتؤثــر عــى
الــرأي العــام باعتبــار التجمعــات والصفحات
التــي تنشــط عــى هــذه املنصــات مبثابــة
جامعــة ضغــط فرضــت نفســها وكينونتهــا يف
العديــد مــن القضايــا التــي تهــم املجتمــع.
مــن هــذا املنطلــق عملــت الــوزارة عــى
تــداول وترويــج الوصــات التحسيســية عــر

صفحــة الــوزارة عــى الفيســبوك Facebook
وكــذا صفحــات الفنانــن الرســمية بنفــس
املوقــع وأيضــا مــن خــال القنــوات الرســمية
مبوقــع يوتــوب  .YouTubeوقــد حققــت
هــذه الوصــات أزيــد مــن  10ماليــن
مشــاهدة خــال  22يومــا مــن نرشهــا مــع
تســجيل تفاعــل عـرات األالف مــن الــزوار
معهــا ســواء بالتعليــق أو اإلعجــاب أو إعــادة
نــر املحتــوى.
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على مستوى المواقع اإلخبارية
اإللكترونية

كــا ركــزت الــوزارة عــى التعــاون مــع أكــر
مــن  10مواقــع إخباريــة األكــر تصفحــا
عــى شــبكة األنرتنيــت مــن أجــل مواكبــة
فعاليــات الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر
لوقــف العنــف ضــد النســاء ،وإطــاع الــرأي

العــام عــى أبــرز محطاتهــا ومكوناتهــا.
وقــد كان التفاعــل عــى مســتوى الجرائــد
اإلخباريــة الرقميــة ايجابيــا كــا هــو مبــن
يف الرسم البياين اآليت:
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المشاركة في البرامج واللقاءات التفاعلية في وسائل اإلعالم:

الســيدة الوزيــرة جميلــة املصــي يف عــدد
كبــر مــن الربامــج التلفزيــة واإلذاعيــة مــع
املواطنــن واملواطنــات بحضــور فاعلــن
جمعويــن وأكادمييــن وإعالميــن ،حيــث
توزعــت هــذه املشــاركات وفــق مــا هــو
موضــح يف الجــدول أســفله:

كانــت لــوزارة التضامــن والتنميــة
االجتامعيــة واملســاوة واألرسة مشــاركة
وازنــة يف العديــد مــن الربامــج واللقــاءات
الحواريــة التــي عالجــت ظاهــرة العنــف
الــذي يطــال النســاء يف شــموليتها وتناولــت
أيضــا موضــوع حملــة هــذه الســنة،
وتواصــل ممثلــوا الــوزارة وعــى رأســهم

ملحة عن املشاركات اإلعالمية لوزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة خالل فعاليات الحملة السابعة عرش

املوضوع

الوسائط اإلعالمية
(اإلذاعة  -التلفزة-
الصحافة املكتوبة
واإللكرتونية)

أسامء املحطات اإلذاعية
والتلفزية (الدوزيم -
ميدي  1تيفي  -الرشكة
الوطنية لإلذاعة
والتلفزة ،الرشكة املغربية
للصحافة)...........

نوعية الربامج
(برامج حوارية -نقاشات-
ترصيحات).......

اللغات :العربية،
الفرنسية واألمازيغية

االحتفال باليوم
العاملي لحقوق
املرأة (:)2019
التمكني االقتصادي
للمرأة بني الطموح
والتحديات

اإلذاعة

تحت املجهر /
اإلذاعة الوطنية

برنامج حواري

العربية

العنف ضد النساء

التلفزة

قضايا وآراء  /القناة
األوىل

برنامج حواري

العربية
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العنف ضد النساء
أي دور للفاعلني
يف تطبيق أحكام
القانون «

اإلذاعة

تحت املجهر /
اإلذاعة الوطنية

برنامج حواري

العربية

مناهضة العنف ضد
النساء

اإلذاعة

/ Chaine inter
برنامج مفرتق الطرق

برنامج حواري

الفرنسية

إطالق الحملة
السابعة عرش لوقف
العنف ضد النساء

اإلذاعة

إذاعة MFM

ضيف

العربية

إطالق الحملة
السابعة عرش لوقف
العنف ضد النساء

اإلذاعة

أطلنتك راديو

ضيف

مناهضة العنف ضد
النساء

التلفزة

أزمة حوار /
Medi 1 tv

حوار

العربية

العنف ضد النساء

اإلذاعة

راديو أصوات /
برنامج بال زواق

حوار

العربية

مناهضة العنف ضد
النساء

اإلذاعة

برنامج حديث
الظهرية  /اإلذاعة
الوطنية

حوار

العربية

مناهضة العنف ضد
النساء

اإلذاعة

برنامج موعد للنقاش
 /اإلذاعة الوطنية

حوار

العربية

نتائج البحث
الوطني الثاين حول
انتشار العنف ضد
النساء باملغرب

التلفزة

روبورتاج قسم
األخبار بالقناة األوىل

ترصيح

العربية

الخطة الحكومية
للمساواة «إكرام »2

اإلذاعة

اإلذاعة الوطنية
بالرباط(حديث
الظهرية)

برنامج حواري

العربية

إجراءات مناهضة
العنف ضد النساء

التلفزة

فرونس 24

ترصيح

العربية
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التوصيات المنبثقة عن الحملة 17
الندوة الختامية
للحملة الوطنية السابعة عشر لوقف العنف
ضد النساء
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أشغال اللقاء الختامي للحملة الــ 17
كلمة السيدة جميلة
المصلي
وزيرة التضامن والتنمية
االجتماعية والمساواة
واألسرة

ال ميكــن أن تكــون فاعلــة ومنتجــة يف
هــذه الوضعيــة ،وأن العنــف ضــد املــرأة
يؤثــر ســلبا عــى انخراطهــا يف الديناميــة
املجتمعيــة.

اعتــرت الســيدة جميلــة املصــي وزيــرة
التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة
واألرسة ،يف كلمتهــا خــال نــدوة إختــام
الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر ملحاربــة
العنــف ضــد النســاء ،يومــه الخميــس 26
دجنــر  2019يف قــر املؤمت ـرات بســا ،أن
الحملــة أكــدت انخ ـراط املغــرب القــوي يف
محاربــة العنــف ضــد النســاء ،والتمكــن
لهــن عــى كافــة املســتويات ،مــرزة أن
الحملــة ال تعنــي أن نصنــع مــن الرجــل
عــدوا للنســاء ،بــل جعلــه رشيــكا يف محاربــة
العنــف ضدهــن.

وعــرت الســيدة الوزيــرة عــن ارتياحهــا
النخــراط الشــباب املغــريب يف الحملــة
الوطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء،
التــي انطلقــت يــوم  25نونــر 2019
مبناســبة تخليــد اليــوم العاملــي للقضــاء
عــى العنــف ضــد النســاء ،تحــت شــعار
«الشــباب متحديــن وللعنــف ضــد النســا
رافضــن» ،كــا عــرت عــن تفاؤلهــا بشــأن
إفضــاء الحمــات الوطنيــة لوقــف العنــف
ضــد النســاء إىل الحــد مــن هــذه الظاهــرة،
حيــث ناهــز عــدد املشــاهدين الذيــن

وشــددت الســيدة الوزيــرة عــى أن العنــف
ضــد النســاء لــه كلفــة اقتصاديــة واجتامعية
كبــرة جــدا ،اعتبــارا لكــون املــرأة املعنفــة

67

تكريــس حقــوق النســاء ،إذ صادقــت
الحكومــة عــى القانــون رقــم  62.17املنظــم
لتدبــر األرايض الســالية ،ليصبــح بذلــك
بإمــكان النســاء الســاليات أن يســتفدن
مــن حقهــن مــن هــذه األرايض بعدمــا كــن
محرومــات منــه لعقــود ،مــرزة أن هــذا
القانــون ســيمكّن مــن ضــان الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعية للنســاء الســاليات.

