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 تخلد دائرة المرأةحملة األمین العام لألمم المتحدة لھذه السنة،  الذي یتوافق وشعار"معا إلنھاء العنف ضد النساء"تحت شعار              

مستحضرة  ،ن من نوفمبر من كل سنةیشرالخامس والعالیوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء و الذي یصادف للنقابة الوطنیة للتعلیم، 
اإلنسان وعامال أساسیا في الحیلولة دون إعمال حقوق النساء و  وحریة وكرامةاالنعكاسات الخطیرة لھذه الظاھرة باعتبارھا انتھاكا لحقوق 

  .الفتیات في التعلیم و األمن والولوج إلى الخدمات الصحیة واالجتماعیة 

أن ما  لىإالرسمیة یشیر  رصد واقع المرأة المغربیة بلغة األرقامأن ببالدنا علما  لحقوقيأمام التطور ادیا ھذا الوضع یطرح تح          
ویبقى إطار ، بالمئة 62.8سنة تتعرضن لشكل من أشكال العنف، وذلك بنسبة  64و 18ملیون امرأة تتراوح أعمارھن ما بین  6یقارب 

ألف امرأة تتعرضن للعنف في أوساط  280بالمئة، أي  16ما  العنف في أماكن العمل فیمثل نسبة أالزوجیة المجال األكثر انتشارا للظاھرة 
  . من المفروض أن یُؤطرھا القانون

بالشكل الذي یضمن لھا االنسجام مع مبادئ ء الوطنیة لمناھضة العنف ضد النسا اإلستراتیجیةعدم تفعیل  وإذ نسجل بكل أسف             
تجاھل األبعاد األربعة األساسیة لمشروع قانون مم المتحدة الخاص بالقضاء على ظاھرة العنف ضد المرأة نسجل أیضا لأل 1993إعالن 

والمتمثلة في الوقایة من  ةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمیة االجتماعیالمفرج عنھ مؤخرا من طرف  10313رقم  محاربة العنف
تكبیھ والتكفل بضحایاه، وكذا تنظیم العالقة بین جمیع المتدخلین من منظمات نقابیة و جمعیات المجتمع عنف النوع والحمایة منھ وردع مر

  .المدني وغیرھا

وإرساء  أداة لدمقرطة العالقات اإلنسانیةنستحضر الدور الذي تلعبھ المدرسة العمومیة ك المنظومة التربویةداخل وباعتبارنا مكونا أساسیا 
 :مواصلة الجھود ح ونبذ العنف  نؤكد على ضرورة قیم الحوار والتسام

  من أجل  إطالق دینامیة جدیدةمع الفاعلین التربویین داخل المؤسسات التعلیمیة وواسع  نطاق على  ولؤدي و مسفتح حوار جل
 .وات االخیرةفي محاربة العنف المدرسي  الذي بدأ یستفحل في السنالنوادي التربویة  التحسیس بخطورة الظاھرة وتفعیل دور

  إلزامیة التعلیم لضمان ولوج الفتاة القرویة للمدرسة، وتوفیر مساعدات تحفیزیة وتشجیعیة لھا لالستمرار في  مبدأجرأة وتفعیل أل
في رخیصة  عاملةإما كید  وانقادھا من العنف الذي قد یلحق بھا جراء حرمانھا من حقھا في التعلیم لتتقمص دور المعیل لألسرة، التمدرس،

  .في البیوتالحقول أو كخادمة صغیرة 

 الالزمة لتحسین أوضاعھن المھنیة وضمان  القروي واتخاذ التدابیر وسطیالء المزید من االھتمام بمشاكل المدرسات بالإل
 استقرارھن العائلي وحمایتھن من جمیع أشكال العنف الذي یتعرضن لھ؛

 وتوفیر شروط تدقیقھ وتحقیق انسجامھ على مستوى بة العنف ضد النساء، المتعلق بمحار 10313قانون رقم المشروع  مراجعة ل
 .الرؤیة والمقاربة والمقتضیات القانونیة

 ألخذ بعین االعتبار خالصات الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة ألجل مراجعة القانون المتعلق بمحاربة العنف بما یضمن ل
وإقرار مجانیة التقاضي والمساعدة القضائیة بالمفھوم  .الحد من ظاھرة اإلفالت من العقابفي  تفعیل دور القضاءالحقوق العادلة للنساء و

 ؛الواسع للنساء ضحایا العنف

في الوقفات االحتجاجیة المنددة بمعضلة   ومناضلي النقابة الوطنیة للتعلیم مناضالت بمساھمةأن ننوه إال یفوتنا بھذه المناسبة  الوختاما 
المرأة  تعاطي الرفع من مستوىالسھر على و وتنشیط نوادي حقوق اإلنسان داخل المؤسسات التعلیمیة،  في تأطیرو أة، العنف ضد المر

، القطع مع كل أسالیب التمییز بین الجنسین في الممارسة  المجتمعیة والنقابیة والمھنیةبأھمیة م الحقوقیة إیمانا منھالمدرسة مع القضایا 
  .كاملة وفعلیة للمرأة المغربیة وبالتالي إقرار مواطنة

  المكتب الوطني
 دائرة المرأة
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