
تقریر حول 

من طرف جامعة موالي إسماعیل اإلجراءات المتخذة 

"نساءللقضاء على العنف ضد ال2020إعالن مراكش " بخصوص تفعیل التزامات 

سبل الحمایة والرعایة لھا وضمان تسعى جامعة موالي إسماعیل على إرساء مبدأ احترام المرأة وتوفیر 

خر كرامتھا من خالل حمایة عقول الطلبة من الفكر المتطرف وتطھیره وتنویره، إلخراج جیل یتقبل اآل

وإدراك أن انتھاك حریتھا وحقوقھا،واحترام فكرھا الجامعة،فيباحترام الطالب لزمیلتھ ءا بدویحترمھ،

.وخصوصیتھا ھو بدایة التطرف

للقضاء على العنف 2020إعالن مراكش "لتزامات اتفعیل اإلجراءات المتخذة بخصوص ومن أجل 

ر یبمعیة المؤسسات التابعة لھا إلى اتخاذ مجموعة من التداب، عملت جامعة موالي إسماعیل "النساءضد 

من خالل أھمیة المرأة ومناھضة كل أشكال العنف ضدھا ة والتحسیس بیواإلجراءات الھادفة إلى التوع

الملتقیات العلمیة والتوعویة والتي تعرف بمختلف القوانین الوقائیة من العنف واتالورشالقیام بالعدید من 

أعدت الجامعة الكثیر من الدراسات في قضایا النوع االجتماعي كما بالبشر، واالتجارضد المرأة 

على المجتمع ومحاولة إیجاد الحلول الوقائیة في اللتعریف بقضایا العنف ضد المرأة والتوعیة بخطورتھ

قضایا المرأة وتوضح مختلف العوامل التي تؤدي إلى ر، إضافة إلى إعداد بحوث تتناول  ھذا اإلطا

االجتماعي العنف ضد المرأة، كما تم إعداد الكثیر من األطروحات والرسائل األكادیمیة في النوع 

: يما یلردھا مجملة وفق نو

:صعید رئاسة جامعة موالي إسماعیلعلى -1
:النسائیةإنشاء حاضنة المقاوالت -أ

وعیا منھا على أن التمكین االقتصادي للنساء آلیة مھمة تضمن استقاللیتھن وتقویة قدراتھن وجعلھن 

والتي تدخل في إطار إسماعیل حاضنة للمقاوالت النسائیة مواليیعشن بأمان أكثر، أنشأت جامعة 

لتثمین نتائج البحث العلمي والتقني، ونقل ھذه النتائج إلى العالم االقتصادي " من أجلك"برنامج التعاون 

في ھذا السیاق تم التوقیع تاریخ. واالجتماعي، وتعزیز أوجھ التعاون بین الجامعة والمقاوالت النسائیة

طراف بین جامعة موالي إسماعیل وجمعیة نساء أعمال على اتفاقیة التعاون متعددة األ2018یونیو 25

للتمویل األمانةوجمعیة (ANAPEC)والوكالة الوطنیة إلنعاش التشغیل والكفاءات )AFEM(َالمغرب 

.االجتماعیةووكالة التنمیة (APEFE)إنعاش التربیة والتكوین بالخارج من جھة وجمعیة األصغر



لنساء من أجل خلق مشاریع صغرى ترمي إلى النھوض بتنمیة ویروم البرنامج فتح المجال لعدد من ا

القدرات الذاتیة وتطویر ھذا القطاع، وكذا مناسبة لعرض مؤھالت العنصر النسوي وفرصة لطرح 

المشاكل التي تحول دون تطویر كفاءاتھن المھنیة في مجال المقاولة، وتسویق منتوجاتھن، وبالتالي 

. یر مھیكل إلى قطاع منظمإمكانیة تحویل نشاطھن من قطاع غ

وفي ھذا الصدد وضعت جامعة موالي إسماعیل رھن إشارة ھذه الشراكة مقر مخصص لحاضنة 

المقاوالت بكلیة العلوم السیاسة واالقتصادیة واالجتماعیة بمكناس مع ضمان توفیر جمیع الخدمات 

ورشات النساء من تكوینات وعدد كبیر من استفادحیث اللوجستیة الستمراریة العمل بھ في ظروف جیدة 

