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جلنة القضايا االجتماعية
والتضامن

القضاء على العنف ضد الفتيات
والنساء :استعجال وطني
عبد املقصود الراشدي
مقرر املوضوع

خـالل دورتهــا العاديــة السادسة
عشرة بعد املائة املنعقــدة فــي 26
نونبر  ،2020صادقــت اجلمعيــة
العامــة للمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي باإلجماع
على هذا التقرير.
ويعد العنف ضد الفتيات والنساء
ظاهرة متفشية على نطاق
واسع .فحسب البحث األخير
الذي أجنزته املندوبية السامية
للتخطيط ،تعرضت  7.6مليون

امرأة من أصل  13.4مليون من
النساء املتراوحة أعمارهن بني 15
و 74سنة ،يف  ،2019لشكل واحد
على األقل من أشكال العنف أي ما
ميثل نسبة  57يف املائة من النساء.
ويؤكد التقرير على أن اجلهود
املختلفة املبذولة ملواجهة العنف
ضد املرأة جتد صعوبات يف
حتقيق النتائج املرجوة نظرا لعدة
عوامل تتعلق على وجه اخلصوص
مبدى اعتبار محاربة العنف ضد

عبد احلي بسة
رئيس اللجنة

الفتيات والنساء أولوية واضحة
يف السياسات العمومية ،ومدى
مالءمة اإلطار القانوني للمعايير
الدستورية والدولية ،وكذا فعالية
اإلطار املؤسساتي ،ومدى مالءمة
آلية التحسيس وحجم األفكار
النمطية وإمكانية الولوج إلى
ٍ
حماية
العدالة ،وكيفيات ضمانِ
خاصة للضحايا من الفئات األكثر
هشاشة (ال سيما األشخاص يف
وضعية إعاقة).

توصيات املجلس
ٍ
ٍ
وقد مت اقتراح ستة إجراءات من أجل إرساء منظومةِ
مندمجة للفتيات والنساء ضحايا العنف ،وهي
حماية
كالتالي:
íجعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض باملساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني؛
íوضع إطار معياري مالئم مع االتفاقيات الدولية املصادق عليها؛
íتدارك النواقص والثغرات التي مت الوقوف عليها أثناء تطبيق القانون رقم 103.13؛
íوضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف املرتكب يف حق الفتيات والنساء؛
íتذليل مختلف الصعوبات التي حتول دون إعمال حق النساء يف الولوج إلى العدالة ،وإحداث آلية عملية
مندمجة وذات بعد ترابي حلماية الفتيات والنساء ضحايا العنف؛
íاعتماد تدابير مالئمة تتيح مراعاة األوضاع اخلاصة التي تعيشها الفئات األكثر هشاشة ،ال سيما الفتيات
والنساء يف وضعية إعاقة واملهاجرات يف وضعية غير نظامية.
من هذا املنطلق ،يقترح املجلس  10مداخل لتحسني تدخالت السلطات العمومية يف حالة الطوارئ الصحية
واحلاالت االستثنائية ،منها حتسني منظومة املعلومات يف هذا املجال وإدماج موضوع العنف ضد النساء يف
مخططات الدعم واإلنعاش االقتصادي واالجتماعي.

