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السياق العام
تثمينا للمكتسبات التي يشهدها السياق الوطني املدعومة باإلرادة السياسية واملجتمعية للقضاء عىل كافة 

أشكال العنف والتمييز، وموازاة مع تزايد الوعي بأهمية ضامن حامية النساء وولوجهن للخدمات يف كل 

السياقات وخصوصا سياق األزمات. 

ــادئ  ــع املب ــاءم م ــس يت ــاء بنف ــد النس ــف ض ــة العن ــة مبناهض ــن ذات الصل ــل القوان ــة تفعي ــعيا ملواكب وس

واملعايــر األساســية لحقــوق اإلنســان، وينســجم مــع الدســتور فيــام يكفلــه مــن حقــوق وواجبــات متســاوية 

ــتدامة  ــة ومس ــقة متاح ــاملة ومنس ــات ش ــددة القطاع ــات متع ــر خدم ــان توف ــع ره ــن ورف ــع املواطن لجمي

لجميــع الضحايــا يف مختلــف املناطــق والفضــاءات. مــع مراعــاة املبــادئ األساســية املتمثلــة يف النهــج القائــم 

ــي جرميــة العنــف، ــا ومســاءلة مرتكب عــىل الحقــوق واملركــز عــىل ســامة الضحاي

وتبعــا لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 54/34 والــذي يجعــل مــن يــوم 25 نونــر مــن كل ســنة 

يومــا عامليــا للقضــاء عــىل العنــف ضــد النســاء، ومناســبة تســتوجب مضاعفــة الجهــود وتكاثفهــا مــن أجــل 

التحســيس بخطــورة العنــف ضــد النســاء كــرورة ملحــة وركيــزة أساســية لرتســيخ أســس الدميقراطيــة القامئــة 

عــىل احــرتام دور املــرأة كرشيــك ال محيــد عنــه يف االرتقــاء مبــؤرشات التنميــة.

ومواصلــة لجهودهــا يف مناهضــة ظاهــرة العنــف ضــد النســاء والفتيــات الــذي هــو مســاس بكرامتهــن، وأحــد 

ــة  ــة واملســاواة واألرسة »الحمل ــة االجتامعي ــاكات حقــوق االنســان، نظمــت وزارة التضامــن والتنمي أكــر انته

الوطنيــة الثامنــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء« وذلــك تزامنــا مــع اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد 

النســاء، وقــد اختــارت الــوزارة كموضــوع لهــذه الحملــة التــي تنظمهــا يف الفــرتة مــا بــن 25 نونــر إىل 10 دجنر 

2020، موضــوع » التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف : جميعــا مــن أجــل خدمــات فعالــة، متاحــة، وولوجــة يف كل 

املجــاالت والســياقات«، العتبــارات متعــددة تــروم تســليط الضــوء عــىل طبيعــة الخدمــات املؤسســاتية املقدمــة 

للنســاء ضحايــا العنــف والتعريــف بهــا وإبــراز مجهــودات مختلــف الفاعلــن يف هــذه املنظومــة ومحاولــة رصد 

آفــاق تطويرهــا لتصبــح ولوجــة ومتاحــة يف كل املجــاالت الرتابيــة ويف كل الســياقات مبــا فيهــا ســياق األزمــات 

الصحيــة، مــع تعبئــة مكونــات املجتمــع وطنيــا ومحليــا مــن أجــل االنخــراط يف بنــاء سلســلة للتكفــل بالضحايــا 

تحقــق الحاميــة والتمكــن وتســهل الولــوج للعدالــة، وتقطــع مــع اإلفــات مــن العقــاب.  
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مبررات اختيار موضوع وشعار الحملة الوطنية الثامنة عشر 

مواكبــة اإلصاحــات الترشيعيــة والقانونيــة التــي تبناهــا املغــرب بهــدف حامية النســاء مــن العنــف والترسيع  	

بتفعيــل املقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة بالتكفــل ببعــده الوطنــي والجهــوي واملحيل؛

تنزيــل التزامــات الــوزارة يف »إعــان مراكــش 2020 للقضــاء عــى العنــف ضــد النســاء« الســيام مــا يتعلــق  	

بإعــداد »بروتوكــول حاميــة« ومــا يتطلــب ذلــك مــن حاجــة لخلــق نقــاش وطنــي حــول الولــوج لخدمــات 

التكفــل ودور الــركاء الجهويــن يف جعــل هــذه الخدمــات متاحــة، مامئــة وذات جــودة؛ 

ــرزت  	 ــي أب ــي، والت ــر الصح ــرة الحج ــاء ف ــا أثن ــا وخصوص ــة كورون ــاء جائح ــدت أثن ــي رص ــات الت التحدي

ــات  ــدة كخدم ــداع وســائل جدي ــات وضــامن اســتمراريتها وإب ــع ســياق األزم ــات م ــة الخدم الحاجــة ملامئ

ــل عــن بعــد وغرهــا؛ التكف

ــق  	 ــل 2019( بتطبي ــم 2.18.856 الصــادر يف 4 شــعبان 1440 )10 أبري ــل املرســوم رق ــة تفعي الحاجــة ملواكب

القانــون رقــم 103.13 املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء، والدفــع مباءمــة منظومــة التنســيق والتكفــل 

مــع مقتضيــات املرســوم؛

مواكبــة مجهــودات الــوزارة عــىل مســتوى إحــداث الفضــاءات املتعــددة الوظائــف للنســاء وتوســيع شــبكة  	

ــذ  ــز االســتامع لجعــل الخدمــات متاحــة يف كل املجــاالت وخصوصــا يف العــامل القــروي؛ وإعــداد وتنفي مراك

مخطــط متوســط املــدى لتكويــن القيمــن عــىل هــذه الفضــاءات ومقدمــي الخدمــات والــرشكاء املحليــن.

التفاعــل مــع معطيــات البحــث الوطنــي الثــاين حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء الــذي أبــرز ضعــف نســب  	

التبليــغ لــدى الخايــا املؤسســاتية ومــا يطرحــه ذلــك مــن تســاؤالت حــول ولــوج النســاء للخدمــات وللعدالــة
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اإلطالق الرسمي للحملة الوطنية 18 لوقف العنف ضد النساء

ــاء  ــر 2020، يف لق ــاء 25 نون ــوم األربع ــاواة واألرسة ي ــة واملس ــة االجتامعي ــن والتنمي ــت وزارة التضام أطلق

وطنــي بالربــاط ترأســه الســيد ســعد الديــن العثــامين رئيــس الحكومــة، فعاليــات الحملــة الوطنيــة التحسيســية 

الثامنــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء، والتــي متحــور موضوعهــا هــذه الســنة، حــول:

ــة، متاحــة، وولوجــة يف كل املجــاالت  ــا العنــف: جميعــا مــن أجــل خدمــات فعال » التكفــل بالنســاء ضحاي

والســياقات«، تحــت شــعار: » مغاربــة متحديــن وللعنــف ضــد النســاء رافضــن«. وذلــك خــال الفــرتة املمتــدة 

مــن 25 نونــر إىل 14 دجنــر2020. 

ــأت وزارة  ــث لج ــد19، حي ــة كوفي ــق بجائح ــتثنائية تتعل ــروف اس ــنة يف ظ ــذه الس ــة ه ــم حمل ــأيت تنظي و ي

التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة إىل تنظيــم أنشــطة افرتاضية وعــن بعــد مــن أجــل ضــامن 

ــة يف هــذا املوضــوع.  ــة وطني تعبئ

ــة  ــطة مختلف ــة وأنش ــة وإذاعي ــات تلفزي ــث وص ــة إىل ب ــة، باإلضاف ــة الوطني ــذه الحمل ــج ه ــن برنام وتضم

ــاركة  ــت مش ــد عرف ــن بع ــة ع ــاءات وطني ــم لق ــي، تنظي ــري والرقم ــمعي الب ــام الس ــائل اإلع ــة وس لتعبئ

مختلــف الفاعلــن الوطنيــن والــرشكاء الدوليــن املعنيــن مبوضــوع التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف )فاعلــن 

مؤسســاتين ومجتمــع مــدين وفاعلــن محليــن(، مــع عــرض التجــارب الناجحــة ومناقشــة اآلفــاق املســتقبلية 

ــر. ــات التطوي وحاجي
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ويف إطار فعاليات هذه الحملة، نظمت الوزارة:

 لقــاء وطنيــا إلطــاق فعاليــات الحملــة، ترأســه الســيد رئيــس الحكومــة إىل جانــب الســيدة وزيــرة التضامــن . 1

والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة مبشــاركة مســؤولن عــن املؤسســات والقطاعــات املعنيــة بتقديــم 

ــا وعــن بُعــد(، وممثلــن عــن الجمعيــات واملؤسســات  ــا العنــف )حضوري خدمــات التكفــل بالنســاء ضحاي

الوطنيــة ووســائل اإلعــام واملنظــامت الدوليــة والخــراء )عــن بُعــد(؛

ــة . 2 ــف ومناهض ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــة يف التكف ــات الرتابي ــوع » دور الجامع ــول موض ــا ح ــاء وطني  لق

ــال ــن باملج ــراء مهتم ــة وخ ــس املنتخب ــن املجال ــن ع ــاركة ممثل ــرف مش ــرة«، ع الظاه

 لقــاء وطنيــا حــول موضــوع »الجامعــة املغربيــة وقضايــا العنــف ضــد النســاء«، برشاكــة مــع الــوزارة املنتدبة . 3

لــدى وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي، املكلــف بالتعليــم العــايل 

والبحــث العلمــي، ومبشــاركة ممثلــن عــن الجامعــات واملعاهــد واملــدارس العليــا.

ــوع للــرشكاء الدوليــن«، عــرف مشــاركة عــدد هــام مــن الــرشكاء . 4 ــة للن  لقــاء مــع »املجموعــة املوضوعاتي

ــة؛ ــيل املنظــامت األممي ــن وممث الدولي

 لقــاء وطنيــا إلطــاق برنامــج »تكفــل« لتكويــن العاملــن يف مســار التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف وتنظيــم . 5

الــدورة األوىل مــن التكويــن عــن بعــد لفائــدة املــوارد البرشيــة املتدخلــة يف سلســلة التكفــل بالنســاء ضحايــا 

لعنف. ا
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الجلسة االفتتاحية

عــرف اللقــاء الوطنــي إلطــاق فعاليــات الحملــة الوطنيــة الثامنــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء 

ــة  ــة االجتامعي ــن والتنمي ــرة التضام ــيدة وزي ــب الس ــة إىل جان ــس الحكوم ــيد رئي ــه الس ــذي ترأس ال

واملســاواة واألرسة، مشــاركة مســؤولن عــن املؤسســات والقطاعــات املعنيــة بتقديــم خدمــات التكفــل 

ــة  ــات الوطني ــات واملؤسس ــن الجمعي ــن ع ــد(، وممثل ــن بُع ــا وع ــف )حضوري ــا العن ــاء ضحاي بالنس

ووســائل اإلعــام واملنظــامت الدوليــة والخــراء )عــن بُعــد(.
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كلمة السيد سعد الدين العثماني
رئيس الحكومة 

 

تــرأس الســيد رئيــس الحكومــة ســعد الديــن العثــامين يــوم األربعــاء 

25 نونــر 2020، فعاليــات إطــاق الحملــة الوطنيــة 18 لوقــف 

ــوع:  ــول موض ــنة ح ــذه الس ــم ه ــي تنظ ــاء الت ــد النس ــف ض العن

ــت:«  ــامد شــعارها الثاب ــف« وباعت ــا العن ــل بالنســاء ضحاي »التكف

ــث أكــد يف  ــن وللعنــف ضــد النســا رافضــن«، حي ــة متحدي مغارب

ــه عــىل عــزم الحكومــة القــوي عــىل مواجهــة هــذه  مســتهل كلمت

الظاهــرة بــكل الوســائل القانونيــة والثقافيــة والرتبويــة والفنيــة واإلبداعيــة وغرهــا، باعتبارهــا ظاهــرة متــس 

بالحقــوق اإلنســانية للنســاء وتهــدد االســتقرار األرسي واالجتامعــي وتســاهم يف نشــأة أجيــال متشــبعة بثقافــة 

ــة. ــي ننبذهــا يف كل املجــاالت واألزمن ــف الت العن

وعــر الســيد رئيــس الحكومــة عــىل االنشــغال الكبــر الذي حظــي به هــذا املوضوع يف ســياق جائحــة كوفيد 19 

التــي خلفــت آثــارا جســيمة يف كافــة املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والتعليميــة وغرهــا، وأثــرت 

بشــكل كبــر عــىل النســاء بحكــم التفاوتــات القامئــة بــن الجنســن قبــل هــذه الجائحــة وبحكــم الســلوكيات 

الفرديــة والجامعيــة التــي تنحــو يف بعــض األحيــان إىل اعتــامد العنــف والرتهيــب والتهميــش االقتصــادي كأداة 

للســيطرة، أو تقلــص مــن االعتــامدات املخصصــة لقضيــة املســاواة كلــام حــدث انكــامش وضغــط اقتصــادي 

ــق. ــل الح ــن إىل أج ــن له ــاء والتمك ــة النس ــىل حامي ــل ع ــأ العم ــا أو ترج ــة أو غره ــذه الجائح ــل ه بفع

ــد  ــك محم ــة املل ــب الجال ــديدة لصاح ــات الس ــل التوجيه ــرب بفض ــة أن املغ ــس الحكوم ــيد رئي ــر الس وذك

الســادس نــره اللــه، وجهــود جــل القطاعــات واملؤسســات والهيئــات متكــن مــن قطــع أشــواط هامــة يف اتجــاه 

ــذي نــص عــىل مســاواة  ــك بدســتور 2011 ال ــة، تعــزز ذل ترســيخ املســاواة والنهــوض بحقــوق املــرأة املغربي

الحقــوق والواجبــات، وحظــر جميــع أشــكال التمييــز التــي قــد تعيــق هــذه املســاواة، ومنهــا تلــك املبنيــة عــىل 

الجنــس، وتعــزز أيضــا بالخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام«، والرنامــج الوطنــي »مغــرب التمكــن« الــذي 

صــادق املجلــس الحكومــي عليــه خــال االجتــامع األخــر للجنــة الوزاريــة للمســاواة وإطــاق سياســة وطنيــة 

ملناهضــة العنــف ضــد النســاء تتمثــل يف االســرتاتيجية الوطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء، وهــي اإلطــارات 

االســرتاتيجية التــي تطمــح الحكومــة مــن خــال تفعيلهــا إىل تحقيــق التقائيــة مختلــف املبــادرات املتخــذة مــن 

طــرف القطاعــات الحكوميــة يف مجــال املســاواة ومحاربــة كافــة أشــكال التمييــز والعنــف الــذي يطــال النســاء 

بالدرجــة األوىل، والتمكــن للنســاء والفتيــات يف كافــة املجــاالت. كــام تم إعطاء هذه السياســات بعدهــا الجهوي 

واملحــيل انســجاما مــع مقتضيــات الدســتور الجديــد والرنامــج الحكومي ومــع التطــورات التي تفرضهــا املرحلة.
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أكــد الســيد رئيــس الحكومــة أيضــا عــىل أن أولويــة النهــوض بحقــوق النســاء يف كل الســياقات وكل املجــاالت 

ويف كل مختلــف مراحــل العمــر، وحاميتهــن مــن كافــة أشــكال العنــف والتمييــز هــي أولويــة مــن األولويــات 

الوطنيــة الثابتــة التــي ال تقبــل التأجيــل بفعــل تأثــر األزمــات أو غرهــا. 

كــام نــوه الســيد رئيــس الحكومــة باختيــار موضــوع » التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف« خاصــة مــع دخــول 

ــاء  ــذي ج ــي ال ــومه التطبيق ــذ، ومرس ــز التنفي ــاء حي ــد النس ــف ض ــة العن ــق مبحارب ــون 103.13 املتعل القان

مبنظومــة متكاملــة للتكفــل ولتنســيق الجهــود بــن الفاعلــن عــىل كافــة األصعــدة الوطنيــة والجهويــة واملحليــة، 

تتطلــع الحكومــة أن تــرى فعاليتهــا يف تحقيــق التكفــل الائــق واملواكبــة الروريــة للنســاء وأن تحظــى هــذه 

املنظومــة بالدعــم الســيايس والتقنــي واللوجســتييك الــازم لجعلهــا منظومــة متاحــة ولوجــة وفعالــة ضامنــة 

اســتمرارية الخدمــات يف كل الســياقات. 

وذكــر الســيد رئيــس الحكومــة أيضــا بتنصيــب اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف الــذي مــر 

عليــه أزيــد مــن ســنة، مــن أجــل الدفــع بتفعيــل مــا جــاء بــه القانــون يف بابــه الرابــع الخــاص بالتكفــل بالنســاء 

ــون  ــا مبوجــب القان ــي أســندت إليه ــة الت ــات الهام ــك بالنظــر للصاحي ــرص واإلكراهــات، وذل ورصــد كل الف

ــاء  ــد النس ــف ض ــة العن ــات ملواجه ــف التدخ ــن مختل ــيق ب ــل والتنس ــامن التواص ــتوى ض ــىل مس ــة ع خاص

واملســاهمة يف وضــع آليــات لتحســن تدبــر عمــل خايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف عــىل صعيــد كافــة 

الــرتاب الوطنــي، باإلضافــة إىل اختصاصــات أخــرى ذات الصلــة بتقويــة آليــات الرشاكــة والتعــاون وخصوصــا 

مــع جمعيــات املجتمــع املــدين وتقديــم املقرتحــات وإعــداد التقاريــر. 

 وبهــذه املناســبة تقــدم الســيد رئيــس الحكومــة بالشــكر للســادة الــوزراء املكلفــن بتنفيــذ املرســوم التطبيقــي 

للقانــون 103.13، مــع دعوتهــم للعمــل عــىل تقييــم التقــدم املحــرز يف هــذا البــاب وعــىل إثــره تقديــم الدعــم 

الــازم لتطويــر منظومــة التكفــل كل حســب اختصاصاتــه ولبــذل الجهــد الــازم لتطويــق هــذه الظاهــرة مــن 

مختلــف مداخلهــا، يف أفــق فحــص التقريــر الســنوي األول للجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف.

ــا أوعــن بعــد يف هــذه  ــكل مــن ســاهم حضوري ــه تقــدم الســيد رئيــس الحكومــة بالشــكر ل ــام كلمت ويف خت

التعبئــة املجتمعيــة حــول موضــوع التكفــل بالنســاء وعــىل رأســهم الجمعيــات املرشفــة عــىل تدبــر املراكــز 

ــا العنــف وكل الفاعلــن املؤسســاتين والدوليــن  متعــددة الوظائــف للنســاء ومراكــز االســتامع للنســاء ضحاي

ــة  ــيخ دول ــة لرتس ــن رافع ــاء وحاميته ــوق النس ــوض بحق ــا النه ــن قضاي ــون م ــن يجعل ــام الذي ــائل اإلع ووس

ــي . ــق الســلم االجتامع ــون واملؤسســات ولتحقي القان
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كلمة السيدة جميلة المصلي

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

والتنميــة  التضامــن  املصــي وزيــرة  جميلــة  الســيدة  عــرت 

ــا عــن ســعادتها إلعطــاء  ــة واملســاواة واألرسة يف كلمته االجتامعي

ــد  ــف ض ــف العن ــة 18 لوق ــة الوطني ــات الحمل ــة لفعالي االنطاق

النســاء التــي تنظــم هــذه الســنة حــول موضــوع »التكفــل 

للســيد  بالشــكر  تقدمــت  كــام  العنــف«،  ضحايــا  بالنســاء 

ــطة  ــور كل األنش ــل لحض ــه املتواص ــىل حرص ــة ع ــس الحكوم رئي

القطاعيــة التــي تهــم املــرأة مؤكــدة أن حــرص الــوزارة عــىل 

اإلرصار  يعكــس  الســنوية  التوعويــة  الحمــات  هــذه  تنظيــم 

املشــرتك للقيــام بجميــع اإلجــراءات الازمــة لتجفيــف منابــع 

اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكا  يعــد  الــذي  املــرأة  ضــد  العنــف 

واالجتامعيــة.  العموميــة  الصحــة  معضــات  مــن  ومعضلــة 

وذكــرت الســيدة الوزيــرة أن ســياق تنظيــم حملــة هــذه الســنة يعــد اســتثنائيا وغر مســبوق يف ظــل التحديات 

الكــرى التــي تواجههــا بادنــا عــىل غــرار باقــي مجتمعــات العامل يف ســياق التصــدي لوبــاء كوفيــد19، وأن بادنا 

تبنــت جملــة مــن اإلجــراءات االســتباقية تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجالــة امللــك محمــد الســادس 

نــره اللــه، ســواء اإلجــراءات االحرتازيــة الصحيــة أو االجتامعيــة أو االقتصاديــة أو اإلجــراءات العامــة لضــامن 

اســتمرار املرفــق العمومــي والخدمــات االجتامعيــة. ووعيــا بــأن الوضعيــة الوبائيــة تؤثــر بشــكل متبايــن عــىل 

النســاء والرجــال، وتــؤدي إىل تزايــد التفاوتــات بــن الجنســن والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات، فقــد كان مــن 

الــروري النظــر يف االحتياجــات الخاصــة للنســاء عنــد تخطيــط وتنفيــذ تدابــر مواجهــة هــذه الحــاالت.

ويف هــذا الســياق ذكــرت الســيدة الوزيــرة باملجهــودات التــي قامــت بهــا الــوزارة وال تــزال لتطويــر منظومــة 

اإليــواء والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف والتهميــش بحيــث عمــدت الــوزارة عــىل التوقيــع عــىل 3 اتفاقيــات 

رشاكــة مــع التعــاون الوطنــي مــن أجــل إحــداث أزيــد مــن 65 فضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء تؤمــن خدمات 

ــاطة  ــم الوس ــاء ث ــت للنس ــواء املؤق ــة واإلي ــه واملواكب ــاد والتوجي ــرورا باإلرش ــتقبال وم ــدءا باالس ــة ب متنوع

االجتامعيــة وغرهــا. وقــد ُهيئــت فيهــا الــرشوط الروريــة إليــواء الحــاالت، وكذلــك للتنســيق مــع الفاعلــن 

املحليــن لحاميــة النســاء والتبليــغ واملواكبــة، حســب حاجيــات كل حالــة. هــذا الجهــد املــايل تواكبــه الــوزارة 

كذلــك بجهــد مــن أجــل تأطــر قانــوين ينظــم التكفــل بالغــر ويرســخه وفــق منظــور حقوقــي يضمــن الكرامــة 

واملشــاركة واإلدمــاج. 
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ــاءم وروح  ــم تت ــذي جــاء حامــا لقي ــون 65.15 ال ــذ القان ــام يخــص تنفي ــرة في كــام أوضحــت الســيدة الوزي

الدســتور املغــريب، أن الــوزارة مبعيــة رشكائهــا، عملــت عــىل بلــورة النصــوص التطبيقيــة لهــذا القانــون والتــي 

ستســاهم عنــد اعتامدهــا يف معــرة الخدمــات واالرتقــاء بجودتهــا وفعاليتهــا. هــذا إىل جانــب إعــداد بروتوكــول 

ــة النســاء داخــل مراكــز اإليــواء وإعدادهــن للخــروج وفتــح آفــاق لتمكينهــن بتنســيق مــع  »حاميــة« ملواكب

املتدخلــن املعنيــن بالتكفــل والــذي يعتــر مــن بــن االلتزامــات الــواردة يف »إعــان مراكــش لوقــف العنــف 

ــة  ــة الفعلي ــت الرئاس ــة، تح ــات حكومي ــت قطاع ــب س ــوزارة إىل جان ــه ال ــت علي ــذي وقع ــاء«، ال ــد النس ض

ــة لامريــم يف مــارس 2020. لألمــرة الجليل

 وأشــارت الســيدة الوزيــرة أنــه تعزيــزا لهــذا الــورش، عملــت الــوزارة عــىل إعــداد برنامــج وطنــي شــامل لدعــم 

قــدرات كافــة املهنيــن العاملــن يف هــذه الفضــاءات وهــو الرنامــج الــذي ســتتم إطــاق دوراتــه التكوينيــة 

األوىل يف إطــار هــذه الحملــة.

ونظــرا لألهميــة الكــرى لهــذه الفضــاءات يف مجــال التكفــل بالنســاء يف وضعيــة صعبــة وخصوصــا يف ســياق 

األزمــات، أكــدت الســيدة الوزيــرة أن الــوزارة ســتواصل جهودهــا لجعــل هــذه املنظومــة يف مســتوى االنتظارات 

ــن  ــن املحلي ــة وخصوصــا الفاعل ــر هــذه املنظوم ــرشكاء يف تطوي ــن وال ــا يســتدعي انخــراط كل الفاعل وهوم

ــامل  ــا بالع ــاالت وخصوص ــة يف كل املج ــة متاح ــذه الخدم ــل ه ــن لجع ــة واملنتخب ــات الرتابي ــف الجامع مبختل

القــروي وولوجــة وفعالــة.

وأبــرزت الســيدة الوزيــرة بهــذه املناســبة، اإلجــراءات والتدابــر التــي اتخذتهــا الــوزارة يف فــرتة الحجــر الصحــي، 

كإطــاق حملــة رقميــة للتوعيــة والتحســيس ومنــع العنــف ضــد املــرأة والفتيــات يف ســياق األزمــة الصحيــة 

بدعــم مــن رشكائهــا يف التعــاون البلجيــيك وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، عمليــة التتبــع ملختلــف الحــاالت 

املتعرضــة للعنــف املحالــة عليهــا، وذلــك يف إطــار تنســيق مــع مندوبيــات التعــاون الوطنــي املتواجــدة يف جميع 

ربــوع اململكــة قصــد التدخــل لتأمــن الحاميــة الازمــة ســواء بتوفر خدمــة اإليواء للحــاالت املســتعجلة أو باقي 

إجــراءات الحاميــة بتنســيق مــع مصالــح الرشطــة والــدرك امللــيك والنيابــات العامــة وكــذا الســلطات املحليــة.

ويف ذات الســياق عملــت الــوزارة عــىل دعــم منصــة »كلنــا معــك« لاســتامع والدعــم لفائــدة النســاء يف وضعيــة 

صعبــة والتــي أعطــى انطاقتهــا االتحــاد الوطنــي لنســاء املغــرب برشاكــة مــع الــوزارة ومجموعــة مــن الفاعلــن. 

وهــي منصــة مفتوحــة 24/24 ســاعة طيلــة أيــام األســبوع تعبــأت خــال هــذه األزمــة الصحيــة بشــكل متميــز 

ومســتمر لتوفــر الدعــم الــازم للنســاء يف وضعيــة صعبــة، حيــث باإلضافــة للدعــم املــايل الشــامل ملختلــف 

ــة  ــا ذات الصل ــيق يف كل القضاي ــف والتنس ــا العن ــاء ضحاي ــواء النس ــز إي ــة مراك ــا بائح ــم مده ــا، ت خدماته

بالتكفــل بالحــاالت ومواكبتهــن.

وأكــدت الســيدة الوزيــرة أن الرتســانة القانونيــة الوطنيــة يف مجــال مناهضــة العنــف تعــززت باعتــامد القانــون 

رقــم 103.13 املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء الــذي دخــل حيــز التنفيــذ أزيــد مــن ســنتن، ومرســومه 
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التطبيقــي رقــم 2.18.856 الــذي يتنــاول مجموعــة مــن الوضعيــات التنظيميــة التــي تنــرف باألســاس عــىل 

ــا العنــف، والــذي كان مــن مثــاره تنصيــب رئيســة وأعضــاء »اللجنــة الوطنيــة  آليــات التكفــل بالنســاء ضحاي

للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف«، التــي جــاءت لتعزيــز ومأسســة آليــات التنســيق بــن جميــع املتدخلــن يف 

مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء وحاميتهــن عــىل املســتوى الوطنــي والجهــوي واملحــيل. 

ــا املؤسســاتية  ــف ضــد النســاء محطــة أساســية ملأسســة الخاي ــة العن ــون محارب ــدت أن صــدور قان ــام أك ك

ــىل  ــتئناف وع ــم االس ــة ومحاك ــم االبتدائي ــتوى املحاك ــىل مس ــودة ع ــف املوج ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس للتكف

مســتوى املستشــفيات ومصالــح الرشطــة والــدرك امللــيك، كــام عمــل عــىل إحــداث خايــا أخــرى عــىل مســتوى 

القطاعــات املكلفــة بالعــدل واملــرأة والشــباب تتــوىل جميعهــا مهــام االســتقبال واالســتامع والدعــم والتوجيــه 

ــا العنــف.  واملرافقــة، لفائــدة النســاء ضحاي
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كلمة السيدة أمينة أفروخي

ممثلة رئاسة النيابة العامة

عــرت الســيدة أمينــة أفروخــي يف كلمتهــا أن رئاســة النيابــة العامــة حرصــت عــىل املشــاركة يف هــذا اللقــاء 

ــذ  ــود لنب ــز الجه ــة لتعزي ــه محط ــىل جعل ــوزارة ع ــت ال ــث دأب ــنة حي ــن كل س ــر م ــادف 25 نون ــذي يص ال

العنــف ضــد النســاء. كــام تعكــس الحملــة التــزام اململكــة لحاميــة حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة وحقــوق 

النســاء بصفــة خاصــة مــن خــال املصادقــة عــىل االتفاقيــات الدوليــة وحظــر مختلــف أشــكال التمييــز وتعزيــز 

املســاواة يف جميــع الحقــوق حيــث تــوج ذلــك بصــدور القانــون 103.13 الــذي جــرم مختلــف أشــكال العنــف 

ضــد املــرأة. 

وأوضحــت الســيدة أفروخــي أنــه يف إطــار تفعيــل دورهــا الدســتوري وتبنــي سياســة جنائيــة مامئــة ملكافحــة 

العنــف، تجســد رئاســة النيابــة العامــة مــن خــال الدوريــات، وتتبــع عمــل تنســيق اللجــن الجهويــة واملحليــة 

ــق  ــون 103.13 املتعل ــدار القان ــد إص ــم. فبع ــا املحاك ــل خاي ــز عم ــف، وتعزي ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس للتكف

مبحاربــة العنــف ضــد النســاء وجهــت رئاســة النيابــة العامــة منشــورا للنيابــات العامــة لحثهــم عــىل تنفيــذ 

مقتضيــات القانــون، وتنظيــم ورشــات دراســية، وتنزيــل الدوريــات لحاميــة الفتــاة القــارص مــن الــزواج املبكــر 

وجعلــه اســتثناء مــن أصــل وعــدم الــرتدد يف رفــض طلبــات زواج القــارصات ومراعــاة مصلحتهــا الفضــىل.

وبعــد دخــول قانــون العــامل املنزليــن حيــز التنفيــذ، وجهــت رئاســة النيابــة العامــة دوريــة للنيابــات باملحاكــم 

للعمــل مبقتضياتــه، واســتقبال الشــكايات وإعطائهــا العنايــة الازمــة. كــام تــم إعــداد دليــل برشاكــة مــع وزارة 

ــة  ــا لرصــد السياســات االجتامعي ــزا هام ــة حي ــة العام ــة النياب ــام تخصــص رئاس ــي. ك ــاج املهن الشــغل واإلدم

اقتناعــا منهــا بــأن هــذا الرصــد وســيلة ناجعــة التخــاذ القــرارات املامئــة، باإلضافــة إىل انخــراط النيابــة العامــة 

كرشيــك أســايس يف منصــة »كلنــا معــاك« التــي أحدثــت بنــاء عــىل األمــر الســديد لألمــرة لــا مريــم، رئيســة 

االتحــاد الوطنــي لنســاء املغــرب، والتــي تتوفــر عــىل الخــط الهاتفــي والتطبيــق اإللكرتوين الســتقبال الشــكايات، 

وقــد بــدأ العمــل بهــذه املنصــة منــذ 2000.

ــارس  ــه يف 8 م ــم توقيع ــذي ت ــاء ال ــد النس ــف ض ــة العن ــش ملناهض ــان مراك ــي بإع ــيدة أفروخ ــرت الس وذك

ــىل  ــف ع ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــول التكف ــه بروتوك ــة مبوجب ــة العام ــة النياب ــق رئاس ــذي تنس ــرم وال املن
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ــل بالنســاء  ــا التكف ــامم بقضاي ــات ويف إطــار االهت ــع نفــس التوجه ــوي واملحــيل. وانســجاما م املســتوى الجه

خــال فــرتة الحجــر الصحــي، وعــىل إثــر رصــد اإلحصائيــات يف هــذه الفــرتة العصيبــة، بالرغــم مــن انخفــاض 

الشــكايات املتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء وكــذا املتابعــات أصــدرت النيابــة العامــة دوريــة مــن أجــل مضاعفــة 

ــم إحــداث  ــة، ت ــف للقضــاء، وتفاعــا مــع هــذه الدوري ــا العن ــوج النســاء ضحاي ــود لضــامن ســهولة ول الجه

منصــات إلكرتونيــة عــىل مســتوى خايــا التكفــل بالنيابــات العامــة باملحاكــم الســتقبال الشــكايات عــن بعــد. 

ويف ختــام كلمتهــا، أكــدت الســيدة أمينــة أفروخــي عــىل انخــراط رئاســة النيابــة العامــة لضــامن نجــاح الحملــة 

يف مختلــف املحاكــم. 
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كلمة السيدة زهور الحر
رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل

 بالنساء ضحايا العنف 

أكــدت الســيدة زهــور الحــر رئيســة اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء 

ضحايــا العنــف يف كلمتهــا أن العنــف ضــد املــرأة بجميع أشــكاله يعتر 

ــث  ــق التحدي ــه يحــول دون تحقي ــوق اإلنســان ألن ــا ســافرا لحق خرق

والتنميــة، ويحــد مــن التمتــع بالحقــوق عــىل أســاس املســاواة وعــدم 

التمييــز املبنــي عــىل النــوع، وميــس بالكرامــة اإلنســانية وبالحــق يف الحيــاة والعيــش يف أمــان. 

ــة  ــار ملحارب ــاء كإط ــل 2018 ج ــخ 22 أبري ــادر بتاري ــون 103.13 الص ــر أن القان ــور الح ــيدة زه ــارت الس وأش

العنــف ضمــن اإلصاحــات الكــرى التــي تهــدف اىل النهــوض بأوضــاع النســاء وتعزيــز قدراتهــن وفــق منظــور 

شــمويل ومقاربــة مندمجــة تســتحر الجانــب السوســيوثقايف إىل الجانــب القانــوين والحقوقــي، حيــث تضمــن 

مجموعــة مــن املقتضيــات الجديــدة لدعــم حاميــة النســاء مــن العنــف كتشــديد العقوبــة عــىل الجــاين وعــدم 

اإلفــات مــن العقــاب، ووضــع إجــراءات وتدابــر للوقايــة وحاميــة املــرأة مــن العنــف وأحــدث آليــات للتكفــل 

يف شــكل خايــا ولجــن عــىل املســتوى املحــيل والجهــوي والوطنــي تــم تحديــد مهامهــا وصاحياتهــا وطريقــة 

ــق أبعــاد  ــل 2019 ووف ــخ 10 أبري ــه الصــادر بتاري ــون املذكــور واملرســوم التطبيقــي ل تشــكيلها حســب القان

وقائيــة وحامئيــة وتكفليــة ومتكينيــة. 

ــة  ــا العنــف مــن جهــة بتشــكيلة اللجن ــة للتكفــل بالنســاء ضحاي ــة الوطني ــك، ذكــرت رئيســة اللجن  بعــد ذل

ــادة 12 مــن  ــا حســب امل ــي أســندت له ــات الت ــام والصاحي ــف وامله ــا العن ــل بالنســاء ضحاي ــة للتكف الوطني

قانــون محاربــة العنــف والتــي ترمــي إىل تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف، ومــن جهــة أخــرى، اســتعرضت 

مــا قامــت بــه اللجنــة الوطنيــة يف إطــار مهامهــا وصاحياتهــا خــال الســنة األوىل مــن تأسيســها. مــع اإلشــارة 

إىل أنهــا حاليــا هــي بصــدد إعــداد تقريرهــا الســنوي الــذي ســيتم رفعــه اىل الســيد رئيــس الحكومــة وضمنــه 

مجموعــة مــن التوصيــات واالقرتاحــات املوجهــة للقطاعــات املعنيــة مــن أجــل تجــاوز مجموعــة مــن اإلكراهات 

والتحديــات والتغلــب عليهــا يف أفــق الحــد مــن هــذه الظاهــرة والتــي تعتــر مــن أخطــر الظواهــر والتــي لهــا 

كلفــة اجتامعيــة ثقيلــة ومؤثــرة عــىل مســار التنميــة واالرتقــاء بأفــراد املجتمــع .

