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العقــاب وابتــكار أســاليب جديــدة للتوعيــة 
مبخاطرهــا، تواكــب تطــور الظاهــرة و تطــور 

ــه. ــف رشائح ــع مبختل املجتم

يف هــذا الســياق اختــارت الــوزارة كموضــوع 
التــي  عــر  الســابعة  الوطنيــة  للحملــة 
نظمتهــا يف الفــرتة مــا بــن  25 نونــرب إىل 
الشــباب   « موضــوع  دجنــرب2019،   20
رشيــك يف مناهضــة العنــف ضــد النســاء 
والفتيــات« العتبــارات متعــددة تــروم إىل 
تحويــل التعاطــي مــع فئــة الشــباب املعنــي 
بالظاهــرة ســواء كضحيــة أو كمعتــدي،  مــن 
خــالل إرشاكــه وجعلــه قــوة اقرتاحيــة  فاعلة 
إيجابيــا يف تغيــري العقليــة الذكورية وترســيخ 
مبــادئ املســاواة والعــدل واإلنصــاف ســواء 
مــن خــالل ابتــكار وســائل جديــدة للتوعيــة 
ــاريع  ــرتاح مش ــرب اق ــرة أو ع ــر الظاه مبخاط
مســتدامة ميكــن أن تشــكل أرضيــة للتعــاون 
بــن هيــآت الشــباب يف مختلــف املواقــع و 
ــإرشاك الرجــال و  ــن الفاعــل العمومــي. ف ب
ــرأة ال  ــد امل ــف ض ــة العن ــان يف محارب الفتي
ــكل،  ــن املش ــزء م ــم ج ــرى فيه ــي أن ن يعن
وإمنــا أن نعتربهــم طرفــا ال ميكــن االســتغناء 
عنــه يف بلــورة الحــل، ومبــا أن العنــف ضــد 
ــرف  ــن ط ــري م ــبة كب ــارس يف نس ــرأة مي امل
ــان والرجــال، فــإن اســتئصاله ال ميكــن  الفتي
أفعالهــم  ردود  لتقليــل  دونهــم  يتــم  أن 
التثقيــف  والعدائيــة ولفعاليــة  الدفاعيــة 

ــري. ــة بالنظ والتوعي

السياق العام
األخــرية  الســنوات  يف  املغــرب  عــرف 
مجموعــة مــن التحــوالت التــي طــرأت عــى 
ــث  ــياق التحدي ــة يف س ــات االجتامعي العالق
العنــف  وظــل  واالجتامعــي،  االقتصــادي 
ــكل  ــرة ل ــة وعاب ــرة قامئ ــاء ظاه ــد النس ض
الفضــاءات، مــام جعلهــا صفــة ســلوكية 
عــى  املبنــي  التمييــز  أساســها  مشــينة 
النــوع  متــس مبكانــة  املــرأة كإنســان كامــل  

والحقــوق. املواطنــة 

مــن هــذا املنطلــق، اتخــذت الحكومــة عــدة 
إجــراءات قانونيــة وتنظيمية وعملــت عــى 
ربــط رشاكات متنوعــة ملناهضــة العنـــف 
ضـــد النســـاء بكافــة أشــكاله وتوفــري أســس 
ــى  ــل ع ــع العم ــوازاة م ــاء م ــة النس حامي
ــة  ــتثامر كاف ــه باس ــة من ــبل الوقاي ــاء س إرس
قنــوات التنشــئة وبالعمــل مــع كل الفاعلــن 

ــا. ــا ومحلي ــا وجهوي وطني

ــا وزارة  ــي تتخذه ــادرات الت ــن املب ــن ب وم
ــاواة  ــة واملس ــة االجتامعي ــن والتنمي التضام
واألرسة يف مجــال الوقايــة مــن هــذه اآلفــة، 
تنظيــم »الحملــة الوطنيــة الســنوية لوقــف 
ــع  ــا م ــك تزامن ــاء« وذل ــد النس ــف ض العن
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 اإلفــالت مــن 
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اختيــار موضــوع وشــعار الحملــة الســابعة عر 
لوقــف العنــف اتجــاه النســاء والفتيــات فرضته 

عــدة اعتبــارات مــن أهمهــا:

البحــث . 1 نتائــج  مــع  التفاعــل 
الوطنــي الثــاين حــول العنــف ضــد النســاء 
الــذي أجرتــه وزارة التضامــن والتنميــة 
والــذي  واألرسة  واملســاواة  اإلجتامعيــة 

ــيل: ــا ي ــى م ــان ع أب

فئــة الشــباب يف صلــب املوضــوع ســواء 
كضحيــة مبــا أن النســاء مــا بــن 18 و29 
ســنة هــن األكــر عرضــة للعنــف وخصوصــا 
العنــف الجســدي والجنــي واإللكــرتوين, 
العمريــة  الفئــة  أن  حيــث  كمعتــدي  أو 
للمعتــدي يف األماكــن العامــة تقــع يف أكــر 
مــن %56,4 مــا بــن 19 و34 ســنةـ ويف باقي 
ــة  ــة العمري ــف للفئ ــي املعن ــاط ينتم األوس
معنــي  فالشــباب  ســنة,   34 مــن  األقــل 
كضحيــة وكمعتــدي، إذا هــو جــزء مــن 

ــك؛ ــل كذل ــن الح ــكلة وم املش

مبررات اختيار موضوع وشعار الحملة الوطنية 
السابعة عشر

الشــباب يشــكل نســبة مهمــة يف . 2
ــث أن نســبة  ــرم الســكاين املغــريب، حي اله
الشــباب -الفئــة العمريــة مــا بــن 15 و34 
ســنة- متثــل أزيــد مــن 34 % مــن الرتكيبــة 
الناحيــة  مــن  أي  املغربيــة.  الســكانية 
 11.7 مــن  أكــر  اســتهداف  العدديــة  

ــاب؛ ــون ش ملي

يف . 3 والفتيــان  الرجــال  إرشاك 
ــات  ــف ضــد النســاء والفتي مناهضــة العن
مــن أهــداف الخطــة الحكوميــة للمســاواة 
»إكــرام2«؛ كــام أن الدراســة التــي أجرتهــا 
الــوزارة حــول موضــوع« إرشاك الرجــال 
والفتيــان يف مناهضــة العنف ضد النســاء«  
أبانــت عــى أن النهــج الوقــايئ مــن العنــف 
الرجــال  مــع  باالشــتغال  إال  يكتمــل  ال 
وليــس ضدهــم مــن أجــل إحــالل عالقــات 
متوازنــة وعادلــة بــن الريكــن تعــود 
ــع.  ــراد واألرس واملجتم ــى األف ــح ع بالرب
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اإلطالق الرسمي للحملة الوطنية 17
الجلسة االفتتاحية 

انخراط سياسي ومؤسساتي 

رفيع المستوى
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كلمة السيد سعد الدين 
العثماني

رئيس الحكومة

ــا العنــف، والتنســيق  للتكفــل بالنســاء ضحاي
بــن الفاعلــن. وذكــر يف هــذا الســياق بتعيــن 
اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا 
ــتنرب  ــوم 5 ش ــا ي ــم تنصيبه ــي ت ــف، الت العن
2019 برئاســة  األســتاذة زهــور الحر، وباملهــام 
املوكولــة إليهــا يف تطويــر جــودة التكفــل 
بالنســاء وتعزيــز الراكــة مــع املجتمــع املدين 

ــريه. وغ

وعــرّب الســيد رئيــس الحكومــة عــن اســتعداده  
لتوفــري مــا يلــزم لتطويــر العمــل ودعــم الحوار 
ــة  ــة، براك ــذه القضي ــاص به ــي الخ املجتمع
املــدين  املجتمــع  مكونــات  مختلــف  مــع 
ــن،  ــن. ألن الف ــة والفنان ــات املتدخل واملؤسس
يقــول رئيــس الحكومــة، إذا كان راقيــا يســاهم 
يف الدفــاع عــن القضايــا الوطنيــة واملجتمعيــة 
مــن خــالل بــث الوعــي يف املجتمــع وضــامن 

ــه. انخــراط كل مكونات

يف األخــري أشــاد الســيد رئيــس الحكومــة 
التنميــة  و  التضامــن  وزارة  مبجهــودات 
االجتامعيــة واملســاواة واألرسة يف التعريــف 
بالظاهــرة مــن خــالل الحمــالت التحسيســية 
تطويــق  يف  مبجهوداتهــا  كــذا  و  الســنوية 
الظاهــرة. شــاكرا انخــراط الــركاء والفنانــن، 
وداعيــا ملواصلــة التعبئــة واإلبــداع يف وســائلها 

ــود. ــري املنش ــم التغي ــى يت ــا حت ومجاالته

أرشف الســيد رئيــس الحكومــة، الدكتور ســعد 
الديــن العثــاين، يــوم الجمعــة 29 نونــرب 
2019، عــى إطــالق فعاليــات الحملــة الوطنية 
التحسيســية ال17 ملناهضــة العنــف ضــد 
النســاء، حيــث أكــد يف مســتهل كلمتــه عــى 
أن وقــف العنــف ليــس قضيــة املــرأة وحدهــا، 
ــع،  ــم الجمي ــة ته ــة مجتمعي ــي قضي ــل ه ب
والبــد مــن التعــاون والتضامــن يف هــذا الــورش 

املجتمعــي.

وأوضــح الســيد رئيــس الحكومــة، أن القانــون 
103.13 املتعلــق مبحاربــة العنف ضد النســاء، 
مّكــن املغــرب مــن التوفــر عــى نــص معيــاري 
ــدود  ــامن الح ــل بض ــح، كفي ــك وواض متامس
الدنيــا مــن رشوط وضوابــط الحاميــة القانونية 
للنســاء ضحايــا العنــف. كــام مّكــن مــن وضع 
إطــار مفاهيمــي دقيــق ومعايري للتعــرف عى 

أشــكال العنــف ضــد املــرأة.

ــة  ــة والحامئي ــري الوقائي ــص التداب ــام يخ وفي
للتصــدي للعنــف ضــد النســاء، أوضــح الســيد 
العثــامين أن املقاربــة الزجريــة عــى أهميتهــا 
ال تكفــي فالبــد مــن تعزيزهــا مبقاربــة وقائيــة 
متعــددة األبعــاد. واعتــرب أن القانــون 103.13 
أرىس هــذا املنظــور الشــمويل الــذي يجــب أن 
ينخــرط فيه كل الفاعلــن. فإىل جانــب التدابري 
الزجريــة، الــزم القانــون باعتــامد سياســة 
للوقايــة، كــام أحــدث آليــات مؤسســاتية 
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كلمة السيدة جميلة المصلي
وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

فرضتــه  الشــباب  إرشاك  عــى  الرتكيــز 
اعتبــارات متعــددة، تقــول الســيدة الوزيــرة، 
تــروم يف مجملهــا تحويــل التعاطــي مــع فئــة 
ــة  الشــباب املعنــي بالظاهــرة، ســواء كضحي
أو كمعتــد، بإرشاكــه وجعلــه قــوة اقرتاحيــة 
فاعلــة إيجابيــا يف تغيــري العقليــة الذكوريــة، 
والعــدل  املســاواة  مبــادئ  وترســيخ 
واإلنصــاف، ودفعــه البتــكار وســائل جديــدة 
ــرتاح  ــة مبخاطــر الظاهــرة، أو عــرب اق للتوعي
مشــاريع مســتدامة ميكــن أن تشــكل أرضيــة 
ــف  ــباب يف مختل ــآت الش ــن هي ــاون ب للتع

ــي. ــل العموم ــن الفاع ــع وب املواق

وأوضحــت الســيدة الوزيــرة، أن الحملــة 
النســاء  ضــد  العنــف  لوقــف  الوطنيــة 
شــعار  تحــت  تنظــم  التــي  والفتيــات، 
ــا  ــد النس ــف ض ــن وللعن ــباب متحدي “الش
ســنوي  تقليــد  مجــرد  ليســت  رافضــن” 

أكــدت الســيدة جميلــة املصــي، وزيــرة 
ــاواة  ــة واملس ــة االجتاعي ــن والتنمي التضام
ــي  ــاء الوطن ــالل اللق ــا خ واألرسة، يف كلمته
لوقــف   17 الوطنيــة  الحملــة  إلطــالق 
عــى  والفتيــات،  النســاء  ضــد  العنــف 
أن الشــباب املغــريب يعــد قــوة اقرتاحيــة 
التوعيــة  مجــال  يف  ســواء  إيجابيــة، 
النســاء  ضــد  العنــف  ظاهــرة  مبخاطــر 
ــة  ــل املتنوع ــائط التواص ــرب وس ــات ع والفتي
ــادرات  ــرتاح مب ــال اق ــددة، أو يف مج واملتج
الظاهــرة. تناهــض  مســتدامة  ومشــاريع 

الوزيــرة، أن اقرتاحــات  الســيدة  وأبــرزت 
ــن  ــادرات الشــباب يف هــذا املجــال ميك ومب
أن تشــكل أرضيــة نوعيــة للراكــة والتعــاون 
مــن  والشــباب  العمومــي  الفاعــل  بــن 
مختلــف املواقــع. مســجلة أن الــوزارة تراهن 
عــى الشــباب لكــر الصمــت والتبليــغ عــن 
ــف هــذه الظاهــرة املشــينة. ــدي لوق املعت

وأكــدت أن الكلفــة االجتامعيــة واالقتصاديــة 
الباهظــة التــي يتحملهــا املجتمــع جــراء 
النســاء  مــن  واســعة  رشيحــة  تعــرض 
والتمييــز  للعنــف  املغربيــات  والفتيــات 
ــن  ــود التمك ــئ جه ــهن، يبط ــبب جنس بس
ــن  ــل م ــي تجع ــة الت ــل التنمي ــن، ويعط له

العنــر البــري وســيلتها وهدفهــا.
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جهــود مناهضــة الظاهــرة وباقــي الظواهــر 
االجتامعيــة 

الســيدة  أوضحــت  كلمتهــا،  ختــام  ويف 
الوزيــرة أن هــذه الحملــة تهــدف إىل جعــل 
الشــباب املغــريب حامــال لرســالة “الالعنــف” 
عنهــا،  ومدافعــا  اآلخــر  الجنــس  تجــاه 
وإتاحــة املجــال إلبــراز اإلبداعــات الشــبابية 
ــة  ــدم قضي ــي تخ ــاالت الت ــف املج يف مختل
محاربــة العنــف ضــد النســاء، وكــذا الجهــود 
املبذولــة للتصــدي للظاهــرة وآفــاق التطويــر 
يف إطــار تفعيــل القانــون واملرســوم املرتبــط 
بــه، وفتــح نقــاش عمومي/مجتمعــي حــول 
مناهضــة  يف  رشيــك  “الشــباب  موضــوع 

ــات” ــاء والفتي ــد النس ــف ض العن

لالحتفــاء باليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف 
ــد  ــنوية لتجدي ــل محطــة س ضــد النســاء، ب
االلتــزام الجامعــي ببــذل مزيــد مــن الجهــود 
مــن  املغــرب  وفتيــات  نســاء  لتمكــن 
حقوقهــن، ومناهضــة كل أشــكال العنــف 
والتمييــز ضدهن.ومحطــة أساســية ملواصلــة 
تعبئــة املجتمــع مــن أجــل خلــق منــاخ عــام 
رافــض للعنــف والتمييــز بــكل أشــكاله، 
ــى انخراطــه اإليجــايب يف هــذا  ــز ع والتحفي

ــام. ــي اله ــورش الوطن ال

كلمــة الســيدة الوزيــرة شــكلت مناســبة 
ــن  ــة يف التمك ــودات الحكوم ــري مبجه للتذك
االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي والثقــايف 
للنســاء وبالتوجــه الجديــد نحــو إعطــاء 
منوهــة  األوراش  ملختلــف  مجــايل  بعــد 
يف  الرتابيــة  والجامعــات  الجهــات  بــدور 
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كلمة السيد لويس مورا
ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان بالمغرب

ممثــل  مــورا،  لويــس  الســيد  أســتهل 
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان باملغــرب، 
كلمتــه بشــكر الحكومــة املغربيــة عــى 
ــة اســرتاتيجية  ــا يف رشاك جهودهــا وانخراطه
النســاء،  ضــد  العنــف  لوقــف  متميــزة 
باعتبــاره أولويــة وطنيــة مشــرتكة ســواء 
ــل  ــج عم ــي أو يف برنام ــج الحكوم يف الربنام
ــر  ــكان. وذك ــدة للس ــم املتح ــدوق األم صن
ــد  ــف ض ــف العن ــدويل لوق ــراط ال أن االنخ
أجنــدة  مــن خــالل  تجــدد  قــد  النســاء 
التنميــة املســتدامة 2030، وخصوصــا هدفها 
الخامــس املخصــص للمســاواة والتمكــن 
للنســاء. وحــاز عــى اهتــامم متنامي.وأبــرز 
ــدويل  ــر ال ــج املؤمت ــك نتائ ــى ذل ــال ع كمث
األخــري الــذي انعقــد يف نــريويب يف شــهر 
ــرى الخامســة  ــال بالذك ــرب 2019، لالحتف نون
للســكان  الــدويل  للمؤمتــر  والعريــن 
ــن  ــد م ــذي عــرف مشــاركة أزي ل1994، وال
عــرة آالف ) 10000( منــدوب مــن حــوايل 
بينهــم  مــن  بلــدا  وســبعون)170(  مائــة 
املغــرب، التزمــوا جميعهــم بوقــف العنــف 
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــاء وتحقي ــاه النس اتج

املســتدامة.