شــاهدوا الوصلتــن التحسيســيتني اللتــن
بثتهــا الــوزارة عــى وســائل التواصــل
االجتامعــي تســعة ماليــن مشــاهد.
ويف ختــام كلمتهــا ،أشــادت الســيدة الوزيــرة
باملجهــودات التــي بذلهــا الجميــع ،وعــى
رأســهم مديريــة املــرأة بالــوزارة مــن أجــل
إنجــاح هــذه الحملــة الوطنيــة ،قالــت
الســيدة الوزيــرة إن املغــرب مــاض يف
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مداخلة السيدة فاطمة
بركان

مديرة المرأة بوزارة
التضامن والتنمية

االجتماعية والمساواة

واألسرة

كــا اســتعرضت الســيدة بــركان خالصــات
جميــع محطــات الحملــة وطنيــا وجهويــا
ومحليــا ،والتــي نظمــت بتعــاون مــع
مكونــات القطــب االجتامعــي ،مؤسســة
التعــاون الوطنــي ووكالــة التنميــة
االجتامعيــة وبحضــور فاعــل للشــباب
إىل جانــب خــراء مــن الرجــال والنســاء
والــركاء املؤسســاتيني واملنتخبــن
والجمعيــات عــى املســتوى الــرايب ،وتــم
خاللهــا معالجــة هــذه الظاهــرة مــن زوايــا
مختلفــة ،كــا تخللتهــا مجموعــة مــن
األنشــطة اإلبداعيــة النوعيــة قدمهــا شــباب
مــن الجنســن اشــركت جميعهــا يف توجيــه
رســالة «ال للعنــف ضــد النســاء».

بعــد الرتحيــب بالحضــور ،قدمــت الســيدة
فاطمــة بــركان مديــرة املــرأة بــوزارة
التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة
واألرسة عرضــا للحصيلــة العامــة لجميــع
فعاليــات الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر،
ذكــرت مــن خاللــه مبنهجيتها وأهدافهــا التي
تجلــت يف خلــق تعبئــة ونقــاش مجتمعــي
حــول مشــاركة الشــباب يف مناهضــة العنــف
ضــد النســاء والفتيــات ,نظرا ألهميــة الرهان
عــى الشــباب كجــزء مــن الحــل يف مســار
التصــدي لظاهــرة العنــف ضــد النســاء،
وجعــل الشــباب املغــريب حامــا لرســالة
«الالعنــف» اتجــاه الجنــس اآلخــر ومدافعــا
عنهــا ،وإتاحــة املجــال إلبــراز اإلبداعــات
الشــبابية يف مختلــف املجــاالت التــي
تخــدم قضيــة محاربــة العنــف ضــد النســاء،
والوقــوف عنــد الرهانــات والتحديــات،
وفتــح نقــاش عمومــي  /مجتمعــي حــول «
مشــاركة الشــباب يف مناهضــة العنــف ضــد
النســاء والفتيــات ».

واختتمــت الســيدة بــركان عرضهــا بتقديــم
التوصيــات املنبثقــة عــن هــذه الحملــة،
والتــي تحــث يف جــزء منهــا عــى تعزيــز
التكويــن والتحســيس بخطــورة هــذه
الظاهــرة يف أوســاط الفتيــان والشــباب يف

69

مســتويات التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي
والثانــوي ،وتشــجيع الشــباب عــى البحــث
العلمــي يف مجــال الحقــوق الكونيــة
للنســاء ،وإعــداد وتنفيــذ برامــج تحسيســية
حــول العنــف ضــد النســاء يف مؤسســات
تأطــر الشــباب.

الخــاص مبحاربــة العنــف ضــد النســاء،
والتعريــف مبســاطر وإجــراءات حاميــة
النســاء وكيفيــة التبليــغ عــن العنــف،
والتعريــف مبخاطــر العنــف اإللكــروين
وكيفيــة تجنبــه والوقايــة منــه ،والعمــل عــى
تعديــل مدونــة األرسة ملســايرة مقتضيــات
دســتور .2011

كــا تضمنــت التوصيــات دعــوة إىل تعزيــز
الحاميــة القانونيــة للنســاء ضحايــا العنــف،
وتكثيــف التعريــف مبضامــن القانــون

مداخلة السيدة يوسف سيمو
رئيس قسم التواصل

بوزارة التضامن والتنمية
االجتماعية والمساواة

واألسرة

الحملــة بفضــل انخــراط مجموعــة مــن
املؤسســات اإلعالميــة يف التعريــف بهــا
وتغطيــة فعالياتهــا .كــا أكــد املتدخــل أن
الوصلتــن التحسيســيتني للرابــور مســلم
والفنــان نعــان لحلــو ســاهمتا بشــكل
فعــال يف إيصــال رســائل رمزيــة وفنيــة عــن
رضورة الوعــي بــدور املــرأة والعنايــة بهــا يف
كل مجــاالت الحيــاة.

قــدم الســيد يوســف ســيمو رئيــس قســم
التواصــل بــوزارة التضامــن والتنميــة
االجتامعيــة واملســاواة واألرسة عرضــا
تطــرق مــن خاللــه إىل املعطيــات اإلحصائيــة
الخاصــة بالحملــة اإلعالميــة التــي أطلقتهــا
الــوزارة عــى مســتوى مختلــف وســائل
اإلعــام الســمعية البرصية واإللكرتونيــة،
حيــث أبــرز الســيد ســيمو أن األرقــام تــرز
النجــاح اإلعالمــي الكبــر الــذي عرفتــه
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نداء الشباب لوقف العنف ضد النساء والفتيات
نــداء الشــباب الــذي تلتــه الشــابة بــرى
الجــاي وهــي محاميــة مــن هيئــة الربــاط
وعضــوة ســابقة بربملــان الطفــل ،والشــاب
حاتــم ازنــاك وهــو رئيــس جمعيــة شــباب
التنميــة املســتدامة الحائــزة عــى جائــزة
العمــل ألهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم
املتحــدة وعضــو ســابق بربملــان الطفــل ،هــو
نــداء صيــغ بنــاء عــى مختلــف التوصيــات
واملقرتحــات التــي تقــدم بهــا الشــباب
املنخــرط يف مختلــف فعاليــات الحملــة
الوطنيــة الســابعة عــر لوقــف العنــف
ضــد النســاء.

ومتيــزت النــدوة الختاميــة للحملــة الســابعة
عــر بإطــاق «نــداء الشــباب لوقــف
العنــف ضــد النســاء والفتيــات» الــذي
يرتجــم حــرص الشــباب مــن كال الجنســن،
عــى املشــاركة الفاعلــة يف صنــع املســتقبل
الــذي يتطلــع إليــه ،تجنبــا إلرغامــه عــى
حيــاة يصنعهــا لــه اآلخــرون ،ويؤكــد
عــى دور الشــباب وقدرتــه عــى الـــتأقلم
الرسيــع واملســاهمة اإليجابيــة يف إحــداث
التغيــر الثقــايف و االجتامعــي الحامــل لقيــم
املســؤولية واملســاواة والعــدل واإلنصــاف
كمدخــل إلنجــاح وتدعيــم النمــوذج
التنمــوي الجديــد املنشــود ببلدنــا.
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التوصيات المنبثقة
عن الحملة 17
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توصيات الحملة الوطنية السابعة عشر لوقف
العنف ضد النساء
مــن جهــة أخــري ،أكــدت التوصيــات عــى
إلزاميــة احــرام االتفاقيــات واملواثيــق
الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب يف
الجانــب املتعلــق باحــرام وإعــال بنــود
هــذه االتفاقيــات ومالءمــة الترشيعــات
الوطنيــة لهــا .كــا أكــدت عــى رضورة
تقويــة قــدرات الفاعلــن املعنيــن بتكريــس
حقــوق النســاء واملكلفــن بالحاميــة
القانونيــة للنســاء.