ويف ختــام كلمتهــا تقدمــت رئيســة اللجنــة الوطنيــة بالشــكر للســيدة وزيــرة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة 

ــة  ــع اللجن ــا م ــن تعاونه ــىل حس ــاء وع ــاع النس ــاء بأوض ــة لارتق ــودات املبذول ــىل املجه ــاواة واالرسة ع واملس

ــة وتيســر ســبل اشــتغالها.  الوطني
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كلمة السيد مارك ترينتسو 

سفير مملكة بلجيكا بالمغرب 

خــال كلمتــه، أعــرب الســيد ســفر بلجيــكا عــن ترشفــه بحضــور هــذا 
ــرة  ــة ووزي ــس الحكوم ــا جــاء يف كلمــة رئي ــكل م ــه ل ــذا تبني ــاء، وك اللق
التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة. كــام أكــد عــىل أهميــة 
تعزيــز البعــد الثقــايف وترســيخ االحــرتام املتبــادل بــن النســاء والرجــال. 
وقــد أكــد عــىل دعــم التعــاون البلجيــيك لهــذه الحملــة يف إطــار مناهضــة العنــف ضــد النســاء مــن خــال 
ترســيخ املقتضيــات التــي جــاء بهــا القانــون 103.13 وتقويــة قــدرات النســاء عــىل جميع املســتويات وتحســيس 

الشــباب بخطــورة الظاهــرة. 

رصح الســيد ســفر بلجيــكا أن ظاهــرة العنــف تهــم جميــع فئــات املجتمــع نســاء ورجــاال. ويف هــذا الصــدد أكد 
عــىل أهميــة دور اإلعــام واملؤسســات الرتبويــة يف تغيــر مســار الظاهــرة نحــو األحســن والقضــاء عليهــا، ورفــع 
الوعــي بخطــورة تفشــيها داخــل املجتمــع. وتجــدر اإلشــارة أن توقيــع إعــان مراكــش بن الــوزارات واملؤسســات 
ــف  ــة العن ــار محارب ــاد يف مس ــلطة يف الب ــىل س ــراط أع ــس انخ ــش يعك ــارس 2020 مبراك ــوم 8 م ــة ي املعني
وتعزيــز التكفــل بالنســاء ضحايــاه، خاصــة بعــد تفاقــم الظاهــرة وخاصــة العنــف املنــزيل خــال فــرتة الحجــر. 

ويف الختام، أكد السفر انخراط بلده اىل جانب االتحاد األورويب مع اململكة املغربية ملحاربة الظاهرة. 
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كلمة السيد لويس مورا
ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان 

ــور  ــعادته لحض ــن س ــورا ع ــس م ــيد لوي ــر الس ــه، ع ــة كلمت يف بداي

فعاليــات إطــاق الحملــة الوطنيــة الثامنــة عــرش لوقــف العنــف ضــد 

النســاء التــي تنظمهــا وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة 

واألرسة، وجــدد شــكره للســيدة وزيــرة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة 

ــاظ  ــم الحف ــي ت ــة االســرتاتيجية الت ــذ الرشاك ــم عــىل تنفي ــكا وفرقه واملســاواة واألرسة والســيدة ســفرة بلجي

ــة  ــز مكافح ــن وتعزي ــن الجنس ــاواة ب ــح املس ــوح لصال ــرشوع الطم ــك امل ــق ذل ــنوات لتحقي ــدة س ــا لع عليه

ــات.  العنــف ضــد النســاء والفتي

ــداء ملســاندة النســاء  ــو ن ــرأة ه ــف ضــد امل ــىل العن ــي للقضــاء ع ــوم العامل ــورا أن الي ــس م ــد الســيد لوي أك

ــوع  ــىل الن ــم ع ــف القائ ــة للعن ــدية املؤمل ــية والجس ــار النفس ــن اآلث ــن م ــوايت يعان ــامل الل ــات يف الع والفتي

ــدت النســاء  ــة، وفق ــف بطــرق مختلف ــاع نســبة العن ــد ســاهمت يف ارتف ــد ق ــي، وأن جائحــة كوفي االجتامع

ــك.  ــر ذل ــي وغ ــي واالجتامع ــم الصح ــىل الدع ــول ع ــن الحص ــن مبقدوره ــية، ومل يك ــطتهن املعيش أنش

أشــار أيضــا أن األزمــة العامليــة قــد أدت بشــكل مبــارش إىل زيــادة كبــرة يف العنــف ضــد املــرأة بجميــع أشــكاله، 

األمــر الــذي يدعــو إىل اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وااللتــزام بإطــاق حلــول مجتمعيــة ورقميــة إلنهــاء املعانــاة 

التــي يســببها العنــف ضــد املــرأة بجميــع أشــكاله.

أوضــح الســيد لويــس مــورا أن األزمــات هــي لحظــات ركــود، لكنهــا أيًضــا فــرص لابتــكار وبنــاء معــامل ملســتقبل 

أفضــل، وهنــاك فــرص ال بــد مــن اغتنامهــا، ولقــاءات ال ينبغــي تفويتهــا مــع التاريــخ لضــامن رفــاه وكرامــة 

ــع القطاعــات  ــة عــىل مســتوى جمي ــا الحكومــة املغربي ــي اتخذته ــوه بالسياســات االســتباقية الت الســكان. ون

خــال أزمــة كوفيــد 19 للحــد مــن عــدم املســاواة والتأثــر الســلبي عــىل الســكان.

و ذكــر الســيد موريــس أن هيئــة األمــم املتحــدة للســكان ســاهمت يف وضــع عمليتــن: عمليــة ســامة، وهــي 

مبــادرة متعــددة القطاعــات مــع رشكاء مؤسســين، ومــع املجتمــع املــدين وكذلــك مــع القطــاع الخــاص، تــم 

تنفيذهــا خــال فــرتة الحجــر، ومبــادرة »ســامة يف العمــل« التــي شــهدت النــور يف يونيــو املــايض يف طنجــة 

لدعــم اســتئناف النشــاط االقتصــادي يف القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والحرفيــة لصالــح املــرأة يف التعاونيــات 

يف جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة، ويف املرحلــة التاليــة مراكــش آســفي وفــاس مكنــاس. 
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وتهــدف هــذه املبــادرات إىل رفــع مســتوى الوعــي وتقويــة مهــارات النســاء العامــات يف التعاونيــات يف العــامل 

الريفــي، مــن خــال التواصــل مــن أجــل تغيــر الســلوك، وكذلــك زيــادة وعيهــن مبكافحــة العنــف. وكجــزء مــن 

ــا للســامح لهــن  ــم توزيعه ــة، وت ــع مجموعــات أدوات الحامي ــادرات، قامــت النســاء أنفســهن بصن هــذه املب

باملشــاركة بنشــاط يف هــذه العمليــة وتحقيــق دخــل إضــايف.

أشــار الســيد مــورا أنــه يف إطــار الحملــة ضــد العنــف لهــذه الســنة، يشــرتك صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان 

مــع »شــامة« أول »امــرأة آليــة« ٪100 مــن صنــع الجامعــة املغربيــة القــايض عيــاض يف مراكــش إلطــاق حملــة 

16 يوًمــا مــن النشــاط، مــن أجــل استكشــاف وســائل الــذكاء االصطناعــي يف مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد النســاء والفتيــات، وإيصــال الرســائل املختلفــة لصالــح املســاواة بــن الجنســن. 

ــرشكاء املســاهمن يف  ــع ال ــم املتحــدة للســكان بالشــكر لجمي ــدوق االم ــل صن ــدم ممث ــه، تق ــام كلمت ويف خت

ــة لوقــف العنــف ضــد النســاء، وأكــد عــىل دعمــه املتواصــل مــن خــال صنــدوق  ــة والوطني ــة الدولي الحمل

األمــم املتحــدة للســكان لوقــف العنــف ضــد النســاء.

 



الجلسة العامة األولى:

الجهود المؤسساتية في 
مجال التكفل بالنساء ضحايا 

العنف وآفاق تطويرها 
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الجلسة العامة األولى:

الجهــود المؤسســاتية في مجال التكفل بالنســاء ضحايا العنــف وآفاق تطويرها

إن تنظيــم الحمــات الوطنيــة التحسيســية لوقــف العنــف ضــد النســاء يؤكــد عــىل مأسســة مناهضــة العنــف 

ضــد النســاء يف البــاد، ويعــر عــن الرغبــة األكيــدة إلذكاء وعــي جامعــي لنبــذ العنــف ضــد النســاء مبختلــف 

ــة هــذه الســنة جــاء يف إطــار مراكمــة  ــا العنــف« موضوعــا لحمل ــار »التكفــل بالنســاء ضحاي أشــكاله. واختي

املكتســبات التــي حققتهــا البــاد يف هــذا املجــال، الســيام وأن موضــوع التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، يعــد 

حلقــة مهمــة تؤكــد مســتوى الخدمــات واالهتــامم الــذي يتــم إيــاءه لهــذه القضيــة، يتــم يف إطــار التقائيــة 

مختلــف املتدخلــن والفاعلــن عــىل املســتوى الوطنــي. 

وتهــدف حملــة هــذه الســنة إىل تســليط الضــوء عــىل طبيعــة الخدمــات املؤسســاتية املقدمــة للنســاء ضحايــا 

العنــف، والتعريــف بهــا، وإبــراز مجهــودات مختلــف الفاعلــن .

ويف هــذا الســياق تناولــت هــذه الجلســة عرضــا ألهــم اإلنجــازات والتدابــر التــي اتخذتهــا مختلــف الجهــات 

الفاعلــة واملتدخلــة يف مجــال مناهضــة العنــف والتمييــز الــذي يطــال النســاء والفتيــات. 

مداخلة ممثلة وزارة التضامن والتنمية االجتماعية 
والمساواة واألسرة 

التضامــن  الســليامين ممثلــة وزارة  أمينــة هــواري  الســيدة  قدمــت 
والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة يف إطــار فعاليــات انطــاق 
الحملــة 18 لوقــف العنــف ضــد النســاء، عرضــا تفصيليــا حــول التكفــل 
بالنســاء ضحايــا العنــف مــن زاويــة اختصاصــات وزارة التضامــن والتنمية 

االجتامعيــة واملســاواة واألرسة. 

ذكــرت يف بدايــة عرضهــا أن موضــوع محاربــة العنــف ضــد النســاء مؤطر 
ــتور  ــات دس ــد يف مقتضي ــة، تتجس ــية ثابت ــزات أساس ــات ومرتك مبرجعي
ــز،  ــكال التميي ــة أش ــر كاف ــىل حظ ــص ع ــذي ن ــنة 2011 ال ــة لس اململك
االتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب، خاصــة اتفاقيــة 
القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة CEDAW والروتوكــول 
ــة خاصــة  ــذي أوىل عناي ــي ال ــج الحكوم ــا والرنام ــاري امللحــق به االختي

ــك املحــددة يف املحــور األول. ــيام تل ــن، الس ــوض بأوضــاع النســاء وحاميته للنه

ــد  ــة تعتم ــة املغربي ــة واملســاواة واألرسة أن الحكوم ــة االجتامعي ــن والتنمي ــة وزارة التضام ــام أشــارت ممثل ك

ــايئ،  ــة يف البعــد الحــاميئ، الوق منظــورا شــموليا ملناهضــة العنــف ضــد النســاء عــر مداخــل متعــددة متمثل
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التكفــل والتمكــن. كــام تنهــج مقاربــات متكاملــة مــن خــال نهــج قائــم عــىل الحقــوق وســامة األفــراد واألخــذ 

بعــن االعتبــار البعــد املجــايل وتنويــع الــرشاكات مــع مختلــف املتدخلــن مــن قطاعــات حكوميــة ومجتمــع 

مــدين ومؤسســات دوليــة وقطــاع خــاص.

وذكــرت الســيدة الســليامين مبــررات اختيــار موضــوع »التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف« كموضــوع للحملــة 

ــة  ــة االجتامعي ــن والتنمي ــا وزارة التضام ــي قامــت به ــادرات الت ــف ضــد النســاء، وبأهــم املب ــف العن 18 لوق

واملســاواة واألرسة يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات، مــن بينهــا إعــداد االســرتاتيجية الوطنيــة 

لوقــف العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف أفــق 2030 وفــق مقاربــة تشــاركية، والتــي تهــدف اىل جعــل الظاهــرة 

قضيــة مجتمعيــة، مــع إعطــاء بعــد مجــايل للتدخــات، تقويــة التقائيــة الفاعلــن العموميــن، تطويــر الوقايــة 

الجتثــاث أســباب العنــف، تفعيــل وتطويــر مختلــف القوانــن لضــامن الحاميــة، التكفــل الائــق بالنســاء ضحايــا 

العنــف وتحقيــق األثــر والنجاعــة يف تقليــص الظاهــرة. 

وأشــارت الســيدة الســليامين أن مــن أجــل تطويــر وتوســيع خدمــات التكفــل وتجويدهــا قامــت الوزارة بتوســيع 

ــة  ــاعدة القانوني ــه واملس ــتامع والتوجي ــزا لاس ــم 263 مرك ــم دع ــدين، ت ــع امل ــات املجتم ــع جمعي ــة م الرشاك

والنفســية للنســاء ضحايــا العنــف. كــام تــم توســيع شــبكة الفضــاءات املتعــددة الوظائــف للنســاء، بحيــث تــم 

إبــرام ثــاث اتفاقيــات مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي بهــدف إحــداث 85 فضــاء متعــدد الوظائــف مــع ضــامن 

خدمــة اإليــواء يف معظمهــا يف أفــق 2021 بغــاف مــايل قــدره 74.000.000,00 مليــون درهــم.

ومــن أجــل تعميــم الفضــاءات املتعــددة الوظائــف قامــت الــوزارة بإصــدار القانــون 65.15 املتعلــق مبؤسســات 

الرعايــة االجتامعيــة والنصــوص التنظيميــة املتعلقــة بــه. كــام قامــت الــوزارة كذلــك بإعــداد دفــرت التحمــات 

الخــاص بالفضــاءات، ومــرشوع املؤسســة النموذجــي إضافــة إىل إعــداد برتوكــول حاميــة.

وأكــدت الســيدة الســليامين، أن الــوزارة تســهر عــىل بلــورة وتنفيــذ برنامــج شــامل لتكويــن العاملــن بالفضاءات 

ــه األوىل  ــن يف مرحلت ــذا التكوي ــينطلق ه ــث س ــدة، حي ــن 134 وح ــنوات ويتضم ــاث س ــدى ث ــىل م ــد ع ميت

ــع إجــراءات الحجــر الصحــي، وســرتكز عــىل خمــس وحــدات أساســية، وهــي:  ــك متاشــيا م عــن بعــد، وذل

اإلطــار املعيــاري والقانــوين الوطنــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، اإلطــار املعيــاري والقانــوين الــدويل ملناهضــة 

العنــف ضــد النســاء، مهــام ومســؤوليات مديــر)ة( الفضــاءات متعــددة االختصاصــات للنســاء وفــق مقتضيــات 

ــات االســتقبال واالســتامع  ــا العنــف، تقني ــة لدعــم النســاء ضحاي ــون 65.15، دورة حــول األســس النظري القان

والتوجيــه. يف املرحلــة الثانيــة ســيكون التكويــن حضوريــا.

ويف ختــام مداخلتهــا، اســتعرضت الســيدة أمينــة هــواري الســليامين، أهــم التحديــات املســتقبلية، التــي ميكــن 

تلخيصهــا فيــام يــيل:

 تحدي تفعيل خدمة اإليواء يف كل الفضاءات املحدثة؛ 	

 ضامن تغطية مجالية وخصوصا يف العامل القروي) اإلقليم(؛	 

 معرة الخدمات وبناء رؤية موحدة للتكفل بالغر؛	 

 إرساء منظومة للتتبع والتقييم يف إطار رشاكة مع املجتمع املدين والفاعل املحيل.	 
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مداخلة ممثلة وزارة الصحة

وزارة  ممثلــة  بلــويش  لطيفــة  الســيدة  قدمــت 

الصحــة عرضــا حــول مســاهمة وزارة الصحــة للحــد 

مــن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء مبناســبة انطــاق 

ــة الوطنيــة 18 لوقــف العنــف ضــد النســاء،  الحمل

ــي للصحــة  ــة عــىل الرنامــج الوطن وركــزت املتدخل

للتكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف، ســياقه، 

ــه ومحــاوره. مســاره، أهداف

ويف هــذا الســياق، أكــدت املتدخلــة أن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء تشــكل بالنســبة لــوزارة الصحــة أولويــة 

صحيــة عموميــة ملحــة، ملــا لهــا مــن تكلفــة اجتامعيــة واقتصاديــة ال ميكــن إنكارهــا، وعواقــب وخيمــة عــىل 

الحالــة الصحيــة للضحايــا. 

ووعيــا بــأن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء مشــكلة ذات أبعــاد وبائيــة مــن مشــاكل الصحــة العموميــة تتطلــب 

توحيــد الجهــود بــن مختلــف القطاعــات، األمــر الــذي أكدتــه وزارة الصحــة عــن طريــق إعــداد وتنفيــذ الرنامج 

الوطنــي للصحــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف الــذي ينــدرج يف إطــار مخطــط الصحــة يف أفــق 

ســنة 2025، والــذي يهــدف إىل تحســن نوعيــة الرعايــة والخدمــات املقدمــة للضحايــا وتعزيــز دور املنظومــة 

الصحيــة يف مكافحــة ظاهــرة العنــف، بالتعــاون مــع القطاعــات الحكوميــة واملجتمــع املــدين، والتكفــل املندمــج 

الطبــي والنفــي واالجتامعــي والطبــي الرشعــي بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف يف املنظومــة الصحيــة ضمــن 

االهتاممــات الكــرى لــوزارة الصحــة. 

ــي  ــف املبن ــة العن ــل وزارة الصحــة ملحارب ــذي يؤطــر عم ــاري ال ــة وزارة الصحــة باإلطــار املعي ــرت ممثل وذك

عــىل النــوع واملتمثــل يف الفصــول 31- 34 - 154 مــن دســتور 2011، والبنــد الثــاين مــن القانــون اإلطــار -09

34 املتعلــق باملنظومــة الصحيــة وبعــرض العاجــات، وااللتزامــات الدوليــة خاصــة املتعلقــة باتفاقيــة القضــاء 

عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(، املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة، مؤمتــر بيكــن، قــرارات 

منظمــة الصحــة العامليــة، أهــداف التنميــة املســتدامة والخطــة الحكوميــة للمســاواة إكــرام، السياســة العامــة 

املندمجــة لحاميــة الطفولــة والرنامــج الحكومــي.

كــام أشــارت املتدخلــة أن وزارة الصحــة كرســت انخراطهــا الفاعــل والفعــيل يف ورش محاربــة العنــف ضــد النســاء 

عــن طريــق الرنامــج الوطنــي للصحــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف الــيء الــذي تجســد عــن طريق:

وضــع خطــة عمــل وزارة الصحــة مــن أجــل مكافحــة العنــف ســواء عــن طريــق التكفــل بعــاج الضحايــا أو  	

تقويــة الوعــي لــدى مهنيــي الصحــة ومنظــامت املجتمــع املــدين وعمــوم املواطنــن.
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ــا لغــرض  	 ــر املــرح به ــف الغ ــف بالكشــف النشــيط عــن حــاالت العن ــن العن ــة م ــة أنشــطة الوقاي تقوي

ــل. ــد والتكف الرص

ولتحقيــق هــذه األهــداف تــم تأســيس وحــدة مكافحــة العنــف ضــد النســاء واألطفــال عــىل املســتوى املركــزي 

ــة ملكافحــة  ــا االســرتاتيجية الوطني ــت عليه ــي انبن ــادئ األساســية الت ــا للمب ــوزارة الصحــة ســنة 2002 تفعي ب

ــف  ــا العن ــال ضحاي ــل بالنســاء واألطف ــي للصحــة للتكف ــج الوطن ــم مأسســة الرنام ــف ضــد النســاء، وت العن

ــذي يهــدف إىل: ــة تحــت رقــم 041/م س/ 30 غشــت 2017 وال ــة الوزاري مبوجــب الدوري

ــي  	 ــج الطب ــل املندم ــطة التكف ــاج وأنش ــم الع ــدات تقدي ــم وح تعمي

ــا  ــال ضحاي ــاء واألطف ــي للنس ــي الرشع ــي والطب ــي واالجتامع والنف

ــة. ــة الصحي ــوع املنظوم ــمل مجم ــج ليش ــيع الرنام ــف، وتوس العن

صياغــة دليــل تنظيــم واشــتغال وحــدات التكفــل وتطويــر بروتوكــوالت  	

التكفــل، مــع أخــذ دليــل املواصفــات واملعايــر املوجــود بعــن االعتبــار.

والنفــي واالجتامعــي والطبــي  	 الطبــي  التدخــل  قــدرات  تعزيــز 

ــي  ــج الطب ــل املندم ــل التكف ــن أج ــة م ــي الصح ــدى مهني ــي ل الرشع

ــا  ــال ضحاي ــاء واألطف ــي للنس ــي الرشع ــي والطب ــي واالجتامع والنف

ــف. العن

تعزيــز آليــات التنســيق داخــل القطــاع الواحــد وبــن القطاعــات  	

وتطويــره.

توعيــة الســكان ومهنيــي الصحــة بالظاهــرة وخطــورة العنــف املــامرَس  	

عــىل النســاء واألطفــال وإخبارهــم بالخدمــات التــي توفرهــا املنظومــة الصحيــة.

تشــجيع البحــث والتقييــم يف مجــال التكفــل املندمــج الطبــي والنفــي واالجتامعــي والطبــي الرشعــي للنســاء  	

واألطفــال ضحايــا العنــف وآثــاره عــىل صحتهــم.

وقدمــت ممثلــة وزارة الصحــة بعــض األرقــام حــول 

الوحــدات املندمجــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا 

ــدة  ــىل 103 وح ــر ع ــوزارة تتوف ــث أن ال ــف، بحي العن

ــن ظاهــرة  ــم للحــد م ــل جــد مه ــوم بعم مندمجــة تق

العنــف ضــد النســاء عــن طريــق االســتقبال واالســتامع 

ــات املعنفــات.  ــه النســاء والفتي ــة، ودعــم وتوجي املراقب

ــفيات  ــتوى املستش ــىل مس ــة ع ــدات موزع ــذه الوح ه

الجهويــة )12 وحــدة(، املستشــفيات اإلقليميــة )65 

ــدة(. ــرب )26 وح ــفيات الق ــدة( ومستش وح
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ــر  ــة الحج ــر مرحل ــع تداب ــوزارة م ــل ال ــة إىل تفاع ــت املتدخل ــام تطرق ك

الصحــي وانتشــار فــروس كورونــا املســتجد، حيــث قامــت باتخــاذ عــدة 

إجــراءات مــن أجــل ضــامن تعبئــة شــاملة ومواكبــة دامئــة للتمكــن مــن 

ــتعامل  ــورة اس ــيس بخط ــرأة، والتحس ــد امل ــف ض ــرة العن ــارصة ظاه مح

العنــف ضــد النســاء والفتيــات خــال فــرتة الحجــر الصحــي، مــع رضورة 

ــد  ــرأة. وتجوي ــة امل ــة كرام ــل صيان ــا يكف ــي مب ــي الجامع ــس الوع تكري

للخدمــات الصحيــة املقدمــة إىل هــذه الفئــة الهشــة. تتمثــل هــذه 

اإلجــراءات يف: 

ضامن استمرارية عمل الوحدات وآليات اشتغالها عن بعد 	

ــة للتبليــغ عــن العنــف ضــد  	 ــة مؤمن ــة وهاتفي إحــداث منصــة الكرتوني

ــة ــة املطلوب ــا بالفوري النســاء والســهر عــىل معالجته

كيفية التبليغ  	

دليل تعريفي وتفصييل للوحدات املندمجة للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف 	

مداخلة ممثل رئاسة النيابة العامة 

يف بدايــة عرضــه قــدم الســيد عبــد الســام بوهــوش ممثــل رئاســة النيابــة 

العامــة نبــذة عامــة حــول مؤسســة رئاســة النيابــة العامــة، هيكلتهــا 

ــا للحــد مــن انتشــار العنــف  ــي تقــوم به ــا، واملجهــودات الت واختصاصاته

ضــد النســاء. ويف هــذا الســياق ذكــر املتدخــل بــأن املؤسســة تتوفــر عــىل 

ــا  ــع القضاي ــي تقــوم بتتب ــا النســاء، وهــي الوحــدة الت ــع قضاي وحــدة تتب

اليوميــة مــع النيابــات العامــة، بحيــث أنهــا تتوصــل باإلحصائيــات الدوريــة 

لجميــع الجنــح والجنايــات التــي تكــون فيهــا النســاء عرضــة للعنــف مــن 

مختلــف أشــكاله.

ــة  ــه رئيــس النياب ــدى محكمــة النقــض بصفت ــل العــام للملــك ل ــة العامــة أن الوكي وأكــد ممثــل رئاســة النياب

العامــة، يقــوم بإصــدار مناشــر كأهــم آليــة لحاميــة النســاء، بالنظــر ملــا تحملــه مــن توصيــات للــوكاء العامــن 

للملــك باســتقبال النســاء املعنفــات اســتقباال يليــق بكرامتهــن واالســتامع إليهــن، وتلقــي شــكايتهن وتســجيلها 

عــىل الفــور وإعطــاء التعليــامت مــن أجــل إجــراء األبحــاث يف شــأنها بالرسعــة الازمــة واتخــاذ القــرار املناســب. 

ــم  ــية لفه ــطة تحسيس ــام بأنش ــة القي ــال خاص ــذا املج ــدرت يف ه ــر ص ــدة مناش ــاك ع ــك هن ــة إىل ذل إضاف

املقاصــد الحقيقيــة للمــرشع مــن أجــل تفعيــل التدابــر التــي أىت بهــا قانــون 13-103 املتعلــق مبحاربــة العنــف 
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ضــد النســاء وذلــك قبــل صــدور املرســوم التطبيقــي املتعلــق بهــذا القانــون. 

ــا  ــدد ضحاي ــا يف ع ــت ارتفاع ــي عرف ــر الصح ــرتة الحج ــك إىل أن ف ــة كذل ــة العام ــة النياب ــل رئاس ــار ممث وأش

ــا يحــدث  ــق، وأن م ــي ميكــن تفســرها بالتواجــد اليومــي للزوجــن يف فضــاء مغل العنــف وهــي املســألة الت

يف الواقــع يشء ومــا يحــدث عــىل املســتوى القضــايئ يشء آخــر، بحيــث أن مــا توصلــت إليــه رئاســة النيابــة 

العامــة ال يرقــى إىل مــا يقــع يف أرض الواقــع خاصــة يف مجــال العنــف ضــد النســاء، بحيــث أن الشــكايات التــي 

توصلــت بهــا رئاســة النيابــة العامــة خــال فــرتة الحجــر الصحــي انخفضــت باملقارنــة مــع نفــس الفــرتة مــن 

الســنة املاضيــة بشــكل واضــح، وهــذا راجــع إىل املرســوم املتعلــق بإعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة الــذي منــع 

املواطــن ككل )مــن بينهــن النســاء( مــن التنقــل خــارج املنــزل إال برخصــة وهــذا العائــق هــو الــذي جعــل 

النســاء ال يقدمــن شــكاية التبليــغ ملــا تعرضــن لــه مــن عنــف.

ــة العامــة خــال فــرتة الحجــر الصحــي  ــه أن رئاســة النياب كــام أكــد الســيد عبــد الســام بوهــوش يف مداخلت

قامــت بفتــح مواقــع إلكرتونيــة لتلقــي الشــكايات )موقــع لرئاســة النيابــة العامــة، موقــع املحاكــم االبتدائيــة 

ــة تلقــي الشــكايات،  ــذه املحاكــم لتســهيل عملي ــة الخاصــة به ــام الهاتفي ــم وضــع قامئــة لألرق ــة(، وت املختلف

ولكــن ذلــك مل يســهل عمليــة تلقــي الشــكايات الــيء الــذي عجــل بإصــدار منشــور جديــد يدعــو إىل رضورة 

فتــح منصــات رقميــة خاصــة بتلقــي الشــكايات املتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء ورغــم ذلــك تــم تســجيل ضعف 

تقديــم الشــكايات وذلــك راجــع رمبــا لجهــل الضحايــا بالوســائل الحديثــة رغــم تســهيل منــوذج الشــكاية.

ــذ السياســة  ــر ســنوي حــول تنفي ــوم بإصــدار تقري ــة تق ــة العام ــة النياب ــار الســيد بوهــوش إىل أن رئاس وأش

الجنائيــة وســر عمــل النيابــة العامــة، يوجــه هــذا التقريــر للمجلــس األعــىل للســلطة القضائيــة ويكــون محطــة 

مناقشــة مــن طــرف لجنــة العــدل والترشيــع مبجلــس النــواب ومجلــس املستشــارين، مــرزا أنــه قــد تــم إىل 

حــدود الســاعة إصــدار تقريــر لســنة 2017 وســنة 2018 ويتــم طبــع تقريــر 2019. كــام يتضمــن هــذا التقريــر 

مختلــف اإلحصائيــات بالظاهــرة اإلجراميــة يف املغــرب، خاصــة املتعلقــة بالعنــف املــامرس ضــد النســاء.

 ويف ختــام مداخلتــه أكــد املتدخــل أن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء هــي ظاهــرة مركبــة ومجتمعيــة يصعــب 

تناولهــا مــن الناحيــة القضائيــة أو األمنيــة فقــط بــل يتطلــب توحيــد الجهــود بــن مختلــف الفاعلــن. 
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مداخلة ممثلة المديرية العامة لألمن الوطني

ــن  ــة لألم ــة العام ــة املديري ــي ممثل ــة العراق ــيدة مرمي ــت الس قدم

الوطنــي، عرضــا تطرقــت مــن خالــه إىل اســرتاتيجية وآليــات العمــل 

مــن أجــل محاربــة العنــف ضــد النســاء والتكفــل بهــن مــن طــرف 

املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، وركــزت يف مداخلتهــا عــىل محــاور 

هــذه االســرتاتيجية التــي تتعلــق بالبعــد الوقــايئ، الزجــري، التكفــل 

بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف والتواصــل والتنســيق.

وأوضحــت املتدخلــة أن املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي تقــوم بــدور مهــم يف إرســاء األمــن واملحافظــة عــىل 

ــن، خاصــة النســاء نظــرا لتعرضهــن  ــكات املواطن ــك ســامة وأرواح وممتل األمــن العــام والنظــام العــام وكذل

لشــتى أنــواع العنــف يف الشــارع العــام واألماكــن العموميــة كالتحــرش الجنــي والتحــرش الجســدي، حيــث 

تقــوم املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي بكافــة مكوناتهــا بزجــر الجرميــة واملحافظــة عــىل النســاء وحاميتهــن.

وأكــدت الســيدة العراقــي أن البعــد الوقــايئ جــد مهــم ألنــه أقــل كلفــة بالنســبة لظاهــرة العنــف ضــد النســاء، 

ــات  ــادي املعيق ــق تف ــن طري ــتباقية ع ــدأ االس ــج مب ــي إىل نه ــن الوطن ــة لألم ــة العام ــعى املديري ــك تس لذل

وتوقعهــا وعــدم االقتصــار عــىل ردود األفعــال، ومبــدأ الوقايــة يف إطــار التصــور الشــامل للســكينة والطأمنينــة 

العامــة، ومبــدأ املعرفــة الجيــدة للميــدان للتمكــن مــن تشــخيص املشــاكل وإيجــاد الحلــول لهــا وأخــرا مبــدأ 

اإلجابــة بشــكل مائــم عــىل انتظــارات املواطنــن وحاجياتهــم األمنيــة. 

 وأكــدت ممثلــة املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي أن املــرأة هــي يف صلــب األولويــات االســرتاتيجية للمديريــة 

العامــة لألمــن الوطنــي، ابتــداء مــن دوائــر الرشطــة وقاعــة القيــادة والتنســيق أو قاعــة املواصــات التــي تتلقــى 

التبليغــات عــن العنــف ومــرورا إىل فــرق الهيئــة الحريــة التــي تعمــل بالــزي.

وتقــوم 443 دائــرة للرشطــة عــن طريــق الفــرق الســياحية بالســهر عــىل  تأمــن الســائحات بشــكل يومــي، كــام 

تــوكل مهمــة تأمــن محيــط املؤسســات العموميــة للفــرق املختلطــة التــي تســهر بدورهــا بشــكل يومــي عــىل 

ــن،  ــف عليه ــب مامرســة العن ــات لتجن ــة الفتي حامي

وذلــك برشاكــة مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن 

املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي. كــام 

تقــوم فــرق خاصــة تابعــة للمديريــة العامــة لألمــن 

الوطنــي بعمليــات تحسيســية داخــل املؤسســات 

التعليميــة للتحســيس مبخاطــر العنــف ضــد النســاء 

ــاء مــن  ــام حاميــة النس والوقايــة منــه. تســند مه
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ــم  ــا فيه ــة مب ــة الحري ــرق الهيئ ــك لف ــف كذل العن

ــرق  ــة، ف ــرق الخيال ــة، ف ــة والراكب ــات الراجل الدوري

ــز.  ــط التمرك ــرور ونق ــرق امل ــة، ف ــات العادي الدراج

وتســهر قاعــة القيــادة والتنســيق أو قاعــة املواصــات 

عــن تلقــي التبليغــات بشــكل مبــارش أو عــن طريــق 

ــغ  ــي التبلي ــد تلق ــة، 19و 190. بع ــوط الهاتفي الخط

تتحــرك فــرق متنقلــة لرشطــة النجــدة خاصــة بقاعــة 

 UMPS  ــادة القي

ــىل  ــة ع ــر القاع ــدة، وتتوف ــات النج ــتجابة لطلب  لاس

ــة  ــة املراقب ــة بتقني ــن العمومي ــة األماك ــة مراقب تقني

بالكامــرات. 

أمــا بالنســبة للمجــال الثــاين مــن اســرتاتيجية املديريــة 

العامــة لألمــن الوطنــي، فرتكــز عــىل البعــد الزجــري 

القضائيــة بجميــع  والــذي تســهر عليــه الرشطــة 

ــرى. ــة الك ــا للزجــر بالجرمي مكوناته

وأشــارت الســيدة ممثلــة املديريــة العامــة لألمــن 

ــا  الوطنــي أن مســار مأسســة التكفــل بالنســاء ضحاي

ــع  ــدأ م ــة ب ــة القضائي ــتوى الرشط ــىل مس ــف ع العن

ــد  ــف ض ــة العن ــة ملحارب ــرتاتيجية الوطني ــي االس تبن

النســاء التــي أعدتهــا كتابــة الدولــة املكلفــة بــاألرسة 

واألشــخاص املعاقــن ســنة 2002 مــن خــال إحــداث 

عــدة نقــط ارتــكاز، وتــم تعميــم خايــا اســتقبال 

ــف  ــىل مختل ــنة 2007 ع ــف س ــا العن ــاء ضحاي النس

ــة العنــف ضــد النســاء  ــون 13-103 املتعلــق مبحارب ــي. وبعــد صــدور املرســوم التطبيقــي لقان ــرتاب الوطن ال

ســنة 2019، تــم مأسســة خليــة التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف وفــق املــادة 10 مــن القانــون، والتــي تســهر 

ــة.  ــه واملصاحب ــات مــن العنــف مــن خــال االســتقبال، االســتامع، الدعــم، التوجي ــة النســاء والفتي عــىل حامي

وللقيــام بهــذه املهــام تتوفــر املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي عــىل 132خليــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف 

ــة  ــة العام ــي. املديري ــن العموم ــة لألم ــر الرشطــة التابع ــتقبال بدوائ ــف باالس ــة و443 مكل بالرشطــة القضائي

لألمــن الوطنــي ممثلــة كذلــك يف اللجــن املحليــة والجهويــة التابعــة للجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا 
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ــف.  العن

نمودج لعمل خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف لدى المحكمة

ــامرس ضــد  ــف امل ــة العن ــي ملحارب ــن الوطن ــة لألم ــة العام ــي أن اســرتاتيجية املديري ــدت الســيدة العراق وأك

ــس األمــن اإلقليمــي أو الجهــوي  ــا وايل األمــن أو رئي ــي يقــوم به ــة الت النســاء ترتكــز عــىل التواصــل والرشاك

ــع  ــي م ــيل والخارج ــل الداخ ــرشاكات والتواص ــد ال ــات عق ــه صاحي ــذي ل ــة ال ــة األمني ــب املصلح ــىل حس ع

كافــة الفرقــاء كاملجالــس املنتخبــة، الســلطة املحليــة، منظــامت املجتمــع املــدين واملؤسســات الدوليــة وذلــك 

بهــدف إيجــاد الحلــول الفعليــة للحــد مــن انتشــار العنــف ضــد النســاء، حيــث ســبق للمديريــة العامــة لألمــن 

الوطنــي أن عقــدت رشاكــة مــع جمعيــة اتحــاد الوطنــي لنســاء املغــرب يف إطــار تفعيــل منصــة »كلنــا معــك«.

