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 الملخص

ل ب من خاللمغرا تمثل في دعم عملية االنتقال الديمقراطي التي بدأت فيتاتيجية العامة للمشروع اإلستر

اف توصيات هيئة اإلنص اإلنسان للمرأة" في عملية تتبع وحقوق ""النوع منهجي لمقاربةدمج 

" "النوع إنشاء لجنةفوتنمية القدرات. التفكير،ورشات جمع بين المأسسة، والتحسيس، وي والمصالحة

ياسية والس القدرات االجتماعية واالقتصادية تقويةستشاري لحقوق اإلنسان، وضمن هياكل المجلس اال

 حفظ ذاكرةو لية،دينامية تفاعلية حول قضايا "النوع" والعدالة االنتقا، ، وخلق فضاءات تشاركيةللمرأة

ة ى مساهمتحليل الدور ومد إلى تهدف ،النساء رمزيا وسياسيا عبر دورات تحسيسية وأشكال تواصلية

 في العملية الديمقراطية ودعم مشاركتها  في مجال المصالحة وتدبير النزاعات  المرأة

 ." النوع"اريع مش-يم المؤسساتيالتنظ -"إدماج قيم "النوع -جبر الضرر الجماعي: الكلمات المفتاح
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Abstract 

 The overall strategy of the project responds perfectly to the general objective 

which is to support the democratic transition process initiated in Morocco by 

the systematic integration of the gender and human right of women approach 

in the process of monitoring the recommendations of IER, specifically on 

terms of reparation, reconciliation and preservation of memory the integrated 

associating institutionalization, awareness, reflection and capacity 

development The creation of the Gender Commission within the structures of 

the CCDH, supporting the socio-economic and political capacities of women 

initiates participatory spaces for reflection at local and national levels, in order 

to trigger a dynamic interactor on issues of gender and transitional justice 

Symbolically and politically register the experiences of women victims of 

serious violations in the public sphere, through publications and 

communication media and acts of memory preservation. 

     Keywords: community repair, institutional organization, projects Gender, 

integration of gender values. 
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 مدخل

أدت  1الهيئة المستقلة للتحكيم الطريق أمام مقاربة شمولية إليهامهدت الخالصات والنتائج التي توصلت 

في هذه  2.تنصيب هيئة اإلنصاف والمصالحة التي تبنت " الحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائية إلى

النساء عانين  أنة كون انطالقا من مالحظ 2007المرحلة تم اإلعالن عن برنامج مقاربة "النوع" سنة

غير مباشرة  من عواقب العنف السياسي واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان  آوجماعيا بطريقة مباشرة 

تصور الفاعلين  وأدى 1999.3و1956التي تلتها بسبب أحداث سياسية خالل المرحلة الممتدة بين 

الواسع والجماعي عبر اقتراح االهتمام بالحقوق ضرورة رد االعتبار بمفهومه بقرار إلى اإل االجتماعيين

الممنهجة لحقوق  لجرائم الجماعية واالنتهاكاتا"لمواجهة ة واالجتماعية والثقافية للمرأة االقتصادي

"النوع": وهي المقاربة الحقوقية المؤسسة على قيم  ي تنفيذ مقاربةوتم اعتماد ثالث مقاربات ف4"اإلنسان.

وقيم المواطنة من خالل إشراك الفاعلين المحليين والمقاربة ألتشاركية  5احترام مبادئ حقوق اإلنسان

 إطارالنوع" في "لضمان حرية المبادرة والمشاركة في اتخاذ القرار من طرف الفاعلين المحليين و

قوم على أساس التجربة الوطنية للعدالة االنتقالية لألخذ بعين االعتبار متجانس ومرجعية يتقاسمونها ت

 6الحاجيات اإلستراتيجية للنساء

  :الدراسة أهداف

االنسجام ث من حي 2 – التدخل حيث مالئمة إستراتيجيةمن  1-الهدف من الدراسة هو تقييم المشروع 

لمخاطر ضعف  وانقاط القوة وال 3 -ئجوالنتابين الصياغة األولية لمشروع "النوع" وعملية التنفيذ 

قيم  درجة إدماج 5 -النتائج المحصل عليها وفق مستوى ة المشروعليفعا 4 -المرتبطة بعملية التنفيذ

 . "النوع"ليات وا

 

 

 

                                                 
1                  “transitional justice in Morocco, a progress report”, ICTJ, p. 11Freeman, M and Opgenhaffen. V, (2005),   

 
 (،العدالة االنتقالية بالمغرب : قراءة تجربة هيئة االنصاف والمصالحة،مجلة نوافذ2006الحبيب الطالب.م،) 2

                                                    221-http://www.ier.ma/article,php3?id_articleDahir n: 1.04.19 safar (10avril2004) .3 

 
4Page. A, (2007) rôle normatif et défis des questions de genre et l’identité ,  la justice transitionnelle dans le monde 

francophone: état des   lieux, article, p. 5    
5                                                          Adopté par la résolution de l’assemblée générale 60/147//LE 16 Décembre 2005  
6touchées par s régionx onale interne du programme d'appui aux actions deNadir El Moumni : Séminaire d'évaluation nati 

les violations des droits de l’Homme, Rapport de synthèse, 17-18 juillet 2009                                                              

http://www.ier.ma/article,php3?id_article-221
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  :الدراسة أهمية

 ،صالحةإضفاء الطابع المؤسسي على مقاربة "النوع" ضمن آليات تتبع توصيات هيئة اإلنصاف والم

ايا تعلقة بقضية تفاعلية مدينامنطالق ال على المستويين المحلي والوطنيتشاركي للتفكير وخلق فضاء 

 ،اطيالديمقر لتحولاالنتقالية في المغرب من خالل المشاركة الفعالة للمرأة في عملية ا النوع  والعدالة

 وحقوقنوع"من منظور "المحليا الفاعلين تعزيز الحوار بين و ،وبناء بدائل تنموية تراعي "النوع"

 اء ضحاياتجارب النسعن التعبير الرمزي والسياسي في  أيضاأهمية الدراسة تكمن  اإلنسان للمرأة.

اكرة، ظ الذاالنتهاكات الجسيمة في الفضاء العمومي من خالل المنشورات ودعم اإلعالم وإجراءات حف

 للمرأة.وأشكال تحسيسية حول االنتهاكات الجسيمة  وحقوق اإلنسان 

 :اإلشكالية

ات التي لممارسكان لحركات حقوق المرأة تأثيرا قويا على القانون الدولي وعلى تغيير في المواقف وا 

انت عالقة قضايا كالتسعينيات،  منذف .إذا لم تأخذ يعبن االعتبار عنصر "النوع" في مقارباتها للن تكتم

ة ن الحقيقلجا عديد منوالتجارب المتنوعة في ال "النوع" بالعدالة االنتقالية موضوعا للنقاش والتأمل

 سياق ية سمحت بتجاوز جزئي للمفهوم السائد بأن العنف ضد المرأة فيه الدينام. هذوالمصالحة

ح مسالة شمولي  إلى حضور مقاربات متعددة لطرغياب مفهوم  ىوأد، يشكل عنفا ثانويا االنتهاكات

 فضل إدماجيلمعالجة قضايا العنف ضد النساء وبين من ة وحدة نسائيتأسيس من يدافع عن بين "النوع"

النوع  دماجإلة عددمتالشكال األ هذه. والحقوق النسائية ضمن إجراء العدالة االنتقالية  "نوعال"عنصر 

عالة ة الفبالمشارك رهبنونجاح إدماجه  ،يفسر غياب صيغة مقبولة في كل تجارب العدالة االنتقالية

 ةلجمعيات الضحايا وممثلي الحركة النسائي

 

   الفرضية :

 وكان رجل،التي تعرض لها الاالنتهاكات الجسيمة  أشكالوهي نفس  عنفال أنواعتعرضت النساء لشتى 

ل هياكل "النوع"  داخ مأسسةعملية  لة مراحل  جبر الضرر الجماعي من خالل طي  أساسياحضورهن  

و حفظ  صاديةو اقتاالنتقالية المغربية، ومن خالل التكوينات وتنمية القدرات ومشاريع سوسيالعدالة 

لتنظيم امستوى ى علوالعدالة االنتقالية في المغرب  "النوع" إدماجعملية الذاكرة. فما هي طبيعة وحدود 

 المؤسساتي ومشاريع  جبر الضرر الجماعي؟ 
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  البحث: يةهجمن

وثائق لوثائق والتحليل األولي للجمع اللقيام بهذا البحث الكيفي تم تخصيص المرحلة األولى 

 في. وعفي إطار المشرتم إنشاؤها  راسات وإنتاج مكتوب وسمعي بصريد"النوع" من تقارير ومشروع

تم ، وجامالبرنبالجهات الفاعلة  مع ميدانية للمواقع  وإجراء مقابالت زيارات هناك ،الثانيةالمرحلة 

 علىعلة مع نخبة واطر فا التواصل ،  ولحظةمعظم مراحل المسح الميداني خاللاستخدام المقابلة 

 . "النوع"ومقاربة  المستوى الوطني في مجال جبر الضرر الجماعي

 مقاربة "النوع":  :.جبر الضرر الجماعي1

 مفهوم "النوع"و العدالة االنتقاليةبناء1.1

 : ليةااالنتقمفهوم العدالة  1.1.1

برزت خاللها  7ربالمغالحياة االجتماعية والسياسية ب مرحلة التحوالت العميقة في 1990اعتبرت سنة 

هذا  .نوحقوق اإلنسا المتعلقة بالديمقراطيةوحركات اجتماعية ساندت المطالب  نخبة سياسية جديدة

، التي تميزت بسقوط جدار برلينو ،والوطنية التحول يمكن تفسيره وربطه باألحداث السياسية الدولية

 لألنظمة الشمولية والنتهاكات حقوق اإلنسان. ومعارضة قوية ، ديمقراطيات جديدة ووالدة 

من  8األمنية األجهزةفي جميع  نظام تحكمزمنا مرعبا مع في السنوات الماضية عرف المغرب لقد 

ب ضحيتها واالعتقاالت التعسفية ذهوكان من نتائجه المنفى ألقسري واالختطافات  شرطة وجيش ودرك،

محاوالت  كل حاصرتابط الثقة بين المجتمع والدولة كما تركت ألما حال دون يناء روو معارضون،

الحياة دمقرطة  من أجلالدفاع عن الحريات العامة، ومصادرة جميع أشكال المشاركة السياسية والمدنية 

نتقالية في المغرب من خالل العمل الشجاع والحيوي لجميع في المقابل تشكلت ديناميات العدالة اال العامة.

