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MRA  ي جميع أنحاء شمال إفريقيا. هدفنا تعزيز حقوق    -أو "إمرأة" باللغة العربية
 
ي الرباط وتعمل ف

 
هي منظمة دولية غبر ربحية مقرها ف

. نعمل أيضا عىل تغيبر السلوكي ي
 
، والثقاف ي

، العالقان  ، الهيكىلي ي
ات عىل أرب  ع مستويات: القانون  ي إحداث تغيبر

 
ات  النساء من خالل اإلسهام ف

. تم تصميم  والممار  ات عىل المستوى الكىلي ي من أجل دعم نجاح مبادراتنا الساعية لخلق تغيبر
سات عىل المستوى القاعدي و الجزن 

اتيجياتنا المتعددة األبعاد لتالمس مختلف مجاالت حقوق المرأة.    اسب 

* الرباط * حسان * المغرب   4، زنقة واد زم الشقة 3  
 97 .99 .70 .537 (212)الفاكس:   + *96/98 .99 .70 .537 (212)الهاتف: 

mra@mrawomen. ma 

www. mrawomen. ma and www. facebook. com/mrawomen 

 

ي  ،  التقييم التشاركية مع مختلف القطاعات العمومية المعنية بالعنف ضد النساء   لقاءاتبشأن  خالصات  
و هي اللقاءات الت 

تهدف إىل تعزيز التحرر من العنف القائم عىل النوع االجتماعي من خالل    ، و سنوات  3مبادرة شاملة عىل مدى  تندرج ضمن  

ف عىل  و قد  .  2023دجنب     متم إىل حدود    2021يناير    بداية  هده المبادرة  المسائلة و المنارصة. انطلقت وضعها حبر  النفاد  أشر

ال كوزي،  سعيدة  و  بوردات  ويلمان  ي 
ستيفان  من  كل  التقرير  هدا  إعداد  إىل  لمنظمة  باإلضافة  المؤسستان  يكتان  شر

"MRA"Mobilising for Rights Associates  . 

يةبمتوفر  التقرير  ي لمنظمة   و الفرنسية العربية و اإلنجلبر 
ون   .  امرأة MRAعىل الموقع اإللكب 

 
❖  : التقرير هي  ي إلنجاز هدا 

ف  لنا  يكة  الشر الستة  الغبر حكومية  التنميةللمنظمات  و  للمرأة  أمل  )الحاجب(؛   ،  جمعية 

)تازة(،  جمعية تفعيل المبادرات)شيشاوة(  .  مؤسسة النواة للحقوق والتنمية. )ورزازات(؛  الية رابطة حقوق النساء فيدر 

ية  .))أكادير جمعية صوت النساء المغربياتو )العرائش(  جمعية المحصحاص للتنمية البشر

 

/العمىلي بتجارب  هم.  -مشاركة و مشارك الذين أغنوا هذا البحث 314ل  ❖ ي
 اإلجران 

 

ويجية بالمغرب ❖ عىل الدعم المادي لهذه المبادرة. اآلراء والنتائج واالستنتاجات والتوصيات الواردة    سفارة المملكة الب 

  . ورة وجهة نظر الممولير  ي هذا المنشور ال تعكس بالض 
 ف 

 

2022 MRA Mobilising for Rights Associates©  تماشيا وروح األمم المتحدة الهادفة لتشجيع الجهود الجماعية عىل المستوى ،

)القرار   العام تحت تضف كل من هو مهتم.  من أجل االضطالع عليه واعتماده.  49/ 184الدوىلي  المجال  ي 
التقرير متاح ف  (. فإن هذا 

.  استنساخ هذا التقرير مرخص لالستخدام ا  يطة ذكر المؤلفير   لتعليمي وغبر التجاري شر
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I.  :تقديم 
( مع    11لقاء فردي و    22لقاءا )  33و خالصات  الخالصات و االستنتاجات المتضمنة ضمن هده الوثيقة هي نتاج   مشارك    314لقاء جماعي

ي سعت  
ي االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتماعي و مشاركة، و هي اللقاءات الت 

 
من قبل السلطات    ،لتوثيق وتبادل أفضل الممارسات ف

ي قطاعات الصحة والعدالة واألمن من من
 
ي جميع أنحاء البالد.  العمومية الفاعلة عىل مستوى المجتمع المحىلي ف

 
 اطق مختلفة ف

ي االستجابات  هده الخالصات  
 
ي اإلجراءات والسياسات والممارسات ف

 
ات الملموسة واإليجابية ف تركز عىل تبادل المعلومات حول التغيبر

ي أوسع عىل الصعيد الوطن
ات الخاصة بقطاع معير    .المحلية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لتشجيع تبت  باإلضافة إىل فحص التغيبر

ي السياسات  
 
ي العالقات بير  القطاعات والجهات الفاعلة   والممارسات،ف

 
ات ف ي التغيبر

 
ا ف

ً
 . األنظمةمن داخل مختلف فإننا ننظر أيض

ات المستخلصة من مختلف اللقاءات و كدا  مختلف المشاركير  و المشاركات تم تضمينها  طرف  خطط العمل المعب  عنها من   جل التغيبر

ي هده الوثيقة  
 
ها عىل أوسع نطاق و تقاسمها مع    بهدف ف ي و  مختلف العاملير  مع النساء ضحايا العنف من  نشر

جمعيات المجتمع المدن 

ي جميع أنحاء البالد.  
 
ي بالنسبة ل السلطات العمومية ف

ات اإليجابية الت   إلنشاء  نأمل أن يتم   تم تطويرها محلًيا  لتغيبر
ً
"توسيع نطاقها" أفقيا

 فضل الممارسات. محلية ألمجتمعات  

اتيجية الهدف  .1  . واالسب 

ي تتم بها االستجابة عىل العنف ضد النساء، مع استخالص  :  الهدف . أ 
إجراء لقاءات تقييمية ومراجعة شاملة للكيفية الت 

ي  
ي تحتاج  الممارسات الجيدة بشكل جماعي ف 

استجابة جميع القطاعات المعنية، وكذلك التحديات والمجاالت الت 

ي المستقبل
 .إىل تحسير  ف 

 

اتيجية . ب  ي تمت بها االستجابة عىل العنف ضد النساء    االستر
ة الممتدة ما  من أجل تقييم ومراجعة شاملة للكيفية الت  خالل الفب 

استخالص الممارسات الجيدة بشكل جماعي    و ،  النفاد لحدود اليومحبر     1الخاص بالعنف ضد النساء   13-103بير  دخول قانون  

ي المستقبل،  
ي تحتاج إىل تحسير  ف 

ي استجابة جميع القطاعات المعنية، وكذلك التحديات والمجاالت الت 
تم إنجاز سلسلة من  ف 

اللقاءات  االجتماعات   مختلف خاليا التكفل بالنساء ضحايا  ، و  المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الجهوية و مع اللجن  و 

السلطات العمومية المحلية    ممثىلي باإلضافة إىل مجموعة من اللقاءات الفردية مع    العنف من داخل مختلف القطاعات المعنية،

ي   -النيابة العامة والقضاء-العدل  ، األمن ،  الصحة)العاملة عىل العنف الممارس تجاه النساء و الجهوية،  
  ( لتعليم، ا التعاون الوطت 

المعنيير    الخواص  الفاعلير   اللقاءات  و  كما شملت  محاميات، صحفيير   و  محامير   من  النساء  الممارس ضد  العنف  بقضايا 

ي من مختلف مناطق المغرب
 : )انظر الجدول أدناه(  . صحفيات باإلضافة إىل ممثىلي جمعيات المجتمع المدن 

 

 

وع .2 ي هذا المشر
كاؤنا ف   شر

 

اللقاءات التشاورية المنظمة عىل طيلة   التقرير كخالصة للعديد من  ي هدا 
ة الممتدة ما بير   يأن 

  يوليوز إىل    2021من ماي  الفب 

ف2022 ي أشر
اكة مع ست  ت، و الت  منظمات غبر حكومية محلية من مختلف مناطق المغرب:    ة عىل إنجازها منظمة إمرة بشر

. )شيشاوة( مؤسسة النواة للحقوق و التنمية)ورزازات(؛    فيدرالية رابطة حقوق النساء)الحاجب(؛    جمعية أمل للمرأة و التنمية

ية)تازة(،  جمعية تفعيل المبادرات  ؛))أكادير جمعية صوت النساء المغربيات)العرائش( و  جمعية المحصحاص للتنمية البشر

 
يف رقم . ظهبر يةالمملكة المغرب 1 ي  1.18.19شر

اير  22) 1439جمادى الثانية  5الصادر ف  المتعلق بمكافحة العنف ضد  103.13( بإصدار القانون رقم 2018فب 
 النساء. 
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ي يمثلها مختلف المشاركير  و المشاركات .3
 األماكن الت 

 

 

 

 

وع    جدول تفصيىلي لمختلف اللقاءات المنظمة ضمن هدا المشر
يكة )عالمات زرقاء( ، مع   إنجاز تم  ي ست مناطق بالمغرب حيث توجد المنظمات غبر الحكومية الشر

البحث العمىلي ف 
 مدينة وبلدة وقرية )عالمات حمراء(.  25مشاركير  من 
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  . منهجيةوالالمقاربة  .4

 :  م  األساس المفاهي . أ 

ي هدا العمل عىل  
 
ا للمعايبر الدولية،  للعناية الواجبة من طرف الدولة اتجاه النساء   الخمسة  الواجباتارتكزنا ف

ً
"العناية الواجبة"    إلبراز ، وفق

ي االستجابة لحاالت العنف ضد النساء  
 
: والمتمثلة ف ي

 
 ف

 ؛الوقاية من العنف .1

 من العنف؛  حماية النساء .2

3.   
 
 ؛ العنف قضايا التحقيق ف

 ؛معاقبة مرتكب   العنف و المتابعات   .4

ر  .5  . لفائدة الضحايا جت  الض 

 

وع  . ب  مراحل إنجاز المشر

ي    للعناية الواجبة من طرف الدولة اتجاه النساء  الخمسة  الواجباتأخدا بعير  االعتبار  
يكة ف  المذكورة أعاله، سعت الجمعيات الشر

وع   ي تم وضعها من طرف السلطات المحلية،    / و مختلف التداببر المحددة واإلجراءات الملموسة المتخذة    الستخالص هدا المشر
أو الت 

ي تعتب  جديدة ومختلفة، أي لم يتم التخطيط  
ة المدروسة. خاصة التداببر أو اإلجراءات الت 

لالستجابة للعنف ضد النساء، خالل الفب 

ي مقاربو من أجل ذلك تم اعتماد    .مارسات جيدةلها أو ممارستها من قبل، ويمكن اعتبارها م
" و "التغيبر األكبر  التفاعىلي "الحوار    ت 

: . 2أهمية"   و ذلك عب  مرحلتير 

  استجابة الفاعلي   العموميي   للعنف الممارس ضد النساء
 
 .المرحلة األوىل: تقاسم وتقييم الممارسات الجيدة ف

السلطات   طرف  من  وضعها  تم  ي 
الت  الملموسة  واإلجراءات  الجديدة  التداببر  بتحديد  والمشاركات  المشاركون  قام  أوىل،  كخطوة 

حبر  النفاد لحدود اليوم    103-13الممتدة ما بير  دخول القانون  المحلية، من أجل اإلجابة عىل العنف الممارس اتجاه النساء خالل  

ي التعامل مع ملفات النساء ضحايا العنفتحديات الحجر الصحي  بعير  المراعات، خصوصية و   أخدا 
ي كانت مرحلة استثنائية ف 

و    الت 

ي  سواء  ،  التداببر واإلجراءاتعرفت بلورة مجموعة من  
أعطت    و تم إقرارها بشكل رسمي أو جاءت بفعل الممارسة العفوية واليومية،  الت 

 .. 3  مفعوال إيجابيا ويمكن اعتباره كممارسات ناجحة

وع، بتأطبر نقاشات اعتمادا عىل سلسلة من األسئلة مستمدة  ن اجل ذلك، م ي هدا المشر
يكة ف  قامت الجمعيات الغبر حكومية، الشر

" و منهجية "التغيبر األكبر داللة".    الحوار " من منهجية ي  المنهجيات  و هي  التفاعىلي
تمكن من تحويل االنتباه عما الدي لم ينجح  الت 

تحفز عىل توسيع الحوار ما بير     كما ل ما كان فعاال بشكل يمكنه إلهامنا عىل مواصلته وتطويره مستقبال.  من أجل تقدير واكتشاف ك 

 مختلف الفاعلير  بشكل نظمي الستخالص كل اإلمكانيات الناشئة. 