أفــرزت الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر
لوقــف العنــف ضــد النســاء جملــة مــن
املقرتحــات والتوصيــات خلصــت إليهــا
مجمــوع املناظــرات واللقــاءات املنظمــة
عــى املســتوى الجهــوي واملحــي .واملالحــظ
هــذه الســنة ،أن التوصيــات انصبــت عــى
التنزيــل الــرايب للربامــج والسياســات
املتعلقــة مبحاربــة العنــف ضــد النســاء
والدفــع نحــو التعجيــل بإحــداث التمثيليات
الجهويــة أو املحليــة للمؤسســات املعنيــة
بأوضــاع النســاء والفتيــات والشــباب متاشــيا
مــع تنزيــل الجهويــة املوســعة.

وفيــا يــي أهــم التوصيــات التــي انبثقــت
عــن اللقــاءات والنــدوات املنظمــة يف إطــار
الحملــة الســابعة عــر لوقــف العنــف ضــد
النســاء والفتيــات:

التوصيات الخاصة بالمنظومة القانونية

•إحداث محاكم مختصة يف قضايا العنف
ضد النساء؛
•تحيني املسطرة الجنائية والقانون
الجنايئ يف ضوء املستجدات القانونية
والديناميكية التي يعرفها املجال
الحقوقي باملغرب؛
•تجميع كل القوانني ذات الصلة بالعنف
ضد النساء يف مدونة خاصة بحقوق
النساء؛
•إخراج النصوص التنظيمية الخاصة
بقانون العامليني االجتامعيني؛

•مراجعة الترشيعات وتعديل النصوص
التي تكرس التمييز بني النساء والرجال
وسن ترشيعات تحقق العدالة واملساواة
وتكافؤ الفرص؛
•استحضار العنف اللغوي الذي تعاين
منه النساء الناطقات باألمازيغية داخل
املحاكم يف ظل غياب خدمة الرتجمة؛
•احرتام االتفاقيات واملواثيق الدولية التي
صادق عليها املغرب يف الجانب املتعلق
مببدأ االحرتام والحامية واإلعامل؛
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•تفعيل التنسيق بني جميع املتدخلني:
خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف
باملحكمة – املستشفى  -األمن الوطني
– الجمعيات – مراكز االستامع – الدرك
املليك؛
•تفعيل العقوبات البديلة إذا كان
املحكوم عليه زوجا أو خاطبا أو طليقا
أو من األصول أو الفروع أو اإلخوة؛
•اتخاذ تدابري وقائية وحامئية قانونية
واجتامعية تضمن عدم التعرض للتمييز
واالستغالل والعنف والتحرش الجنيس يف
جميع أماكن العمل؛
•إلزامية تطبيق مدونة الشغل والنصوص
الترشيعية التي متنع التمييز ضد
العامالت وتحمي حقوقهن؛
•توفري آليات الحامية لألطفال يف
املؤسسات التعليمية ،من قبيل إحداث
خاليا االستامع عىل مستوى املؤسسات
التعليمية؛
•توفري الحامية القانونية للشهود يف
حاالت العنف ضد النساء (الخوف من
اإلدالء بالشهادة)؛
•تفعيل املواكبة القانونية لفائدة النساء
املعنفات؛
•توفري االستشارة القانونية باملراكز
وإحداث آليات املتابعة وحل النزاعات
مبا يضمن استقرار األرسة والحد من
العنف؛
•إرشاك الرشطة والدرك والقضاء ووزارة
الصحة والقطب االجتامعي يف توفري
املعلومات والرعاية الكاملة لحقوق
املرأة املعنفة.

•أجرأة القوانني التي تروم معاقبة مرتكبي
العنف ضد النساء؛
•اتخاذ التدابري الالزمة واإلرساع يف التبليغ
والتنفيذ يف امللفات املتواجدة لدى
النيابة العامة؛
•تعيني نواب متخصصني يف ظاهرة العنف
ضد النساء واألطفال؛
•إرشاك قضاة النيابة العامة يف التحسيس
والتوعية؛
•العمل عىل توضيح وتبسيط مساطر
املتابعة القضائية يف حاالت العنف ضد
النساء؛
•جعل اإلثبات من مسؤولية النيابة
العامة؛
•متتيع النساء والفتيات ضحايا العنف من
اإلعفاء من مصاريف الدعوى؛
•أخذ العنف االلكرتوين ضد النساء بعني
االعتبار يف سن الترشيعات املناهضة
للعنف؛
•إدراج دور املساعدة االجتامعية يف
قانون العنف؛
•تفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز؛
•تكوين املكلفني بتنفيذ القانون : 103.13
القضاة ،واملحامون ،واملوظفون والعدول؛
•اعتامد الخصوصية واالستعجالية يف
قضايا املرأة املعنفة؛
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التوصيات الخاصة بالمنظومة التعليمية

واللوجستيكية مبا يسمح لها بإنتاج
دعامات تواصلية عىل مختلف املنصات
اإلعالمية؛
•العمل عىل مراجعة املقررات والربامج
التعليمية من كل مظاهر التمييز الذي
يطال النساء؛
•تكريس مفاهيم تبادل األدوار داخل
األرسة يف املقررات الدراسية؛
•تثمني السلوكيات اإليجابية وتنمية روح
املواطنة لدى الطالبات والطالب؛
•تنظيم أنشطة فنية ورياضية للتحسيس
بأهمية وقف العنف ضد النساء
والفتيات؛
•تطوير عمل خاليا اإلنصات والوساطة
ومراصد محاربة العنف باملؤسسات
التعليمية مع العمل عىل توفري
اإلمكانيات املادية واملوارد البرشية
املتخصصة واملتفرغة الشتغالها؛
•تخصيص حصص توعوية حول حقوق
اإلنسان للتصدي لثقافة العنف عىل
مدار السنة؛
•إعادة النظر يف نظم الرتبية داخل األرسة
املغربية؛
•تفعيل النوادي املدرسية لالشتغال عىل
العنف ضد النساء والفتيات؛
• تنظيم األنشطة املوازية باملؤسسات
الرتبوية؛

•الرتكيز عىل مناهضة العنف عرب
مؤسسات التنشئة االجتامعية؛
•ترسيخ مبادئ وقيم املساواة واملواطنة
باملؤسسات التعليمية؛
•اعتامد املقاربة الوقائية يف محاربة
العنف ضد النساء والشباب يف مسالك
الرتبية والتعليم؛
•تعميم الحمالت التحسيسية باملؤسسات
التعليمية بهدف توعية وإرشاك
الشباب يف مناهضة الظاهرة ،وجعلهم
قوة اقرتاحية فاعلة يف تغيري العقلية
الذكورية ،وترسيخ مبادئ املساواة
والعدل واإلنصاف؛
•تكريس الثقافة املدنية وجعل املتعلمني
مقاربني بالنظري فيام يخص التوعية
والتحسيس؛
•نرش وتعميم الوعي بقانون 103.13
املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء
باملؤسسات التعليمية؛
•خلق فضاءات رياضية وثقافية للشباب؛
•إعادة النظر يف منظومة ومناهج الرتبية
وتكوين األساتذة (نرش ثقافة حقوق
اإلنسان ،إعداد خطة إعالمية وتربوية
وتواصلية حول نرش ثقافة حقوق
االنسان واملساواة بني الجنسني)؛
•دعم األندية الرتبوية بالوسائل املادية
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التوصيات الخاصة بالمنظومة الدينية

