
 

  ورقة تأطيرية

  النوع االجتماعيعلى  و  الجنس للقاء التواصلي حول العنف املبني على
 

 : السياق

، ألنه ال يصادر فقط حقهن في العيش اإلنسانيصنف العنف ضد النساء ضمن انتهاكات حقوق 

ييز الكريم بل يحول دون تمتعهن بالحقوق والحريات. و قد جاءت اتفاقية القضاء على كل أشكال التم

دولي يرمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة مع توصيات  ضد املرأة كنص قانوني

ل مرجعا للدول لتحقيق
ّ
مث

ُ
 تطبيقية التزمت الدول املصادقة على جعل قوانينها الوطنية ُمطابقة لها ت

   وبدون تحفظات؛ و الواجباتين املواطنين و املواطنات في الحقوق   املساواة

شدد االتفاقيات وقرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان ومجلس األمن على وت

النوع  الجنس وعلى  العنف املبني على أشكالالعناية الواجبة للدولة في الوقاية والحماية من كل 

العنف سن قوانين تجرم ، و بما فيها التكفل بالناجيات ومواكبتهن ومعاقبة مرتكبي العنف ،االجتماعي

وتكرس املساواة بين الرجال والنساء مع الحرص على وضع سياسات عمومية مندمجة ومدمجة للنوع 

 االجتماعي.   

حماية منظومتي حقوق اإلنسان " على 2011دستور  فقد تم التاكيد  في تصدير وفي ذات السياق، 

عاة الطابع الكوني لتلك ع مرا،م والقانون الدولي اإلنساني والنهوض بهما، واإلسهام في تطويرهما

التمييز، بسبب الجنس أو اللون  ؛حظر ومكافحة كل أشكالعن طريق ءالحقوق، وعدم قابليتها للتجزي 

أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخص ي، مهما 

(، 22يتم فيه، عاما أو خاصا ) املادة  حظر ومكافحة العنف مهما كان مصدره والفضاء الذيو كان؛

يتمتع ))( 19دة الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ) املاو  فيإقرار املساواة 

الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

مقتضياته األخرى، وكذا في االتفاقيات والمواثيق الدولية،   ي هذا الباب من الدستور، وفيوالبيئية،الواردة ف

 كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها((.

اصفة وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمن   تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.    
 ومكافحة كل أشكال التمييز

 



ومن جانب أخر لقد صادقت الدولة املغربية على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة مع 

  اإلبقاء على بعض التحفظات الجوهرية

مراكز االستماع انشاء  من خالل وقد ساهمت جمعيات الحركة النسائية كقوة ضاغطة ومؤثرة، 

افعيةالع للنساء ضحايا املساواة بين النساء اقرار  جل من أ الوطنية والدولية  نف والحمالت التر

ذكرات االقتراحية  التي همت كل املكما بلورت  ورفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية سيداو  ،والرجال

 إلى، العنف ضد النساء من دائرة الصمت  إخراجعلى االليات و البرامج والخطط   مجاالت التشريع و 

الش يء الذي دفع ومن دائرة النقاش الخاص  الى دائرة النقاش العام ات التشريع والسياسة. فضاء

وادخال بعض التعديالت  على بعض القوانين ،او  اتخاذ إجراءات في املوضوع، الىالحكومات املتتالية 

لنساء من مكنت ا مهما ألنهات مكسبا والتي، رغم نواقصها، اعتبر  الغاء بعض املقتضيات التمييزية 

إرساء  املثال التقدم الحاصل في مجال  على سبيلنذكر و حقوق في عدة مجاالت. بعض الالتمتع ب

ورش إصالح املنظومة القانونية خالل العقد األخير عن طريق اطالق   للنساءاإلنسانية الحقوق 

ر مدونة األحوال الشخصية بإصداغيير قانون ، وت2003 سنةالشغل مدونة وذلك من خالل تعديل ،

 2008 سنةوامليثاق الجماعي  2007سنة قانون الجنسية بعض مقتضيات  ، وتغيير 2004سنة األسرة 

نها لم ترق إلى مستوى الوفاء بااللتزامات الدولية أال أ ،،وقانون الشغل2009ات سنة االنتخاب مدونةو 

 للمغرب ذات الصلة بحقوق اإلنسان وبحقوق املرأة؛

قانون الراجعية أثارت استياء الحركة النسائية و الحقوقية وعلى رأسها فيما صدرت قوانين أخرى ت

املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء  . والذي  ال يعكس تطلعات الحركة النسائية  13/103الجديد رقم 

والحقوقية والديمقراطية ، ويلخص مكافحة العنف ضد النساء في إطار اللجوء إلى العقاب دون 

 القانون يخلو من ديباجة تحّدد غايته واألهداف املرجوة منه  ،  القضاء تلقائيا 
ّ
على العنف.  كما أن