املتحــدة  األمــم  ممثــل صنــدوق  الســيد 
ــه،  ــرض كلمت ــد يف مع ــرب أك ــكان باملغ للس
عــى أهميــة تغيــري املعايــري االجتامعيــة 
املشــجعة عــى العنــف، واعتــرب أن تطويــق 

الظاهــرة  لــن يتــم إال مبشــاركة الرجــال 
جعــل  الــذي  الوعــي  وهــو  والشــباب. 
الصعيــد  عــى  الحاليــة  الربامــج  مجمــل 
ــف  ــم يف مختل ــى إرشاكه ــل ع ــدويل تعم ال
ــة  ــار موضــوع الحمل الجهــود. منوهــا باختي
ــف  ــة العن ــك يف مناهض ــباب رشي 17« الش

ضــد النســاء«. 

 كــام نــوه الســيد مــورا باملجهــودات املبذولــة 
اإلصالحــات  ســواء  املغــرب  طــرف  مــن 
ــي  ــاتية الت ــة واملؤسس ــتورية أو القانوني الدس
تلتــه، يف انســجام مــع االلتزامــات الدوليــة  
للمغــرب وعــى رأســها مــا ورد يف اتفاقيــة 
مناهضــة كافــة أشــكال التمييــز اتجاه النســاء. 
التــي  مــربزا يف نفــس الســياق املبــادرات 
يدعمهــا صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف 
املجــال، ســواء يف إطــار رشاكــة مــع املجتمــع 

املــدين أو الفاعلــن املؤسســاتين.
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ــاتية  ــات املؤسس ــي اآللي ــاهمتها يف باق مس
فقــد  الســياق  هــذا  املــرأة.ويف  لحاميــة 
ــى  ــاء ع ــة بن ــة العام ــة النياب ــادرت رئاس ب
دعــوة وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة 
إىل  كتــاب  توجيــه  إىل  واألرسة  واملســاواة 
جميــع النيابــات العامــة باململكــة مــن أجــل 
تنظيــم نــدوات تختــار »الشــباب رشيــك يف 
ــات«  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــة العن مناهض
موضوعــا لهــا، كــام عملــت عــى وضــع 
ــة  ــرتوين لرئاس ــع اإللك ــالين باملوق ــق إع ملص
النيابــة العامــة للتعريــف بالحملــة الوطنيــة 

ــر.  ــابعة ع الس

أكــد الكاتــب العــام لرئاســة النيابــة العامــة، 
الســيد هشــام البــالوي، أن إطــالق الحملــة 
ــأيت  ــة لوقــف العنــف ضــد النســاء ي الوطني
ــح  ــاش رصي ــز بنق يف ســياق مجتمعــي يتمي
ــض  ــة تق ــرة مجتمعي ــول ظاه ــي ح وحقيق
مضجــع الجميــع، إن عــى مســتوى األرس أو 

عــى مســتوى املجتمــع.

ــاء  ــن بن ــه ال ميك ــالوي أن ــيد الب ــد الس وأك
مجتمــع وال تحقيــق تنميــة بريــة بنصــف 
التهميــش  مــن  يعــاين  مهــزوز  مجتمــع 
عــى  الرتكيــز  أن  إىل  مشــريا  والعنــف. 
الشــباب كفاعــل ورشيــك أســايس لوقــف 
ــارا موفقــا  ــرب اختي العنــف ضــد النســاء يعت
لوقــف هــذه الظاهــرة املجتمعيــة، باعتبــار 
ــه يف  الشــباب عــامد املجتمــع واملعــول علي

النمــوذج التنمــوي الجديــد.

ــة  ــة النياب ــالوي أن رئاس ــيد الب ــجل الس وس
ــا  ــوط به ــدور املن ــن ال ــا م ــة، انطالق العام
والحريــات  الحقــوق  حاميــة  إطــار  يف 
ــكل  ــرط بش ــخاص، تنخ ــة األش ــون كرام وص
مكافحــة  وتضــع  الحملــة.  هــذه  يف  كيل 
العنــف ضــد املــرأة وباقــي الفئــات الهشــة 
ضمــن أولوياتهــا يف مجــال تنفيــذ السياســة 
الجنائيــة، ويف مقدمتهــا تفعيــل القانــون 
وكذلــك  النســاء  ضــد  بالعنــف  املتعلــق 

كلمة السيد هشام البالوي
الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة
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كلمة السيدة زهور الحر
رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

واعتــربت الســيدة زهــور الحــر إن مناهضــة 
العنــف ضــد النســاء ليســت قضيــة نســائية 
ضــد الرجــال، بــل هــي قضيــة مجتمعيــة لها 
تأثــريات ســلبية عــى األفــراد وعــى املجتمــع 
ــة  ــة، مضيف ــوي باململك ــار التنم ــى املس وع
أن القوانــن جــاءت كآليــة للــردع والحاميــة، 
ــخ  ــي ترس ــات الت ــري العقلي ــل تغي ــن أج وم
لثقافــة العنــف مــن خــالل الصــور النمطيــة 
التقليديــة  والتمثــالت  الثقــايف  واملــوروث 

للعالقــة بــن الرجــل واملــرأة.

وذكــرت برتكيبــة اللجنة التــي تضم 19 قطاعا 
الحكوميــة  القطاعــات  مختلــف  ميثلــون 
ضــامن  أجــل  مــن  املركزيــة  واإلدارات 
االلتقائيــة بــن كل املتدخلــن والفاعلــن، يف 
ــر  ــدي ملظاه ــة للتص ــة مندمج ــار مقارب إط
ــذه  ــرية إىل أن ه ــاء، مش ــد النس ــف ض العن
الرتكيبــة تعــد إطــارا للعمــل الجــاد والنقــاش 
ــدور  ــام ب ــربات، والقي ــادل الخ ــن وتب الرص
مؤثــر عــى املســتوى الوطنــي ملحــارصة 
هــذه الظاهــرة والحــد مــن آثارهــا الســلبية 

ــع. ــراد واملجتم ــى األف ع

ــل  ــة للتكف ــة الوطني ــة اللجن ــربت رئيس اعت
ــور  ــيدة زه بالنســاء ضحايــا العنــف، الس
انتهــاك  النســاء  ضــد  العنــف  أن  الحــر، 
خطــري لحقــوق اإلنســان ومســاس بالكرامــة 
بجميــع  العنــف  أن  مــربزة  اإلنســانية، 
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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ــاري  ــة الع ــرة مليك ــة القدي ــاركة املمثل مبش
ــة  ــرا بأهمي ــة. مذك ــل العوامل ــي نوف واإلعالم
الفــن يف التأطــري املجتمعــي، مؤكــدا عــى منح 
الفنانــن مســاحة أكــرب للمســاهمة يف التغيــري 

ــا. ــايف املنشــود ببالدن الثق

مــن جهتــه أعــرب الفنــان »مســلم« عــن 
الحملــة  فعاليــات  للمشــاركة يف  ســعادته 
الوطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء، وعــن 
إعتــزازه بأغنيــة »الال«، و التــي حققــت خــالل 
ــن  ــبعة مالي ــوايل س ــا ح ــام األوىل لنره األي
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 والتأطــري الهــادف. منوهــا 
يف نفــس الوقــت بالثقــة التــي وضعــت يف 
الفنانــن يف هــذه النســخة الســابعة عــر 
للحملــة للمســاهمة يف تطويــق الظاهــرة 

ــة. ــائلهم الخاص بوس

كلمة الفنانين:
ُنعمان لحلو ومحمد المزوري المعروف بــ »ُمسلم«

ــري  ــراط كب ــنة بانخ ــذه الس ــة ه ــزت حمل متي
لعــدد مــن الفنانــن والشــخصيات املؤثــرة 
ــان  ــا، ويف هــذا اإلطــار شــارك الفن يف فعالياته
وامللحــن املغــريب، نعــان لحلــو، يف  الحملــة 
الوطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء، يف 
ــية  ــة تحسيس ــر بأغني ــابعة ع ــا الس دورته
بعنــوان » الال للعنــف »، يف حــن شــارك الفنان 
مســلم بأغنيــة » ال ال »، كوصــالت تحسيســية.

وتحــدث الفنــان نعــامن لحلو يف كلمتــه خالل 
هــذه النــدوة، عــن تفاصيــل إصــداره لألغنيــة 
ــة يف  ــاركته الفعلي ــار مش ــل يف إط ــي تدخ الت
حملــة توقيــف العنــف ضــد النســاء، إىل 
ــة ابــن  جانــب مجموعــة مــن شــباب إعدادي

ــاط. حنبــل بالرب

و إصــدار األغنيــة التوعويــة يقــول الفنــان 
جــاءت بنــاء عــى طلــب مــن وزارة التضامــن 
واألرسة،  واملســاواة  االجتامعيــة  والتنميــة 



21

عرض وزارة التضامن والتنمية االجتماعية 
والمساواة واألسرة حول فعاليات الحملة 17

ــواري،  ــلياين اله ــة س ــيدة أمين ــرت الس ذك
رئيســة قســم املرصــد الوطني للمــرأة بوزارة 
ــاواة  ــة واملس ــة االجتاعي ــن والتنمي التضام
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 
ــه بالدرجــة األوىل  النســاء فقــط، وإمنــا لكون
يشــكل التزامــا حكوميــا مســتمرا تؤطــره 
عــدة مرجعيــات، يف مقدمتهــا مقتضيــات 
الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة والربنامــج 
الحكومــي. وركــزت املتدخلــة عــى املداخــل 
االســرتاتيجية الجديــدة ملناهضــة العنــف ضد 
النســاء. وأوضحــت أن معالجــة الظاهــرة 
ــمويل  ــج ش ــامد نه ــم إال باعت ــن أن تت ال ميك
تتنــاول  الحقــوق،  مبنيــة عــى  ومقاربــة 
الظاهــرة مــن مختلــف املداخــل، ســواء كان 
ــع  ــل جمي ــالل تفعي ــن خ ــا م ــال وقائي مدخ
أو مدخــل  االجتامعيــة.  التنشــئة  قنــوات 
ــات  ــالل مقارب ــن خ ــري، أو م ــاميئ أو زج ح
العنايــة  إطــار  يف  تدخــل  التــي  التكفــل 
التمكــن  مدخــل  إىل  إضافــة  الواجبــة. 
ــاره  ــي للنســاء، باعتب االقتصــادي و االجتامع
املعالجــة. مــن مداخــل  أساســيا  مدخــال 

معالجــة  أن  الســليامين  الســيدة  أكــدت 
الظاهــرة هــي يف صلــب اهتاممــات الــوزارة 
الخطــة  مذكــرة مبضامــن  الســنة.  طيلــة 

الحكوميــة للمســاواة إكــرام 1 و إكــرام 2، 
و الربنامــج الوطنــي للتمكــن االقتصــادي، 
وغريهــا مــن الربامــج التــي تدخــل يف إطــار 
ــدين.  ــع امل ــات املجتم ــع جمعي ــة م الراك

عــن  الســليامين  الســيدة  وتحدثــت 
املكتســبات التــي تحققــت يف مجــال تعزيــز 
مســتعرضة  للنســاء،  القانونيــة  الحاميــة 
ــق  ــون 103.13 املتعل ــات القان ــم مقتضي أه
مبحاربــة العنــف ضــد النســاء ومرســومه 
ــة  ــة الوطني ــل اللجن ــر لعم ــي املؤط التطبيق
ــن  ــف واللج ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس للتكف
الجهويــة واملحليــة، و باملجهــودات املبذولــة 
لتفعيــل مقتضياتــه، خاصــة يف مجــال تجويد 
وتطويــر شــبكة اإليــواء الخاصــة بالنســاء 
ــارت  ــدد أش ــذا الص ــف. ويف ه ــا العن ضحاي
املتدخلــة لالتفاقيــات التــي وقعتهــا الــوزارة 
حيــث  الوطنــي،  التعــاون  مؤسســة  مــع 
مكنــت األوىل مــن إحــداث 40 فضــاء متعدد 
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الوظائــف، والثانيــة يف طــور التفعيــل تتوخى 
إحــداث 25 فضــاء جديــدا. كــام أشــارت إىل 
الربنامــج الــذي تعمــل الــوزارة عــى إطالقــه 
لتكويــن العاملــن بهتــه املراكــز عــى الصعيد 
ــدراء أو  ــن أو م ــوا عامل ــواء كان ــي، س الوطن
ــة  ــذا مواكب ــات أو رشكاء، و ك ــي خدم مقدم
هــذه املراكــز إلعــداد مــروع املؤسســة.

الســيدة  ذكــرت  مداخلتهــا،  ختــام  يف 
الحملــة  وبرنامــج  بأهــداف  ســليامين 
عــر،  الســابعة  التحسيســية  الوطنيــة 

وأهــم محطاتهــا التــي متتــد مــا بــن 25 
نونــرب و20 دجنــرب 2019. حيــث تضمــن 
ــة،  ــن التعبئ ــدة م ــتويات عدي ــج مس الربنام
تواصليــة، إعالميــة ورقميــة. كــام نوهــت 
ــذه  ــق ه ــباب يف تطوي ــدور الش ــة ب املتدخل
إىل  يتحــول  أن  ميكــن  وكيــف  الظاهــرة، 
فاعــل ايجــايب و إىل رشيــك، وليــس فقــط 
املجتمــع  يف  الــركاء  ودور  كمعتــدي. 
إلحــداث  الرتابيــة  والجامعــات  املــدين 
املوضــوع،  حــول  قويــة  وطنيــة  تعبئــة 
ومغــريا ومبــادرا  فاعــال  الشــباب  تجعــل 

مكونات الحملة الوطنية 17 لوقف العنف ضد النساء

 1. الندوات الجهوية الكبرى
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ــي  ــوات القطــب العموم ــاهمت قن ــد س وق
الوصلتــن  متريــر  يف  الثانيــة  والقنــاة 
التحسيســيتن اللتــن أنتجتهــام الــوزارة مــع 
الفنانــن نعــامن لحلــو و«مســلم« خــالل كل 
مــدة الحملــة يف تجــاوب غــري مســبوق مــع 
ــي. ــع مجتمع ــة مؤسســاتية ذات طاب حمل

عــرف موضــوع الحملــة تــداول إعالمــي 
ــن  ــد م ــه العدي ــاركت في ــث ش ــع حي واس
الصحافــة  يف  ســواء  اإلعالميــة  املنابــر 
املكتوبــة أو اإللكرتونيــة والقنــوات اإلذاعيــة 
خاصــة.  أو  كانــت  عموميــة  والتلفزيــة 
الحملــة  فعاليــات  تغطيــة  وشــملت 
اســتضافة الربامــج الحواريــة ملمثــيل الــوزارة 
ملقاربــة  واملختصــن  املدنيــن  وللفاعلــن 
قضيــة العنــف مــن زوايــا متعــددة، باإلضافة 
واملصــورة  املكتوبــة  الروبرتاجــات  إىل 
ــي  ــة الت ــطة الحمل ــول أنش ــموعة ح واملس

جابــت عــدة مــدن وأقاليــم باململكــة.