•الحــرص عــى متثيليــة املؤسســات
الرشعيــة والدينيــة يف تشــكيل الخاليــا
واللجــان الوطنيــة والجهويــة واملحليــة؛
•حــث األمئــة والوعــاظ عــى إلقــاء
خطــب ودروس حــول تكريــم املــرأة
وذم العنــف املــارس تجاههــا بصفــة
مســتمرة؛
•تحســيس املــرأة بحقوقهــا وواجباتهــا
وإعــادة االعتبــار ملكانــة املــرأة يف
املجتمــع مــن الناحيــة الدينيــة؛
•تنظيــم دورات تكوينيــة لالمئــة والوعــاظ
واملرشــدات واملرشــدين الدينيــن حــول
الحقــوق اإلنســانية للنســاء؛

•العمــل عــى ترســيخ القيــم واألخــاق
والرتكيــز عــى الــوازع الدينــي لتجنــب
الوقــوع يف العنــف؛
•العمــل عــى تغيــر املفاهيــم الذكوريــة
املرتســخة يف بنيــة املجتمــع ملــا لرجــال
الديــن مــن دور أســايس يف منظومــة بنــاء
أفــكار مجتمعيــة وتحســن الســلوكيات
وتغيريهــا؛
•عــدم االقتصــار عــى الفــرة املرتبطــة
بالحملــة مــن أجــل إدراج التوعيــة
بخطــورة الظاهــرة يف الخطــب الدينيــة؛

التوصيات الخاصة بالمنظومة اإلعالمية

•تقويــة دور اإلعــام يف محاربــة ظاهــرة
العنــف ضــد النســاء؛
•العمــل عــى تحســيس املجتمــع بظاهــرة
العنــف ضــد النســاء عــر وســائل اإلعــام
ومواقــع التواصــل االجتامعي؛
•العمــل عــى تفكيــك الصــور النمطيــة
املبنيــة عــى الفكــر الذكــوري التــي
تحملهــا النســاء كــا الرجــال مــا
ينعكــسعــىتربيــةاألبنــاءوتنشــئتهم؛
•اعتــاد خطــة إعالميــة وطنيــة ملناهضــة
العنــف ضــد املــرأة وتعزيــز حقوقهــا
وأدوارهــا املجتمعيــة؛
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•العمــل عــى تحســن صــورة املــرأة
يف وســائل اإلعــام مــن خــال برامــج
تثقيفيــة حــول رضورة إلغــاء التمييــز
املــارس ضــد النســاء؛
•إطــاق حمــات للتوعيــة بحقــوق املــرأة
يف الترشيعــات والقوانــن الوطنيــة
والرتكيــز عــى ترســيخ مبــدأ ســيادة
القانــون لتغيــر األمنــاط الثقافيــة
املتســامحة مــع العنــف ضــد املــرأة؛
•إعــداد كتيبــات تحسيســية تســلط
الضــوء عــى ظاهــرة العنــف؛
•إنجاز برامج تلفزيونية ومرسحيات حول

•تنظيم دورات تدريبية للصحفيني
املحليني واملرشفني عىل املواقع اإلعالمية
اإللكرتونية حول املعالجة اإلعالمية
للعنف ضد النساء والفتيات؛
•إحداث منابر إعالمية خاصة بقضايا
املرأة؛
• التواصل حول منظومة التكفل بالنساء
ضحايا العنف؛

ظاهرة العنف ضد النساء؛
•تحسيس اإلعالميني والصحافيني حول
حقوق النساء وقيم املساواة؛
•تفعيل دفرت التحمالت لإلعالم السمعي
البرصي؛
•تأهيل اإلعالم اإللكرتوين للمساهمة يف
مناهضة العنف ضد النساء؛

التوصيات الخاصة بالسياسات العمومية

•تقويــة قــدرات مراكــز االســتامع
املدعومــة مــن القطــب االجتامعــي يف
املجــال القانــوين؛
•تقديــم الدعــم املعنــوي للنســاء
واألطفــال ضحايــا العنــف؛
•وضــع برامــج لتمكــن املــرأة اقتصاديــا
واجتامعيــا؛
•تفعيــل ميزانيــة النــوع وتخصيــص
ميزانيــة للنــوع يف املجالــس الجامعيــة،
•تفعيــل الوســاطة األرسيــة كحــل بديــل
لتدبــر النزاعــات األرسيــة؛
•تفعيــل دور الفاعلــن والهيئــات املنتخبــة
فيــا يخــص التدخــل يف حالــة وجــود
حــاالت عنــف ضــد النســاء؛
•العمــل عــى وضــع آليــة وطنيــة
للتنســيق بــن الجمعيــات العاملــة يف
مجــال العنــف ضــد املــرأة.
•تعزيــز متثيليــة الشــباب داخــل آليــات
التشــاور؛

•وضــع اســراتيجية واضحــة وشــمولية
ملحاربــة ظاهــرة العنــف يشــارك يف
صياغتهــا كل الفاعلــن املعنيــن بظاهــرة
العنــف ضــد النســاء؛
•إنشــاء دور إليــواء النســاء املعنفــات
عــى املســتوى الــرايب خاصــة مــع
التوســع الجديــد للجهــات؛
•توفــر الخدمــات املجانيــة املتعــددة
االختصاصــات للنســاء ضحايــا العنــف
وأطفالهــن وأرسهــن يف مختلــف املناطق
وإنشــاء مكاتــب إرشــاد يف محاكــم األرسة
لتوعيــة الســيدات بحقوقهــن قبــل عقــد
الــزواج؛
•التوعيــة القانونيــة للشــباب يف فــرة
الخطوبــة والعمــل عــى اخضاعهــم
لــدورات تكوينيــة للتعــرف عــى
الحقــوق والواجبــات داخــل مؤسســة
الــزواج؛
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األساســية للنســاء ضحايــا العنــف عــى
مســتوى كل جهــة؛
•بلــورة االســراتيجية الوطنيــة ملناهضــة
العنــف ضــد النســاء مبنظــور جهــوي؛
•وضــع مــؤرشات جهويــة لتقييــم الخطــة
الحكوميــة إك ـرام2؛
•إدمــاج املقاربــة الحقوقيــة ومقاربــة
النــوع االجتامعــي يف مختلف السياســات
العموميــة والربامــج التنمويــة؛
•االلتقائيــة والتنســيق بــن مختلــف
االســراتيجيات القطاعيــة الخاصــة
باملجــال االجتامعــي؛
•تقييــم السياســات الحكوميــة والربامــج
التنمويــة وقيــاس أثرهــا عــى النســاء
ضحايــا العنــف؛
•التعجيــل بتوســيع وتفعيــل البنيــة
التحتيــة املؤسســاتية الحتضــان
واســتيعابالنســاءوالفتيــاتاملعنفــات؛
•العمــل عــى بلــورة رؤيــة متجــددة يف
معالجــة الظواهــر؛
•إدمــاج النــوع االجتامعــي يف معالجــة
الظاهــرة؛
•إعــادة النظــر يف نظــم الرتبيــة داخــل
االرسة املغربيــة الخاصــة التــي تقــام
عــى التمييــز عــر التأهيــل؛
•دعــم العالقــات االجتامعيــة الســليمة
داخــل الفضــاءات العامــة واملؤسســات
الرتبويــة والتوعويــة حــول أهميتهــا؛
•ســن سياســة شــمولية مندمجــة دامجــة
للشــباب ،حيــث يصبــح مبقتضاهــا يف
صلــب االهتــام مــن كل املناحــي ســواء
الرياضيــة ،أو الخاصــة بالتعليــم والرتبيــة
عــى حقــوق اإلنســان؛
•تعزيــز متثيليــة الشــباب داخــل آليــات
التشــاور؛