في خلق المقاوالت النسائیة وكذا تقنیات التسویق ومساعدتھني مجال تطویر روح المبادرة فتحسیسیة 

تطویر إبداعاتھن وتمویل مشاریعھن من أجل تحسین وضعیتھن المستفیدات من مما یمكن النساء 

.االجتماعیة

https://www.facebook.com/watch/incubateur.meknes/

:توقیع اتفاقیة شراكة في إطار برنامج وضعیتي-ب

شركة من طرف تنفیذهتم ھو مشروع ممول من قبل وزارة العمل األمریكیة و" وضعیتي"برنامج 

MSI)أنظمة اإلدارة الدولیة ( بالشراكة معCGEM) لمقاوالت المغرباالتحاد العام .(

بین المرأة والرجل في المجال المھنيوتحقیق المساواةمن التمییز الحد منالبرنامجیھدف ھذا 

قد تم تنفیذه و،تحسین ظروف المرأة في البیئة المھنیة في المغربخلق فضاء للتشاور من أجل و

www.facebook.com/watch/incubateur.meknes


“ تدبیر األنظمة الدولیة”قاولة توقیع اتفاقیة شراكة بین معقب 2017بجامعة موالي إسماعیل عام 

MSI 2016دجنبر 06بتاریخ وجامعة موالي إسماعیل.

التي أطلقتھا الحكومة المغربیة لتشجیع ةالدینامیكیةاالستراتیجیضمن " وضعیتي"برنامجیندرج و

في البرنامجھذا ویتوخى . وتعزیز مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

تصوره وتنفیذه تحسیس ممثلي القطاعات العامة والخاصة وكذلك المجتمع المدني من خالل 

الخاص بمساھمة المقاوالت األعضاء في للدفع بھذا النوع من المساواة في القطاعآلیاتاقتراح 

االتحاد العام لمقاوالت المغرب، وكذا تحفیزھا عبر وضع حلول تقوم على الشراكة وإزالة 

.الحواجز التي تحول دون االندماج والحفاظ على تواجد المرأة في الفضاء المھني

: األول من المشروعالمحور موالي إسماعیل من خالل بجامعة" وضعیتي"تم تنفید برنامجوقد 

وتشجیع الشركات المصنفة على " تحسین المساواة بین الجنسین في جامعة موالي إسماعیل"

دعم المبادرات "لـ المخصص 2وكذلك من خالل المحور "وضعیتي"االنضمام إلى مشروع 

والخدمات النقل،واألمن،روض لألطفال،(المحلیة لصالح تحسین البنیة التحتیة المجتمعیة 

في العمل ف تحسین اإلدماج المھني للمرأة وضمان استمرارھا بھد"وما إلى ذلكقانونیة،ال

.بجامعة موالي إسماعیل

كجزء من تنفیذ المحور األولMSIحددت االتفاقیة الموقعة االختصاصات والمھام المقدمة من 

:وتضمنت ما یلي". وضعیتي"لمشروع 

 أساسعلى مبني إجراء تشخیص نوعي للجامعة:

والنساء،بین الرجال ةمقارنمبني على الإنشاء تقریر .1

،تحلیل ممارسات إدارة الموارد البشریة بالجامعة.2

.إجراء المقابالت الفردیة.3

 لتحسین الوضعبما في ذلك التوصیات والمقترحات تقییمي صیاغة تقریر.

 على أولویات التدخل التي مبنیة وضع خطة عمل للمساواة بین الجنسین من أجل المساعدة

.التتبعتحددھا الجامعة، ومقسمة حسب األھداف ومؤشرات 

الدعم التقني في تنفیذ خطة العمل للمساواة بین الجنسین.