ة وضع خطة عمل لتنفيذ استجابة أفضل حول العنف ضد النساء بناًء عىل الدروس  المرحلة الثانية:    . المستفادة خالل هده الفتر

خطط عمل محلية عبارة  بصياغة   المشاركون والمشاركاتالتشاورية، قام مختلف اللقاءات  خاللالدروس المستخلصة  انطالقا من 

المرتبطة  تلك ، )سواء المتعلقة بكل قطاع عىل حدة أو قائمة مفصلة ومدققة من التداببر المعينة واإلجراءات الملموسةعن  

 
من أجل التعرف أكثر على هده المنهجيتان باإلضافة إلى منهجيات    " في التغيير "مدى إسهامنا  يمكن االضطالع على دليلنا العملي باللغة العربية   2

 :  موقع منظمة امرأة اإللكتروني أخرى. و دلك على
content/uploads/doc/Livre_MRA_site.pdf-https://mrawomen.ma/wp   

"  بالمغرب  19-فرص: أية إجابة على العنف ضد النساء خالل جائحة كوفيد من أجل تحويل المعيقات إلى " أنظر تقرير منظمة امرأة  3

content/uploads/doc/Meillieures%20pratiques%20VFF%20et%20COVID%20Ar.pdf-https://mrawomen.ma/wp   
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ا بهدف  (، و نظم محليةك  ها بكيفية عمل و ات بير  الجهات الفاعلة بالعالق
ً
ي يجب القيام بها أو عدم القيام بها من اآلن فصاعد

الت 

 و ذلك عىل مستوى:   تحسير  االستجابة حول العنف ضد النساء. 

 ،  والقوانير  التنظيمية و المساطبر اإلجرائية السياسات،   •

 . االشتغال. الممارسات، و الخدمات و طرق  •

وع، التوقف والمواصلة" من أجل تحديد اإلجراءات   كائنا المحليير  عىل تقنية " الشر من أجل تيسبر عملية التخطيط هاته، اعتمد شر

وع بالعمل بها.  ي يجب الشر
ي يجب إيقاف العمل بها لعدم جدواها أو تلك الت 

ي يجب مواصلة العمل بها وتلك الت 
 والتداببر الت 

  البحثالمشاركي   و الم . ت
 
 العمىل   شاركات ف

 قدر 
ا
ي ليكون تشاركًيا وشامًل

الفاعلير  من خالل  مجموعة متنوعة من بحيث يستهدف  اإلمكان،تم تصميم هذا البحث اإلجران 

المنظمات    من طرف التشاورية الجماعية    المقابالت و  تنظيم سلسلة من المقابالت الفردية  من أجل ذلك تم  .  مقاربة نظمية

يكة  ،  ةالستغبر الحكومية   نامجالشر ي هدا الب 
ي طورتها  ف 

وتوكوالت البحث التفصيلية الت  ا لب 
ً
شملت اللقاءات    . منظمة إمرأة، وفق

 : 103.13لقانون العاملير  بالمؤسسات العمومية المعنية بنفاد ا  و المشاركات المشاركير   العديد من

 ؛ 103.13جن محدثة بمقتض  القانون اللجن الجهوية و اللجن المحلية بصفتها ل •

المعنية  الخاليا    ممثىلي ، سواء بصفتهم الفردية أو  العموميةمن مختلف القطاعات  العموميير     و الفاعالت  الفاعلون  •

طة، الدرك(،    قطاع األمن  –بالتكفل بالنساء ضحايا العنف   العاملون و العامالت    النيابة العامة و العدل،  قطاع  )الشر

ي مختلف القطاعات  الصحة بقطاع  
باإلضافة لممثىلي و ممثالت  ،  بما فيهم المساعدات و المساعدين االجتماعيير  ف 

ي و  
...( أنظر الجدول المجتمع المدن  ي

 أسفله. بعض القطاعات األخرى المعنية من قبيل العدول و التعاون الوطت 

ي اللقاءات التشاورية
(    11لقاء فردي و    22اءا )لق  33من خالل  مشارك و مشاركة    314هده    شارك ف  مختلف  شارك فيها  لقاء جماعي

ي 
:  الجدولالقطاعات كما هو مبير  ف   التاىلي
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  البحث العمىل   المشاركي   و المشاركاتجدول تفصيىل  لمختلف 
 
 ف

 

 السلطات  الوصف   العدد 

 نواب الوكيل العام للملك؛  • مشارك و مشاركة   96

 نواب وكيل الملك؛  •

 أطباء/طبيات؛  •

؛  •  مساعدات اجتماعيات بالمستشف 

 ممثىلي المندوبية الجهوية للصحةح  •

طة؛  •  عمداء/عميدات شر

طة؛  •  ممثىلي خاليا استقبال النساء ضحايا العنف.من داخل الشر

 ممثىلي الدرك الملكي )مختلف المراتب(؛  •

ي التحقيق بمحكمة االستئناف؛  •
 قاض 

ي األحداث بالمحكمة االبتدائية؛  •
 قاض 

 قاضية بمحكمة  األشة  •

 مساعدات اجتماعيات بالمحاكم االبتدائية؛  •

 مساعدات اجتماعيات بمحاكم االستئناف؛  •

 ممثىلي نيابة التعليم؛  •

بية و التكوين؛  •  ممثىلي األكاديمية الجهوية للب 

؛  • ي
 ممثىلي التعاون الوطت 

 رئيسة مركز حماية الطفولة؛  •

 المحامير  و المحاميات؛  •

 المندوب الجهوي إلدارة السجون؛  •

 الجهوية لألوقاف و الشؤون اإلسالمية؛ ممثىلي المندوبية  •

 ممثىلي المندوبية الجهوي للشباب و الثقافة و اإلتصال؛  •

 ممثىلي جمعيات جمعيات غبر حكومية.  •

اللجن الجهوية للتكفل  
بالنساء واألطفال ضحايا  

 العنف
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وكيل الملك )رئيسات/رؤساء اللجنة المحلية   نواب/نائبات • مشارك و مشاركة   36
 للتكفل بالنساء و األطفال ضحايا العنف؛ 

 نائبة وكيل الملك بمحكمة األشة؛  •

 أطباء/طبيات؛  •

؛  •  مساعدات اجتماعيات بالمستشف 

طة؛  •  عمداء /عميدات شر

ضباط ممثىلي خاليا استقبال النساء ضحايا العنف من داخل   •
طة؛   الشر

؛  •  ممثىلي الدرك الملكي

ي التحقيق بمحكمة االستئناف؛  •
 قاض 

ي األحداث بالمحكمة االبتدائية؛  •
 قاض 

 مساعدات اجتماعيات بالمحكمة االبتدائية؛  •

؛  • ي
 ممثل التعاون الوطت 

 مساعدة اجتماعية بمركز حماية الطفولة؛  •

/ممثالت النيابة التعليم؛  •  ممثىلي

 ممثىلي جمعيات غبر حكومية.  •

اللجن المحلية للتكفل  
واألطفال ضحايا  بالنساء 

 العنف

رؤساء/رئيسات خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف )نواب و   • مشارك و مشاركة   32
 نائبات و كيل الملك(؛ 

 وكالء الملك؛  •

 رئيسات و رؤسات خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم؛  •

مساعدات اجتماعيات و مساعدين اجتماعيير  بالمحاكم   •
 االستئنافية؛ االبتدائية و 

•  .  منتدبير  قضائيير 

 كتاب الضبط بالمحكاكم.  •

 قاضيات و قضاة.  •

خاليا التكفل بالنساء ضحايا  
العنف من داخل المحكمة  
 )النيابة العامة و المحكمة( 

 رؤساء/رئيسات خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف باألمن؛  • مشارك و مشاركة  4

 رؤساء الضابطة القضائية.  •

ي و  •
 مفتشات ؛ مفتشر

طة و الدرك  •  ممثىلي خاليا التكفل بالنساء من داخل الشر

خلية التكفل بالنساء ضحايا  
طة و   العنف من داخل الشر

 الدرك 

مساعدات و مساعدين اجتماعيير  بخاليا التكفل بالنساء ضحايا   • مشارك و مشاركة  5
 العنف عىل مستوى المستشفيات 

 قطاع الصحة 
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 النيابة العامة بمحاكم اإلستئناف و المحاكم اإلبتدائية؛ ممثىل   • مشارك و مشاركة  136

 رؤساء خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف من داخل المحاكم؛  •

 قضاة بالمحكمة االبتدائية؛  •

 مساعدات اجتماعيات بالمحاكم؛  •

مساعدات اجتماعيات بخاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف عىل   •
 مستوى النيابة العامة؛ 

 الضبط بمحاكم اإلستئناف و اإلبتدائية؛ كتاب  •

؛  •  أعوان قضائيير 

؛  •  ممثىلي الدرك الملكي

 رؤساء خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف من داخل األمن؛  •

طة القضائية؛  •  ممثالت و ممثىلي الشر

؛  • ي
 مساعدات اجتماعيات بالتعاون الوطت 

 ممرضات؛  •

 ممثىلي خالليا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمستشفيات؛  •

 ثلة المندوبية الجهوية للصحة؛ مم •

 مساعدات اجتماعيات بالمستشفيات؛  •

 ممثىلي اللجن الجهوية للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان ؛  •

 ممثىلي و ممثالت الجمعيات الغبر حكومية؛  •

 محامير  و محاميات؛  •

 ممثىلي قطاع التعليم؛  •

 صحافيير  و صحافيات؛  •

 السلطات المحلية؛  •

 عدول؛  •

؛ ممثىلي و ممثالت المجلس  •  العلمي

 مستشارات جماعيات؛  •

ما   موائد مستديرة و ندوات
بي   مختلف الفاعلي    

  
 
 العموميي   و المجتمع المدن

 مختلف السلطات  • مشارك و مشاركة  5

 غبر رسمية   ات لقاء

 مجموع المشاركير  و المشاركات  مشارك و مشاركة  314
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II.  ي استجابة الفاعلير  العموميير  للعنف    جدول تلخيضي ألهم
الممارسات الجيدة ف 

 الممارس ضد النساء 
 

 التغيت   لتغيت  لالهدف الخاص  تغيت  للالنتائج و التأثت  الملموس 
 

 

 قطاع الصحة
ي   •

وط العمل و بالتاىلي ف 
ي شر
لوحظ تحسن ف 

جودة االستقبال و إيالء النساء باالهتمام و 
 ؛ بالوقت االزم

ي طلب خدمات الصحة من طرف  •
تزايد ف 
 ؛ النساء 

ي   •
ية المتخصصة و الت  ي الموارد البشر

تزايد ف 
ي مجال العنف ضد النساء 

ة ف   ؛ لديها خب 

المستشفيات   • مكتب  أحد  النعدام  نظرا 
خاص و الضطرار المساعدة استقبال نساء 

ا عىل  قادرا  غبر  أكبر  ل  استقبأخريات كان 
واحدة  من أصبح    امرأة  حاليا  مرة،  ي كل 

ف 
ل    بمقدوره الخدمات  ي    3تقديم 

ف  نساء 
 . نفس الوقت

 توفبر ظروف جيدة لالستقبال  •

متفرغ  • و  متخصص  ي  بشر طاقم  توفبر 
 .فالستقبال النساء ضحايا العن

العنف   • ضحايا  النساء  اختالط  عدم  ضمان 
ي المرض  

 . مع باف 

النساء  • باستقبال  خاصة  مكاتب  تخصيص 
العنف   بعضها  ضحايا  المستشفيات،  بمعظم 

اجتماعيات  كلفت   فقط  مساعدات  للتكفل 
  البعض القليل  . باستقبال النساء ضحايا العنف

  للتكفل طبيبة  من هده المكاتب حيث تم تعيير   
 . باستقبال النساء ضحايا العنففقط 

 1التغيبر 
 

شهادة   • عىل  الحصول  من  النساء  تمكير  
الحاجة   دون  اعتداء  بوقوع  تقر  طبية 

طة أو النيابة العامة.   للمرور عب  الشر

بالعنف   • الخاصة  الطبية  للشهادة  أصبح 
 .  ضد النساء قوة إثباتية أكبر

من   • العنف  ضحايا  النساء  جميع  تمكير  
 وقوع االعتداء.  تظهر شهادة طبية 

بالعنف ضد   • الخاصة  الطبية  الشهادة  تميبر  
ي الشهادات األخرى. 