والذين يرجع لهم  الديمقراطيين وضحايا االنتهاكات الجسيمة المدعومة من قبل منظمات حقوق اإلنسان

هذه المرحلة تميزت  9.سنوات الرصاص االنتهاكات الجسيمةبر أضرار الفضل في تفعيل المطالب وج

 هات وزوجات المعتقلين والمختطفين،ببروز تنظيمات حقوقية كمنتدى الحقيقة واإلنصاف ولجنة أم

دة احترام حقوق ولفائ ،رضوخها لبعض مطالب الحركات الحقوقيةو انفتاحها السياسي عنعبرت الدولة و

لسياسية وا القانونية حاتبادرات متعددة متعلقة باإلصالومالقيام بمشاريع اإلنسان من خالل 

                                                 
 10،ص.1المجلدالتقرير الختامي،هيئة اإلنصاف والمصالحة،  7
 46،ص.1التقرير الختامي،المجلد8
الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، منتدى الحقيقة العدالة االنتقالية:  ةالجمعيات المساهمة في بناء دينامكي 9

 والعدالة.
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ة والقانون قانون األسر إصالحو، 1998تشكيل حكومة التناوب التوافقي سنةها أهم 10والمؤسساتية

، وتأسيس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان. هذه 11، وقانون الحريات العامةالجنائي وقانون الشغل

إطالق سراح المعتقلين  جسدت فيتف انتهاكات الماضي القرارات المختلفة كانت مرفقة بإرادة وق

 . 12، وإغالق المعتقالت السرية، وعودة المنفيينالسياسيين

 تأسيسسنوات الرصاص متمثلة في أضرار محاولة لجبر   أولب 13ياملقل 1999يجب االنتظار حتى  

وأول ، حقوق اإلنساناكات نتهالشاملة أولى على أمل التحرك نحو تسوية  خطوةك التحكيم المستقلة هيئة 

ففي مرحلة  14.العدالة االنتقالية في اطار أولىوممارسة  ،العتراف بمطالب حركة حقوق اإلنسانإشارة ل

 أنالماضي غير  انتهاكاتضحية  7000تم تعويض  15سنوات أربع ة التحكيم المستقلة، وبعد عملهيئ

وال  16،لجبر الضرر سوى التعويض المادي أخرى أشكال ها ظل محدودا لعدم قدرتها على إبداععمل

كانت مكونة من قضاة التي ه الهيئة هذ.والمسالة النسائيةالمصالحة حول حفظ الذاكرة، وتملك تصورا 

 غيبت اإلنسانفي المجلس االستشاري لحقوق  أعضاءو العدل  ومحامون  الداخليةوممثلي وزارات 

االهتمام بالمسالة بسبب عدم  المرأةيين السابقين، ووالمعتقلين السياس اإلنسانحقوق  منظماتتمثيلية 

 إن إلىهتا  اإلشارةيجب و . المرأةضد الذي مورس العنف  شكالأل  إشارة كل أبعدتو، 17النسائية

العام لم يتم  الرأيوالنقاشات التي تلتها وحتى  األسرةقانون  إصالحهيئة التحكيم المستقلة سبق  تأسيس

والتقييم  ،المستقلةتجربة هيئة التحكيم ورغم ذلك ف .للمرأة اإلنسانيةوالحقوق  "النوع"تحسيسه بمسالة 

ألمطلبي لملفهم  18لمعتقلين السياسيين بتحديد جيدول اإلنسانالالحق لعملها سمحت لمنظمات حقوق 

 .ةوتشاركيمسالة عدالة انتقالية فعالة  أهميةفي االعتبار الدولة  أخذت كما. وتوسيع إستراتيجيتهم

                                                 
 عبد الحي المودن عضو سابق بهيئة اإلنصاف والمصالحة، عضو سابق بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان،بروفيسور بكلية الحفوق بالرباط. 10

  2017فبراير 23مقابلة تم اجراؤها  يوم 
ر قانون األسرة الجديد إصدا .جال والنساء، لمبدأ عدم التمييز بين الر 2003في عام  ل شغلهذه التعبئة في تكريس قانون الانعكس األثر الملموس 11

انون تعزيز مشاركة ، ومراجعة بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية ؛ مراجعة ق 2007المراجعة الجزئية لقانون الجنسية عام  . 2004عام 

 المحلية. المرأة على مستوى الواليات االنتخابية الوطنية و
 .لمغربية في العدالة االنتقالية ،مطبعة البدوي ، الدار البيضاءلعقيدة الجبر ، التجربة ا بنيوب ، أحمد ، شوقي. األسس النظرية 12
، أوصى "المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان" الملك رسمياً بتشكيل لجنة لتطبيق قواعد التحكيم من أجل تعويض ضحايا فئات معينة من  1999أبريل  2في  13

 لجديدة.ا، تبعتها توصية ثانية. تم اقتراح قائمة باألسماء لتكوين النسخة  1999يوليو  2منها. في  انتهاكات حقوق اإلنسان والمستفيدين
عضو سابق في هيئة اإلنصاف والمصالحة. عضو سابق في المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان.  -مودن العبد الحي مقابلة تم إجراؤها مع 14

 2017فبراير 23أجريت المقابلة في  .أستاذ بكلية الحقوق بالرباط
 في الخارج وداخل التراب الوطني  ألقسريمع حالة النفي  ألقسريحالة االختفاء هيئة اإلنصاف والمصالحة سنساوي  15
 روالتعويضات عن األضرا"التقرير النهائي. اإلنصاف للضحايا  والمصالحة،انظر: هيئة اإلنصاف  هيئة التحكيم المستقلة،للحصول على مراجعة شاملة لتجربة 16

 .116-97وص.  28-19، ص.  2009، المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ، الرباط ،  3"، المجلد. 
عضو سابق في هيئة اإلنصاف والمصالحة ؛ عضو سابق في المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ؛ المستشار  -ني سزنااليمصطفى مقابلة تم إجراؤها مع  17

 2017مارس  4المجلس الوطني لحقوق اإلنسان. المقابلة أجريت يوم سابق لرئيس ال
التنسيق المحلي لمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ضمن لـ ةمحلي منسقةطة ومعتقلة سياسية سابقة. ناش -فاطنة البويه 18

 1917فبراير 8المقابلة أجريت بوم  .جبر الضرر الجماعيلبرنامج  الدار البيضاء لحي محمدي
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 مفهوم "النوع" 1.1.2

شمل  فمن جهة هناك توجه العصرنة :عرف المغرب تحوالت عميقة تحكم فيها توجهانمن جهة أخرى 

توجه ليدية، والتق المجال الحضري كالتمدرس، وعمل المرأة، وبناء األسرة النووية وانفجار أنماط اإلنتاج

التي افية ية والثقجتماعة االالحفاظ على البنيات  الثقافية التقليدية متمثلة في السلطة الذكوريتقليدي أراد 

ية ن مع عمل". لكثقافي "للنوع-اخترقت الدولة والمجتمع. هذه االزدواجية هي التي حددت البناء السوسيو

راطي ديمقالبناء ال تمدرس وتشغيل المرأة بدأت هذه األخيرة تندمج في المجتمع  وتشارك في مسلسل

وسجلت  ،معويةت السياسية والنقابية والجوالمساواة في الحقوق مع الرجل، وتمكنت من اختراق المجاال

عنف لة الحضورا كامال في االحتجاجات االجتماعية من أجل احترام الحقوق والديمقراطية خالل مرح

 ،لعنفنواع الشتى أالنساء رضن خالله واجهتها الدولة برد فعل قوي تع كات الجسيمةالسياسي واالنتها

ال. األطف المرتبط بوضع المرأة واإلجهاض وفصل دة كاالغتصاب والمضايقة واإلذاللوالنتهاكات محد

ير يا الغفقط مباشرة من العنف السياسي بل شكلت أغلبية الضحاالمرأة  في هذه المرحلة لم تعاني

 ينلين والمفقودالمباشرين كأمهات وزوجات وأقارب الذكور المعتق

 : اإلنسانالنساء و انتهاكات حقوق  1.2

تقليدية  ثقافيةحبيس بنيات هذا األخير فقد ظل  رفها المجتمع المغربي التي عالتحديثية ت غيرارغم الت 

العنف خالل سنوات واالجتماعي والسياسي. ف الثقافيمتمثلة في هيمنة العقلية الذكورية على النظام 

ضحايا  أيضاالنساء كن  أنوحيدين باالنتهاكات في حين  الذكور كمعنيينكان الحديث فقط عن  السياسي

نواع ، ومن شتى أالعنف الذي تعرض له الذكور سلنفومنهن من تعرضن  مختلفةالمرحلة لكن بطريقة 

  كأمضحية غير مباشرة  المرأةاعتبرت و ،واإلجهاضوالمضايقات  واالهانة التعذيب واالغتصاب

   19المفقودين أوللذكور المعتقلين   أو أخت زوجةو

وغير مرئي من خالل قراءة ذات تسلسل تراتبي  مخفيا، "ظل تاريخ هؤالء النساء لفترة طويلةو

نتهاكات االالضوء على  لتسليطهيئة اإلنصاف والمصالحة أول محاولة رسمية عمل  شكلقد و 20"،أبوي

                                                 
 للمرأة،المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي  المغرب"،سوس ، نادية. "المرأة والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص في ج    19

 الرباط.   

 المقاربة حول الوطنية خالل الندوة تقديمي عرض ،" المغرب في االنتقالية   العدالة عملية في النوع مقاربة.الرصاص سنوات في المرأة نادية ،"معاناةجسوس ،20

 هيئة أجرتها التي الدراسة ائجنت"في  وأيضا 2008 نوفمبر 25 ، الرباط ، اإلنسان لحقوق المجلس االستشاري: المغرب في االنتقالية العدالة عملية في الجنسانية

 فيما والمصالحة نصافاإل هيئة عمل نتائج حول الندوة خالل ثة قدملنفس الباح عرض ،" السياسي والعنف االجتماعي والنوع المرأة حول والمصالحة اإلنصاف

                                                                                                                   2006 مارس 21 ، الرباط ، اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس ، اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات بمعالجة يتعلق
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فترة العنف السياسي أثرت على الرجال والنساء بشكل واالعتراف بأن 21لها المرأة  تالتي تعرض

حول المرأة والعنف دراسة ميدانية عالمة األنثروبولوجيا نادية جسوس  أجرت في هذه المرحلة مختلف.