وأوضحــت ممثلــة املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي أنــه لتحســن جــودة الخدمــات املقدمــة مــن طــرف أطرهــا 

تجــاه النســاء ضحايــا العنــف عــن طريــق التكويــن، فقــد تــم إدراج محــور التدريــب عــىل التواصــل مــع النســاء 

ضحايــا العنــف يف برامــج التكويــن الرشطــي األســايس وكــذا املســتمر مــن أجــل تحســن الخدمــات املقدمــة 

مــن حســن االســتامع، ســواء خــال االســتقبال املبــارش أو أثنــاء الــرد الفــوري عــىل طلباتهــن واستفســاراتهن. 

وكذلــك التوعيــة والتحســيس يف الوســط املــدريس لفائــدة التاميــذ مبــا فيهــم الفتيــات حــول عــدة مخاطــر مثــل 

التحــرش الجنــي والعنــف ومخاطــر املخــدرات.
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ــن  ــة م ــود املبذول ــم كل الجه ــه رغ ــي أن ــن الوطن ــة لألم ــة العام ــة املديري ــدت ممثل ــا، أك ــام عرضه  ويف خت

املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، إال أن التحــدي مــازال قامئــا للحــد مــن انتشــار العنــف ضــد النســاء، مــام 

يتطلــب تطويــر اســرتاتيجيات للتفاعــل مــع اإلشــكاالت الراهنــة، مــن أجــل إيجــاد الحلــول الفعالــة واملامئــة 

لتقويــة الشــعور باألمــن لــدى املواطــن بصفــة عامــة والنســاء والفتيــات بصفــة خاصــة، بالفضــاء العــام ومتكــن 

النســاء مــن حركيــة أفضــل مــن خــال تطويــر أســاليب تدخلهــا وفــق تبنــي مقاربــة اإلنتــاج املشــرتك لألمــن 

برشاكــة مــع جميــع املتدخلــن. 

مداخلة ممثلة القيادة العليا للدرك الملكي

ــادي  ــم بوعي يف مســتهل عرضهــا ذكــرت الســيدة مري

ممثلــة القيــادة العليــا للــدرك امللــيك مبســاهمة الدرك 

امللــيك بجانــب فاعلــن آخريــن يف مجــال حاميــة 

الحقــوق والحريــات يف مناهضــة العنــف ضــد النســاء 

بجميــع أنواعــه، وفــق اســرتاتيجية أمنيــة تقــوم عــىل 

مجموعــة مــن التدابــر وباعتــامد مجموعــة مــن 

النســاء، منهــا  العنــف ضــد  املقاربــات ملناهضــة 

ــاركية. ــة التش ــة واملقارب ــة والزجري ــة الوقائي املقارب

وتناولت يف عرضها أهم منجزات الدرك املليك عىل مستوى:

مناهضة العنف ضد النساء واملتمثلة يف:

ــة  	 ــح االجتامعي ــف الرشائ ــم أخــر »177« ملســاعدة مختل وضــع رق

مبــا فيهــا املــرأة ؛

تعزيــز حقــوق املــرأة التــي عرفــت مجموعــة مــن التعديــات  	

القانونيــة لتكريــس املســاواة بــن الرجــل واملــرأة.

ــف  	 ــا لحــاالت العن ــة تفادي ــات أمني ــج سياســة القــرب عــر دوري نه

ضــد املــرأة.

إنجاز دليل منهجي للتكفل بالنساء ضحايا العنف. 	

ــف ضــد  	 ــة ملناهضــة العن ــاز االســرتاتيجيات الوطني املشــاركة يف إنج

املــرأة.

املشــاركة ســنويا يف الحمــات التحسيســية واإلعاميــة ملناهضــة  	

ــرأة ؛ ــد امل ــف ض العن
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ــد املركــزي لتســهيل العمــل التشــاريك  	 ــكاز عــىل الصعي ــن نقطــة ارت تعي

بــن الــدرك امللــيك وجميــع القطاعــات الحكوميــة مبــا فيهــا وزارة التضامن 

والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة ؛

متثيليــة الــدرك امللــيك يف املرصــد الوطنــي ملحاربــة العنــف ضــد النســاء،  	

ــات يف  ــح البيان ــال لوائ ــع إرس ــنوية م ــر س ــداد تقاري ــاهمة يف إع واملس

ــة؛ ــا تخــص املــرأة املعنف مجــال قضاي

العمل التشاريك مع الفاعلن، من خال:

املســاهمة يف إصــدار وتحيــن دليــل الخايــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء  	

ــة  ــف الثابت ــام الهوات ــة أرق ــم الئح ــذي يض ــف ال ــا العن ــال ضحاي واألطف

ــذا  ــف وك ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــزة للتكف ــا الاممرك ــة بالخاي املتعلق

ــكاز. أســامء نقــط االرت

ــد  	 ــف ض ــول العن ــة ح ــات معلوماتي ــد بيان ــل لرص ــد أدوات العم توحي

النســاء بخلــق نظــام مؤسســايت موحــد خــاص بالعنــف املبنــي عــىل النــوع 

االجتامعــي بفضــل عمــل منســق بــن ممثــيل القطاعــات املعنيــة.

عــرف هــذا النظــام املعلومــايت تطــورات عــر عــدة مراحــل، مــن شــأنها إعطــاء هــذا املــرشوع نفــس جديــد  	

بتوقيــع بروتوكــول تبــادل املعطيــات املعلوماتيــة بــن رشكاء هــذه املنظومــة يف أكتوبــر 2014.

انخــراط مؤسســة الــدرك امللــيك يف مجموعــة مــن  	

ــة  ــة الحكومي ــا : الخط ــر منه ــج نذك ــاريع والرام املش

للمســاواة  »إكــرام“، الرنامــج املتعــدد القطاعــات 

ــي؛ ــوع االجتامع ــىل الن ــي ع ــف املبن ــة العن ملحارب

للمعايــر  	 العمــيل  الدليــل  وضــع  يف  املشــاركة   

النموذجيــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال وتوزيعــه عــىل 

جميــع القيــادات الجهويــة للــدرك امللــيك برشاكــة مــع 

وزارة العــدل؛

املشــاركة يف مجموعــة مــن الــدورات التكوينيــة لفائــدة ضبــاط الــدرك امللــيك يف بعــض الــدول األوربيــة منهــا  	

ــويرسا والرتغال. س

إبــرام اتفاقيــة رشاكــة مــع االتحــاد الوطنــي لنســاء املغــرب يــوم 08 مــارس 2019 حــول انخــراط املؤسســة يف  	

منصــة االســتامع والدعــم للفتيــات والنســاء يف وضعيــة هشاشــة ؛

مشــاركة خايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف يف ورشــات عمــل تخــص مــرشوع ”بروتوكــول حاميــة“ املنجــز  	

مــن طــرف وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعية واملســاواة واألرسة؛

انفتــاح املؤسســة عــىل محيطهــا، بتزويــد جميــع وحــدات الــدرك امللــيك بائحــة شــاملة لجمعيــات املجتمــع  	

املــدين الناشــطة يف حاميــة حقــوق املــرأة والطفــل عــىل الصعيــد الوطنــي. 
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يف مجال التكوين: 

تكوين 650 عنرا نسويا يزاولن مهامهن ميدانيا إىل حدود 2020 	

بلــوغ 1500 عنــرا نســويا ميارســن مهــام الرشطــة القضائيــة يف أفــق  	

2025

برمجــة دورات تكوينيــة متعلقــة بحقــوق املــرأة، محينــة عــىل ضــوء  	

ــون  ــة األرسة والقان ــا مدون ــي عرفته ــات الت ــة والتعدي ــات الدولي االتفاقي

ــتوى  ــىل مس ــون 13-103 ع ــذا القان ــتور 2011، وك ــريب ودس ــايئ املغ الجن

ــن املســتمر ــذا التكوي ــن األســايس وك التكوي

دورات تكوينيــة لفائــدة قرابــة 1000مســتفيد عــىل مــدار ســنة  	

2014، تهــدف إىل توحيــد املعايــر النموذجيــة للتكفــل بالنســاء واألطفــال 

ــف ــا العن ضحاي

يعمــل الــدرك امللــيك عــىل مواكبــة مقتضيــات القانــون 13-103 املتعلــق 

مبحاربــة العنــف ضــد النســاء عــر: 

ــدرك امللــيك مــع توجهــات هــذا  	 ــات وأســاليب اشــتغال ال ماءمــة آلي

القانــون، مــرورا بالتواصــل والتحســيس مبخاطــر الظاهــرة وانتهــاء 

باســتعامل أدوات االســتامع والتدخــل واالنتقــال الفــوري إىل عــن 

ــكان. امل

االنخــراط ضمــن اآلليــات املؤسســاتية للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف  	

خاصــة مبــا فيهــا اللجنــة الوطنيــة، اللجــان الجهويــة واملحليــة ؛

اعتــامد املقاربــة الثاثيــة املبنيــة عــىل العمــل املركــزي، الجهــوي  	

واملحــيل.

عى املستوى املركزي:

إنشــاء خليــة مركزيــة ســنة 2019، مكرســة للتكفــل بالنســاء املعنفــات بالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة وباقــي  	

الخايــا املؤسســاتية وتتجــىل مهامهــا يف:

التأطر واملراقبة والتتبع لعمل الخايا الاممركزة؛	 

تأطر بعض الدورات التكوينية يف مجال مناهضة العنف ضد النساء؛	 

تحليل االحصائيات الخاصة بقضايا العنف ضد النساء.	 

ــات  	 ــوء مقتضي ــىل ض ــر 2020 ع ــن يف يناي ــاص بالدركي ــف الخ ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــل التكف ــن دلي تحي

القانــون 103-13.
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عى املستوى الجهوي:

توظيف العنر النسوي يف الخايا الاممركزة. 	

تجميــع وتتبــع االحصائيــات املتعلقــة بالعنــف ضــد  	

النســاء وتحليلهــا مــن أجــل دراســة الظاهــرة جهويــا. 

مســتوى  	 عــىل  الجهويــة  االرتــكاز  نقــط  تعيــن 

القيــادات الجهويــة للــدرك امللــيك لتحســن اســتقبال 

جميــع  مــع  بالتنســيق  العنــف  ضحايــا  النســاء 

املتدخلــن يف هــذا املجــال.

مشاركة ممثيل جهاز الدرك املليك يف أنشطة اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. 	

عى املستوى املحي:

يعمــل ضابــط الرشطــة القضائيــة تحــت إرشاف النيابــة العامــة املختصــة عــىل تنفيــذ مهــام مختلفــة ســواء  	

مــن حيــث مســاعدة النســاء ضحايــا العنــف عــن طريــق االســتامع، الدعــم، التوجيــه، واملواكبــة؛

ــف  	 ــا العن ــل بالنســاء ضحاي ــادئ التكف ــد ومب ــامد قواع ــة باعت ــات القانوني ــا للمقتضي ــر املحــارض طبق تحري

خــال:

البدء اآلين يف عمليات البحث والتفتيش عن املتهمن يف حاالت العنف ضد املرأة.	 

التنسيق مع اللجان املحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.	 

ــل 	  ــرأة ودور التكف ــد امل ــف ض ــة العن ــات مكافح ــن جمعي ــدين م ــع امل ــات املجتم ــع مؤسس ــيق م التنس

ــف. ــا العن ــاء ضحاي بالنس

تجميــع وإرســال البيانــات املتعلقــة بحــاالت العنــف ضــد النســاء إىل القيــادات الجهويــة وكــذا املصالــح 	 

املركزيــة املختصــة.

وقدمــت الســيدة مريــم بوعيــادي ممثلــة الــدرك امللــيك مجوعــة مــن األرقــام اإلحصائيــة املتعلقــة بالعنــف 

ــدرك امللــيك خــال ســنتي 2019 -2020 والتــي جــاءت عــىل  ــه أجهــزة ال املــامرس ضــد النــاس والــذي رصدت

الشــكل التــايل:
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العنف الجسدي حسب فئة الجرائم

2020 إىل غاية 30 شتنر 2019 إىل غاية 30 شتنر 2019 فئة الجرائم

46 72 100 االعتداء

5981 6628 8616 الرب والجرح العمدي

69 95 123 االختطاف واالحتجاز

0 3 4 القتل الغر العمدي

28 18 31 القتل العمدي

6 5 9 محاولة القتل

1786 1537 1532 العنف املرتكب من طرف الزوج

7916 8358 10415 املجموع

العنف الجسدي حسب فئة الجرائم سنة 2019             العنف الجسدي حسب فئة الجرائم سنة 2020 

     

العنف الجنسي حسب فئة الجرائم

2020 إىل غاية 30 شتنر 2019 إىل غاية 30 شتنر 2019 فئة الجرائم

64 72 98 اإلخال بالحياء

278 277 405 التحرش الجني

190 326 425 التحريض عىل الفساد

176 222 271 محاولة االغتصاب

308 394 519 االغتصاب

1016 1291 1718 املجموع
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العنــف الجنــي حســب فئــة الجرائــم لســنة 2019              العنــف الجنــي حســب فئــة الجرائــم لســنة 2020

    

العنف النفسي حسب فئة الجرائم

إىل غاية 30 شتنر 2020  إىل غاية 30 شتنر 2019 2019 فئة الجرائم

1849 3030 3989 إهامل األرسة

9 25 29 عدم التريح بالوالدة

5155 5824 7510 اإليذاء )التهديد – السب والشتم ...(

7013 8879 11528 املجموع

العنف النفي حسب فئة الجرائم خال 2019                العنف النفي حسب فئة الجرائم إىل غاية 30 شتنر 2020
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العنف االقتصادي حسب فئة الجرائم

2020إىل غاية 30 شتنر 2019إىل غاية 30 شتنر 2019 فئة الجرائم

151 390 544 عدم أداء النفقة العائلية

240 339 434 خيانة األمانة

254 442 569 النصب

645 1171 1547 املجموع

العنف االقتصادي حسب فئة الجرائم الجرائم إىل غاية 30 شتنر 2020

العنف االقتصادي حسب فئة الجرائم إىل غاية 30 شتنر 2020

ــام،  ــكل ع ــرأة بش ــة امل ــوض بوضعي ــيك أن النه ــدرك املل ــة ال ــادي ممثل ــم بوعي ــيدة مري ــدت الس ــا أك ختام
ومناهضــة العنــف ضــد املــرأة بشــكل خــاص ومواكبــة الإلصاحــات القانونيــة املنجــزة لحاميــة النســاء وتفعيــل 
مختلــف االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة هــي مــن أولويــات الــدرك امللــيك، كــام أن محاربــة العنــف ضــد النســاء 

تبقــى قضيــة مجتمعيــة باألســاس تتطلــب تظافــر جهــود جميــع الفاعلــن.
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مداخلة ممثل وزارة التربية 
الوطنية والتكوين المهني 

والتعليم العالي والبحث 
العلمي- قطاع التعليم 
العالي والبحث العلمي

عــر الســيد عبــد الرحيــم أوعبــو ممثــل وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث 

العلمــي يف بدايــة مداخلتــه أن هــذه الحملــة تــدل عــىل االنخــراط القــوي لبادنــا يف مسلســل مناهضــة العنــف 

ضــد النســاء الــذي ينبنــي عــىل منهجيــة شــمولية ومبــادئ معياريــة تســتمد أسســها مــن روح دســتور 2011.

ــاء  ــد النس ــف ض ــىل العن ــاء ع ــش 2020 للقض ــان مراك ــة إع ــىل أهمي ــو ع ــم أوعب ــد الرحي ــيد عب ــد الس وأك

املوقــع تحــت الرئاســة الفعليــة لصاحبــة الســمو امللــيك األمــرة اللــة مريــم، والــذي تــم توقيعــه شــهر مــارس 

ــي  ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر الرتبي ــم وزي ــا فيه ــة مب ــات وزاري ــدة قطاع ــرف ع ــن ط ــنة 2020 م ــن س م

والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي والوزيــر املنتــدب املكلــف والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي حيــث يلتــزم 

قطــاع الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي- قطــاع التعليــم العــايل والبحــث 

ــه بتعزيــز انخراطــه يف القضــاء عــىل العنــف ضــد النســاء مــن خــال عــدة مبــادرات مبــا  العلمــي مــن خال

فيهــا إدمــاج موضــوع العنــف ضــد النســاء ضمــن حمــات التوجيــه والتوعيــة بالجامعــة، مناهضــة العنــف 

ضــد الفتيــات باملؤسســات الجامعيــة، خلــق بوابــة إلكرتونيــة وخــط أخــر داخــل الجامعــة لإلشــعار بحــاالت 

العنــف والتنصيــص عــىل ذلــك يف النظــام الداخــيل للجامعــات، تخصيــص تشــجيع مــادي ومعنــوي لوحــدات 

البحــث يف موضــوع العنــف ضــد النســاء يف الجامعــة، إحــداث مراكــز اســتامع لضحايــا العنــف بالجامعــات.

ــر واإلجــراءات  ــن التداب ــة م ــت عــىل اتخــاذ مجموع ــة عمل ــات املغربي ــو إىل أن الجامع  وأشــار الســيد أوعب

الهادفــة إىل التوعيــة والتحســيس بأهميــة حقــوق املــرأة ومناهضــة كل أشــكال العنــف املــامرس ضدهــا؛ مــن 

خــال تنظيــم العديــد مــن الورشــات وامللتقيــات العلميــة والتوعويــة والتــي تعــرف مبختلــف القوانــن الوقائيــة 

مــن العنــف ضــد املــرأة، كــام أعــدت الــوزارة دراســات يف قضايــا النــوع االجتامعــي للتعريــف بقضايــا العنــف 

ــح  ــرأة وتوض ــا امل ــاول قضاي ــوث تتن ــداد بح ــة اىل إع ــع، إضاف ــىل املجتم ــا ع ــة بخطورته ــرأة والتوعي ــد امل ض

مختلــف العوامــل التــي تــؤدي اىل العنــف ضدهــا. كــام تــم إعــداد الكثــر مــن األطروحــات والرســائل األكادميية 

حــول النــوع االجتامعــي. 





الجلسة العامة الثانية: موضوع 
»جهود وتحديات التكفل من 

وجهة نظر المجتمع المدني«
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إن مناهضــة العنــف ضــد النســاء هــي مســؤولية مشــرتكة تســتلزم تكثيــف وتنســيق جهــود ومبــادرات مختلف 

املتدخلــن املعنيــن، ســواء قطاعــات حكوميــة ومؤسســات عموميــة، أو هيئــات املجتمــع املدين.

 وإميانــا مبــا لعبتــه جمعيــات املجتمــع املــدين مــن أدوار تاريخيــة والتــزال يف كل القضايــا ذات الصلــة باملســاواة 

بــن الجنســن وحاميــة حقــوق النســاء، خصصــت الجلســة العامــة الثانيــة ملوضــوع »جهــود وتحديــات التكفــل 

ــة  ــراز الجهــود املبذول مــن وجهــة نظــر املجتمــع املــدين« يــوم األربعــاء 25 نونــر2020، وذلــك مــن أجــل إب

للتصــدي للعنــف املــامرس ضــد النســاء، واســتعراض أهــم التحديــات املطروحــة يف هــذا املجــال.

مداخلة السيدة منى الصيحي

ممثلة االتحاد الوطني لنساء المغرب منسقة 
منصة »كلنا معك« )حضوريا(

ــاد  ــة االتح ــي ممثل ــى الصيح ــيدة من ــت الس ــا تقدم ــتهل كلمته يف مس

الوطنــي لنســاء املغــرب منســقة منصــة »كلنــا معــك« بالشــكر للــوزارة 

عــىل الدعــوة وإلرشاكهــا الدائــم لاتحــاد يف مسلســل الحــوار والتشــاور 

ــرتاتيجية  ــرام« واالس ــاواة »إك ــة للمس ــة الحكومي ــداد الخط ــواء يف إع س

الوطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء، كــام تقدمــت بالشــكر واالمتنــان 

ــكايات  ــع الش ــتمر م ــا املس ــة لتجاوبه ــة العام ــة النياب ــن رئاس ــكل م ل

ــا معــك«، كــام تقدمــت بالشــكر  ــواردة عــىل منصــة »كلن ــغ ال ــا، والتجــاوب مــع حــاالت التبلي ــواردة عليه ال

إلدارة الــدرك امللــيك عــىل التدخــل الفــوري وكــذا مصالــح األمــن الوطنــي الذيــن مل يذخــروا جهــدا يف حاميــة 

النســاء املعنفــات املتصــات باملنصــة مــن أجــل توفــر الحاميــة الفوريــة والتدخــل املبــارش مــن أجــل مواكبتهــن 

ــا معــك«. ــات املجتمــع املــدين رشيكــة منصــة »كلن ومســاعدتهن، كــام أشــادت بجمعي

بعــد ذلــك أشــارت املتدخلــة إىل أن االتحــاد الوطنــي لنســاء املغــرب منــذ تأسيســه مببــادرة مــن جالــة املغفــور 

ــوض  ــرأة، والنه ــوق امل ــن حق ــاع ع ــة يف الدف ــواطا مهم ــع أش ــنة 1969 قط ــاي س ــاين يف 6 م ــن الث ــه الحس ل

ــد نشــأته عــن طريــق  ــد مــن األنشــطة التــي تبناهــا من بأوضاعهــا عــىل كافــة املســتويات مــن خــال العدي

إحــداث مراكــز االســتامع والتكويــن التابعــة لــه يف جــل جهــات اململكــة، حيــث يتوفــر حاليــا عــىل 69 جمعيــة 

جهويــة منتــرشة عــر الــرتاب الوطنــي تهــدف إىل مواكبــة النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف، وتشــجيع املبادرات 

النســائية الرائــدة لاقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي املحــيل والجهــوي قصــد تقليــص التفاوتــات وتحقيــق النمــّو 

املتوازن واملســتدام، وكذا ضمــــان القــــرب واإلدمــــاج واإلنصــــاف االجتامعي للمواطنيــــن واملواطنات فــــي 

وضعيــــة هشاشــة فــي العالــم القــروي وشــبه الحضـري.
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كــام ســاهم االتحــاد الوطنــي لنســاء املغــرب يف مختلــف األوراش املتعلقــة بالنهــوض بوضعيــة املــرأة ومتكينهــا 

مــن حقوقهــا، حيــث قــدم أمــام اللجنــة االستشــارية امللكيــة املكلفــة بتعديــل مدونــة األحــوال الشــخصية ملفــا 

مطلبيــا لتغيــر مدونــة األحــوال الشــخصية والتــي أمثــرت عــن مدونــة األرسة ســنة 2004، كــام قــدم مقرتحــات 

تخــص متكــن املــرأة املغربيــة مــن نقــل جنســيتها إىل األطفــال الذيــن يولــدون مــن أب غــر مغــريب، فضــا عــن 

تقدميــه مقرتحــات لتعديــل دســتور 2011، وكــذا املشــاركة يف دعــم مــرشوع تجريــم العنــف األرسي والعنــف 

ــة  ــة والجنائي ــة والقانوني ــذي يعتــر طفــرة يف املنظومــة الحقوقي بشــكل عــام والــذي أمثــر قانــون 103.13، ال

لبلدنــا.

ــم  ــة األم ــي لهيئ ــس االقتصــادي واالجتامع ــة يف املجل ــىل العضوي ــن الحصــول ع ــاد م ــن االتح ــد متك هــذا وق

املتحــدة ويف املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف لاتحــاد اإلفريقــي، باإلضافــة إىل عضويتــه يف اللجنــة 

اإلقليميــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء يف عاقتهــا بخايــا العنــف ضــد النســاء لــدى النيابــة العامــة ملحاكــم 

اململكــة، وكــذا اللجــان الجهويــة للتكفــل بالنســاء واالطفــال ضحايــا العنــف.

وأوضحــت ممثلــة االتحــاد الوطنــي لنســاء املغــرب، أن يف إطــار تتويــج مجهــودات االتحــاد الراميــة للنهــوض 

بحقــوق املــرأة، ثــم إحــداث هــذه الســنة بتعليــامت ســامية مــن صاحبــة الســمو امللــيك األمــرة الجليلــة لــا 

ــه ولدعــم النســاء  ــا معــك » لاســتامع والتوجي ــي لنســاء املغــرب »منصــة كلن ــم، رئيســة االتحــاد الوطن مري

املعنفــات والشــباب يف وضعيــة هشــة، وهــي منصــة وطنيــة متفــردة عــر خــط هاتفــي مبــارش 8350 وتطبيــق 

ــح  ــام يتي ــر “AppStore” أو “PlayStore”، م ــول ع ــف املحم ــىل الهات ــا ع ــه مجان ــم تحميل ــي ذيك يت هاتف

ــة  ــك برشاك ــا إىل منصــة االســتامع، وذل ــة، وتوجيهه ــة ملدهــا باملســاعدة الازم ــف الضحي ــع هات ــد موق تحدي

مــع وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة ورئاســة النيابــة العامــة واألمــن الوطنــي والــدرك 

امللــيك ووزارة الصحــة.

وأبرزت املتدخلة أن املنصة تقدم خدمات عىل مستوين إثنن:

املســتوى األول : تقــوم املنصــة بالتفاعــل مــع شــكايات النســاء ضحايــا العنــف بــكل أنواعــه مــن مختلــف 
مــدن وأقاليــم اململكــة كيفــام كانــت جنســيتهن، وذلــك عــن طريــق ربــط االتصــال املبــارش بخايــا التكفــل 

ــامل  ــدرك يف الع ــح ال ــة أو االتصــال مبصال ــم اململك ــكل محاك ــة ب ــة العام ــدى النياب ــف ل ــا العن بالنســاء ضحاي

ــع  ــك، بالتنســيق م ــن إن احتجــن إىل ذل ــواء له ــر اإلي ــع توف ــح األمــن يف املجــال الحــري م ــروي ومصال الق

ــل  ــا التكف ــة عــر خاي ــة والشــواهد الطبي ــة الصحي ــر الرعاي ــة إىل توف ــي، باإلضاف ــاون الوطن ــات التع مندوبي

ــدى مستشــفيات وزارة الصحــة. ــات ل بالنســاء املعنف

 املســتوى الثــاين : عمــل املنصــة يف التمكــن االقتصــادي واالجتامعــي لهــذه الفئــة مــن النســاء وكــذا فئــة 
الشــباب بشــكل عــام يف وضعيــة هشــة، حيــث تقــوم برشاكــة مــع وكالــة إنعــاش الشــغل وتأهيــل الكفــاءات 

بتوفــر الشــغل للباحثــن عنــه، ومتكــن برشاكــة مــع قطاعــات التكويــن املهنــي مــن االســتفادة مــن التكويــن 
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بالتــدرج أو التكويــن العــادي. كــام تقــوم برشاكــة مــع بريــد بنــك بــاإلرشاف عــىل برنامــج املقــاول الــذايت أو 

إحــداث مشــاريع ومقــاوالت داعمــة للشــباب. باإلضافــة إىل وضــع مراكــز التكويــن التابعــة لجمعيــات االتحــاد 

الجهويــة رهــن إشــارة املســتفيدين.

كــام تطرقــت الســيدة منــى الصيحــي يف مداخلتهــا كذلــك إىل التدابــر االســتثنائية التــي اتخذهــا االتحــاد خــال 

فــرتة الحجــر الصحــي للمســاهمة يف الحــد مــن انتشــار العنــف خــال فــرتة الحجــر الصحــي وذلــك متاشــيا مــع 

املجهــودات التــي بذلتهــا بادنــا للحــد مــن أثــار فــروس كورونــا مــن خــال مــا يــيل :

تفعيــل خليــة اليقظــة مبنصــة » كلنــا معــك » لاســتامع والدعــم والتوجيــه لفائــدة النســاء والفتيــات ضحايــا  	

العنــف 24 ســاعة طيلــة أيــام األســبوع؛

برمجــة العديــد مــن الــدورات التكوينيــة عــن بعــد برشاكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــع مختصــن  	

يف علــم النفــس وعلــم االجتــامع والوســاطة األرسيــة لفائــدة أطــر املنصــة حــول تقنيــات االســتامع الفعــال 

لدعــم وتوجيــه النســاء خــال فــرتة الحجــر الصحــي؛

ــوم  	 ــة اآلداب والعل ــع كلي ــة م ــد برشاك ــن بع ــة ع ــية واالجتامعي ــة النفس ــة للمواكب ــبكة الوطني ــاق الش إط

ــاط؛ ــانية بالرب اإلنس

تســهيل ولــوج املــرأة املعنفــة للعدالــة مــن خــال توفــر أرقــام هواتــف وفاكســات والريــد اإللكــرتوين لخايــا  	

التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف لــدى املحاكــم االبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف عــر ربــوع اململكــة؛

تجديــد التواصــل مــع مندوبيــات التعــاون الوطنــي مــن أجــل توفــر اإليــواء للنســاء املعنفــات املطــرودات  	

مــن بيــت الزوجيــة والفتيــات يف وضعيــة الشــارع خــال فــرتة الحجــر الصحــي، بدعــم مــن التدخــل املبــارش 

ملصالــح الــدرك يف العــامل القــروي ومصالــح األمــن الوطنــي عــىل املســتوى الحــري؛

تحســن جــودة تغذيــة النســاء الحوامــل وصحتهــن، وتحســن النمــط الغــذايئ للمواطنــن، والوقاية من انتشــار  	

األمــراض الناتجــة عــن نقــص بعــض العنــارص الغذائيــة، وكــذا توفــر خدمــات الرعايــة واملواكبــة ذات الجــودة 

ــك برشاكــة مــع اللجــن  ــد مــن 27 512 مســتفيدة، وذل ــدة أزي ــة هشاشــة لفائ ــدة األشــخاص يف وضعي لفائ

اإلقليميــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة واملندوبيــات اإلقليميــة لــوزارة الصحــة والعديــد مــن الــرشكاء.
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مداخلة السيدة عزيزة البقالي القاسمي

رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية )عبر تقنية المناظرة المرئية(

أكــدت الســيدة عزيــزة البقــايل القاســمي رئيســة 

أن  كلمتهــا  يف  املغربيــة  للمــرأة  الزهــراء  منتــدى 

ظاهــرة العنــف تــزداد عمقــا ويــزداد الجميــع اقتناعــا 

بــأن تظافــر الجهــود هــو الســبيل الوحيــد ملحارصتهــا. 

ويف هــذا الســياق ذكــرت الســيدة البقــايل أن منتــدى 

ــايل  ــه النض ــار عمل ــة ويف إط ــرأة املغربي ــراء للم الزه

مــن أجــل وضعيــة أفضــل للنســاء ولــألرس املغربيــة ككل، كان ســباقا إىل االنخــراط يف جهــود املطالبــة بقوانــن 

منصفــة للنســاء، ومــن بينهــا قوانــن تحمــي النســاء مــن العنــف حيــث كان لديــه مذكــرة اقرتاحيــة ومجموعــة 

ــون مناهضــة  ــون اإلتجــار بالبــرش، كــام واكــب مســار قان ــايئ، وقان ــون الجن ــل القان ــب بخصــوص تعدي مطال

العنــف ضــد النســاء يف جميــع أطــواره، كل ذلــك مبقاربــة نضاليــة وترافعيــة تســتند إىل املقتضيــات الدســتورية 

وتحــرص عــىل البحــث عــن كيفيــة املــزج الخــاق مــا بــن القيــم األصيلــة للمجتمــع املغــريب املســتمدة مــن 

ــوق النســاء  ــة حق ــز حامي ــدويل ألجــل تعزي ــي ال ــر الحقوق ــه الفك ــى إلي ــا أف ــن كل م ــن اإلســامي وب الدي

ــا.  األساســية وضــامن فعاليته

وأوضحــت الســيدة عزيــزة البقــايل القاســمي كذلــك أن عمــل منتــدى الزهــراء تأســس عــىل عمــل ميــداين تقــوم 

بــه شــبكة مــن الجمعيــات املحليــة ســواء التــي تشــتغل يف مجــال االســتامع والتوجيــه واإلرشــاد األرسي، أو تلــك 

التــي تقــدم خدمــات مختلفــة لــألرسة، حيــث يتوفــر املنتــدى عــىل أزيــد مــن 130 جمعيــة تتضمــن 35 مركــزا 

لاســتامع واإلرشــاد األرسي. كــام مثنــت املتدخلــة جهــود مختلــف املتدخلــن يف املجــال. 

ــا مــع الجائحــة  ــذي عاشــته بادن ــة أن الوضــع االســتثنايئ ال وأشــارت رئيســة منتــدى الزهــراء للمــرأة املغربي

اســتدعى مــن جمعيــات املجتمــع املــدين، خاصــة التــي تشــتغل عــىل اإلســتامع واإلنصــات للنســاء، بــذل جهــود 

مســتميتة، يف ظــل الحجــر وظــروف اغــاق املقــرات التــي هــي مــاذ فئــات املجتمــع املتــررة ومنهــا النســاء 

املعنفــات، حيــث ناضلــت هــذه املراكــز مــن أجــل تأمــن خــط أو جــرس التواصــل عــن بعــد مــع النســاء اللــوايت 

عانــن مــن العنــف يف هــذه األزمــة، يف ظــل كل اإلكراهــات وغيــاب اإلمكانيــات الكفيلــة بضــامن اســتمرارية 

الخدمــات، حيــث اســتطاعت إبــداع طــرق وإمكانيــات للتواصــل مــع النســاء وتأمــن خدمــة االســتامع واملواكبة 

وكــذا التعبئــة االســتثنائية ملختلــف األطــر املتخصصــة وخاصــة املستشــارين النفســين والقانونيــن وغرهــم، 

كــام أظهــرت مرونــة عاليــة يف تطويــر خدماتهــا يف زمــن األزمــات إذ نجــد أنهــا باإلضافــة إىل اســتمرار حضورهــا 

امليــداين، تواجــدت بشــكل مكثــف يف الفضــاء الرقمــي قيامــا بدورهــا يف التحســيس والتوعيــة بــدون انقطــاع 

وبــدون حــدود خدمــة لقضايــا األرس والنســاء عمومــا واملعنفــات منهــن عــىل وجــه الخصــوص.
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وقدمــت املتدخلــة بعــض املعطيــات واألرقــام املتعلقــة بالعنــف والتــي تــم تجميعهــا مبراكــز االســتامع املنضوية 

ــه  ــرتة الحجــر الصحــي، إذ أن ــف مل ينخفــض خــال ف ــة عــىل أن العن ــدت املتدخل ــث أك تحــت الشــبكة، حي

ثــم رصــد حــوايل 4340 حالــة عنــف مــن مــارس إىل يونيــو 2020، وكانــت نســبة العنــف املــامرس يف البيــت 

ــدي هــو  ــف هــذه كان املعت ــف النفــي ب %34، حــاالت العن ــم العن ــف االقتصــادي %46 ث %76.80، العن

الــزوج بنســبة %66.4، الفئــات العمريــة للمعتديــن كانــت أعامرهــم بــن 18 و35 ســنة بنســبة %50، كذلــك 

هنــاك عنــف طــال العامــات املنزليــات بنســبة 36%. يف حــن تــم تســجيل %8 فقــط مــن النســاء الــايئ أحالــو 

ملفاتهــم عــىل القضــاء، حيــث أن أغلبهــن بنســبة %91 يرفضــن االســتمرار يف مســار التبليــغ عــن العنــف لعــدم 

اقتناعهــن أو عــدم أملهــن إىل مــا بعــد التبليــغ. 