ــع  ــور م ــري للجمه ــل الكب ــب التفاع إىل جان
صفحــة  خــالل  مــن  الحملــة  فعاليــات 
الــوزارة عــى الفيســبوك، واكــب العديــد 
كل  وتقاســموا  الحملــة  املؤثريــن  مــن 

الصــور والفيديوهــات التــي أنتجتهــا الــوزارة 
ــف  ــم لوق ــن جانبه ــة م ــاهمة مواطن كمس

ــاء ــد النس ــف ض العن

 2. التعبئة اإلعالمية

 3. التعبئة الرقمية
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والتنميــة  التضامــن  وزارة  جعلــت 
االجتاعيــة واملســاواة واألرسة، مــن املقاربة 
الجهويــة أحد أهــم االختيارات االســرتاتيجية 
التــي تبنتهــا يف الســنوات األخــرية يف مجــال 
التحســيس والتعبئــة ضــد العنــف الــذي 
ــة  ــا بأهمي ــا منه ــك إميان يطــال النســاء، وذل
عــى  واملتدخلــن  الفاعلــن  كافــة  إرشاك 
املســتوى الجهــوي وكــذا املحــيل، وفتــح 
قنــوات التواصــل املبــارش والتفاعــيل معهــم، 
خاصــة املجالــس املنتخبــة واملجتمــع املــدين 
والقطــاع الخــاص واملؤسســات الجامعيــة 
واملجالــس العلميــة ووســائل اإلعالم، و ســعيا 
منهــا للتأســيس للعمــل املشــرتك يف هــذا 
ــة  ــاء رشاكات متنوع ــالل بن ــن خ ــال، م املج
تنزيــل  مــن  األطــراف، متكــن  ومتعــددة 

الحملة الوطنية الجهوية: جهات المملكة في 
صلب المقاربة الوقائية

ــوزارة يف  ــرتاتيجيات ال ــج واس ــف برام مختل
مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، عــى 

ــيل.  ــوي واملح ــتوى الجه املس

فعاليــات  إطــار  ويف  الســياق،  هــذا  ويف 
الحملــة الســابعة عــرش لوقــف العنــف ضــد 
النســاء املنظمــة خــالل الفــرة املمتــدة مــن 
ــر 2019 حــول  ــر2019 إىل 26 دجن 25 نون
مناهضــة  »الشــباب رشيــك يف  موضــوع 
شــعار  تحــت  النســاء«  ضــد  العنــف 
ــا  ــد النس ــف ض ــن وللعن ــباب متحدي »الش
رافضــن«، تــم تنظيــم عــر نــدوات جهويــة 
وإقليميــة كــربى مبختلــف جهــات اململكــة، 
براكــة مــع وكالــة التنميــة االجتامعيــة 

ــي.  ــاون الوطن ــة التع ومؤسس
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زيــارة الســيد رئيــس الحكومــة الدكتــور ســعد الديــن العثمانــي  رفقــة الســيدة 
الوزيــرة  للمعــرض الــذي أقيــم فــي افتتــاح فعاليــات  الحملــة 17 والــذي 
نشــطته الجمعيــات الشــريكة للــوزارة فــي مجــال مناهضــة العنف ضد النســاء
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التعبئة الجهوية
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 هــذه النــدوات الجهويــة كانــت فرصــة 
لرصــد وجهــات النظــر املختلفــة واملقرتحــات 
جهــة.  كل  خصوصيــات  مــع  املنســجمة 
وكانــت كذلــك مناســبة للتأكيــد عــى األدوار 
مختلــف  بهــا  يضطلــع  أن  يجــب  التــي 
املســاواة  ثقافــة  لتكريــس  املتدخلــن 
ــر  ــن، ون ــن الجنس ــاف ب ــدل واإلنص والع
ثقافــة مناهضــة العنــف ضــد النســاء يف 
ــا  ــذه القضاي ــاج ه ــباب، وإدم ــاط الش أوس
ضمــن التخطيــط الــرتايب، وجعلهــا شــأنا 

محليــا كذلــك. 

أهداف اللقاءات الجهوية

شــكلت هــذه اللقــاءات والنــدوات الجهويــة 
فرصــة للتواصــل مــع الفاعلــن املحليــن، 
مــن مختلــف الجامعــات الرتابيــة، ومــن 
مؤسســتي التعــاون الوطنــي وكالــة التنميــة 
ــق الظاهــرة  ــة، حــول ســبل تطوي االجتامعي
ــول إرشاك  ــر ح ــاش مثم ــح نق ــا. وفت مجالي
فئــة الشــباب يف جهودالتصــدي للعنــف ضد 
ــة  ــارا لكــون هــذه الفئ ــك اعتب النســاء، وذل
ــكاين  ــرم الس ــن اله ــة م ــبة مهم ــكل نس تش
الوطنــي، وأنهــا معنيــة بهــذه الظاهــرة أكــر 
ــدي.  ــة أو كمعت ــواء كضحي ــا، س ــن غريه م
ــد  ــا للح ــروري إرشاكه ــن ال ــات م ــه ب وأن
الظاهــرة. وأن مســاهمتها يف  مــن هــذه 
هــذه الجهــود حتــام ســتكون فعالــة، خاصــة 
ــف  ــالل التخفي ــن خ ــايئ، م ــب الوق يف الجان

ــي الظاهــرة. ــل تنام ــن عوام م
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الندوة الجهوية لمدينة طنجة

عرفــت النــدوة الجهويــة ملدينــة طنجــة 
ــاء 3 دجنــرب 2019 التــي ترأســتها  يــوم الثالث
ــن  ــرة التضام ــيل، وزي ــة املص ــيدة جميل الس
واألرسة،  واملســاواة  االجتامعيــة  والتنميــة 
مشــاركة كل مــن الســيدة فاطمــة الحســاين، 
تطــوان  طنجــة  جهــة  مجلــس  رئيســة 
ــن  ــن الحس ــة اب ــيدة فاطم ــيمة، والس الحس
ــة،  ــي لطنج ــس الجامع ــس املجل ــة رئي نائب
وكــذا الســيد ادريــس الرفاعي، رئيــس اللجنة 
ــا العنــف. ــة للتكفــل بالنســاء ضحاي الجهوي

ــل  ــي للعم ــد الوطن ــار املعه ــم اختي ــد ت وق
ــدوات  ــم أوىل الن ــة لتنظي ــي بطنج االجتامع
ــا أن  ــدة، أوله ــارات ع ــة العتب ــذه الحمل له
هــذا الفضــاء يتيــح فرصــة التفاعــل املبــارش 
مــع طلبــة املعهــد، كممثلــن لفئــة الشــباب 

ــز عــى  ــة الرتكي ــذي حاولــت هــذه الحمل ال
إرشاكــه يف التصــدي لظاهــرة العنــف، هــذا 
الفــرتة  يف  قــام  املعهــد  أن  إىل  باإلضافــة 
األخــرية 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 
ــوزارة  ــة ومخططــات ال السياســات العمومي
يف هــذا املجــال. وقــد مكنــت املواضيــع 
مــن  املتدخلــون  تناولهــا مختلــف  التــي 
فتــح نقــاش مســتفيض ســاهم فيــه الشــباب 
ظاهــرة  تنــاول  فعــال،  بشــكل  الحــارض 
العنــف ضــد النســاء مــن جوانــب مختلفــة، 
الظاهــرة  تطويــق  أن  عــى  الرتكيــز  مــع 
يحتــاج إىل تبنــي مقاربــة شــمولية مندمجــة.
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عمليــة  مقرتحــات  بلــورة  يف  الجميــع 
ــار  ــك يف إط ــرة، وذل ــذه الظاه ــة ه ملواجه
تشــاريك يســمح لــكل فاعــل باالضطــالع 
بــاألدوار املنوطــة بــه، ويحقــق النجاعــة 
والفعاليــة وااللتقائيــة املطلوبــة للحــد مــن 
آثارهــا وعــالج أســبابها، وميكــن مــن ضــامن 
التكفــل الالئــق بالضحايــا، والحاميــة الالزمــة 

لهــن، دون إغفــال البعــد الوقــايئ.

تأطير الندوات الجهوية

عرفــت النــدوات الجهويــة تأطــريا نوعيــا 
و  بالجهــات  املســؤولن  بانخــراط  متيــز 
تناولهــا  تــم  التــي  املواضيــع  براهنيــة 
ــالت  ــوع بروفي ــذا بتن ــاش، وك ــا للنق وطرحه

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

ــالف  ــم اخت ــة، ورغ ــدوات الجهوي ــذه الن ه
الزوايــا التــي عولجــت مــن خاللهــا ظاهــرة 
ــت  ــات، أجمع ــاء والفتي ــد النس ــف ض العن
اآلفــة  لهــذه  التصــدي  أن  عــى  كلهــا 
الجهــود وتقاســم  بتظافــر  إال  يتــأىت  لــن 
املســؤوليات وإرشاك كافــة الفاعلــن، مــع 
ــكل  ــباب بش ــة الش ــى إرشاك فئ ــز ع الرتكي
ــارات الســالفة الذكــر، وإرشاك  خــاص لالعتب

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

. والســيكولوجية  والسوســيولوجية 
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فاعلن محلين من مشارب متنوعة لتأطري الندوة الجهوية مبدينة وجدة

ــة  ــن توعي ــاءات م ــذه اللق ــت ه ــد مكن وق
عمــوم املواطنــن واملواطنــات واطالعهم عى 
أهــم اإلنجــازات التــي حققهــا املغــرب عــى 
املســتوين التريعــي واملؤسســايت وعــى 
ــة يف  مســتوى الربامــج والسياســات العمومي
املجــال، إىل جانــب الحــرص عــى التعريــف 
يف  وخصوصــا   103.13 القانــون  مبضامــن 
ــح  ــذي أصب ــرتوين ال ــف اإللك ــة العن محارب
ــى  ــد ع ــع التأكي ــورة، م ــادا متط ــذ ابع يأخ
ــة  ــى الصح ــا ع ــرة وتأثرياته ــورة الظاه خط
للنســاء وتداعياتهــا  النفســية والجســدية 
واالجتامعــي،  األرسي  التامســك  عــى 

ــة  ــل الثقافي ــذا عــى رضورة أخــذ العوام وك
والنفســية بعــن االعتبــار. كــام تــم الحــرص 
عــى اإلرشاك الفعــيل والهــادف للشــباب يف 
هــذه النــدوات، واملراهنــة عــى كونــه قــوة 
اقرتاحيــة فاعلــة، قــد تســاهم بشــكل كبــري 
يف تغيــري العقليــة واملامرســات الذكورية، ويف 
ترســيخ مبــادئ املســاواة بــن الجنســن وكذا 
ــة  ــاملة إلدان ــة ش ــة مجتمعي ــق تعبئ يف خل
العنــف املــامرس ضــد النســاء والفتيــات 
ونبــد كل ســلوك ينــدرج يف هــذا اإلطــار.



34



35

أرضيــة للتعــاون مــن أجــل التصــدي للعنــف 
املــامرس ضــد النســاء وطنيــا وترابيــا، خاصة يف 
الفضــاءات العامــة. وقد شــكل موضــوع »دور 
املجالــس املنتخبــة يف توفــري فضــاءات عمومية 
ــي  ــع الت ــم املواضي ــد أه ــاء« أح ــة للنس آمن
طرحــت للنقــاش خــالل هــذا اللقــاء الجهــوي.

كــام عرفــت هــذه النــدوة حضــور كل مــن 
املجلــس  رئيــس  محســن،  عمــر  الســيد 
ــدار  ــات ال ــة مقاطع ــيل لعامل ــي املح العلم
البيضــاء أنفــا، والســيد عبــد الصمــد حيكــر 
البيضــاء،  الــدار  مدينــة  عمــدة  نائــب 
والســيد مــراد موهــوب عميــد كليــة اآلداب 
ــيدة  ــق والس ــن الش ــانية ع ــوم االنس و العل
بــرى بودليــم نائبــة وكيــل امللــك مبحكمــة 
ــة  ــدار البيضــاء، رئيســة اللجن االســتئناف بال
ــا العنــف. الجهويــة للتكفــل بالنســاء ضحاي

الندوة الجهوية للدار البيضاء

كلمتهــا  يف  الوزيــرة  الســيدة  أوضحــت 
االفتتاحيــة خــالل ترأســها أشــغال النــدوة 
البيضــاء  الــدار  مبدينــة  الكــربى  الجهويــة 
ــار  ــرب 2019، أن اختي ــاء 17 دجن ــخ الثالث بتاري
ــدوة  ــاين ن ــان ث ــاء الحتض ــدار البيض ــة ال جه
جهويــة تنظــم يف إطــار الحملــة الوطنيــة 
ــن  ــع م ــاء، ناب ــد النس ــف ض ــف العن 17 لوق
ــن  ــا تحتض ــل يف كونه ــة تتمث ــارات مهم اعتب
العاصمــة اإلقتصاديــة وأكــرب 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 
»إعــالن الربــاط لوقــف العنــف ضــد النســاء 
يف الفضــاءات العامــة« الــذي تــم اعتــامده 
خــالل الحملــة 15 لســنة 2017، والذي يشــكل 
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الندوة الجهوية مبدينة الدار البيضاء

المواضيع المثارة خالل الندوات الجهوية:
 تناولت الندوات الجهوية مواضيع متعددة من أهمها: 
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المواضيع المثارة خالل الندوات الجهوية:
 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 
)وصــالت غنائيــة، ومرحيــات، وعــروض 
كاريكاتوريــة...(،  وصــور  فنيــة  للوحــات 
ــبة  ــا مبناس ــروض خصيص ــذه الع ــدت ه أع
الســابعة  التحسيســية  الوطنيــة  الحملــة 
عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء، و قدمت 
مــن طــرف شــباب وأطفــال ومؤطريهــم 
ــات  ــن خدم ــتفيدين م ــن املس ــن، م الرتبوي

للتعــاون  التابعــة  واملؤسســات  املراكــز 
ــع  ــامت املجتم ــض منظ ــذا بع ــي، وك الوطن
رفضهــم  خاللهــا  مــن  جســدوا  املــدين، 
لجميــع أشــكال العنــف والتمييــز الــذي 
ــم  ــات، ودعوته ــاء والفتي ــه النس ــرض ل تتع
لنــر ثقافــة الالعنــف وعــدم اإلفــالت مــن 
ــاليب  ــكار أس ــى ابت ــم ع ــة. وقدرته العقوب
متنوعــة للتوعيــة تتــامىش  واهتامماتهــم.

صورة من العرض املرسحي الذي قدم عىل هامش الندوة الجهوية ملكناس
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يف ظــل غيــاب وعــي مجتمعــي وتغيــري 
ــوغ  ــات بل ــات يصعــب عــى الجمعي العقلي
ــم  ــل ت ــداين. كم ــل املي ــن العم ــا م أهدافه
ــألة  ــف مس ــة العن ــى أن مناهض ــد ع التأكي
بنيويــة وثقافيــة تســتوجب تعزيــز ســبل 
الوقايــة مــن أجــل إقرار حقــوق النســاء، كام 
ــام،  ــكل ع ــف بش ــرة العن ــة ظاه أن مواجه
والعنــف املــامرس عــى املــرأة بشــكل خــاص 
ال ينبغــي أن تختــزل يف املقاربــة األمنيــة 

 

جانب من املعرض التشكيي الذي نظم عىل هامش الندوة الجهوية ملكناس

كــام عرفت هــذه اللقــاءات تقديم شــهادات 
لبعــض الجمعيــات حــول جهودهــا اليوميــة 
ــا العنــف، مــع إبــراز  ملواكبــة النســاء ضحاي
أهــم اإلكراهــات التــي تواجههــا يف إطــار 
ــف،  ــا العن ــل بضحاي ــق بالتكف ــا املتعل عمله
ــز  ــاد مراك ــة إيج ــا بصعوب ــة أساس واملرتبط
لإليــواء املؤقــت وكــذا بكيفيــة إثبــات فعــل 
ــتقاللية  ــف االس ــة إىل ضع ــف، باإلضاف العن
ــه  ــك أن ــربت كذل ــاء. واعت ــة للنس االقتصادي
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القانونيــة، وتقتــر عــى عــدد محــدود 
مــن املتدخلــن، بــل يجــب ان تكــون ثقافــة 
مــن  مجموعــة  عــى  مبنيــة  مجتمعيــة، 
املعايــري واألبعــاد، أولهــا املنظومــة الرتبويــة 
ــة  ــئة االجتامعي ــاس للتنش ــة كأس والتعليمي
ــاب  ــع العق ــالت م ــع اإلف ــك القطــع م وكذل
ــة  ــلوكات املتوارث ــن الس ــة م ــع  مجموع وم

ــق التصــور والفهــم الخاطــئ  ــا عــن طري إم
ــة  ــة رجعي ــه بطريق ــل نصوص ــن وتأوي للدي
بعيــدا عــن الحــس النقــدي والعقــيل أو عــن 
ــي  ــة الت ــعبية التقليدي ــة الش ــق الثقاف طري
الزالــت تصــادر حريــة تــرف املــرأة يف 
ــا  ــل معه ــا او تتعام ــر عليه ــدها وتحج جس

ــة. ــق الوصاي مبنط

معطيات إحصائية حول 
الندوات الجهوية الكبرى

عرفــت النــدوات الجهويــة حضــور أزيــد 
مشــارك   )1700( وســبعامئة  ألــف  مــن 
ــال  ــبة الرج ــم نس ــكلت منه ــاركة )ش ومش
ــن  ــري م ــن  %39(، وبتأط ــد م ــان أزي والفتي
ــن  طــرف 63 متدخــل )ة( ومحــارض )ة(، م
مســؤويل وأطــر الــوزارة ومؤسســة التعــاون 
االجتامعيــة  التنميــة  ووكالــة  الوطنــي 
ــة للتكفــل بالنســاء  ــة الوطني وأعضــاء اللجن

ــن  ــن ع ــة إىل ممثل ــف باإلضاف ــا العن ضحاي
العلميــة  واملجالــس  الرتابيــة  الجامعــات 
للتكفــل  الجهويــة  واللجــان  املحليــة 
بالنســاء ضحايــا العنــف، واللجــان الجهويــة 
ممثلــن  إىل  باإلضافــة  االنســان،  لحقــوق 
وكــذا  املــدين  املجتمــع  منظــامت  عــن 
ــف  ــن مختل ــن م ــن وباحث ــاتذة جامعي أس

التخصصــات. 