ثالث وحدات رئيسية من األسئلة: "هل كانت النساء ، مثل الرجال ،  حاولت من خاللها تفسيرالسياسي، 

أو الجنس؟  "النوع"؟ هل كان هذا العنف قائما على 1999و  1956العنف السياسي بين عامي ضحايا 

وإذا كان األمر كذلك فكيف؟ هل تعرضت النساء لهذا العنف  والمرأة،وهل ميز عنف الدولة بين الرجل 

زة؟ على حياة المرأة لها خصوصيات بار العنف آثاربطريقة معينة على المدى القصير والطويل؟ هل 

عنف كان الهدف من البحث هو جمع روايات النساء اللواتي عانين على يد الدولة خالل سنوات اللقد  .22"

 .له نشكال العنف الذي تعرضوتقديم فهم مفصل ودقيق أل  23السياسي،

 1956أن فئتين من النساء عانين بشكل مباشر على يد الشرطة خالل الفترة الممتدة من  تظهر الدراسة 

وهناك فئة ثانية توجد بها الغالبية العظمى  اليسار،نساء منخرطات سياسياً في حركات  : هناك1999إلى 

ن الذكور نساء اللواتي يعتبر أحد أفراد أسرتهن مال نوه العنف السياسي في المغرب ضحايا من النساء

لطالب من المدن بشكل عام من الشباب امكونة الفئة األولى ف .24عدواً للدولة بسبب أنشطته السياسية

ئي يعشن في المناطق واالنساء الل من بشكل أساسيمكونة  انيةالفئة الثكانت  الكبرى في المغرب، بينما

إدارة ورعاية أسرهن على  مد يعتأميات أو شبه أميات وكان عملهن  الريفية أو شبه الحضرية،

دراسة إلى أن التوصلت و 25.و زراعة األرضاألسرة من خالل تربية الماشية  لمشاركة في اقتصادوا

معظم النساء صدمن بشدة من عنف الدولة الذي تعرضن له نتيجة لنظام أبوي يعتبر أن المرأة ال مكان 

ألنشطة السياسية ألزواجهن ن يجهلن في غالب األحيان تفاجئكما  .26والسياسي العموميالفضاء لها في 

أو منطقتهم وصدمن ألن قلة قليلة منهن كن على اتصال بأشخاص ال ينتمون إلى  ،وآبائهن وإخوانهن

و"حتى النساء الفاعالت سياسيًا متعلمات  دائرة عائالتهم قبل اندالع هذا العنف في حياتهم اليومية.

                                                 
 74التقرير الختامي،الجزء األول، ص. هيئة اإلنصاف والمصالحة،21
 ي لحقوق اإلنسان وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ،المجلس االستشار المغرب"،جسوس، نادية. "المرأة والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص في 22

 .2009الرباط ، 
 من مختلفة مناطق من امرأة 80 حوالي الدراسة في شاركوا الذين الباحثون كما أجرى ، ؛إجماالً  معمقة مقابالت أساس على امرأة 42 حياة روايات تدوين تم 23

 (.والمحمدية البيضاء والدار الرباط في وكذلك العيون ، إميلشيل ، خنيفرة ، الحسيمة ، الناظور ، فجيج) المغرب
ل الندوة حول سوس ، نادية. "نتائج الدراسة التي أجرتها هيئة اإلنصاف والمصالحة حول المرأة والنوع االجتماعي والعنف السياسي" ، عرض تم تقديمه خالج24

 11، ص  2006 مارس / آذار 21، الرباط ،  CCDHنتائج عمل هيئة اإلنصاف والمصالحة فيما يتعلق بمعالجة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ، 
 11نفس المرجع.ص. 25
 المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ، المغرب"،جسوس، نادية. "المرأة والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص في 26

 52-46، ص .2009الرباط ، 
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ة والوصول إلى المعلومات حرية الحرك بكثير منيتمتعن بقدر أكبر ويعشن في المناطق الحضرية و

 27".معاملتهن من قبل الدولة وأساءواريفيات اللواتي تم اعتقالهن النساء المع مقارنة 

الرجال وبينت الدراسة أن النساء عانين من نفس االنتهاكات ونفس أشكال التعذيب وسوء المعاملة مثل 

اللواتي تجاوزن الحدود المرسومة داخل نظام  السياسي لمعاقبة النساءلعنف ت الدولة اموكيف استخد

، وسوء المعاملة اإلذاللالنتهاكات خاصة بهن ككما تعرضن  28يجعل من النساء كائنات خاضعة أبوي

وكانت ضحايا هذه االعتداءات من النساء المحتجزات  يتلقين العالج في  ،واالغتصاب والعنف الجنسي

الدولة تبنت سياسة االغتصاب المنهجي ولكن ال يوجد دليل   أنوال يبدو  29،أو في المنزل المستشفيات

وهكذا ظلت معظم النساء  .على أن الدولة تحركت لحماية النساء من العنف الجنسي أثناء االحتجاز

مجرد اب والعنف الجنسي، فبيعشن جوا من الرعب والخوف من االغتصوغير المحتجزات  المحتجزات

بانتظام للمضايقات  بما في ذلك المضايقات  تتعرضن أحد المحتجزين،  أقاربمن النساء  نكون أن

ولمعاملة مهينة منها المراقبة، واالستجواب المتكرر، ونهب الممتلكات  ،الجنسية من طرف عمالء الدولة

أو آبائهن أو  ومصادرة أوراق الهوية. وقد ساعد ذلك على تهميش النساء اللواتي تم اعتقال أزواجهن

كانت زيارة السجون فرصة أخرى للمضايقة و ،ن أو غيرهن من أفراد األسرةأبنائهإخوانهن أو 

فحسب  من أشكال العنف من قبل حراس السجون والسلطات األخرى. اوغيره ةالمهينوالمعاملة 

هو "الطريقة التي انتهاكات حقوق اإلنسان  لعنف ضد المرأة خالل سنوات جسوس، فإن ما يميز هذا ا

هذا التفاعل  اعتمدها عنف الدولة على األفكار والممارسات األبوية للمجتمع المغربي وأدامها وعززها.

 30إلى معاناتهم بشكل مضاعف. أدىوالذي هالتمييز المجتمعي ضد المرأة والمتبادل بين عنف الدولة  

 لنوع و العدالة االنتقالية: ا 1.2.1

وجودها هو تتويج لعمل طويل من اجل ، والمغرب هي حركة سياسية واجتماعيةالحركة النسائية في 

 ظهور الثمانينيات مع كحركة حتىلم يكتمل تكوينها  التنمية الديمقراطية واالقتصادية واالجتماعية

في مرحلتها األولى  هذه الحركة .من معركتها هدفاجمعيات نسائية مستقلة وضعت مسألة تحرير المرأة 

                                                 
 المقاربة حول الوطنية خالل الندوة تقديمي عرض ،" المغرب في االنتقالية   العدالة عملية في النوع مقاربة.الرصاص سنوات في المرأة نادية ،"معاناةجسوس ،27

 هيئة أجرتها التي الدراسة ائجنت"في  وأيضا 2008 نوفمبر 25 ، الرباط ، اإلنسان لحقوق المجلس االستشاري: المغرب في االنتقالية العدالة عملية في الجنسانية

 فيما والمصالحة إلنصافا هيئة عمل نتائج حول الندوة خالل لنفس البا جثة قدم عرض ،" السياسي والعنف االجتماعي والنوع رأةالم حول والمصالحة اإلنصاف

                                                                                                                   2006 مارس 21 ، الرباط ، اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس ، اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات بمعالجة يتعلق
 7120فيراي8احياء العالم يوم  ةعضو جمعي البويه فاطنة مع مقابلة28
 ،االستشاري لحقوق اإلنسان وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة جسوس، نادية. "المرأة والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص في المغرب" ، المجلس 29

 58-54، ص..2009الرباط ، 
ل الندوة حول سوس ، نادية. "نتائج الدراسة التي أجرتها هيئة اإلنصاف والمصالحة حول المرأة والنوع االجتماعي والعنف السياسي" ، عرض تم تقديمه خالج30

  2006مارس   21، الرباط ،  CCDHالحة فيما يتعلق بمعالجة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ، نتائج عمل هيئة اإلنصاف والمص
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في ركزت والسياسية،  األحزاببمحاولة الفصل بين الحركة النسائية والعمل السياسي داخل  اتسمت

المرحلة تميزت  و ،المرأةالمغربي الذي يزكي التمييز ضد  أحكام التشريع إدانةعلى  المرحلة الثانية

 .31يهواقتراحتحويل نفسها إلى قوة تعبوية  وبتطور عمل هذه الحركة نحو عمل الترافع الثالثة 

حقوق المرأة حاسما في إدراج حقوق المرأة وظروفها في األجندة السياسية  منظماتكان دور لقد 

في األصل مصدر مزيد من االهتمام بالمرأة في السياسات والبرامج  كانتو ،المغرببواالجتماعية 

إلى تحسن كبير في وضع المرأة  أدىكان لها األثر الملموس في السنوات األخيرة كما 32العمومية،

ية بشكل عام لم تشارك في ديناميات المجتمع المدني النسائمنظمات والحركة ال إال أن .المغربية وظروفها

ولم تحاول  ،لتعامل مع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانلنتقالية االعدالة الالتي تطالب بإنشاء آليات 

إلدراج هذه  مجهودكن هناك ي. من ناحية أخرى لم 33العدالة االنتقالية هذهمواكبة أو التأثير على عملية 

المنظمات في العملية، ولم تقدم هذه الحركة حججا تتعلق باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي 

الفحص الدقيق  على تعرضت لها النساء خالل سنوات الرصاص أو تأثير هذه االنتهاكات عليها أو حتى

 جنسي الذي تعرضن له.للعنف ال

ظيمية وبين التفكير في هناك عدة تفسيرات لهذا الضعف في التعبئة والجمع بين البحث عن الذات التن

  اهتماماتها ركزتية النسائالمنظمات ف االنتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها النساء: طرح مسالة

في جدول األعمال  هو الحضور هاطموحومن ثم ، فقد كان  34،المرأة اليوم حققدراتها المؤسسية حول و

لكنها ابتعدت  وفي النقاشات الوطنية حول وضع المرأة عبر إصالح قوانين األسرة والجنسية،  35الدولي

 .الماضي لحقوق اإلنسانوهو  التفكير في انتهاكات  أالعن جانب آخر من السياق الوطني 

                                                 
لجلسات العامة والتقرير النهائي لهيئة اإلنصاف والمصالحة. أجريت المقابلة عن ا ةسابق ةإداري ةمسؤول، مع نعيمة بن وكريمتم إجراؤها مقابلة  31

 . 2017فبراير  22في 
إصدار  -، لمبدأ عدم التمييز ، بما في ذلك بين الرجال والنساء ؛  2003الملموس لهذه التعبئة في تكريس قانون العمل ، في عام  انعكس األثر32

الجنائية ؛ مراجعة  ، ومراجعة بعض أحكام قانون اإلجراءات 2007؛ المراجعة الجزئية لقانون الجنسية عام  2004قانون األسرة الجديد عام 

كة المرأة في المناصب ، والذي يتضمن اآلن تدابير لتعزيز مشار 2008( وقانون االنتخابات في عام 1ساسي لمجلس النواب )المادة القانون األ

،  2002ام وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" في ع إستراتيجيةالمنتخبة على الصعيدين الوطني والمحلي. وضعت الحكومة المغربية "

امة القطاعية والوسطى. ، بهدف دمج البعد الجنساني في جميع السياسات الع 2006اواة واإلنصاف بين الجنسين" في عام وطنية للمس إستراتيجية"

يناير ة )موميع، والخدمة ال( 2006ضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في قطاع االتصاالت )كانون األول / ديسمبر إلبرامج  -