وأعلنــت الســيدة عزيــزة البقــايل القاســمي مبناســبة الحملــة الوطنيــة 18 ملناهضــة العنــف ضــد النســاء والتــي 

ــن  ــغ ع ــف ضــد النســاء وتشــجيع التبلي ــة ملناهضــة العن ــة رقمي ــن إطــاق قافل ــا ع ــا 16 يوم ــد فعالياته متت

ــة كرنامــج  ــة وتأصيلي ــة تربوي ــي تتبنــى مقارب ــن الرامــج الت ــة متنوعــة املــواد تجمــع ب العنــف، وهــي قافل

منتــدى الفكــر والحــوار، والرامــج املســتهدفة للشــباب عــر لقــاءات وحــوارات شــبابية مــرورا بصناعــة املحتوى 

اإلليكــرتوين والوســائط والدعائــم الخادمــة للحملــة ومــن بينهــا دليــل عمــيل ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، 

ــات  ــاء املعنف ــدة النس ــا لفائ ــر خدماته ــل تطوي ــن أج ــات م ــدة الجمعي ــة لفائ ــدورات التكويني ــة إىل ال إضاف

وقيــادة الخدمــات الرقميــة، مــع تخصيــص برنامــج إضــاءات قانونيــة القــار الــذي يبــث عــر صفحــة املنتــدى 

للقانــون 103.13 للتعريــف والتوعيــة القانونيــة مبقتضياتــه.

ــداد اســرتاتيجية  ــايل القاســمي املســار التشــاوري ألجــل إع ــزة البق ــت الســيدة عزي ــا، مثن ــام مداخلته ويف خت

ــأن يكــون املجتمــع املــدين جــزءا ال يتجــزأ مــن منظومــة  ــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، وطالبــت ب وطني

محاربــة العنــف ضــد النســاء، وقدمــت مجموعــة مــن التوصيــات تــم إدراجهــا يف الجــزء املتعلــق بالتوصيــات 

املنبثقــة عــن الحملــة الوطنيــة 18 لوقــف العنــف ضــد النســاء مــن التقريــر. 
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مداخلة السيدة سعاد بنمسعود

ممثلة فيدرالية رابطة حقوق النساء، مسؤولة البرامج بالفيدرالية )حضوريا(

يف مســتهل مداخلتهــا قدمــت الســيدة ســعاد بنمســعود ممثلــة فيدراليــة 

رابطــة حقــوق النســاء نبــذة عــن عمــل الفدراليــة، حيــث أشــارت أنهــا 

جمعيــة حقوقيــة نســائية ومكــون مــن مكونــات الحركــة النســائية 

باملغــرب، تهــدف مــن خــال عملهــا إىل إقــرار الحقــوق اإلنســانية للنســاء 

ومناهضــة العنــف والتمييــز ضدهــن وذلــك منــذ تأسيســها ســنة 1993. 

وهــي تشــتغل مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا وفــق اســرتاتيجية ترتكــز عــىل 

محوريــن :

املحــور األول: العمــل عــن قــرب مــع النســاء والشــباب ومناهضــة 

ــاد ضــد  ــز اســتامع الرابطــة إنج ــبكة مراك ــر ش ــف ضــد النســاء ع العن

ــف  ــا العن ــؤازرة ضحاي ــه وم ــن أجــل االســتامع والتوجي ــوع م ــف الن عن

ــاء . ــيوإقتصادي للنس ــن السوس ــىل التمك ــتغل ع ــام تش ــواء، ك ــر اإلي ــه وتوف ــات من والناجي

املحــور الثــاين: فيدخــل يف صلــب مهــام املجتمــع املــدين عــىل اعتبــاره قــوة اقرتاحيــة أي العمــل عــىل الرتافــع 

مــن أجــل ســن ترشيعــات وسياســات عموميــة تكفــل املســاواة بــن النســاء والرجــال.

واســتعرضت ممثلــة فيدراليــة رابطــة حقــوق النســاء بعــض إحصائيــات الفيدراليــة حــول العنــف ضــد النســاء 

ــي  ــوين والنفــي الت ــه القان ــة أن منصــات االســتامع والتوجي ــة الطــوارئ والحجــر الصحــي،  معلن خــال حال

وضعتهــا الفدراليــة وشــبكة مراكــز الرابطــة انجــاد ضــد عنــف النــوع اســتقبلت منــذ 16 مــارس 2020, 1774 

اتصــاال هاتفيــا للتريــح بالعنــف مــن 1038 امــرأة عــر مختلــف الــرتاب الوطنــي، وقــد الحظــت الفدراليــة 

ــي  ــر الصح ــرتة الحج ــال ف ــع خ ــد ارتف ــوع ق ــىل الن ــي ع ــف املبن ــات أن العن ــه املعطي ــا لهات ــد تحليله عن

والطــوارئ الصحيــة بنســبة زيــادة بلغــت %31,6 باملقارنــة مــع نفــس الفــرتة مــن ســنة 2019، عــىل الرغــم 

مــن أن ظــروف الحجــر والطــوارئ الصحيــة مل تتــح لــكل النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف إمكانيــة التبليــغ 

ــح بالعنــف. والتري

وســجلت الفيدراليــة كذلــك مــا مجموعــه 4663 فعــل عنــف مــورس عــىل النســاء والفتيــات مبختلــف أنواعــه 

وتجلياتــه خــال الفــرتة ذاتهــا حيــث شــكل العنــف النفــي أعــىل نســبة ب %47,9 يليــه العنــف االقتصــادي 

بنســبة %26,9 أمــا املرتبــة الثالثــة فيــأيت العنــف الجســدي بنســبة %15,2 حيــث تــم تســجيل 709 فعــل عنف 

جســدي منهــا حالــة قتــل لســيدة وحالــة محاولــة قتــل لســيدة أخــرى. يف حــن بلغــت نســبة العنــف الجنــي 

ــاء. ــه النس ــت ب ــي رصح ــي الت ــف الزوج ــاالت العن ــن ح ــد م ــتامع العدي ــة االس ــجلت منص ــث س %5,1، حي
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ــدد ال يعكــس  ــم أن هــذا الع ــف االلكــرتوين رغ ــة العن ــف تدخــل يف خان ــة عن ــام ســجلت املنصــة 17 حال ك

الواقــع وذلــك راجــع لعــدم قــدرة النســاء عــىل التريــح بهــذا النــوع مــن العنــف واكتفائهــن بتغيــر أرقــام 

ــع التواصــل االجتامعــي. الهواتــف والحســابات عــىل مواق

يتبــن كذلــك مــن األرقــام املرصــودة أن العنــف الزوجــي ســجل أعــىل النســب خــال فــرتة الحجــر والطــوارئ 

الصحيــة حيــث بلــغ %81,8 مبا فيه عنــف الخطيب والطليق كاســتمرار للعنف الزوجي رغــم أن العاقة منتهية. 

وخصصــت ممثلــة الفيدراليــة جــزء مــن مداخلتهــا الســتعراض أهــم اإلشــكاالت خــال فــرتة الحجــر الصحــي 

وحالــة الطــوارئ الصحيــة، حيــث أكــدت أنــه وبالنظــر إىل مختلــف املجهــودات واملبــادرات اإليجابيــة، ســواء 

التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل الجمعيــات النســائية والشــبكات واملراكــز لتوفــر خدمــات االســتامع عــن بعــد 

ومرافقــة النســاء وتوجيههــن قانونيــا ودعمهــن نفســيا والتضامــن معهــن ماديــا ومعنويــا، أو اإلجــراءات الهامــة 

ــت  ــدد مثن ــذا الص ــال ) يف ه ــة يف املج ــة املختص ــات العمومي ــات واملؤسس ــض القطاع ــا بع ــت به ــي قام الت

املتدخلــة مجهــودات الــوزارة والتواصــل املســتمر معهــا يف مــا يخــص تقديــم املســاعدة للنســاء ضحايــا العنــف، 

ــا خــال فــرتة الحجــر الصحــي( وبالرغــم مــن  ــواء للنســاء الضحاي خصوصــا يف مــا يتعلــق بتوفــر مراكــز لإلي

اآلثــار املهمــة لهــذه املجهــودات واآلليــات يف التخفيــف مــن تداعيــات العنــف ضــد النســاء يف هــذه الظــروف 

الصعبــة، فــإن فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء تؤكــد عــىل رضورة تعزيزهــا وضــامن نجاعتهــا أمــام اســتمرار 

ــه  ــة تطبيق ــل او بطريق ــات التكف ــون وآلي ــرات يف القان ــا بثغ ــزء منه ــط ج ــة يرتب ــكاليات ميداني ــور إش وظه

وتأويــل مضامينــه، وأخــرى مرتبطــة بوضــع الحجــر الصحــي والطــوارئ الصحيــة. 

وأكــدت املتدخلــة أن ضعــف التبليــغ عــن العنــف املــامرس ضــد النســاء يعــد مــن بــن اإلشــكاالت يف مجــال 

مناهضــة العنــف التــي ترصدهــا الفدراليــة باســتمرار، حيــث تــم تســجيل عــدة صعوبــات وإشــكاالت واجهــت 

النســاء ضحايــا العنــف والناجيــات منــه ولعــل مــن أبرزهــا:

ضعــف الولــوج اىل املعلومــة املتعلقــة بوســائل التواصــل والتبليــغ عــن العنــف بســبب عــدم تعميمهــا مبكــرا  	

وعــدم تداولهــا يف وســائل اإلعــام الســمعية البريــة، وبســبب انتشــار األميــة )األبجديــة والرقميــة( والفقــر 

يف أوســاط النســاء خصوصــا يف املجــاالت القرويــة والهامشــية؛

قلــة التوفــر عــىل اإلمكانيــات وعــىل الوســائل اللوجســتيكية للتبليــغ )الريــد اإللكــرتوين، األنرتنيــت، الهاتــف  	

الــذيك(؛

تعــر التواصــل يف بعــض الحــاالت عــر البوابــات اإللكرتونيــة وخطــوط الهواتــف الرســمية املوضوعــة رهــن  	

إشــارة النســاء خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بهواتــف ثابتــة ويف أوقــات املداومــة؛

التأخر يف البث يف الشكايات ويف تريحات الضحايا بعد التبليغ؛ 	

ــارا  ــكل إط ــه ش ــم أن ــاء، رغ ــد النس ــف ض ــة العن ــق مبحارب ــون 103-13 املتعل ــة أن القان ــارت املتدخل وأش

مفاهيميــا جديــدا للعنــف ضــد النســاء، وجــاء مبقتضيــات زجريــة جديــدة جاهــزة للتفعيــل الفــوري وجــرم 

أفعــاال جديــدة كبعــض أشــكال التحــرش الجنــي، الســب والقــذف واملســاس بالحــق يف الصــورة ويف الحيــاة 
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ــم العنــف ضــد  ــة جرائ ــدة تراعــي خصوصي الخاصــة لألشــخاص والتشــهر..... وحــدد أحكامــا مســطرية جدي

النســاء، كــام خصــص آليــات للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، لكــن يبقــى متضمنــا ملجموعــة مــن الثغــرات 

والتــي هــي كالتــايل :

مل يســتوعب كل املقومــات املعياريــة الشــاملة املرتبطــة بالوقايــة والحاميــة والعقــاب وجــر أرضار املعنفــات  	

ــا  ــات إليوائهــن وإعــادة إدماجهــن، وليــس مبني ــة والبني ــات املادي ــات واإلمكان ــر الضامن ــات ومل يوف والناجي

عــىل مقاربــة النــوع االجتامعــي ومقاربــة الحقــوق اإلنســانية للنســاء؛

ــاره انتهــاكا لحقوقهــن اإلنســانية ومتييــزا ضدهــن ومساســا بكرامتهــن  	 مل يعــرف العنــف ضــد النســاء باعتب

وربــط قيــام العنــف بــرورة ترتيبــه رضرا جســديا، أو نفســيا، أو جنســيا، أو اقتصاديــا للمــرأة، والحــال أنــه 

ينبغــي اعتبــاره )أي العنــف( يف حــد ذاتــه مجرمــا دون ربطــه بأيــة نتيجــة للــرر؛

التدابــر الحامئيــة الــواردة يف قانــون 103.13 ورغــم أهميتهــا التــي تأكــدت أثنــاء فــرتة الحجــر الصحــي مــا  	

تــزال غــر مفعلــة عــىل أرض الواقــع، وتحتــاج إىل جهــد إضــايف للتحســيس والتعريــف بهــا، كــام أنهــا تطــرح 

ــة، كــام أن هــذه  ــع االتصــال بالضحي ــر من ــا تدب ــا مث ــا، ومــن بينه ــة به ــات املعني ــام الجه عــدة أســئلة أم

ــة الجــاين. باإلضافــة إىل  ــة، أو بعــد إدان ــة ال ميكــن إصدارهــا إال يف إطــار املتابعــات الجنائي األوامــر الحري

ذلــك، ميكــن رفــع هــذه األوامــر يف حالــة تصالــح الزوجــن، وهــذا مــن شــأنه أن يضاعــف مــن الضغــط عــىل 

النســاء لــيك تتنــازل عــن مثــل هــذه اإلجــراءات؛

ــا  	 ــم الضحاي ــرورة تقدي ــاء ب ــد النس ــف ض ــم العن ــض جرائ ــة يف بع ــة يف املتابع ــة العام ــلطة النياب ــد س قي

والناجيــات مــن العنــف لشــكايات، وال يوفــر املســاعدة القانونيــة والقضائيــة بقــوة القانــون للنســاء ضحايــا 

العنــف والتــي ازدادت أهميتهــا مــع جائحــة كورونــا وتفاقــم ظــروف الهشاشــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف 

صفــوف النســاء. 
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مداخلة السيدة فاطمة المغناوي
مركــز  مديــرة  النســائي-  العمــل  اتحــاد  ممثلــة 
المرئيــة( المناظــرة  تقنيــة  )عبــر   - لالســتماع 

ــع  ــتامع تاب ــز لاس ــرة مرك ــاوي مدي ــة املغن ــيدة فاطم ــت الس قدم

ــن  ــة ع ــذة تعريفي ــا نب ــة مداخلته ــايئ يف بداي ــل النس ــاد العم التح

ــة النســائية،  ــات الحرك ــاره أحــد مكون ــل النســايئ باعتب ــاد العم اتح

حيــث انخــرط يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء منــذ مثانينــات 

القــرن املــايض، مــن خــال جريــدة 08 مــارس 1983، كــام تــم إنشــاء 

آليــات الســتقبال النســاء ضحايــا العنــف، ســاهمت يف كــرس الصمــت 

حــول ظاهــرة العنــف. ويف هــذا اإلطــار أنشــأ االتحــاد أول مركزيــن ملســاعدة النســاء الضحايــا بالربــاط والــدار 

البيضــاء ســنة 1996، يف حــن أصبــح يتوفــر اليــوم عــىل 13 مركــزا عــىل الصعيــد الوطنــي، باإلضافــة إىل مركــز 

لإليــواء أنشــأ ســنة 2002 . مــن ضمــن اآلليــات أيضــا، محاكــم النســاء الرمزيــة حــول مختلــف أشــكال العنــف 

ضــد النســاء، حيــث تــم افتتــاح أول محكمــة حــول موضــوع الطــاق يف مــارس 1996، هــذه املحكمــة كآليــة 

بيداغوجيــة، لعبــت دورا مهــام يف التحســيس واملرافقــة أيضــا مــن أجــل رفــع القوانــن التمييزيــة. 

وأشــارت الســيدة املغنــاوي أنــه رغــم كل التدابــر القضائيــة والترشيعيــة والرتبويــة التــي اتخذهــا املغــرب مــن 

ــة،  ــادرات القطاعي أجــل محــارصة العنــف، وإن كانــت تعكــس مجهــودا عــىل مســتوى القــرار الســيايس واملب

إال أنهــا ال تــزال مل تحقــق بعــد مجموعــة مــن األهــداف التــي ســطرتها ومل ترقــى إىل سياســة عموميــة خاصــة 

مبناهضــة العنــف ضــد النســاء والنهــوض باملســاواة بــن الجنســن.

ــة  ــن مجموع ــذ، يتضم ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــون 103-13 ال ــة أن القان ــت املتدخل ــياق أوضح ــذا الس ويف ه

مــن التدابــر اإليجابيــة كأدوار اللجــان الجهويــة واملحليــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، ومأسســة الخايــا 

عــىل املســتوى الجهــوي واملحــيل والتنســيق بــن 

ــة  ــة الوطني ــداث اللجن ــذا إح ــن، وك ــف الفاعل مختل

هــذه  لتعزيــز  العنــف  ضحايــا  بالنســاء  للتكفــل 

املأسســة، وجــرم مجموعــة مــن أعــامل العنــف مثــل: 

الطــرد مــن بيــت الزوجيــة، تجريــم زواج اإلكــراه. يف 

حــن أبــدت بعــض املاحظــات يف مــا يخــص التكفــل 

الــذي جــاء ذكــره يف القانــون ومل يتــم التنصيــص عــىل 

ــز  ــاال مبراك ــة، وأعطــت مث ــة واإلجرائي ــره العملي تداب

اإليــواء والتــي اعترتهــا ال تســتجيب لجميــع حــاالت 
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ــة- ــت الزوجي ــن بي ــات – حــاالت الطــرد م النســاء املعنف

ــا  ــا يخــص خاي ــات امللموســة يف م ــم وجــود بعــض اإليجابي ــدة مؤاخــذات رغ ــاك ع ــارت إىل أن هن ــام أش ك

التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف والتــي يعتــر هدفهــا األســايس هــو تســهيل ولــوج الضحايــا للقضــاء، حيــث 

اعتــرت أن مهــام الخايــا جــاءت بشــكل غــر دقيــق، وأن القانــون 103-13 مل يحــدد بشــكل واضــح املســاعدات 

التــي ميكــن أن تقدمهــا هــذه الخايــا للنســاء الضحايــا بحيــث ال يبقى دورهــا محصورا يف االســتقبال واالســتامع، 

ــا غــر كافيــة، ودورهــا ال يــزال غــر معــروف لــدى  كــام أن االمكانيــات املوضوعــة رهــن إشــارة هــذه الخاي

أغلــب النســاء الضحايــا.





اللقــاءات المنظمــة فــي إطــار الحملــة 
الوطنية ال 18 لوقف العنف ضد النساء
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اللقاء األول: دور الجماعات الترابية في التكفل بالنساء ضحايا العنف 
ومناهضة الظاهرة

نظمــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة يــوم 

ــا حــول  االثنيــن 07 دجنبــر2020، عبــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة، لقــاء وطني

ــة  ــف ومناهض ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــي التكف ــة ف ــات الترابي »دور الجماع

الظاهــرة« باعتبــار أن المؤسســة الجماعيــة معنيــة باألســاس بإيجــاد اإلطــار 

ــم لعيــش المواطنيــن والمواطنــات بحكــم مــا يمنحهــا القانــون مــن  المالئ

ــا  ــي، وم ــأن المحل ــال الش ــي مج ــعة ف ــات واس ــة واختصاص ــات تقريري صالحي

تتوفــر عليــه مــن مــوارد ماليــة وبشــرية تضمــن شــروط الســالمة الصحيــة 

والبيئيــة، باإلضافــة إلــى توفيــر الخدمــات األساســية والفضــاءات االجتماعيــة 

والثقافيــة والرياضيــة التــي تســتجيب للنــوع االجتماعــي، وتعطــي لــدور 

ــه الملمــوس والفعلــي ــة النســاء مــن العنــف مدلول الجماعــات فــي حماي
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كلمة السيدة جميلة المصلي
وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية 
والجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية 

والشركاء الدوليين وجمعيات المجتمع المدني، 
سواء الحاضرين معنا أو المشاركين عن بعد؛

الحضور الكريم

ــاء  ــذا اللق ــات ه ــوة للمشــاركة يف فعالي ــوا الدع ــن لب ــا، والذي ــن معن ــة أشــكر كل الحــارضات والحارضي بداي

ــة  ــة واملســاواة واألرسة حــول موضــوع ذي أهمي ــة االجتامعي ــن والتنمي ــه وزارة التضام ــذي تنظم ــي ال الوطن

بالغــة وهــو »الجامعــات الرتابيــة وقضايــا العنــف ضــد النســاء«، وذلــك يف إطــار الحملــة الوطنيــة التحسيســية 

الثامنــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء.

وهــي مناســبة حرصــت فيهــا الــوزارة عــىل دعــوة مجموعــة مــن الفاعلــن والــرشكاء مــن منتخبــن وهيئــات 

استشــارية وممثــيل بعــض القطاعــات واملؤسســات العموميــة، مــن أجــل تباحــث مختلــف التحديــات املرتبطــة 

بقضيــة العنــف ضــد النســاء وتعميــق النقــاش حولهــا، وإبــراز آثارهــا وعواقبهــا التــي تعيــق املســار التنمــوي 

لبادنــا، وكــذا الوقــوف عنــد أهــم مــا الفــرص املتاحــة لإلحاطــة بالظاهــرة، واســترشاف تدابــر ناجعــة للحــد 

منهــا ومــن تداعياتهــا الوخيمــة عــىل األفــراد كــام عــىل املجتمــع. 

ونســتهدف مــن هــذه اللقــاءات الوطنيــة، اســتثامر الوعــي الجامعــي املرتســخ لــدى مختلــف الفاعلــن، حكومــة 

ومنتخبــن ومجتمــع مــدين ومواطنــن، بــرورة تظافــر ومضاعفــة الجهــود وتنســيقها للوقــوف يف وجــه العنــف 

املــامرس ضــد املــرأة بــكل أشــكال، ويف جميــع الفضــاءات، وتطويــر العمــل املشــرتك لبلــورة مبــادرات لتحقيــق 

الحاميــة للمــرأة مــن كل أشــكال التمييــز ومتكنهــا مــن حقوقهــا.
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ونســتمد إمياننــا بأهميــة الرشاكــة والتعــاون مــع مجالــس الجامعــات الرتابيــة أوال مــن خــال االختصاصــات 

ــة،  ــل السياســات العامــة للدول ــة، الســيام املســاهمة يف تفعي ــة  للجامعــات الرتابي واملهــام الدســتورية املوكول

ــم  ــة املتعلقــة بالجامعــات واألقالي ــن التنظيمي ــة لهــا مبوجــب القوان ــات املخول ومــع االختصاصــات والصاحي

والجهــات،  خاصــة الفصـــل 137  الــذي ينــص عــىل أن » تســاهم الجهات والجامعــات الرتابية األخــرى يف تفعيل 

السياســة العامــة للدولــة، ويف إعــداد السياســات الرتابيــة، من خــال ممثليهــا يف مجلس املستشارين«. والفصـــل 

139 الــذي يؤكــد علــة أنــه »تضــع مجالــس الجهــات، والجامعــات الرتابيــة األخــرى، آليــات تشــاركية للحــوار 

والتشــاور، لتيســر مســاهمة املواطنــات واملواطنــن والجمعيــات يف إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا«.

ــوع   ــة الن ــرص ومقارب ــؤ الف ــاواة وتكاف ــآت املس ــة يف هي ــارية املتمثل ــات االستش ــدور الهيئ ــر ل ــا بالنظ وثاني

والتــي تعتــر آليــة ووســيلة ناجحــة لعمليــة إرشاك املواطنــن ومختلــف تنظيــامت املجتمــع املــدين خصوصــا 

الجمعيــات يف تقديــم توصيــات ومقرتحــات تهــم برامــج التنميــة الجامعيــة ملختلــف الجامعــات الرتابيــة٬ حيــث 

حــث الفصــل 139 مــن دســتور 2011 عــىل إرشاك املواطنــن والجمعيــات يف مختلــف عمليــات برامــج التنميــة 

ســواء املحليــة أو االقليميــة أو الجهويــة وجعــل املقاربــة التشــاركية معهــم أســاس كل الدميقراطيــة التشــاركية.

حضرات السيدات والسادة

لعلنــا نتفــق جميعــا أن املغــرب بفضــل التوجيهــات الســديدة لصاحــب الجالــة امللــك محمــد الســادس نــره 

اللــه، وجهــود جــل القطاعــات واملؤسســات والهيئــات متكــن مــن قطــع أشــواط هامــة يف اتجاه ترســيخ املســاواة 

والنهــوض بحقــوق املــرأة املغربيــة، تعــزز ذلــك بدســتور 2011 الــذي نــص عــىل مســاواة الحقــوق والواجبــات، 

وحظــر جميــع أشــكال التمييــز التــي قــد تعيــق هــذه املســاواة، ومنهــا تلــك املبنيــة عــىل النــوع، وتعــزز أيضــا 

ــام  ــات، وه ــاء والفتي ــن« للنس ــرب التمك ــي »مغ ــج الوطن ــرام«،  والرنام ــاواة »إك ــة للمس ــة الحكومي بالخط

اإلطــاران االســرتاتيجيان الذيــن نطمــح مــن خــال تفعيلهــام إىل تحقيــق التقائيــة مختلــف املبــادرات املتخــذة 

مــن طــرف القطاعــات الحكوميــة يف مجــال املســاواة ومحاربــة كافــة أشــكال التمييــز والعنــف الــذي يطــال 

النســاء بالدرجــة األوىل، والتمكــن للنســاء يف كافــة املجــاالت وخصوصــا املجــال االقتصــادي. كــام تــم إعطــاء 

هــذه السياســات بعدهــا الجهــوي واملحــيل انســجاما مــع مقتضيــات الدســتور الجديــد والرنامــج الحكومــي 

ومــع التطــورات التــي تفرضهــا املرحلــة. وترجــم هــذا الســعي مــن خــال عــدد االتفاقيــات املرمــة بــن وزارة 

التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة ورؤســاء الجهــات وكــذا بعــض الجامعــات الرتابيــة ســواء يف 

مجــال التمكــن االقتصــادي للنســاء والفتيــات أو يف مجــال مناهضــة العنــف واإلقصــاء وتوفــر بنيــات االســتقبال 

والتكفــل واملواكبــة وجعــل األماكــن العامــة ولوجــة وآمنــة بالنســبة للجميــع وخصوصــا النســاء والفتيــات.

ــم مجــاالت  ــة عــر عــدة رشاكات ته ــس الرتابي ــا باملجال ــي تربطن ــة الت ويف هــذا اإلطــار، أود أن أشــيد بالعاق

تدخــل الــوزارة خاصــة تلــك املتعلقــة باملســاواة ومحاربــة العنــف ضــد النســاء، وأخــص هنــا بالذكــر »إعــان 

ــس  ــذ 2017، مجال ــا من ــه معن ــرط في ــذي انخ ــة« ال ــن العام ــاء يف األماك ــد النس ــف ض ــف العن ــاط لوق الرب
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املــدن الثــاث: الربــاط والــدار البيضــاء ومراكــش، واملشــاركة الوازنــة يف تنظيــم الحمــات الســنوية التحسيســية 

ببعديــن جهويــة ومحــيل، باإلضافــة إىل الرامــج املجاليــة للتمكــن االقتصــادي للنســاء والفتيــات، تنزيــا لرنامج 

»مغــرب التمكــن«، والخطــة الجهويــة للمســاواة لجهــة الرباط-ســا-القنيطرة، إىل غــر ذلــك مــن الرامــج.   

إال أنــه، ورغــم الجهــود التــي بذلهــا املغــرب لتطويــق الظاهــرة ولجعــل مبــدأي املســاواة واإلنصــاف مؤطريــن 

ــون 103.13  ــا قان ــن أهمه ــي م ــرة الت ــة كب ــت يف إصاحــات قانوني ــي متثل ــات اإلنســانية والت أساســن للعاق

ــن  ــيس وتكوي ــة والتحس ــود الوقاي ــاتية وجه ــات مؤسس ــا، واصاح ــرش غره ــار يف الب ــة اإلتج ــون محارب وقان

ــدين فضــل  ــع امل ــي كان للمجتم ــادرات الت ــن اإلصاحــات واملب ــا م ــل وغره ــة للتكف ــاء منظوم ــن  وبن الفاعل

كبــر يف تحقيقهــا، عــىل الرغــم مــن ذلــك مــازال املجتمــع املغــريب عــىل غــرار مجموعــة مــن الــدول، يدفــع 

كلفــة اقتصاديــة واجتامعيــة جــراء تعــرض رشيحــة واســعة مــن نســائه للعنــف والتمييــز، وهــذا هــو االنشــغال 

ــوق النســاء عكســه حجــم اإلصاحــات  ــوض بحق ــة النه ــا خاصــا بغي ــه اهتامم ــرب يولي ــئ املغ ــا فت ــذي م ال

ــأيت كرتجمــة  ملــا ورد يف الرنامــج الحكومــي  ــي ت ــال والت ــا إىل بعضهــا عــىل ســبيل املث ــادرات التــي أرشن واملب

للواليــة الترشيعيــة 2021-2016 الــذي أكــد فيمحــوره األول عــىل تعزيــز حقــوق النســاء ومكافحــة كل أشــكال 

التمييــز مــن خــال ترســيخ الحقــوق والحريــات واألمــن وجعلهــا مــن توجهاتــه الكــرى والتــزم بإعــداد سياســة 

وطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء لتوحيــد الرؤيــة وتســهيل عمليــة التنســيق بــن املتدخلــن وطنيــا وجهويــا 

ــز  ــف والتميي ــة أشــكال العن ــن كاف ــة النســاء م ــة واملؤسســاتية املنجــزة لحامي ــة اإلصاحــات القانوني ومواكب

ولتفعيــل مختلــف االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة املرتتبــة عــن هــذه اإلصاحــات .

ــة العنــف ضــد  ــا نجتمــع اليــوم بعــد مبــرور ســنتن عــىل دخــول القانــون رقــم 103.13 املتعلــق مبحارب وإنن

النســاء حيــز التنفيــذ، وهــي مناســبة للتأكيــد عــىل الحــرص الجامعــي عــىل التنزيــل الســليم ملقتضياتــه باعتباره 

نــص معيــاري يضــع لبنــات الحاميــة القانونيــة للنســاء مــن العنــف ويتضمــن حزمــة مــن التدابــر واإلجــراءات 

ــانة  ــززت الرتس ــام تع ــرة. ك ــذه الظاه ــدي له ــال التص ــا يف مج ــن عليه ــة نُراه ــة والوقائي ــة والتكفلي الزجري

ــة  ــق مبحارب ــون املتعل ــق القان ــم 2.18.856 بتطبي ــوم رق ــامد املرس ــال باعت ــذا املج ــة يف ه ــة الوطني القانوني

العنــف ضــد النســاء، الــذي يتنــاول مجموعــة مــن الوضعيــات التنظيميــة التــي تنــرف باألســاس عــىل آليــات 

التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، وقــد كان مــن مثــار هــذا النــص تنصيــب رئيســة وأعضــاء »اللجنــة الوطنيــة 

للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف«، التــي جــاءت لتعزيــز ومأسســة آليــات التنســيق بــن جميــع املتدخلــن يف 

مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء وحاميتهــن عــىل املســتوى الوطنــي والجهــوي واملحــيل، وذلــك بالنظــر 

للصاحيــات الهامــة التــي أســندت إليهــا مبوجــب القانــون خاصــة عــىل مســتوى ضــامن التواصــل والتنســيق 

ــن  ــات لتحس ــع آلي ــاهمة يف وض ــاء واملس ــد النس ــف ض ــة العن ــة إىل مواجه ــات الرامي ــف التدخ ــن مختل ب

ــا العنــف عــىل صعيــد كافــة الــرتاب الوطنــي، هــذا باإلضافــة إىل  ــا التكفــل بالنســاء ضحاي تدبــر عمــل خاي

االختصاصــات األخــرى ذات الصلــة بتقويــة آليــات الرشاكــة والتعــاون وتقديــم املقرتحــات وإعــداد التقاريــر. 
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ــا  ــة الخاي ــية ملأسس ــة أساس ــاء محط ــد النس ــف ض ــة العن ــون محارب ــدور قان ــكل ص ــة، ش ــة ثاني ــن جه م

املؤسســاتية للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف املوجــودة عــىل مســتوى املحاكــم االبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف 

وعــىل مســتوى املستشــفيات ومصالــح الرشطــة والــدرك امللــيك، كــام عمــل عــىل إحــداث خايــا أخــرى عــىل 

مســتوى القطاعــات املكلفــة بالعــدل واملــرأة والشــباب تتــوىل جميعهــا مهــام االســتقبال واالســتامع والدعــم 

ــودا  ــة جه ــات املعني ــع هــذه القطاع ــت جمي ــد بذل ــا العنف، وق ــدة النســاء ضحاي ــة، لفائ ــه واملرافق والتوجي

ــا العنــف.  ــة هــذا لكســب رهــان توفــر الخدمــات وجعلهــا َولوجــة وذات جــودة للنســاء ضحاي ُمضني

ودعــام لهــذا املســار وانســجاما مــع مــا ورد يف البــاب الخامــس مــن القانــون 103.13، يف املــادة 17،  أعــدت 

ــة العنــف ضــد  ــة ملحارب ــة واملســاواة واألرسة مــرشوع االســرتاتيجية وطني ــة االجتامعي وزارة التضامــن والتنمي

ــة النســاء  ــة املنجــزة لحامي ــة اإلصاحــات القانوني ــدة  تتوخــى مواكب ــة جدي النســاء يف أفــق2030، وفــق رؤي

وتفعيــل مختلــف االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة املرتتبــة عــن هــذه اإلصاحــات، وتشــكل هــذا االســرتاتيجية 

ــات كبــرة  ــا عــىل املــؤرشات املرصــودة حــول ظاهــرة العنــف ضــد النســاء، التــي الزالــت تطــرح تحدي جواب

وخصوصــا مــع بــروز أشــكال وأنــواع جديــدة للعنــف املــامرس ضــد النســاء، وذلــك عــىل الرغــم مــن الجهــود 

الوطنيــة املبذولــة يف هــذا املجــال، عــىل مــدار أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن.

