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 تقديم
 

 
 يتوجه الدليل؟لمن 

 
في مجال التربية غير النظامية، من أجل إدماج مبادئ والفاعالت لفاعلين كل ال  الدليلهذا يتوجه

نامج ألف  الموجهة للمستفيدين والمستفيدات من بر، خاصة تلك في أنشطة التعلممدونة األسرة
الفئة المؤطرة لهذا  ،بالدرجة األولىالدليل  ويستهدف . بجميع مستوياتهبارلمحاربة أمية الك

البرنامج والتي تتكلف، في نفس الوقت، باإلشراف على إنتاج مصوغات التعلم، المساهمة فيها 
 والمترددات على فصول  وتأطير المكونات المكلفات بإنجازها وإيصال مضامينها للمترددين

 .التعلم
 

 دليل؟ماذا يقدم ال
 

 ، الفئة الفاعلة في هذا المجاليساعدمن شأنه أن  إطار منهجي ومرجعيم يقديسعى الدليل إلى ت
 ، بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص من زاوية حقوق اإلنسان،على آيفية معالجة أنشطة التعلم

 : لق األمر بسواء تع
  ،إنتاج أدوات التعلم 
  للتعلم،تصميم أنشطة التعلم واألنشطة الموازية 
  ،نشر قيم وسلوآات في فضاء التعلم 

 
 :من غايات وأهداف الدليل

 
  : علىتوفير وثيقة منهجية عملية لمساعدة الفئة المستهدفة

  حقوقية ومقاربة النوع؛ المقاربة العلى ترتكز تيسير التعلم لمنهجية اعتماد 
 هيم الواردة في مدونة مبادئ والمفاالقيم والتكون فيها خاصة بأنشطة التعلم  بناء وضعيات

 ؛ حاضرةاألسرة
  زاوية  منتنطلق معالجة األدوات أثناء اإلنتاج واالستثمار لآيفية استحضار طريقة

 ؛حقوقية
   تضمين الدليل بعض المرجعيات التي يمكن اعتمادها في تحليل وضعيات التعلم

 ؛ومناقشتها في فصول محاربة األمية
  على العقل، هاسلوآاتها وقيمها، وأفكارترتكز بناء محتوى لثقافة مجتمعية إنسانية 

 ية، االختيار والحرية والمسؤولية؛ الموضوع
 سائدة حول األسرة والمرأة التمثالت تكريس قيم وسلوآات من شأنها تغيير بعض ال

 .العمل على نشرها مع  والطفل
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 الفصل األول
 

 مدونة األسرة آأداة للتربية والتكوين أهمية
 

 
، وتعتبر إصالحا لمدونة األحوال الشخصية التي صدرت سنة 2004صدرت مدونة األسرة سنة 

وقد جاء هذا . 1993 سنة آما هي، عدا إصالح طفيف حدث سنة 47 وظلت معتمدة طيلة 1957
يجة لنقاش وطني ديمقراطي ساهمت فيه الجمعيات النسائية والفعاليات المدنية السياسية اإلصالح نت

والدينية والفكرية حول وضع المرأة في األسرة والمجتمع في سياق التحوالت التي عرفها المغرب 
 .، لذلك أتت بفعل إرادي للتغييربعد خمس عقود من استقالله
 :عرفت إثر ذلك تغييرات في

 حلت محل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية حديثة، ن حيث اعتمادها على صياغةم الشكل -
 واألطفال؛ المرأة

تصورها لإلنسان آكائن بشري حر  وتفتحها على والمضمون بإدخالها لتعديالت جريئة -
 ؛الحق والمساواة، مع ترآيزها على فكرة ومسؤول

 . نظر مع ذلك فالزالت تتضمن نصوصا يمكن اعتبارها محل
 
 

؛ لذلك "االجتهاد آآلية لتطوير التشريع ومن ثم تطوير المجتمع" على إصالح المدونةاعتمد 
تعتبر مشروعا مجتمعيا يعبرعن نظرة ثقافية جديدة للمجتمع، تذهب باتجاه إرساء عالقات أسرية 