كما  ظل  يحتفظ بنفس خلفيات التجريم والعقاب التقليدية  املبنية على املقاربة االخالقية  بدل 

 املقاربة الكونية لحقوق االنسان عامة وحقوق النساء خاصة

لقاااوانين افاااي أوضااااع النسااااء بحكااام أن لااام تحااادر تغييااارا مهااايكال  ،تاتخاااذكااال التااادابير التاااي  وباااالرغم مااان

الدولياااة والوطنياااة فاااي مجاااال حقاااوق  ملغاااربالتزاماااات ا لااام تسااااير كماااا هاااو منتظااار  العمومياااة  والسياساااات

 قاااد أبااارث البحااا و  .تأخاااذ بعاااين االعتباااار تطاااور اةجتماااع ومسااااهمة النسااااء فاااي التنمياااة لااامخاصاااة و النسااااء 

مليون امرأة تتراوح أعماارهن ماا  9,5أن من بين   2009ية السامية للتخطيط سنة الذي قامت به املندوب

 الثناايلشااكل ماان أشااكال العنااف خااالل تعرضاات (  %63أي  ) ماليااين اماارأة 6ساانة، مااا يقااارب  64و 18بااين 



( عاااااانين مااااان ذلاااااك العناااااف فاااااي إطاااااار الحيااااااة %55ملياااااون )  3.7، مااااانهن عشااااار شاااااهرا التاااااي سااااابقت البحااااا 

  .الزوجية

تحديات في مجال مناهضة العنف ضد النساء، تنظم تراجعات و هذا السياق املمزوج بمكتسبات و في 

والتي ستعقد اجتماعها السنوي في املغرب، يوما  متوسطية للحقوق -لألورو االجتماعيمجموعة النوع 

لعنف مكافحة انونبر " تهت عنوان " 25بمناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء " تواصليا

  "متوسطي-ضد املرأة  من املنظورين املغربي واألورو

 :الهدف العام

 مناقشةو  النساءوعلى الجنس الذي تعاني منه  طرح إشكاالت العنف املبني على النوع االجتماعي

التحديات التي تحول دون الحد من انتشاره والتفكير في وضع أرضية مشتركة لتعزيز العمل املشترك 

 ن في مجال مناهضة العنف ضد النساء. مع كل املتدخلي

 : أهداف اللقاء

اقع العنف املبني على التعرف على •  النوع االجتماعي  الجنس وعلى  و

 في مجال مناهضة العنف ضد النساء  متوسطية-املغربية واألوروتجارب التبادل  •

 تقديم توصيات  •

 م انشاء الية  للتنسيق والعمل املشترك وللمتابعة والتقيي مناقشة •

 

 :مجريات اللقاء 

 : التدابير واإلجراءات الحكومية في الجلسة األولى

 مجال مناهضة العنف ضد النساء

 د 10وثارة العدل  •

وثارة التضامن واملرأة واألسرة  • •

 د 10  والتنميةاالجتماعية

 : الجلسة الثانية

اقع العنف من خالل  و التمييز ضد النساء  رصد و

 معطيات وتقارير

 د10اإلنسانوطني لحقوق اةجلس ال •

االقتصادي و االجتماعي  اةجلس •

 د10والبيئي

 د10املندوبية السامية للتخطيط •

 مؤسسة وسيط اململكة  •



 : الجلسة الثالثة

بما في ذلك  "،" النسائية تعقيبات جمعيات اةجتمع املدني

عرض موجز لعملهم بشأن قانون مكافحة العنف ضد 

ن األسرة، ومشاركتهم في املرأة، وقانون العقوبات، وقانو 

بشأن مكافحة  االئتالفات والحمالت الوطنية واإلقليمية

 العنف ضد املرأة والترويج التفاقية اسطنبول.

 اتحاد العمل النسائي •

 ساءالديمقراطية للنالرابطة  فيدراالية  •

 الجمعية املغربية لحقوق النساء •

الجمعية املغربية ملناهضة العنف ضد  •

 النساء

 ديمقراطية لنساء املغربالجمعية ال •

 

 نقاش

 : الجلسة الرابعة

 متوسطية-أوروتقديم تجارب 

 تجربة تونس •

لدعم  (!خطوة لألعلىحملة "ستيب اب"! ) •

النساء من  الناجيات من العنف ضد املرأة

 ( WAVEضد العنف في أوروبا )

مشروع قانون عربي موحد للقضاء على  •

 العنف ضد املرأة

 

 نقاش

 : الجلسة الخامسة

 بهدف: وضع أرضية مشتركة 

متوسطية -وروالتي أطلقتها األ  و العنف ضد النساء  التي تروج النفاقية اسطنبول وتحاربحملة التعزيز  •

 2016سنة  للحقوق 

افع حول اتفاقية اسطموا •  بول نصلة التر

افع واملتابعة والتقييم  •  انشاء الية للتر

 



 