وتبعــا للنهــج التشــاريك الــذي تبنينــاه يف جميــع األوراش التــي نــرشف عليهــا رغبــة منــا يف االنخــراط الفعــيل 

ــة  ــا عــىل تقاســم هــذه األرضي ــع الفاعليــن املعنيــن، فقــد عملن وتبنــي هــذه االســرتاتيجية مــن طــرف جمي

ــة واملؤسســات واإلدارات  ــات الحكومي ــع القطاع ــع جمي ــاي( م ــة أوىل خــال هــذه الســنة )شــهر م يف مرحل

ــة هــذا املســار التشــاوري  ــة املعنيــة، لاطــاع عــىل مضامينهــا والتفاعــل مــع فحواهــا، متــت مواصل العمومي

الــذي شــمل يف مرحلــة ســابقة محطــات مــع القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات العموميــة ومــع فاعلــن مــن 

ــة،  ــة واملحلي ــة وأيضــا مــع ممثــيل لجــان التنســيق الجهوي ــات املجتمــع املــدين ومــع املجالــس املنتخب جمعي

ــا العنــف.  وكــذا اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحاي

حضرات السيدات والسادة

ــياق  ــرى يف س ــات ك ــامل تحدي ــات الع ــي مجتمع ــرار باق ــىل غ ــنة وع ــذه الس ــال ه ــا خ ــت بادن ــد واجه لق

ــاء عــن حكمــة وتبــر كبريــن عــر  التصــدي لوبــاء كوفيــد19، وقــد أثبــت املغــرب منــذ بدايــة تقــي الوب

ــة امللــك محمــد الســادس  ــادة الرشــيدة لصاحــب الجال ــة مــن اإلجــراءات االســتباقية تحــت القي تبنــى جمل

نــره اللــه، ســواء اإلجــراءات اإلحرتازيــة الصحيــة أو االجتامعيــة أو االقتصاديــة أو اإلجــراءات العامــة لضــامن 

اســتمرار املرفــق العمومــي والخدمــات االجتامعيــة. بــدءا بتعبئــة كافــة مكونــات الحكومــة ومواردهــا البرشيــة 

وجهــود تكييــف العديــد مــن الرامــج مــع الظرفيــة الجديــدة وعمليــات التتبــع املســتمر لوضعيــة املواطنــات 

واملواطنــن املعرضــن أكــر لخطــر الجائحــة ودعــم وتتبــع املبــادرات املواطنــة لهيــآت املجتمــع املــدين املجاليــة 

لحاميــة الفئــات يف وضعيــة هشــة.
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ــد  ــؤدي إىل تزاي ــال، وت ــىل النســاء والرج ــن ع ــر بشــكل متباي ــة تؤث ــة والجائحي ــة الوبائي ــأن الوضعي ــا ب ووعي

ــات، فقــد كان مــن الــروري النظــر يف االحتياجــات  ــز ضــد النســاء والفتي ــن الجنســن والتميي ــات ب التفاوت

ــة ورصــد  ــث الوقاي ــة هــذه الحــاالت، ســواء مــن حي ــر مواجه ــذ تداب ــط وتنفي ــد تخطي الخاصــة للنســاء عن

الحــاالت والوصــول إىل خدمــات التكفــل ذات األثــر الفعــيل والناجــع. ويف هــذا الســياق بــادرت الــوزارة خــال 

فــرتة الحجــر املنــزيل إىل إطــاق حملــة رقميــة للتوعيــة والتحســيس ومنــع العنــف ضــد املــرأة والفتيــات يف 

ــن  ــن ومؤثري ــن ومثقف ــزت مبشــاركة واســعة لفنان ــي متي ــة الت ــروس التاجــي، وهــي الحمل ــة الف ســياق أزم

ــا اســتمرت  ــن، فضــا عــن كونه ــق متابعــات تجــاوزت املاي ــن بشــكل تطوعــي ومتكنــت مــن تحقي وإعامي

ــا إلجــراءات الحجــر املنــزيل وتواصلــت بعــد تخفيفهــا. ــة فــرتة اعتــامد بادن طيل

ــث  ــا، حي ــة عليه ــف املحال ــة للعن ــاالت املتعرض ــف الح ــع ملختل ــة التتب ــوزارة عملي ــح ال ــارشت مصال ــام ب ك

متكنــت مــن توفــر الدعــم الــازم للعديــد مــن الحــاالت املرصــودة واملبلــغ عنهــا، وذلــك يف إطــار تنســيق مــع 

مندوبيــات التعــاون الوطنــي املتواجــدة يف جميــع ربــوع اململكــة قصــد التدخــل لتأمــن الحاميــة الازمــة ســواء 

ــح  ــة بتنســيق مــع مصال ــز للحــاالت املســتعجلة أو باقــي إجــراءات الحامي ــواء يف 63 مرك بتوفــر خدمــة اإلي

الرشطــة والــدرك امللــيك والنيابــات العامــة وكــذا الســلطات املحليــة.

ويف ذات الســياق عملــت الــوزارة عــىل دعــم منصــة »كلنــا معــك« لاســتامع والدعــم لفائــدة النســاء يف وضعيــة 

صعبــة، والتــي ترمــي إىل النهــوض بوضعيــة املــرأة وحقوقهــا مــن أي انتهــاك، والتــي أعطــى انطاقتهــا االتحــاد 

الوطنــي لنســاء املغــرب برشاكــة مــع الــوزارة ومجموعــة مــن الفاعلــن. وهــي منصــة مفتوحــة 24/24 ســاعة 

ــة،  ــة صعب ــازم للنســاء يف وضعي ــأت خــال هــذه األزمــة الصحــة لتوفــر الدعــم ال ــام األســبوع تعب ــة أي طيل

ــد مــن اإلشــادة بالجهــود  ــا ال ب ــا العنــف. وهن ــواء النســاء ضحاي ــم مدهــا بائحــة لــــ 63 مركــز إلي حيــث ت

الوطنيــة الكبــرة التــي بذلتهــا مجموعــة مــن مكونــات املجتمــع املــدين العاملــة يف املجــال مــن أجــل مســاعدة 

النســاء عــىل تجــاوز التبعــات الســلبية لهــذه الجائحــة.

ــة باهظــة جــراء تعــرض رشيحــة واســعة مــن نســائه  ــة واجتامعي إن املجتمــع املغــريب يدفــع كلفــة اقتصادي

للعنــف والتمييــز والتهميــش. وهــي الكلفــة التــي يجــب أن تســرتعي اهتــامم كل الفاعلــن وتحظــى باألوليــة 

البالغــة: فعــدم االســتثامر يف جهــود الوقايــة لوقــف العنــف ضــد النســاء هــو تعطيــل لجهــود التمكــن مــن 

الحقــوق والكرامــة وبالتــايل تعطيــل ملبــادئ الدســتور؛

وعــدم االســتثامر يف وقــف العنــف هــو كذلــك تعطيــل لجهــود التنميــة البرشيــة واالجتامعيــة، التــي تعبــأت 

مــن أجــل تحقيقهــا كل القــوى الحيــة باملغــرب، التنميــة التــي تكتــي مفهومــا شــموليا يتصــل بــكل التفاعــات 

ــا،  ــيلتها وهدفه ــرشي وس ــر الب ــل العن ــة، وتجع ــة والدميغرافي ــة والبيئي ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي السياس

معتــرة يف الوقــت ذاتــه متكينــه مــن الحقــوق مــن الغايــات األساســية املرافقــة لهــا واملســتندة عليهــا، إال أن 

تحقيــق هــذه التنميــة املنشــودة ببادنــا لــن يكتمــل مــع تعطيــل مشــاركة رشيحــة واســعة مــن النســاء يف بنــاء 

هــذا مســار بســبب العنــف والتمييــز.
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إنــه االنشــغال الــذي جعلنــا نحــرص عــىل جعــل هــذه الحملــة ليــس مجــرد تقليــد ســنوي لاحتفــال باليــوم 

العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء وإمنــا محطــة أساســية إلحــداث تعبئــة وطنية كــرى لتحصن املكتســبات 

وخلــق منــاخ عــام رافــض للعنــف والتمييــز بــكل أشــكاله والتحفيــز عــىل االنخــراط اإليجــايب لفاعلــن أساســين 

ببادنــا واليــوم الفاعــل املنتخــب هــو حجــر الزاويــة يف أي سياســة تنمويــة ســواء أكانــت بأبعــاد اقتصاديــة أو 

اجتامعية. 

حضرات السيدات والسادة

نراهــن مــن خــال هــذا اللقــاء أوال مقاربــة األدوار التــي تلعبهــا املجالــس املنتخبــة يف مجــال التصــدي للعنــف 

الــذي يطــال النســاء وتبــادل وجهــات النظــر حــول ســبل املســاهمة يف جهــود التكفــل بهــن، كــام نهــدف إىل 

ــادرات تؤســس  ــرتاح مب ــرؤى حــول هــذا املوضــوع واق ــه لتقاســم ال ــع املشــاركن يف فعاليات ــاش م ــراء النق إث

للرشاكــة والتعــاون والتنســيق بــن الفاعلــن الحكوميــن مركزيــا والفاعلــن املنتخبــن جهويــا وإقليميــا ومحليــا.  

وختاما أجدد الشكر لكم جميعا النخراطهم يف هذا الورش.
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كلمة السيد الكاتب العام
لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

ــىل  ــة واملســاواة واألرسة ع ــة االجتامعي ــن والتنمي ــوزارة التضام ــام ل ــب الع ــت الكات ــريب ثاب ــيد الع أرشف الس

ــف ومناهضــة  ــا العن ــل بالنســاء ضحاي ــة يف التكف ــات الرتابي ــاء األول حــول »دور الجامع ــغال اللق تســير أش

الظاهــرة« الــذي نظمتــه الــوزارة يف إطــار فعاليــات الحملــة الوطنيــة ال18 لوقــف العنــف ضــد النســاء يــوم 

07 دجنــر 2020، حيــث عــر يف كلمتــه عــىل أن هــذا اللقــاء هــو محطــة مــن محطــات الحملــة الوطنيــة 18 

ــا  لوقــف العنــف ضــد النســاء والفتيــات، والتــي جــاء موضوعهــا هــذه الســنة حــول التكفــل بالنســاء ضحاي

العنــف تحــت شــعار »مغاربــة متحديــن وللعنــف ضــد النســاء رافضــن«. بعــد ذلــك تقــدم الســيد الكاتــب 

العــام بالشــكر باســم الــوزارة لجميــع املشــاركن واملشــاركات مــن الســيدات والســادة أعضــاء املجالــس املحلية، 

والســيدات والســادة األســاتذة يف اللقــاء، والــذي يهــدف إىل التعريــف والتحســيس بالــدور الهــام الــذي تقــوم 

بــه املجالــس املحليــة والجامعــات الرتابيــة عمومــا، مــن خــال اختصاصاتهــا يف خلــق بيئــة آمنــة للنســاء ترفــض 

العنــف. 
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مداخلة السيد منعم المدني

رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور

اســتهل الســيد منعــم املــدين رئيــس مجلــس مقاطعــة يعقــوب املنصــور 

مداخلتــه بالتطــرق ملوضــوع العنــف الــذي اعتــره موضــوع لينقســم إىل 

ــة التــي متكــن مــن الحــد  ــق باملنظومــة اإلجرائي ــن: محــور متعل محوري

مــن الظاهــرة، ومحــور متعلــق مبنظومــة التدخــل مــن أجــل الحــد مــن 

ــرات  ــن التغ ــة م ــا مجموع ــب عنه ــة ترتت ــا قامئ ــار الظاهــرة باعتباره آث

ــة  ــار املرتتب ــث أن معالجــة اآلث ــا، بحي ــي يجــب العمــل عــىل إحداثه الت

عــن العنــف بشــكل مبــارش يجــب تدبــره داخــل حياتنــا والتعامــل معــه 

كواقــع وبتدخــل جميــع الفاعلــن مــن قطــاع الصحــة، األمــن، الــدرك،...... 

باإلضافــة إىل متكــن املــرأة اقتصاديــا لــيك ال تكــون هــي بذاتهــا مســاهمة 

يف ظاهــرة العنــف.

و يف ســياق حديثــه أكــد الســيد املــدين أن الجامعــات الرتابيــة التــي لهــا اختصاصــات القــرب -مجالــس القــرب- 

ال تســاهم وليــس لهــا رصيــد يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، باعتبــار أنــه ال توجــد يف بادنــا هندســة 

عامــة ملنظومــات التدخــل للحــد مــن أثــار الظاهــرة، باســتثناء بعــض املبــادرات عــىل املســتوى املركــزي، وخــص 

بالذكــر املبــادرات التــي تقــوم بهــا بعــض القطاعــات الحكوميــة، وخاصــة وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة 

واملســاواة واألرسة. يف املقابــل أشــار الســيد املــدين أن الجامعــات الرتابيــة ميكنهــا املســاهمة يف هــذه املنظومــة 

بأجــرأة القوانــن، نظــرا ألن العنــف يعــد إشــكالية القــرب بامتيــاز وميــس الجانــب الشــخيص والحيــاة  الخاصــة 

للمــرأة، يف إشــارة إىل مســؤوليات الفعــل العمومــي االجتامعــي التــي خولهــا املــرشع للجامعــات الرتابيــة يف 

القوانــن التنظيميــة الخاصــة بــه، والــذي يؤكــد عــىل االهتــامم باملــرأة والطفــل واالشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، 

ومــن هــذا املنظــور أكــد الســيد املــدين عــىل رضورة تحمــل الجامعــات الرتابيــة ملســؤوليتها يف هــذا الجانــب 

وتصبــح جــزء مــن الفعــل العمومــي االجتامعــي. 

وأكــد الســيد املــدين عــىل أن الجامعــات الرتابيــة ومجالــس املقاطعــات يجــب أن تكــون رشيكــة يف مناهضــة 

ــاهمة يف  ــغ واملس ــات للتبلي ــداث آلي ــىل إح ــل ع ــك بالعم ــرايئ وذل ــتوى اإلج ــىل املس ــاء ع ــد النس ــف ض العن

ــد  ــا مــن طــرف املــرشع، واســتحضار الظاهــرة وبُع ــة له ــواء، وأجــرأة االختصاصــات املوكل ــز اإلي ــل مراك متوي

حاميــة النســاء عــىل مســتوى عقليــات القامئــن عــىل وضــع املخططــات الجامعيــة – اإلنــارة العموميــة، النقــل 

الحري-إحــداث املنتزهــات. 
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مداخلة د. أحمد مفيد

أستاذ القانون الدستوري والعلوم 
السياسية بكلية العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتماعية بفاس

يف البدايــة، تقــدم األســتاذ أحمــد مفيــد بالشــكر الجزيــل عــىل دعوتــه للمشــاركة يف اللقــاء، والــذي اعتــره لقــاء 

حقوقيــا بامتيــاز، حيــث أن العنــف ضــد النســاء والتكفــل بهــن يطــرح عــدة إشــكاالت، واعتــر أن مــؤرشات 

ــة، يف حــن أن  ــل الجامعــات الرتابي ــر ونســبة التكفــل بهــن ضعيفــة، خصوصــا مــن قب العنــف يف ارتفــاع كب

ــة املؤسســات  ــة ملختلف ــز، وهــي ملزم ــدم التميي ــدأ ع ــن مب ــن املســاواة وع ــت ع ــة الدســتورية تحدث الوثيق

الوطنيــة، مبــا فيهــا الجامعــات الرتابيــة، لكــن لألســف تقــدم القوانــن ال يوازيــه تطــور عــىل مســتوى املامرســة. 

وقــدم األســتاذ مفيــد مجموعــة مــن املاحظــات التــي اعترهــا تؤثــر يف دور الجامعــات الرتابيــة مبســتوياتها 

ــة  ــاهمة يف مناهض ــات- يف املس ــس الجامع ــم، مجال ــامالت واألقالي ــس الع ــات، مجال ــس الجه ــة - مجال الثاث

العنــف ضــد النســاء:

ــة ملناهضــة العنــف ضــد  	 ــة واضحــة لانخــراط يف الحمــات التحسيســية الوطني عــدم وضــع سياســة وقائي

النســاء؛

ــف ضــد  	 ــة خاصــة بحــاالت العن ــات الرتابي ــىل مســتوى الجامع ــات ع ــات ومعطي ــد بيان ــدم وجــود قواع ع

النســاء؛

انعدام مراكز االستقبال واالستامع خاصة بالنساء ضحايا العنف باملصالح التابعة ملجالس الجامعات؛  	

ــة،  	 ــارات قانوني ــم استش ــن تقدي ــايئ ميكنه ــة ال ــات الرتابي ــات بالجامع ــرات االجتامعي ــدد املؤط ــص يف ع نق

ــف؛  ــا العن ــاء ضحاي ــدة النس ــة لفائ ــات صحي ــة أو خدم ــية، واجتامعي نفس

انعــدام تخصيــص ميزانيــات- مخصصــات ماليــة- مــن ميزانيــة الجهــة أو مجالــس الجهــات ملحاربــة العنــف  	

ضــد النســاء؛ 

ــوص  	 ــم أن النص ــع العل ــة، م ــات الحكومي ــة والقطاع ــات الرتابي ــن الجامع ــد- ب ــرشاكات – التعاق ــف ال ضع

ــة؛ ــات الحكومي ــع القطاع ــد رشاكات م ــة عق ــح إمكاني ــات تتي ــة للجامع التنظيمي
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مداخلة السيدة خديجة الفضي

نائبة رئيس المجلس الجماعي لمراكش

اســتهلت الســيدة خديجــة الفــي نائبــة رئيــس املجلــس الجامعــي ملراكــش مداخلتهــا بتقديــم الشــكر عــىل 

الدعــوة للمشــاركة يف فعاليــات الحملــة الوطنيــة التحسيســية 18 لوقــف العنــف ضــد النســاء، حيــث ذكــرت 

ــي  ــوم العامل ــاء الي ــىل إحي ــنة ع ــت كل س ــاواة واألرسة دأب ــة واملس ــة االجتامعي ــن والتنمي ــأن وزارة التضام ب

ملناهضــة العنــف ضــد النســاء وإرشاك الجامعــات الرتابيــة، إميانــا منهــا بــدور القــرب الــذي تقــوم بــه الجامعات 

الرتابيــة يف هــذه اإلشــكالية. بعــد ذلــك أشــارت املتدخلــة إىل أن مجلــس جامعــة مراكــش قــام بعــدة دراســات 

وعــدة إجــراءات يف املجــال.

ــروف  ــنة يف ظ ــذه الس ــأيت ه ــاء ي ــد النس ــف ض ــة العن ــي ملناهض ــوم العامل ــاء الي ــة أن إحي ــارت املتدخل وأش

اســتثنائية جــراء جائحــة كورونــا، التــي أثــرت بشــكل كبــر عــىل األوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة للعديــد مــن 

األشــخاص وخصوصــا النســاء منهــم. وقدمــت تحيــة تقديــر وإجــال لنســاء ورجــال الصحــة والرشطــة والــدرك، 

كونهن/هــم تواجــدن/و يف الصفــوف األماميــة يف مواجهــة هــذه الجائحــة. باملقابــل أشــارت املتدخلــة عــىل أن 

هــذه الظــروف أبانــت وكشــفت عــن العنــف الــذي عانــت منــه النســاء، ســواء كان عنفــا نفســيا أو جســديا. 

و أوضحــت الســيدة الفــي أن لجنــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع عــىل مســتوى جامعــة مدينــة 

ــات املرصــودة  ــا، حيــث أبانــت املعطي مراكــش عقــدت عــدة لقــاءات حــول موضــوع املــرأة وجائحــة كورون

عــىل أن العنــف األرسي تضاعــف ثاثــة مــرات يف فــرتة الحجــر الصحــي، يف حــن تــم تســجيل ارتفــاع نســبة 

معانــاة النســاء أثنــاء أدائهــن للواجــب املهنــي يف فــرتة الجائحــة. 
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مداخلة السيدة سعيدة العلمي
ممثلة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

النوع بجهة الرباط-سال-القنيطرة

ــؤ  ــاواة وتكاف ــة املس ــة هيئ ــي ممثل ــعيدة العلم ــيدة س ــت الس أوضح

ــة  ــىل أن هيئ ــا-القنيطرة ع ــة الرباط-س ــوع بجه ــة الن ــرص ومقارب الف

املســاواة وتكافــؤ الفــرص هــي هيــأة دســتورية، تلعــب دورا استشــاريا 

مــع جمعيــات املجتمــع املــدين، حيــث أن املــادة 17 مــن قانــون تنظيــم 

ــع  ــات املجتم ــع فعالي ــرشاكات م ــوم ب ــاري، يق ــو دور استش ــاواة ه ــأة املس ــىل أن دور هي ــص ع ــات تن الجه

املــدين، وتختــص بدراســة القضايــا الجهويــة املتعلقــة بتفعيــل مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص، وكــذا تحقيــق 

مقاربــة النــوع.

كــام أن هيئــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص تقــوم مبواكبــة الجمعيــات العاملــة يف مجــال مناهضــة العنــف والتــي 

تعمــل عــىل مواكبــة النســاء واإلنصــات إليهــن والرتافــع عــن حــاالت العنــف، ومتكينهــن اقتصاديــا وإدماجهــن 

يف املجتمــع وحاميــة حقوقهــن.

و أبــرزت املتدخلــة أن مجلــس الجهــة كان لــه العديــد مــن األنشــطة والرامــج يف هــذا املجــال والتــي كانــت 

برشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع املــدين. ويف هــذا الســياق أكــدت الســيدة ســعيدة العلمــي أن الهيئــة نظمــت 

ــول  ــن ح ــن الجنس ــاواة ب ــدة للمس ــم املتح ــة األم ــع هيئ ــة أوىل م ــة تفاعلي ــوز 2018 ورش ــخ 10 يولي بتاري

التمكــن االقتصــادي للنســاء، وذلــك بتقديــم دراســة ميدانيــة حــول املســاواة بــن الجنســن عــىل مســتوى جهــة 

الرباط-ســا-القنيطرة وذلــك يف إطــار مــن التشــارك والتفاعــل وتقاســم التجــارب. 

ــة واملســاواة واألرسة،  ــة االجتامعي ــن والتنمي ــع وزارة التضام ــرت الســيدة العلمــي مبحطــات اشــتغالها م وذك

وكان ذلــك يفt يوليــوز 2017 – مقــرتح مواكبــة جهــة الرباط-ســا-القنيطرة إلنجــاح الرنامــج الجهــوي – الخطــة 

ــات  ــة للجامع ــات التنموي ــي يف املخطط ــوع االجتامع ــة الن ــاج مقارب ــرام2«، بإدم ــاواة »إك ــة للمس الحكومي

الرتابيــة، وذلــك لبلــورة مخطــط تنمــوي مندمــج ملقاربــة النــوع االجتامعــي يف مــا يخــص التنزيــل الــرتايب.

ــة بحضــور االتحــاد االوريب  ــة بتاريــخ 17 يوليــوز 2019، وهــي ورشــة تفكري كــام نظمــت الهيئــة ورشــة ثاني

والهيئــات االستشــارية الثــاث وهــي هيئــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص وهيئــة الشــباب املهتمــة بقضايــا املــرأة 

ــة  ــة االجتامعي ــن والتنمي ــدين ووزارة التضام ــع امل ــات املجتم ــور جمعي ــة إىل حض ــة، إضاف ــة االقتصادي والهيئ

ــا مباحظــات  ــرام2«، ملناقشــتها وإثرائه ــة للمســاواة »إك ــدارس وعــرض الخطــة الحكومي واملســاواة واالرسة لت

ــات املجتمــع املــدين..  جمعي



70

ــى دورا  ــة يبق ــي أن دور الهيئ ــرت الســيدة العلم ــات ذك ــدم بعــض التوصي ــل أن تق ــا، وقب ــام مداخلته يف خت

استشــاريا مــع جمعيــات املجتمــع املــدين، وهــي بصــدد التحضــر ليــوم درايس برشاكــة مــع جميــع الفاعلــن يف 

مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء، وأن مــن الــروري تجديــد العمــل وتفعيلــه، وذلــك بانخــراط الجميــع يف 

حاميــة النســاء ومناهضــة العنــف عــىل املســتوى الــرتايب.

مداخلة د. محمد الغالي

أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري
بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش

عــر األســتاذ محمــد الغــايل يف مســتهل مداخلتــه عــن ســعادته 

ــدف  ــاءات ته ــدة لق ــد ع ــأيت بع ــذي ي ــاء ال ــذا اللق للمشــاركة يف ه

ــاء والتأســيس مــن خــال تراكــامت تخضــع للتقييــم والتدقيــق  للبن

ــتقبلية.  ــج مس ــات وبرام ــات ومقرتح ــروج بتوصي والخ

ــة النســاء، حيــث أكــد أن التســاؤل حــول  وتطــرق األســتاذ محمــد الغــايل لــدور الجامعــات الرتابيــة يف حامي

ــر  ــة، وهــل تتوف ــات العمومي ــة السياس ــن هندس ــث ع ــا إىل الحدي ــع مســتوياتها ينقلن ــات بجمي دور الجامع

الجامعــات الرتابيــة عــىل الحــد األدىن مــن الرتاكــم الــذي ميكــن ان يجعلهــا قــادرة عــىل القيــام بهــذا النــوع مــن 

املســؤولية، أي الحاميــة االجتامعيــة للمــرأة، وكذلــك للطفولــة. وهــذا بــدوره يحيــل عــىل مســألة التوفــر ليــس 

عــىل سياســات اجتامعيــة ترابيــة تتــم هندســتها مــن طــرف املركــز، ولكــن هندســة سياســات اجتامعيــة ترابيــة 

تقــوم بهــا الجامعــات الرتابيــة نفســها.

كــام أشــار األســتاذ الغــايل إىل دســتور 2011 حيــث أنــه وألول مــرة يعــرتف رصاحــة بسياســات عموميــة ترابيــة، 

عــىل اعتبــار أن العاقــات اليــوم بــن الجامعــات الرتابيــة والســلطة املركزيــة هــي عاقــة مراقبــة وليســت عاقــة 

وصايــة. ولكــن بالرغــم مــن ذلــك يبقــى األمــر يرتبــط باملامرســة امليدانيــة للجامعــات الرتابيــة، وهــذا مســتوى 

قانــوين مهــم وجــد متقــدم، ولكــن تبقــى املامرســة والســؤال، إىل أي حــد الجامعــات الرتابيــة عنــد مامرســتها 

لصاحياتهــا واختصاصاتهــا تســتطيع أن تكــرس وضعــا فيــه املراقبــة أو الوصايــة. 

وأبــدى الســيد الغــايل مجموعــة مــن املاحظــات التــي اعترهــا أساســية ولهــا عاقــة بــدور الجامعــات الرتابيــة 

يف الحاميــة مــن العنــف بشــتى أنواعــه، والتــي ميكــن رسدهــا كااليت:

مســألة الرشاكــة أساســية ومهمــة عــىل اعتبــار أنــه يصعــب عــىل الجامعــات الرتابيــة أن تقــوم بهــذا الــدور  	

دون أن تكــون هنــاك رشاكات خاصــة مــع جمعيــات املجتمــع املــدين، ألن الجمعيــات لهــا تراكــم وخــرة ولهــا 

ســبق يف املجــال املتعلــق بالحاميــة االجتامعيــة للمــرأة؛ 
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ــب  	 ــه يف أغل ــث أن ــوع – حي ــة الن ــرص ومقارب ــؤ الف ــاواة وتكاف ــأة املس ــل هي ــتوى تفعي ــىل مس ــكل ع مش

ــتويات؛ ــض املس ــدم يف بع ــتطيع أن تتق ــة وال تس ــأة بروتوكولي ــذه الهي ــات ه الجامع

البــد مــن تحفيــزات عــىل مســتوى امليزانيــات املرصــودة للجامعــات الرتابيــة – الجامعــات ال تحقــق تقدمــا يف  	

مجــال حاميــة النســاء مــن خــال املشــاريع التــي تقــوم بهــا؛

غيــاب مصفوفــات لانتقــال مــن الصاحيــات واالختصاصــات، عــىل الخصــوص الذاتيــة التــي أســندت  	

للجامعــات الرتابيــة – حيــث أن هــذه الصاحيــات واالختصاصــات تعطــي للجامعــات هامــش كبــر مــن أجــل 

ــات ال  ــع بأولوي ــى أن الجامعــات تدف ــوب، مبعن ــة للنســاء، إال أن هــذا ال يصــل للحــد املطل ــق الحامي تحقي

ــة النســاء؛ تدخــل فيهــا حامي

افتقاد الجامعات ملوارد برشية مختصة وخاضعة لتكوين خاص يف املجال. 	

ــواع  	 ــن أن ــرر م ــن التح ــرأة م ــن امل ــتوى ميك ــى إىل مس ــة ال ترق ــات الرتابي ــا الجامع ــي تقدمه ــات الت الخدم

العنــف يف ظــل غيــاب مجموعــة مــن الخدمــات كخدمــة اإلنــارة العموميــة التــي ال يتــم تريفهــا بطريقــة 

تحفــظ املــرأة مــن العنــف، كــام أن املقاربــة واملنهجيــة التــي تــؤدي بهــا الجامعــات الرتابيــة هــذه الخدمــة ال 

تحقــق مســألة املســاواة بــن الجنســن- الظــام الدامــس يف بعــض الســاحات العموميــة واملرافــق العموميــة، 

ــد  ــات النســاء عن ــي، خصوصي ــوع االجتامع ــة الن ــدم احــرتام مقارب ــرأة- ع ــا نفســيا للم ــذا يســبب عنف وه

إحــداث املنتزهــات، وبالتــايل تحــرم النســاء مــن االســتفادة مــن هــذه املنتزهــات. 

يجــب عــىل مجالــس الجهــات العمــل عــىل إحــداث مراكــز جهويــة للتكويــن وللتأهيــل املهنــي مــام يســاهم  	

يف التخفيــف مــن العنــف وتحســن الوضــع السوســيو-اقتصادي للمــرأة

عنــد إعــداد تصاميــم النقــل الحــري، يجــب األخــذ بعــن االعتبــار خصوصيــات النســاء، عــىل اعتبــار أنــه  	

عندمــا ال تراعــي بنيــات التنقــل هــذه األمــور فإنــه يف غالــب األحيــان ال تحقــق املســاواة وهــذا يؤثــر عــىل 

فــرص النســاء يف املجــاالت األخــرى االســتثامرية

يجــب عــىل الجامعــات الرتابيــة عنــد اعــداد وصياغــة دفاتــر التحمــات والصفقــات أن تأخــذ بعــن االعتبــار  	

مقاربــة النــوع االجتامعي-التدبــر املفوض-مــن أجــل مراعــاة خصوصيــات النســاء والتــي ميكــن أن تحميهــن 

مــن شــتى أنــواع العنــف

وأشــار املتدخــل كذلــك إىل وضعيــة املــرأة القرويــة واىل العنــف املســلط عليهــا اقتصاديــا واجتامعيــا، وأبــرز 

ــة يف العــامل القــروي، خصوصــا مــع  ــز عــىل األنشــطة الغــر الفاحي ــا الرتكي ــاب أن الجهــات ميكنه يف هــذا الب

موجــات الجفــاف التــي تعرفهــا بادنــا، وكــذا رضورة الحفــاظ عــىل الــرتاث الثقــايف الــذي يشــكل إحــدى الركائــز 

التــي تســاهم يف حاميــة النســاء مــن العنــف.

ويف األخــر أكــد الســيد الغــايل عــىل أن الجامعــات الرتابيــة باتــت لهــا اليــوم صاحيــات واختصاصــات مهمــة 

تتوالهــا وتتحمــل مســؤوليتها، ســواء اختصاصــات القــرب أو اختصاصــات التنميــة االجتامعيــة أو اختصاصــات 

التنميــة املســتدامة املندمجــة، وبــات لهــا إطــار دســتوري، إال أن االرادة السياســية الرتابيــة يجــب أن تتوفــر 

عنــد املنتخــب فيــام يتعلــق بتحمــل املســؤولية يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء. 
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مداخلة السيدة وردية بن رمضان

ممثلة مجلس جماعة الرباط 

أكــدت الســيدة ورديــة بــن رمضــان يف مســتهل مداخلتهــا عــىل أن تنظيــم الحملــة الوطنيــة 18 لوقــف العنــف 

ضــد النســاء، دليــل عــىل ارتفــاع نســبة الوعــي عنــد كل الفاعلــن الحكوميــن وغــر الحكوميــن بــأن العنــف 

يعتــر عــارا مــن الناحيــة الصحيــة وأن الظاهــرة دخيلــة عــىل املجتمــع. ولهــذا يجــب تظافــر جهــود الجميــع من 

فاعلــن ومنتخبــن ومنظــامت غــر حكوميــة كل مــن موقعــه واختصاصــه مــن أجــل محاربــة هــذه الظاهــرة 

املشــينة. 

وأبــرزت الســيدة بــن رمضــان أن مدينــة الربــاط تعتــر مــن أوىل املــدن التــي وقعــت عــىل ميثــاق مــدن آمنــة، 

وكــذا تفعيــل وتنزيــل مضامــن إعــان الربــاط لوقــف العنــف ضــد النســاء يف الفضــاءات العامــة، كــام قامــت 

بإنجــاز دراســة عــن التحــرش الجنــي وأشــكال العنــف الجنــي ضــد النســاء والفتيــات يف االماكــن العامــة، 

ــارة العموميــة الكافيــة وكذلــك توفــر املــوارد املاليــة والبرشيــة، إضافــة إىل  وتهييــئ االماكــن العموميــة باإلن

العمــل عــىل تكويــن فاعلــن جامعيــن يف املجــال االجتامعــي يف إطــار التعــاون بــن مدينــة الربــاط ومدينــة 

ــية. Mantes-la-Jolie الفرنس

ويف ختــام كلمتهــا أشــارت الســيدة بــن رمضــان إىل أن مجلــس جامعــة الربــاط بصــدد إنجــاز دراســة مــرشوع 

إحــداث مراكــز اجتامعيــة للقــرب، تتضمــن خليــة أو خليتن مبصلحــة الحالة املدنية تقوم باالســتقبال واالســتامع 

للنســاء ضحايــا العنــف عــىل مســتوى كل مــن مجلــس مقاطعــة يعقــوب املنصــور ومجلــس جامعــة اليوســفية. 

مداخلة السيد محمد مستقيم

ممثل مجلس جماعة الدار البيضاء

يف مداخلتــه تطــرق الســيد محمــد مســتقيم رئيــس مصلحــة التنميــة 

ــا  ــوم به ــي تق ــاء إىل األدوار الت ــدار البيض ــة ال ــس جامع ــة مبجل االجتامعي

جامعــة الــدار البيضــاء يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء، برشاكــة مع 

مجموعــة مــن الفاعلــن والــرشكاء املحليــن، وخــص بالذكــر وزارة التضامــن 

والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة  واألرسة، األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة 

والتكويــن، التعــاون الوطنــي، وجمعيــات املجتمــع املدين العاملــة يف املجال.

وأكــد املتدخــل أن مجلــس الجامعــة حاليــا هــو بصــدد عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات لتوقيــع اتفاقيــات رشاكــة 

مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي تخــص الطفــل واملــرأة وخاصــة النســاء ضحايــا العنــف، يف مــا يخــص الرشاكــة 
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مــع األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن فقــد تــم عقــد مجموعــة مــن اللقــاء ات مــع املكاتــب الجهويــة 

مــن أجــل إحــداث خايــا اســتامع عــىل مســتوى املؤسســات التعليميــة واالســتامع للفتيــات ضحايــا العنــف أو 

التحــرش الجنــي. 

ــع  ــرام رشاكات م ــا إب ــه منه ــدة أوج ــذ ع ــي تأخ ــدين، فه ــع امل ــات املجتم ــع جمعي ــة م ــص الرشاك ــا يخ يف م

الجمعيــات التــي تهتــم بأوضــاع املــرأة مــن خــال االســتامع وتقديــم املســاعدة االجتامعيــة والتــي يتــم دعمهــا 

ســنويا. 

وأوضــح الســيد محمــد مســتقيم أن يف الظــروف التــي تعرفهــا بادنــا بســبب جائحة كورونــا، مل يتســنى ملجالس 

جامعــة الــدار البيضــاء تقديــم الدعــم للجمعيــات برســم هــذه الســنة، لــذا ارتــأت الجامعــة ومببــادرة منهــا 

التفكــر والعمــل عــىل إحــداث نقــط اســتامع للنســاء – مكاتــب لإلنصــات- هيــأة اختصاصهــا هــو تتبــع أوضــاع 

املــرأة ورصــد مختلــف حــاالت التحــرش الجنــي-، عــىل مســتوى الجامعــات الرتابيــة 16 التابعــة لجهــة الــدار 

البيضاء-ســطات، عــىل غــرار الرشطــة اإلداريــة التــي تــم إحداثهــا مؤخــرا.

يف األخــر ذكــر الســيد محمــد مســتقيم بــأن مجلــس جامعــة الــدار البيضــاء وبتنســيق مــع الرشكــة املكلفــة 

بتســير املرفــق Tramway الــدار البيضــاء قــام بوضــع مجموعــة مــن الكامــرات بعربــات Tramway ملراقبــة 

ورصــد أعــامل التحــرش الجنــي. 