•معالجــة ظاهــرة العنــف مــن الجوانــب
السوســيولوجية واالقتصاديــة وعــدم
االقتصــار عــى املقاربــة القانونيــة؛
•وضــع برامــج وطنيــة تهــدف لتشــغيل
النســاء؛
•تفعيــل دور لجــن الصحــة والســامة
املهنيــةمــنأجــلحاميــةاملــرأةالعاملــة؛
•رضورة توفــر بنيــة مــن املرافــق
االجتامعيــة الرضوريــة والتدابــر
الحامئيــة والوقائيــة داخــل أماكــن
العمــل خاصــة يف بعــض القطاعــات
التــي يكــون للعمــل فيهــا آثــار عــى
صحــة العامــات؛
•العمــل عــى تكويــن النســاء العامــات
للتعريــف بحقوقهــن والتمكــن مــن
آليــات الدفــاع عنهــا؛
•اســتكامل الخطــوات لتعميــم اســتخدام
قاعــدة بيانــات موحــدة خاصــة بقضايــا
العنــف ضــد املــرأة ،والتنســيق املســتمر
بــن جميــع املؤسســات املعنيــة بقضايــا
العنــف ضــد املــرأة لتوفــر الدعــم
للمــرأة املعنفــة؛
•التنســيق بــن جميــع املتدخلــن وتبــادل
الخـرات والتجــارب؛
•التعريــف بــأدوار مختلــف املتدخلــن
املعنيــن بقضايــا العنــف ضــد النســاء؛
•تفعيــل دور هيئــة املســاواة وتكافــؤ
الفــرص عــى مســتوى الجامعــات؛
•توحيــد املفاهيــم واملــؤرشات الوطنيــة
بــن كل القطاعــات املعنيــة مبناهضــة
العنــف ضــد النســاء؛
•وضــع معايــر ونظــم التكفــل بالنســاء
ضحايــا العنــف وتحديــد ســلة الخدمــات
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•إعــادة النظــر يف نظــام املجلــس الوطنــي
للشــباب والحيــاة الجمعويــة لألخــذ
بعــن االعتبــار ظاهــرة العنــف ضــد
املــرأة لــي تكــون لــه متثيليــات محليــة،
إقليميــة ،جهويــة ووطنيــة؛
•معالجــة ظاهــرة العنــف مــن الجوانــب
السوســيولوجية واالقتصاديــة وعــدم
االقتصــار عــى املقاربــة القانونيــة؛
•العمــل عــى تغيــر العقليــات ملحاربــة
الظاهــرة،
•متكــن املــرأة مــن تبــوا مناصــب
املســؤولية مــا يســمح لهــا مــن تغيــر
الصــورة النمطيــة،
• التنســيق بــن جميــع املتدخلــن وتبــادل
الخــرات والتجارب،
•رضورة التنســيق بــن جميــع املتدخلــن
مــن قطاعــات حكوميــة ،منتخبــن
وجمعيــات املجتمــع املــدين يف صياغــة
املشــاريع املرتبطــة مبحاربــة العنــف
ضــد النســاء؛

•إحــداث مراكــز إيــواء النســاء ضحايــا
العنــف عــى صعيــد الجهــة؛
•إحــداث مرصــد جهــوي لتتبــع هــذه
الظاهــرة؛
•إحــداث مراكــز محاربــة اإلدمــان عــى
مســتوى الجهــة؛
•إعــداد مخطــط للتكويــن املســتمر يف
مجــال حقــوق النســاء؛
•العمــل عــى تحديــد املتدخلــن خصوصــا
مــن املنتخبــن لتفعيــل السياســات
العموميــة الخاصــة مبحاربــة العنــف
ضــد النســاء؛
•رضورة اســتحضار متطلبــات املــرأة
القرويــة يف السياســات العموميــة
ملناهضــة العنــف ضــد النســاء يف املجــال
القــروي؛
•دعــم ومواكبــة عائــات النســاء ضحايــا
العنــف؛
•الدعــم النفــي للنســاء املعنفــات(ة)
مــن خــال االشــتغال عــى الســلوكيات؛

التوصيات الموجهة لهيئات المجتمع المدني

•تعزيــز التنســيق بــن مختلــف
الجمعيــات العاملــة يف مجــال محاربــة
العنــف ضــد النســاء؛
•اســتثامر العــامل الرقمــي واالفــرايض يف
تفعيــل وتطويــر املقاربــة التواصليــة
والتحسيســية حــول الظاهــرة؛
•تعزيــز مشــاركة املجتمــع املــدين وتثمــن
التجــارب الرائــدة يف مجــال النهــوض
بحقــوق النســاء؛

•تكويــن مســتمر ملراكــز االســتامع لنســاء
ضحايــا العنــف وكــذا وضــع قوانــن
لحاميــة االطــر العاملــة داخــل املراكــز.
•دعــم مراكــز اســتقبال النســاء ضحايــا
العنــف ماديــا وتقنيــا،
•رضورة حــل مشــكل اإليــواء للنســاء
ضحايــا العنــف،
•تفعيــل دور املجتمــع املــدين يف التوعيــة
والتحســيس؛
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•املســاهمة يف توعيــة املجتمــع بأهميــة
عمــل املــرأة ودورهــا يف عمليــة التنميــة؛
•نــر الوعــي القانــوين يف صفــوف النســاء
املعنفات؛
•الرتكيــز عــى الحمــات التحسيســية
للمقبلــن عــى الــزواج؛
•التمكــن االقتصــادي واالجتامعــي
والثقــايف للشــباب والدفــع بــه للتصــدي
لهــذه الظاهــرة ومكافحتهــا؛
•فتــح النقــاش حــول الوقايــة مــن
املخــدرات الرتباطــه بالظاهــرة ومدخــل
الزديــاد منســوب العنــف؛

•اعتــاد مقاربــات جديــدة يف مناهضــة
العنــف تتــاىش مــع التغــرات التــي
يعرفهــا املجتمــع كاملقاربــة الرقميــة
والتثقيــف بالنظــر؛
•ارشاك الشــباب يف مختلــف الربامــج
واألنشــطة املتعلقــة مبناهضــة العنــف
ضــد النســاء؛
•التعريــف مبراكــز اســتقبال املعنفــات
وبالخدمــات التــي توفرهــا؛

التوصيات الخاصة بالجامعات/مراكز البحث

الظاهــرة؛
•إرشاك الجامعــات مــن خــال إعــداد
دراســات وتقاريــر حــول إشــكالية
العنــف ضــد النســاء؛
الثقــايف
بالجانــب
•االهتــام
والسوســيولوجي لظاهــرة العنــف يف
األبحــاث والدراســات املتعلقــة بظاهــرة
ا لعنــف ؛
•اســتثامر الدراســات املنجــزة يف موضــوع
العنــف للخــروج باقرتاحــات عمليــة
ملناهضــة العنــف؛
•إنجــاز أبحــاث ودراســات تســاعد عــى
تفكيــك العقليــة الذكوريــة؛
•محاربــة التمثــات الســلبية وأمنــاط
التفكــر داخــل الكليــات؛

•تطويــر البحــث العلمــي حــول ظاهــرة
العنــف؛
•إعــداد وخلــق أســاك للتكويــن العــايل
يف تخصصــات حــول معالجــة إشــكالية
العنــف؛
•إنجــاز دراســات وأبحــاث ميدانيــة
وموضوعاتيــة حــول العنــف ضــد
النســاء؛
•تكويــن أطــر متخصصــة يف مجــال
مناهضــة العنــف ضــد النســاء؛
•خلــق وتعزيــز الـراكات بــن الجامعــات
واملؤسســات املعنيــة مبناهضــة العنــف
ضــد النســاء؛
•التأكيــد عــى دور الجامعــات يف
تحســيس وتحصــن الشــباب مــن هــذه
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مالحق التقرير
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نداء الشباب لوقف العنف ضد النساء والفتيات
بمناسبة اختتام الحملة الوطنية السابعة عشر

