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 ؛ سيداتي وسادتي

على جهودكم لضمان أن    الملكي،السمو    ةصاحب  أهنئكم، أن    في البداية اسمحوا لي  

 .العنف  حياة خالية منتعيش النساء والفتيات 

ذات أهمية    كآلية.  2020مارس    منذإعالن مراكش    إطالق  القد تابعنا باهتمام كبير

  دعم متكامال لدعم النساء والفتيات ضحايا العنف من خالل العمل على  نسقا  كبيرة تضع  

 .الضحايا ومكافحة الصور النمطية المتعلقة بالمرأة

المؤسسات    المرتبطةوكذلك األعمال    مراكش،إعالن  ن  إ بها  قامت    الوطنية،التي 

للنه ملموس  الذي  مثال  الناجح  شامال  وخىيتج  يكون  والتعجيل   الوقاية،ويتضمن    أن 

القانونية   األطر  ا  التمييزية بإصالح  األساسية  الخدمات  يمكن وضمان  والتي  لمتاحة 

 .الجهود لمقاضاة مرتكبي أعمال العنف تعزيز باإلضافة إلى الوصول إليها

مم فهي  الجماعي  ولذلك  للعمل  عالمية جيدة  تغييرات    الذي من شأنهارسة  إحداث 

 في مجتمعاتنا. تحولية

قيادة معترف بها   ،التي يجب اتباعها الطريق تنير  مقيادتك إن السمو الملكي،  ةصاحب

من خالل  الطفل،المستمر بتحرير المرأة المغربية والدفاع عن حقوق  ممن خالل التزامك

الوطنل  تكمرئاس الطفلوا  المغرب  لنساءي  التحاد  الوطني لحقوق  الجمعية   وكذا لمرصد 

 . نيسكولنوايا الحسنة لليول ةسفيركالمغربية لدعم اليونيسيف و

المن  إ التزام  المغربية كعضو مؤسس في مجموعة أصدقاء األمم  مهذا يعكس  لكة 

المرأة.   العنف ضد  على  القضاء  أجل  من  الدول  قد  والمتحدة  أوائل  من  المملكة  كانت 

األعضاء التي بذلت جهودا داخل األمم المتحدة العتماد إعالن مشترك لدعم دعوة األمين  

  توقيع عرف    الذي،  نحاء العالمي المنازل وفي جميع أالعام لألمم المتحدة من أجل السالم ف

 في األمم المتحدة.  دولة عضو ومراقب 146أكثر من 
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 ؛ سيداتي وسادتي

، اإال أنه ليس أمرا حتمي  االجتماعي،على الرغم من تفشي العنف القائم على النوع  

 .الوقاية منهوينبغي  يمكن إذ

العنف  وللقضاء على  شمولية  مقارباتالناجيات واعتماد    تصديقينبغي أوال    ،هذا 

دع التي  إعالن    ى مثل  الجذرية    مراكش،إليها  األسباب  تعالج  األعرا والتي   ف وتغير 

 .االجتماعية الضارة وتعزز تمكين النساء والفتيات

  تكرس هشاشة وضعيةويزداد هذا األمر خطورة في أوقات األزمات الصحية التي  

 .اقة التنميةعمن حيث إ وأثرهاظاهرة العنف إثر تفاقم ة المرأ

ت األساسية التي  الخدما  عن طريق عي  االجتماإنهاء العنف القائم على النوع  بإمكاننا  

الناجي على  والخدمات    اتتركز  والصحة  والعدالة  الشرطة  قطاعات   االجتماعيةداخل 

  للمرأة،والتمويل الكافي لتنفيذ أجندة حقوق اإلنسان  

على العنف يجب أن نضمن أن تكون حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والقضاء  

أن  و  2030تحقيق خطة عام  أفق    فياألمم المتحدة  ضمن أولويات  ضد النساء والفتيات  

 المتحدة.ترك لألمين العام لألمم تشكل أسس البرنامج المش

تسريع  و  الممارساتجهودنا واالعتراف بأفضل  تكثيف    أن نعمل علىجميعا    علينا

 .في كل مكان العنف بعيدا عنالتقدم حتى تتمكن النساء والفتيات من العيش 


