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البداية

 الرباط، القنيطرة، فاس(المنتخبات لفائدة النساء  الجهويةاللقاءات ،
  )تطوانمراكش، 

    



تأسيس المنتدى الوطني للنساء البرلمانيات 
من أجل ص ج إ الجماعياتوالمنتخبات 



 هناك عالقة ترابط قوية بين اإلصابة بفيروس اإليدز وقضية حقوق
.  اإلنسان

 الوباء،احترام حقوق اإلنسان يساهم في تفشي انتشار هذا عدم  
 اإليدز يقوض الجهود والمكتسبات المبذولة في مجال حقوق فيروس

األخرى اإلنسان ويقلص من إمكانية االستفادة من مختلف الخدمات 
...)االجتماعيالتشخيص، التكفل الطبي والنفسي (
 تزايد االهتمام بحقوق اإلنسان بالمغرب دعا إلى تجاوز مقاربة

الدعوة للمناصرة إلى إدماج الفئات االجتماعية في المطالبة بالحقوق

بالجانب القانوني في االشتغال على اإليدز ضمن  دواعي االهتمام
استراتيجية المنظمة



التعاون مع المنظمة العالمية لقانون التنمية

:تضمنوقد المشروع األول 

دراسة وضع حقوق األشخاص -
المتعايشين والفئات األكثر عرضة 

والخدمات القانونية

اللقاء الدراسي من أجل المصادقة -
على الدراسة وصياغة مشروع 

الخدمات القانونية



الميدانيةالدراسة  مجاالت

لها تتعرض   االعتداءات والمضايقات التي نوع  :1المجال * 
الفئات المدروسة

والتصورات تجاه تلك االعتداءات ردود فعلها  :2المجال *  
  . السبل القمينة بالتقليص منهاحول 

القانونية في مجال الخدمات  االنتظارات :3المجال * 



توزيع نسب مدى التعرض العتداء على حق 
بحسب الفئة 
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مدى قدرة المتعاطين على الدفاع عن حقوقهم
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تمثلهم ألسباب االعتداءات على الحقوق

40

20

12

8

القوانين 
الدين
انعدام الحرية الشخصية
انعدام الوعي



حاجيات المتعاطين في مجال الخدمات القانونية
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 ألوبالسمشروع الخدمات القانونية 

الموجودة  إدراج الخدمات القانونية ضمن بنية الخدمات المقدمة
:تتضمنوالتي 

التوعية والتكوين-
التكفل الطبي -
التكفل النفسي االجتماعي-
الدعوة للمناصرة-



مكونات المشروع
تكوين 

المحامين 
والمساعدات 
االجتماعيات

التوعية 
بالحقوق

الدعوة 
للمناصرة

التوعية الخط الساخن
بالمساطر

التكفل 
بالملفات لدى 

القضاء

الوساطة 



األنشطة المنجزة بصدد الخدمات القانونية

:تكوينيةورشات  .1
 تنظيم ورشات تكوينية لفائدة مجموعة من المحاميات والمحامين

فبراير  22( تمارة -الصخيراتالرباط، سال،  بعماالتالعاملين 
2013(

 تنظيم لقاء للتشاور وتقاسم األفكار مع أعضاء من هيئة المحامين
)2013أبريل  5(الشباب وجمعية المحامين  تازةبإقليم 



 



)االقتصادي(الساخن الخط  .3
في البداية كان الخط يستثمر لتلقي المعلومات وللتوجيه

اليوم تم إدماج اإلنصات القانوني من طرف مساعدة اجتماعية 



إدماج التوعية بالحقوق في حمالت التوعية ومختلف اللقاءات  .4
لفائدة األشخاص المتعايشين والفئات  أوبالسالمنظمة من طرف 

األكثر عرضة

المشورة القانونية .5

التكفل القانوني بالقضايا لدى المحاكم من طرف محامين .6



الدعوة للمناصرة

تم تخصيص 
المنتدى 

السنوي لهذا 
العام لقضية 

حقوق 
األشخاص 
المتعايشين 
والفئات 
األكثر 
عرضة



العوائق

 الزال هناك بعض التردد لدى بعض األفراد في اإلقبال على
خاصة األشخاص المتعايشين والرجال الذين لهم (بالحقوق المطالبة 

)عالقات جنسية مع الرجال
أحيانا تطرح مصاريف الملفات القضائية إكراها جديا
 المرافعة أو إقناع الشرطة ماموريةبعض القوانين تَعّسر من



اآلفاق 

استمرارية أنشطة المشروع
توسيع المشروع إلى بعض الفروع األخرى
 التحضير لتدارس مشروع المرصد المغربي لحقوق األشخاص

المتعايشين والفئات األكثر عرضة 
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