النساء منهمعدد املشاركنالنساء منهمعدد املتدخلناملدينة

83186144وجدة

85266204طنجة

538461مكناس

7414191بني مالل

7317890الدار البيضاء

61220100آسفي

858550مراكش

4111674أكادير

52245115كلميم

64220130الداخلة

64املجموع
31

1741
1059

%48.4360.82%

جدول حول االحصائيات الخاصة بالندوات الجهوية
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الحملة الوطنية 17
تعبئة محلية واسعة

تقريب الشباب من مختلف اإلصالحات 
التشريعية الحمائية للنساء بالمغرب
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للمواطنــن، دون متييــز وال عنــف، فقــد أقــر 
الدســتور املغــريب برورة توســـيع وتعميـــم 
مشـــاركة الشـــباب فـي التنميـــة االجتامعية 
واالقتصادية والثقافيـــة والسياســـية للبـــالد، 
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.

ومــن هــذا املنطلــق فــإن تفعيــل هــذه 
االلتزامــات الدســتورية يتطلــب إحــداث 
للحــوار  تعبئــة شــاملة وخلــق مجــاالت 
ــة الشــباب  ــن فئ ــادل وجهــات النظــر ب وتب
وبــن  واملشــارب  املواقــع  مختلــف  مــن 
ــل  ــن أج ــن م ــن واملحلي ــن الحكومي الفاعل
ــار  ــا يف إط ــة لتنزيله ــروط الالزم ــري ال توف
مــن االنســجام والتناغــم مــع الخصوصيــات 

املجاليــة والغنــى الثقــايف.

حملة وطنية واكبتها تعبئة محلية جد واسعة

املتواصــل،  الســنوي  التقليــد  عــى  ســريا 
نظمــت مؤسســتا التعــاون الوطنــي ووكالــة 
االثنتــي  بالجهــات  االجتامعيــة،  التنميــة 
عــر للمملكــة وباألقاليــم التابعــة لهــا، 
أيامــا دراســية، وموائــد مســتديرة ولقــاءات 
ــى  ــوء ع ــلّطت الض ــة س ــية وتعبوي تحسيس
رضورة االنخــراط الفعــيل للشــباب مــن كال 
الجنســن وحشــد جميــع طاقاتــه ومؤهالتــه 
الحيــة يف جهــود مناهضــة آفــة العنــف ضــد 

ــاء.  النس

ــطة  ــاءات واألنش ــذه اللق ــدت ه ــد جس وق
مكونــات  جميــع  انخــراط  التوعويــة 
القــرب  وبنيــات  االجتامعــي  القطــب 
ــف  ــا يف مسلســل مناهضــة العن ــة له التابع
ــزج  ــل مي ــاج متكام ــق منه ضــد النســاء، وف
بــن البعــد الوقــايئ والحــاميئ والتمكينــي 
بنوعيــة  واملواطنــن  املواطنــات  ويُعــرف 
ــأن  ــا ب ــة. ووعي ــة املتاح ــات التكفلي الخدم
رهــن  البريــة  التنميــة  أهــداف  بلــوغ 
ــة  ــة واملنصف بتوفــري رشوط املشــاركة العادل
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الشباب والعنف ضد النساء: موضوع محوري 
واحد وزوايا متعددة لإلشراك

ــة  ــا فرص ــة محلي ــطة املنظم ــكلت األنش ش
يف  املشــارك  الشــباب  إلطــالع  ســانحة 
القانونيــة  املســتجدات  عــى  فعالياتهــا 
ــة  ــال حامي ــا يف مج ــا بالدن ــي اعتمدته الت
العنــف،  أشــكال  جميــع  مــن  النســاء 
وعــى رأســها قانــون محاربــة العنــف ضــد 
النســاء، وقــد عمــدت منســقيات التعــاون 
االجتامعيــة  التنميــة  ووكالــة  الوطنــي 
إطــار  املوضــوع يف  هــذا  تــدارس  عــى 
ورشــات تفاعليــة أطرهــا خــرباء قانونيــون 
مســاحة  خاللهــا  ومنحــت  ومحامــون، 
ــن  ــري ع ــل التعب ــن أج ــباب م ــعة للش واس
وجهــات نظرهــم وفهمهــم ملســألة التأطــري 

القانــوين لهــذه الظاهــرة

انخراط الشباب يف الحملة الــ 17 من 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 
ــليط  ــم تس ــة، ت ــات الوصي ــا والقطاع محلي
الضــوء عــى موضــوع: »العنــف ضــد النســاء 
ــن أن  ــي ميك ــل« واألدوار الت ــن العم يف أماك
والتنظيــامت  النقابيــة  الشــبيبات  تلعبهــا 
ــع حــول هــذا املوضــوع،  النســائية يف الرتاف
اســتثامر  أهميــة  عــى  التأكيــد  مــع 
ــي  ــط التنظيم ــا املحي ــي يتيحه ــرص الت الف
الحاميــة  توفــري  أجــل  مــن  واملؤسســايت 
الشــاملة للنســاء يف فضــاءات الشــغل، دون 
إغفــال دور املقاربــة الوقائيــة يف توعيــة 
املضمونــة مبوجــب  األجــريات بحقوقهــن 

ــل. ــه العم ــاري ب ــع الج التري

انخراط كل الفاعلن يف الحملة الــ 17 من 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 ســواء من خــالل الدعم 
املــادي والفنــي أو مــن خــالل اإلرشاف عى تدبري 
العديــد مــن مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة يف 

إطــار التفويــض.

ــه  ــتى أطياف ــدين بش ــع امل ــوع، أن املجتم ــذا املوض ــت له ــي تطرق ــالت الت ــربت املداخ واعت
ــن دوره  ــال ع ــج، فض ــات والربام ــم السياس ــل وتقيي ــداد وتنزي ــه يف إع ــد عن ــك ال محي رشي
وقدرتــه الكبــرية عــى تعبئــة وتأطــري املواطنــن يف ســبيل خدمــة القضايــا املجتمعيــة وعــى 

ــف ضــد النســاء. رأســها مناهضــة العن

صورة من الندوة املنظمة من طرف منسيقية التعاون 
الوطني مبدينة الرباط
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تداعيات العنف وتأثيره على التحصيل الدراسي

حرصــت منســقيات التعاون الوطنــي ووكالة 
ــات  ــم ورش ــى تنظي ــة ع ــة االجتامعي التنمي
تواصليــة مــع تالميــذ الثانويات واملؤسســات 
التعليميــة عى املســتويات اإلقليميــة، كانت 
مــن تأطــري مســؤويل القطــب االجتامعــي إىل 

جانــب أخصائيــن تربويــن.

الورشــات موضــوع  وقــد تناولــت هــذه 
الشــباب واملراهقــن  العنــف يف صفــوف 
داخــل وخــارج أســوار املؤسســات التعليمية، 
ــل  ــري العنــف االرسي عــى التحصي وكــذا تأث
العلمــي، مــع اقــرتاح مجموعــة مــن الحلــول 
لحاميــة اليافعــن مــن تداعيــات العنــف 

ــوع.  ــي عــى الن املبن

جانب من النشاط التواصي املنظم مبدينة الدار البيضاء

العنف ضد المرأة من المنظور الشرعي

شــكل حضــور رؤســاء املجالــس العلميــة 
املحليــة يف العديــد مــن املحطــات املنظمــة 
ترابيــا، مناســبة الســتحضار مكانــة املــرأة يف 
ــار أن املــرأة  الريعــة االســالمية، عــى اعتب
كرمهــا اللــه تعــاىل واعتربهــا االســاس يف 

ــوق. ــة الحق ــا كاف ــل له ــع وكف املجتم

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

العنــف.

صور اللقاء التحسييس املنظم بإقليم الحوز 
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وقــد انصبــت تدخــالت ممثــيل املجلــس 
الوطنــي لحقــوق االنســان عــى تقديــم 
ــم  ــون رق ــون القان ــة ملضم ــراءات تحليلي ق
ضــد  العنــف  مبحاربــة  املتعلــق   103.13
ــس يف  ــة املجل ــط مقارب ــذا بس ــاء، وك النس
التعاطــي مــن القضايــا ذات الصلــة بحقــوق 

النســاء والفتيــات. 

مقاربة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول ظاهرة 
العنف ضد النساء

املؤسســات  عــى  االنفتــاح  ســياق  يف 
ــى بحقــوق اإلنســان،  ــي تعن الدســتورية الت
شــاركت اللجــن الجهويــة لحقــوق اإلنســان 
ــا  ــة محلي ــاءات املنظم ــن اللق ــد م يف العدي

مــن طــرف القطــب االجتامعــي.

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

يعتــرب موضــوع إرشاك املجالــس املنتخبــة 
يف الجهــود الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد 
ــوزارة  ــارا اســرتاتيجيا بالنســبة لل النســاء خي

ــي. ــب االجتامع ــات القط ومكون

ــا مــن خــالل حضــور  ــك جلي ــدى ذل ــد ب وق
ــرتايب  ــتوى ال ــى املس ــة ع ــخصيات منتخب ش

التواصليــة  والنــدوات  اللقــاءات  لعديــد 
وتنــاول الكلمــة إلبــراز األهميــة التــي توليهــا 
ــة  ــاءات عام ــري فض ــة لتوف ــس الرتابي املجال
ــراكات  ــن خــالل ال ــة للنســاء ســواء م آمن
ــة أو  ــات املعني ــع القطاع ــجها م ــي تنس الت

ــة. ــا التنموي ــرب مخططاته ع

صورة للندوة املنظمة من طرف منسقية وكالة التنمية االجتاعية مبدينة القنيطرة

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

املنظمــة  واألنشــطة  اللقــاءات  متيــزت 
محليــا بــإرشاك مختلــف الفاعلــن الجهويــن 
واملحليــن املعنيــن بإشــكاالت العنــف ضــد 
ــائية  ــات النس ــك الجمعي ــا يف ذل ــاء مب النس
ــة  ــح الخارجي ــباب، واملصال ــات الش وجمعي
ــة، والســلطات  ــة املعني للقطاعــات الحكومي

ــة،  ــس العلمي ــات، واملجال ــة، والجامع املحلي
اســتهدفت  كــام  والباحثــات.  والباحثــن 
مراكــز  مــن  واملســتفيدين  املســتفيدات 
ــف  ــددة الوظائ ــن، والفضــاءات املتع التكوي
ونــزالء  صعبــة،  وضعيــة  يف  للنســاء 

الســجنية. املؤسســات 
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صورة للندوة التفاعلية املنظمة مبدينة أكادير

صورة اللقاء التوعوي املنظم بعالة بنمسيك

 الدار البيضاء 

صورة الورشة املنظمة مبدينة الداخلة 

صورة للندوة التفاعلية املنظمة مبدينة أكادير
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األنشطة الموازية ألشغال الندوات الجهوية 

انخراطــا يف الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر 
ســعت  النســاء،  ضــد  العنــف  ملناهضــة 
مكونــات القطــب االجتامعــي للتواصــل مــع 
ــرة  ــول الظاه ــن ح ــن الفاعل ــرب م ــدد أك ع
وموضــوع هــذه الســنة، مــع إرشاك جميــع 
مكونــات املجتمــع نســاء ورجــاال، شــبابا 

ــم  ــل اذكاء وعيه ــن أج ــاال م ــابات وأطف وش
يســببها  التــي  واألرضار  املعانــاة  بحجــم 
جهــة،  مــن  وللمجتمــع  للنســاء  العنــف 
ــن  ــق كل املواطن ــدور امللقــى عــى عات وبال
واملواطنــات عليــه يف القضــاء عليهــا مــن 

ــرى. ــة أخ جه

اإلبداعات الفنية الشابة: أنماط جديدة للتعبير عن رفض العنف
ــف  ــة الــــ 17 لوق ــة الوطني ــت الحمل جعل
العنــف ضــد النســاء اإلبــداع الثقــايف والفني 
ــيس  ــل والتحس ــية للتواص ــاة أساس أداة وقن
بخطــورة الظاهــرة، وقــد حرصــت مكونــات 
ــرات  ــة فق ــى برمج ــي ع ــب االجتامع القط
ــباب  ــال للش ــح املج ــا فس ــم خالله ــة ت فني
مــن الجنســن إلبــراز طاقاتــه اإلبداعيــة 
ــف  ــف العن ــة وق ــة قضي ــا يف خدم وجعله

ــاء.   ــال النس ــذي يط ال

تطوير قدرات التعلم وتعزيز مهارات اإلبداع؛	 

تشجيع قيم التنوع الثقايف وإثرائه؛	 
محاولة التأثري عى القيم االجتامعية 	 

التي تعزز تعايش املجتمع وتعاونه؛
معالجة االختالفات يف التمثالت بن 	 

األفراد من خالل الحوار والرمزية املؤثرة 
التي تطرحها الفنون؛

أعــامل مرحيــة تجســيدية أبيــات شــعرية، 
قطــع مــن موســيقى الــراب، رســم تشــكييل، 
عــزف عــى آالت موســيقية ... وغريهــا مــن 
ُمتبنــي  التــي قدمهــا شــباب  اإلبداعــات 
ــن،  ــن الجنس ــامح ب ــش والتس ــر التعاي لفك
وهــو مــا جعــل حملــة هــذه الســنة تتميــز 

ــا عــن ســابقاتها.  شــكال ومضمون



53

تحسيســية  ونــدوات  أنشــطة  تنظيــم 
تتبنــى شــعار الحملــة وموضوعهــا، كــام 
ــة  ــة بفعالي ــخصيات الجمعوي ــاركت الش ش
وتعبئــة  اللقــاءات،  عديــد  تأطــري  يف 
ورفــع  الفضــاءات  مختلــف  يف  الشــباب 
املؤسســاتين.  الفاعلــن  إىل  توصيــات 

انخراط مكثف للجمعيات في جهود التوعية والتحسيس

أغنية أوقفوا العنف من أداء شابة من مدينة آسفي

جانب من فعاليات األنشطة التحسيسية لجمعية املبادرة النسائية بخريبكة

عزف عىل الطبول من أداء فرقة موسيقية شابة مبدينة القنيطرة

انطالقــا مــن الراكــة املتميــزة التــي تربــط 
الجمعيــات  مــع  االجتامعــي  القطــب 
مراكــز  وتحديــدا  املجــال  يف  العاملــة 
للنســاء  القانــوين  واإلرشــاد  االســتامع 
ــة  ــة الوطني ــكلت الحمل ــف، ش ــا العن ضحاي
ــون  ــراط مك ــية النخ ــة أساس الــــ 17 محط
املجتمــع املــدين يف فعالياتهــا مــن خــالل 
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جانب من الندوة املنظمة من طرف اتحاد العمل النسايئ مبدينة طنجة

اللقــاءات املنظمــة مــن طــرف  ومتيــزت 
ــات عــى املســتوى املحــيل بإجــامع  الجمعي
املشــاركن عــى رفــض العنــف الــذي ميــارس 
ضــد النســاء بــكل أشــكاله، وإثــارة االنتبــاه 
ــن  ــم م ــجلة بالرغ ــة املس ــام املقلق إىل األرق
وجــود ترســانة قانونيــة زجريــة يف هــذا 
الصــدد، مــع التأكيــد عــى رضورة نهــج 
ــع يف  ــة تض ــة ناجع ــة تثقيفي ــة تربوي مقارب
صلبهــا محاربــة جميــع اشــكال العنــف مبــا 
ــى  ــرص ع ــتجدة، والح ــكال املس ــا األش فيه
السياســات  مختلــف  يف  الشــباب  إرشاك 

واالســرتاتيجيات التــي تحــارب الظاهــرة.