 .سرة، في أفق بناء مجتمع عادل يساهم فيه آل أفراد األالرجل والمرأة واألطفالتصون حقوق 
 

 مقاربة األسرة في المدونة
 

 العنوان
 

ن ذلك لصفة المؤسسية لألسرة وما يترتب ع إلبراز ا"مدونة األسرة"اختير للقانون الجديد اسم 
ها، مع إشعاره بالواجبات الملقاة على ف حفظ آيانها وصيانة حق آل فرد فيمن الترآيز عليها بهد

 .وق وااللتزامات المتبادلة بينهمعاتقه داخلها، في إطار من التوازن بين الحق
 
 

نواة تنتج من خاللها أهم القيم آخلية أساسية للمجتمع المغربي وآ ، المدونةفيتتم مقاربة األسرة 
تطوير إصالح وبهدف وتطويرها  هاصالحإل ، سعيا وتنتظم أهم العالقات المجتمعية،االجتماعية
 . المجتمع

 
لتعايشهما واألطفال لرجل والمرأة تلفة للحياة االجتماعية بين ا مجال تلتقي فيه األبعاد المخفاألسرة

لعالقة المؤسسة النص المنظم لهذه ل ف والتربوي؛ ومن هناي ولدورهما الرعائلزواجداخل مؤسسة ا
 .اجتماعي وحقوقي  ما هو تربوي، ثقافي،من خالل، يجسد تلك األبعادأصبح 

  
 

 األسرة عالقة مؤسسية



 6 

 
التوازن يق تحق توفير الشروط لحياة مشترآة؛ :في معناها المؤسسييفترض بناء األسرة 

 .تحقيق العدل واإلنصاف بين آافة أفرادها، على الواجبات المتكافئة رتكازالا ،األسري
 
 

ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار المدونة بمثابة أداة جيدة للتربية والتكوين بالنسبة لفئات عريضة من 
وما اعتماد مشروع ألف لتربية وتثقيف . سسات، وفضاءات مختلفةالمجتمع في قطاعات، مؤ

النساء على المدونة من خالل برنامج محاربة أمية الكبار، إال دليل على ذلك، وانخراط لهذا 
 . المشروع التنموي في التنمية المستدامة

 
آمقتضيات، إن نص مدونة األسرة بترآيبه ألبعاد متعددة وتعبيره عنها سواء آأسس ومبادئ أو 

يمثل مجاال لإلجابة عن واقع معقد تتداخل فيه القيم بالسلوآات، والمعايير القانونية بالتمثالت، 
والمصالح باإلآراهات، ومن ثمة فإن تناول األبعاد المتعددة للمدونة ال يعني تجزيئها إلى خانات 

 .آيفية إلبراز غناها علما بأنها رؤيا متكاملةبل هو 
 
 قيةحقوالمرجعية ال

تنخرط المدونة، في روحها، في مبادئ حقوق اإلنسان، وتمثل في نصها إجراء إراديا لتصحيح 
 .هذه الحرآة المزدوجة للمدونة بعدا حقوقياتعطي  الوضع التمييزي داخل المجتمع، و

 آما هو متعارف عليها ، بحقوق اإلنسان التزامات بالدنا بموجب اعترافها دستوريا،تراعي المدونة
ا، وتصديقها على مجموعة من االتفاقيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان منها من له طابع دولي

لالطالع عليها الرجوع إلى المواقع اإللكترونية  ( أو مجاال معيناعام ومنها من تهم شريحة معينة
 :)  2بالملحق رقم

 
 تاريخ تصديق المغرب عليها اسم المعاهدة أو االتفاقية

  )1948(ي لحقوق اإلنسان اإلعالن العالم

العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
 )1966(والثقافية،وبالحقوق المدنية والسياسية 

 

1979 

 1993 )1979(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 1993  )1989(اتفاقية حقوق الطفل

