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   490المادة الخاص بفيديو للمساعدة على مشاهدة وإدارة نقاشات بخصوص الأسئلة 

  "الحماية وليس السجن"
  )عامة الناس الشباب،من مجموعات  للنساء،نسخة (

https//:www.youtube.com/watch؟v=ygt53XSm9W4 
حظات    بمختلف جرائم  القضائيةللمتابعات مقارنةالعددالمنخفضوإلقاء الضوء إلى" الحمايةليسالسجن"يهدففيديو   : اتللمي م قات  القضائيةللمتابعاتالكبير العنف المرتكبة ضد النساء بالمغربمقارنة بالعدد  بتهمة الع رقامضحتو   .الجنائيقانونالمن490الفصل بموجب)الفساد( الجنسيةخارجإطارالزواج ولوية للمتابعات بجرائم تعطفكيا ق"ى ا خ داب"أو  "ا ًمن"ا تكريس الجهود لحماية النساء بد  :العدالةالجنائيةالحالينظاموكيف أن ،العنف التي يرتكبونها ضد النساء على جرائم ومعاقبة الرجال

 ًمنالسلوكيات قاتبينشخصينبد  ؛العنيفةيركزعلىالع
  ؛الجناةمنالعنفومعاقبةالنساءلحماية"العنايةالواجبةب"الدولة المرتبطة  التزاماتيجيب على 
 انطباعاتك وأرائك بخصوص هذاالفيديو؟ماهيالنقاطالرئيسيةفيهذاالفيديو؟ماهييوحيه لكي ذلاا م .1  :لمناقشةلأسئلة اقتراحات   تميزي ضد النساء؛ سجنت امرأة أو تمت متابعتها أو تهديدها بالمتابعة بموجب مقتضيات حيث قصة/واقعةهلسمعتبأية .2 ؟الفيديو مشاركة ؟هليمكنكمن القانون الجنائي و المتعلقة بالفساد و الخيانة الزوجية  491و 490الفصول     ؟أحداثها معنا

  : تعميقيه أسئلة اقتراحات
 الحادث؟وقائعماهي 
 كيفانتهتالقضية؟ 
 خرالمعنمحيطهاعلىماذاكانتالنتيجةوالتأثيرعلىحياتها؟     المتابعات بأفعال العنف ضد النساء؟الفساد أكثر من  بتهمةقضائية  متابعاتلماذا تعتقد أن هناك  .3  ؟ي؟علىالشخصا

  : تعميقيه أسئلة اقتراحات
 ؟الواقع منأوماالذييستفيدمنهذا 
 تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  .4   ؟الواقع منيتأذىمنهذا جتماعية، والثقافية، أو إقصاء أو تقييد يتم بناء على الجنس وله تأثير أو غرض على إضعاف وإبطال اعتراف، وممارسة، أي تميز يعني " التمييز ضد المرأة"فإن  المرأة،وفًقا  قتصادية، وا نسانية وحرياتها السياسية، وا خرى والمدنية وكافة الحرياتواستمتاع المرأة بكافة حقوقها ا   .ا
  ؟ كيف؟القصصفي هذه  النساءأي تمييز ضد  ونتر هل  
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نسان،بموجب القانون الدولي لحقوق  .5     :تلتزم الدول ببذل العناية الواجبة للقيام بما يلي ا
  النساء؛أعمال العنف ضد و الوقاية من  منع  
  ؛من العنف النساءحماية  
  حقة مرتكبي أعمال العنف ضد   النساء؛م
  النساء؛معاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد  
 نتصاف لضحايا العنف من النساء نصاف والتعويض وسبل ا لتزاماتالخمسةالعموميةالمؤسساتتتقيدإلىأيمدى،برأيك،الفيديوبعدمشاهدةهذا   .توفير ا عند تعاملها مع قصايا بهذها   ؟يتم يتم دلك أو ؟كيفالنساءبالعنفضد

  : تعميقيه أسئلة اقتراحات
ث جرائية الث ل بحوثنا ا خيرةمن خ ص ا العنف منوالعنفالجنسيضد النساءبواسطة التكنولوجيا، العنف: "ا يك حميمـ تم استخ  :التاليةلنتائجطرف 

 أحداث العنف التي تعرضن لها،  السلطاتعن تبلغن عددكبيرمنالنساء  ؛الفسادالقضائيةبتهمةالمتابعةخوًفامن
 حيان ظهار إن كان هناك السلطاتتجري  فيكثيرمنا بل هناك ،عنفأمالعمومية بحثا أو تحقيقا  قة التي تجمع الضحية بالمعتدي  قة سابقة تركيز أكثر عن طبيعة الع وإن كاناعلى ع  ؛بعضهماالبعضأم
 تالتيتمتفيها حداث والقصص لنعدإلى .6  فيذلك؟مارأيك  .دالفسابتهمةأنفسهن، ضحاياالعنفالنساء وسجنمتابعةكانتهناكالعديدمنالحا تذكرتموهاالتيا حداث؟  .عنهامالتيسمعتالمتابعات أو السحن بالفساد،منقبلعنحا فضل لهاته ا فضل عليها أو النتيجة ا جابة ا   ما هي في رأيكم ا
  : محتملة استقصائية أسئلة

 نواعمنتعامكيفيجبأنيكون  ؟الوقائعلمجتمعفيهذها
 جراءاتالملموسةالتيينبغياتخاذهاوتنفيذهالتغييرطريقةماهيالخطوات العمومية على السلطاتإجابةوا من؟"الفساد"قضايا ضافية الممكنة  ؟بالمحكمة؟عند تلقي الخدمات الصحية؟لدى مصالح ا نشطة ا فكارأوالعملمًعافيمجموعاتصغيرةلتطوير ات/اطلبمنالمشاركين .1 ا يمكن اعتمادها في  pngs أو jpegs ،لوحةرسم،(ي مرتبط بهده القضايا فنإنتاجعملات/اطلبمنالمشاركين .2 .تجيب على هده الوضعية "hashtags" الهاشتاغ مجموعة منتباد جتماعي،إلخ لتواص لغاء الفصل مجموعة - تقسيمأنفسهمإلىفريقينات/اطلبمنالمشاركين .3 .)وسائ من القانون  491و  490تهدف  بين  إجراءمناقشةقبل ثممعدادحججهينالفريق خصصوقًتالكلمن.ضد إلغائهاخرىوالمجموعةاالجنائي   .الفريقين

تعديل القانون اطلبمنإحدىالمجموعاتأنتلعبدورالمنظماتغيرالحكوميةالتيتدافععن:أو دوار ات/اطلبمنالمشاركين .4 .لطلبهم أم  نوا سيستجيبوومجموعةأخرىتلعبدورمجموعةمنالبرلمانيينالذينسيستمعونإليهمويقررونماإذاكان،الجنائي دوار التي ،لمثالعلىسبي .القضيةهذهلتجسيدتطويرلعبا لعب مختلف ا ن مايبرز أولعبدور .دالفسامقاضاتهنبتهمةاللواتي يعرفونهم ممن تمت  لنساءاقضايامختلفةتمثل  يقع ا ت مر أو دورآخر وفيهذهالحا يجسد ما يجب أن يكون عليه ا تعلى والمجتمعالعموميونالمثلىالتييجبأنيستجيببهاالفاعلونالطريقة   .إعادةكتابةنهايةالقصةمنأجلنهايةأفضل - بشكلفردي،فيأزواجأوفيمجموعاتصغيرة - ،واطلبمنهم"فساد"دراسةحالةلحالة / بقصةافتراضيةات /أخبرالمشاركين .5 .هذهالحا