لقت وزارة االقتصاد ، أط 2005. وأخيراً ، ومنذ عام 2010المهني في عام  لتكوين( وقطاع التشغيل وا2008وبر أكت)، ونظام التعليم  (2007

 والمالية عملية "تحديد نوع الجنس" في ميزانية الدولة ، كجزء من عملية إصالح اإلنفاق العام.
جلس االستشاري لحقوق اإلنسان ؛ والمصالحة ؛ عضو سابق في المعضو سابق في هيئة اإلنصاف  مقابلة تم إجراؤها مع مصطفى اليزناسني 33

 2017 مارس24 وق اإلنسان. أجريت المقابلة فيلرئيس المجلس الوطني لحق سابقمستشار 
 2017مارس  22لجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يوم مقابلة تم إجراؤها مع ربيعة الناصري مؤسسة  ورئيسة سابقة ل 34

35    Les priorités locales sont en effet alimentées par les instruments internationaux tels que la CEDAW et les conférences internationales sur les droits 

humains et droits des femmes comme celles de Vienne (1993), du Caire (1994) et de Pékin (1995). 
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المنظمات غير  اشطيحركة حضرية تجمع نفيما يتعلق باألصول االجتماعية للحركة النسائية فهي 

عن الغالبية  تختلف بشكل كبيرو 36،الحكومية والباحثات والناشطات من الطبقات الوسطى والعليا

واللواتي يعشن في المناطق الريفية أو شبه الحضرية  أميات سي العظمى من النساء ضحايا العنف السيا

على  37عدم التفرقة  مبدأ النسائيةيات الجمعفي هذا اإلطار تبنت  .مختلف النتهاكات الماضي لهن تصور

  38.في ميدان محدد اإلنسانحقوق  إطاري فمجموعة تعمل  تخصص كل أساس

 ومرحلة التوصيات"النوع" 1.2.2

والجمعية  اناإلنسبمبادرة من المنظمة المغربية لحقوق  2001في نهاية الندوة التي عقدت في نوفمبر 

 ، تم وضعيساريةإلى ممثلين عن األحزاب ال إضافةان و ومنتدى الحقيقة والعدالة لحقوق اإلنس المغربية

ت النتهاكابشأن ا إثبات الحقيقة مقاربتها على المبادئ التالية: تقوممقترح إلنشاء لجنة الحقيقة التي 

 ردو ني، العلولرسمي اعتراف الدولة بالمسؤولية عن االنتهاكات واالعتذار او الجسيمة لحقوق اإلنسان،

عن  الرمزيومن خالل التعويض المادي لضحايا االنتهاكات و االعتبار لكرامة المجتمع وحفظ الذاكرة

 .تتنفيذ اإلصالحات القانونية والمؤسسية التي تهدف إلى منع تكرار االنتهاكاو األضرار،

 "النوع"لم يتم التطرق إلى قضية ، حيث المرأة لم تكن ممثلة في هذا الندوةمن المؤكد أن منظمات حقوق 

 39.ال في المناقشات وال في االقتراح النهائية للمرأة خالل فترة سنوات العنف السياسي والتجربة الخاص

شاء هيئة ، فمن المعروف أن عمل الفاعلين الرئيسيين في المجتمع المدني لم يؤدي إلى إنومع ذلك

، فإن اقتراح الندوة عام  واليتها وعملها. وبالفعل، بل أرسى أيًضا أسس اإلنصاف والمصالحة فحسب

، واإلنصافللمنتدى المغربي للحقيقة تبناه المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  والرئيس األول   2001

اعتمد اقتراح المجتمع المدني   ،بصفته األمين العام لهذا المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان بعد إصالحه

  2004.40يًا في ينايرسيتم تأكيده رسم الذي

                                                 
 .2017مارس22بوم  تم اجراؤها مع الزويني بشرى معتقلة سياسية سابقة ومسؤولة بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مقابلة36
 نفس المرجع   37
فبراي  22لجلسات العامة والتقرير النهائي لهيئة اإلنصاف والمصالحة. أجريت المقابلة في عن ا ةسابق ةإداري ةمسؤول ،مع نعيمة بن وكريمتم إجراؤها مقابلة  38

2017 . 
مستشار في هيئة اإلنصاف والمصالحة والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان. عضو سابق في فريق البحث التابع لصندوق األمم ،ويامصطفى ن 39

 .2017يناير19بلة في المتحدة اإلنمائي للمرأة. أجريت المقا
 اإلدماج وإعادة والتأهيل اإلنصاف على يقوم ومتوازنا جريئا شامال نهجا" تنتهج والمصالحة اإلنصاف هيئة أن االفتتاحي خطابه في الملك وأكد 40

 واالعتقاالت ختفاءاال قضية تسوية في األخيرة الخطوة ستكون والمصالحة اإلنصاف هيئة أن أيضا يحدد لكنه".السلمية المصالحة لتحقيق سعيا

 id_article=420؟http://www.ier.ma/article.php3".الشائكة القضية هذه من األخيرة المرحلة نهائيا يغلق" معها وأنه التعسفية
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لقد شكلت مقاربة هيأة اإلنصاف والمصالحة، رغم أنها لم تلبي حاجيات  الضحايا واألسر وجمعيات 

ومحدودية اعتبار  ،حقوق اإلنسان، قفزة توعية فيما يخص االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بالمغرب

حيث  41،واختزال المصالحة ودمقرطة المجتمع في التعويض المادي الذي أقرته هيأة التحكيم المستقلة

للمجتمع واألفراد والجماعات بمعالجة السياق التاريخي النتهاكات حقوق اإلنسان ه المقاربة هذسمحت 

 . ةنقاش جماعي وعمومي لمعرفة الحقيق الدولة عبر ومسؤولية أجهزة

وعلى غرار التجارب الدولية في مجال العدالة االنتقالية لم يتم مراعاة المنظور الجنساني ضمن أهداف 

 بنسبةحضور النساء في التركيبة التنظيمية للهيئة كان حضورا ضعيفا و، هيئة اإلنصاف والمصالحة

العدالة  ضمن إجراءات  للنساءلحركة الحقوقية وهدا يمكن تفسيره بغياب ا42عضوا  17واحدة من  امرأة

األخيرة لم تلغي بشكل ه هذ .لوالية هيئة اإلنصاف والمصالحة أعطي الذياالنتقالية وبعامل حيز الزمن 

 ،بار ولو بشكل ناقصاالعت العنصر بعينهذا  أخدبل تم "  المرأةحضور عنصر "النوع وحقوق  مطلق

نقاش موسع  فتحوفرضت "النوع"التي ناضلت من اجل قضايا الهيئة  أعضاء كان من ورائه أغلبيةو

 . الكبير على الفضاء العام األثركان له الذي  األسرةفانون  إصالححول 

نظم أعضاء هيئة اإلنصاف والمصالحة أنفسهم في ثالث مجموعات عمل: واحدة معنية بالتحقيقات، 

الوحيدة في "هيئة  ةلعضولوالثانية حول البحوث والدراسات،والثالثة حول اإلصالحات. وكانت 

مثلت النساء غالبية ، . من ناحية أخرى"النوع"لفرض مقاربة  اقوي اتأثير 43اإلنصاف والمصالحة

وهذا لم بكن نتيجة سياسة  ،319مديرة من أصل  163لعاملين في هيئة اإلنصاف والمصالحة: ا

 "النوع"لمقاربة  والتأسيسهو تقليص الهوة وتوسيع عدد النساء الهدف كان بل ديمقراطية للتوظيف 

اقتصرت  القرار حيثفالنساء لم تكن ممثالت بمراكز صنع  44التعيينات في مناصب الشغل.ب خاصة

مشاركتهن على العمل بالوحدات الخاصة باالتصال واإلعالم والتوثيق والمحفوظات، لكن سرعان ما 

توازن "بين الذكور واإلناث" داخل طاقم هيئة اإلنصاف والمصالحة بصعوبة  خلقاصطدمت فكرة 

  45العثور على مهنيين أكفاء ومؤهلين وكان هذان المعياران هو السائد

                                                 
 1التقرير الختامي، المجلدهيئة االنصاف والمصالحة،  41
 ،هيئة اإلنصاف والمصالحة، المجلد األول، التقرير الختامي42
 والمصالحة  اإلنصاف، عضوهبئة  اإلنسانلطيفة اجبابدي معتقلة سياسية ،عضوة مؤسسة للجمعية المغربية لحقوق 43
 مازيغيةوالتمكن من اللغة األ اإلنسان. معايير التعيين كانت الكفاءة التكيف مع قضايا حقوق 21،ص.2008وقاني،خديجة،رال44
 معتقلة سياسية سابقة، عضوة هيئة اإلنصاف والمصالحة، عضوة المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  مع لطيفة اجبابدي إجراؤهامقابلة تم  45
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من  46منهجية تحليل وفهم الطابع الجنساني للعنف السياسي بإدماجوالمصالحة  اإلنصافلقد قامت هيئة 

حول النساء اللواتي عانين من العنف  2005خالل الدارسة التي قام بها فريق من الباحثات المغاربة سنة

 اعدتسووالمصالحة  اإلنصافهيئة  أعضاءجميع  إشارةه الدراسة رهن وضعت نتائج هذو  47،السياسي

 إبرازمن اجل  أعمالهاعنصر النوع في  إدماجعلى الهيئة  عملت. لقد في صياغة توصياتها الختامية

على مبادرات متعددة منها معتمدة في ذلك  مواجهتهن له وأشكال النساء، تجاهالعنف  تأثير خصوصية

ير غ أوتنظيم جلسات استماع فردية وجماعية لعدد كبير من النساء ضحايا االنتهاكات بشكل مباشر 

تحقيق دراسة كيفية و, وتأثيرهمستويات العنف  إلبرازاستغالل المعطيات التي تم تجميعها ، ومباشر

انتهاكات حقوق تاريخ النساء ضحايا ب  والمساهمة في تعميق الوعي 48" ،"النوع والعنف السياسيل

 واتي عشن مختلف التجارب.اءات االجتماعية واالقتصادية اللالنساء بمختلف االنتمهمت   49اإلنسان

في  اإلجراءاتعلى ضرورة  دعم 10رقم التوصية )في توصياتها  والمصالحة اإلنصاف هيأةلقد أكدت 

النقاشات حول  ءواغتناخالل واليتها بتوسيع  للهيئةسمح  الذي الشيءبالمغرب  المرأةتعزيز حقوق  أفق

كشفت النقاب عن مدى االنتهاكات  أجرتهاالتحقيقات التي  أنكما  .والعدالة االنتقالية "النوع"مسالة 

التي توصلت بها الهيئة  الضحاياملف  9780فمن بين  :سنوات الرصاصلمعاناة التي تحملتها النساء وا

الل الجلسات العمومية الشهادات المقدمة خ أن ثلثكما تم وضعه من طرف النساء  ملف 1470 هناك