                       1968  التمييز في مجال التعليماالتفاقية المتعلقة بالقضاء على
 

يتمثل دور المدونة الحقوقي في آونها تقوم على مرجعية الحق وترتكز على المبادئ الثالث 
 آمعيار للعالقة داخل الحرية، الكرامة والمساواة: المؤسسة لحقوق اإلنسان آحقوق آونية وهي

 . األسرة، ومن ثم داخل المجتمع
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األفراد، أفرادا ومن خالل معيار الحق هذا تقوم مبادئ اإلنصاف والعدالة والمساواة التي تجعل من 

 هي مبادئ وفي ديناميات اجتماعية أشمل وأعمق، على االنخراط  قادرين،فاعلين مسؤولين
 :نهاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق المنبثقة ع خهارس
 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 1948 دجنبر 10اعتمدته الجمعية العامة في 

 
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو الوثيقة األممية التي تمخضت عنها باقي االتفاقيات والعهود 

يصلح نشره وتعميمه على أوسع نطاق لتعريف المواطنين بكل . الدولية في مجال حقوق اإلنسان
 .بالحقوق المكرسة فيهدول العالم 

 
 

 المحوري الذي تقوم عليه المدونة ويخترق أغلب موادها بشكل  غير أن مبدأ المساواة يظل المبدأ
  . ، انسجاما مع المادة األولى لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانعرضاني

 
 المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ن في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقال وضميرا وعليهم أن يولد جميع الناس أحرارا متساوي" 
 ". بروح اإلخاءيعامل بعضهم بعضا

 
يعترف العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية و 

ان بشكل السياسية بمبدإ الكرامة اللصيقة والواجبة ألي عضو من أعضاء األسرة البشرية ويقر
 .واضح مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق

 
عن لذلك فهي تعبر . رغم تعدد مصادر استلهام نص المدونة، فإنها تنتهي عند مبدأ الحق آهدف

 .رؤية حديثة لممارسة الحق في أفق إعطائه وجودا فعليا وترجمته إلى عالقات اجتماعية معيشة
في الجنس أو دون تمييز وتحديد الواجبات من ن الحقوق ضمامن هذا المنطلق راعى المشرع 

  :لذلك اعتبرت . آكائن بشريالحياة الحرة الكريمة لإلنسانضمان لتوفير السن، ألنها 
 ،مبدأ المساواة بين  ، وهو ما يؤآد آل منهم صاحب حقوق متساويةالرجل والمرأة والطفل

وصفه شخصا ذا حقوق وآرامة المكانة التي حظي بها الطفل في المدونة بالجنسين و
 ؛ينبغي الحفاظ عليها

 

  

 الكرامة

 المساواة الحرية



 8 

  ن؛وانيالقالحقوق في إطار تفعيل  حماية تلك مسؤولة عنالمؤسسة القضائية 
 من خالل مؤسساتها، ألنها تملك السلطة ولها القدرات وق الحقوضامن تلك الدولة راعي 

 .والموارد الالزمة للقيام بذلك
في الكرامة وفي السالمة الجسدية  ي الحياة، في الحرية،الحق ف( و المساواة مبدأ الحقوهكذا ف
لحكم عليها وأداة ا للسلوآات ووسيلة ل يصبح مقياسالذي ينظم العالقة بين األشخاص) والنفسية

 . بهالتقويمها والنهوض
 
 : األبعاد االجتماعية 

 
 تفسيرات أبعادها االجتماعية المفاهيم

في مجال 
 النفقة

بالنفقة ليست ماال يعطى فحسب وإنما هي حقوق إن المطالب المتعلقة 
 . ضرورية ملحة لقيام الحياة

 .الحضانة ليست مجرد وديعة، بل هو دفء وائتمان مادي وروحي الحضانة
 .رعاية معنوية وواجبات متبادلةتواجد الزوجين بالبيت ليس تواجدا ذاتيا بل  في الزواج
الوالية في 
 الزواج

اعتبارهن  رفع الحيف عن النساء، ومرأة من بابلم تعد آشرط بالنسبة لل
 . بشكل حر وبكل مسؤوليةارات التي تهمهن القر في اتخاذآراشدات