مداخلة السيدة خديجة والباشا

رئيسة اللجنة االجتماعية بالمجلس اإلقليمي 
بالخميسات-نموذج شراكة مع عمالة 

الخميسات-

ــدى محكمــة النقــض  ــة ل أكــدت الســيدة خديجــة والباشــا املحامي

ــات يف  ــي بالخميس ــس اإلقليم ــة باملجل ــة االجتامعي ــة اللجن ورئيس

مداخلتهــا أن موضــوع مناهضــة العنــف يجــب أن يأخــذ حيــزا 

مهــام عنــد مدبــري الشــأن املحــيل، باعتبــار أن الظاهــرة تســتوجب 

ــن ورؤســاء  ــام أكــدت عــىل أن املنتخب ــا، ك ــرة لتطويقه ــودا كب جه

الجامعــات الرتابيــة يلزمهــم وعــي كبــر بخطــورة العنــف ضــد النســاء، خصوصــا رؤســاء الجامعــات القرويــة، 

ــة شــبه منعــدم. ــه املتدخل ــث اعترت حي
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ــة  ــو مناهض ــات ه ــي للخميس ــس اإلقليم ــات املجل ــن اهتامم ــن ب ــا أن م ــة والباش ــيدة خديج ــارت الس وأش

ــك  ــد ذل ــة، بع ــة االجتامعي ــتوى اللجن ــىل مس ــية ع ــة أساس ــه كنقط ــاء طرح ــث ج ــاء، حي ــد النس ــف ض العن

ــه النســاء املعنفــات  يف دورة املجلــس إلحــداث مركــز اجتامعــي إقليمــي متعــدد االختصاصــات، مــن أولويات

ــم.  ــال املتخــىل عنه ــا واألطف ــة هشــة عموم ــن وضعي والنســاء م

ــا  ــة بدوره ــات الرتابي ــوم الجامع ــيك تق ــة ل ــت خصب ــة أصبح ــا أن األرضي ــة والباش ــيدة خديج ــرت الس وع

ــة النســائية عــىل مســتوى  التوعــوي يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، خصوصــا مــع ارتفــاع التمثيلي

املجالــس الجامعيــة. هــذا وأبــدت كذلــك رغبتهــا يف أن يتــم األخــذ بعــن االعتبــار كل املقرتحــات والتوصيــات 

التــي تناولتهــا يف مداخلتهــا ألن املستشــار الجامعــي عــىل حســب قولهــا ال يجــب أن ينحــر دوره واهتاممــه 

فقــط باإلنــارة العموميــة والنقــل العمومــي وإمنــا عليــه الوعــي بــدوره يف مجــال مناهضــة العنــف، ألن هــذا 

املجــال هــو مــرآة املجتمــع وهــو تأكيــد االنخــراط ومســؤولية الدولــة يف إطــار االتفاقيــات املوقعــة، كــام هــو 

تكريــس لدســتور 2011.

ويف ختــام مداخلتهــا، أكــدت الســيدة خديجــة والباشــا أن مناهضــة العنــف هــي مســؤولية الجميــع، مســؤولية 

الدولــة، مســؤولية الجامعــات الرتابيــة، مســؤولية القطاعــات الحكوميــة العاملــة يف املجــال، مســؤولية املواطــن، 

مســؤولية املجتمــع املــدين، وبالتــايل يجــب التكاثــف والتعــاون مــا بــن الجميــع مــن أجــل التكفــل بالنســاء 

ــات التــي ســتنبثق عــن هــذا  ــة يف الوقــت نفســه عــىل أن التوصي ــا العنــف والحــد مــن الظاهــرة، آمل ضحاي

اللقــاء ستشــكل نقلــة نوعيــة وتســاهم يف تحقيــق الهــدف املنشــود، وهــو مناهضــة العنــف ضــد النســاء.



اللقاء الثاني:

»الجامعة المغربية وقضايا 
العنف ضد النساء«
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الجلسة االفتتاحية 

ــر  ــر عش ــة عش ــة الثامن ــة الوطني ــات الحمل ــة لفعالي ــة ثالث ــي محط ف
لوقــف العنف ضد النســاء، نظمــت وزارة التضامن والتنميــة االجتماعية 
والمســاواة واألســرة يــوم الثالثــاء 8 دجنبــر 2020 لقاء وطنيــا حضوريــا 
ــين: أي دور  ــن أساس ــاول موضوعي ــة تن ــرة المرئي ــة المناظ ــر تقني وعب
للجامعــة المغربيــة فــي مناهضــة العنــف ضد النســاء وأية شــراكة؟«و 
» أيــة مقاربــة لتطويــر البحــث العلمــي والتكويــن فــي قضايــا العنــف 

ضــد النســاء«
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 كلمة السيدة جميلة المصلي

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة 

يف بدايــة كلمتهــا تقدمــت الســيدة جميلــة املصــيل وزيــرة التضامــن والتنميــة االجتامعية واملســاواة واألرسة بالشــكر 

الخــاص للســيد ادريــس أوعيشــة الوزيــر املنتــدب لــدى وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل 

والبحــث العلمــي املكلــف بالتعليــم العــايل والبحــث العلمــي عــىل اســتجابته وتفاعلــه اإليجــايب مــع تنظيــم هــذا 

اليــوم املشــرتك وتلبيتــه لدعــوة الــوزارة حــول موضــوع ذي أهميــة بالغــة وهــو »الجامعــة املغربيــة وقضايــا العنــف 

ضــد النســاء«، يف إطــار الحملــة الوطنيــة التحسيســية الثامنــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء، كــام تقدمــت 

بالشــكر لــكل من الســيدات والســادة رؤســاء وممثــيل الجامعــات واملؤسســات الوطنية، والســيدات والســادة ممثيل 

القطاعــات الحكوميــة، والســيدات والســادة الباحثــن املتابعــن لهــذا اللقــاء.

ويف نفــس الســياق أكــدت الســيدة الوزيــرة عــىل أن الــوزارة حرصــت يف هاتــه املناســبة عــىل إرشاك الجامعــة 

ــف ضــد  ــة العن ــات املرتبطــة بقضي ــف التحدي ــن أجــل تباحــث مختل ــة م ــة وإرشاك املعاهــد الوطني املغربي

ــة  ــة واجتامعي ــة اقتصادي ــا كلف ــي له ــب الت ــار والعواق ــراز اآلث ــك إب ــا، وكذل ــاش حوله ــق النق ــاء وتعمي النس

ــد مــدى انخــراط الجامعــة يف إذكاء الوعــي الجامعــي وإرشاك الفاعــل  ــوف عن ــذا الوق ــة، وك ونفســية وصحي

األكادميــي للمســاهمة يف هــذه املجهــودات الوطنيــة وتنســيقها للوقــوف ضــد بعــض مظاهــر العنــف املــامرس 

ــادرات  ــورة مب ــر العمــل املشــرتك لبل ــك يف أفــق تطوي ــع الفضــاءات، وذل ــكل أشــكاله، ويف جمي ضــد املــرأة ب

ــة الصــور النمطيــة. لتحقيــق الوقايــة مــن كل أشــكال التمييــز وأشــكال العنــف ومحارب

كــام أكــدت الســيدة الوزيــرة يف كلمتهــا أن إرشاك الجامعــة 

ومؤسســات البحــث العلمــي وتكويــن األطــر يف ترســيخ 

مكتســبات املغــرب يف مجــال النهــوض بحقــوق املــرأة 

ــا، هــي  ــا أو معنوي ــف ســواء كان مادي ــن العن ــا م وحاميته

ــي  ــورش الوطن ــذا ال ــق ه ــترشاف أف ــل اس ــن أج ــة م إضاف

ــت  ــا والزال ــا دوم ــن قناعته ــاء. وعرت ع ــم النس ــذي يه ال

يف أهميــة انخــراط الجامعــة املغربيــة ومؤسســات البحــث 

ــوزارة  ــح ال العلمــي يف األوراش التــي تعمــل مختلــف مصال

ــن  ــي م ــا االقرتاح ــواء يف بعده ــا س ــا وتفعيله ــىل تنزيله ع

خــال تقديــم رؤى ومقرتحــات وكذلــك مــن خــال مواكبــة 

السياســات العموميــة املتعلقــة بالقضايــا االجتامعيــة التــي 

تدخــل يف اختصاصــات هــذه الــوزارة، ســواء قضايــا الطفولــة 

أو قضايــا املــرأة أو قضايــا األشــخاص املســنن أو قضايــا 
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األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، كــام أن البعــد االقرتاحــي مــن أجــل بلــورة برامــج وسياســات عموميــة تســعى 

ــة  ــة الرتبي ــة االســرتاتيجية إلصــاح منظوم ــن الرؤي ــة عــرش م ــة الثامن ــل الرافع ــا إىل تفعي ــوزارة مــن خاله ال

ــه  ــث أن ــة واملســاواة، حي ــة والدميقراطي ــع املواطن ــوم مجتم ــدف إىل ترســيخ مفه ــي ته ــم الت ــة للتعلي الوطني

ال ميكــن تحقيــق هاتــه الرافعــة عــىل أرض الواقــع إال مــن خــال ضــامن وتفعيــل حقــوق املــرأة يف مختلــف 

املســتويات التعليميــة، ومنهــا الجامعــة ومؤسســات البحــث العلمــي. فاليــوم الجامعــات املغربيــة واالشــتغال 

معهــا عــن طريــق الــوزارة املكلفــة بالتعليــم العــايل والبحــث العلمــي ســيكون لــه أثــر مهــم جــدا يف مزيــد 

ــا . ــة يف برامجه ــق االلتقائي ــن تحقي م

ــاءات وأطــر  ــن كف ــة م ــا الوطني ــة، وانخــراط خراته ــة املغربي ــرة أن انخــراط الجامع ــرت الســيدة الوزي واعت

مشــهود لهــا عــىل املســتوى الوطنــي والــدويل ســيكون لــه أثــر كبــر وســتكون أحــد الروافــد األساســية لإلنتــاج 

ــوي  ــوزارة ق ــان ال ــق كان إمي ــذا املنطل ــن ه ــة، وم ــر املجتمعي ــل الظواه ــم وتحلي ــاهمة يف فه ــريف واملس املع

ــي هــي يف طــور اإلنجــاز مــن خــال  ــد مــن األوراش الت ــا يف العدي ــاءات وإرشاكه ــاح عــىل هــذه الكف باالنفت

ــة. أبحــاث ودراســات علمي

ــىل كل  ــر ع ــدة تتوف ــوزارة الجدي ــة ال ــىل أن بواب ــد ع ــبة للتأكي ــرة هــذه املناس ــام اغتنمــت الســيدة الوزي  ك

ــة  ــن وللطلب ــة للباحث ــر املعلوم ــي ســبق إصدارهــا مــن أجــل توف ــة الت ــة ودولي ــر وطني ــق، مــن تقاري الوثائ

واملهتمــن، كــام تــم إصــدار أول نــرشة للمســاواة وفــرت مــادة علميــة تجمــع كل املعطيــات املتعلقــة بقضايــا 

ــادت  ــام أش ــية. ك ــة والسياس ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــه الحق ــتوى كل أوج ــىل مس ــاواة ع املس

الســيدة الوزيــرة بالجامعــة املغربيــة باعتبارهــا فضــاء للتعلــم واكتســاب املعرفــة فدورهــا ســيكون لــه دوره 

وقــايئ بامتيــاز مــن خــال إشــاعة مبــادئ حقــوق اإلنســان يف أبعادهــا الكونيــة بــن صفــوف الطلبــة وتربيــة 

األجيــال عــىل قيــم التســامح والتعايــش واحــرتام اآلخــر، إىل جانــب كونهــا مــن أهــم املناخــات املامئــة للحفــاظ 

عــىل القيــم واألفــكار التــي يســعى املجتمــع إىل تعزيزهــا وتربيــة األجيــال عليهــا.

وذكّــرت الســيدة الوزيــرة بــأن مناســبة الحملــة الوطنيــة الثامنــة عــرش ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ليســت 

فقــط حملــة تطلقهــا وزارة التضامــن ولكــن مناســبة ينخــرط فيهــا مختلــف الفاعلــن، بحيــث تــم عقــد  لقــاء 

قبــل هــذا اللقــاء مــع الجامعــات الرتابيــة مــن خــال الدعــوة لتفعيــل هيــأة املســاواة وتكافــؤ الفــرص وإرشاك  

الجامعــات الرتابيــة يف املزيــد مــن االهتــامم بقضايــا القــرب عــىل اعتبــار أن اختصاصهــا القــرب. 

كــام أبــرزت الســيدة الوزيــرة أن الــوزارة تشــتغل عــىل إطــاق مــرشوع االســرتاتيجية الوطنيــة ملحاربــة العنــف 

ضــد النســاء يف أفــق2030، وفــق رؤيــة جديــدة تتوخــى مواكبــة اإلصاحــات القانونيــة املنجــزة لحاميــة النســاء 

وتفعيــل مختلــف االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة املرتتبــة عــن هــذه اإلصاحــات، وتشــكل هــذه االســرتاتيجية 

جوابــا عــىل املــؤرشات املرصــودة حــول ظاهــرة العنــف ضــد النســاء، وتبعــا للنهج التشــاريك الــذي تبنتــه الوزارة 

يف جميــع األوراش التــي تــرشف عليهــا رغبــة منهــا يف االنخــراط الفعــيل وتبنــي هــذه االســرتاتيجية مــن طــرف 
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جميــع الفاعليــن املعنيــن، فقــد عملــت عــىل تقاســم هــذه األرضيــة يف مرحلــة أوىل خــال هــذه الســنة )شــهر 

مــاي( مــع جميــع القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات واإلدارات العموميــة املعنيــة، لاطــاع عــىل مضامينهــا 

والتفاعــل مــع فحواهــا، ثــم تواصل هذا املســار التشــاوري الذي شــمل يف مرحلة ســابقة محطات مــع القطاعات 

الحكوميــة واملؤسســات العموميــة ومــع فاعلــن مــن جمعيــات املجتمــع املــدين ومــع املجالــس املنتخبــة وأيضــا 

ــف.  ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــة للتكف ــة الوطني ــذا اللجن ــة، وك ــة واملحلي ــيق الجهوي ــان التنس ــيل لج ــع ممث م

ويف نفــس الســياق أشــارت الســيدة الوزيــرة عــىل أن الــوزارة حرصــت عــىل بنــاء هــذه االســرتاتيجية انطاقــا 

مــن الدراســات واألبحــاث املنجــزة حــول الظاهــرة، لضــامن النجاعــة والفعاليــة يف التدابــر واإلجــراءات، كــام 

تــم تضمــن هــذه االســرتاتيجية مجــاال اســرتاتيجيا أساســيا بعنــوان »تطويــر املعرفــة حــول ظاهــرة العنــف ضــد 

النســاء«، إميانــا بــأن الظاهــرة آخــذة يف التطــور، وهــذا يدعــو الجميــع اىل التحــيل مبســتوى عــايل مــن اليقظــة 

ــدور هــي  ــذا ال ــوم به ــل العلمــي الرصــن، واملؤهــل ألن يق ــع والتحلي ــن الرصــد والتتب ــة م ومســتويات عالي

الجامعــة الغربيــة، حيــث أننــا اليــوم أمــام عنــف إلكــرتوين يتزايــد ليــس فقــط عــىل النســاء بــل يطــال أيضــا 

األطفــال، والــوزارة تتطلــع مــن خــال رغبتهــا يف تطويــر املعرفــة حــول ظاهــرة العنــف ضــد النســاء إىل تعزيــز 

الرشاكــة مــع وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي باعتبــار أن رهــان الرصــد ورهــان اليقظــة هــو رهــان ال 

ميكــن أن يتــم إال ببحــث علمــي مواكــب ومــن جامعــة مواكبــة.

ويف الختــام أكــدت الســيدة الوزيــرة عــىل أهميــة هــذا اللقــاء وعــىل أهميــة األدوار التــي تلعبهــا الجامعــات 

ومعاهــد التكويــن العليــا ومؤسســات البحــث العلمــي يف مجــال إذكاء الوعــي حــول موضــوع العنــف الــذي 

ــاه  ــادرات اتج ــن املب ــة م ــاق مجموع ــادرة إلط ــيكون ب ــاء س ــذا اللق ــىل أن ه ــدت ع ــام أك ــاء، ك ــال النس يط

ــة املعقــدة يف  ــة، اتجــاه املســنن، واتجــاه كل الظواهــر االجتامعي ــة إعاق النســاء واتجــاه األشــخاص يف وضعي
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ــا والتــي تحتــاج إىل مقاربــة تقــوم عــىل االلتقائيــة، تقــوم عــىل التكامــل بــن املتدخلــن، بحيــث أن  مجتمعن

قطــاع التضامــن لوحــده ال ميكــن أن يحقــق كل األهــداف املرجــوة، ولكــن بالتعاضــد والتعــاون والتكامــل بــن 

مختلــف القطاعــات واملؤسســات الوطنيــة واملجتمــع املــدين ميكــن أن نتجــاوز الكثــر مــن الصعوبــات. 

ــبل  ــز س ــاء إىل تعزي ــذا اللق ــال ه ــن خ ــن م ــوزارة تراه ــىل أن ال ــد ع ــرة التأكي ــيدة الوزي ــددت الس ــام ج ك

املســاهمة يف تعزيــز املعرفــة حــول هــذه الظاهــرة، وثانيــا إثــراء النقــاش مــع املشــاركن لتقاســم الــرؤى واقرتاح 

مبــادرات تؤســس ملزيــد مــن الرشاكــة وكــذا إبــراز األدوار التــي تلعبهــا الجامعــات ومعاهــد التكويــن العليــا يف 

مجــال إذكاء الوعــي حــول موضــوع العنــف الــذي يطــال النســاء وتبــادل وجهــات النظــر والتعــاون والتنســيق 

بــن الــوزارة والباحثــن يف الحقــل األكادميــي، وهــذا طبعــا ســيكون لــه أثــر كبــر يف بنــاء مجتمــع يقــوم عــىل 

تنميــة حقيقيــة يف بعدهــا الشــمويل ويقــوم عــىل احــرتام القيــم، وخلــق مجتمــع متضامــن ومتامســك. 
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 كلمة السيد إدريس أو عيشة

الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 

العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث 
العلمي؛

يف مســتهل كلمتــه تقــدم الســيد ادريــس أوعيشــة الوزيــر 

املنتــدب لــدى وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليم 

ــث  ــايل والبح ــم الع ــف بالتعلي ــي املكل ــث العلم ــايل والبح الع

العلمــي بخالــص الشــكر لــوزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة 

ــم العــايل والبحــث  واملســاواة واألرسة عــىل دعــوة قطــاع التعلي

العلمــي للمشــاركة يف فعاليــات هــذه الحملــة الوطنيــة، منوهــا 

ــف  ــوزارة مــن أجــل مناهضــة العن ــه ال ــوم ب ــذي تق بالعمــل ال

ضــد النســاء،  ومنهــا  الحملــة التحسيســية الكــرى التــي تنظمهــا 

يف هــذا املجــال.

ــوم  ــم هــذا الي ــن مبناســبة تنظي ــم الوزارت ــزاز أن  تلتئ ــن دواعــي االعت ــه م ــر عــىل أن ــد الســيد الوزي ــام أك ك

ــة  ــة الوطني ــار الحمل ــاء ويف إط ــد النس ــف ض ــة العن ــي ملحارب ــوم العامل ــد الي ــبة تخلي ــام مبناس ــي اله الوطن

التحسيســية الثامنــة عــرش لوقــف العنــف ضــد النســاء والــذي اختــارت لــه الــوزارة موضــوع التكفــل بالنســاء 

ــا العنــف. ضحاي

ــي  ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــي والتعلي ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر إىل أن وزارة الرتبي ــيد الوزي ــار الس وأش

منخرطــة بدورهــا يف هــذه الديناميــة الوطنيــة لتعزيــز املجهــودات املبذولــة للقضــاء عــىل العنــف ضــد النســاء 

وفــق مقاربــة شــمولية، اتضحــت معاملهــا بعــد إعــان مراكــش 2020 ، الــذي أطلــق تحــت الرئاســة الفعليــة 

ــد مــن الــرشكاء، منهــم وزارة  ــه العدي ــذي انخــرط في ــم وال ــا مري ــة ل ــة الســمو امللــيك األمــرة الجليل لصاحب

التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة ووزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل 

ــيل: ــأن املوقعــن كلهــم التزمــوا مبــا ي ــر ب ــرز الســيد الوزي ــا. ويف هــذا الســياق أب والبحــث العلمــي بقطاعيه

تشكيل مجلس لتتبع وضعية العنف ضد املرأة، تجتمع كل أربعة أشهر؛ 	

إعداد تقارير دورية عن تطور أشغاله عىل أن يقدم نتائج مبادراته يف 08 مارس 2021؛ 	

إعــداد بروتوكــول واضــح للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف تنســقه رئاســة النيابــة العامــة وينخــرط الجميــع  	

يف تفعيلــه كل يف مــا يعــود يف اختصاصــه؛



84

ــد  	 ــىل الصعي ــرتكة ع ــة مش ــم دورات تكويني ــارصات، وتنظي ــن زواج الق ــد م ــرتكة للح ــادرات مش ــذ مب تنفي

الجهــوي لفائــدة ممثــيل القطاعــات الفاعلــة يف سلســلة التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف مــن أجــل ضــامن 

ــه النســاء مــن كافــة الخدمــات بشــكل فــوري وناجــع؛ اســتفادة هات

هذا وقد تحددت التزامات الوزارة املنتدبة املكلفة بالتعليم العايل والبحث العلمي يف خمسة محاور:

إدماج موضوع العنف ضد النساء ضد حمات التوجيه والتوعية بالجامعات؛ 	

دعم مناهج مناهضة العنف ضد الفتيات باملؤسسات التعليمية الجامعية؛ 	

خلــق بوابــة الكرتونيــة وخــط أخــر داخــل الجامعــات لإلشــعار بحــاالت العنــف والتنصيــص عــىل ذلــك يف  	

النظــام الداخــيل للجامعــة؛

تخصيص تشجيع مادي ومعنوي لوحدات البحث يف موضوع العنف ضد النساء يف الجامعات؛ 	

إحــداث مراكــز اســتامع لضحايــا العنــف ضــد النســاء بالجامعــات بتنســيق مــع املكتــب الوطنــي لألعــامل  	

ــة؛ االجتامعي

وقــد رشعــت الــوزارة املنتدبــة املكلفــة بالتعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف ذلــك كلــه، إذ أنهــا هيــأت عــىل 

املــدى القصــر:

تنظيــم جائــزة البحــث يف موضــوع العنــف ضــد النســاء، ســوف نطلقهــا مــع املركــز الوطنــي للبحــث العلمــي  	

والتقنــي أواســط هــذا الشهر-ديســمر- ؛

إدراج مناهج العنف ضد النساء والفتيات بالتكوينات الجامعية؛ 	

تنظيم حملة توجيه وتوعية بالجامعات حول موضوع العنف ضد النساء موجهة للطالبات؛ 	

خلق بوابة إلكرتونية وخط أخر عىل صعيد كل جامعة ؛ 	

إنشاء مراكز جامعية لاستامع لضحايا العنف ضد النساء والطالبات؛ 	

ــس  	 ــم النف ــن يف عل ــم متخصص ــتديرة تض ــدة مس ــن مائ ــارة ع ــون عب ــة تك ــة دوري ــات جامعي ــد جلس عق

واالجتــامع .

و أشــار الســيد الوزيــر أن هــذه املبــادرات جــاءت لتعــزز العمــل الــذي تقــوم بــه الجامعــات عــىل صعيــدي 

التكويــن والبحــث، وذلــك عــر النــامذج التاليــة:

مناقشــة العديــد مــن األطروحــات الجامعيــة يف موضــوع املــرأة ودورهــا الطائعــي يف التنميــة االجتامعيــة  	

ــكال  ــة كل أش ــة مبناهض ــة املتعلق ــة واالجتامعي ــب القانوني ــة بالجوان ــة ويف اإلحاط ــن جه ــة م واالقتصادي

العنــف املــامرس ضدهــا يف مختلــف املســتويات والســياقات، تشــهد بذلــك أعــداد األطروحــات واملنشــورات 

التــي تراكمــت حــول هــذا املوضــوع مبختلــف الجامعــات املغربيــة والتــي تغطــي أدوار املــرأة ومســاهامتها 

يف االقتصــاد وخاصــة منــه االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي ويف املجــال االجتامعــي والثقــايف والفنــي؛

نــرش األبحــاث وتنظيــم العديــد مــن التظاهــرات العلميــة والنــدوات وكــذا تنظيــم لقــاءات تحسيســية موجهة  	

اىل الطالبــات والطلبــة ولفئــات عريضــة مــن املجتمــع حــول قضايــا العنــف ضــد املــرأة ومناهضتــه، وعــىل 
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ســبيل املثــال ال الحــر فقــد خصصــت كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة بجامعــة مــوالي 

اســامعيل عــددا مــن مجاتهــا لقضايــا املــرأة، كــام ســبق لكليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة 

بالجديــدة ان نظمــت »يومــا دراســيا حــول القانــون 103-13 ملحاربــة العنــف ضــد النســاء«، »أيــة حاميــة 

ــات«  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــة العن ــك يف مناهض ــباب رشي ــول الش ــة ح ــدوة وطني ــة« و«ن ــرأة املغربي للم

وباملدرســة الوطنيــة للتجــارة والتســير بجامعــة عبــد املالــك الســعدي بطنجــة هنــاك مختــر البحــث حــول 

موضــوع التدبــر االســرتاتيجي والحكامــة يــويل اهتاممــا خاصــا ملوضــوع محاربــة العنــف ضــد املــرأة وإحداث 

ماســرت يف حقــوق اإلنســان يــويل للموضــوع أهميــة خاصــة ويجعــل منــه موضوعــا مــن املوضوعــات الرئيســية 

لعمــل التكويــن، وهــو الشــأن ذاتــه بالنســبة ملختلــف الجامعــات املغربيــة التــي انخرطــت يف اشــتغالها حــول 

ــة تســتند عــىل مقاربــات عديــدة  ــة تكاملي ــة التــي يســتحقها وذلــك وفــق مقارب ــه األهمي املوضــوع وإيائ

تشــمل الجوانــب القانونيــة والدينيــة والنفســية واملجتمعيــة الجانــب اإلبداعــي.

 ويف الختــام أكــد الســيد الوزيــر عــىل أن تنظيــم هــذا اللقــاء الوطنــي يــأيت لتعزيــز مســار مناهضــة العنــف 

ضــد النســاء وتقويــة الجهــود وااللتقائيــة يف العمــل حــول هــذا املوضــوع االســرتاتيجي ذي الصلــة الوطيــدة 

بالتنميــة االجتامعيــة، باعتبــاره يشــكل حجــر الزاويــة يف مــا يصبــو إليــه الجميــع مــن تطــور وازدهــار ومنــاء. 
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كلمة السيد زيادي عبد هللا

رئيس شعبة دعم البحث ونقل التكنولوجيا 

واالبتكار بالمركز الوطني للبحث العلمي 

والتقني

يف بدايــة مداخلتــه نــوه الســيد زيــادي عبــد اللــه الــذي شــارك نيابــة 

ــي،  ــي والتقن ــث العلم ــي للبح ــز الوطن ــرة املرك ــيدة مدي ــن الس ع

باملجهــودات التــي تقــوم بهــا وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة 

واملســاواة واألرسة واالهتــامم الخــاص الــذي توليــه ملكافحــة العنــف 

ضــد النســاء والنهــوض بحقوقهــن. 

وأشــار الســيد زيــادي إىل أن العنــف ضــد النســاء يعتــر انتهــاكا لحقوقهــا اإلنســانية ومعضلــة مــن املعضــات 

االجتامعيــة وميــس الســامة الجســدية والنفســية للمــرأة ويعطــل مشــاركتها يف مســار التنميــة، كــام تتجــاوز 

ــر  ــرب لتطوي ــا املغ ــي بذله ــود الت ــم الجه ــات. ورغ ــل إىل األرس واملجتمع ــرد لتص ــدود الف ــلبية ح ــاره الس آث

الظاهــرة وجعــل مبــدأ املســاواة واإلنصــاف أساســن للعاقــات اإلنســانية الزال يــويل اهتاممــا خاصــا بــكل مــا 

مــن شــأنه النهــوض بحقــوق النســاء ومكافحــة كل أشــكال التمييــز مــن خــال ترســيخ الحقــوق والحريــات 

وجعلهــا مــن توجهاتــه الكــرى.

و ذكــر الســيد زيــادي عبــد اللــه يف هــذا اإلطــار عــىل أن صاحبــة الســمو امللــيك األمــرة الجليلــة اللــة مريــم 

ــة العنــف ضــد النســاء وذلــك  ــادرة ملحارب بتاريــخ 08 مــارس 2020مبدينــة مراكــش أرشفــت عــىل إطــاق مب

ــش  ــان مراك ــادرة إع ــن مب ــث تتضم ــرأة، حي ــد امل ــف ض ــة العن ــي ملناهض ــوم العامل ــال بالي ــبة االحتف مبناس

مجموعــة مــن االلتزامــات ملجموعــة مــن القطاعــات املعنيــة بقضيــة العنــف ضــد النســاء مبــا يف ذلــك قطــاع 

التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، وإميانــا مــن الــوزارة املنتدبــة املكلفــة بالتعليــم العــايل والبحــث العلمــي 

بأهميــة مكافحــة العنــف ضــد النســاء وبــأن الفــن هــو طريــق التميــز واإلبــداع ودعــام لتوجهــات بادنــا يف 

هــذا املجــال تعمــل الــوزارة حاليــا برشاكــة مــع املركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي عــىل إطــاق جائــزة 

أفضــل بحــث علمــي حــول مكافحــة العنــف ضــد النســاء، وتســتهدف هــذه الجائــزة األعــامل العلميــة التــي 

ستســاهم يف إنتــاج معــارف جديــد ومقرتحــات إليجــاد حلــول ملكافحــة هــذه الظاهــرة مــن كتــب وأطروحــات 

ــة. كــام أن البحــث العلمــي يشــكل عنــرا أساســيا لتحقيــق  ــة ومنشــورات يف مجــات علمي ومقــاالت علمي

التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة املســتدامة لبنــاء مجتمــع ســليم متامســك ، كــام أنــه أصبــح يحظــى باهتــامم 

ــات  ــف التحدي ــة مختل ــر يف مواجه ــة ويســاهم بشــكل كب ــة والخطــط اإلمنائي ــات الحكومي خــاص يف التوجه

ــف ضــد النســاء أصبحــت مرشوطــة بالقــدرة  ــق األهــداف املنشــودة. وأن القضــاء عــىل ظاهــرة العن وتحقي
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عــىل نقــل وتحويــل األفــكار اإلبداعيــة للعلــامء والباحثــن وكــذا إنتــاج واكتســاب املعــارف واالبتــكار وتطويــر 

ــز الجهــود الراميــة للقضــاء عــىل هــذه الظاهــرة  ــة التــي تســهم بشــكل كبــر يف تعزي التكنولوجيــات الحديث

وجعــل مبــدأي املســاواة واإلنصــاف أساســن يف العاقــات اإلنســانية .

يف نفــس الســياق أشــار الســيد زيــادي اىل أن انعقــاد هــذا اللقــاء الوطنــي يــأيت يف ســياق التغــرات العميقــة 

التــي يعرفهــا العــامل والتــي تنبثــق عنهــا تحديــات حقوقيــة واجتامعيــة كبــرة تفــرض عــىل الجميــع اآلن وأكــر 

مــن أي وقــت مــى تعزيــز الجهــود املبذولــة ملكافحــة العنــف ضــد النســاء، وهــو األمــر الــذي يحتــم تعزيــز 

التعــاون بــن كافــة املتدخلــن مــع الرتكيــز عــىل الــرأس املــال البــرشي الــذي يعــد الضامــن لتحقيــق أي تقــدم 

ونهضــة. 

و يف الختــام جــدد الســيد زيــادي عبــد اللــه شــكره الخالــص لجميــع القامئــن عــىل تنظيــم هــذا اللقــاء الوطنــي 

الهــام متمنيــا النجــاح ألشــغاله، معربــا عــن ثقتــه يف مــا سيســفر عنــه هــذا اللقــاء مــن مبــادرات وتوصيــات 

وإجــراءات مــن شــأنها مناهضــة جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء، والتــي ســيكون لديهــا األثــر الكبــر عــىل 

املســتقبل القريــب والبعيــد يف رفــع التحديــات التــي تواجههــا بادنــا يف هــذا املجــال. 
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الجلسة التفاعلية األولى: أي دور للجامعة المغربية في 
مناهضة العنف ضد النساء وأية شراكة؟

مداخلة د. أحمد البوعزاوي

أستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر علم النفس االجتماعي للتنمية، كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية أكدال – الرباط

تناول الدكتور أحمد البوعزاوي يف مداخلته ثاث محاور:

املحور األول: تعريف العنف من وجهة نظر علم النفس االجتامعي،  	

املحــور الثــاين: أهميــة الصحــة النفســية والتــوازن النفــي االجتامعــي بالنســبة لألفــراد والجامعــات واملجتمــع  	

ككل

املحور الثالث: أدوار الجامعة كمؤسسة تعليمية يف مناهضة العنف ضد النساء  	

ويف هــذا الســياق أشــار الســيد البوعــزاوي إىل أنــه مــن بــاب التعريــف إذا كان العــدوان هــو كل فعــل هــدام 

ــات الســلوك  ــى درج ــل أق ــف ميث ــإن العن ــوي، ف ــادي أو معن ــكل م ــر بش ــذاء اآلخ ــدف إىل إي ــي يه وتخريب

العــدواين، فالعنــف يصــدر عــن العــدوان وال يوجــد عنــف بــدون الشــعور بصــدور العــدوان بشــكل مســبق، 

كــام أن العنــف يعــد احــد الوســائل للتعبــر عــن العــدوان، والعنــف ســلوك ال ميكــن التنبــؤ ببدايتــه ونهايتــه، 

فدوافعــه متعــددة وجــد مركبــة وهــو أيضــا فعــل مذمــوم ويتعــارض كليــة مــع القواعــد والضوابــط االجتامعيــة 

الســائدة يف املجتمــع.

ــوازن النفــي االجتامعــي للمــرأة كفــرد فاعــل يف املجتمــع وكدعامــة اساســية لــألرسة وكمكــون  وإذا كان الت

مجتمعــي رئيــي لــه تأثــرات إيجابيــة عــىل كل مــرشوع تنمــوي، فــإن املســاس بالســامة الجســدية والنفســية 

والتــوازن االجتامعــي للمــرأة مــن املعيقــات األساســية والكبــرة لــكل تنميــة عــىل جميــع املســتويات. ومــن 
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هــذا املنطلــق ذكــر املتدخــل بــأن العنــف املوجــه ضــد املــرأة قضيــة مجتمعيــة كــرى ينشــغل ويشــتغل عليهــا 

فاعلــون مختلفــون ومتعــددون ينتمــون لقطاعــات ومجــاالت مختلفــة مــن سياســة واقتصــاد وتربيــة وتعليــم...

ويف نفــس الســياق أشــار املتدخــل إىل أنــه ومبــا أن مناهضــة العنــف تجــاه النســاء قضيــة مجتمــع وتنخــرط 

فيهــا مؤسســات عــدة كل واحــدة مــن زاويــة اختصاصاتهــا، فــإن الجامعــة كمؤسســة تعليميــة باألســاس لهــا 

ــذا  ــه بشــكل شــمويل، له ــام اإلحاطــة ب ــا ال يســع هــذا املق مــن األدوار يف مناهضــة العنــف تجــاه النســاء م

الســبب تطــرق املتدخــل لهــذه األدوار مــن خــال ثاثــة مداخــل:

املدخل األول ويتعلق بأدوار مرتبطة بالبعد البيداغوجي؛ 	

املدخل الثاين يتعلق باألدوار املتعلقة بالجانب التدخيل العمودي؛ 	

املدخل الثالث يتعلق بأدوار ترتبط بالجانب التدخيل األفقي. 	

ــارص  ــوف عــىل العن ــد البيداغوجــي ميكــن الوق ــاألدوار املرتبطــة بالبع ــق ب فبالنســبة للمدخــل األول واملتعل

ــة:  التالي

ــن الجنســن  	 ــة املســاواة ب ــة اســتحضار ثقاف ــن داخــل كل مؤسســة جامعي ــن األكادميي ــىل الفاعل ــن ع يتع

ــج؛ ــررات واملناه ــج واملق ــامد الرام ــات اعت ــع عملي ــوع يف جمي ــة الن ومقارب

ــن  	 ــوع واملســاواة ب ــة الن ــات ملقارب ــة والطالب ــي تعطــى للطلب ــدوس واملحــارضات الت تضمــن الوحــدات وال

الجنســن.