:كان لدیھا مھام تكمن فيMSIكما أن 

.من خالل توفیر موظفین أكفاءتقنیةتقدیم المساعدة ال. 1

.كجزء من تنفیذ المساعدة التقنیةالتقییم وإرسال تقاریر التشخیص . 2

.حول الممارسات الجیدة للجامعة في تعزیز المساواة بین الجنسینالتواصل. 3

:على صعید المؤسسات التابعة للجامعة-2

:كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بمكناس•

اإلجازة، (بالمؤسسة إنجاز بحوث أكادیمیة في الموضوع في مختلف أساك التكوین المعتمدة -

).والدكتوراهالماستر،

تضمین محاور وحدة حقوق اإلنسان والحریات العامة مضامین تتعلق بحقوق المرأة وبمبادئ -

.المناصفة

تنظیم ندوات وملتقیات علمیة وطنیة ودولیة حول حقوق وحریات اإلنسان عموما وحول حقوق -

مختبر الدراسات واألبحاث القانونیة المرأة ومقاربة النوع والعنف ضد النساء في إطار

.والسیاسیة والدولیة

والتدبیرإصدار أعداد خاصة من مجلة األبحاث في القانون واالقتصاد -

وھي مجلة تصدرعن كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة -الندوات والتظاھرات العلمیةسلسلة-

:واالجتماعیة بمكناس، حول قضایا المرأة ومركزھا ووضعھا االجتماعي تحت العناوین التالیة

أي دور، أي : المرأة. "21رؤى متداخلة حول الوضعیة العالمیة للمرأة في القرن .1

).2/2019العدد (؟، "مجتمع

).3/2019العدد (، "المجتمع المدني النشأة والتطور .2

إصالحات، إنجازات ."21رؤى متداخلة حول الوضعیة العالمیة للمرأة في القرن .3

).4/2019العدد (؟، "ومكتسبات

تنصیص القوانین الداخلیة للجامعة وللمؤسسات التابعة لھا على قواعد حسن السلوك داخل الحرم -

العنف تسلوكیاواة بین الجنسین وعلى تكافؤ الفرص وعلى مناھضة كل الجامعي وعلى المسا

.واإلیذاء والتمییز الجنسي



:كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمكناس•

)TANIT(فریق البحث المتعدد التخصصات بشأن المرأة-أ

وھو وحدة بحثیة تھتم اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمكناس كلیة ب1992تأسس ھذا الفریق في ینایر 

أشكال العنف في مجال محاربة كل على الصعید الوطني وتعتبر وحدة رائدة بشأن المرأة 

:أھدافھاومن بین الممارس على المرأة

.تشجیع البحوث المتعددة التخصصات حول قضیة المرأة في المغرب•

.المساھمة في تراكم المعلومات العلمیة عن المرأة•

.الثقافات من أجل فھم أفضل لقضیة المرأة في العالمتطویر التبادل بین•

العمل من أجل تكافؤ الفرص بین الرجل والمرأة والمساھمة في نشر المعرفة من أجل •

.إدماج المرأة في التنمیة

تشجیع تطویر البحوث ونشر المعرفة حول مشاركة المرأة في جمیع المجاالت مشاركة •

.نشطة ومتساویة

مفصلة صید كبیر من اإلصدارات والمؤلفات وكذلك ندوات وطنیة ودولیة رھذه الوحدةولدى 

في الرابط أسفلھ

http://tanit.flsh.umi.ac.ma/
https://www.facebook.com/flsh.umi.ac.ma/posts/520596811469

934/

Homme, Espace et. (االجتماعیةةكییوالدینامفریق البحث اإلنسان والفضاء -ب

Dynamique Sociale:(

االجتماعیةة دینامیمرأة، الال، الشباب،الموارد: 1المحور 

األدیان والثقافات والمجتمعات: 2المحور 

مجتمعات الھامشیةاألقالیم والالھجرة،: 3المحور 

http://tanit.flsh.umi.ac.ma/
www.facebook.com/flsh.umi.ac.ma/


خاصة التي تناولت ظاھرة العنف ضد المرأةاالجتماعیةالدراساتبالعدید من ذه الوحدة قامت ھ

وھي الحقول الزراعیة في المغرب وإسبانیايالوضعیة الصعبة التي تعیشھا المرأة العاملة ف

.19إصدارات جدیدة ظھرت موازاة مع ظھور كوفید 

في الزراعةوالعامالت19–كوفید
Covid-19 chez les ouvrières agricoles

-zhour-de-eclairage-l-agricoles-ouvrieres-les-chez-19-https://www.medias24.com/covid
11300.html-sociologue-bouzidi

المغرب الحكم على العامالت الزراعیات باالنحراف أنحاءباللة میمونة، كما بباقي

األخالقي
A LallaMimouna, comme dans le reste du Maroc, les ouvrières agricoles condamnées