 النساء عن باف 

•  

لنساء  أصبحت بعض المستشفيات تمنح أيضا ل •
طةال شهادة    القضائية،  مرافقات من طرف الشر

طي  طبية  
للشر منحها  عىل  االقتصار  بدل 

تعنونها  المرافق   أصبحت  "لها كما  شهادة  ب 
عىلاالعتداء"   االقتصار  "شهادة    تسمية  بدل 

 . طبية"

 2التغيبر 
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ي تلجأن للخلية تحصلن   •
جميع النساء اللوان 

المكلف/ة   الطبيب/ة  من  ورقة  عىل 
بالخلية، هده الورقة تضمن لهن الحصول  
ي  
مجان  بشكل  الخدمات  جميع  عىل 

 السكانر...( )الفحص، الراديو، 

الفتيات   • و  النساء  عدد  ارتفاع  تسجيل 
ضحايا العنف الوافدات عىل خلية التكفل  

 بالنساء ضحايا العنف 

•  

مختلف   • من  العنف  ضحايا  النساء  تمكير  
 الخدمات الصحية بالمجان.  

الصحة   • وزارة  دورية  عىل  تفعيل 4بناءا  تم 
الصحية   الخدمات  لجميع  للنساء  المجانية 

ي ضحايا العنف  
بمجموعة من المستشفيات ف 

 مختلف المناطق  
 3التغيبر 

من   • النساء  من  العديد    اللجوء تمكن 
لمصالح األمن بعد حصولهن عىل الوثائق  

 .  االزمة من المستشف 

تمكير  النساء من الوثائق االزمة للتمكن من   •
 التوجه للعدالة بأشع وقت. 

تبسيط اإلجراءات اإلدارية ببعض المستشفيات   •
 4التغيبر  لفائدة النساء ضحايا العنف. 

غبر   • العنف  ضحايا  النساء  أصبحت 
للتوجه   اإلثنير   يوم  بانتظار  ملزمات 
 للمستشف  و للحصول عىل شهادة طبية. 

رفع من فرص النساء ضحايا العنف إلثبات  •
المعتدي متابعة  بالتاىلي  و  خاصة   العنف 

حيث   الجنسية  االعتداءات  ضحايا 
و   آثار  اختفاء  قبل  تتم  المعاينة  أصبحت 

 . معالم االعتداء الجنشي 

من  • النساء  تمكير   و  المساطر  تشي    ع 
ي كل وقت 

 الخدمات الصحية ف 

دالة عىل   • قرائن  العنف و  أثار  ي 
تفادي تالشر

 وقوع العنف. 

أي   • ي 
ف  الطبية  الشواهد  من  النساء  تمكير  

 .  وقت لجأن فيه للمستشف 

المستشفيات  إقرار   • من  المداومة  العديد  نظام 
ضحايا طيلة   النساء  تمكير   مع  األسبوع  أيام 

الشهادة الطبية حت  أيام السبت و  العنف من  
 األحد. 

 5التغيبر 

مع   • بالهاتف  التنسيق  السهل  من  أصبح 
أو   النساءالمساعدة االجتماعية من طرف  

الضيق   ي 
الزمت  الحبر   وتفادي  الجمعية 
 .  لتواجد المساعدة بالمستشف 

من   • تستفدن  النساء  من  أكب   عدد  أصبح 
عب   المرور  من  لتمكنهن  المجانية 

االجتماعية و    المساعدة  السبت  أيام  حت  
 األحد و العطل. 

ي شكايات النساء بخصوص العنف الدي   •
تلف 

ي  تعرضن له مع االضطالع عىل  
الخدمات الت 

 توفرها لهن المستشفيات. 

ة التدخل و تقديم الخدمات   • ي وثبر
التشي    ع ف 

للنساء ضحايا العنف من طرف المساعدات 
ي أي وقت. 

 االجتماعية ف 

تمكير  النساء من الحصول عىل رقم هاتف   •
المساعدة االجتماعية المسؤولة عن الخلية  

ونية  بقرا • ر من وزارة الصحة تم اعتماد بوابة إلكب 
العنف مع وضع   التبليغ عن  النساء من  تمكن 

 تطبيق خاص بالمساعدات االجتماعيات. 

•  http://stoplaviolence.sante.gov.ma 
 6التغيبر 

 
انية لفائدة النساء ضحايا العنف 2020شتنب   21بتاري    خ  74حة عدد دورية وزارة الص 4  . القاضية بتخصيص مبر 

http://stoplaviolence.sante.gov.ma/Home/programme
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دون   معها  والتواصل  الحاجة  بالمستشف  
 لتنقل. ل

العنف   • ضحايا  النساء  بعض  أصبحت 
طبيب   مع  التتبع  و  معاينة  عىل  قادرات 

ي 
 نفسان 

أصبح بعض النساء قادرات عىل الحصول   •
 . عىل شواهد طبية تثبت العجز النفشي 

العنف من   • النساء ضحايا  المعاينة و  تمكير  
و   التتبع العقلية  األمراض  طبيب  لدى 

 النفسية.  

ألطباء   • اإلقليمية  المستشفيات  بعض  تعيير  
و   العقلية  األمراض  ي 

ف  متخصصير   قاريير  
 7التغيبر    النفسية. 

 النيابة العامة( و   )القضاءالمحكمة 
المساعدات • و  المرافقات   أصبحت 

النساء   مرافقة  عىل  قادرات  االجتماعيات 
و  مستمر  بشكل  للمحاكم  العنف  ضحايا 

 دون أية عراقيل.  

تمكير  عدد كببر من المرافقات من مواكبة   •
ي تمر منها النساء ضحايا  

جميع المراحل الت 
 . العنف بالمحاكم مع تقديم لهن المساعدة

مرافقة  • إجراءات  و  مساطر  تسهيل 
  لعنف للمحاكم. الجمعيات للنساء ضحايا ا 

العامة  وضع   • المحاكم  النيابة  قاعدة ببعض 
المساعدات  و  بالمرافقات  خاصة  بيانات 

بااالجتماعيات   مع العامالت  لجمعيات 
بهن خاصة  بطاقات  من  لتسهيل    تمكينهن 

 مرافقتهن للنساء. 
 1التغيبر 

مع  • العامة  للنيابة  أكب   تفاعل  تسجيل  تم 
 الموقع. الشكايات الموضوعة عن طريق 

أصبح بإمكان الجمعيات العاملة مع النساء  •
الراغبات   النساء  مساعدة  العنف،  ضحايا 
ي تقديم شكاية، عىل وضع شكايتهن من  

ف 
إمكانية   مع  موجز  وقت  الموقع  خالل 

 التتبع عن بعد. 

وضع   • من  العنف  ضحايا  النساء  تمكير  
 شكاياتهن دون الحاجة للتنقل. 

العن • عىل  العاملة  الجمعيات  ف  تمكير  
ضحايا   النساء  و كدا  النساء  ضد  الممارس 
العنف من مختلف المعطيات و البيانات و  
المعلومات القانونية المتوفرة لفائدة النساء 

 ضحايا العنف بالجهة. 

بالنساء بعض  وضع   • للتكفل  الجهوية  اللجن 
شكايات  بتتبع  خاصا  موقعا  العنف  ضحايا 

 :  نموذج   النساء ضحايا العنف
www.alhimaya.ma  2التغيبر 

يعتب  كوسيلة   • المراقبة  ات  الكامبر تواجد 
يمكن   و  بالمحكمة  العاملير   عمل  لمراقبة 
أيضا للنساء ضحايا العنف من الرجوع إليها  

تعرض حالة  ي 
ي حالة    ف 

ف  أو  المعتدي  لهن 
ورة الجلسات.   عدم رضائهن عن صبر

تسجيل جميع اإلجراءات و الرجوع لها عند   •
ورة.   الض 

ي عمل المحاكم.  •
 تقوية الشفافية ف 

قاعات الجلسات بعض المحاكم لتزويد   •
ات المراقبة    بكامبر

 3التغيبر 

متابعة  • من  مكن  الضحايا  بشهادة  أخد 
ي جريمة التحرش  . مرتكت   الجنشي

ي معرفة جميع الحقوق   •
إعمال حق النساء ف 

 المخولة لها بقوة القانون. 
وع   • بالنشر العاملير   العامة  بعض  بإخبار يابة 

االنتصاب   ي 
ف  بحقهن  العنف  ضحايا  النساء 

ي قضاياهن  
ي حالة عدم توفرهن  كشاهدات ف 

ف 
 4التغيبر 

http://www.alhimaya.ma/
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اعتماد  تجاوز عائق انعدام الشهود من خالل   •
 أقوال الضحية كشهادة عىل وقائع العنف. 

المطالبة   بإمكانية  إخبارهن  مع  شهود  عىل 
ي دعوى مستقلة فيما بعد

ي ف 
 .بحقهن المدن 

تقلص عدد حاالت تكرار العنف من طرف   •
أمام   تعهد  منهم  أخد  الدين  المعتدين 

 النيابة العامة. 

ضد   • الممارس  العنف  إثبات  سبل  توسيع 
النساء و األخذ بتعهد المعتدي و لو الشفهي 
جريمة   لقيام  كإثبات  العامة  النيابة  أمام 

 العنف. 

لتخويف   • العامة  النيابة  سلطة  اعتماد 
المعتدين من ارتكاب و تكرار العنف خاصة  

ي غياب اإلثبات.  
 ف 

وع بعض   • عىل اعتماد    العاملير  بالنيابة العامةشر
للضحية  ت التعرض  بعدم  أمامها  المعتدي  عهد 

 من أجل إثبات أي واقعة عنف مستقبلية. 
 5التغيبر 

إلحدى   • الملك  نواب  أحد  تتبع  إطار  ي 
ف 

الملفات حيث تنازلت الزوجة عن حقوقها  
زوجها،   النقضلفائدة  لمحكمة   مذكرة 
ورة   وط تطالبها بض  أخذ بعير  االعتبار الشر
 المدعية عن حقها. المرافقة لتنازل 

العنف   • للنساء ضحايا  اآلمنة  وط  الشر توفبر 
 من أجل مواصلة شكايتهن بالمعتدي

بعض   • ي 
ف  للتحقيق  الملك  نواب  بعض  فتح 

النساء  من طرف  الشكاية  عن  اجع  الب  حاالت 
ضحايا العنف للتأكد من عدم و قوعهن ضحية  

 از أو الضغط لسحب شكايتهن. التهديد أو االبب   
 6التغيبر 

بعض   • معالجة  ي 
ف  الشعة  تسجيل  تم 

ي التدخل
 الملفات و فعالية أكبر ف 

الضابطة   • انتباه  إلثارة  المراسلة  لون  اعتماد 
إيالئه   و  الملف  لخصوصية  القضائية 

 األولوية و العناية الخاصة. 

من   • الموجهة  للمراسالت  مغاير  لون  اعتماد 
و   القضائية  للضابطة  العامة  النيابة  طرف 
العنف   بملفات  الخاصة  بالتعليمات  المرتبطة 

 ضد النساء. 

 7التغيبر 

توحيد معالجة الملفات الخاصة بالعنف و   •
ي الملفات المشابهة 

   أخد نفس اإلجراءات ف 

ي معالجة الملفات و عدم تراكمها •
 الشعة ف 

ي  تعز  •
ف  العامة  النيابة  قضاة  لدة  ة  الخب  يز 
 التعامل مع ملفات العنف ضد النساء 

  التفرغ و التعامل مع الملفات بنفس التوجه.  •

تتبع إجراءات البحث و دراسة المحارص  من   •
 طرف نفس األشخاص

العنف  يا  خال   يةغالب • ضحايا  بالنساء  التكفل 
العامة   للنيابة  للعمل  ائب نعينت  التابعة  فقط  ا 

.  لخلية و هو رئيس اللجنة المحليةامن داخل  

 بعضها تخصص أزيد من نائب واحد. 
 8 التغيبر 

تواجهها   • ي 
الت  الصعوبات  بعض  تقليص 

توجههن   عند  العنف  ضحايا  النساء 
 للمحكمة

داخل   • العنف للمحكمة تسهيل ولوج النساء ضحايا   • من  بسهولة  التنقل  من  النساء  تمكير  
عب    محكمة  المحكمة  بباب  طي 

شر تعيير  
النساء و مساعدتهن  االستئناف مهمته توجيه 
التشوير   إشارات  وضع  أو  للخلية  للوصول 

 واضحة. 