ويف هــذا الســياق قــدم املتدخــل مثــاال لوحــدة دراســية تــدرس يف مســلك علــم النفس، تســمى وحــدة العاقات 

االجتامعيــة والنفســية وســيكولوجية اإلدمــاج، التــي تســتحر بُعــد املســاواة بــن الجنســن، حيــث تبــن أن 

الطلبــة يلتقطــون مثــل هــذه اإلشــارات بشــكل قــوي، وهــذا إن دل عــىل يشء فإنــه يــدل عــىل أن هنــاك نوعــا 

مــن االســتعداد والتقبــل مــن طــرف الطلبــة للتملــك الفعــيل ملثــل هــذه الثقافــة، ثقافــة املســاواة بن الجنســن.

كــام أشــار املتدخــل إىل االنتبــاه والحــذر الشــديد مــن اســتعامل أو نــرش األحــكام املســبقة القامئــة عــىل التمييــز 

ــة واألســاتذة، كــام ميكــن أيضــا يف هــذا  ــن الطلب ــة ب ــة التفاعلي ــاء العملي عــىل أســاس الجنــس، خصوصــا أثن

الســياق االشــتغال واالهتــامم بإحــداث وحــدات تدريــس يف بعــض املســالك والشــعب بشــكل مائــم يتضمــن 

ــن  ــات أساســية أو يف إطــار التكوي ــق تكوين ــوع االجتامعــي، وميكــن أيضــا خل ــة الن ــح ثقاف ــات يف صال محتوي

املســتمر، تعــزز ثقافــة املســاواة بــن الجنســن وثقافــة حقــوق اإلنســان بشــكل عــام.

أمــا بالنســبة للمدخــل الثــاين واملتعلــق بالجانــب التدخــي العمــودي، أي داخــل املؤسســة الجامعيــة، فقــد 

أشــار املتدخــل إىل رضورة تخصيــص لقــاءات علميــة لتــدارس كل املواضيــع املرتبطــة مبناهضــة العنــف ضــد 

النســاء، وبرمجتهــا أثنــاء الحملــة الوطنيــة التحسيســية ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، حيــث ســيكون لهــا تأثــر 

عــىل عــدة مســتويات، عــىل ســبيل املثــال ال الحــر:

التذكر بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء – ما هو سائد باملؤسسات التعليمية كالتحرش الجني-؛ 	
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ــة  	 ــة مجتمــع وقضي ــة هــذه الظاهــرة، لكونهــا قضي ــد عــىل رضورة انخــراط الجميــع يف جهــود محارب التأكي

ــة بــكل مســتوياتها وتجلياتهــا. تنمي

وأكــد املتدخــل عــىل أن مناهضــة العنــف ليســت مرتبطــة فقــط بالحملــة الوطنيــة أو باأليــام الدوليــة بــل عــىل 

العكــس مــن ذلــك يجــب اعتبــار مناهضــة العنــف مبثابــة مســار لتمكــن جميــع النســاء مــن حقوقهــن. كــام 

شــدد عــىل وجــوب العمــل عــىل اســتمرار التوعيــة والتحســيس داخــل املؤسســات الجامعيــة لتشــجيع الطلبــة 

عــىل االنخــراط فيهــا بشــكل كبــر والرتكيــز عــىل الجانــب اإلبداعــي واالبتــكاري مثــل إحــداث جائــزة ألحســن 

ملصــق يعــر عــن مناهضــة العنــف ضــد النســاء، وتحفيــز الجمعيــات الطابيــة عــىل اقــرتاح وتفعيــل برامــج 

ــة تناقــش وتســاءل  ــة وإبداعي ــم أعــامل فني ــة تنظي تتوخــى مناهضــة العنــف ضــد النســاء، وأشــار إىل أهمي

وتشــتغل عــىل ظاهــرة العنــف ونبــذه ومحاربتــه مــن خــال التصــدي لألفــكار املســبقة والخاطئــة عــن املــرأة 

باعتبارهــا إرثــا ســابقا وجــب تجــاوزه والتصــدي لــه، وكــذا محاربــة الصــورة النمطيــة التــي تتعــارض بشــكل 

كيل مــع ثقافــة املســاواة وعــدم التمييــز عــىل أســاس الجنــس.

ــث  ــي، حي ــي األفق ــب التدخ ــق بالجان ــر واملتعل ــث واألخ ــل الثال ــن املدخ ــل ع ــدث املتدخ ــك تح ــد ذل بع

نــوه مبســتوى الرشاكــة بــن مؤسســة الجامعــة التــي ينتمــي اليهــا وبــن وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة 

ــاون تتجــىل يف: ــارص هــذا التع ــار أن أول عن واملســاواة واألرسة، وأش

ــدات  	 ــداث وح ــال إح ــن خ ــات م ــة املقارب ــل والتقائي ــل العم ــات وتكام ــدد التخصص ــدأ تع ــتغال مبب االش

ــن ومختصــن يف  ــا مختصــون يف مجــاالت مختلفــة مــن باحث ــات ميكــن أن يتدخــل فيه للتدريــس أو تكوين

ــا وغرهــا مــن التخصصــات والتــي تنشــغل  ــم االجتــامع والدميغرافي ــم النفــس وعل القانــون واالقتصــاد وعل

ــز، ــة املســاواة وعــدم التميي ــوع وعــىل ثقاف ــة الن وتشــتغل عــىل مقارب

تعزيــز الــرشاكات مــع آليــات املجتمــع املــدين املختــص يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، وكمثــال عــىل  	

ذلــك تشــجيع الطلبــة عــىل القيــام بتداريبهــم وأبحاثهــم امليدانيــة داخــل هــذه الجمعيــات ليحتكــوا بشــكل 

مبــارش بواقــع العنــف تجــاه املــرأة ومتظهراتــه املختلفــة واملعقــدة وكذلــك إرشاك هــذه الجمعيــات املختصــة 

ودعوتهــا للمشــاركة واملســاهمة يف تنظيــم وتنشــيط اللقــاءات العلميــة حــول موضــوع العنــف،

دعــم وتعزيــز الرشاكــة مــع املتدخلــن يف الصــف األول، وخــص بالذكــر ممثــيل الســلطة القضائيــة والعاملــن  	

باملؤسســات االستشــفائية وكــذا األمــن الوطنــي والــدرك امللــيك، وكــذا مقدمــي الخدمــات االجتامعيــة.

ــبة  ــة املناس ــي الفرص ــن تعط ــؤالء املتدخل ــىل ه ــة ع ــاح الجامع ــزاوي أن انفت ــد البوع ــور أحم ــح الدكت وأوض

للتفاعــل البنــاء مــع مــا يقدمونــه ومــا يســهرون عليــه ومــا ســيمكن للمؤسســات الجامعيــة مــن املســاهمة 

الفعليــة يف إنجــاح هــذا الــورش املجتمعــي الكبــر واملتمثــل يف مناهضــة العنــف ضــد النســاء، وكذلــك ترســيخ 

ثقافــة املســاواة بــن الجنســن وعــدم التمييــز.

ــن  ــة قوان ــة ليســت رهين ــة مجتمعي ــف ضــد النســاء كقضي ــار املتدخــل إىل أن مناهضــة العن ويف األخــر أش
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متوفــرة ومامئــة وليســت مرتبطــة فقــط بإحــداث مؤسســات تكفــل بالنســبة للنســاء ضحايــا العنــف وتدابــر 

ــة تبتــدئ داخــل الوســط األرسي ثــم  ــة متوازن واجــراءات، بــل ترتبــط بشــكل أســايس أيضــا بتنشــئة اجتامعي

الوســط املــدريس ويف املرحلــة الجامعيــة، حيــث تصبــح ألبعادهــا مــن التنشــئة املتوازنــة تأثــرات كبــرة عــىل 

مســتويات عــدة، فاملرحلــة الجامعيــة مرحلــة ترتبــط مبرحلــة الشــباب، وهــي مرحلــة بالغــة األهميــة يف حيــاة 

األفــراد والجامعــات مبــا مييزهــا مــن خصائــص جســمية وعقليــة ووجدانيــة وعائقيــة، فهــي مرحلــة تتشــكل 

فيهــا منظومــة قيــم وتتأكــد وتتحــدد، والجامعــة كقطــاع تنشــئة مهــم وأســايس يف بنــاء الفــرد واملجتمــع أيضــا 

ال ميكنهــا اىل أن تســاهم بشــكل كبــر وفعــال يف إعــداد جيــل يحــرتم اآلخــر وحقوقــه ويدافــع ويتملــك بشــكل 

ــة للقضــاء عــىل  ــم عــىل الجنــس وينخــرط يف كل الجهــود الرامي ــز القائ ــة املســاواة وعــدم التميي فاعــل ثقاف

العنــف بشــكل عــام والعنــف اتجــاه املــرأة بشــكل خــاص.    

مداخلة د. حنان بلقاسم

أستاذة التعليم العالي ومنسقة ماستر المجتمع المدني والديمقراطية 
التشاركية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات 

ــراءة يف  ــة، ق ــة الجامعي ــة العنــف ضــد الطالب ــوان »محارب ــا بعن ــان بلقاســم يف مداخلته ــورة حن أكــدت الدكت

ــداث   ــال إح ــن خ ــن األول م ــة الحس ــة جامع تجرب

ــب  ــة يج ــن الجامع ــث ع ــتامع«، أن الحدي ــز اس مرك

ــث  ــام، بحي ــي ع ــقي اجتامع ــار نس ــج يف إط أن يعال

ــت  ــإذا كان ــا، ف ــة عــن محيطه ــزل الجامع ال ميكــن ع

قــد أعطيــت للجامعــة تعاريــف متعــددة باعتبارهــا 

فضــاء للتعلــم أو فضــاء لتكويــن أطــر الــدول أو 

ــل  ــة إىل آخــره، فه ــة الفكري البحــث العلمــي والحري

تســتطيع الجامعــة أن تطــور فكرتهــا وأن تنــوع وظائفهــا لتصبــح فضــاء للبحــث العلمــي وتســتجيب ملتطلبــات 

مجتمــع دميقراطــي منشــود، وهــل تســتطيع الجامعــة املغربيــة أن تقــوم بــكل هــذه األدوار يف غيــاب الحاميــة 

املفرتضــة ملختلــف فئاتهــا الهشــة – الطالبــات- اللــوايت يتعرضــن لشــتى أنــواع  العنــف، ســواء كان جســدي او 

ــا . ــة وخارجه نفــي داخــل الجامع

بعــد ذلــك أشــارت املتدخلــة إىل منــوذج الدراســة الــذي هــو جامعــة الحســن األول، حيــث يتــم دامئــا القيــام 

مبجموعــة مــن األيــام الدراســية حــول املــرأة، املشــاركة يف الحملــة الوطنيــة التحسيســية الســابعة عــرش، مــن 

خــال برنامــج املشــاركة املواطنــة، هنــاك أيضــا مجموعــة مــن الشــواهد وديبلومــات املاســرت التــي تختــص يف 

النــوع االجتامعــي وغــره.

فيام يخص الشــق الثاين من املوضوع، تســاءلت املتدخلة عن جدوى إحداث مركز اســتامع داخل جامعة الحســن 
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األول، حيــث  قدمــت مجموعــة مــن  املعطيات واملاحظات األساســية الناتجة عن ظاهرة العنــف وهي كالتايل :

ــة  	 ــدد الطلب ــر لع ــات بالنظ ــوف الطالب ــي يف صف ــدر الجامع ــبة اله ــاع نس ــل يف ارتف ــة األوىل تتمث املاحظ

املســجلن، حيــث أن عــدد الطلبــة 42644 حــوايل النصــف هــن فتيــات، لدينــا 20221، لكننــا عندمــا نــرى 

عــدد الحاصــات عــىل شــهادة نهايــة الدراســة نجــد فقــط 2800 منهــن مبعــدل 7،2، مــام يطــرح لدينــا أســئلة 

حــول األســباب وراء ذلــك، ملــاذا هــذا الهــدر الجامعــي. 

املاحظة الثانية هي ارتفاع حاالت االكتئاب، محاوالت االنتحار الناجمة عن العنف مبختلف أشكاله، 	

املاحظــة الثالثــة هــي أن أغلــب الطلبــة داخــل جامعــة الحســن األول ينتمــون إىل الوســط القــروي، حــوايل  	

85 يف املائــة، ويعانــون مــن الهشاشــة االجتامعيــة، وهــو مــا يعرضهــن لشــتى أنــواع العنــف، لبعدهــن عــن 

أرسهــن، الفتقارهــن للســكن، للتنقــل...

املاحظــة الرابعــة قلــة الوعــي يف صفــوف الطالبــات بحقوقهــن tبعــد الخضــوع لشــتى أنــواع العنــف واالبتزاز  	

ــامرس ضدهن. امل

املاحظــة الخامســة نجــد أن الجامعــة ال تنفتــح بالشــكل املطلــوب عــىل محيطهــا، كــام أن هنــاك ضعــف  	

ــة املــرأة داخــل  ــز مكان ــة أدوار األرسة وتعزي ــن يف مجــال تقوي ــف الفاعل يف التنســيق والتواصــل مــع مختل

ــز الدراســات واملراصــد، ولكــن دامئــا  ــد مــن األبحــاث والدراســات ومراك ــاك العدي ــث أن هن املجتمــع، بحي

ــة. ــاب مراكــز االســتامع داخــل الجامعــة املغربي ــاح عــىل محيــط الجامعــة، أيضــا غي ــاك ضعــف يف االنفت هن

بعــد إبــداء هــذه املاحظــات خلصــت املتدخلــة عــىل أن هــذه هي األســباب التــي دفعت جامعــة الحســن األول إىل 
اختيــار تجربــة إحــداث مركــز اســتامع بالجامعــة، الهــدف منــه هــو توفــر مركــز متخصــص مبعايــر علميــة مقبولــة 
تحتــوي عــىل كفــاءات يف مجــال االســتامع والتوجيه لفائــدة الطالبات ضحايــا العنف، وكــذا تجويد الخدمــات لفائدة 
الطالبــة املعنفــة عــن طريــق توعيتهــا بحقوقهــا، وواجباتهــا التــي يضمنهــا لهــا القانــون. إىل جانــب توفــر اإلرشــاد 
والدعــم النفــي والقانــوين مــن خــال التعــرف عــىل مشــاكلهن ومحاولــة تخفيــف العــبء عنهــن وإرشــادهن، أيضا 
القيــام بسلســلة مــن الــدورات التوعويــة والتحسيســية يف تقنيــة تدبــر الخافــات وحــل املشــاكل، أخــرا وضع خطة 

للتنســيق بــن الجامعــة ومختلــف الفاعلــن يف مجــال حامية املــرأة وتنميــة األرسة.

وقــد أكــدت املتدخلــة عــىل أن الخاصــات والنتائــج التــي ســتصل إليهــا الجامعــة مــن خــال هــذا املــرشوع 
هــو أوال توفــر جامعــة الحســن األول عــىل مركــز اســتامع متخصــص مبعايــر علميــة، وكفــاءات مدربــة يف مجــال 
التوجيــه واالســتامع، وكــذا متكــن الطالبــات املعنفــات مــن القــدرة عــىل الدفــاع عــن مشــاكلهن وســبل مواجهــة 
العنــف املــامرس عليهــن وكــرس حاجــز الصمــت لديهــن، أيضــا توفــر الدعامــات لتوفــر الحاميــة للطالبــات 
املعنفــات، ومراكمــة التجربــة لــدى العاملــن يف مجــال االســتامع، وأخــرا إنجــاز دراســات حــول أســباب العنــف 

املوجــه ضــد الطالبــات والبحــث عــن حلــول وبدائــل ملواجهتــه.

يف األخــر أشــارت األســتاذة حنــان بلقاســم إىل أن هــذه التجربــة الفتية يف إحــداث مركز اســتامع للطالبة املعنفة 
يدخــل يف إطــار ربــط الجامعــة مبحيطهــا، والنظــر إىل الجامعة يف نســقها االجتامعــي العام، حيــث ال ميكن اعتبار 
الجامعــة مشــتا للنخــب ورجــال الغــد ونســاء الغــد ويف نفــس الوقــت الفئــات الهشــة منهــم تعــاين مــن العنف 
املــامرس ضدهــا، وهــذا العنــف قــد يكــون ســببا يف نهايــة مســار، وقد يكــون متميــزا وإضافــة نوعيــة للمجتمع. 
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الجلسة التفاعلية الثانية: أية مقاربة لتطوير البحث العلمي 
والتكوين في قضايا العنف ضد النساء

مداخلة السيد سمير الغالمي

العالــي  بالمعهــد  ملحــق  قاضــي 
التعــاون  مصلحــة  رئيــس  للقضــاء، 

الدولــي

بــأن  الغاملــي  األســتاذ  بدايــة مداخلتــه ذكــر  يف 

املعهــد العــايل للقضــاء هــو مؤسســة للتكويــن تعنــى 

بتكويــن الفاعلــن مبنظومــة العدالــة، ويتعلــق األمــر أساســا بامللحقــن القضائيــن والقضــاة -قضــاة متدربــن، 

فبمجــرد انتهــاء فــرتة تكوينهــم باملعهــد وبعــد موافقــة جالــة امللــك عــىل تعيينهــم يعينــون يف الســلك القضــايئ 

كقضــاة، كــام ذكــر املتدخــل بــأن املعهــد يعمــل عــىل تكويــن بعــض الفاعلــن اآلخريــن يف منظومــة العدالــة، 

الســيام أطــر وموظفــي كتابــة الضبــط والعــدول واملفوضــن القضائيــن.

ــف ضــد  ــن املعتمــد يف مناهضــة العن ــام مــن التكوي ــه أن الهــدف الع و أوضــح  األســتاذ الغاملــي يف مداخلت

ــات  ــاءات واملواقــف والترف ــارات والكف ــة وامله ــي تغــدي املعرف ــن األشــكال الت ــم املتدرب النســاء، هــو تعلي

املتعلقــة بحاميــة حقــوق املــرأة، ومناهضــة جميــع أشــكال العنــف املــامرس ضدهــا، وذلــك يف ضــوء املعايــر 

الدوليــة واإلقليميــة ويف اســتلهام مــن املامرســات الفضــىل يف هــذا املجــال.

وأشــار أن املــواد املدرســة والتــي تتضمــن مجموعــة مــن املقتضيــات الحاملــة لجوانــب تتعلــق بالعنــف ضــد 

املــرأة، هــي موزعــة عــىل عــدة مــواد مختلفــة، فعــىل مســتوى مــادة القانــون الجنــايئ واملســطرة الجنائيــة، 

يتــم معالجــة موضــوع العنــف ضــد املــرأة مــن خــال طرحــه يف مــادة القانــون الجنــايئ لتــدارس الجوانــب 

املوضوعيــة املرتبطــة مبوضــوع العنــف ضــد املــرأة، كــام يتــم التطــرق لــه مــن الناحيــة اإلجرائيــة عــىل مســتوى 

قانــون املســطرة الجنائيــة. كــام أن امللحــق القضــايئ يعالــج نــوازل حقيقيــة، فبعــد متلكــه املســاطر القانونيــة 

ذات الصلــة يقــوم مبعالجــة نــوازل حقيقيــة مســتمدة مــن ملفــات حقيقيــة عرضــت عــىل املحاكــم بتأطــر مــن 

املكونــن باملعهــد. 

كــام أشــار املتدخــل إىل مــواد أخــرى يتــم التطــرق فيهــا ملوضــوع مناهضــة العنــف ضــد النســاء الســيام مــن 

خــال مــادة حقــوق اإلنســان، إذ أنــه عــىل مســتوى املعهــد هنــاك مــادة خاصــة بحقــوق اإلنســان، ويف هــذه 

املــادة يتــم التطــرق ودراســة املعايــر الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة بهــذا املوضــوع.
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وأوضــح أيضــا أن املعهــد ويف إطــار الرشاكــة مــع األتحــاد االورويب قــام بإدمــاج مــادة خاصــة مبقاربــة النــوع 

تســتهدف تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف البيداغوجيــة وتعزيــز قــدرات الفئــات املســتفيدة. كــام أن املعهــد 

قــام منــذ مــدة بإدمــاج مــادة للتواصــل تجعــل املتدربــن ميتلكــون القــدرة عــىل التواصــل مــع ضحايــا هــذا 

النــوع مــن اإلجــرام وبالتــايل فتعزيــز القــدرات التواصليــة لــدى الفئــات املعنيــة مــن التكويــن يعــزز مســألة 

ــي  ــال التواصــل والت ــة يف مج ــات الحديث ــن التقني ــة م ــم التطــرق ملجموع ــث يت ــة بحي ــوج النســاء للعدال ول

ــات، وهــذا  ــادة األخاقي ــادة أخــرى وهــي م ــاك م ــك هن ــا، كذل ــن الضحاي ــة م ــة هــذه الفئ تراعــي خصوصي

الجانــب املتعلــق باألخاقيــات لــه أهميتــه الرتباطــه بالجانــب التواصــيل، كذلــك هنــاك مــادة تحريــر األحــكام 

حيــث أن هنــاك مجموعــة مــن النــوازل العمليــة التــي تعــرض عــىل الفئــات املســتفيدة مــن التكويــن، وتحــرر 

بشــأنها مشــاريع أحــكام ذات الصلــة باملوضــوع.

و يف نفــس الســياق أشــار املتدخــل إىل أن املحتــوى البيداغوجــي الــذي تحملــه هــذه املــواد التــي متــت اإلشــارة 

إليهــا ســالفا، يتضمــن القوانــن الوطنيــة الســيام قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء، اإلطــار املعيــاري الــدويل 

واإلقليمــي، حيــث يتــم تحليــل ودراســة االجتهــاد القضــايئ الوطنــي، كذلــك هنــاك املقتضيــات املتعلقــة باإلطــار 

ــة البحــث واملحاكــم، كــام يتضمــن جوانــب تتعلــق  ــا العنــف خــال مرحل ــة معالجــة قضاي املؤســي، وكيفي

بســبل اإلنصــاف  وجــر الــرر، كــام تركــز هــذه املــواد عــىل طــرح أهــم املامرســات الفضــىل يف مجــال التكفــل 

بالنســاء الناجيــات مــن العنــف.

ــد  ــتوى املعه ــىل مس ــن ع ــدة للتكوي ــة املعتم ــاليب التقني ــة واألس ــاليب البيداغوجي ــل أن األس ــد املتدخ  وأك

ــز املعــارف، وإن  ــار، وهــي ليســت قامئــة فقــط عــىل تعزي ــن الكب ــات تكوي ــاءم مــع تقني ــات تت ــر تقني تعت

ــة  ــامد عــىل املشــاركة والتوعي ــن خــال املنحــى العمــيل االعت ــة خاصــة، لكــن تحــاول م ــا عناي ــت توليه كان

ــال  ــة يف مج ــات الحديث ــن التقني ــة م ــد مجموع ــد يعتم ــام أن املعه ــل. ك ــارات العم ــدي ومه ــل النق والتحلي

التقييــم البيداغوجــي للفئــات املســتهدفة، حيــث أن هنــاك تقييــم يتــم قبــل العمليــة التكوينيــة وتقييــم أثنــاء 

ــارشة.  ــة مب ــدورة التكويني ــم بعــد انتهــاء ال ــم تقيي ــة مــن طــرف املكــون ت ــة التكويني العملي

و يف األخــر نــوه املتدخــل بالتجربــة املهمــة ملعهــد القضــاء يف إطــار الرشاكــة مــع مجلــس أوروبــا خــال فــرتة 

الحجــر الصحــي، حيــث قــام بتنظيــم تكويــن عــن بعــد يف مجــال حقــوق اإلنســان لفائــدة املهنيــن القانونيــن 

وكــذا يف موضــوع محاربــة العنــف ضــد النســاء وكــذا موضــوع االتجــار بالبــرش، هــذا الرنامــج يتوفــر عــىل 

تقنيــات حديثــة غايــة يف األهميــة تخــص إمكانيــة التواصــل بــن املكــون واملســتفيدين.  
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مداخلة السيدة فاطمة 
الزهراء بوستة

ممثلة المعهد الملكي 
للشرطة، المديرية العامة 

لألمن الوطني

ــة العامــة لألمــن الوطنــي كلمتهــا  ــة املعهــد العــايل للرشطــة، التابــع للمديري اســتهلت الســيدة بوســتة ممثل

بشــكر الســيدة جميلــة املصــيل وزيــرة التضامــن والتنميــة االجتامعية واملســاواة واألرسة عــىل الدعــوة، وتناولت 

املتدخلــة الرامــج التكوينيــة التــي يقــوم املعهــد امللــيك بتطويرهــا لاســتجابة ملحاربــة ظاهــرة العنــف ضــد 

النســاء. حيــث اعتــرت أن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء مــن أهــم األولويــات والقضايــا التــي أولتهــا املديريــة 

العامــة لألمــن الوطنــي أهميــة كــرى للحــد مــن الظاهــرة مــن خــال اســرتاتيجية أمنيــة تســتجيب للمقتضيــات 

القانونيــة الوطنيــة والدوليــة، وكذلــك مــن أجــل اســتكامل وتتبــع املســتجدات يف هــذا الشــأن ويف إطــار تنزيلهــا 

تنزيــا يتــاءم مــع الظــروف العامــة والظــروف االجتامعيــة التــي يعيشــها املجتمــع املغــريب، عــىل اعتبــار أن 

املعهــد امللــيك للرشطــة مؤسســة تتــوىل مهــام التكويــن بالنســبة للمنتســبن املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، 

حيــث انخــرط املعهــد يف هــذه االســرتاتيجية األمنيــة بتضمــن برنامــج التكويــن يف مجــال الرشطــة القضائيــة 

ملصوغــة خاصــة بقضايــا العنــف ضــد النســاء والفتيــات تتضمــن مجموعــة مــن املقاطــع التكوينيــة:

 مدخــل لدراســة ظاهــرة العنــف ضــد النســاء والفتيــات والــذي يشــتمل عــىل تحديــد املفاهيــم األوليــة وكــذا  	

أشــكال العنــف وأنواعــه حســب املــادة القانونيــة، 

مقطــع يتطــرق لآلليــات القانونيــة وكــذا املؤسســاتية املعنيــة مبناهضــة العنــف ضــد النســاء، ومــن خالــه  	

يتعــرف املتــدرب عــىل اآلليــات الوطنيــة واملؤسســاتية واالســرتاتيجية األمنيــة املعتمــدة يف هــذا الشــأن،

 كــام تــم تضمــن املصوغــة مقطــع يتطــرق إىل اإلجــراءات الرشطيــة املتعلقــة بقضايــا العنــف ضــد النســاء والفتيات 

مــن خــال تكويــن املتدربــن فيام يتعلــق بتقنيات االســتامع واالســتقبال من خال مجموعــة من املحــاور التكوينية، 

كــام اشــتملت مصوغــة القانــون الجنــايئ الخــاص عــىل مقاطــع تعنــى بظاهــرة العنــف وكيفيــة التعامــل مــع هاتــه 

القضايــا خاصــة إذا كانــت ضحيتهــا امــرأة، كذلــك قانــون املســطرة الجنائية ومصوغة التطبيقات املســطرية تشــتمل 

عــىل مقطــع خــاص بتقنيــات االســتامع وكيفيــة إنجــاز محــارض االســتامع واملعاينــات املتعلقــة بدراســة حالــة امــرأة 

معنفــة ضحيــة العنــف املــامرس عليهــا كيفــام كان نوعــه واإلطــار الــذي تــم فيــه، ويتــم تنشــيط هاتــه الحصــص 

بطــرق بيداغوجيــة وورشــات تطبيقيــة لتقريــب املتدربــن مــن كيفيــة التعامل مع هــذه الظاهــرة وكيفية اســتغال 

هــذه اآلليــات واالســرتاتيجية األمنيــة عنــد التحاقهــم باملصالــح الخارجيــة عنــد إنهــاء التدريب.

ــن  ــة م ــم مبجموع ــع تدع ــه املقاط ــات وهات ــه املصوغ ــىل أن كل هات ــة ع ــدت املتدخل ــياق أك ــس الس يف نف



96

الوســائل البيداغوجيــة متكــن املتــدرب مــن ضبــط التقنيــات واآلليــات التــي تســهل عليــه عمليــة االســتقبال 

والدعــم والتكفــل واملواكبــة للنســاء والفتيــات الــواردات عــىل املرفــق األمنــي لاســتفادة مــن خدماتــه األمنيــة. 

وتبقــى الغايــة مــن التدريــب البيداغوجــي هــو قــدرة املتــدرب عنــد نهايــة التدريــب عــىل االشــتغال داخــل 

خايــا التكفــل واملرافــق األمنيــة وأن يســتطيع التعامــل مــع امللفــات األمنيــة الخاصــة بالنســاء ضحايــا العنــف 

بشــكل احــرتايف وبشــكل مهنــي، وكــذا قدرتــه عــىل تطبيــق مقتضيــات القانــون 103-13 ملحاربــة العنــف ضــد 

النســاء.

يف األخــر أكــدت املتدخلــة عــىل أن املعهــد امللــيك للرشطــة وبانخراطــه يف هــذه االســرتاتيجية مل يقــف عنــد 

ــاركة يف كل  ــىل املش ــل دأب ع ــايس، ب ــن األس ــار التكوي ــدد، يف إط ــبن الج ــبة للمنتس ــن بالنس ــج التكوي برام

ــن املســتمر يف موضــوع مناهضــة  ــار التكوي ــن يف إط ــو األم ــا موظف ــتفيد منه ــي يس ــة الت ــدورات التكويني ال

العنــف ضــد النســاء والفتيــات بشــتى أشــكاله وكــذا األيــام الدراســية والنــدوات التــي يــرشف عليهــا مجموعــة 

ــات  ــإرشاك جمعي ــار ب ــذا اإلط ــة يف ه ــوم املديري ــام تق ــاع، ك ــذا القط ــن به ــرشكاء واملعني ــن وال ــن املتدخل م

املجتمــع املــدين واالســتفادة مــن الخــرات ســواء عــىل املســتوى الوطنــي وكذلــك خــرات دوليــة مــن خــال 

ــات  ــادل املعلوم ــرشاكات يف تب ــن ب ــة األم ــم مديري ــط معه ــي ترتب ــدول والت ــن ال ــة م ــون مجموع خــراء ميثل

ــات.  والتقني
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مداخلة السيدة بشرى توفيق

مديرة المعهد الوطني للعمل 
االجتماعي

املعهــد  مديــرة  توفيــق  بــرشى  الســيدة  قدمــت 

الوطنــي للعمــل االجتامعــي عرضــا حــول »آفــاق 

إدمــاج مناهضــة العنــف ضــد النســاء ضمــن برنامــج 

التكويــن األســايس للعاملــن االجتامعيــن خريجــي املعهــد«، ذكــرت مــن خالــه بالســياق الوطني الــذي تندرج 

فيــه اســرتاتيجية املعهــد باعتبــاره مؤسســة للتعليــم العــايل يف مجــال العمــل االجتامعــي تابــع لــوزارة التضامــن 

ــاواة واألرسة . ــة واملس ــة االجتامعي والتنمي

ــدف اىل  ــه يه ــدت أن ــث أك ــه، حي ــه وأهداف ــي، مبهام ــل االجتامع ــي للعم ــد الوطن ــة باملعه ــت املتدخل وعرف

ــة، قــادرة عــىل تحمــل مهــام  ــة االجتامعي ــا متخصصــة يف العمــل االجتامعــي والتنمي تكويــن أطــر وأطــر علي

املســؤولية وتســير املصالــح االجتامعيــة بالقطــاع العــام والشــبه العــام والخــاص، كــام يقــوم بتكويــن مهــارات 

يف مجــال التدخــل االجتامعــي مــع األفــراد والجامعــات، وتكويــن مهــارات يف قيــادة وتنســيق مشــاريع التنميــة 

االجتامعيــة، والتواصــل وتعبئــة املــوارد.

ــة  ــة لطلب ــة الذاتي ــة التنمي ــد يف تقوي ــا املعه ــي يتبناه ــة الت ــة البيداغوجي ــة إىل املقارب ــارت املتدخل ــام أش  ك

ــق  ــن طري ــة ع ــة الذاتي ــة بالتنمي ــة واملتعلق ــارات التقني ــن اكتســاب امله ــب م ــك بتمكــن الطال ــد، وذل املعه

إدراج مجموعــة مــن األنشــطة البيداغوجيــة املوازيــة للتكويــن لفائــدة الطلبــة مــن أجــل خلــق أرضيــة مناســبة 

لإلبــداع، كــام يتــم تشــجيع البحــث العلمــي مــن خــال إدراج البحــوث يف الشــبكات الوطنيــة والدوليــة للبحث 

والتعليــم العــايل.

ــف،  ــددة الوظائ ــاءات املتع ــر الفض ــاهم يف تدب ــة تس ــاءة عالي ــرا ذات كف ــر أط ــد يوف ــت أن املعه وأوضح
ــا  ــوزارة وخصوص ــات ال ــارت إىل التزام ــام أش ــة، ك ــول حامي ــة وبروتوك ــرشوع املؤسس ــل مب ــارة إىل العم يف إش
التزامــات املعهــد بتنفيــذ إعــان مراكــش 2020 للقضــاء عــىل العنــف ضــد النســاء، مــام يلــزم املعهــد بتنويــع 
ــر  ــد وتوف ــي املعه ــة خريج ــك مبضاعف ــاء، وذل ــد النس ــف ض ــة العن ــال مناهض ــن يف مج ــة التكوي ومأسس
ــور  ــداد تص ــىل إع ــرص ع ــال الح ــن خ ــف، م ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــن للتكف ــن مؤهل ــاعدين اجتامعي مس
ــاء  ــل بالنس ــوع التكف ــة مبوض ــن الخاص ــدات التكوي ــاين لوح ــة اإلدراج العرض ــول منهجي ــق ح ــل ودقي متكام
ضحايــا العنــف يف املســار التكوينــي لطلبــة املعهــد، كــام ذكــرت بــأن املعهــد بصــدد خلــق مركــز اســتامع خــاص 
بتاميــذ املؤسســات التعليميــة برشاكــة مــع املديريــة الجهويــة للرتبيــة الوطنيــة، والــذي ســيكون داخــل املعهــد 
وســيتوىل اإلرشاف عليــه أســاتذة املعهــد مبشــاركة طالبــات وطلبــة املعهــد الوطنــي للعمــل االجتامعــي، وهــي 

مبــادرة مهمــة بحكــم أنهــا تســاعد عــىل الحــد مــن الهــدر املــدريس. 
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وتطرقــت الســيدة بــرشى توفيــق إىل املــواد املدرســة باملعهــد واملرتبطــة مبجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، 

وتنقســم إىل مــواد متخصصــة يف النــوع االجتامعــي ومــواد مكملــة للمــواد املتخصصــة.

و أكــدت املتدخلــة عــىل أن املعهــد يعمــل عــىل وضــع مجموعــة مــن اإلجــراءات ضمــن برنامــج عملــه مــن 

أجــل املســاهمة يف مناهضــة العنــف عــر:

تكوين أطر متخصصة مؤهلة لرتسيخ مبدأ املساواة بن الجنسن 	

تعزيز برنامج التكوين للمعهد عر إدراج  مواد اخرى ذات عاقة باملوضوع 	

تنظيم ندوات ولقاءات حول املوضوع 	

تنظيم مجموعة من الورشات بالتعاون مع الفاعلن الرشكاء للمعهد يف املجال 	

تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة مكونــات املجتمــع املــدين وكــذا مكونــات القطــب االجتامعــي حــول موضــوع  	

العنــف ومناهضــة كل أشــكال التمييــز

االنخراط الفعيل عر تطوير برامج البحث العلمي وإعداد أبحاث يف املجال 	

يف ختــام عرضهــا أكــدت الســيدة بــرشى توفيــق عــىل أن مجهــودات كثــرة تبــذل يف مجــال مناهضــة العنــف، 

لكنهــا تبقــى مجهــودات متفرقــة، وهــذا اللقــاء فرصــة للتعــرف عــىل مختلــف الفاعلــن يف املجــال وتحقيــق 

ــن  ــوزارة التضام ــة ل ــج االجتامعي ــرأة الرام ــة يف أج ــاهمة الفعلي ــل املس ــن أج ــر م ــيق أك ــة والتنس االلتقائي

ــة واملســاواة واألرسة.  ــة االجتامعي والتنمي
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مداخلة السيد البشير أوبواله

 رئيس قطب الدراسات القانونية 
بالمدرسة الملكية للدرك

»دور  حــول  عرضــا  أوبــواله  البشــر  الســيد  قــدم 

املدرســة امللكيــة للــدرك يف مأسســة مناهضــة العنــف 

ضــد النســاء يف التكويــن االســايس تطــرق مــن خالــه 

ــص:  ــاور تخ ــاث مح إىل ث

دور املدرســة امللكيــة للــدرك يف تكويــن مــوارد برشيــة قــادرة عــىل تفعيــل قوانــن مناهضــة العنــف ضــد  	

ــن األســايس النســاء يف التكوي

تطويــر قــدرات املــوارد البرشيــة يف مجــال مناهــج التكويــن والتكويــن املســتمر بخصــوص مناهضــة العنــف  	

ضــد النســاء

ترسيخ مقاربة النوع يف السياسات التكوينية للمدرسة امللكية للدرك املليك. 	