•تفاعــا مــع أهــداف الحملــة الوطنيــة الســابعة لوقــف العنــف ضــد النســاء والفتيــات
لســنة  2019التــي أطلقتهــا وزارة التضامــن والتنميــة اإلجتامعيــة واملســاواة واألرسة،
تحــت الرئاســة الفعليــة للســيد ســعد الديــن العثــاين ،رئيــس الحكومــة ،ويف إطــار
رشاكــة واســعة مــع القطاعــات الحكوميــة املعنيــة و جمعيــات املجتمــع املــدين والهيئــات
الوطنيــة والدوليــة و وســائل اإلعــام واملؤثريــن وغريهــم ،حــول موضــوع» «الشــباب
رشيــك يف مناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات»؛ وتحــت شــعار «الشــباب متحديــن
وللعنــف ضــد النســا رافضــن»
•وتتويجــا للمشــاركة الفاعلــة واملتميــزة للشــباب املغــريب مــن كال الجنســن ،يف مختلــف
مراحلهــا ومحطاتهــا املنظمــة عــى املســتوى الوطنــي واملحــي ،ومنصاتهــا اإلعالميــة
وخصوصــا وســائل التواصــل االجتامعــي  ،هــذه املشــاركة التــي أمثــرت مبــادرات مبتكــرة
يف التحســيس والتوعيــة مبخاطــر الظاهــرة و باعتــاد أســاليب جديــدة رياضيــة وفنيــة
ومرسحيــة ،مســت رشيحــة واســعة مــن املجتمــع،
•وتأكيــدا عــى دور الشــباب وقدرتــه عــى الـــتأقلم الرسيــع واملســاهمة اإليجابيــة يف
إحــداث التغيــر الثقــايف و اإلجتامعــي الحامــل لقيــم املســؤولية واملســاواة والعــدل
واإلنصــاف كمدخــل إلنجــاح وتدعيــم النمــوذج التنمــوي الجديــد املنشــود ببلدنــا،
•وحرصــا مــن الشــباب مــن كال الجنســن ،عــى املشــاركة الفاعلــة يف صنــع املســتقبل الــذي
يتطلــع إليــه ،تجنبــا إلرغامــه عــى حيــاة يصنعهــا لــه اآلخــرون،
•وبنــاء عــى مختلــف التوصيــات واملقرتحــات التــي تقــدم بهــا الشــباب املنخــرط يف
مختلــف جوانــب هــذه الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر،
نعلن عىل ما ييل:
•أوال تأكيدنــا عــى اســتحضار املبــادئ و االلتزامــات الدســتورية التــي تحمــي وتنهــض
بحقــوق اإلنســان ومنهــا الحقــوق اإلنســانية للنســاء ،وخاصــة مــا تعلــق منهــا مبكافحــة
كافــة أشــكال التمييــز والعنــف و حظــر املــس بالســامة الجســدية واملعنويــة ألي كان
مــن طــرف أي شــخص ويف أي مــكان ،يف كل أعاملنــا و جوانــب حياتنــا الدراســية واملهنيــة
والرياضيــة والسياســية واالجتامعيــة وغريهــا ،وعــى ضوئهــا مراجعــة تصوراتنــا ورؤانــا
وســلوكياتنا و متثالتنــا كشــباب منخــرط يف بنــاء منظومــة القيــم والحقــوق التــي أســس
لهــا الدســتور،
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•رفضنــا القاطــع لــكل أســاليب اللجــوء للعنــف والتمييــز كأداة للســيطرة أو التضييــق أو
إبـراز النزعــة الذكوريــة ،واعتبــار هــذا األســلوب مرضــا وإجرامــا يجــب مواجهتــه بــكل
الوســائل؛
•إدانتنــا لــكل محــاوالت التطبيــع مــع العنــف اتجــاه النســاء والفتيــات أو التســامح معــه
أو تربيــره تحــت أي ذريعــة كانــت؛
•مطالبتنــا مبواجهــة كل أشــكال وأســاليب العنــف اإللكرتوين الناشــئة و ســلوكيات الترصيح
العلنــي مبامرســته ونــره عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ومــا يرافقــه مــن تجــرء عــى
قيــم العيــش املشــرك و تجاهــل للمقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة ؛
•إجامعنــا عــى إدانــة كل الوســائل اإلعالميــة الســمعية والبرصيــة و اإللكرتونيــة التــي
تتســامح مــع خطــاب العنــف والتمييــز و الكراهيــة و تعمــل ،دون ضبــط ،عــى بــث أو
توزيــع أو نقــل أقــوال أو أفعــال أو تســجيالت متــس بحقــوق املــرأة وكرامتهــا و بحقــوق
االفــراد كــا حصنهــا الدســتور املغــريب ومختلــف القوانــن والترشيعــات واإلتفاقيــات
الدوليــة التــي انخــرط فيهــا املغــرب؛
•دعوتنــا لكافــة رشائــح الشــباب املغــريب ،مــن كال الجنســن ،الســتثامر وســائل
التكنولوجيــات الحديثــة وخصوصــا وســائل التواصــل االجتامعــي للرتويــج لقيــم التعايــش
والتســامح والالعنــف وتطويــق محــاوالت التضييــق عــى النســاء والفتيــات يف الفضــاء
األزرق أو نــر قيــم العنــف والتطــرف ،مــع العمــل عــى ابتــكار حلــول جديــدة للتوعيــة
والتحســيس يف إطــار رشاكــة مــع الفاعلــن العموميــن وطنيــا وجهويــا
•دعوتنــا للشــباب املغــريب لتحصــن ســلوكه بتملــك املنظومــة القانونيــة والحقوقيــة
املؤطــرة لجهــود مكافحــة العنــف ضــد النســاء واالتجــار بالبــر وحاميــة الحيــاة الخاصــة
وغريهــاـ ،واملســاهمة يف نرشهــا ملــا لهــا مــن أبعــاد حامئيــة و بيداغوجيــة و تربويــة
يف املجتمــع؛
•دعــوة كافــة املســؤولني الحكوميــن والفاعلــن بالجهــات والجامعــات الرتابيــة واملؤسســات
الوطنيــة والهيئــات الحزبيــة والجمعويــة والدوليــة إلدراج قضايــا مناهضــة العنــف
والتمييــز عرضانيــا يف مختلــف الربامــج واالســراتيجيات واملشــاريع املوجهــة للشــباب
بشــكل راتــب ،مــع ايــاء االهتــام الــازم الرشاكــه يف البلــورة والتنفيــذ والتتبــع والتقييــم
ومتكينــه مــن الفــرص واملهــارات واالمكانيــات الســتثامر قدراتــه يف االبــداع واالبتــكار يف
عمليــات التغيــر الثقــايف والرتبــوي املدمــج لحقــوق اإلنســان؛
•دعــوة الجمعيــات العاملــة يف مجــال الشــباب لطــرح مبــادرات ومشــاريع مســتدامة
تعالــج ظاهــرة العنــف والتمييــز بطــرق مبتكــرة مــن طــرف الشــباب ولفائدتهــم،
•التأكيــد عــى مواصلــة التعبئــة املجتمعيــة املنــارصة للحقــوق اإلنســانية للنســاء خــارج
إطــار الحملــة واقـراح مشــاريع عــى الفاعلــن مــع إعــال الرصــد مــا أمكــن لــكل حــاالت
العنــف التمييــز والتبليــغ عنهــا لــدى األجهــزة املختصــة.
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اللقاء الوطني الختتام :

الحملة الوطنية الــ  17لوقف العنف
ضد النساء والفتيات

حول موضوع:

«الشباب شريك في مناهضة العنف ضد
النساء والفتيات»

كلمة السيد رئيس الحكومة
بمناسبة إطالق الحملة  17لوقف العنف ضد
النساء
حول موضوع:
«الشباب شريك في مناهضة العنف ضد
النساء والفتيات»
الجمعة  29نونبر 2019
بسم هللا الرحمان الرحيم
السيدات والسادة الوزراء؛
الحضور الكريم