 9التغيبر 

العنف   • ضحايا  النساء  اضطرار  عدم 
ي قضايا أخرى؛

 
 لالحتكاك بمتقاضير  ف

إعطاء الوقت االزم و العناية االزمة لملفات   •
 العنف ضد النساء

المحاكم تخصص   • يوم األربعاء  أصبحت بعض 
النساء ضحايا   ملفات  ي 

 
ف فقط  البت  أجل  من 

 العنف. 
 10التغيبر 
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خصصون وقتا أكب  للنساء أصبح القضاة ي •
 ضحايا العنف 

تقدمن   • العنف  ضحايا  النساء  أصبحت 
تضيحاتهن بأريحية أكبر من حيث الوقت  

 و الحضور. 

عىل   • اإليواء  مراكز  حصول  خالل  من 
)شكاية،   الرسمية  القانونية  الوثيقة 

...( أصبحت مراكز اإليواء   توفر وقتا  محض 
  تقدم الخدمات القانونية االزمة لهن كببر و 

محاولة   ي 
ف  الوقت  إلضاعة  الحاجة  دون 

عىل   بقضية الحصول  الخاصة  الوثائق 
الضابطة   لدى  لدى المرأة.  أو  القضائية 

 . النيابة العامة

اإليواء   • مراكز  الخدمات  من  تمكير   تقديم 
النيابة   طرف  من  الموجهات  للنساء  االزمة 

 . العامة بشعة و بدقة

اإليواء من محارص    • مراكز  العامة  النيابة  تمكير  
بالنساء  الخاصة  الشكايات  نسخ  و  االستماع 
هده   عىل  إحالتهن  يتم  ي 

اللوان  العنف  ضحايا 
 راكز من أجل اإليواء. الم

 11التغيبر 

ارتياح النساء الضحايا العنف و تمكنهن من   •
، خالل الجلسات عن   الحديث بحرية أكب 

  . جميع تفاصيل االعتداء 

ضحايا  • النساء  وخصوصية  شية  ام  احب 
االعتداءات  ضحايا  خاصة  و  العنف 

 الجنسية. 

خاصة  • لفضاءات  المحاكم  بعض  توفبر 
 ضحايا العنف. باستقبال النساء 

 
  

 12التغيبر 

العنف   • النساء ضحايا  مجموعة مهمة من 
بفضل  حوائجهن  جاع  اسب  من  تمكن 

 ؛ مرافقة الجمعية لهن

وجود   • كان  الحاالت  من  مجموعة  ي 
ف 

لها   دعامة  بمثابة  المرأة  مع  المرافقة 
تعرضها   دون  حال  المعتدي كما  لمواجهة 

 للعنف من طرفه. 

عملية   • تتبع  و  رصد  من  الجمعيات  تمكير  
جاع   اسب  أو  الزوجية  لبيت  النساء  إرجاع 

 حوائجهن بهدف تحسينها. 

تقديم المرافقة للدعم النفشي للنساء خالل   •
و   حوائجهن  جاع  عىل  اسب  مساعدتها 

عدم   من  التأكد  مع  المعتدي  مواجهة 
طرف  من  أو  طرفه  من  لالعتداء  تعرضهن 

 أشته. 

السماح للمرافقة العامالت بمراكز االستماع أو   •
سواء   العنف  النساء ضحايا  بمصاحبة  اإليواء، 

ي حالة  
ي حالة    إرجاع المرأةف 

لبيت الزوجية أو ف 
جاع الحوائج    اسب 

 13التغيبر 

عىل  • قادرات  النساء  من  العديد  أصبحت 
تقديم تضيحاتهن بلغتهن مما يساعدهن 
عىل التعببر بدقة أكبر و استيعاب مجريات 

 المحاكمة بشكل صحيح. 

ي العادلة للنساء ضحايا   •
وط التقاض  توفبر شر

 العنف
القضائية • الدوائر  بعض  النساء ضحايا    ،تمكير  

االستعانة من  بالعربية،  ناطقات  الغبر   العنف 
بالدائرة   المحاكم  جميع  نموذج  جم  بمب 

 القضائية بأكادير 
 
 

 14التغيبر 
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طة و الدرك   الشر
الشكايات  • بعض  معالجة  تتم  أصبحت 

ويتم اتخاد التداببر االزمة فيها بشعة أكبر 
 .  وبشكل استعجاىلي

اكمة.  •  تجاوز العدد الكببر من الشكايات المب 

 . تدببر الشكايات بشكل استعجاىلي  •

ضحايا   • بالنساء  الخاصة  الشكايات  ي 
ف  البث 
،   أكبر شعة  بالعنف   )مرافقة النساء للمستشف 

 التنقل لمكان وقوع العنف...( 
 1التغيبر 

ي بعض الحاالت   •
طة ف  تم تسجيل تنقل الشر

و   به  العلم  بمجرد  العنف  وقوع  لمكان 
للنيابة    باعتماد  الشفهية  التعليمات  فقط 

االستماع   من  النساء  تمكير   مع  العامة، 
والمرافقة للمستشف  إن اقتض  األمر ذلك  

 . . أو توفبر مكان لإليواء 

ضحايا   • بالنساء  التكفل  وط  شر تحسير  
 العنف

التكفل الفوري بالنساء ضحايا العنف كمرافقة  •
اإليواء   توفبر  الصحة،  لمصالح  النساء 

 للمحتاجات 
 2تغيبر ال

محارص    • مضامير   ي 
ف  ي  نست  تطور  تسجيل 

معطيات  تشمل  أصبحت  بحيث  الدرك 
 عن وقائع العنف أكبر تفصيال.. 

التضي    ح   • من  العنف  ضحايا  النساء  تمكير  
بوقائع العنف و الحديث عن وقائع يصعب  

 ل. ارجلالحديث عنها ل 

بنساء  • تستعير   أو  عينت  الدرك  مراكز  بعض 
دركيات لتحرير المحارص  الخاصة بالعنف ضد  

واحدة  النساء  دركية  عينت  المراكز  بعض   ،
 . للقيام بهده المهمة. 

 3التغيبر 

ي مضامير  و الوقائع   •
ي ف  مالحظة تطور نست 

طرف   من  المحررة  المحارص   ي 
ف  الواردة 

مقارنة   اإليواء  مراكز  داخل  من  طة  الشر
طة.  بتلك   المحررة من داخل مركز الشر

تسجيل انفتاح أكبر للنساء ضحايا العنف   •
تعرضن   الدي  العنف  وقائع  للحديث عن 

 له. 

اإلجراءات   • تسهيل  و  النساء  تنقل  تفادي 
 .عليهن

البدء بأخذ بعير  االعتبار الوضعية النفسية   •
 . للنساء ضحايا العنف

اإليواء   • لمراكز  المناطق  ي بعض 
طة ف  تنقل الشر

ي حالة عدم  
، ف  ألخد الشكايات و تحرير المحارص 

 قدرة المرأة ضحية العنف عىل التنقل. 
 4التغيبر 

النساء  • عدد  ي 
ف  ملحوظ  تناقص 

 المطرودات من بيت الزوجية. 
ضمان حماية أكب  للنساء و عدم تعريضهن   •

يد.   للتشر
طة ببعض   • وع الشر ي إبعاد األزواج  شر

المناطق ف 
اع   الب   ة  فب  خالل  الزوجية  بيت  عن  المعتدين 

ي مع إرجاع النساء لبيت الزوجية
 .القانون 

 5التغيبر 

ي إجراءات البحث.  •
 تسجيل تحسن ف 

بفضل  • المتابعات  عدد  ي 
ف  ي  نست  ارتفاع 

تقنيات  عب   عليه  المحصل  اإلثبات 
 التكنولوجيا. 

القدرة • البحث و  عىل الحصول عىل    تعميق 
 إثبات لوقوع العنف. 

اعتماد   • خالل  من  اإلثبات  وسائل  توسيع 
التدقيق   التواصل مع  المعلومات و  تكنولوجيا 

ي التفاصيل. 
 أكبر ف 

 6التغيبر 
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العنف   • ضحايا  للنساء  أكبر  حماية  توفبر 
از و   الجنشي و عدم وقوعهن ضحايا االبب  

 التهديد للتنازل عن شكاياتهن.. 

ي   •
ف  البحث  إجراء  اإلجراءات وضمان  تشي    ع 

 وقت أشع. 

االعتداءات  • ي  مرتكت  إفالت  عدم  ضمان 
 الجنسية من العقاب. 

االعتقال  • ي 
ف  المناطق  بعض  ي 

ف  طة  الشر وع  شر
ي جرائم العنف الجنشي مع  

الفوري للمعتدين ف 
ا الحراسة  تحت  خالل  متابعتهم  لنظرية 
 إجراءات البحت نموذج شيشاوة. 

 

 7التغيبر 

ي كفاءات  •
ف  تحسن  و  أكبر  فعالية  تسجيل 

العاملير  عىل قضايا العنف ضد النساء من 
طة القضائية  داخل الشر

مواكبة   • من  القضائية  طة  الشر تمكير  
المساطر  و  القوانير   ي 

ف   المستجدات 
المرتبطة   الجيدة  الممارسات  و  اإلجرائية 

 بالعنف ضد النساء

طة   • الشر لعنارص  مستمرة  تكوينات  توفبر 
النساء  العنف ضد  ي مجال محاربة 

القضائية ف 
 من طرف المصالح المركزية و كدا الجهوية

 8التغيبر 

ي العمل عىل ملفات  •
تسجيل تنظيم أكب  ف 

 العنف،

ي طريقة   •
افية ف  تعامل  استجابة أفضل و احب 

ضحايا   النساء  مع  طة  الشر عنارص  بعض 
 العنف. 

للنساء  • االستماع  محارص   بعض  أصبحت 
 تشمل معطيات أكبر دقة. 

من   • العنف  ضحايا  للنساء  استقبال  توفبر 
 طرف ضابطات مؤطرات. 

معالجة   • و  النساء  استقبال  ي 
ف  التخصص 

 ملفات العنف؛

ضد   • العنف  ملفات  معالجة  ة  وثبر تشي    ع 
 النساء. 

طة   • الشر دوائر  مجموعة  طيات تعيير     لشر
 معالجة ملفات العنف ضد النساء. مكلفات ب

 9التغيبر 

ي   •
ارتفاع عدد النساء ضحايا العنف الالن 

طة.   تلجأن للشر

تشي    ع إجراءات البحث والتحقيق   •
 بخصوص ملفات العنف ضد النساء. 

طة   • الشر ألفراد  مالئمة  عمل  وط  شر توفبر 
خلية   داخل  من  بالنساء العاملير   التكفل 

ة   ضحايا العنف خالل هده الفب 

تمكير  النساء من التحدث و ضمان راحتهم  •
ي  
بباف  لالحتكاك  تعريضهن  عدم  و  النفسة 

 .الوافدين عىل مراكز األمن

ضحايا  • للنساء  االستماع  خليا  بعض  إحداث 
فضاء طة  الشر مصالح  داخل  من   اتالعنف 

وط االزمة   خاص لعملها متوفر عىل بعض الشر
 الستقبال النساء. 

 10التغيبر 

محارص    • ي 
ف  أكبر  تفاصيل  و  أكبر  دقة 

ضحايا   األمازيغيات  للنساء  االستماع 
 العنف

اختيار   • تمكير  النساء من تقديم شكاياتهن بلغتهن  • من  جمير  
بالمب  المراكز  بعض  استعانة 

بالمركز من أجل   المرأة نفسها أو أحد العاملير  
 أخد أقوال النساء األمازيغيات. 

 11التغيبر 

التوجه   • عىل  قادرات  النساء  أصبحت 
دون   العنف  وقوع  بعد  ة  مباشر للدرك 

 الحاجة لالنتظار. 

ضحايا   • للنساء  االزمة  الخدمات  تقديم 
العنف من خارج أوقات العمل و خالل أيام  

 العطل

طرف   • من  الديمومة  التكفل بعض  إقرار  خاليا 
. بالنساء ضحايا العنف بالدرك   12التغيبر  الملكي

 النظم مجتمعة/التنسيق ما بينها/ العالقات ما بي   الفاعلي   
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افية أصبحت اللجنة تعمل بشكل أكبر   •  احب 

ي عمل اللجنة مع   •
اك أكبر للجمعيات ف  إشر

 التوسع عىل جمعيات أخرى. 

النساء  • الملفات  عىل  العمل  من  التمكن 
أكبر   مقاربة  خالل  من  العنف  ضحايا 
تشاركية بير  مختلف الفاعلير  العموميير  و  

 كدا الجمعيات. 