كــام أكــد املشــاركون يف هــذه اللقــاءات 
والحمــالت املحليــة عــى رضورة تفعيــل 
ــاظ  ــة اىل الحف ــة الرامي ــوص التريعي النص
ــة  ــم املجتمعي ــك االرسي والقي ــى التامس ع
ــواء  ــراد س ــع األف ــوق جمي ــاة حق ــع مراع م

ــاال. ــاال وأطف ــاءا أو رج ــوا نس كان

جانب من النشاط التواصي املنظم بجاعة عامر
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لحقــوق اإلنســان يف أبعادهــا الكونيــة ومتثل 
ــة. ــاواة والتنمي ــق املس ــام تحقي ــة أم عقب

ــة دور  ــتحضارا ألهمي ــار واس ــذا اإلط ويف ه
ــد  ــف ض ــة العن ــالم يف مناهض ــائل اإلع وس
النســاء أطلقــت الــوزارة حملــة تواصليــة 
ــمعي  ــال الس ــائل االتص ــة همت وس إعالمي
االجتامعــي  التواصــل  ومواقــع  البــري 
والصحافــة املكتوبــة واإللكرتونيــة، وبتعــاون 
ــة،  ــة معروف ــة وفني ــخصيات إعالمي ــع ش م
الســيام وأن حضــور الشــخصيات املؤثــرة 
يلعــب دورا جوهريــا يف تعبئــة املجتمــع 
تغيــري  أجــل  مــن  وتحسيســه  وتوعيتــه 
اتجــاه  الالعنــف  ثقافــة  ونــر  الســلوك 

ــرأة.  امل

الحقل اإلعالمي يواكب فعاليات الحملة الوطنية

مــن أجــل تحقيــق األهــداف املســطرة خالل 
ــة الســابعة عــر ملناهضــة  ــة الوطني الحمل
التغــريات  وبلــوغ  النســاء  ضــد  العنــف 
والســلوكات،  العقليــات  عــى  املنشــودة 
ونــر ثقافــة الالعنــف ضــد النســاء وترســيخ 
مبــادئ املســاواة والعــدل واإلنصــاف ســواء 
مــن خــالل ابتــكار وســائل جديــدة للتوعيــة 
مبخاطــر الظاهــرة، حرصــت وزارة التضامــن 
واألرسة  واملســاواة  االجتاعيــة  والتنميــة 
ــوى  ــة كل الق ــود وتعبئ ــف الجه ــى تكثي ع
الوطنيــة الحيــة مــن قطاعــات حكوميــة 
ومؤسســات وطنيــة ومجتمــع مــدين.... للحد 
ــكل  ــي تش ــرة الت ــذه الظاه ــار ه ــن انتش م
الجســيمة  االنتهــاكات  أبــرز صــور  أحــد 

أهداف الحملة التواصلية اإلعالمية 

لقــد كان الرهــان كبــريا خــالل حملــة هــذه 
الســنة عــى جعــل االنشــغال بقضيــة العنف 
بــن  التــداول  أمــرا يومــي  النســاء  ضــد 
ــة  ــج املجتمعي ــع الرائ ــن مــن جمي املواطن
والعمريــة، وتصويــب قناعــات األفــراد نحــو 
رفــض أي فعــل يهــدد ســالمة املــرأة ويحــد 
مــن متتعهــا بكامــل الحريــات والحقــوق 
املكفولــة مبوجــب القوانــن. ألجــل ذلــك 
كان مــن املهــم اســتثامر األدوات التواصليــة 
االنتشــار،  الواســعة  التقليديــة والحديثــة 

ــة: ــداف التالي ــوغ األه ــدف بل به

تحقيق استهداف أوسع لجميع فئات 	 
املجتمع خاصة الشباب؛

خلق نقاش عمومي وطني عى 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.



58

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 نعان لحلو مبشاركة الفنانة مليكة العاري واإلعالمي نوفل العواملة

عملــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعية 
وصلتــن  إنتــاج  عــى  واألرسة  واملســاواة 
تحسيســيتن يف صيغــة أعــامل موســيقية 
لشــخصيات فنيــة تــم بثهــام يف القنــوات 
واإلذاعــات الوطنيــة وتداولهــا عــى منصــات 
هاتــن  وشــملت  االجتامعــي،  التواصــل 

األخريتن:   
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القطــب  قنــوات  مــع  التعــاون  إطــار  يف 
لإلذاعــة  الوطنيــة  للركــة  العمومــي 
ــة  ــاد 2M ومجموع ــة صوري ــزة ورشك والتلف
مــن اإلذاعــات الخاصــة تــم بــث الوصلتــن 
طيلــة  الــذروة  أوقــات  يف  التحسيســيتن 

المعطيات اإلحصائية الخاصة بنسب بث ومشاهدة 
الوصالت الفنية التحسيسية

مــن  أكــر  بلغــت  والتــي  الحملــة  فــرتة 
ــزة بـــــــ 592  ــن التلف ــة ب ــرة موزع 995 م
ــح  ــرة، وتوض ــة بــــــــ 403 م ــرة واإلذاع م
الرســومات البيانيــة التاليــة نســب البــث 

الخاصــة بــكل وصلــة:  
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الحملة التحسيسية بعيون مواقع التواصل الرقمي

على مستوى مواقع التواصل 
االجتماعي

وعيــا بأهميــة اســتثامر وســائل التواصــل 
االجتامعــي كأداة تســتقطب عــددا كبــريا 
مــن املســتعملن بشــكل يومــي، وتؤثــر عــى 
الــرأي العــام باعتبــار التجمعــات والصفحات 
ــة  ــات مبثاب ــذه املنص ــى ه ــط ع ــي تنش الت
جامعــة ضغــط فرضــت نفســها وكينونتهــا يف 
ــي تهــم املجتمــع.  ــا الت ــد مــن القضاي العدي
ــى  ــوزارة ع ــت ال ــق عمل ــذا املنطل ــن ه م
تــداول وترويــج الوصــالت التحسيســية عــرب 

 Facebook صفحــة الــوزارة عــى الفيســبوك
ــس  ــمية بنف ــن الرس ــات الفنان ــذا صفح وك
املوقــع وأيضــا مــن خــالل القنــوات الرســمية 
مبوقــع يوتــوب YouTube. وقــد حققــت 
ماليــن   10 مــن  أزيــد  الوصــالت  هــذه 
مشــاهدة خــالل 22 يومــا مــن نرهــا مــع 
تســجيل تفاعــل عــرات األالف مــن الــزوار 
معهــا ســواء بالتعليــق أو اإلعجــاب أو إعــادة 

ــوى.  نــر املحت
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أبــرز محطاتهــا ومكوناتهــا.   عــى  العــام 
ــد  ــتوى الجرائ ــى مس ــل ع ــد كان التفاع وق
اإلخباريــة الرقميــة  ايجابيــا كــام هــو مبــن 

يف الرسم البياين اآليت: 

على مستوى المواقع اإلخبارية 
اإللكترونية

كــام ركــزت الــوزارة عــى التعــاون مــع أكــر 
مــن 10 مواقــع إخباريــة األكــر تصفحــا 
ــة  ــل مواكب ــن أج ــت م ــبكة األنرتني ــى ش ع
ــة الســابعة عــر  ــة الوطني ــات الحمل فعالي
لوقــف العنــف ضــد النســاء، وإطــالع الــرأي 
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ــدد  ــي يف ع ــة املص ــرة جميل ــيدة الوزي الس
ــة مــع  ــة واإلذاعي كبــري مــن الربامــج التلفزي
فاعلــن  بحضــور  واملواطنــات  املواطنــن 
جمعويــن وأكادمييــن وإعالميــن، حيــث 
ــو  ــا ه ــق م ــاركات وف ــذه املش ــت ه توزع

الجــدول أســفله: موضــح يف 

المشاركة في البرامج واللقاءات التفاعلية في وسائل اإلعالم:

والتنميــة  التضامــن  لــوزارة  كانــت 
مشــاركة  واألرسة  واملســاوة  االجتامعيــة 
ــاءات  ــج واللق ــن الربام ــد م ــة يف العدي وازن
الحواريــة التــي عالجــت ظاهــرة العنــف 
الــذي يطــال النســاء يف شــموليتها وتناولــت 
الســنة،  هــذه  حملــة  موضــوع  أيضــا 
وتواصــل ممثلــوا الــوزارة وعــى رأســهم 

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

اللغات: العربية، 
الفرنسية واألمازيغية

نوعية الرامج
)برامج حوارية- نقاشات-

ترصيحات.......(

أساء املحطات اإلذاعية 
والتلفزية )الدوزيم - 

ميدي 1 تيفي - الرشكة 
الوطنية لإلذاعة 

والتلفزة، الرشكة املغربية 
للصحافة...........(

الوسائط اإلعالمية 
)اإلذاعة - التلفزة- 
الصحافة املكتوبة 

واإللكرونية(

املوضوع

العربية  برنامج حواري
تحت املجهر / 
اإلذاعة الوطنية

اإلذاعة 

االحتفال باليوم 
العاملي لحقوق 
املرأة )2019(: 

التمكن االقتصادي 
للمرأة بن الطموح 

والتحديات 

العربية برنامج حواري
قضايا وآراء / القناة 

األوىل
التلفزة العنف ضد النساء
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العربية برنامج حواري
تحت املجهر / 
اإلذاعة الوطنية

 اإلذاعة

العنف ضد النساء 
أي دور للفاعلن 
يف تطبيق أحكام 

القانون »

الفرنسية  برنامج حواري
 / Chaine inter

برنامج مفرتق الطرق
 اإلذاعة

مناهضة العنف ضد 
النساء

العربية ضيف MFM إذاعة اإلذاعة
إطالق الحملة 

السابعة عر لوقف 
العنف ضد النساء

ضيف أطلنتك راديو اإلذاعة
 إطالق الحملة 

السابعة عر لوقف 
العنف ضد النساء

العربية حوار 
أزمة حوار / 

 Medi 1 tv
التلفزة 

مناهضة العنف ضد 
النساء

العربية حوار
 راديو أصوات / 
برنامج بال زواق

اإلذاعة   العنف ضد النساء

العربية حوار 
برنامج حديث 

الظهرية / اإلذاعة 
الوطنية

اإلذاعة
مناهضة العنف ضد 

النساء

العربية حوار
برنامج موعد للنقاش 

/ اإلذاعة الوطنية
اإلذاعة

مناهضة العنف ضد 
النساء

العربية   تريح  
روبورتاج قسم 

األخبار بالقناة األوىل
التلفزة

نتائج البحث 
الوطني الثاين حول 
انتشار العنف  ضد 

النساء باملغرب

العربية برنامج حواري
اإلذاعة الوطنية 
بالرباط)حديث 

الظهرية(
اإلذاعة

الخطة الحكومية 
للمساواة »إكرام 2«

العربية تريح   فرونس 24 التلفزة
إجراءات مناهضة 
العنف ضد النساء



التوصيات المنبثقة عن الحملة 17
الندوة الختامية

للحملة الوطنية السابعة عشر لوقف العنف 
ضد النساء
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يف  ومنتجــة  فاعلــة  تكــون  أن  ميكــن  ال 
هــذه الوضعيــة، وأن العنــف ضــد املــرأة 
يؤثــر ســلبا عــى انخراطهــا يف الديناميــة 

املجتمعيــة. 

الوزيــرة عــن ارتياحهــا  وعــربت الســيدة 
الحملــة  يف  املغــريب  الشــباب  النخــراط 
الوطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء، 
 2019 نونــرب   25 يــوم  انطلقــت  التــي 
للقضــاء  العاملــي  اليــوم  مبناســبة تخليــد 
ــعار  ــت ش ــاء، تح ــد النس ــف ض ــى العن ع
ــا  ــد النس ــف ض ــن وللعن ــباب متحدي »الش
ــا بشــأن  ــام عــربت عــن تفاؤله رافضــن«، ك
ــف  ــف العن ــة لوق ــالت الوطني ــاء الحم إفض
ضــد النســاء إىل الحــد مــن هــذه الظاهــرة، 
الذيــن  املشــاهدين  عــدد  ناهــز  حيــث 

أشغال اللقاء الختامي للحملة الــ 17

كلمة السيدة جميلة 
المصلي

وزيرة التضامن والتنمية 
االجتماعية والمساواة 

واألسرة

اعتــربت الســيدة جميلــة املصــي وزيــرة 
ــاواة  ــة واملس ــة االجتاعي ــن والتنمي التضام
إختــام  نــدوة  خــالل  كلمتهــا  واألرسة، يف 
ــة  ــر ملحارب ــابعة ع ــة الس ــة الوطني الحمل
ــس 26  ــه الخمي ــاء، يوم ــد النس ــف ض العن
ــر 2019 يف قــر املؤمتــرات بســال، أن  دجن
الحملــة أكــدت انخــراط املغــرب القــوي يف 
محاربــة العنــف ضــد النســاء، والتمكــن 
لهــن عــى كافــة املســتويات، مــربزة أن 
الحملــة ال تعنــي أن نصنــع مــن الرجــل 
عــدوا للنســاء، بــل جعلــه رشيــكا يف محاربــة 

ــن. ــف ضده العن

وشــددت الســيدة الوزيــرة عــى أن العنــف 
ضــد النســاء لــه كلفــة اقتصاديــة واجتامعية 
ــة  ــرأة املعنف ــون امل ــارا لك ــرية جــدا، اعتب كب
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اللتــن  شــاهدوا الوصلتــن التحسيســيتن 
التواصــل  وســائل  عــى  الــوزارة  بثتهــام 

ماليــن مشــاهد. تســعة  االجتامعــي 

ويف ختــام كلمتهــا، أشــادت الســيدة الوزيــرة 
ــى  ــع، وع ــا الجمي ــي بذله ــودات الت باملجه
ــوزارة مــن أجــل  ــة املــرأة بال رأســهم مديري
قالــت  الوطنيــة،  الحملــة  هــذه  إنجــاح 
يف  مــاض  املغــرب  إن  الوزيــرة  الســيدة 

صادقــت  إذ  النســاء،  حقــوق  تكريــس 
الحكومــة عــى القانــون رقــم 62.17 املنظــم 
لتدبــري األرايض الســاللية، ليصبــح بذلــك 
بإمــكان النســاء الســالليات أن يســتفدن 
مــن حقهــن مــن هــذه األرايض بعدمــا كــن 
محرومــات منــه لعقــود، مــربزة أن هــذا 
الحقــوق  القانــون ســيمّكن مــن ضــامن 
االقتصاديــة واالجتامعية للنســاء الســالليات.
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ــات  ــركان خالص ــيدة ب ــتعرضت الس ــام اس ك
ــا  ــا وجهوي ــة وطني ــات الحمل ــع محط جمي
مــع  بتعــاون  نظمــت  والتــي  ومحليــا، 
مؤسســة  االجتامعــي،  القطــب  مكونــات 
التنميــة  ووكالــة  الوطنــي  التعــاون 
للشــباب  فاعــل  وبحضــور  االجتامعيــة 
إىل جانــب خــرباء مــن الرجــال والنســاء 
واملنتخبــن  املؤسســاتين  والــركاء 
والجمعيــات عــى املســتوى الــرتايب، وتــم 
خاللهــا معالجــة هــذه الظاهــرة مــن زوايــا 
مــن  مجموعــة  تخللتهــا  كــام  مختلفــة، 
األنشــطة اإلبداعيــة النوعيــة قدمهــا شــباب 
مــن الجنســن اشــرتكت جميعهــا يف توجيــه 

النســاء«.  للعنــف ضــد  رســالة »ال 

واختتمــت الســيدة بــركان عرضهــا بتقديــم 
التوصيــات املنبثقــة عــن هــذه الحملــة، 
ــز  ــى تعزي ــا ع ــزء منه ــث يف ج ــي تح والت
هــذه  بخطــورة  والتحســيس  التكويــن 
ــباب يف  ــان والش ــاط الفتي ــرة يف أوس الظاه

مداخلة السيدة فاطمة 
بركان

مديرة المرأة بوزارة 
التضامن والتنمية 

االجتماعية والمساواة 
واألسرة

ــب بالحضــور، قدمــت الســيدة  بعــد الرتحي
بــوزارة  املــرأة  مديــرة  بــركان  فاطمــة 
ــاواة  ــة واملس ــة االجتاعي ــن والتنمي التضام
واألرسة عرضــا للحصيلــة العامــة لجميــع 
فعاليــات الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر، 
ذكــرت مــن خاللــه مبنهجيتها وأهدافهــا التي 
ــي  ــاش مجتمع ــة ونق ــق تعبئ ــت يف خل تجل
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 حامــال لرســالة 
»الالعنــف« اتجــاه الجنــس اآلخــر ومدافعــا 
عنهــا، وإتاحــة املجــال إلبــراز اإلبداعــات 
التــي  املجــاالت  مختلــف  يف  الشــبابية 
تخــدم قضيــة محاربــة العنــف ضــد النســاء، 
والتحديــات،   الرهانــات  عنــد  والوقــوف 
وفتــح نقــاش عمومــي / مجتمعــي حــول » 
مشــاركة الشــباب يف مناهضــة العنــف ضــد 

ــات «. ــاء والفتي النس
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مســتويات التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي 
ــوي، وتشــجيع الشــباب عــى البحــث  والثان
الكونيــة  الحقــوق  مجــال  يف  العلمــي 
للنســاء، وإعــداد وتنفيــذ برامــج تحسيســية 
حــول العنــف ضــد النســاء يف مؤسســات 

تأطــري الشــباب.