à la promiscuité
reste.html-dans-comme-mimouna-https://www.yabiladi.com/articles/details/95349/lalla

19المغرب وإسبانیا في مواجھة كوفید فيمالت اعع الصعب للالوض:للفاكھةةالتكلفة المر

Le coût amer des fruits : la galère des ouvrières au Maroc et en Espagne

face au Covid-19

-maroc-au-ouvrieres-des-galere-la-fruits-des-amer-cout-https://theconversation.com/le
014009-19-covid-au-face-espagne-en-et

 الفالحیات في المغرب وإسبانیا في مواجھة فیروس كوروناالعامالتكفاح
Le combat des ouvrières agricoles au Maroc et en Espagne face au coronavirus

-maroc-agricoles-ouvrieres-https://www.yabiladi.com/articles/details/93580/combat
espagne.html

والمؤسسات التابعة لھا اعتماد وحدات للتدریس تھتم بوضع المرأة جامعة موالي إسماعیل تعتزم -

.ضدھاطرة لكل أشكال العنف الممارسة ؤومركزھا االجتماعي وبالقوانین المنظمة والم

www.medias24.com/covid11300.html
www.yabiladi.com/articles/details/95349/lalla
www.yabiladi.com/articles/details/93580/combatespagne.html


االحتفاء السنوي في كل المؤسسات التابعة للجامعة بالیوم العالمي للمرأة والتوعیة خالل ھذا -

الیوم بمركز المرأة في المجتمع وبحقوقھا وحریاتھا، یتم خاللھ تكریم المرأة الموظفة بجامعة 

.إسماعیلموالي 

لممارس ضدھا تنظیم حمالت توعیة وتحسیسیة حول حقوق المرأة وحول خطورة العنف ا-

.ةكلشھار ذلك عبر كل القنوات المموإ

بجامعة موالي إسماعیل) مركز–مختبر –فرق (الئحة ھیاكل البحث 

التي تعمل في مجال النوع 

:فرق البحث-1

Equipe Pluridisciplinaire de Recherche sur la Femme
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Responsable : Pr. Zohra LHIOUI
Domaines de

recherche Membres de l’équipe Axes de recherche

Genre Pr. LHIOUI Zohra (FLSH) Axe 1: Femmes et violence

Culture et Société Pr. BEGHDI Dalila (FSM) Axe 2 : Femmes et développement

Littérature
Pr. BOUFRAIOUA Leila

(FLSH)
Axe 3 : Femmes et médias

Sociologie
Pr. BOUZEKRI Ouafae

(FLSH)
Axe 4 : Femmes, droits et pouvoir

Histoire
Pr. CHEKROUNI Amal

(FLSH)
Axe 5 : Femmes et éducation ;

Psychologie
Axe 6 : Femmes et créativité (arts,

écriture)

Démographie Axe 7 : Femmes et recherche

Linguistique Axe 8 : Femmes et discours



:مختبر البحث-2

Laboratoire de recherche communication, interculturel, genre, arts, langues &société
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Responsable : Pr. LEHDAHDA Mohamed
Domaines de recherche Axes de recherche

Sciences humaines Axe 1 : Littérature française et littérature
marocaine d'expression française

littérature, linguistique, arts, médias,
sociolinguistique, sociologie Axe 2 : Art & médias

Axe 3 : Discours, langues, sociolinguistique et
linguistique
Axe 4 : Etudes de genre, pratiques discursives

Axe 5 : Sociétés, représentations sociales
Axe 6 : Intercultural Communication/ Interfaith
Dialogue
Axe 7 : Communications, média, cultural studies,
visual studies, gender studies
Axe 8 : Public relations, international relations,
critical thinking.

Homme, Espace et Dynamiques sociales
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Responsable : Pr. BOUZIDI Zhour
Domaines de

recherche
Membres de

l’équipe Axes de recherche

Sciences sociales BOUZIDI Zhour Axe 1 : Ressources, jeunesse, genre et dynamiques
sociales

Sociologie
anthropologie MOUNA Khalid Axe 2 : Religions, cultures et sociétés

JARMOUNI Rachid Axe 3 : Migrations, territoires et sociétés de la Marge

BENLARBI Driss

JAHAH Mohamed

MERIZAK Mustapha