 الضحايااالكتفاء بالقيام بمجموعة من المشاريع اتجاه  أنالهيئة   تجربةلقد بينت  50لنساء.هي شهادات ل

 هدف إلىي االنموذج  الذي اقترحتهفي سياق العدالة االنتقالية، و واألهدافهي عملية محدودة في الزمان 

نظر إلى المصالحة مع الماضي وال 51،بير بناء السالم والديمقراطيةتداالجمع بين مختلف جبر األضرار و

الذي ال يمكن تحقيقه دون مشاركة النساء  حرك نحو البناء الجماعي للمستقبلللت فرصةالمؤلم على أنها 

مرجعا من التي تشكل توصيات الهيئة إنها جراء انتهاكات الماضي.  عانت من والرجال  بالمناطق التي

 . 52برنامجا من اجل الدمقرطة الشاملة شكلتاجل  مصالحة حقيقية بين الدولة  والمجتمع كما 

                                                 
 ، روقاني أيضا انظر التقرير،   هذا من 5.2 القسم انظر .الستة مجلداته جميع في منتظمة غير بطريقة النهائي التقرير في الجنساني البعد ومعالجة دمج تم 46

 .48-33 .ص 2008
 نتائج حول الندوة خالل قدم عرض ،" السياسي والعنف االجتماعي والنوع المرأة حول والمصالحة اإلنصاف هيئة أجرتها التي الدراسة نتائج"جسوس،نادية 47

 .2006 مارس 21 ، اطالرب ، اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس ، اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات بمعالجة يتعلق فيما والمصالحة اإلنصاف هيئة عمل
 .صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  –المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  »المرأة والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص في المغرب «سوس نادية.ج -  48

(2008) 
 مسؤولة عن إدارة صندوق األمم المتحدة.والمصالحة اإلنصاف بهيئة البشرية والموارد اإلداري للتنظيم السابقة مقابلة تم إجراؤها مع لبلى الرحيوي المديرة 49

 2017مارس  15اإلنمائي للمرأة،يوم 
 نفس المقابلة مع ليللى الرحيوي. 50
 2017فبرلير  03أجريت المقابلة يوم .المجلس االستشاري لحقوق اإلنسانرئيس دائرة حماية ومساعدة الضحايا.  -محمد صبري  51
، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس عضو سابق في المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،عضو سابق في هيئة اإلنصاف والمصالحة ،عبد الحي مودن 52

 2017فبراير 27م أجريت المقابلة يو الرباط.
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 التقرير الختامي والتوصيات: 1.2.3

الحة ومجموعات في أنشطة هيئة اإلنصاف والمص النسائية إعادة إنتاج المعاملة غير المتكافئة للمسألةم ت

حقوق اإلنسان على  أو العنف الجنسي أو تأثير انتهاكات "النوع" قاربة، ولم يتم دراسة مالتابعة لهاالعمل 

بالطريقة نفسها وبنفس الشدة في التقرير النهائي المكون من ستة مجلدات والذي قدمته هيئة المرأة 

 فقط حوالي عشر صفحاتخصص  النهائي المجلد األول من التقرير 53:,اإلنصاف والمصالحة

لكن الدراسة النوعية حول   54،واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان الدروس حول النوع الستخالص

على طلب هيئة ، والتي أعدتها نادية جسوس بناء ات الرصاصالمرأة والعنف السياسي خالل سنو

 الحقًا من قبل المجلس االستشاري اتم نشرهفي التقرير النهائي و م تكن حاضرة، لالحةاإلنصاف والمص

بأنها يمكن وصف اللغة المستخدمة في التقرير في أحسن األحوال ف، إضافة إلى ذلك .لحقوق اإلنسان

 التقرير غبرالواردة في  موأن معظم األرقا ،ال يبدو أن النساء يعتبرن فئة اجتماعية كاملةو ايدة،مح

 مقسمة حسب الجنس.

كات الجسيمة أن ضمان عدم تكرار االنتهاالمصالحة تدرك من خالل التوصيات هيئة اإلنصاف وف 

عملية اإلصالحات التي تشارك فيها الدولة يعتمد على مكافحة التمييز ضد المرأة  لحقوق اإلنسان وتقوية

من مراجعة قانون  هذه التوصيات هي في الواقع جزء 55.وبناء مستقبل قائم على المساواة واإلنصاف

 وترسيخ أسس األسرة على أساس العدل واإلنصاف ،الضمانات القانونية لحقوق المرأة ، وتقويةةاألسر

الضمانات الدستورية  "تقويةبالتحديد على تركز مواطنينصيات العامة الموجهة لجميع الإضافة إلى التو

ثقافية" ة والللمساواة بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعي

مواصلة عملية االنضمام إلى و 56،دولياً" ةجميع أشكال التمييز المحظورالدستوري  ل و"الحضر

جميع وكول االختياري التفاقية القضاء على ، "التصديق على البروتالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسانا

لى بعض أحكام االتفاقية المذكورة،  ، ورفع التحفظات التي أبداها المغرب عأشكال التمييز اتجاه المرأة

توصي هيئة اإلنصاف ، حماية حقوق المرأة"ق ما تسميه "إتمام عملية اأخيرا وفي سيو

حقوق المرأة واستكمال عملية  التي تحققت في مجال تقويةالكبيرة بتقوية واستغالل المكاسب والمصالحة"

ة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية: هيئة اإلنصاف والمصالح ، دعتولتحقيق ذلك ".في هذا المجال اإلصالح

                                                 
 47. 33.ص.، 2008، الروقاني خديجة، انظر:  "النوع "لالطالع على مراجعة شاملة للتقرير النهائي لهيئة اإلنصاف والمصالحة من منظور  53
 .82-74، ص.  1، "التقرير النهائي" ، المجلد. هيأة اإلنصاف والمصالحة 54
 113-101،ص،1"التقرير النهائي" ، المجلد. ، هيأة اإلنصاف والمصالحة 55
 نفس المرجع 56
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ن أجل وضع حد لعدم استقرار تهدف إلى تمكين المرأة م جية وطنية شاملة ومتكاملة وضع إستراتي

في الحياة العامة وصنع  وتقوية مشاركتهنة والفقر والتمييز والعنف األمي على من خالل القضاء حالتهن

 57.القرار

 األهداف واالستراتيجيات  1.3

 "النوع  مقاربة عملية االنتقال الديمقراطي  بالمغرب من خال ل إدماجإستراتيجية المشروع هم دعم  إن 

رر الضبر جلحة في مجال اإلنصاف والمصا" في سياق  تتبع توصيات هيئة ،والحقوق اإلنسانية للنساء

آة قوق المرماية حإدماج مقاربة "النوع والحقوق اإلنسانية للمرأة" ليس فقط حفالهدف من  .الذاكرة وحفظ

ل جن أضا مبل أي ،اإلنسانية واألخذ بعين االعتبار حضور النوع في مشاريع جبر الضرر الجماعي

 ة وتدبيرمصالحالدور ومدى مساهمة المرأة في العملية الديمقراطية ودعم مشاركتها  في مجال ال تحديد

 بشأن المرأة والسالم واألمن. 1325دعم تنفيذ قرار مجلس األمن النزاعات و

 : النوع مأسسة 1.3.1

الضامن المؤسساتي الستدامة   افي المشروع باعتباره اإلستراتيجيةالمحاور  أهمسسة "النوع" شكلت مأ 

عن وانسجاما مع التوصية العاشرة الصادرة   58.في كل برامج جبر الضرر الجماعي المرأةحضور 

ا يضمن التماسك المؤسسي إنجازا استراتيجيهيئة اإلنصاف والمصالحة، يعتبر محور مشروع "النوع" 

في عملية إرساء الديمقراطية.  شاركتهاتهاكات الخطيرة ضد المرأة بماالنبط تسوية والسياسي الذي ير

في الهيكل التنظيمي للهيئة المسؤولة عن  أي دمج "النوع" ،ضفاء الطابع المؤسسي على "النوع"دعم إف

ق إنشاء داخل المجلس االستشاري لحقومن الممكن جعل  ، نصاف والمصالحةتنفيذ توصيات هيئة اإل

من الرئيس واألمين  وتتكون "،دة "لجنة النوعتسمى عا ، والتي59"النوع"مقاربة  دماجإللجنة  اإلنسان

، ري مجموعات العمل التابعة للمجلس، ورؤساء ومقرللمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان العام

مجلس إنشاء هذه الوحدة الخاصة داخل الفالحركة النسائية وقادتها. والمتخصصين في موضوع 

إضفاء الطابع المؤسسي االستراتيجي الرئيسي لعملية بال شك اإلنجاز االستشاري لحقوق اإلنسان هو 

، فإن عملها وربحيتها ما زالت محدودة للغاية، ومع ذلك 60.وقد تجاوز توقعات المشروععلى النوع 

                                                 
 82-74،ص. 1هيئة اإلنصاف والمصالحة ،التقرير النهائي،المجلد 57
مع مصطفى اليزناسني،عضو سابق بهيئة اإلنصاف والمصالحة،عضو سابق بالمجلس االستشاري لحقوق 1917فبراير  24يوم  مقابلة تم إجراؤها58

 اإلنسان،ومستشار سابق لرئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب.
59 http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article1690& 

لتعزيز قدراتهم في مجال "النوع االجتماعي" "تعميم مراعاة حقوق اإلنسان للمرأة ، والسماح بإدماج قضايا  2008آذار  25و  24نشاط تكويني يومي  - 60

ني في عملية إدارة ، والتي سعت إلى تقييم دمج البعد الجنسا 2008يوليو / تموز  10الجنسين في تطوير برامجها ورصدها ؛ ورشة عمل عصف ذهني نُظمت في 
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اللجنة ال ا لم يكتمل بعد تنفيذ خطة عملها كما ان والتعبئة الكبيرة ألعضائه ،االجتماعات المتتالية ورغم

، لم يتم إحراز تقدم كاف لقياس ، عالوة على ذلك 61 .تزال هشة بسبب نقص الموارد وضعف تنظيمها

ن المحفوظات تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة بشأفي عملية  "النوع"األثر الحقيقي ل"لجنة 

  .المؤسسية اإلصالحاتووالذاكرة 

 المجموعات المستفيدةانتقاء  1.3.2

ومندمجة  استهدف المشروع جميع الفئات االجتماعية المعنية بجبر الضرر   مقاربة شمولية انسجاما مع

الل وتم الوصول إلى هذه الفئات  المختلفة من خ الجماعي ومتابعة توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة

يات لمستفيدات المعنلت كل فئة. فبالنسبة مع طبيعة واحتياجا العديد من اإلجراءات التي تم تكييفها 

ع توصيات هيئة اإلنصاف لمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان مكلفة بتتباعمل بالمشروع نجد مجموعات 

المجلس الجمعيات  شركاء و وورشات عمل المجلس،رات التكوين المؤسسات المعنية  بدوو والمصالحة،