أصبحت اللجنة تعمل فعليا عىل الملفات   •
 من خارج اجتماعاتها الدورية 

جميع  هيك • اك  إشر وضمان  اللجنة  عمل  لة 
الجمعيات  فيهم  بما  اشتغالها  ي 

ف  الفاعلير  
 الغبر حكومية. 

ضمان و تحسير  أداء اللجنة الجهوية للتكفل  •
 .بالنساء ضحايا العنف

اللجنة  • أعضاء  من  مكونة  وظيفية  لجن  خلق 
اللجنة   عمل  أداء  لتحسير   بمراكش  الجهوية 
لجنة  و  اإليواء  لجنة  قبيل:  من    الجهوية 

 .المساعدة القضائية... 

حايا 
ض
ساء 

ل بالن
جهوية للتكف

ن ال
ج
الل

ف
العن

 

أعضاء  • جميع  بير   يوميا  مستمر  تواصل 
 اللجنة. 

واالستعجاىلي  • الفوري  التدخل  من  التمكن 
ي بعض الحاالت. 

 ف 

العنف   • قضايا  ي 
ف  أشع  بت  تسجيل 

الممارس ضد النساء مع تمكير  النساء من 
القطاعات  حماية أكب  من طرف مختلف  

 الحكومية. 

البث  • أجل  من  التواصل  عملية  تسهيل 
ي ملفات العنف ضد النساء 

 الشي    ع ف 

بير    • ما  مستمر  تواصل  و  تنسيق  ضمان 
 .مختلف أعضاء اللجنة

بعض   • بالنساء اعتماد  للتكفل  الجهوية  اللجن 
الحديثة  التواصل  تقنيات  عىل  العنف  ضحايا 

من أجل اشتغال اللجنة و  من قبيل الواتس آبن  
 اللجن الوظيفية التابعة لها. كدا 

 هناك معالجة للملفات بشكل موحد   •

الواجب   • الخدمات  تحديد  من  التمكن 
ي  
ها للنساء ضحايا العنف و الشعة ف  توفبر

و   الطبية  الشواهد  من  )التمكير   ها  توفبر
 توفبر اإليواء...(. 

كة   • المشب  المعالجة  و  الدائم  التواصل 
 .للملفات و إيجاد الحلول بشعة

ضحايا  • بالنساء  الفوري  التكفل  ضمان 
 العنف. 

حاجي  • عىل  المستمر  النساء لالضطالع  ات 
ضحايا العنف من خالل الجمعيات العاملة 

 معهن. 

حول   • الوطنية  للجنة  مفصلة  تقارير  لرفع 
 التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمنطقة. 

اجتماعات واضحة و قارة لضمان  وضع جدولة   •
و   القطاعات  لمختلف  التابعة  للخاليا  دورية 
اك   إشر مع  المناطق  ببعض  المحلية  اللجنة 

ي المجتمع 
 . المدن 

ساء 
ل بالن

حلية للتكف
ن الم

ج
الل

ف
حايا العن

ض
 

بعض   • تفادي  من  التواصل  ألية  مكنت 
ي تحول دون تشي    ع  

اإلجراءات اإلدارية الت 
للنساء  االزمة  الخدمات  تقديم  ة  وثبر

 ضحايا العنف. 

قناة للتواصل المستمر و المتواصل ما  خلق   •
ي  
ة البت ف  ي    ع وثبر

بير  مختلف المتدخلير  لب 
قضايا العنف ضد النساء و تمكير  النساء من  

 مختلف الخدمات. 

خلق مجموعات واتس أب للتواصل الشي    ع و   •
المحلية )قضاة    ا ي المستمر ما بير  أعضاء الخال 

التعليم،   الصحة،  درك،  طة،  شر عامة،  نيابة 
الغبر    التعاون للجمعيات  باإلضافة   ... ي

الوطت 
 حكومية(. 
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بالمناطق   • القرويات  النساء  بعض  اعتماد 
ي تبليغ  

المجاورة لمدينة تازة عىل الهاتف ف 
الجمعية بالعنف الدي تتعرضن له حيث  
قتام الجمعية بإحالة رسائلهن عىل النيابة  
مما   آب  الواتس  تطبيق  من خالل  العامة 
و   الفوري  التدخل  العامة من  النيابة  مكن 

ي هده الحاالت. 
 البت الشي    ع ف 

تنسيق جهود جميع المتدخلير  عىل القضاء   •  •
عىل العنف مع وضع آليات عمل واضحة و  
 جدولة زمنية لتفعيل كل ما يتم االتفاق عليه

 مع تحديد سبل التتبع. 

اتيجيات عمل من طرف وكالء الملك   • وضع اسب 
ي بعض اللجن مع وضع جدولة للتتبع تتمثل  

ف 
االمن،  )الصحة،   : عمومي قطاع  إرسال كل  ي 

ف 
رب  ع   تقارير  ي 

المدن  المجتمع  و كدا  التعليم...( 
سنوية تتضمن ما تم إنجازه من طرف كل قطاع  
للقضاء   عليها  المتفق  اتيجية  اإلسب  بخصوص 

ي الم
 نطقة. عىل العنف ف 

توجيه   • عىل  قادرات  الجمعيات  أصبحت 
ربط   و  حينه  ي 

ف  العامة  للنيابة  النساء 
االتصال بالعاملير  من داحل النيابة العامة 

ي أي وقت 
ي المداومة كل   ف 

ات ف  رغم التغيبر
 . شهر 

 

ضد   • العنف  عىل  العاملة  الجمعيات  تمكير  
التواصل   و  االتصال  من  و  النساء  المستمر 

أوقات  خارج  حت   العامة  بالنيابة  الشي    ع 
 .العمل

العامة   • النيابة  المناطقأصبحت  تزود    ببعض 
ي مجال العنف ضد النساء الجمعيات  

، العاملة ف 
الخاصة بفريق المداومة الشهرية    البياناتمن  

ي بداية كل شهر التابع للنيابة العام
 ، ف 

ق 
سي
التن

 

ي معالجة الملفات من   •
تسجيل شعة أكب  ف 

من   الشفهية  التعليمات  اعتماد  خالل 
 . النيابة العامة

امج  • الب  و  الخطط  بالنساء    وضع  للتكفل 
ك؛  ضحايا العنف بشكل مشب 

النساء  • ملفات  معالجة  ي 
ف  الشعة  ضمان 
 ضحايا العنف. 

لقاءات تواصلية  بمكناس  النيابة العامة  تنظيم   •
 القضائية. الضابطة  مع مستمرة 

حكومية   • الغبر  الجمعيات  عمل  تسهيل 
 لتقديم الخدمات للنساء ضحايا العنف. 

ي العديد من اإلجراءات من قبيل   •
سهولة ف 

جاع   اسب  كدا  و  البنوة  إقرار  إجراءات 
 الحوائج... 

و   • األمن  قطاع  بير   ما  التنسيق  تقوية 
بهدف   المحلية  حكومية  الغبر  الجمعيات 
ي ملفات ضحايا 

تشي    ع تدخل رجال األمن ف 
 العنف الواردات عىل الجمعيات. 

أرقام جمعيات من  ، الاألمن  ا يخال بعض  تمكير    •
رؤساء  الضباط  لتسهيل    الخاليا   هواتف 

 من االتصال المباشر بهم.  االتصال المباشر بهم 

ي جودة الخدمات المقدمة للنساء  •
تحسن ف 

 ضحايا العنف. 
ضحايا  • بالنساء  التكفل  خلية  دور  تفعيل 

 .  العنف من داخل المستشف 
مع   • اكة  بشر بتازة  اإلقليمي  المستشف   اشتغال 

النساء  ملفات  عىل  ي 
المدن  المجتمع  جمعيات 



 38 على 19 صفحة 
 

ببعض  • المستشف   طرف  من  تكفل كامل 
الملفات مع توفبر خدمات اإليواء و الدعم  

 النفشي بتعاون مع الجمعيات. 

•  

و  العنف  من  انفتاضحايا  كببر  عدد  عىل  حه 
  الجمعيات

عىل   • ك  المشب  العمل  استمرارية  ضمان 
إعطائه   و  العنف  ضحايا  النساء  ملفات 
بطبيعة   ارتباطه  بدل  الرسمي  الطابع 

 األشخاص العاملير  بالنيابة العامة. 

ك ما بير  النيابة العامة و  •
تقوية العمل المشب 

الرسمي    المجتمع الطابع  إعطاء  و  ي 
المدن 

ضحايا   بالنساء  التكفل  ي 
ف  ك  المشب  للعمل 

 العنف

اكات   • شر و  عمل  توقيع  العامة  النيابة  بير   ما 
 الجمعيات العاملة عىل حقوق النساء 

العامالت  • و  بالعاملير   الثقة  عالقة  تزايد 
العنف   النساء ضحايا  بالمحاكم من طرف 

 ء. مستفيدات مراكز االستماع و اإليوا 

التابعات   • االجتماعيات  المساعدات  تمكير  
للمحاكم من تتبع عمل الجمعيات ميدانيا و  

 التنسيق أكبر فيما بينها 

ي   •
ف  بالمحاكم،  االجتماعيات  المساعدات  زيارة 

التابعة لها، لمراكز االستماع   مراكش و المناطق
إليواء و اإليواء التابعة للجمعيات الغبر حكومية. 

ا
 

و  • المساطر  ة  وثبر ي 
ف  تشي    ع  لوحظ 

ملفات  ي 
ف  اتخادها  الواجب  اإلجراءات 
ي مراكز اإليواء. 

يالت ف   النساء الب  

الثبوتية   • الوثائق  استخراج  من  التمكن 
ي مراكز اإليواء و ألبنائهن. 

يالت ف   للب  

تتبع حاالت النساء ضحايا العنف من داخل   •
هده   مع  التنسيق  تمتير   و  اإليواء  مراكز 

 المراكز. 

ضحايا   • بالنساء  التكفل  خلية  رئيس  تنظيم 
العامةالعنف   للنيابة  منتظمة  التابع  لزيارات   ،

 لمراكز اإليواء. 
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ي صور: 
ات ف   بعض التغيبر

 

  

  

وني المنصة باللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا  ةالخاص ةاإللكب 

ي و الدي يمكن النساء ضحايا العنف من وضع 
العنف بجهة مراكش آسف 

ونية "حماية" شكاياتهن عب  البوابة  اإللكب 
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ونية الخاصة بوزارة الصحة الموجهة البوابة  اإللكب 

 لفائدة النساء ضحايا العنف
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ونية الخاصة  المنصة ي اإللكب 
بالنيابة العامة لتلف 

 شكايات النساء ضحايا العنف
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ي إجابات السلطات العمومية عىل العنف ضد النساء  
ات المستخلصة ف   التغيبر

 تغيريات عىل مس توى العالقات 

 

العالقات

اعتماد آليات التواصل

الحديثة لتكثيف 
التنسيق و تجاوز 

التعقيدات اإلدارية 

ل اعتراف و تسهيل عم

املساعدات 

ات اإلجتماعيات التابع

للجمعيات

تنظيم و هيكلة العمل و 

التنسيق ما بين مختلف 
القطاعات العمومية و 

كدا جمعيات املجتمع 

املدني

زيارات ميدانية و تواصل
مستمر مع الجمعيات 

الغير حكومية

إشراك متزايد 

لية للسلطات املح

(املقدم/القايد)
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 .الهياك تغيريات عىل مس توى  

 

الخدمات املقدمة للنساء

توفير أمكنة مخصصة إلستقبال النساء؛•

ارساء املداومة و استقبال متواصل للنساء؛•

خلق لجن وظيفية من داخل اللجن الجهوية من أجل •
.التخصص و ضمان التتبع

التخصصات

دمات و نتعيين أطر متخصصة باستقبال النساء و تقديم الخ•

(.مختلف املصالح)كدا البت في الشكايات 

ن في تعيين بعض املستشفيات ألطباء قارين و متخصصي•

.ةمختلف املجاالت بما فيها األمراض العقلية و النفسي

(ةالشرطة القضائي)التنقل لدى النساء ألخد الشكايات •

وار في توسيع مهام حراس أبواب املحكمة و تمكينهم من لعب أد•

استقبال و إرشاد النساء ضحايا العنف

البث في الشكايات و التدخل

ر تمكين الشرطة من التدخل املباشر دون الحاجة النتظا•

(دوريات األمن)التعليمات 

ة أو إصدار تعليمات للشرطة من أجل التدخل، أو مرافقة املرأ•

ليهن أو توقيف املعتدي دون انتظار حضور النساء و اإلستماع إ

.أشتراط إحضار الشهادة الطبية أوال

من اإلكتفاء بالتعليمات الشفوية من أجل تمكين النساء•

الوثائق أو اعتقال املعتدي

• اعتماد وسائل التكنولوجيا إلستقبال الشكايات
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 . املكتوبة الإجراءات  تغيريات عىل مس توى  