يطيــب يل أن أتــرأس اليــوم فعاليــات إطــاق الحملــة الوطنيــة  17لوقــف العنــف ضــد
النســاء التــي تنظــم حــول موضــوع :الشــباب رشيــك يف مناهضــة العنــف ضــد النســاء»
وتحــت شــعار »:الشــباب متحديــن وللعنــف ضــد النســا رافضــن» ،ألجــدد عــزم الحكومــة
القــوي عــى مواجهــة هــذه الظاهــرة بــكل الوســائل القانونيــة والثقافيــة والرتبويــة والفنيــة
واإلبداعيــة وغريهــا.
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نحــن منشــغلون مبخاطــر هــذه الظاهــرة التــي تتعــرض لهــا أزيــد مــن  54%مــن املغربيــات
حســب آخــر مســح أجرتــه وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة ،والتــي
تهــدد االســتقرار األرسي واالجتامعــي وتســاهم يف نشــأة أجيــال متشــبعة بثقافــة العنــف
التــي ننبذهــا يف كل املجــاالت واألزمنــة.
أنــوه كذلــك باختيــار موضــوع «الشــباب رشيــك يف مناهضــة العنــف ضــد النســاء» ،وأعتــر
أنــه قــد آن األوان بعــد مــرور أزيــد مــن عقديــن عــى انخ ـراط املغــرب يف مجابهــة هــذه
الظاهــرة ،إىل أن نحــول اهتاممنــا جميعــا نحــو تعزيــز املقاربــة الوقائيــة الجتثــاث منابــع
العنــف مــن جــذوره ،وذلــك بالرتكيــز عــى إرشاك الرجــال والشــباب يف جهــود مكافحــة
العنــف والتمييــز و ترجمــة اإلميــان بدورهــم كــركاء إىل إجـراءات وبرامــج فعليــة .فالتغيــر
الثقــايف واالجتامعــي الــذي ننشــده لتطويــر املقاربــة الوقائيــة ،ال ميكــن أن يتــم يف غيــاب
نصــف املجتمــع املعنــي بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش بالعمــل عــى تغيــر التمثــات و
الســلوكات والتصــورات اتجــاه النســاء.
كــا أجــدد التأكيــد عــى رضورة إعــادة إحيــاء أدوار كل قنــوات التنشــئة االجتامعيــة يف
األرسة واملدرســة واإلعــام وغريهــا .و أطلــب باملناســبة مــن الســيد وزيــر الرتبيــة والتعليــم
ليواصــل جهــوده ويطورهــا إلدراج الرتبيــة عــى قيــم الحــوار ونبــذ العنــف وقيــم املواطنــة
يف املناهــج املدرســية منــذ التعليــم األويل ،وكذلــك الشــأن بالنســبة للســيد وزيــر األوقــاف
والشــؤون اإلســامية الــذي ننــوه باإلهتــام الــذي يوليــه للموضــوع و نهيــب بــه أن يســتثمر
كل اإلمكانيــات املهمــة التــي طورهــا قطاعــه يف إدمــاج مبــادىء املســاواة والتعايــش عــى
قيــم املــودة والرحمــة يف برامــج اإلرشــاد الدينــي وأنشــطة املجالــس العلميــة مــع إبــداع
اســاليب جديــدة الســتهداف الناشــئة وإرشاكهــا يف التغيــر املنشــود.
ولرفــع التحديــات املرتبطــة مبناهضــة الظاهــرة نتطلــع إىل أن يصبــح شــأن مناهضــة العنــف
ضــد النســاء شــأنا مجتمعيــا تنخــرط فيــه فعليــا كل القطاعــات و كل الفاعلــن وعــى
رأســهم العاملــون يف الحقــل الثقــايف واإلعالمــي وأن توظــف اإلبداعــات الفنيــة والثقافيــة
وقنــوات التواصــل اإلعالمــي يف نبــذ العنــف بــكل أشــكاله ونــر قيــم اإلح ـرام و املســاواة
بــن الجنســن كــا أســس لهــا الدســتور املغــريب .
إن بلدنــا مبــا راكمــه مــن مكتســبات و تجــارب رائــدة تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب
الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،يف مجــال النهــوض وحاميــة حقــوق اإلنســان
عمومــا وحقــوق املــرأة لقــادر عــى كســب رهــان التحــول الثقــايف واالجتامعــي الحامــي
للقيــم والداعــم ملســرة املســاواة والتنميــة.
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حضرات السيدات والسادة؛
إن الديناميــة التــي يســعى مــن خاللهــا املغــرب للوفــاء بالتزاماتــه الوطنيــة و الدوليــة
وعملــه الــدؤوب الســتكامل انخراطــه الطوعــي يف املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان
مــن خــال مصادقتــه عــى جــل االتفاقيــات والعهــود الدوليــة ذات الصلــة بحاميــة املــرأة،
تتعــزز اليــوم برتســانة قانونيــة مغربيــة متطــورة مــن أهمهــا القانــون  103.13املتعلــق
مبحاربــة العنــف ضــد النســاء ،الــذي مكــن املغــرب مــن التوفــر عــى نــص معيــاري
متامســك وواضــح كفيــل بضــان الحــدود الدنيــا مــن رشوط وضوابــط الحاميــة القانونيــة
للنســاء ضحايــا العنــف ،وخلــق آليــات مؤسســاتية ومندمجــة للتكفــل ،تعمــل وفــق قواعــد
محــددة مــن شــأنها ضــان املواكبــة الالزمــة والتوجيــه الصحيــح والســليم نحــو مختلــف
الخدمــات املتاحــة والولــوج إليهــا ،مــع الحــرص عــى ضــان رسعــة التدخــات ونجاعتهــا
ملختلــف الجهــات املعنيــة بتطبيقــه وإعاملــه .ومبجــرد صــدوره يف الجريــدة الرســمية عملنــا
عــى إصــدار املرســوم التطبيقــي لهــذا القانــون وتتبعنــاه بتنصيــب اللجنــة الوطنيــة للتكفــل
بالنســاء ضحايــا العنــف يف  5شــتنرب  ،2019التــي نأمــل أن تســاهم مــن داخــل الصالحيــات
املوكولــة لهــا بحكــم القانــون ،يف تطويــر التواصــل والتنســيق بــن مختلــف التدخــات الراميــة
إىل مواجهــة العنــف ضــد النســاء والنهــوض مبنظومــة التكفــل مبختلــف مســتوياتها .ونحــن
نتطلــع لتقريرهــا الســنوي وكــذا لتوصياتهــا ومقرتحاتهــا لرفــع التحديــات املرتبطــة باملوضــوع
و نجــدد تأكيدنــا عــى تقديــم كل الدعــم الــذي يلزمهــا للقيــام مبهامهــا عــى أحســن وجــه..
كــا أننــا نتابــع باهتــام بالــغ مســار تنفيــذ القانــون  103.13ونأمــل أن يســود التعــاون بــن
مختلــف الفاعلــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون ومختلــف الســلطات لضــان تقييــم ملختلــف
جوانــب هــذا القانــون آخذيــن بعــن اإلعتبــار املرامــي الســامية املتمثلــة يف تجويــد خدمــات
التكفــل مبســتوياتها الوطنيــة والجهويــة واملحليــة وتيســر ولــوج النســاء للعدالــة والقطــع
مــع اإلفــات مــن العقــاب.
أشــكر كل مــن ســاهم مــن قريــب أو بعيــد يف هــذه التعبئــة املجتمعيــة وعــى رأســهم
الفنانــون الذيــن برهنــوا عــى أن الفــن الهــادف ميكــن أن يكــون فارقــا يف مســرة التغيــر
الثقــايف الــذي نتطلــع إليــه.
أمتنــى أن تحقــق هــذه الحملــة الســابعة عــر النتائــج املرجــوة لهــا وأن تســاهم يف تعبئــة
الشــباب والناشــئة يف كل مناطــق املغــرب ويف متريــر مقومــات العيــش املشــرك بــن الجنســن
يف كل الفضــاءات.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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الحضور الكريم...
بدايــة أشــكر كل الحــارضات والحارضيــن معنــا ،والذيــن اســتجابوا لدعوتنــا ملشــاركتنا
فعاليــات اختتــام الحملــة الوطنيــة التحسيســية الســابعة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء،
والتــي امتــدت مــن الخامــس والعرشيــن نونــر إىل غايــة الســابع والعرشيــن مــن شــهر دجنرب
الجــاري والتــي نظمتهــا الــوزارة ومكونــات القطــب االجتامعــي (وكالــة التنميــة االجتامعيــة
ومؤسســة التعــاون الوطنــي) تخليــدا لليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،الــذي
يصــادف الـــــ 25نونــر مــن كل ســنة.
وهــي مناســبة لتقديــم حصيلــة اللقــاءات والنــدوات الجهويــة التــي نظمتهــا الــوزارة عــى
املســتوى الــرايب والتــي ناقشــت بعمــق موضــوع هــذه الســنة بصفــة خاصــة وموضــوع
العنــف ضــد النســاء يف شــموليته ،تزامنــا مــع تنــاول املوضــوع بشــكل واســع يف وســائل
اإلع�لام السـ�معية البرصي�ةـ واملقرــوءة لإلحاطـ�ة ب��كل جوانبــه وإبـراز الجهــود املبذولــة مــن
طــرف كل الفاعلــن املعنيــن يف هــذا املجــال.