الجسيمة ضحايا االنتهاكات  مجموعاتوالمناطق المعنية، ب توصياتلشاري في عملية التتبع لاالست

ذلك، رغم وخاصة النساء. واإلنصاف والمصالحة المناطق التي يستهدفها تقرير هيئة لحقوق اإلنسان ب

مستفيدات يعتمد على إنشاء ه المقاربة التي تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الذفنجاح مثل ه

 .التقليل من المقاومة والقيودجعل التغيير ممكن ووحيدة قادرة على كمقاربة  62ية تفاعلية طموحةدينامي

الضعيفة لمشروع ذي الميزانية على سبيل المثال  كيف يمكن منها ؤالت ه الفعالية الممكنة تطرح تساذه

 ..؟حاجيات كل مجموعة من المجموعات المستفيدة ق للغاية أن يلبيالزمني الضي والجدول

 وتوصيات خالصات: تقييم، "النوع" مقاربة 1.4

تستجيب اإلستراتيجية العامة لمشروع "النوع" للهدف العام المتمثل في دعم عملية االنتقال الديمقراطي 

عملية تتبع توصيات ضمن التي بدأت في المغرب من خالل دمج مقاربة "النوع  وحقوق اإلنسان للمرأة" 

ن  الفاعلي اعتبر جلو اكرة.والمصالحة وحفظ الذ لضرراجبر هيئة اإلنصاف والمصالحة، وفي مجال 

                                                                                                                                                       
االنتقالية"( نُظمت  المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وبرامجه ومشاريعه ، وال سيما برامج التعويضات المجتمعية ؛ حلقة دراسية )"النوع االجتماعي والعدالة

، وشركاء المشروع على المستوى المحلي ،  ماعيعشرة لبرنامج جبر الضرر الج، بمشاركة ممثلين عن وحدات التنسيق المحلية اإلحدى  2008نوفمبر  25في 

اليب دمج البعد والمنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة من أجل حقوق المرأة و أعضاء المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ، من أجل تعميق التفكير في أس

سة النوع االجتماعي والعنف السياسي التي قامت بها نادية جسوس وقصص تجربة الجنساني في عملية العدالة االنتقالية في المغرب. وبهذه المناسبة تم عرض درا

 النساء ضحايا العنف السياسي.
حتى لو تتمثل إحدى نقاط القوة في هذه الوحدة الخاصة في أنها ، بسبب تكوينها ، تجعل الحركة النسائية أقرب إلى عملية العدالة االنتقالية ،  61

ز حقوق ابقاً "تعزيمرأة سيات.مقابلة تم إجراؤها مع خديجة العساري  منسقة مشروع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للكانت محاولة لتعبئة الجمع

ة اإلنصاف ات هيئاإلنسان للمرأة ودورها في عملية العدالة االنتقالية في المغرب". مسؤول حاليًا عن محور التاريخ لبرنامج دعم توصي

 الذاكرة والتاريخ ، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمصالحة بشأن المحفوظات و
 التنظيم المؤسساتي لجبر الضرر الجماعي بتكون من لجنة اإلشراف، وحدة تدبير البرنامج، مجلس التنسيقيات، والتنسيقيات المحلية. 62
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سسة والتحسيس أربة المتكاملة التي تجمع بين المأن المقا بالرشيديةن شاركوا قي ورشة تكوينية الذي

تشكل عالمة على أصالة وفعالية هذا النوع من البرامج المتكاملة في المغرب.  63والتفكير وبناء القدرات

يات جبر ة واالجتماعية والسياسية لديناموتطلب األمر قدرة تخطيط ومعرفة كبيرة بالسياقات المؤسسي

ضمن آليات تتبع توصيات هيئة اإلنصاف  64الضرر الجماعي لتحقيق تعايش مؤسساتي  لمكون "النوع"

حة وأدوات الحكامة الخاصة بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان المشاركة في برنامج حبر والمصال

إلى جانب مشاريع تهدف إلى تغيير الظروف المعيشية االجتماعية واالقتصادية  ،الضرر الجماعي

 والسياسية للنساء المهمشات ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان . 

 ستراتجيات التي تم اعتمادها للوصول إليها هي كالتالي:فأهداف مشروع النوع واال

دعم وتقوية اإلدماج المؤسسي "للنوع" في آليات متابعة توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة داخل  -

وتتمثل اإلستراتيجية  65بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان،األجهزة والبرامج وأدوات الحكامة الخاصة 

الهدف في إنشاء جهاز مسؤول عن قضايا "النوع" )لجنة "النوع "( وتقوية المستخدمة لتحقيق هذا 

إتاحة مجموعة و النوعمسالة  مع للتفاعل  االيجابي قدرات أعضاء المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

  هياكله. ضمن إلدماج مسألة "النوع "ت للمجلس اآلليامن 

سي للنساء ضحايا العنف االجتماعي واالقتصادي والسياتحسين الوضع ل تقوية اإلجراءات العملية -

 واستند هذا الهدف على إستراتيجية للحفاظ على ذاكرة النساء .66،الضرر الجماعي جبرالسياسي بمناطق 

وهكذا  تم انجاز  67.مشاركة المرأة في عملية التحول الديمقراطي وتعزيزالعنف السياسي  ضحايا

  الرشيديةفي منطقة ف لية.محال جزء كبير من تنفيذها إلى الجمعياتوتفويض  68في ثالث مناطق مشاريع

                                                 
 ماني احمد.ح". تقرير . در األضرارجبالنوع وحقوق المرأة / دعم إجراءات  "مقاربةية كوين. الرشيدية. ورشة عمل ت2009يوليو  16 63
 وحقوق اإلنسان للمرأة". تقرير  الزاهد فاطمة. توع. الرباط. ورشة عمل تدريبية حول "مقاربة ال2008مارس  6452
السابق. أجريت المقابلة يوم  رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسانسابقة للرئيس هيئة اإلنصاف والمصالحة ؛ مساعد  ةسابق ةمساعد ،زكية بودريكة 65

 .2017فيراير3

 

 
العدالة  المنسقة السابقة لمشروع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة "تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة ودورها في عملية ،خديجة العساري 67

 .ة والتاريخت والذاكرشأن المحفوظاب لمصالحةت هيئة اإلنصاف وامحور التاريخ لبرنامج دعم توصياعن سابقا  ةمسؤول ،االنتقالية في المغرب"

 2017فبراير  7أجريت المقابلة في 
 جمعياتالثالثة بالتشاور مع المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، على أساس مراجعة المشاريع التي قدمتها ال االولى "تم اختيار المناطق الثالث والمشاريع 68

التي يحتمل  بكة الجمعياتشعية أو ثل طبيعة االنتهاكات التي تعرضت لها ، تمثيل المواقع وفقًا لنوع االنتهاك أو الجمخالل المنتدى الوطني للتعويضات ومعايير م

ع تنفيذ المشروإدارة وتصور والأن تكون مسؤولة عن المشروع. ثم تم تحديد محتوى المشاريع بطريقة تشاركية على المستوى المحلي. وتدخلت النساء في وضع 

 خديجةـ مقابلة مع العساريت الأجري". 
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من عمل تنموي متكامل يهدف إلى حفظ ذكرى فاضما  بالقرب من قرية إميلشيل 69استفاد دوار السونتات

وساهم بشكل مباشر في  .الرمزية لسنوات الرصاص ضحية العنف السياسي والشخصية 70اوحرفو

تعزيز و ،ومحو األمية لدى النساء71مدرسة الدوار عير استعادةتحسين ظروف الوصول إلى المعرفة 

على إنشاء مركز توجيه اجتماعي  ركزت المشاريعفجيج  إقليم فيو .الحرف اليدوية النسائية المحلية

تنفيذ  تم زاكورة  فيو 72.اإلنتاج والتسويقواقتصادي للمرأة وتعزيز قدراتهن في التدريب على تقنيات 

  فضاء لتمكين المرأة من  المنطقة منها إنشاءعامل المباشر مع مشاكل المرأة بإجراءات فعالة للت

 .73العام والسياسة الشأن تدبير مشاركتها في

لمصالحة ان أجل تعزيز عملية الفاعلين حول قضية النوع  والعدالة االنتقالية م بين بدء  التشاور -

دورات ل، والالعم فورشاتوحقوق اإلنسان للمرأة.  والشروع في إجراءات تنموية  مع االهتمام بالنوع 

 نشطةألها ك، ر الضرر الجماعيجبالتي تنظم في المناطق المستهدفة ب كوين، واجتماعات التالتدريبية

 ن.إلنساوحقوق ا "النوع"  على المستوى المحلي حول مسالة ساهمت في تعزيز الحوار بين الفاعلين

 خاطرلالحتياجات والم ائج بفضل التحليل المسبقللتماسك بين الصياغة والتنفيذ والنت بخصوص

 مخطط لهااف اللوحظ تناسق كبير بين األهد في المشروع، المشاركة النشطة والمستمرة لجميع الفاعلينو

 .والنتائج المحققة

فإنشاء لجنة "النوع" هو   ،تم إحراز تقدم مسالة الجنسانيةال يما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي علىف 

لكن  نشطة،تهدف إلى اإلشراف على تنفيذ األ لجنةأنها عتقد في األصل كان يقد لتتويج لهذه العملية. 

عملية دمج "النوع" في ديناميات  تأطيرأصبحت أداة أساسية ل هيكلها القانوني ونطاق رسالتهال فضب

، فإن هذه  ومع ذلك .ا في المجال العمومي والسياسيالعدالة االنتقالية وضمان حصول المرأة على حقوقه

يمي لهيئات إجراء إصالح شامل للجهاز التنظيتطلب  اإلنجازات تعزيز هذهف ،النتائج ال تزال هشة

مأسسة ق اإلنسان" من خالل توسيع إجراءات لحقو) المجلس الوطني حاليا( "المجلس االستشاري 

من  "النوع"إدامة الحوار والعمل التفاعلي بشأن قضايا  " ضمن آلياته وكافة برامجه وضرورةالنوع"

                                                 
 واستشهاد فاضمه اوحرفو. 1973دوار سونتات باملشيل إقليم الرشيدية  تعرض النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان حالل األحداث السياسية  69
70femmes Réseau des associations de développement des oasis du Sud (Radose). Projet « Sauvegarde de la mémoire et Réconciliation des  - 

à Sountate (SMR Femmes).Ala memoire de Fadma Ouharfou »                                                                                                                           
 1973فاضمة اوحرفو ضحية االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان توفيت بالسجن  بسبب األحداث السياسية سنة  71
72                       » emme à FiguigAmicale Amitié Coopération Figuig (AACF). Projet « Centre socioéconomique pour la promotion de la f -

                                                                                                                                                                         
73Réseau associatif de Zagora pour le développement et la démocratie. Projet « Création d'un espace pour l'habilitation de la femme » 
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دائمة مسؤولة عن التطوير المنهجي للمشاريع من اجل تحسين وضعية  فضاءلت خالل تعزيز ظهور

 حقوقهن االجتماعية واالقتصادية والسياسية. صول علىالنساء المهمشات والح

دمج الجوانب العنف السياسي من أغنى المحاور من خالل  وكان محور حفظ ذاكرة النساء ضحايا

لسات التكوين وسائل اتصال مختلفة مثل قراءة قصص، استخدمت في ج، والرمزية والسياسية والتعليمية

والعمل   بالعنف الذي تعرضت له المرأةللمشاركة في االعتراف  74عرض األفالم والشهادات المباشرة

تم  عية" متعددة الوسائط وشاملةإلى "مجموعة أدوات تو تطورو ،أجل المصالحة بمقاييس مختلفة من

فيلم وثائقي من قناة البي بي  :75في عدة وثائق: مقتطفات مصورة من شهادات النساء دمجها تدريجيا

عن تجارب النساء المغربيات ضحايا العنف السياسي، كتيب "نساء يكسرن جدار الصمت" يروي  76سي

في  قصة خمس نساء من ضحايا العنف. كتاب "المرأة والعنف السياسي في سنوات الرصاص

 أجريت في إطار هيئة اإلنصاف والمصالحة.78بة دراسة اجتماعية أنثروبولوجية إعادة كتا 77"،المغرب

مادة تربوية قيّمة بيد الفاعلين والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ساهمت في دعم مشاريع الحفاظ إنها 

 على الذاكرة.