  

دة القاضية بتخصيص ميزانية لفائ2020شتنبر 21بتاريخ 74دورية وزارة الصحة عدد •

النساء ضحايا العنف

خلق وزارة الصحة بوابة إلكترونية و اعتمادها من طرف املساعدات اإلجتماعيات•
للتكفل بالنساء ضحايا العنف  الصحة

، 2020مارس 16بتاريخ 2020/ 1منشور وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم •

في شأن خطة االستمرارية اإلدارية للتصدي لجائحة فيروس كورونا

احل مبختلف املص.املساعدات الاجامتعيات
العمومية

دورية رئاسة النيابة العامة بتسريع التكفل بالنساء ضحايا العنف•

؛2020أبريل 30ع بتاريخ .ن.ر/س 20دورية رئاسة النيابة العامة  رقم •

خلق منصة إلكترونية لتلقي و تتبع شكايات النساء ضحايا العنف•

حول إحداث منصة االستماع والدعم 2020يناير 23ع  بتاري خ .ن.ر/س3: دورية عدد•
والتوجيه

النيابة العامة
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تغيريات عىل مس توى املامرسات: 

 
  

ك
طة و الدر

ر
ش
ال

ية إبعادر الزوج عن بيت الزوج•
مع توفبر الحماية للنساء؛

ي التنقل و اإلستماع للضحي•
 
ة ف

مكان تواجدها؛

ي وسائل إثبات•
 
العنف التوسع ف

خاصة جرائم التحرش 
؛ الجنشي

طيات و دركيات• تعيير  شر
إلستقبال النساء ضحايا 

.العنف

ي اإلعتقال الفوري للمعتدي•
 
ن ف

.جرائم العنف الجنشي 

ضاء
النيابة العامة و الق

ت اعتماد ألوان مغايرة لمراسال •
لقة الضابطة القضائية المتع

بالعنف ضد النساء

تخصيص أيام معينة للبت•
ي قضايا العنف ض

 
د فقط ف
.النساء

تحسن باستقبال النساء و •
.تزويدهن بالمعلومات

ي إ•
 
ثبات توسع أكبر و اجتهاد ف

.وقوع العنف

اكم؛تسهيل ولوج النساء للمح•

ي اإلستعانة بالمب  •
 
جمير  تزايد ف

لفائدة النساء ضحايا العنف
.الغبر الناطقات بالعربية

حة
ص
ال

ف تمكير  النساء ضحايا العن•
ادة من شهادة طبية بعنوان شه

.اعتداء بدل شهادة طبية

اء ضمان شية استقبال النس•
ضحايا العنف من خالل 
تخصيص أمكنة خاصة 

.باستقبالهن

تسهيل حصول النساء عىل•
مختلف الوثائق؛

ف تمكير  النساء ضحايا العن•
من مجموعة من الخدمات 

ي 
.الصحية بشكل مجان 
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III.   حول العنف ضد النساء للسلطات العمومية  أفضل    إلجابة خطة عمل . 
ي المرحلة األوىل، كما هو موضح  

بشكل جماعي لتطوير خطط عمل لتحسير  استجابة األنظمة المحلية للعنف    و المشاركات  عمل المشاركون   أعاله،بعد تحديد الممارسات الممارسات المثىل ف 

ي من أجل تنشيط و تيسبر  .  النساء ضد   اتيح  ي هدا البحت عىل  تخطيط العمل االسب 
كائنا ف  نموذج البدء والتوقف والمتابعة من خالل تحديد )أ( إجراءات جديدة للبدء والتجربة،    ، اعتمد شر

ي تم القيا 
ي يجب أن تستمر. )ب( األشياء الت 

ي ال تفيد ويجب أن تتوقف، و )ج( الممارسات الجيدة المطبقة الت 
 م بها حت  اآلن والت 

ي العمل به
وع ف  ي  العمل به  مواصلةما يجب   ما يجب التوقف عن العمل به  ما يجب الشر

 القطاع المعت 

 ة قطاع الصح
المتنقلة   • األمراض  تحليل  بإجراء  البدء  إلزامية 

الخدمات المقدمة للنساء ضحايا  جنسيا ضمن  
 االعتداء الجنشي 

ضحايا   • النساء  تمكير   عن  التوقف 
تتضمن   طبية  شهادات  من  العنف 

ر.   نسبة العجز ال تتناسب و الض 

ية متخصصة   • ي تخصيص موارد بشر
االستمرار ف 

للنساء   الخدمات  مختلف  تقديم  و  الستقبال 
 ضحايا العنف. 

حة 
ص
خلية ال

ت 
دما

خ
م و 

طاق
 

تعميم نظام المداومة عىل جميع المراكز التابعة   •
حت    ها  غبر و  اإلقليمية  المستشفيات  للصحة 

 المستوصفات الصغرى( 

النفسانيير    • األطباء  خاصة  توقف 
مرور  ب اط  اشب  عن  العمومي  القطاع 

التتبع و  المعاينة  من  أشهر   ستة 
من   تمكينها  قبل  العنف  لضحية 

 شهادة طبية تثبت العجز النفشي  

داخل   • من  المداومة  نظام  عىل  الحفاظ 
 المستشفيات 

إقرار نظام خاص بتتبع الوضعية الصحية للنساء   •
جميع   االعتبار  بعير   أخد  مع  العنف  ضحايا 
الجنشي بدل   الناتجة عن االعتداء  االنعكاسات 

 االقتصار عىل المعاينة األوىل. 

ضحايا   • النساء  تسليم  عن  التوقف 
حضور   دون  طبية  شواهد  العنف 
المساعدة االجتماعية ضمانا لتضمير  

 . ر الفعىلي
 الشواهد الطبية الض 

ونية مع تجويد   • اإللكب  بالمنصة  العمل  مواصلة 
 الخدمات المتوفرة بها 

ي تسليم النساء ضحايا العنف المرافقات   •
البدء ف 

الضابطة   طرف  من  من  بنسخ  القضائية 
 الشهادات الطبية. 

الشهادة   • تسليم  رفض  عن  التوقف 
العنف   ضحايا  للنساء  الطبية 
الضابطة   طرف  من  المرافقات 

 القضائية 

اعتماد تسمية الشهادة الطبية    مواصلة و تعميم  •
"شهادة   ب  العنف  ضحايا  بالنساء  الخاصة 

 اعتداء" 

بجميع   • اإلقليمية  المستشفيات  تجهبر  
باألشعة   الفحص  راديو  و  ية  المخب  ات  التجهبر 
ي 
 لتمكير  النساء من االستفادة منها بشكل مجان 

العنف   • ضحايا  توجيه  عن  التوقف 
بدعوى   الخارجية  للمصالح  النفشي 

ال ي عدم 
ف  ي 
أخصان  طبيب  عىل  توفر 

 األمراض العقلية و النفسية. 

ال  • و  بالنساء  تاالستمرار  أيضا  التكفل  ي 
 
ف وسع 
 .  ضحايا العنف النفشي
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ي مجال العنف   •
 
توظيف أطر طبية متخصصة ف

التكفل   خالليا  داخل  من  للعمل  النساء  ضد 
 بالنساء فقط. 

ضحايا   • مع  التعامل  عن  التوقف 
االعتداء الجنشي بشكل سطحي دون 
االزمة   الفحوصات  من  تمكينهم 
و  السيدا  فحص  الحمل،  كفحص 

 األمراض المتنقلة جنسيا 

 

التوقف عن بعض الممارسات الماسة   • 
خاصة   العنف  النساء ضحايا  بكرامة 

 النساء ضحايا العنف الجنشي 
 

 

الصحة من   • ورة تزويد جميع خاليا   piluleرص 
de l’lendemain ou d’urgence   إلعطائها

الجنشي  ل االعتداء  ضحايا  ي  لنساء 
ف  رغي    إن 

 ذلك. 

عدم إجبار النساء ضحايا العنف عىل   •
من   لالستفادة  متباعدة  مواعيد  أخذ 

 بعض الخدمات المجانية  

مواصلة و الحفاظ عىل مجانية جميع الخدمات   •
إىل    الصحية الطبية  الشهادة  العمليات  من 

 الجراحية المتطلبة إثر تعرض النساء للعنف 
 
 

جانية  
م

ت 
دما

خ
ال

 

ها   توسيع مكاتب المساعدات االجتماعيات مع تجهبر 
ضحايا   للنساء  جيد  استقبال  عىل  يساعد  ما  بكل 

 العنف. 

المخصصة لالستقبال   •  الفضاءات  الحفاظ عىل 
االزمة    اإلشاراتالنساء ضحايا العنف مع وضع  

لتتمكن النساء من الوصول إىل هده الفضاءات  
 بسهولة  

 

ت 
ضاءا

ف

ل 
ستقبا

ا

ساء
الن

 

 قطاع العدل 
تم تسجيل من طرف بعض العاملير   • 

من   النساء  تواجه  صعوبة  هناك  أن 
ونية   إلكب  المواقع  مع  التعامل  أجل 
العتبارات   للتبليغ  المخصصة 
لوجيستيكية وأيضا لكون جل النساء  
القروي   العالم  من  هن  المعنفات 
وال   هواتف  عىل  يتوفرن  ال  وبالتاىلي 

 .يجدن الكتابة والقراءة 
 

ال • مع  التنسيق  لمساعدة  مواصلة  جمعيات 
المنصة   عب   شكاياتهن  تقديم  عىل  النساء 

ونية  مع توسيع األمر عىل جميع المناطق.   اإللكب 

ي   •
اعتماد متخصص تقت  الجهات  مواصلة بعض 

إحالتها   قبل  ونية  اإللكب  الشكايات  استقبال  ي 
ف 

 عىل المختصير  من النيابة العامة. 

ونية
ر

ت
إللك

ت ا
صا

المن
 

التعامل مع  •  ي 
التكوين ف  نظرا لضعف 

ي 
ف  نقص  أيضا  و  ونية  اإللكب  المواقع 

الشكايات   لمتابعة  االزمة  ات  التجهبر 
العاملير   بعض  عب   ونية،  اإللكب 

 مواصلة التوصل بالشكايات عب  الفاكس.  •
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بالنيابة العامة عن تفضيلهم التوقف  
ونية    عن استقبال الشكايات اإللكب 

 

العامة   •  بالنيابة  العاملير   بعض  أكد 
ورة إيقاف العمل بمنصة كلنا  عىل رص 
ي يتم تلقيها 

معك لكون الشكايات الت 
بهده المنصة تمر من نفس اإلجراءات  
الموضوعة   للشكاية  المسطرية 
بعض   أن  لوحظ  وقد  ة،  مباشر
فبعد  مرتير   معالجتها  تتم  الشكايات 
تسجيلها عىل المنصة و إحالتها عىل  

الشر  نفس  قسم  تتقدم  المختص  طة 
لوضعها  السابقة  الشكاية  واضعة 
يصعب  مما  ة.  مباشر القسم  بنفس 
أم  الشكاية  نفس  كانت  إن  التميبر  

 شكاية جديدة. 

 

بالمداومة   • بالمكلفير   االتصال  بيانات  تحديث 
العامة   بالنيابة  الخاصة  العنف  بخاليا مناهضة 
توسيع   مع  شهر  ي كل 

ف  مرة  أو  تغيبر  عند كل 
 الفئات المستفيدة من هده البيانات 

النساء   •  مع  العاملة  الجمعيات  ويد  بب   االستمرار 
العنف،   بالمكلفير   بضحايا  االتصال  بيانات 

الخاصة   العنف  مناهضة  خاليا  ي 
ف  بالمداومة 

 بالنيابة العامة. 
 

ل النيابة 
خ
ن دا

ل و الهيكلة م
ت العم

آليا
 

ي األخذ بالعنف النفشي بجدية   •
وع ف  أكبر مع  الشر

بتضمير    للصحة  الموجهة  التعليمات  تضمير  
 نسبة العجز النفشي بالشهادة الطبية. 

ي   • مرتكت  متابعة  عدم  عن  التوقف 
تنازل  حالة  ي 

ف  النساء  ضد  العنف 
 الضحية. 