ــن  ــري وتكوي ــن نظ ــم إىل تكوي ــو ينقس ــة فه ــوارد البري ــن امل ــاص بتكوي ــور األول الخ ــص املح ــام يخ في

ــة  ــة املغربي ــة القانوني ــم للمنظوم ــي مه ــز زمن ــص حي ــم تخصي ــد ت ــن النظــري فق ــي، بالنســبة للتكوي تطبيق

ــة األرسة  ــون الدســتوري وحقــوق اإلنســان ومدون ــس القان ــة حقــوق املــرأة مــن خــال تدري يف مجــال حامي

ومدونــة الشــغل ومجموعــة القانــون الجنــايئ، كــام عملــت القيــادة العليــا للــدرك امللــيك باســتصدار منشــورات 

وكتيبــات لطــرق التعامــل مــع النســاء وهــي كتــب خاصــة مبناهضــة العنــف ضــد النســاء، اوىل هــذه الكتيبــات 

ــا  ــاء ضحاي ــل بالنس ــليمة للتكف ــة الس ــول املامرس ــي ح ــل منهج ــاز دلي ــم انج ــث ت ــنة 2014 حي ــدرت س ص

العنــف، وهــذا الدليــل تــم تحيينــه حســب مســتجدات ومقتضيــات القانــون 103-13 يف ســنة 2020، كــام ان 

هنــاك ميثــاق االخاقيــات والســلوك يبــن للمتدربــن مجمــوع االخاقيــات والســلوكيات التــي يجــب احرتامهــا 

والتقيــد بهــا أثنــاء مزاولــة مهامهــم ذكــورا وإناثــا، كــام يتــم تنظيــم محــارضات ملواكبــة التطــور القانــوين الــذي 

تعرفــه اململكــة يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء مبشــاركة القطاعــات الحكوميــة املنــوط بهــا تفعيــل 

االســرتاتيجية الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد النســاء طــول فــرتة التكويــن باملدرســة امللكيــة.

بالنســبة للتكويــن التطبيقــي يتــم تلقــن املتكونــن اآلليــات املؤسســاتية الخاصــة واملســاطر القانونيــة التــي 

يجــب اتباعهــا عــىل ضــوء املقتضيــات الجديــدة الخاصــة بالتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف الــواردة يف القانــون 

103-13 وكــذا املشــاركة يف التدخــات واإلجــراءات التصحيحيــة والوقائيــة التــي تقــوم بهــا املراكــز امليدانيــة يف 

شــكل جــوالت ودوريــات منتظمــة لاطــاع عــىل بعــض الجرائــم والجنــح التــي تقــرتف يف مناطــق نفوذهــم 

والتــي يدخــل يف نطاقهــا محاربــة العنــف ضــد النســاء. 
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فيــام يخــص املحــور الثــاين واملتعلــق بتطويــر قــدرات املــوارد البريــة يف مجــال مناهــج التكويــن والتكويــن 

ــات  ــون لتكوين ــن يخضع ــىل أن الدركي ــل ع ــد املتدخ ــاء، أك ــد النس ــف ض ــة العن ــوص مناهض ــتمر بخص املس

ــدرك أو إعــداد رؤســاء  ــا لل ــة، الشــهادة العلي ــاط الرشطــة القضائي ــن ضب ــق بتكوي ــام يتعل ــة ســواء في مختلف

املراكــز وكــذا التكويــن يف مختلــف التخصصــات والتــي يشــغل فيهــا محــور حقــوق النســاء حيــزا زمنيــا مهــام. 

ــايس  ــن األس ــج التكوي ــف برام ــن مختل ــم تحي ــون 103-13 ت ــتجدة يف القان ــات املس ــع املقتضي ــجاما م وانس

ــة إىل تحســن  ــات املؤسســاتية الرامي ــة اآللي ــن مبجموع ــف املتكون ــة، قصــد تعري واملســتمر للمدرســة امللكي

ــة  ــان الجهوي ــة أو اللج ــة الوطني ــواء اللجن ــن، س ــل له ــة أفض ــر حامي ــف لتوف ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس التكف

ــادرات  ــع مب ــدرك امللــيك اســتصدرت كتيــب يجمــع جمي ــا لل ــادة العلي ــة، وأشــار املتدخــل إىل أن القي واملحلي

الــدرك امللــيك يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء. كــام يتعــرف املتكونــن يف إطــار التكويــن املســتمر عــىل 

أســاليب وآليــات اشــتغال الــدرك امللــيك مــع توجهــات القانــون 103-13، مــرورا بالتواصــل والتحســيس مبخاطــر 

الظاهــرة باعتــامد اآلليــات املؤسســاتية للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف مبــا فيــه االســتامع والتدخــل واالنتقــال 

الفــوري اىل عــن املــكان، يف هــذا اإلطــار أشــار املتدخــل إىل أن القيــادة العليــا للــدرك امللــيك اســتصدرت كتيــب 

تضمــن مختلــف ومجمــوع هــذه اآلليــات الــواردة يف القانــون 13-103 .

بالنســبة للمحــور الثالــث واألخــر  والــذي يتعلــق برســيخ مقاربــة النــوع يف السياســات التكوينيــة للمدرســة 

امللكيــة للــدرك امللــيك، فقــد أكــد املتدخــل عــىل أن املدرســة امللكيــة للــدرك امللــيك قامــت وإىل  حــدود 2020 

بتكويــن 650 عنــرا نســويا يزاولــن مهامهــن ميدانيــا كأعــوان للرشطــة القضائيــة يف املراكــز الرتابيــة والقضائيــة 

وكذلــك املطــارات وهــذا العــدد يــزداد تصاعديــا بشــكل ســنوي، فحاليــا هنــاك 380 عنــر نســوي يف التكويــن 

ــة  ــادات جهوي ــة مــن قي ــات يف كل الوحــدات الرتابي ــم تعيــن دركي ــدرك. كــام يت ــة لل برحــاب املدرســة امللكي

ورسايــا ومراكــز ترابيــة وقضائيــة للوقــوف عــن كثــب عــىل القضايــا اليوميــة التــي تصــل إىل علــم الــدرك امللــيك 

مــن أجــل مبــارشة التحقيــق فيهــا وتوفــر القــدر الــكايف مــن الخصوصيــة للنســاء املعنيــات بالتحقيــق واملعاينــة 

خاصــة مــن ضحايــا العنــف ضــد النســاء.

و أكــد الســيد أوبــاه يف ختــام عرضــه أن الغايــة مــن تلقــن اآلليــات املؤسســاتية ملناهضــة العنــف ضــد النســاء 

يف التكويــن األســايس للدركيــن باملدرســة امللكيــة للــدرك هــو تقويــة قــدرات املــوارد البرشيــة للــدرك لجعلهــا 

ــدوري  ــن ال ــة املســتجدة، والتحي ــا العنــف وفــق امليكانيزمــات القانوني ــة مــن التكفــل بالنســاء ضحاي متمكن

للرامــج الدراســية للمدرســة خــر دليــل عــىل انخراطهــا الفعــال يف الديناميــة التــي تعرفهــا املنظومــة القانونيــة 

املغربيــة يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء وحاميــة حقوقهــن.



اللقاء الثالث:

إطالق الدورة األولى من التكوين عن بعد 
لفائدة الموارد البشرية المتدخلة في 

سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف 
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حقــق املغــرب مكتســبات كبــرة عــىل مســتوى القوانــن والسياســات تتطلــب التفعيــل والتقييــم واملواكبــة، 

ويبقــى العنــر البــرشي املؤهــل هــو الكفيــل برتجمــة هاتــه األخــرة إىل أفعــال وأثــر وإعطــاء معنــى لهــذه 

ــة  ــم ومواكب ــىل التأقل ــاعدته ع ــه ملس ــن بتكوين ــه ره ــن أدائ ــع م ــر والرف ــذا العن ــل ه ــبات. وتأهي املكتس

ــوالت.  ــتجدات والتح املس

ووعيــا بــأن التكويــن هــو رافعــة لتجويــد التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، ومــن أجــل معــرة خدمــات التكفــل 

وتجويدهــا، عملــت الــوزارة عــىل إعــداد برنامــج »تكفــل« لفائــدة العاملــن يف مســار التكفــل بالنســاء ضحايــا 

ــل بالنســاء  ــال التكف ــة يف مج ــة العامل ــوارد البرشي ــدة امل ــي لفائ ــي شــامل تكوين ــج وطن ــف، هــو برنام العن

ضحايــا العنــف وفــق مرحلتــن: 

املرحلة األوىل تم القيام بتشخيص لحاجيات التكوين من خال:

تنظيــم ورشــات عمــل يف مجموعــات بؤريــة ومقابــات مــع املــوارد البرشيــة املعنيــة بالتكويــن )موظفــون،  	

إداريــون، مســتفيدون)ات(( ســواء عــىل املســتوى املركــزي أو عــىل مســتوى املؤسســات املعنيــة

جمــع البيانــات عــىل املســتوى التنظيمــي والوظيفــي والقانــوين والتقنــي ورغبــات الجهــات الفاعلــة  	

...... التكويــن  والــرشكاء يف  واملســتفيدين 

النتائــج الكميــة والبيانــات )النقــص يف املهــارات حســب الفئــات، املــوارد املخصصــة، وعــدد املــوارد البرشيــة  	

ــتويات  ــد مس ــات، وتحدي ــات والتقني ــل املامرس ــد أفض ــتهدفن، لتحدي ــن املس ــن املحتمل ــة، والفاعل املعني

ــخ. ــد املهــن الرئيســية، ومهــن الدعــم وتطوراتهــا، إل العراقــل واالختــاالت، وتحدي

املرحلــة الثانيــة إعــداد مخطــط التكويــن: وتضمــن هــذا املخطــط األهــداف واألولويــات واملحتــوى والطــرق 

البيداغوجيــة للتكويــن واملــدة والجــدول الزمنــي وعــدد الوحــدات التكوينيــة وامليزانيــة والفئــات املســتهدفة 

...، والطريقــة التــي ســيتم بهــا تقييــم مخطــط التكويــن والوحــدات التكوينيــة

وســيمتد تفعيلــه عــىل مــدى ثــاث ســنوات يتضمــن 134 وحــدة للتكويــن )Modules(، موزعــة عــىل خمــس 

مجموعــات تــم تحديدهــا فيــام يــيل: املواكبــة والخدمــات األساســية، الحكامــة والتســير، التفعيــل والدعــم، 

التقييــم والتنميــة الذاتيــة، كل ذلــك وفــق مســتوين، املســتوى التمهيــدي واملســتوى املتقــدم.

ــرة  ــيدة وزي ــت الس ــاء، أرشف ــد النس ــف ض ــف العن ــة عــرش لوق ــة الثامن ــة الوطني ــات الحمل ــار فعالي ويف إط

التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة عــىل إطــاق هــذا الرنامــج وتنظيــم الــدورة األوىل للتكويــن 

ــوين  ــاري والقان ــار املعي ــر اإلط ــم وتفس ــر فه ــتهدفت تيس ــدات اس ــس وح ــت خم ــي تضمن ــد والت ــن بع ع

ــام األساســية يف مجــال  ــات املتعلقــة باملهــن وامله ــا العنــف وحاميتهــن ونقــل التقني للتكفــل بالنســاء ضحاي

ــة. ــة والدعــم واملســاعدة االجتامعي ــف، واملواكب ــا العن التكفــل بالنســاء ضحاي
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وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة 

ــة إطــاق الــدورة األوىل مــن التكويــن عــن بعــد لفائــدة املــوارد  يف كلمتهــا االفتتاحيــة خــال ترأســها عملي

البريــة املتدخلــة يف سلســلة التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، أكــدت الســيدة الوزيــرة أن برنامــج »تكفــل« 

ــدة  ــي شــامل  لفائ ــي تكوين ــا العنــف: هــو برنامــج وطن ــن يف مســار التكفــل بالنســاء ضحاي ــدة العامل لفائ

ــدة  ــم املتح ــدوق األم ــن صن ــم م ــف بدع ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــال التكف ــة يف مج ــة العامل ــوارد البرشي امل

ــن هــذه  ــداء م ــنوات، ابت ــاث س ــدى ث ــىل م ــه ع ــيمتد تفعيل ــيك، وس ــاون البلجي ــن التع ــم م للســكان وبدع

ــر 2020.  ــة 18 دجن ــام 14 إىل غاي ــة أي ــي ســتنظم طيل ــدورة األوىل الت ال

وأوضحــت الســيدة الوزيــرة أن الرنامــج أطلــق عليــه اســم “تكفــل” بالنظــر لشــموليته، ســواء يف املضمــون أو 

االســتهداف، لجميــع العاملــن يف مجــال التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف. مؤكــدة أن الرنامــج شــامل وطمــوح 

يســتدعي العمــل بــكل عمــق إنســاين ومصداقيــة وجديــة الزمــة لضــامن نجاحــه. 

وأشــارت الســيدة الوزيــرة أن هــذا الرنامــج تــم إعــداده بدعــم مــن صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، يف إطــار 

ــن: إجــراء تشــخيص  ــة تشــاركية يف مرحلت ــاء عــىل منهجي ــه بن ــد متــت بلورت ــيك، وق ــاون البلجي ــج التع برنام

الحتياجــات التكويــن وإنجــاز مخطــط التكويــن عــىل مــدى ثــاث ســنوات، ثــم بعــد ذلــك إعــداد العنــارص 

والــرشوط املرجعيــة ملواضيــع التكويــن املختــارة. تــم إعــداد التشــخيص عــىل مســتوى عينــة مــن الفضــاءات 

املتعــددة الوظائــف للنســاء تشــمل جميــع ممثــيل وموظفــي هــذه الفضــاءات كــام تــم عقــد عــدة لقــاءات 

مــع الــرشكاء. ويبقــى الهــدف مــن ذلــك تزويــد مســري الفضــاءات متعــددة الوظائــف للنســاء، ورشكائهــم، 

ــارات  ــز امله ــر وتعزي ــدف إىل توف ــدات ته ــدم وح ــن يق ــط تكوي ــتفيدين، مبخط ــات واملس ــي الخدم ومقدم
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الازمــة حتــى تقــوم هــذه الفضــاءات بدورهــا بالكامــل يف املســاهمة يف محاربــة العنــف واإلقصــاء االجتامعــي 

والتمييــز، مــن خــال تعزيــز حقوقهــن وحاميتهــن ومتكينهــن. 

و أوضحــت  الســيدة الوزيــرة أن هــذه الدراســة  اعتمــدت عــىل منهجيــة علميــة مقســمة إىل أهــداف عمليــة، 

الســيام التشــخيص مــن خــال تنظيــم ورشــات عمــل يف مجموعــات بؤريــة و/أو مقابــات مــع املــوارد البرشيــة 

ــزي أو عــىل مســتوى  ــون، مســتفيدون)ات(( ســواء عــىل املســتوى املرك ــون، إداري ــن )موظف ــة بالتكوي املعني

ــة  ــراءات ذات أولوي ــىل إج ــي ع ــنوات مبن ــاث س ــه ث ــن مدت ــط تكوي ــع مخط ــم وض ــة، ث ــات املعني املؤسس

ــىل أن  ــرص ع ــع الح ــتهدفن)ات(، م ــل املس ــن قب ــابها م ــا أو اكتس ــب تعزيزه ــي يج ــارات الت ــتهدف امله تس

يســر يف انســجام تــــام مــع العمــل الــذي تقــوم بــه الــوزارة ملعــرة خدمــات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، 

الســيام تلــك التــي تقدمهــا الفضــاءات املتعــددة الوظائــف، والتــي ســيتم اإلعــان عــن بعــض مخرجاتهــا مــع 

ــات  ــف وخدم ــا العن ــاء ضحاي ــواء النس ــز إي ــة مبراك ــية الخاص ــات األساس ــة” للخدم ــول “حامي إصدار بروتوك

الدعــم االجتامعــي الــذي يتــم إعــداده تفعيــا اللتــزام الــوزارة يف إعــان مراكــش 2020 لوقــف العنــف ضــد 

ــة العنــف ضــد النســاء، والقانــون 65.15  النســاء، وانطاقــا مــن مرجعيــات القانــون 103.13 املتعلــق مبحارب

الخــاص مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة وكــذا حزمــة الخدمــات األساســية لألمــم املتحــدة.

ــرة، إىل أن »برنامــج تكفــل يواكــب مــن قبــل فريــق مــن املكونــن الخــراء، ســيعمل  وأشــارت الســيدة الوزي

عــىل مــد املشــاركات واملشــاركن مبجموعــة مــن املعــارف واألدوات التطبيقيــة الازمــة لحســن متلــك املقاربــات 

والقوانــن الجديــدة املؤطــرة لعملهــم، لتقديــم خدمــة ذات جــودة وأثــر عــىل وضعيــة النســاء.

واعتــرت الســيدة الوزيــرة، هــذا التكويــن فرصــة لتأكيــد اإلميــان القــوي بالفاعــل الجمعــوي ودوره يف التكفــل 

بالنســاء ضحايــا العنــف. مؤكــدة أن التعــاون بــن الفاعــل املؤسســايت واملــدين يتــم عــر املســاهمة يف البلــورة 

املشــرتكة للسياســات والرامــج وتتبــع تنفيذهــا، وكذلــك عــر املواكبــة يف تقويــة القــدرات واملهــارات وإغنــاء 

الكفــاءات.

ــات املجتمــع املــدين،  ــز قــدرات الفاعلــن املؤسســاتين وفعالي ــة تعزي ــرة، أن عملي كــام أكــدت الســيدة الوزي

تكتــي أهميــة قصــوى، ألنهــا تســاهم يف تطويــر املعــارف وتجديدهــا. ويف مواكبــة املســتجدات الترشيعيــة 

واألنظمــة االجتامعيــة، والتطــورات التــي تعرفهــا النصــوص القانونيــة. إضافــة إىل أنهــا تجعــل املجــال مفتوحــا 

للتعــرف عــىل أهــم النظريــات يف مجــال املواكبــة واملناهــج التــي أثبتــت نجاعتهــا وفعاليتهــا يف التعاطــي مــع 

الظواهــر االجتامعيــة عــىل وجــه الخصــوص.

وذكــرت الســيدة الوزيــرة، أن وزارة التضامــن عملــت بتنســيق مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي عــىل إحــداث 

وتهيئــة 65 فضــاء متعــدد الوظائــف للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف عــىل املســتوى الجهــوي واملحــيل، ويجري 

العمــل حاليــا عــىل إحــداث 20 فضــاء جديــدا لتكــون جاهــزة ســنة 2021. وذلــك يف أفــق تعميــم هــذه املراكــز 

عــىل جميــع أقاليــم وعــامالت اململكــة برشاكــة مــع التعــاون الوطنــي. 
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كلمة السيد مدير التعاون الوطني 

يف كلمتــه أشــار الســيد املهــدي واســمي مديــر التعــاون الوطنــي 

أنــه يف إطــار اإلدماج االجتامعــي للمــرأة يف وضعيــة صعبــة، 

تســاهم مؤسســة التعــاون الوطنــي يف تفعيــل الخطــة الحكوميــة 

للمســاواة »إكــرام«، حيــث يــرشف يف إطــار الرشاكــة مــع الــوزارة 

الوصيــة، عــىل تســير مجموعــة مــن املراكــز املتعــددة الوظائــف 

النفــي،  الدعــم  خدمــات  تقــدم  والتــي  بالنســاء،  الخاصــة 

ــرأة  ــه للم ــتامع والتوجي ــذا االس ــي، القانوين وك ــي، الطب االجتامع

ــم  ــام يت ــواء. ك ــق اإلي ــن طري ــل ع ــة إىل التكف ــة، باإلضاف املعنف

ــح  ــة لصال ــات طبي ــة وحم ــية وتوعوي ــطة تحسيس ــم أنش تنظي

ــة. ــة صعب ــاء يف وضعي النس

الدورة األولى من التكوين عن بعد لفائدة الموارد البشرية المتدخلة في 
سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف

نظمــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة الــدورة األوىل مــن التكويــن عــن بعــد )عــر 

تقنيــة »Zoom »( لفائــدة املــوارد البرشيــة املتدخلــة يف سلســلة التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، وامتــدت 

هــذه الــدورة 

ــب  ــن مكت ــن املختصــن م ــق م ــر2020، أطرهــا فري ــن 14 إىل 18 دجن ــداء م ــل، ابت ــدى أســبوع كام عــىل م

 .BETAF الدراســات

ــدورة عــىل دعــم قــدرات املــوارد  وركــزت هــذه ال

البرشيــة العاملــة يف سلســلة رعايــة النســاء ضحايــا 

العنــف والتمييــز، خصوصــا املــوارد البرشيــة التــي 

تشــتغل يف الفضــاءات املتعــددة الوظائــف للنســاء 

ورشكائهــم مــن جمعيات ومؤسســات واملســتفيدين 

مــن خدماتهــم، مــن أجــل تحســن جــودة الخدمات 

املقدمــة مــن طــرف هــذه الفضــاءات مــن خــال:

تســهيل فهــم وتفســر اإلطــار املعيــاري والقانــوين  	
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لحقــوق املــرأة، عــىل املســتوين الوطنــي والــدويل

تلقــن التقنيــات املتعلقــة باملهــن األساســية املتداولــة يف الفضــاءات املتعــددة الوظائــف للنســاء مــن أجــل  	

ــا العنــف ــة العاملــة يف سلســلة الرعايــة والتكفــل بالنســاء ضحاي تعزيــز مهــارات وكفــاءات املــوارد البرشي

مســاعدة مقدمــي الخدمــات العاملــن يف سلســلة الرعايــة والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف عــىل التعــرف  	

وفهــم العقبــات املتعلقــة مبامرســة مهنتهــم للتغلــب عليهــا.

وتضمنت الخمس وحدات التالية: 

1. تقنيات االستقبال واالستامع والتوجيه

2. اإلطار املرجعي القانوين الوطني ملحاربة العنف ضد النساء

3. اإلطار املرجعي القانوين الدويل ملحاربة العنف ضد النساء 

4. أدوار ومسؤوليات مدراء الفضاءات متعددة الوظائف حسب القانون 15-65

5. األسس النظرية لدورة العنف ضد املرأة 

 اســتفاد منهــا مــا يفــوق 450 مشــارك ومشــاركة، مــن مســري ومقدمــي الخدمــات ورشكاء الفضــاءات املتعددة 

الوظائف.
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خــالل  المســطرة  األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن 
الحملــة الوطنيــة الثامنــة عشــر لمناهضــة العنــف 
علــى  المنشــودة  التغيــرات  وبلــوغ  النســاء  ضــد 
الالعنــف  ثقافــة  ونشــر  والســلوكات،  العقليــات 
والعــدل  المســاواة  مبــادئ  وترســيخ  النســاء  ضــد 

وســائل  ابتــكار  خــالل  مــن  واإلنصــاف 
الظاهــرة،  بمخاطــر  للتوعيــة  جديــدة 
والتنميــة  التضامــن  وزارة  حرصــت 
ــى  ــرة عل ــاواة واألس ــة والمس االجتماعي
القــوى  تكثيــف الجهــود وتعبئــة كل 
الوطنيــة الحيــة مــن قطاعــات حكوميــة 
ومؤسســات وطنيــة ومجتمــع مدنــي.... 
للحــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة التــي 
االنتهــاكات  صــور  أبــرز  أحــد  تشــكل 
فــي  اإلنســان  لحقــوق  الجســيمة 
ــام  ــة أم ــل عقب ــة وتمث ــا الكوني أبعاده

والتنميــة. المســاواة  تحقيــق 

وفــي هــذا اإلطــار واســتحضارا ألهميــة 
مناهضــة  فــي  اإلعــالم  وســائل  دور 
الــوزارة  العنــف ضــد النســاء أطلقــت 

االتصــال  همت وســائل  إعالميــة  تواصليــة  حملــة 
التواصــل االجتماعــي  الســمعي البصــري ومواقــع 
ــوغ  ــل بل ــن أج ــة، م ــة واإللكتروني ــة المكتوب والصحاف
عمــوم  وتحســيس  وتوعيــة  المجتمعيــة  التعبئــة 
ــة  ــر ثقاف ــلوك ونش ــر الس ــل تغيي ــن أج ــن م المواطني

الالعنــف اتجــاه المــرأة. 

المواكبة اإلعالمية لفعاليات الحملة الوطنية الحملة 
الوطنية الثامنة عشر لمناهضة العنف ضد النساء 
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بث الوصالت التوعوية الخاصة بالحملة الــ 18:

عملــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة واألرسة عــىل إنتــاج وصلتــن تحسيســيتن وبثهــام يف 

القنــوات واإلذاعــات الوطنيــة، وشــملت هاتــن األخرتــن:  

الوصلــة األوىل: االســتمرار يف بــث الوصلــة الخاصــة 

بالعنــف ســياق الجائحــة مــع اعتــامد هاشــتاغ 

#مغاربة_متحدين_وللعنف_ضد_النســا_رافضن 

الوصلــة الثانيــة: خاصــة بالتعريــف بسلســلة خدمات 

التكفــل بالنســاء ضحايــا العنف 

 2M ويف إطــار التعــاون مــع قنــوات القطــب العمومــي للرشكــة الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة ورشكــة صوريــاد

وبعــض اإلذاعــات الخاصــة تــم بــث الوصلتــن التحسيســيتن يف أوقــات الــذروة طيلــة فــرتة الحملــة. 

تعبئة رقمية هادفة في مجال مناهضة العنف ضد النساء 

وعيــا بأهميــة التعامــل مــع وســائل التواصــل االجتامعــي كأداة جامهريــة ذات تأثر عــىل الرأي العــام من خال 

كيفيــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي لنــرش الوعــي بقضايــا العنــف ضد املــرأة، قامــت الــوزارة مبواكبة 

هــذه الحملــة والرتويــج لهــا مــن خــال صفحــة الــوزارة عــىل الفيســبوك والقنــاة الرســمية عــىل موقــع يوتــوب. 
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كــام غطــت مجموعــة مــن املنابــر اإلعاميــة الرقميــة عــىل شــبكة األنرتنيــت فعاليــات هــذه الحملــة بالرتكيــز 

عــىل أهدافهــا وأنشــطتها ومختلــف الرســائل التــي حملتهــا.
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التوصيات المنبثقة عن الحملة الوطنية الثامنة عشر لوقف 
العنف ضد النساء

ــات  ــات والتوصي ــن املقرتح ــة م ــاء مجموع ــد النس ــف ض ــف العن ــرش لوق ــة ال18 ع ــة الوطني ــرزت الحمل أف

ــا:  ــن أهمه ــة وم ــدوات املنظم ــن الن ــت ع انبثق

التوصيات الخاصة باملنظومة القانونية 

تفعيل القانون 103.13، والعمل عىل ضامن تفعيل مبدأ عدم اإلفات من العقاب 	

العمل عىل تطبيق كل تدابر الحامية التي جاء بها القانون 103.13  	

تعزيز التنسيق بن مكونات سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف 	

ــاء  	 ــن النس ــارصة أم ــدة يف مح ــكاال جدي ــذ أش ــتفحا ويأخ ــح مس ــذي أصب ــي ال ــف الرقم ــتحضار العن اس

وســامتهن النفســية والجســدية.  

مواكبــة تنفيــذ بعــض التدابــر التــي جــاء بهــا قانــون 13-103 املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء التــي  	

تعــرف صعوبــة يف التنفيــذ كالتدبــر املتعلــق مبنــع ربــط االتصــال بالضحيــة الــذي يعــد تدبــرا إيجابيــا ولكــن 

عــىل أرض الواقــع هنــاك العديــد مــن الصعوبــات يف تطبيقــه.

تفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 	

تفعيل التنسيق جميع املتدخلن 	

التوصيات الخاصة بالجامعات 

العمــل عــىل اســتمرار التوعيــة والتحســيس داخــل املؤسســات الجامعيــة لتشــجيع الطلبــة عــىل االنخــراط  	

فيهــا بشــكل كبــر؛ 

ــة  	 ــن مناهض ــر ع ــق يع ــن ملص ــزة ألحس ــداث جائ ــل إح ــكاري مث ــي واالبت ــب اإلبداع ــىل الجان ــز ع  الرتكي

ــف ضــد النســاء؛ العن

تحفيز الجمعيات الطابية عىل اقرتاح وتفعيل برامج تتوخى مناهضة العنف ضد النساء. 	

التوصيات الخاصة بالجامعات الرابية 

ــة  	 ــات التنموي ــج واملخطط ــن الرام ــي ضم ــوع االجتامع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــة العن ــاج محارب رضورة إدم

ــة ــات الرتابي للجامع

إحداث مراكز استقبال وتوجيه ومواكبة النساء ضحايا العنف عىل مستوى الجامعات الرتابية؛	 

التفعيل الحقيقي لهيئات املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع يف عاقة مع مناهضة العنف؛	 

ــل التمكــن االقتصــادي واالجتامعــي وضــامن 	  ــن أجــل تفعي ــة م ــات الرتابي اســتثامر اختصاصــات الجامع

ــف ضــد النســاء؛ ــم باعتبارهــام مدخــان أساســيان يف مناهضــة العن ــوج للتعلي الول
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دعم الجمعيات التي تشتغل يف مناهضة العنف ضد النساء عن طريق املنح ومتويل املشاريع؛	 

اســتحضار البعــد الحــاميئ للنســاء واحــرتام مقاربــة النــوع االجتامعــي عنــد وضــع املخططــات التنمويــة 	 

للجامعــات الرتابيــة )ضامنــات حاميــة النســاء يف النقــل العمومــي، اإلنــارة العموميــة، إحــداث املنتزهــات( ؛

تعين مساعدات ومساعدين اجتامعين يف كل ملحقة إدارية كآلية للتبليغ عن العنف؛  	

 إحــداث قنــوات للتبليــغ عــن العنــف– املتخصــص االجتامعــي- قبــل اللجــوء إىل الجهــات املختصــة )مصالــح  	

 Centre Communal الرشطــة – الــدرك امللــيك...( إعــامال بنمــودج املراكــز املوجــودة بالجامعــات يف فرنســا

d’Action Sociale

ــب  	 ــرتاح تبوي ــة إىل اق ــرتايب، باإلضاف ــتوى ال ــىل املس ــا ع ــم تنزيله ــة يت ــة وطني ــة عرضاني ــود رؤي رضورة وج

ــن.  ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــل تحقي ــن أج ــاء م ــم النس ــات لدع امليزاني

العمل عىل التنزيل الرتايب للخطة الحكومية للمساواة »إكرام2«؛  	

 تســهيل الولــوج للخدمــات العامــة وبطريقــة متســاوية بــن الجنســن وتحســن جودتهــا- التأطــر، الوســاطة  	

األرسية-؛

 األخذ بعن االعتبار خصوصيات كل منطقة عند تنزيل الرامج التنموية؛ 	

العمــل عــىل تقاســم املعلومــة وتقاســم التجــارب بــن املتدخلــن يف مجــال محاربــة العنــف، خصوصــا مــا بــن  	

اللجــن الجهويــة واللجــن املحليــة.

إحــداث مراكــز الســتقبال النســاء عــىل مســتوى الجهــات واألقاليــم والعــامالت، مــن أجــل توفــر بيئــة آمنــة  	

للنســاء املعنفــات بعيــدا عــن مقــر ســكناهم الــذي عانــن فيــه مــن العنــف؛

توفــر ميزانيــات- الجامعــات الرتابيــة- تعنــى بالنــوع االجتامعــي، ألنــه يف غيــات اعتــامدات ماليــة يصعــب  	

عــىل الجامعــات الرتابيــة مناهضــة العنــف والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف؛

 تقوية الوعي بأهمية حقوق اإلنسان وحقوق النساء خاصة عند مدبري الشأن املحيل؛ 	

ــة  	 ــار حامي ــة تشــاركية، تأخــذ بعــن االعتب ــق مقارب ــة وف ــاك مخططــات تنموي  العمــل عــىل أن تكــون هن

ــف؛ ــا العن النســاء ضحاي

التوصيات الخاصة باملجتمع املدين 

الرفع من كفاءة أطر الجمعيات عن طريق ) احرتام مبدأ التخصص(؛ 	

العمل عىل توحيد مسارات التكفل ؛ 	

اعتــامد ميزانيــة مســتقلة مــن امليزانيــة العامــة للدولــة إلحــداث مراكــز اإليــواء )لضــامن اســتقالية ودميومــة  	

خدمــات هــذه املراكــز(

دعم مراكز استقبال النساء ضحايا العنف 	

التوصيات الخاصة بالسياسات العمومية 

تنسيق وتوحيد الجهود بن مختلف القطاعات 	

رضورة التكامــل وشــمولية املقاربــات والتدخــات لــكل الفاعلــن، وكــذا رضورة التنســيق والتوثيــق وتوحيــد  	

الجهــود مــن أجــل محــارصة ظاهــرة العنــف
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تقديم الدعم الازم لتطوير منظومة التكفل 	

االهتــامم بقطــاع التعليــم وانخــراط وزارة الرتبيــة الوطنيــة يف مسلســل اإلصــاح ومعالجــة أســباب العنــف 	 

ضــد النســاء وذلــك بــإدراج مناهــج تعليميــة هادفــة تنــص عــىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومناهضــة 

العنــف ضــد النســاء بجميــع مســتويات للتعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي

التوصيات الخاصة بالفضاءات المتعددة التخصصات للنساء 

توحيد أدوات االشتغال بن جميع الفضاءات من أجل الرقي بالخدمات والتنسيق  	

مواكبة الفضاءات عن قرب يف هذه املرحلة االنتقالية 	

تعميم مرشوع مؤسسة من أجل توحيد املفاهيم والرسالة ومهمة الفضاء وتحديد األهداف  	

العمل عىل تشبيك الفضاءات فيام بينها 	

اإلعان عن املشاريع يف فرتة ومدة زمنية قبل نهاية املرشوع السابق وذلك الستمرارية العمل 	

الرغبة امللحة لاستفادة من التكوين يف مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف 	

العمل عىل حامية العاملن مبراكز استقبال النساء من التعرض للعنف  	

وضع رهن إشارة الفضاءات دالئل عملية لتسهيل الخدمات 	

ــن أجــل  	 ــف للنســاء م ــددة الوظائ ــري الفضــاءات املتع ــة ) flotte ( ملدي ــف نقال ــر هوات ــىل توف ــل ع العم

ــة  ــة االجتامعي ــه واملواكب ــم الدعــم النفــي والتوجي ــف لتقدي ــا العن التواصــل عــن بعــد مــع النســاء ضحاي

ــف ــا العن ــل بالنســاء ضحاي ــة للتكف ــة والجهوي ــرشكاء يف اللجــن املحلي ــع ال والتواصــل م

ــة ) األنرتنيــت ( بالفضــاءات املتعــددة الوظائــف للنســاء مــن أجــل  	 العمــل عــىل توفــر الشــبكة العنكبوتي

تســهيل عمليــة التواصــل وإرســال املراســات االلكرتونيــة مــع املصالــح الخارجيــة والــرشكاء الفعليــن يف اللجن 

املحليــة والجهويــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف 

مواكبة الجمعيات املسرة للفضاءات املتعددة االختصاصات للنساء. 	



ألبوم صور الحملة الوطنية الثامنة عشر 
لوقف العنف ضد النساء والفتيات
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