 نقاط الضعف والقوة ومخاطر مرتبطة بتنفيذ مشروع "النوع": 1.4.1

 المشروع:نقاط قوة  1.4.1.1

دمج النوع في التنظيم المؤسساتي للعدالة االنتقالية اف ،في عملية تنفيذه تكمن "النوع"نقاط قوة مشروع 

مالئمة بين  وذلك بخلق مانتظارا تهدمج أالمحليين.فالمشروع فاق توقعات الفاعلين  ةها المحليومشاريع

تميز الفريق بفضل  المتوقعةكانت ضرورية لتحقيق النتائج ه المالئمة ذه79.والعمليةاإلجراءات المؤسسية 

 ، لقضية مشروع "النوع"من فهم  بمستوى عال 80على الصعيدين الوطني والمحلي المنظمين المكون من

                                                 

 

 
75 - The Years of Lead in Morocco. Women Speak Out. Excerpts from Public Hearings 2004-2005.DVD. CCDH-Unifem. 2009 
76 Women in the Frontline, One Planet Pictures–BBC. 

 للمرأة،المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي  المغرب"،. "المرأة والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص في جسوس،نادية77

 .2009 الرباط،
 النوع االجتماعي والعنف السياسي "، عرض قدم خالل ندوة نتائج عمل المرأة،جسوس ، نادية. "نتائج الدراسة التي أجرتها هيئة اإلنصاف والمصالحة حول 78

 2006مارس  21الهيئة بخصوص التعامل مع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 
عن إدارة برنامج صندوق األمم المتحدة اإلنمائي  ةمسؤول، للتنظيم اإلداري والموارد البشرية في هيئة اإلنصاف والمصالحة ةالسابق ةالمدير .ليلى،ويحيالر79

 .2017مارس  12أجريت المقابلة يوم للمرأة.
مدير المشروع ضمن ، نصاف والمصالحةالمدير اإلداري السابق للجلسات العامة وتحقيقات هيئة اإل ،عبد الحق مصدقمع  2017فيراير 1مقابلة أجريت يوم ل80

 فريق متابعة التحقيق في المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان.
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داخل المناطق المستهدفة بشكل مباشر في أعمال هيئة اإلنصاف والمصالحة   المدني الفاعل ةشاركوم

منظمين  10ساهمت جودة عالقة الشراكة بين كما  .بر الضرر الجماعيج وفي وقت مبكر في ديناميات

رب في تنفيذ خال من أي تضا فيوإجراءات  فيحكم ت تشاركيمتبادلة ومنطق  ثقةفي خلق  81وفاعلين

مهارات مختلف الجهات الفاعلة من خالل توفير صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  قويةتو، المصالح

 وحقوق اإلنسان للمرأة. لخبراتها في مجال "النوع"

بفضل ، كانت طريقة الرصد قوية ن مختلف النقاط الرئيسية للمشروعالمسافة الجغرافية الكبيرة بيرغم و 

. هذه الخصائص التنظيمية 82تعبئة واسعة وقدرة كبيرة على التكيفضمان ل ايجابيات التعاون والمرونة

 مفيدة في تدبير النزاعات والمخاطر التي ظهرت خالل المشروع.كانت للتنفيذ 

 نقاط ضعف المشروع: 1.4.1.2

نجد نقاط ضعف شكلت  ،مثل أي مشروع يعمل من أجل التغيير االجتماعي ونقل قيم جديدةف، ومع ذلك 

نقاط الضعف هذه  قد حدت من تأثير بعض ي يجب التغلب عليها. وإذا كانت  الكثير من التحديات الت

وشجعت على التفكير بهدف  83،مفي مجال تدخله ينعرفة الفاعلاإلجراءات، فقد زادت قبل كل شيء من م

 لمشروع قد قللوا من شأن النفقات لتحقيقال شك أن منظمي افإعادة تعديل اإلجراءات التي تم البدء فيها. 

 بفضل التعديالت اللوجستيكية تم تنفيذها جميع األنشطة المخطط لهاف ومع ذلك،، المستهدفة الغايات

وقد تم تجميع بعض األنشطة المخطط لها في البداية في مناطق محددة، مما حد من  لبعض األنشطة،

وظهرت المقاومة والقيود االجتماعية غير المتوقعة أثناء تنفيذ  ،ر اإلجراءات المنفذةفعالية وتأثي

تطلبت النزاعات المحلية وسلوكيات نمط اإلنتاج بمنطقة الراشيدية،  84سونتات دوارففي  :المشاريع

ي تهيئة مناخ يفضي إلى زيادة الوعاللجوء إلى إجراءات المصالحة والوساطة الطقسية ل 85األبوي

األراضي الجماعية بشكل كبير في تأخير تنفيذ  ، ساهمت النزاعات حولفجيجمنطقة في  والتحسيس.

من الوصول إلى فرص تطوير منعهن  ة الشديدة للنساء وضخامة عملهنالهشاش ،األنشطة. في سونتات

هذه القيود وسياسي مسالة المصالحة تماًما، ، يرفض ضحايا العنف الفي كل مكان تقريبًا. والمشروع

                                                 
81Programme d’appui aux actions de réparation en faveur des régions touchées par les violationsdes droits de l’Homme. Rapport final 
rédigé par:George Assaf et Cécilia Olmos.page 10 ,  aout 2010. 

 
 .7201فبراير  7أجريت في   مقابلةال .لمجلس االستشاري لحقوق اإلنسانلرئيس قسم الحقوق الجماعية والشؤون اإلقليمية ، أحمد زينبي 82
 نقس المقابلة مع زينبي 83

84 Réseau des associations de développement des oasis du Sud (Radose). Projet « Sauvegarde de la mémoire et Réconciliation des femmes 

à Sountate (SMR Femmes). A la mémorie de Fadma Ouharfou ». 12 pages. Novembre 2007 
85  Pascon . Paul : le maroc composite. 
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ن ومع ذلك ، فإن فهم الفاعلين المحليي بالخصوصيات الثقافية المحلية كان من الممكن توقعهاالمرتبطة 

أمام  عقبات ومنعها من وضع على هذه القيود، ن الممكن التحايلجعل ملبيئتهم االجتماعية والثقافية 

شاشة الهفكما ظهرت نقاط ضعف محددة أخرى على المستوى المحلي:  ،ديناميكيات تنفيذ المشروع

 شروع،العامة للم المقاربةالمؤسسية ونقص الخبرة شكال في بعض األحيان عقبات أمام تنفيذ واستيعاب 

 .ونزاعات المجتمع المدني إلى تعقيد عملية تنفيذ المشاريع الفعل التفاعلي محليا، تقاليد قد أدى غيابو

تجدر اإلشارة إلى أن السياق التاريخي للعمل الجمعوي بالمغرب يفسر جزءا من هذا الضعف: فالحركة و

على مستوى  وهذا ما يفسر غيابهم االنتقالية والعدالة "بالمغرب لم تهتم إال حديثا بإشكالية "النوعالنسائية 

التنسيقيات المحلية.  داخلخذ بعين االعتبار حضور"النوع" والتعبئة وعلى مستوى األ يةالدينام

لية بفضل النباهة الجيدة فالمشروع كان بإمكانه توقع كل هذه القيود االجتماعية والثقافية والسياسية المح

  الجهات الفاعلة وطنيا ومحليا.لجميع 

دعم جهوده لتشاري لحقوق اإلنسان أعطت تقوية القدرات المؤسسية ثمارها لمسؤولي المجلس االسكما  

 .ل المجلسإنشاء "لجنة النوع" وظهور حالة ذهنية جديدة داخ إلىأدت والتي  مراعاة مسالة "النوع"و

وخلق ديناميات  86،تمكنت مشاريع حفظ الذاكرة من أداء وظيفتها المتمثلة في جبر الضرر الرمزيو

 .الديمقراطي اعي وفي عملية التحولجديدة لصالح االعتراف السياسي بمساهمة المرأة في العمل االجتم

 سية للمرأة فقد أدت مهمتها وحققتاقتصادية والسيا -فيما بتعلق بمشاريع تقوية القدرات السوسيو

الشروط االجتماعية  تحسينومشاريع الستدامة ال تمويليةاستثمارا وإمكانيات  تتطلب 87مكتسبات رمزية

 أصبح ضروريا. والسياسية للنساء

 

 

 

 

                                                 
العدالة  المنسقة السابقة لمشروع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة "تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة ودورها في عملية ،خديجة العساري 86

 .ة والتاريخت والذاكرشأن المحفوظاب ت هيئة اإلنصاف والمصالحةمحور التاريخ لبرنامج دعم توصياعن سابقا  ةمسؤول ،االنتقالية في المغرب"

 2017فبراير  7 أجريت المقابلة في

 
في هيئة اإلنصاف والمصالحة والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان. عضو سابق في فريق البحث التابع سابق مستشار  -وي امصطفى ن87

 .2017يناير  31يت المقابلة في لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة. أجر
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 "النوع"قيم  جإدما 1.4.2

تطرق قدمية حيث وتداول القيم الت تبادل عملية تنفيذ مشروع "النوع" وبشكل مستمر عمليةرافقت 

 راشوأو 88،خالل الدورات التكوينية ومجتمع ديمقراطيين جميعا لقيم خاصة ببناء دولة الفاعلون 

من الواضح أن اآلليات والدراسات التي تم إنتاجها في إطار و 90.ةتحسيسيال اتلقاءالو 89،التفكير

المشروع قد ساهمت أيًضا. وتعكس المعلومات التي تم جمعها في الميدان فعالية اآلليات المستثمرة 

إجراءات تحسيسية  تجاه  ،بشكل مباشر من التكوين ت المستفيداتطوركما وتأثيرها على المستفيدين. 