•   ، بير  ما  التواصل  آليات  عىل  الفاعلير   الحفاظ 
االزمة،   التعليمات  إصدار  فيها  بما  العموميير  

االتصال تكنولوجيا  مع    باعتماد  التواصل  و 
– الفاكس    –تطويرها لتحقيق الفعالية )الهواتف  
آب...( الواتس   ، ي

ون  االلكب  يد  مع    الب  للتواصل 
ي 
 باف 

مراقبة و محاسبة بعض العاملير  بالخلية الذين   •
يتغيبون باستمرار مما يحول دون تمكن النساء  
داخل   من  لهن  االستماع  من  العنف  ضحايا 

 الخلية. 

التوقف عن المزج ما بير  العمل عىل   •
و  العنف  ضحايا  النساء  ملفات 
و  الشعة  لضمان  األخرى  الملفات 

ي معالجة الملفات. 
 الجودة ف 

ي العمل من داخل   •
 
مواصلة و تعميم التخصص ف

الخاليا عىل قضايا العنف ضد النساء. مع إعفاء  
 العاملير  بالخاليا من المهام اإلدارية. 

جمات  مواصلة و تعميم   •   جمير  و المب 
اعتماد المب 

ناطقات   الغبر  العنف  ضحايا  النساء  لفائدة 
 باللغة العربية 



 38 على 30 صفحة 
 

المجتمع   •   مطالب  و  توصيات  اعتماد  مواصلة 
ي اجتماعات اللجنة الجهوية من طرف  

 
ي ف

المدن 
 الوكيل العام. 

الصادرة    مواصلة تميبر  المراسالت و التعليمات •  
)باعتماد   القضائية  للضابطة  العامة  النيابة  عن 

ة ...(  هفرص  أ  خاصة أو ألوان ممبر 

و   • عليها  المنصوص  الحمائية  التداببر  توضيح 
 مساطر تفعيلها. 

و   •  ردهات  جميع  ي 
ف  المراقبة  ات  كامبر تعميم 

المحاكم. واعتمادها لضمان ولوج النساء    قاعات
 للعدالة بشكل آمن. 

 

حماية 
 ال

 
ت
ل توف

سب

ف
حايا العن

ض
ساء 

للن
 

ي توفبر الحماية للنساء ضحايا العنف و   •
البدء ف 
يتعرضون    للشهود  ما  عادتا  الذين  المبلغير   و 

 للتهديد من طرف المعتدي 

  

العنف   • ضحايا  للنساء  الحماية  توفبر  ي 
ف  البدء 

بير    كة 
المشب  األموال  ي 

ف  التضف  يخص  فيما 
 .  الزوجير 

 

  

اإلدالء   • من  العنف  ضحايا  النساء  تمكير  
إلزامية   و  المعتدي  حضور  دون  بشهادتهن 

 مواجهته. 

بعير   • أخد  عدم  عن  المحاكم  توقف 
توثق   ي 

الت  الطبية  الشهادة  االعتبار 
 .  العنف النفشي

ل   
خ
ن دا

ضايا م
 الق

ث ف  
الب

م )النيابة العامة كما 
حاك

الم

ضاء(
الق

عىل   •  عدمه  أو  العنف  قوع  إثبات  عبء  جعل 
 النيابة العامة و ليس عىل الضحية. 

تسجيل   • تجريم  عن  التوقف 
الصور   التقاط  و  وتصوير  المكالمات 

 بغرض توثيق وقوع العنف و إثباته 

 

من   • العنف  ضحايا  النساء  جميع  تمتيع 
المساعدة القضائية بقوة القانون و من مجانية  

 مصاريف الدعوى. 

النساء   • شكايات  حفظ  عن  التوقف 
ضحايا العنف لعدم تقديمهن اإلثبات  

 أو الشهود. 

 

ي   •
إخبار النساء ضحايا العنف الجنشي بحقهن ف 

 عقد جلسات شية 
ي غياب ممثىلي   •

عدم االستماع للنساء ف 
الخلية من داخل النيابة العامة ضمانا  

ة  القضائية    لمباشر إجراءات  الضابطة 
 البحث و تشيعه  
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الرقمنة • نشر جميع اإلحكام القضائية مواصلة و تعميم   • تتبع   خلقت  ي 
 
ف ارتباك 

عدم  مع  النساء  طرف  من  الملفات 
عىل    غالبيتهنتمكن   الحصول  من 

"محاكم" منصة  من  األحكام    نسح 
 دون مساعدة شخص آخر 

 

 

ل  
سب

ل 
صو

ح
ال

ق
ىل الوثائ

ع
 

 قطاع األمن 
ي البحث االجتماعي    خلق  •

فرق أمنية متخصصة ف 
التحري ضد    و  الممارس  العنف  وقائع  حول 
 النساء  

فقط   •  باعتماد  التنقل  ي 
ف  الشعة  مواصلة 
ي مختلف  التعليمات الشفهية  

مع تعميم ذلك ف 
 مناطق المغرب 

طة 
ر

ش
ل ال

تنق

ضائية و مرافقة 
الق

ساء 
الن

 

ضحايا  خاصة  سيارة    وضع • النساء  لمرافقة 
بدل  العنف   اإلجراءات  مع  لمختلف  وضعهن 
.  مختلف  األشخاص الموقوفير 

  

ي جميع المراكز  •
طة العلمية و التقنية ف  للحبر   • توفبر الشر األهمية  إيالء  عن  التوقف 

أهمية   إعطاء  دون  فقط  ي 
الزمت 

ي التحري و البحث 
للتعمق و الدقة ف 

ي الشكاية 
 ف 

التماطل • عدم  و    مواصلة  الملفات  معالجة  ي 
ف 

فيها  البت  ة  وثبر ي 
ف  و    التشي    ع  تعميمها  مع 
 . إلزاميتها 

جة 
ساء و معال

ل الن
ستقبا

ا

ت 
الملفا

تمكير  النساء الغبر متعلمات أو الناطقات باللغة   • 
األمازيغية من االضطالع عىل محتوى المحارص   

 . . قبل التوقيع عليها 

ي   •
الت  الممارسات  بعض  عن  التوقف 

العنف   ضحايا  النساء  لكرامة  ء  تشي
من قبيل اسب و اإلهانة وأو التعامل  
  معها كمسؤولة عن تعرضها للعنف. 

تكليف ضابطات مؤهالت حول موضوع العنف   •
 ضد النساء للعمل من داخل الخاليا. 

 
 

تجهبر   • طة    تنظيم و  الشر االستماع بدوائر  خاليا 
ي تضمن للنساء خصوصيتهن و  

وفق المعايبر الت 
 تضمن شية ملفاتهن. 

عن   • النساء  وضع عىل كاهل  التوقف 
 عبء إثبات العنف الذي يطالهن. 

منعزلة   • و  خاصة  أماكن  تخصيص  تعميم 
ضمانا   العنف  ضحايا  النساء  الستقبال 

 لخصوصيتهن. 
 

و حثها عىل   • خل مراكز األمن. توفبر أخصائيير  نفسيير  من دا  • النساء  لوم  التوقف عن 
 الصلح مع المعتدي )زوجها(

 

 

لعمل بإبعاد المعتدي من بيت الزوجية  ا   معاودة •
إرجاعها  أو  للمرأة  إيواء  مركز  عن  البحث  بدل 

   



 38 على 32 صفحة 
 

لبيت الزوجية بتواجد الزوج المعتدي. )لألسف  
انتهاء   بعد  اإلجراء  بهذا  العمل  عن  التوقف  تم 

 )  الحجر الصحي

 النظم مجتمعة/التنسيق ما بينها/ العالقات ما بي   الفاعلي   
للتكفل   • موحدة  اتيجيات  باسب  بالعمل  البدء 

بيانات   قاعدة  خلق  مع  العنف  بالنساء ضحايا 
 موزعة عىل مختلف الخاليا. 

عىل خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف،  

استعمال   عن  المناطق  بعض  ي 
ف  التوقف 

مجموعات   أو  المحلية  اللجن  اجتماعات 

ال   محتويات  نشر  أو  لمناقشة  أب  الواتس 

 عالقة لها بالعنف ضد النساء. 

ي التواصل باعتماد مجموعات واتس   •
االستمرار ف 

أب ما بير  مختلف أعضاء الخلية و كدا المجتمع  
ي 
 المدن 

حلية 
ن الم

ج
الل

 

كة بير  مختلف القطاعات من   •
خلق منصة مشب 

يتم   بحيث  ونيا  الكب  الشكايات  معالجة  أجل 
المنصة   عب   فوري  بشكل  التعليمات  إصدار 
من   الصحة  أو  القضائية  طة  الشر لتتمكن 
اإلجراءات   ة  مباشر و  حينه  ي 

ف  عليها  االضطالع 
و   طبع  من  القديمة  المساطر  عب   المرور  دون 

 إرسال

ي  تكوينات   
ف  المستجدات  مختلف  لمواكبة  مستمرة 

 مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف 

النساء   • وصول  لتسهيل  الوحيد  الشباك  إنشاء 
لمختلف الخدمات دون الحاجة للتنقل ما بير   

 مختلف المصالح و اإلدارات. 

  

وضع بروتوكول لالشتغال بير  القطاعات واضح   •
 و ملزم للجميع. 

  

ورة   • اللجن الجهوية ألزيد من لقاءين  برمجة  رص 
ي السنة مع مختلف الخاليا العاملة عىل العنف  

ف 
ضد النساء من أجل تتبع مدى تفعيل مخرجات  

 اللقاءات الرسمية 
 

  

جهوية
ن ال

ج
الل

 

ة إنجاز   • اعتماد اللقاءات االستثنائية لتشي    ع وثبر
العمل   تكثيف  و  الرسمية  اللقاءات  مخرجات 

ك لتجاوز مختلف العقبات   المشب 

  

من   • ي 
المدن  المجتمع  تمثيلية  توسيع  و  ضمان 

 داخل اللجن الجهوية 
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التكفل   • خاليا  جميع  بير   ما  اكة  الشر توسيع 
أجل   الجمعيات من  العنف مع  بالنساء ضحايا 

تجميع  شاملة و قادرة عىل  خلق قاعدة بيانات  
المتعلقة   المعطيات  بالنساء  مختلف  بالتكفل 

 . ضحايا العنف بالجهة

أجل   •  من  اإليواء  مراكز  مع  التنسيق  مواصلة 
 المراكز. التنقل و االستماع للنساء من داخل هده  

ق
سي

التن
 

تمكير  مختلف الفاعلير  العمومية من المشاركة   •
خيص   الب  باعتماد  ي 

المدن  المجتمع  أنشطة  ي 
ف 

 المحىلي و ليس المركزي. 

العمومية • السلطات  بعض    ، توقف 
عن عدم منح اإلذن خاصة المركزية،  

أنشطة  لموظفيها   ي 
ف  بالمشاركة 

ي إعطاء  
ي أو التماطل ف 

المجتمع المدن 
 أجوبة. 

الفعىلي   • اك 
اإلشر و  المكثف  التنسيق  مواصلة 

ي عمل اللجان المحلية أو الجهوية  
للجمعيات ف 

المحلية  إ مع   السلطات  بعض  اك  )القايد...(  شر
وصول   لتسهيل  القروية  المناطق  ي 

ف  خاصة 
 . النساء لمختلف الخدمات

ورة   • العمومير   رص  الفاعلير   مختلف  انفتاح 
المصحات   عىل  العمومية  النيابة  خاصة 
الخدمات   من  االستفادة  أجل  من  الخصوصية 
ي بعض المناطق و أيضا من  

الطبية الغبر متوفرة ف 
ي قضايا العنف من قبيل 

 أجل تعميق البحث ف 

و   •  العامة  النيابة  بير   ما  التنسيق  ي 
ف  االستمرار 

الجمع  و  القضائية  يخص  الضابطة  فيما  يات 
  مرافقة النساء ضحايا العنف و مواكبة ملفاتهن 

 و تشي    ع اإلجراءات. 

من   • الجمعيات  و    جميع تمكير   المعلومات 
النساء   ضد  بالعنف  الخاصة  اإلحصائيات 

 المتوفرة لدى المصالح العمومية.  