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

النســاء،  ضــد  العنــف  مبحاربــة  الخــاص 
حاميــة  وإجــراءات  مبســاطر  والتعريــف 
العنــف،  عــن  التبليــغ  وكيفيــة  النســاء 
اإللكــرتوين  العنــف  مبخاطــر  والتعريــف 
وكيفيــة تجنبــه والوقايــة منــه، والعمــل عــى 
ــات  ــايرة مقتضي ــة األرسة ملس ــل مدون تعدي

.2011 دســتور 

مداخلة السيدة يوسف سيمو

رئيس قسم التواصل 
بوزارة التضامن والتنمية 

االجتماعية والمساواة 
واألسرة

ــس قســم  ــيمو رئي ــدم الســيد يوســف س ق
والتنميــة  التضامــن  بــوزارة  التواصــل 
عرضــا  واألرسة  واملســاواة  االجتاعيــة 
تطــرق مــن خاللــه إىل املعطيــات اإلحصائيــة 
ــا  ــي أطلقته ــة الت ــة اإلعالمي الخاصــة بالحمل
الــوزارة عــى مســتوى مختلــف وســائل 
البرية واإللكرتونيــة،  الســمعية  اإلعــالم 
حيــث أبــرز الســيد ســيمو أن األرقــام تــربز 
عرفتــه  الــذي  الكبــري  اإلعالمــي  النجــاح 

الحملــة بفضــل انخــراط مجموعــة مــن 
بهــا  التعريــف  يف  اإلعالميــة  املؤسســات 
ــل أن  ــد املتدخ ــام أك ــا. ك ــة فعالياته وتغطي
مســلم  للرابــور  التحسيســيتن  الوصلتــن 
بشــكل  لحلــو ســاهمتا  نعــامن  والفنــان 
فعــال يف إيصــال رســائل رمزيــة وفنيــة عــن 
رضورة الوعــي بــدور املــرأة والعنايــة بهــا يف 

كل مجــاالت الحيــاة.
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ــرشى  ــابة ب ــه الش ــذي تلت ــباب ال ــداء الش ن
ــاط  ــة الرب ــن هيئ ــة م الجــاي وهــي محامي
ــاب  ــل، والش ــان الطف ــابقة بربمل ــوة س وعض
ــة شــباب  ــس جمعي ــاك وهــو رئي ــم ازن حات
التنميــة املســتدامة الحائــزة عــى جائــزة 
العمــل ألهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم 
املتحــدة وعضــو ســابق بربملــان الطفــل، هــو 
ــاء عــى مختلــف التوصيــات  ــغ بن ــداء صي ن
الشــباب  بهــا  تقــدم  التــي  واملقرتحــات 
الحملــة  فعاليــات  مختلــف  يف  املنخــرط 
الوطنيــة الســابعة عــر لوقــف العنــف 

ــاء.  ــد النس ض

نداء الشباب لوقف العنف ضد النساء والفتيات

ومتيــزت النــدوة الختاميــة للحملــة الســابعة 
لوقــف  الشــباب  »نــداء  بإطــالق  عــر 
الــذي  النســاء والفتيــات«  العنــف ضــد 
ــن،  ــن كال الجنس ــباب م ــرص الش ــم ح يرتج
ــع املســتقبل  ــة يف صن عــى املشــاركة الفاعل
ــى  ــه ع ــا إلرغام ــه، تجنب ــع إلي ــذي يتطل ال
ويؤكــد  اآلخــرون،  لــه  يصنعهــا  حيــاة 
ــتأقلم  ــه عــى الـ عــى دور الشــباب  وقدرت
ــة يف إحــداث  ــع واملســاهمة  اإليجابي الري
التغيــري الثقــايف و االجتامعــي الحامــل لقيــم 
املســؤولية واملســاواة والعــدل واإلنصــاف 
النمــوذج  وتدعيــم  إلنجــاح   كمدخــل 

التنمــوي الجديــد املنشــود ببلدنــا.
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ــات عــى  مــن جهــة أخــري، أكــدت التوصي
واملواثيــق  االتفاقيــات  احــرتام  إلزاميــة 
الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب يف 
الجانــب املتعلــق باحــرتام وإعــامل بنــود 
التريعــات  ومالءمــة  االتفاقيــات  هــذه 
أكــدت عــى رضورة  لهــا. كــام  الوطنيــة 
تقويــة قــدرات الفاعلــن املعنيــن بتكريــس 
بالحاميــة  واملكلفــن  النســاء  حقــوق 

للنســاء. القانونيــة 

وفيــام يــيل أهــم التوصيــات التــي انبثقــت 
عــن اللقــاءات والنــدوات املنظمــة يف إطــار 
الحملــة الســابعة عــر لوقــف العنــف ضــد 

النســاء والفتيــات:

توصيات الحملة الوطنية السابعة عشر لوقف 
العنف ضد النساء

أفــرزت الحملــة الوطنيــة الســابعة عــر 
لوقــف العنــف ضــد النســاء جملــة مــن 
إليهــا  خلصــت  والتوصيــات  املقرتحــات 
مجمــوع املناظــرات واللقــاءات املنظمــة 
عــى املســتوى الجهــوي واملحــيل. واملالحــظ 
ــى  ــت ع ــات انصب ــنة، أن التوصي ــذه الس ه
والسياســات  للربامــج  الــرتايب  التنزيــل 
النســاء  العنــف ضــد  املتعلقــة مبحاربــة 
والدفــع نحــو التعجيــل بإحــداث التمثيليات 
الجهويــة أو املحليــة للمؤسســات املعنيــة 
بأوضــاع النســاء والفتيــات والشــباب متاشــيا 

ــعة.  ــة املوس ــل الجهوي ــع تنزي م

التوصيات الخاصة بالمنظومة القانونية

مراجعة التريعات وتعديل النصوص 	 
التي تكرس التمييز بن النساء والرجال 

وسن تريعات 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؛

إحداث محاكم مختصة يف قضايا العنف 	 
ضد النساء؛

تحين املسطرة الجنائية والقانون 	 
الجنايئ يف ضوء املستجدات القانونية 

والديناميكية التي يعرفها املجال 

الحقوقي باملغرب؛

تجميع كل القوانن ذات الصلة بالعنف 	 

ضد النساء يف مدونة خاصة بحقوق 

النساء؛

إخراج النصوص التنظيمية الخاصة 	 

بقانون العاملين االجتامعين؛
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أجرأة القوانن التي تروم معاقبة مرتكبي 	 
العنف ضد النساء؛

اتخاذ التدابري الالزمة واإلرساع يف التبليغ 	 
والتنفيذ يف امللفات املتواجدة لدى 

النيابة العامة؛
تعين نواب متخصصن يف ظاهرة العنف 	 

ضد النساء واألطفال؛
إرشاك قضاة النيابة العامة يف التحسيس 	 

والتوعية؛
العمل عى 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 بعن 	 
االعتبار يف سن التريعات املناهضة 

للعنف؛
إدراج دور املساعدة االجتامعية يف 	 

قانون العنف؛
تفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل 	 

أشكال التمييز؛ 
تكوين املكلفن بتنفيذ القانون 103.13 : 	 

القضاة، واملحامون، واملوظفون والعدول؛
اعتامد الخصوصية واالستعجالية يف 	 

قضايا املرأة املعنفة؛ 

تفعيل التنسيق بن جميع املتدخلن: 	 
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 الجني يف 

جميع أماكن العمل؛

إلزامية تطبيق مدونة الشغل والنصوص 	 

التريعية التي متنع التمييز ضد 

العامالت وتحمي حقوقهن؛
توفري آليات الحامية لألطفال يف 	 

املؤسسات التعليمية، من قبيل إحداث 
خاليا االستامع عى 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 الرطة والدرك والقضاء ووزارة 	 
الصحة والقطب االجتامعي يف توفري 
املعلومات والرعاية الكاملة لحقوق 

املرأة املعنفة.
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واللوجستيكية مبا يسمح لها بإنتاج 
دعامات تواصلية عى مختلف املنصات 

اإلعالمية؛
العمل عى مراجعة املقررات والربامج 	 

التعليمية من كل مظاهر التمييز الذي 
يطال النساء؛

تكريس مفاهيم تبادل األدوار داخل 	 
األرسة يف املقررات الدراسية؛

تثمن 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 عى توفري 

اإلمكانيات املادية واملوارد البرية 
املتخصصة واملتفرغة الشتغالها؛ 

تخصيص حصص توعوية حول حقوق 	 
اإلنسان للتصدي لثقافة العنف عى 

مدار السنة؛  
إعادة النظر يف نظم الرتبية داخل األرسة 	 

املغربية؛  
تفعيل النوادي املدرسية لالشتغال عى 	 

العنف ضد النساء والفتيات؛
 تنظيم األنشطة املوازية باملؤسسات 	 

الرتبوية؛

التوصيات الخاصة بالمنظومة التعليمية

الرتكيز عى 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 املتعلمن 	 

مقاربن بالنظري فيام يخص التوعية 
والتحسيس؛

نر 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 )نر ثقافة حقوق 
اإلنسان، إعداد خطة إعالمية وتربوية 

وتواصلية حول نر ثقافة حقوق 
االنسان واملساواة بن الجنسن(؛

دعم األندية الرتبوية بالوسائل املادية 	 
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التوصيات الخاصة بالمنظومة الدينية

املؤسســات 	  متثيليــة  عــى  الحــرص 
الرعيــة والدينيــة يف تشــكيل الخاليــا 
واملحليــة؛ والجهويــة  الوطنيــة  واللجــان 

إلقــاء 	  عــى  والوعــاظ  األمئــة  حــث 
املــرأة  خطــب ودروس حــول تكريــم 
وذم العنــف املــامرس تجاههــا بصفــة 

مســتمرة؛
تحســيس املــرأة بحقوقهــا وواجباتهــا 	 

يف  املــرأة  ملكانــة  االعتبــار  وإعــادة 
الدينيــة؛ الناحيــة  مــن  املجتمــع 

تنظيــم دورات تكوينيــة لالمئــة والوعــاظ 	 
ــول  ــن ح ــدين الديني ــدات واملرش واملرش

الحقــوق اإلنســانية للنســاء؛

ــالق 	  ــم واألخ ــيخ القي ــى ترس ــل ع العم
ــب  ــي لتجن ــوازع الدين ــى ال ــز ع والرتكي

الوقــوع يف العنــف؛
ــة 	  العمــل عــى تغيــري املفاهيــم الذكوري

ــال  ــا لرج ــع مل ــة املجتم ــخة يف بني املرتس
الديــن مــن دور أســايس يف منظومــة بنــاء 
ــلوكيات  ــن الس ــة وتحس ــكار مجتمعي أف

وتغيريهــا؛
عــدم االقتصــار عــى الفــرتة املرتبطــة 	 

التوعيــة  إدراج  أجــل  مــن  بالحملــة 
الدينيــة؛ الخطــب  الظاهــرة يف  بخطــورة 

التوصيات الخاصة بالمنظومة اإلعالمية

ــرة 	  ــة ظاه ــالم يف محارب ــة دور اإلع تقوي
العنــف ضــد النســاء؛

العمــل عــى تحســيس املجتمــع بظاهــرة 	 
العنــف ضــد النســاء عــرب وســائل اإلعــالم 

ومواقــع التواصــل االجتامعي؛
ــة 	  ــور النمطي ــك الص ــى تفكي ــل ع العم

التــي  الذكــوري  الفكــر  عــى  املبنيــة 
مــام  الرجــال  كــام  النســاء  تحملهــا 
ينعكــس عــى تربيــة األبنــاء وتنشــئتهم؛ 

اعتــامد خطــة إعالميــة وطنيــة ملناهضــة 	 
العنــف ضــد املــرأة وتعزيــز حقوقهــا 

ــة؛  ــا املجتمعي وأدواره

املــرأة 	  صــورة  تحســن  عــى  العمــل 
يف وســائل اإلعــالم مــن خــالل برامــج 
تثقيفيــة حــول رضورة إلغــاء التمييــز 

املــامرس ضــد النســاء؛
إطــالق حمــالت للتوعيــة بحقــوق املــرأة 	 

الوطنيــة  والقوانــن  التريعــات  يف 
ســيادة  مبــدأ  ترســيخ  عــى  والرتكيــز 
الثقافيــة  األمنــاط  لتغيــري  القانــون 
املــرأة؛ العنــف ضــد  املتســامحة مــع 

تســلط 	  تحسيســية  كتيبــات  إعــداد 
العنــف؛ ظاهــرة  عــى  الضــوء 

إنجاز برامج تلفزيونية ومرحيات حول 	 
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تنظيم دورات تدريبية للصحفين 	 
املحلين واملرفن عى 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 اإلعالمين والصحافين حول 	 

حقوق النساء وقيم املساواة؛ 
تفعيل دفرت التحمالت لإلعالم السمعي 	 

البري؛
تأهيل اإلعالم اإللكرتوين للمساهمة يف 	 

مناهضة العنف ضد النساء؛

التوصيات الخاصة بالسياسات العمومية 

وضــع اســرتاتيجية واضحــة وشــمولية 	 
يف  يشــارك  العنــف  ظاهــرة  ملحاربــة 
صياغتهــا كل الفاعلــن املعنيــن بظاهــرة 

ــاء؛ ــد النس ــف ض العن
املعنفــات 	  النســاء  إنشــاء دور إليــواء 

مــع  خاصــة  الــرتايب  املســتوى  عــى 
للجهــات؛ الجديــد  التوســع 

املتعــددة 	  املجانيــة  الخدمــات  توفــري 
االختصاصــات للنســاء ضحايــا العنــف 
وأطفالهــن وأرسهــن يف مختلــف املناطق 
وإنشــاء مكاتــب إرشــاد يف محاكــم األرسة 
لتوعيــة الســيدات بحقوقهــن قبــل عقــد 

ــزواج؛ ال
فــرتة 	  يف  للشــباب  القانونيــة  التوعيــة 

اخضاعهــم  عــى  والعمــل  الخطوبــة 
عــى  للتعــرف  تكوينيــة  لــدورات 
الحقــوق والواجبــات داخــل مؤسســة 

الــزواج؛

االســتامع 	  مراكــز  قــدرات  تقويــة 
ــي يف  ــب االجتامع ــن القط ــة م املدعوم

القانــوين؛ املجــال 
للنســاء 	  املعنــوي  الدعــم  تقديــم 

العنــف؛ ضحايــا  واألطفــال 
ــا 	  ــرأة اقتصادي ــن امل ــج لتمك ــع برام وض

واجتامعيــا؛
وتخصيــص 	  النــوع  ميزانيــة  تفعيــل 

الجامعيــة،  املجالــس  يف  للنــوع  ميزانيــة 
ــل 	  ــة كحــل بدي ــل الوســاطة األرسي تفعي

ــة؛  ــات األرسي ــري النزاع لتدب
تفعيــل دور الفاعلــن والهيئــات املنتخبــة 	 

ــود  ــة وج ــل يف حال ــص التدخ ــام يخ في
حــاالت عنــف ضــد النســاء؛

وطنيــة 	  آليــة  وضــع  عــى  العمــل 
للتنســيق بــن الجمعيــات العاملــة يف 

املــرأة. ضــد  العنــف  مجــال 
ــات 	  ــل آلي ــباب داخ ــة الش ــز متثيلي تعزي

ــاور؛ التش
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معالجــة ظاهــرة العنــف مــن الجوانــب 	 
وعــدم  واالقتصاديــة  السوســيولوجية 