 بين الجنسين،لقيام بأعمال اجتماعية تراعي الفوارق النظرية ل كير المتكامل والوسائلالقيم الجنسانية والتف

 91،مقابلتهن أنهن اكتسبن وعيًا متزايدًا بهويتهن وحقوقهن تالمستفيدات اللواتي تمبعض  صرحت قدو

أن بناء أكدن و ،االجتماعية والمدنية وعي مشروط بشكل خاص بمستواهن التعليمي ودرجة مشاركتهن

على اعترفت الجهات الفاعلة العمومية  كما .مباشر في هذا التغيير في التصور ساهم بشكل هن قدرات

أكثر حساسية لمسألة احترام حقوق اإلنسان  أنهم أصبحوا" ،الرغم من تأثرهم بشكل أقل بمشروع"النوع

 للمرأة.

بشكل مباشر في  لكنه ساهم ، المشروع لم يدعم بشكل مباشر أنشطة مواجهة العنف القائم على "النوع" 

يختلف بشكل كبير من موقع إلى آخر مع مراعاة هذا الوعي  ، ومستفيداتظهور الوعي بالظاهرة بين ال

المعنفات  للنساءبمركز و، زاكورة منطقة فيفالخصوصيات الثقافية المحلية وعمل نسيجه الجمعوي. 

في و ،92بقلق عميق بشأن قضايا العنف القائم على "النوع" الوطنية ، يشعر الفاعلون بشبكة "أناروز"

يتعين القيام بكل  بسونتاتو ،93فجيج تجاوز الوعي المرحلة الجنينية ومن الضروري تعزيز حقوق المرأة

 . شرعية العنف االقتصادي الذي تتعرض له النساء ةهيمنشيء بفعل 

"النوع" والعدالة ات في نقل الفلسفة التي تربط بينلقد واجه فاعلوا المجتمع المدني المحلي صعوب

خالل   األسبقيةالمقاربة "التقنية" التي أعطيت لها قدراتهم في هذا المجال، لكن  االنتقالية وطالبوا بتقوية

                                                 
8817 mai 2009. Errachidia. Atelier de formation. "Montage de projets sensibles au genre. "Compte rendu (2 pages). 

Mekkaoui Rachid et Bayan Hassan. 
8912 décembre 2007. Zagora. Atelier de réflexion « L’intégration de l’approche genre dans le programme de réparation 

communautaire ». Rapport. Rouggany Khadija.  
9011 avril 2009. Figuig. Session de sensibilisation. Rapport. Latifa Bouazza. 

 2017مارس  28تصريج مستفيدات من برنامج جبر الضرر الجماعي تمت مقابلتهن بمدينة خنيفرة خالل بحث ميداتي يوم  91
92 Réseau associatif de Zagora pour le développement et la démocratie. Projet « Création d'un espace pour l'habilitation de la femme. 
Décembre 2007. 
93 Amicale Amitié Coopération Figuig (AACF). Projet « Centre socioéconomique pour la promotion de la femme à Figuig ».. 
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 يفضلذلك  إلى إضافةنقل القيم التقدمية بالشكل المطلوب بين الجنسين. تأعاق 94الدورات التكوينية

مواقف  بروز مفهوم ساهم في ، وهوفاوت االجتماعي والجسديتالتعريف"النوع" على أساس  المكونون 

 95معينة وفي إعادة إنتاج المفاهيم التمييزية وإضفاء الشرعية على المقاومة الذكورية المحافظة.

  وآفاقتوصيات  1.4.3

 لجنة "النوع" ل الدعم المؤسساتي  1.4.3.1

شكلت ية جستيك، وتعزيز قدراتها المؤسسية واللوللمشروع ااستراتيجي اإنجاز شكلت"توطيد لجنة "النوع

 لتالي في، وباةفي ديناميات العدالة االنتقالي "النوع"طابع المؤسسي علىنجاح عملية إضفاء الضمانات 

 استمرار عمل اللجنة يتطلب: الديمقراطي.عملية البناء 

لمعنيون الخبرة ا ووسيما الموظفون ذسليم، والالالزمة ألداء عملها بشكل  اللجنة بكل الوسائلتزويد  -

 بقضايا "النوع"

 ضمان وصولها إلىرأة وعن احترام حقوق اإلنسان للم وطنية مسؤولةلجنة لتصبح  تمكين اللجنة -

 والسياسية.األماكن العامة 

بع طااء اللحقوق اإلنسان أن يوسع عملية إضف)المجلس االستشاري سابقا(  يجب على المجلس الوطني-

 النقطة، ذهبرامجه. في هفي جميع آلياته و دمج هذا المكون خالل من  داخله  المؤسسي على "النوع"

ية لمجتمعامج المسؤول عن البرا داخل التنسيق الجهوي ترسيخ "النوع"عدة توصيات منها يمكن تقديم 

ولة عن " المسؤالل إنشاء "وحدات النوعمن خو، الوطني لحقوق اإلنسانالتابعة للمجلس والمكاتب 

 تمركوين مست إستراتيجيةت  دينامياتها، وتطوير االعتبار في جميع مجاال ضمان أخذ هذه القضية في 

ختلف نسان وملحقوق اإلالوطني  موظفي المجلس ة لفائد والعدالة االنتقالية تتالءم مع قضية "النوع"

من  جهزتهلحقوق اإلنسان وجميع أ الوطني العمل من أجل صياغة خطة تعديل هيكلي للمجلس، وشركائه

 ب عملهإلضفاء  الطابع الجنساني على أسالي وضع خطة الفرص بمعنى أجل االمتثال لمبادئ تكافؤ

 وقراراته.

                                                 
بالعملية التكوينية لتنمية قدرات الفاعلين المحليين قي برنامج جبر الضرر تكلفت  1993الجمعية المغربية للتضامن و التنمية تأسست سنة  94

 الجماعي من خالل عروض كلها تقمية: الحكامة المجلية ،تدبير النزاعات، التمكين، ودراسة الجدوى.
ق بالمجلس االستشاري لحقوق مع مصطفى اليزناسني،عضو سابق بهيئة اإلنصاف والمصالحة،عضو ساب1917فبراير  24مقابلة تم إجراؤها يوم 95

 اإلنسان،ومستشار سابق لرئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب.
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 ضحايا االنتهاكات الجسيمة.حفظ ذاكرة النساء  1.4.3.2

 العنف كرة النساء ضحاياالتي يمكن أن تحفظ ذا واآللياتج العديد من اإلجراءات البرنام أفرز

لنساء لتحسين الظروف المعيشية  على يمكن أن يساعد اآللياتتوطيد وتوسيع نطاق هذه ،فالسياسي

ف تكثيأيضا  من الضروريالسالم. المهمشات وتقوية مشاركتهن في عملية بناء الديمقراطية و

ها يستهدف مناطق التي الالعلى شهادة النساء ب توعية بناءتنظيم اجتماعات ك: اإلجراءات المتخذة

لضرر ابرنامج جبر ب بالمناطق المعنيةالتي بدأت  تشجيع ودعم تدابير حفظ الذاكرةو  ،المشروع

 قوبةوت هادفي مكافحة االضط اتاركالمش تدابير للحفاظ على ذاكرة  الشروع في اتخاذو  ،الجماعي

ي لمنتجة فا دواتاستخدام األو أة في عملية التغيير الديمقراطي،االعتراف العام والسياسي بمشاركة المر

 .األجيال المقبلة والجامعات تجاهس في المدارالتربوية تعبئة الإطار المشروع كأدوات 

   اقتصادية-السوسيو المرأة أوضاعتحسين  1.4.3.3

اء نسية للالحقوق االجتماعية واالقتصاد لتعزيز تنفيذها على الرغم من أهمية اإلجراءات التي تم

 منتزيد  اليومية العزلة االجتماعية واالقتصادية والمعاناة أنكما  ، فإن وضعهن ال يزال هشا،المهمشات

وري وإلنجاح مشروع "النوع" من الضر ضدها. ي مواجهة نظام اجتماعي محافظ يقفضعف المرأة ف

  القيام باإلجراءات  التالية:

الفرص  خلقتمكين وعرض جهودهم للدعم ا محليية قدرات الفاعلين المدنيين والفاعل العمومي تنم-

 .الوضع االجتماعي للمرأة تطويرو

ي افية التاعية والثقجراء البحوث النوعية حول وضع المرأة في المناطق المعنية والبيئة االجتمإدعم  -

 .ماعيساء شرط أساسي للتغيير االجتهؤالء النواقع لعميقة لألن المعرفة اتهميشها  تعمل على

 .لنساء المهمشاتا وتوجيه االستثمارات التنموية نحدعوة السلطات العمومية ل -

لتنمية لة الوطنية بالمبادرالخاصة مثل المشاريع ساني على برامج التنمية الوطنية إضفاء الطابع الجن -

  .األخرى البشرية والصناديق العمومية
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 تقوية قدرات الفاعلين المحليين 1.4.3.4

 يرهروع وتأثالمش ين هو معيار حاسم إلنجاحالمؤسسي  للفاعلين المحلي ة تحسين البناءعلى أهمي التركيز 

، يةتأثير العملي تحد من المخاطر التو هاحظتعلى نقاط الضعف التي تمت ماللسيطرة ا من أجل

لحقوق  راعيةتقنيات التنمية الم مجال في ار الجهود المبذولة لدعم قدرات الفاعلين المحلينستمروا

دية يدية معالتقلاحافظة للمناطق التي ال تزال فيها الثقافات الم سان والمنسجمة مع السياق الثقافياإلن

لى ة عمن أجل حقوق المرأ تعملتشجيع الجمعيات التي و ،في حالة المرأة ووضعهاللتغيير خاصة 

 .في تعزيز ودعم الجمعيات النسائية المحلية الملتزمة االنخراط والمشاركة
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 :البيبليوغرافيا

 لمجلس الية "، . دراسة تحلي"النوع"اإلنسان ومقاربة  روقاني خديجة. التجربة المغربية في التعامل مع ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق

 .2008االستشاري لحقوق اإلنسان ، الرباط ، 

 إلنمائي لمتحدة ااالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وصندوق األمم  المغرب"،. "المرأة والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص في جسوس،نادية

 .2009 الرباط، للمرأة،

 ض ات نظر "، عررد ووجهالجتماعي في عملية العدالة االنتقالية في المغرب: ججيسوس ، نادية. معاناة المرأة في سنوات الرصاص. مقاربة النوع ا

اإلنسان  ستشاري لحقوقجلس االقدم خالل الندوة الوطنية حول مقاربة النوع االجتماعي في عملية العدالة االنتقالية في المغرب: الوضع واآلفاق ، الم

 .2008نوفمبر  25، الرباط ، 
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