مع جمعيات   •  دورية  اجتماعات  تنظيم  مواصلة 
ي لتتبع ملفات  

النساء مستفيدات  المجتمع المدن 
االستماع أو  اإليواء  ذلك عىل    مراكز  توسيع  مع 

العنف    مختلف ضحايا  بالنساء  التكفل  خاليا 
 التابعة للنيابة العامة  
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البطاقة التقنية المعتمدة لتنظيم اجتماعات التقييم التشاركية مع مختلف 

 بالعنف ضد النساء: القطاعات العمومية المعنية 

 

 

تعزيز التحرر من العنف القائم على 

 النوع الاجتماعي في المغرب: 

  المسائلة والمناصرة

 البطاقة التقنية 

   ضد النساء  اجتماعات التقييم التشاركية مع مختلف القطاعات العمومية المعنية بالعنف

مع  ،  م بها االستجابة على العنف ضد النساء تومراجعة شاملة للكيفية التي ت يةتقييملقاءات : إجراء الهدف

استخالص الممارسات الجيدة بشكل جماعي في استجابة جميع القطاعات المعنية، وكذلك التحديات  

 .والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين في المستقبل 

التشاور مع الجهات الفاعلة العمومية المحلية، من  : من خالل هدا العمل التشاركي سيتم االستراتيجية 

قطاعات العدالة، األمن والصحة، فضالً عن ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية األخرى، ودلك عبر  

سلسلة من لقاءات العمل مع أعضاء. اللجان المحلية المتعددة القطاعات، المكلفة بالعنف الممارس اتجاه  

 .النساء في مناطقها

: يمكن أن تكون هذه اللقاءات مباشرة أو عن طريق الفيديو. بحيث ستقوم كل جمعية شريكة  حظات مال

بالمشروع، بتنظيمها وفًقا للسياق المحلي، شريطة أن يتم إشراك القطاعات الثالثة في التقييم والتحليل،  

 من بين اإلمكانيات الممكنة: 

عاملين بهذا القطاع ومناقشة قطاعهم  تنظيم لقاء مع كل قطاع على حدة، بحيث يشمل فقط ال •

فقط، ليثم عقد لقاء جماعي واحد في النهاية يضم جميع القطاعات معا لوضع خالصات لجميع ما تم  

 استخالصه من مختلف اللقاءات بشكل جماعي؛ 

عقد سلسلة من اللقاءات متعددة القطاعات تظم ممثلين من كل قطاع، حيث يتم مناقشة جميع   •

 ة استجابتها للعنف ضد النساء. القطاعات و كيفي

إنتاج نشرة إلكترونية منتظمة بعنوان "أفضل الممارسات في استجابة الدولة للعنف القائم   :المخرجات

 على النوع االجتماعي" 

تصميم وإنتاج وتطوير نشرة إخبارية منتظمة باللغة العربية على  لواستخدامها  اللقاءاتسيتم تجميع نتائج 

نطاق واسع لتوثيق وتبادل أفضل الممارسات في االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي من قبل  

مناطق   منواألمن  العمومية الفاعلة على مستوى المجتمع المحلي في قطاعات الصحة والعدالة  السلطات

مختلفة في جميع أنحاء البالد. ستركز النشرة على تبادل المعلومات حول التغييرات الملموسة واإليجابية  

وع االجتماعي  في اإلجراءات والسياسات والممارسات في االستجابات المحلية للعنف القائم على الن

 لتشجيع تبني أوسع على الصعيد الوطني.. 
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لتصميم نشرة إخبارية إلكترونية باللغة العربية وإنتاجها وتطويرها على نطاق واسع لتوثيق وتبادل أفضل  

الممارسات في االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي من قبل الجهات الفاعلة العامة على  

في قطاعات الصحة والعدالة وإنفاذ القانون من مناطق مختلفة في جميع أنحاء  مستوى المجتمع المحلي  

البالد. ستركز النشرة على تبادل المعلومات حول التغييرات الملموسة واإليجابية في اإلجراءات والسياسات  

والممارسات في االستجابات المحلية للعنف المبني على النوع االجتماعي لتشجيع تبني أوسع على  

 لصعيد الوطني. ا

 اللقاءات  وكيفية تنظيمتوجيهات عامة من أجل مضمون  .أ

 

I.   5تذكير بالتزامات الدولة الخمس المرتبطة بالعنف الممارس اتجاه النساء 

من أجل تأطير أشغال اللقاءات، يجب تذكير جميع المشاركين/ات بااللتزامات الخمسة للدول، وفًقا للمعايير 

 "العناية الواجبة" في االستجابة لحاالت العنف ضد النساء. الدولية، إلثبات 

 الوقاية من العنف .1

 حماية النساء .2

 التحقيق في حاالت العنف .3

 معاقبة مرتكبي العنفو المتابعات  .4

 جبر الضرر لفائدة الضحايا  .5

 

II.   تقاسم وتقييم الممارسات الجيدة في استجابة الفاعلين العموميين للعنف الممارس

 الفترة الممتدة )الستة أشهر المنصرمة أو السنة المنصرمة( خالل  ضد النساء.

أخدا دائما بعين االعتبار االلتزامات الخمسة المذكورة أعاله، يتوجب هنا أيضا الدقة والتفصيل فيما يتعلق  

المحلية،   السلطات  وضعها من طرف  تم  التي  أو   / و  المتخذة  الملموسة  واإلجراءات  المحددة  بالتدابير 

النساء،   ضد  للعنف  المدروسة.لالستجابة  الفترة  التي    خالل  اإلجراءات  أو  التدابير  جديدة    تعتبرخاصة 

 .، ويمكن اعتبارها ممارسات جيدةممارستها من قبلومختلفة، أي لم يتم التخطيط لها أو 

 .   6لتحفيز المناقشة، يمكنكم استخدام أسئلة مقاربة "الحوار التقديري" و "التغيير األكثر أهمية" 

 : اللقاء واللقاء السابق الفاصلة مات بين هدا فترة البالنظر إلى  .1

 ما هو في رأيك التغيير اإليجابي األكثر داللة الدي عاينته خالل هده الفترة؟ •

هل هناك إجراء تضمن تغييرا في السياسة المعتمدة، اإلجراءات، الخدمات، أو في طريقة   •

 العمل، أو غير ها، والتي شكلت ناجًحا؟ 

 تفتخرون بها؟  متى قدم قسمك أو مجموعتك أفضل ما لديهم؟ والتي •

  هل هناك لحظة معينة حيث تمكنت من التغلب على أحد التحديات؟ •

 

وصف التغيير: ما الذي تغير؟ من أو ماذا تغير؟ كيف؟ صف النجاح المحصل عليه. إذا كانت لديك قصة   .2

 .توضح ذلك أكثر، يرجى ذكرها

 أهمية هذا التغيير؟لماذا يعتبر هذا التغيير ذا مغزى بالنسبة لك؟ شرح ووصف أسباب  .3

 
و المرفقة   2020مكناس في يناير التكوينية المنظمة من طرف منظمة امرأة بورشة ال"قائمة تدقيق العناية الواجبة" باللغة العربية المقدمة خالل   انظر .5

 أيضا هنا. 
 في التغيير و المتوفر على الرابط التالي:  بمدى إسهامنا دليل منظمة امرأة الخاص   ظرن أ قاربتينعلى الم لالضطالع أكثر  6

content/uploads/doc/Livre_MRA_site.pdf-https://mrawomen.ma/wp   

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Livre_MRA_site.pdf
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 ما هو االختالف الذي أحدثه هدا التغيير اآلن أو يمكن أن يحدثه في المستقبل؟  .4

 

III.   وضع خطة عمل لتنفيذ استجابة أفضل حول العنف ضد النساء بناًء على الدروس

 فترة. ال خالل هدهالمستفادة 

مفصلة ومدققة من التدابير  يتطلب األمر هنا، االعتماد على المحادثات السابقة من أجل تطوير قائمة 

المعينة واإلجراءات الملموسة التي يجب القيام بها أو عدم القيام بها من اآلن فصاعًدا بهدف تحسين  

 االستجابة حول العنف ضد النساء. 

يمكن أن يتعلق األمر بالسياسات، اإلجراءات، الممارسات، الخدمات، أو المقاربات، وما إلى   •

 ذلك. 

تدابير وإجراءات محددة وخاصة بقطاع واحد، أو تدابير مرتبطة بالعالقات بين  يمكن أن تكون   •

 الجهات الفاعلة أو بكيفية عمل النظم المحلية بأكملها مًعا.

 لتحفيز وتشجيع المناقشة، يمكن استخدام أسئلة تعتمد على مقاربة "واصل، وقف، بدء". 

: بناًء على المناقشات السابقة، ما هي األشياء التي كانت فعالة وعملت بشكل جيد  واصل  .1

 فترة والتي يجب أن نستمر بالقيام بها وتنفيذها؟هده الخالل 

 : ما هي األشياء التي لم تفي بالغرض والتي يجب علينا التوقف بالعمل بها؟ وقف  .2

 ل بها ويمكننا البدء بالعمل بها؟ : هل لديكم أفكار عن أشياء جديدة التي لم نكن نعمبدء .3

 

 تعليمات بخصوص التقرير النهائي لجميع اللقاءات. .ب

يرجى  بالنسبة للجزء الثاني )وتقييم الممارسات الجيدة في استجابة الفاعلين العموميين(: 

تضمين جميع التغييرات المذكورة، ووصف التغييرات بشكل محدد، دقيق ومفصل قدر اإلمكان. أدناه يوجد  

 .ميم يمكن اعتماده مع تعديله وتحسينه حسب الحاجة والحفاظ على مستوى عاٍل من التفاصيلتص

 :أمثلة

 : بدأنا باالنتقال إلى المنازل المعروف بأن فيها عنف. تغيير فضفاض

التنقل شخصيًا على األقل مرة واحدة في   : قرر مركز الدرك الملكي بأنه على الدركيينتغيير دقيق وواضح

وسجلت  األسبوع إلى ما ال يقل عن عشرة منازل في منطقتهم حيث سبق أن سجلت وقائع عنف سابقة 

بخصوصهم على األقل شكاية واحدة من العنف خالل العامين الماضيين. وخالل هذه الزيارة التفقدية، على  

. عموما القانون الحالي ال يتضمن متل هده  zو  yو   xويتحدثون مع  أفراد الدرك، القيام بـ "أ" و "ب" و "ج" 

 . الزيارات التفقدية لفائدة رجال األمن، لكنهم قرروا القيام بذلك هنا كممارسة محلية غير مكتوبة

.
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  الهدف الخاص لهدا التغيير النتائج و التأثير الملموس لهدا التغيير 
 

 :التغيير 
الذي تغير؟ )سياسة معينة،  ما  •

إجراء، ممارسة، استمارة،  
 منهجية عمل، خدمة، إلخ.( 

كيف تغيرت؟ )ما الدي كان يوجد   •
 هو األن بالتفصيل( وكيف من قبل 

 من قرر هذا التغيير؟ •
أين بالضبط؟ )على أي مستوى؟   •

على سبيل المثال تغيير لدى 
شخص واحد؟ تغيير على  

مستوى مستشفى واحد؟ على  
مدينة بأكملها؟ على  مستوى ال

 مستوى اإلقليم ككل؟ إلخ(  
 هل هدا التغيير الزال قائما أم ال؟  •

 القطاع المعني 

 قطاع الصحة 

 1التغيير    

 2التغيير    

 3التغيير    

)يمكن إضافة خانات أخرى     
 إن اقتضى األمر(

 قطاع العدل 

    

    

    

 قطاع األمن 

    

    

    

 مجتمعة/التنسيق ما بينها/ العالقات ما بين الفاعلينالنظم 
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 .( خالل هده الفترةبالنسبة للجزء الثالث )خطة عمل لتنفيذ استجابة أفضل حول العنف ضد النساء بناًء على الدروس المستفادة 

 هدا نموذج مقترح، يمكنكم تعديله وتحسينه مع الحفاظ على مستوى عاٍل من التفاصيل والدقة، كما في الجدول السابق. 

 المعني القطاع  مواصلة  التوقف  البدء

 قطاع الصحة 

    

    

    

 قطاع العدل 

    

    

    

 قطاع األمن 

    

    

    

 النظم مجتمعة/التنسيق ما بينها/ العالقات ما بين الفاعلين

    

    

    

 

 :مالحظات ختامية 

الفكرة خلف هدا المشروع، هي مشاركة هذه التغييرات وخطط العمل على أوسع نطاق مع جمعيات أخرى وجهات فاعلة عمومية في جميع أنحاء  

بها بالضبط، ومن قام    وفهم المقصودفي وصف التغييرات حتى يتمكن أي شخص من قراءتها   وواضحينالبالد. لذلك يقتضي األمر منا أن نكون دقيقين 

  كيف أنجزت بالضبط، وما الفائدة واألهمية من هده التغييرات، حتى يتمكن من تكييفها وتكراره في مجتمعه. بها و

 

 وبالتوفيق! شكرا  