ــة؛ ــة القانوني ــى املقارب ــار ع االقتص
ــغيل 	  ــدف لتش ــة ته ــج وطني ــع برام وض

ــاء؛ النس
تفعيــل دور لجــن الصحــة والســالمة 	 

ــة؛ ــرأة العامل ــة امل ــل حامي ــن أج ــة م املهني
املرافــق 	  مــن  بنيــة  توفــري  رضورة 

والتدابــري  الروريــة  االجتامعيــة 
أماكــن  داخــل  والوقائيــة  الحامئيــة 
القطاعــات  بعــض  يف  خاصــة  العمــل 
التــي يكــون للعمــل فيهــا آثــار عــى 

العامــالت؛ صحــة 
ــن النســاء العامــالت 	  العمــل عــى تكوي

مــن  والتمكــن  بحقوقهــن  للتعريــف 
ــا؛ ــاع عنه ــات الدف آلي

ــم اســتخدام 	  اســتكامل الخطــوات لتعمي
قاعــدة بيانــات موحــدة خاصــة بقضايــا 
العنــف ضــد املــرأة، والتنســيق املســتمر 
بــن جميــع املؤسســات املعنيــة بقضايــا 
الدعــم  لتوفــري  املــرأة  ضــد  العنــف 

ــة؛ ــرأة املعنف للم
التنســيق بــن جميــع املتدخلــن وتبــادل 	 

الخــربات والتجــارب؛
التعريــف بــأدوار مختلــف املتدخلــن 	 

ــاء؛ ــد النس ــف ض ــا العن ــن بقضاي املعني
وتكافــؤ 	  املســاواة  تفعيــل دور هيئــة 

الجامعــات؛  عــى مســتوى  الفــرص 
ــة 	  ــؤرشات الوطني ــم وامل ــد املفاهي توحي

بــن كل القطاعــات املعنيــة مبناهضــة 
ــاء؛ ــد النس ــف ض العن

ــاء 	  ــل بالنس ــم التكف ــري ونظ ــع معاي وض
ضحايــا العنــف وتحديــد ســلة الخدمــات 

ــف عــى  ــا العن األساســية للنســاء ضحاي
ــة؛ مســتوى كل جه

ــة 	  ــة ملناهض ــرتاتيجية الوطني ــورة االس بل
ــوي؛ ــور جه ــاء مبنظ ــد النس ــف ض العن

وضــع مــؤرشات جهويــة لتقييــم الخطــة 	 
الحكوميــة إكــرام2؛

ومقاربــة 	  الحقوقيــة  املقاربــة  إدمــاج 
النــوع االجتامعــي يف مختلف السياســات 

ــة؛  ــج التنموي ــة والربام العمومي
مختلــف 	  بــن  والتنســيق  االلتقائيــة 

الخاصــة  القطاعيــة  االســرتاتيجيات 
االجتامعــي؛ باملجــال 

ــج 	  ــة والربام ــات الحكومي ــم السياس تقيي
التنمويــة وقيــاس أثرهــا عــى النســاء 

ــف؛  ــا العن ضحاي
البنيــة 	  وتفعيــل  بتوســيع  التعجيــل 

الحتضــان  املؤسســاتية  التحتيــة 
واســتيعاب النســاء والفتيــات املعنفــات؛

ــددة يف 	  ــة متج ــورة رؤي ــى بل ــل ع العم
ــر؛  ــة الظواه معالج

إدمــاج النــوع االجتامعــي يف معالجــة 	 
الظاهــرة؛ 

إعــادة النظــر يف نظــم الرتبيــة داخــل 	 
تقــام  التــي  الخاصــة  املغربيــة  االرسة 

عــى التمييــز عــرب التأهيــل؛ 
الســليمة 	  االجتامعيــة  العالقــات  دعــم 

داخــل الفضــاءات العامــة واملؤسســات 
الرتبويــة والتوعويــة حــول أهميتهــا؛

ســن سياســة شــمولية مندمجــة دامجــة 	 
للشــباب، حيــث يصبــح مبقتضاهــا يف 
صلــب االهتــامم مــن كل املناحــي ســواء 
الرياضيــة، أو الخاصــة بالتعليــم والرتبيــة 

عــى حقــوق اإلنســان؛
ــات 	  ــل آلي ــباب داخ ــة الش ــز متثيلي تعزي

ــاور؛ التش
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إحــداث مراكــز إيــواء النســاء ضحايــا 	 
العنــف عــى صعيــد الجهــة؛

إحــداث مرصــد جهــوي لتتبــع هــذه 	 
الظاهــرة؛

ــى 	  ــان ع ــة اإلدم ــز محارب ــداث مراك إح
ــة؛ ــتوى الجه مس

إعــداد مخطــط للتكويــن املســتمر يف 	 
مجــال حقــوق النســاء؛

العمــل عــى تحديــد املتدخلــن خصوصــا 	 
السياســات  لتفعيــل  املنتخبــن  مــن 
العنــف  مبحاربــة  الخاصــة  العموميــة 

ــاء؛ ــد النس ض
املــرأة 	  متطلبــات  اســتحضار  رضورة 

العموميــة  السياســات  يف  القرويــة 
ملناهضــة العنــف ضــد النســاء يف املجــال 

القــروي؛
ــا 	  ــالت النســاء ضحاي ــة عائ دعــم ومواكب

ــف؛ العن
ــي  للنســاء املعنفــات)ة( 	  ــم النف الدع

ــلوكيات؛ ــى الس ــتغال ع ــالل االش ــن خ م

إعــادة النظــر يف نظــام املجلــس الوطنــي 	 
لألخــذ  الجمعويــة  والحيــاة  للشــباب 
بعــن االعتبــار ظاهــرة العنــف ضــد 
املــرأة لــيك تكــون لــه متثيليــات محليــة، 

ــة؛ ــة ووطني ــة، جهوي إقليمي
معالجــة ظاهــرة العنــف مــن الجوانــب 	 

وعــدم  واالقتصاديــة  السوســيولوجية 
ــة؛ ــة القانوني ــى املقارب ــار ع االقتص

ــة 	  ــات ملحارب ــري العقلي ــى تغي ــل ع العم
ــرة، الظاه

مناصــب 	  تبــوا  مــن  املــرأة  متكــن 
ــري  ــا مــن تغي املســؤولية مــام يســمح له

النمطيــة،  الصــورة 
 التنســيق بــن جميــع املتدخلــن وتبــادل 	 

ــربات والتجارب، الخ
ــن 	  ــع املتدخل ــن جمي رضورة التنســيق ب

منتخبــن  حكوميــة،  قطاعــات  مــن 
ــة  ــدين يف صياغ ــع امل ــات املجتم وجمعي
العنــف  مبحاربــة  املرتبطــة  املشــاريع 

ــاء؛ ــد النس ض

التوصيات الموجهة لهيئات المجتمع المدني

تكويــن مســتمر ملراكــز االســتامع لنســاء 	 
العنــف وكــذا وضــع قوانــن  ضحايــا 
ــز. ــل املراك ــة داخ ــر العامل ــة االط لحامي

ــا 	  ــاء ضحاي ــتقبال النس ــز اس ــم مراك دع
ــا، ــا وتقني ــف مادي العن

للنســاء 	  اإليــواء  مشــكل  حــل  رضورة 
العنــف، ضحايــا 

تفعيــل دور املجتمــع املــدين يف التوعيــة 	 
والتحســيس؛

مختلــف 	  بــن  التنســيق  تعزيــز 
ــة  ــال محارب ــة يف مج ــات العامل الجمعي

النســاء؛ ضــد  العنــف 
ــرتايض يف 	  ــي واالف ــامل الرقم ــتثامر الع اس

التواصليــة  املقاربــة  وتطويــر  تفعيــل 
والتحسيســية حــول الظاهــرة؛

تعزيــز مشــاركة املجتمــع املــدين وتثمــن 	 
التجــارب الرائــدة يف مجــال النهــوض 

ــاء؛ ــوق النس بحق
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ــة 	  ــع بأهمي ــة املجتم ــاهمة يف توعي املس
ــة؛ ــة التنمي ــا يف عملي ــرأة ودوره ــل امل عم

نــر الوعــي القانــوين يف صفــوف النســاء 	 
املعنفات؛

التحسيســية 	  الحمــالت  عــى  الرتكيــز 
الــزواج؛ عــى  للمقبلــن 

واالجتامعــي 	  االقتصــادي  التمكــن 
والثقــايف للشــباب والدفــع بــه للتصــدي 

ومكافحتهــا؛ الظاهــرة  لهــذه 
مــن 	  الوقايــة  حــول  النقــاش  فتــح 

املخــدرات الرتباطــه بالظاهــرة ومدخــل 
العنــف؛ منســوب  الزديــاد 

ــة 	  ــدة يف مناهض ــات جدي ــامد مقارب اعت
العنــف تتــامىش مــع التغــريات التــي 
الرقميــة  كاملقاربــة  املجتمــع  يعرفهــا 

بالنظــري؛ والتثقيــف 
الربامــج 	  مختلــف  يف  الشــباب  ارشاك 

ــف  ــة العن ــة مبناهض ــطة املتعلق واألنش
ضــد النســاء؛

التعريــف مبراكــز اســتقبال املعنفــات 	 
وبالخدمــات التــي توفرهــا؛

التوصيات الخاصة بالجامعات/مراكز البحث

ــر البحــث العلمــي حــول ظاهــرة 	  تطوي
ــف؛ العن

ــايل 	  ــن الع ــق أســالك للتكوي ــداد وخل إع
ــكالية  ــة إش ــول معالج ــات ح يف تخصص

ــف؛ العن
ميدانيــة 	  وأبحــاث  دراســات  إنجــاز 

ضــد  العنــف  حــول  وموضوعاتيــة 
لنســاء؛ ا

مجــال 	  يف  متخصصــة  أطــر  تكويــن 
النســاء؛ ضــد  العنــف  مناهضــة 

خلــق وتعزيــز الــراكات بــن الجامعــات 	 
ــف  ــة العن ــة مبناهض ــات املعني واملؤسس

ضــد النســاء؛
يف 	  الجامعــات  دور  عــى  التأكيــد 

تحســيس وتحصــن الشــباب مــن هــذه 

الظاهــرة؛ 
الجامعــات مــن خــالل إعــداد 	  إرشاك 

إشــكالية  حــول  وتقاريــر  دراســات 
النســاء؛  ضــد  العنــف 

الثقــايف 	  بالجانــب  االهتــامم 
يف  العنــف  لظاهــرة  والسوســيولوجي 
األبحــاث والدراســات املتعلقــة بظاهــرة 

؛  لعنــف ا
اســتثامر الدراســات املنجــزة يف موضــوع 	 

عمليــة  باقرتاحــات  للخــروج  العنــف 
ــف؛ ــة العن ملناهض

ــى 	  ــاز أبحــاث ودراســات تســاعد ع إنج
ــة؛ ــة الذكوري ــك العقلي تفكي

وأمنــاط 	  الســلبية  التمثــالت  محاربــة 
الكليــات؛ داخــل  التفكــري 
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نداء الشباب لوقف العنف ضد النساء والفتيات

بمناسبة اختتام الحملة الوطنية السابعة عشر

تفاعــال مــع أهــداف الحملــة الوطنيــة الســابعة لوقــف العنــف ضــد النســاء والفتيــات 	 
لســنة 2019 التــي أطلقتهــا وزارة التضامــن والتنميــة اإلجتامعيــة واملســاواة واألرسة، 
ــار  ــة، ويف إط ــس الحكوم ــامين، رئي ــن العث ــعد الدي ــيد س ــة للس ــة الفعلي ــت الرئاس تح
رشاكــة واســعة مــع القطاعــات الحكوميــة املعنيــة و جمعيــات املجتمــع املــدين والهيئــات 
ــباب  ــوع« »الش ــول موض ــم، ح ــن وغريه ــالم واملؤثري ــائل اإلع ــة و وس ــة والدولي الوطني
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 	 

ــة  ــا اإلعالمي ــيل، ومنصاته ــي واملح ــتوى الوطن ــى املس ــة ع ــا املنظم ــا ومحطاته مراحله
وخصوصــا وســائل التواصــل االجتامعــي ، هــذه املشــاركة التــي أمثــرت مبــادرات مبتكــرة 
يف التحســيس  والتوعيــة مبخاطــر الظاهــرة و باعتــامد أســاليب جديــدة رياضيــة وفنيــة 

ــة، مســت رشيحــة واســعة مــن املجتمــع،  ومرحي
ــة يف 	  ــع واملســاهمة  اإليجابي ــتأقلم الري ــه عــى الـ ــدا عــى دور الشــباب  وقدرت وتأكي

ــدل  ــاواة والع ــؤولية واملس ــم املس ــل لقي ــي الحام ــايف و اإلجتامع ــري الثق ــداث التغي إح
ــا، ــود ببلدن ــد املنش ــوي الجدي ــوذج التنم ــم النم ــاح  وتدعي ــل إلنج ــاف كمدخ واإلنص

وحرصــا مــن الشــباب مــن كال الجنســن، عــى املشــاركة الفاعلــة يف صنــع املســتقبل الــذي 	 
يتطلــع إليــه، تجنبــا إلرغامــه عــى حيــاة يصنعهــا لــه اآلخــرون،   

ــرط يف 	  ــباب املنخ ــا الش ــدم به ــي تق ــات الت ــات واملقرتح ــف التوصي ــى مختل ــاء ع وبن
ــر، ــابعة ع ــة الس ــة الوطني ــذه الحمل ــب ه ــف جوان مختل

نعلن عى ما ييل:

ــض 	  ــي  وتنه ــي تحم ــتورية الت ــات الدس ــادئ و االلتزام ــى اســتحضار املب ــا ع أوال تأكيدن
بحقــوق اإلنســان  ومنهــا الحقــوق اإلنســانية للنســاء، وخاصــة مــا تعلــق منهــا مبكافحــة 
ــة ألي كان  ــز والعنــف و حظــر املــس بالســالمة الجســدية واملعنوي كافــة أشــكال التميي
مــن طــرف أي شــخص ويف أي مــكان، يف كل أعاملنــا  و جوانــب حياتنــا الدراســية واملهنيــة  
ــا  ــا ورؤان ــة تصوراتن ــا مراجع ــة وغريهــا، وعــى ضوئه ــة والسياســية واالجتامعي والرياضي
وســلوكياتنا و متثالتنــا كشــباب منخــرط يف بنــاء منظومــة القيــم والحقــوق التــي أســس 

لهــا الدســتور،



86

رفضنــا القاطــع لــكل أســاليب اللجــوء للعنــف والتمييــز كأداة للســيطرة أو التضييــق أو 	 
إبــراز 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 التريح 	 

العلنــي مبامرســته ونــره  عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي ومــا يرافقــه مــن تجــرء عــى 
قيــم العيــش املشــرتك و تجاهــل للمقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة ؛  

ــي 	  ــة الت ــة و اإللكرتوني ــمعية والبري ــة الس ــائل اإلعالمي ــة كل الوس ــى إدان ــا ع إجامعن
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 
ــات  ــات واإلتفاقي ــن والتريع ــف القوان ــريب ومختل ــتور املغ ــا الدس ــام حصنه ــراد ك االف

الدوليــة التــي انخــرط فيهــا املغــرب؛
وســائل 	  الســتثامر   الجنســن،  كال  مــن  املغــريب،  الشــباب  رشائــح  لكافــة  دعوتنــا 

التكنولوجيــات الحديثــة وخصوصــا وســائل التواصــل االجتامعــي للرتويــج لقيــم التعايــش 
ــات يف الفضــاء  ــق عــى النســاء والفتي ــق محــاوالت التضيي ــف وتطوي والتســامح والالعن
األزرق أو نــر قيــم العنــف والتطــرف، مــع العمــل عــى ابتــكار حلــول جديــدة للتوعيــة 

ــا   ــا وجهوي ــن وطني ــن العمومي ــع الفاعل ــة م والتحســيس يف إطــار رشاك
دعوتنــا للشــباب املغــريب لتحصــن ســلوكه بتملــك املنظومــة القانونيــة والحقوقيــة 	 

املؤطــرة لجهــود مكافحــة العنــف ضــد النســاء واالتجــار بالبــر وحاميــة الحيــاة الخاصــة 
وغريهــاـ، واملســاهمة يف نرهــا  ملــا لهــا مــن أبعــاد  حامئيــة و بيداغوجيــة  و تربويــة 

ــع؛ يف املجتم
دعــوة كافــة املســؤولن الحكوميــن والفاعلــن بالجهــات والجامعــات الرتابيــة واملؤسســات 	 

الوطنيــة والهيئــات الحزبيــة والجمعويــة والدوليــة  إلدراج قضايــا مناهضــة العنــف 
ــباب  ــة للش ــاريع املوجه ــرتاتيجيات واملش ــج واالس ــف الربام ــا يف مختل ــز عرضاني والتميي
بشــكل راتــب، مــع ايــالء االهتــامم الــالزم الرشاكــه يف البلــورة والتنفيــذ والتتبــع والتقييــم 
ومتكينــه مــن الفــرص واملهــارات واالمكانيــات الســتثامر قدراتــه يف االبــداع واالبتــكار يف 

عمليــات التغيــري الثقــايف والرتبــوي املدمــج لحقــوق اإلنســان؛
ــتدامة 	  ــاريع مس ــادرات ومش ــرح مب ــباب لط ــال الش ــة يف مج ــات العامل ــوة الجمعي دع

ــم، ــباب ولفائدته ــرف الش ــن ط ــرة م ــرق مبتك ــز بط ــف والتميي ــرة العن ــج ظاه تعال
ــة التعبئــة املجتمعيــة املنــارصة للحقــوق اإلنســانية للنســاء خــارج 	  التأكيــد عــى مواصل

إطــار الحملــة واقــرتاح مشــاريع عــى الفاعلــن مــع إعــامل الرصــد مــا أمكــن لــكل حــاالت 
العنــف التمييــز والتبليــغ عنهــا لــدى األجهــزة املختصــة.