أيها الحضور الكريم:
ننظــم اليــوم اللقــاء الوطنــي الختامــي للحملــة الوطنيــة التحسيســية الســابعة عــر لوقــف
العنــف ضــد النســاء برســم ســنة  ،2019والتــي متحــور موضوعهــا حــول «الشــباب رشيــك
يف مناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات» ،وهــو املوضــوع الــذي تــم اختيــاره يف إطــار
تفاعــل الــوزارة مــع املعطيــات الرســمية الصــادرة عــن البحــث الوطنــي الثــاين حــول انتشــار
العنــف ضــد النســاء ،والتــي أفــرزت أن ضحايــا العنــف يف أغلــب األحيــان هــن شــابات
وأن املعتــدي ينتمــي للفئــة العمريــة الشــابة يف مجموعــة مــن األوســاط التــي ميــارس فيهــا
العنــف.

حضرات السيدات والسادة
لقــد متيــزت حملــة هــذه الســنة مبشــاركة مكثفــة لشــبابنا املغــريب مــن الجنســن وبانخـراط كبري
لجميــع الفاعلــن وطنيــا وجهويــا ومحليا ،ميثلــون مختلــف القطاعات واملؤسســات الوطنيــة وكذا
هيئــات املجتمــع املــدين ووســائل اإلعــام ،مــع توظيــف الكفــاءات اإلبداعيــة للفنانــن املغاربــة
الذيــن ســامموا بأعاملهــم يف نــر رســالتنا عــى نطــاق واســع بــن جميــع فئــات املجتمــع .كــا
متيــزت مجمــل اللقــاءات الجهويــة التــي نُظمــت بالتفاعــل اإليجــايب ،ســواء مــن حيــث نوعيــة
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الحضــور واملشــاركة ،وأيضــا عــى مســتوى نجاعــة املقرتحــات والتوصيــات املنبثقــة عنهــا ،وقــد
ناهــز العــدد اإلجــايل لعمــوم املشــاركات واملشــاركني يف النــدوات الوطنيــة والجهويــة 2000
مشــارك ومشــاركة وبلغــت نســبة مشــاركة الشــباب .61%

أيها الحضور الكريم
لقــد جــاء تنظيــم الحملــة الوطنيــة التحسيســية الســابعة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء،
يف ســياق وطنــي متيــز بتحقيــق بالدنــا ملجموعــة مــن اإلنجــازات التــي تــروم النهــوض
بحقــوق النســاء ومناهضــة كل أشــكال العنــف املــارس ضدهــن ،حيــث تــم الــروع يف
تفعيــل إطــار قانــون متكامــل يُجــرم ويعاقــب ويحمــي النســاء مــن جميــع أشــكال العنــف
ويحــدث مجموعــة مــن اآلليــات التكفليــة باملعنفــات مــن النســاء ،ويف نفــس الســياق ووعيــا
مــن الــوزارة بأهميــة خدمــات التكفــل مــن اســتقبال واســتامع وتوجيــه ومواكبــة فضــا
عــن اإليــواء أرشفــت الــوزارة برشاكــة مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي عــى إحــداث وتجهيــز
مجموعــة مــن الفضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء تغطــي كافــة أنحــاء ال ـراب الوطنــي.
وعــى مســتوى تطويــر املعرفــة مبوضــوع العنــف ،تعمــل الــوزارة عــى اســتثامر معطيــات
البحــث الوطنــي الثــاين حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء ،حيــث ُي ّكــن هــذا البحــث مبــا
يتضمنــه مــن بيانــات وإحصائيــات حديثــة ودقيقــة مــن إعــداد خريطــة وطنيــا موزعــة
حســب الجهــات واألقاليــم ،ومــن شــأن توفــر هــذه املعطيــات اإلســهام يف نجاعة االســتهداف
املجــايل خاصــة مــع التوجــه الــذي اختــاره املغــرب يف اعتــاد التدبــر الجهــوي كخيــار تنموي
وتدبــري ،مــن شــأنه أن يقــدم إطــارا جديــدا يضمــن تنســيقا أكــر بــن مختلــف الربامــج
واألنشــطة ،وكــذا عــى مســتوى االســراتيجيات الوطنيــة الهادفــة إىل التصــدي لظاهــرة
العنــف املــارس ضــد النســاء.

حضرات السيدات والسادة
لقــد اخرتنــا لحملــة هذه الســنة شــعار «الشــباب متحديــن وللعنــف ضد النســا رافضــن» ،تأكيدا
منــا عــى املراهنــة عــى الشــباب الــذي أكــد يف غــر ما مناســبة أنــه عىل قدر املســؤولية متمســك
بجــذوره وهويتــه ومتشــبث بثوابتــه .كــا متيــزت حملة هذه الســنة ببــث وصالت تحسيســية يف
القنــوات الوطنيــة ووســائل التواصــل اإلجتامعــي بأســاليب وطــرق شــبابية امتزجت فيهــا جاملية
الكلامت ومعانيهــا بالحــس املوســيقي و ُعمق الرســالة.

94

أيها الحضور الكريم:
نختتــم اليــوم الحملــة التحسيســية الســابعة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء ،ويســتمر
العمــل اليومــي الــذي تبــارشه قطاعــات ومؤسســات الدولــة عــى املســتويني االس ـراتيجي
وامليــداين ،وكــا تفاعلــت الحكومــة يف الســابق مــع التوصيــات التــي ُرفعــت خــال الحمــات
الســابقة ،ستشــكل املقرتحــات والتوصيــات املنبثقــة عــن حملــة هــذه الســنة خارطــة طريقــة
يف املســتقبل القريــب مــن أجــل تعزيــز وتثمــن املكتســبات ومواصلــة العمــل التشــاريك
للتصــدي لهــذه الظاهــرة ،وبنــاء مجتمــع يحــرم الحقــوق اإلنســانية للمــرأة كــا أســس لهــا
دســتور اململكــة ،ويؤســس لثقافــة الالعنــف التــي تليــق بحضارتنــا وتاريــخ بالدنــا .وختامــا
أجــدد الشــكر لرشكائنــا:
•حكومة مملكة بلجيكا؛
•صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA؛
وإىل جميــع رشكائنــا مــن قطاعــات حكوميــة وجمعيــات املجتمــع املــدين ومؤسســات وطنيــة
ومنتخبــن ووســائل اإلعــام؛
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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