اللقاء الوطني الختتام :

الحملة الوطنية الــ 17 لوقف العنف 
ضد النساء والفتيات

حول موضوع: 
»الشباب شريك في مناهضة العنف ضد 

النساء والفتيات«
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كلمة السيد رئيس الحكومة

بمناسبة إطالق الحملة 17 لوقف العنف ضد 
النساء

حول موضوع: 

»الشباب شريك في مناهضة العنف ضد 
النساء والفتيات«

الجمعة 29 نونبر 2019 

بسم هللا الرحمان الرحيم

السيدات والسادة الوزراء؛

الحضور الكريم

ــد  ــف ض ــف العن ــة 17 لوق ــة الوطني ــالق الحمل ــات إط ــوم فعالي ــرأس الي ــب يل أن أت يطي
ــاء«  ــد النس ــف ض ــة العن ــك يف مناهض ــباب رشي ــوع: الش ــول موض ــم ح ــي تنظ ــاء الت النس
وتحــت شــعار:« الشــباب متحديــن وللعنــف ضــد النســا رافضــن«،  ألجــدد عــزم الحكومــة 
القــوي عــى مواجهــة هــذه الظاهــرة بــكل الوســائل القانونيــة والثقافيــة  والرتبويــة والفنيــة 

ــة وغريهــا. واإلبداعي
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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 
ــف  ــة العن ــبعة بثقاف ــال متش ــأة أجي ــاهم يف نش ــي وتس ــتقرار األرسي واالجتامع ــدد االس ته

ــة. التــي ننبذهــا يف كل املجــاالت واألزمن

 أنــوه كذلــك باختيــار موضــوع »الشــباب رشيــك يف مناهضــة العنــف ضــد النســاء«، وأعتــرب 
أنــه قــد آن األوان بعــد مــرور أزيــد مــن عقديــن عــى انخــراط املغــرب يف مجابهــة هــذه 
ــع  ــاث مناب ــة الجتث ــة الوقائي ــز املقارب ــا نحــو تعزي ــا جميع الظاهــرة، إىل أن نحــول اهتاممن
ــة  ــود مكافح ــباب يف جه ــال والش ــى إرشاك الرج ــز ع ــك بالرتكي ــذوره، وذل ــن ج ــف م العن
العنــف والتمييــز و ترجمــة اإلميــان بدورهــم كــركاء إىل إجــراءات وبرامــج فعليــة.  فالتغيــري 
ــاب  ــم يف غي ــة، ال ميكــن أن يت ــة الوقائي ــر املقارب ــذي ننشــده لتطوي ــايف واالجتامعــي ال الثق
نصــف املجتمــع املعنــي بشــكل مبــارش  أو غــري مبــارش  بالعمــل عــى تغيــري  التمثــالت و 

الســلوكات والتصــورات اتجــاه النســاء. 

ــة يف  ــئة االجتامعي ــوات التنش ــاء أدوار كل قن ــادة إحي ــى رضورة إع ــد ع ــدد التأكي ــام أج ك
األرسة واملدرســة واإلعــالم وغريهــا. و أطلــب باملناســبة مــن الســيد وزيــر الرتبيــة والتعليــم 
ليواصــل جهــوده ويطورهــا إلدراج الرتبيــة عــى قيــم الحــوار ونبــذ العنــف وقيــم املواطنــة 
ــر األوقــاف  ــذ التعليــم األويل، وكذلــك الشــأن بالنســبة للســيد وزي يف املناهــج املدرســية من
والشــؤون اإلســالمية الــذي ننــوه باإلهتــامم الــذي يوليــه للموضــوع و نهيــب بــه أن يســتثمر  
كل اإلمكانيــات املهمــة التــي طورهــا قطاعــه يف إدمــاج مبــادىء  املســاواة والتعايــش عــى 
ــداع  ــع إب ــة م ــس العلمي ــي وأنشــطة املجال ــج اإلرشــاد الدين ــودة والرحمــة يف برام ــم امل قي

اســاليب جديــدة الســتهداف الناشــئة وإرشاكهــا يف التغيــري املنشــود. 

ولرفــع التحديــات املرتبطــة مبناهضــة الظاهــرة نتطلــع إىل أن يصبــح شــأن مناهضــة العنــف 
ــى  ــن وع ــات و كل الفاعل ــا  كل القطاع ــه فعلي ــرط في ــا تنخ ــأنا  مجتمعي ــاء ش ــد النس ض
ــة  ــة والثقافي ــات الفني ــي وأن توظــف اإلبداع ــايف واإلعالم ــل الثق ــون يف الحق رأســهم العامل
وقنــوات التواصــل اإلعالمــي يف نبــذ العنــف بــكل أشــكاله ونــر قيــم اإلحــرتام و املســاواة 

بــن الجنســن كــام أســس لهــا الدســتور املغــريب .

ــادة الرشــيدة لصاحــب  ــا مبــا راكمــه مــن مكتســبات و  تجــارب رائــدة تحــت القي  إن بلدن
ــه، يف مجــال النهــوض وحاميــة حقــوق اإلنســان  ــة امللــك محمــد الســادس نــره الل الجالل
ــي  ــي الحام ــايف واالجتامع ــول الثق ــان التح ــب ره ــى كس ــادر ع ــرأة لق ــوق امل ــا وحق عموم

ــة. ــم والداعــم ملســرية املســاواة والتنمي للقي
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حضرات السيدات والسادة؛

ــة   ــة و الدولي ــه الوطني ــاء بالتزامات ــرب للوف ــا  املغ ــن خالله ــعى م ــي يس ــة الت إن الدينامي
ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الدولي ــي يف املنظوم ــه الطوع ــتكامل انخراط ــدؤوب الس ــه ال وعمل
مــن خــالل مصادقتــه عــى جــل االتفاقيــات والعهــود الدوليــة ذات الصلــة بحاميــة املــرأة، 
ــق  ــون 103.13 املتعل ــا  القان ــن أهمه ــورة م ــة متط ــة مغربي ــانة قانوني ــوم برتس ــزز الي تتع
مبحاربــة العنــف ضــد النســاء، الــذي مكــن املغــرب مــن التوفــر عــى نــص معيــاري 
ــة  ــة القانوني ــا مــن رشوط وضوابــط الحامي متامســك وواضــح كفيــل بضــامن الحــدود الدني
للنســاء ضحايــا العنــف، وخلــق آليــات مؤسســاتية ومندمجــة للتكفــل، تعمــل وفــق قواعــد 
ــف  ــح والســليم نحــو مختل ــه الصحي ــة الالزمــة والتوجي محــددة مــن شــأنها ضــامن املواكب
ــا  ــا، مــع الحــرص عــى ضــامن رسعــة التدخــالت ونجاعته ــوج إليه ــات املتاحــة والول الخدم
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 5 شــتنرب 2019، التــي نأمــل أن تســاهم مــن داخــل الصالحيــات 
املوكولــة لهــا بحكــم القانــون، يف تطويــر التواصــل والتنســيق بــن مختلــف التدخــالت 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..  

كــام أننــا نتابــع باهتــامم بالــغ مســار تنفيــذ القانــون 103.13  ونأمــل أن يســود التعــاون بــن 
مختلــف الفاعلــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون ومختلــف الســلطات لضــامن تقييــم ملختلــف 
جوانــب هــذا القانــون آخذيــن بعــن اإلعتبــار املرامــي الســامية املتمثلــة يف تجويــد خدمــات 
التكفــل مبســتوياتها الوطنيــة والجهويــة واملحليــة  وتيســري ولــوج النســاء للعدالــة والقطــع 

مــع اإلفــالت مــن العقــاب.

ــهم  ــى رأس ــة وع ــة املجتمعي ــذه التعبئ ــد يف ه ــب أو بعي ــن قري ــاهم م ــن س ــكر كل م أش
ــري  ــا يف مســرية التغي ــوا عــى أن الفــن الهــادف ميكــن أن يكــون فارق ــن برهن ــون الذي الفنان

ــه. ــع إلي ــذي نتطل ــايف ال الثق

 أمتنــى أن تحقــق هــذه الحملــة الســابعة عــر النتائــج املرجــوة لهــا وأن تســاهم يف تعبئــة 
الشــباب والناشــئة يف كل مناطــق املغــرب ويف متريــر مقومــات العيــش املشــرتك بــن الجنســن 

يف كل الفضــاءات.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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نص كلمة السيدة جميلة المصلي

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية 
والمساواة واألسرة

26 دجنبر 2019 - الرباط 

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة ممثيل القطاعات الحكومية

السيدات والسادة ممثيل املؤسسات الوطنية

السيدات والسادة ممثيل الهيئات الدبلوماسية واملنظامت الدولية

السيدات والسادة ممثيل األحزاب السياسية والنقابات

السيدات والسادة الربملانيون والربملانيات

السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

الســيدات والســادة أعضــاء املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء وأعضــاء املرصــد الوطنــي 
لصــورة املــرأة يف اإلعــالم 

السيدات والسادة ممثيل املجتمع املدين

السيدات والسادة ممثيل وسائل اإلعالم
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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 والعريــن نونــرب إىل غايــة الســابع والعريــن 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 الـــــ25 نونــرب مــن كل ســنة.

وهــي مناســبة لتقديــم حصيلــة اللقــاءات والنــدوات الجهويــة التــي نظمتهــا الــوزارة عــى 
ــوع  ــة وموض ــة خاص ــنة بصف ــذه الس ــوع ه ــق موض ــت بعم ــي ناقش ــرتايب والت ــتوى ال املس
ــائل  ــع يف وس ــكل واس ــوع بش ــاول املوض ــع تن ــا م ــموليته، تزامن ــاء يف ش ــد النس ــف ض العن
اإلعــالم الســمعية البريــة واملقــروءة لإلحاطــة بــكل جوانبــه وإبــراز الجهــود املبذولــة مــن 

ــن املعنيــن يف هــذا املجــال. طــرف كل الفاعل

أيها الحضور الكريم:

ننظــم اليــوم اللقــاء الوطنــي الختامــي للحملــة الوطنيــة التحسيســية الســابعة عــر لوقــف 
العنــف ضــد النســاء برســم ســنة 2019، والتــي 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 
ــابات  ــن ش ــان ه ــب األحي ــف يف أغل ــا العن ــرزت أن ضحاي ــي أف ــاء، والت ــد النس ــف ض العن
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 وبانخــراط كبري 
لجميــع الفاعلــن وطنيــا وجهويــا ومحليا، ميثلــون مختلــف القطاعات واملؤسســات الوطنيــة وكذا 
هيئــات املجتمــع املــدين ووســائل اإلعــالم، مــع توظيــف الكفــاءات اإلبداعيــة للفنانــن املغاربــة 
الذيــن ســامموا بأعاملهــم يف نــر رســالتنا عــى نطــاق واســع بــن جميــع فئــات املجتمــع. كــام 
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 
ــة  2000  ــة والجهوي ــدوات الوطني ناهــز العــدد اإلجــاميل لعمــوم املشــاركات واملشــاركن يف الن

مشــارك ومشــاركة وبلغــت نســبة مشــاركة الشــباب 61%. 

أيها الحضور الكريم 

لقــد جــاء تنظيــم الحملــة الوطنيــة التحسيســية الســابعة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء، 
ــوض  ــروم النه ــي ت ــازات الت ــن اإلنج ــة م ــا ملجموع ــق بالدن ــز بتحقي ــي متي ــياق وطن يف س
ــروع يف  ــم ال ــث ت ــن، حي ــامرس ضده ــف امل ــكال العن ــة كل أش ــوق النســاء ومناهض بحق
تفعيــل إطــار قانــون متكامــل يُجــرم ويعاقــب ويحمــي النســاء مــن جميــع أشــكال العنــف 
ويحــدث مجموعــة مــن اآلليــات التكفليــة باملعنفــات مــن النســاء، ويف نفــس الســياق ووعيــا 
ــال  ــة فض ــه ومواكب ــتامع وتوجي ــتقبال واس ــن اس ــل م ــات التكف ــة خدم ــوزارة بأهمي ــن ال م
عــن اإليــواء أرشفــت الــوزارة براكــة مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي عــى إحــداث وتجهيــز 

مجموعــة مــن الفضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء تغطــي كافــة أنحــاء الــرتاب الوطنــي.

وعــى مســتوى تطويــر املعرفــة مبوضــوع العنــف، تعمــل الــوزارة عــى اســتثامر معطيــات 
البحــث الوطنــي الثــاين حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء، حيــث مُيّكــن هــذا البحــث مبــا 
ــة  ــا موزع ــة وطني ــداد خريط ــن إع ــة م ــة ودقيق ــات حديث ــات وإحصائي ــن بيان ــه م يتضمن
حســب الجهــات واألقاليــم، ومــن شــأن توفــري هــذه املعطيــات اإلســهام يف نجاعة االســتهداف 
املجــايل خاصــة مــع التوجــه الــذي اختــاره املغــرب يف اعتــامد التدبــري الجهــوي كخيــار  تنموي 
ــف الربامــج  ــن مختل ــدا يضمــن تنســيقا أكــرب ب ــريي، مــن شــأنه أن يقــدم إطــارا جدي وتدب
ــرة  ــدي لظاه ــة إىل التص ــة الهادف ــرتاتيجيات الوطني ــتوى االس ــى مس ــذا ع ــطة، وك واألنش

العنــف املــامرس 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 غــري ما مناســبة أنــه عى قدر املســؤولية متمســك 
بجــذوره وهويتــه ومتشــبث بثوابتــه. كــام متيــزت حملة هذه الســنة ببــث وصالت تحسيســية يف 
القنــوات الوطنيــة ووســائل التواصــل اإلجتامعــي بأســاليب وطــرق شــبابية امتزجت فيهــا جاملية 

الكلامت ومعانيهــا بالحــس املوســيقي وُعمق الرســالة.



95

أيها الحضور الكريم:

ــة التحسيســية الســابعة عــر لوقــف العنــف ضــد النســاء، ويســتمر  ــوم الحمل ــم الي نختت
ــة عــى املســتوين االســرتاتيجي  ــارشه قطاعــات ومؤسســات الدول ــذي تب العمــل اليومــي ال
وامليــداين، وكــام تفاعلــت الحكومــة يف الســابق مــع التوصيــات التــي رُفعــت خــالل الحمــالت 
الســابقة، ستشــكل املقرتحــات والتوصيــات املنبثقــة عــن حملــة هــذه الســنة خارطــة طريقــة 
ــاريك  ــل التش ــة العم ــبات ومواصل ــن املكتس ــز وتثم ــل تعزي ــن أج ــب م ــتقبل القري يف املس
للتصــدي لهــذه الظاهــرة، وبنــاء مجتمــع يحــرتم الحقــوق اإلنســانية للمــرأة كــام أســس لهــا 
دســتور اململكــة، ويؤســس لثقافــة الالعنــف التــي تليــق بحضارتنــا وتاريــخ بالدنــا. وختامــا 

أجــدد الشــكر لركائنــا:

حكومة مملكة بلجيكا؛	 
صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA؛	 

وإىل جميــع رشكائنــا مــن قطاعــات حكوميــة وجمعيــات املجتمــع املــدين ومؤسســات وطنيــة 
ومنتخبــن ووســائل اإلعــالم؛ 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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صور الحملة 17 من مختلف الجهات واألقاليم
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