إمكانية 
إمضاء عقد 
 الزواج

 .شراء أو أي عقد آخررأة عقد زواجها مثلما تمضي عقد آراء، تمضي الم
 .في التعاقدأساسية الحرية والمسؤولية 

الرعاية 
 المشترآة

 ل األسرة وإنتاج ثقافة المسؤولية؛زن داختحقيق توا
 ؛توفير الشروط لحياة مشترآة يتحقق فيها التوازن األسري

النهوض المشترك بمسؤولية األسرة آمجال يديره الزوج والزوجة على حد 
 .سواء

الحقوق 
 والواجبات 

 . أسرة مبنية على الواجبات المتكافئةتكوين

حقوق لألطفال 
على أبويهم 

الدان لألبناء آل الظروف التي من شأنها أن تهيئهم ألن يصبحوا يوفر الو
 .في المجتمع أعضاء صالحين 

اقتسام 
الممتلكات 
 المكتسبة 

 يساهم الزوجان في تنمية الثروة العائلية آيفما آانت األدوار التي يقومون بها
  .) الدور اإلنتاجي والدور المجتمعيالدور اإلنجابي،( 

 لعدل واإلنصاف بين آافة أفراد األسرة،تحقيق ا المساواة
االنطالق من مبدأ المساواة هو معيار التعامل بين المرأة والرجل، وأيضا 

 ؛معيار لتنظيم المؤسسات التي تجمع بينهما
المساواة بين الفتى والفتاة في سن الزواج، أصبح شرطا أساسيا تنص عليه 

 اتخاذ قرار الزواج، مدونة األسرة، وذلك لضمان مسؤولية متساوية عند
واآتمال األهلية، لكي يتحمل آل منهما مسؤولية إبرام العقد بما يحمله من 

 .حقوق وواجبات
 

 :المرجعية الدينية وعالقتها بالقيم الكونية
 

 ليس بغريب، ألن تحمل مقاصد الشريعة قيما آونية، تشترك فيها البشرية جمعاء، وهو أمر
ن قد ارتكز على الديانات، الثقافات والحضارات اإلنسانية وما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا
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أنتجته البشرية من قوانين وأعراف، لوضع المبادئ المؤسسة لحقوق اإلنسان آما هو متعارف 
 .عليها آونيا

 
 ما يفيد هذه القيم القيم
 "أو لقد آرمنا بني آدم"  الكرامة

ها من آرامة يشترك فيها الرجل يرآز اإلسالم في مسألة احترام الشخصية على ما ل
 .والمرأة على السواء

جعل الشرع الطالق من الحلول الممكنة عند تعذر الحياة الزوجية، وفي حال 
الزوج، (وقوعه حرص على صون حقوق وآرامة آل األطراف داخل األسرة 

 ). الزوجة، األطفال
 .شروط تحقيق العيش الكريم للزوجين واألطفال

 ة في الكرامة أساس المساواة في الحقوق؛المساوا المساواة
 "النساء شقائق الرجال في األحكام " 

الحرص على إنسانية المرأة والرجل يعني المساواة في تقاسم المسؤولية لرعاية 
 .األسرة

الناس سواسية آأسنان المشط، ال فضل لعربي على عجمي وال ألبيض على " 
 ) اإلمام مسلم نبوي رواه ديثح" (أسود وال لذآر على أنثى إال بالتقوى

 "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"قال تعالى 
 الحق في الحرية الحرية

 ".أو ال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
جعلت المدونة الوالية عند عقد الزواج حقا للمرأة الرشيدة ضمانا لحريتها 

 ؛لخاصة وحياتها األسرية والمجتمعيةومسؤوليتها وتحكمها في شروط حياتها ا
  ؛العقد قرار حر واختيار مسؤول لدى الرجل والمرأة

 ؛حرية االختيار والقبول من الجانبين ضرورية لعقد الزواج
  ."متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا "

 
ها المشارآون ما يتناسب وبعض المقتضيات والمفاهيم المستعملة في أنشطة التعلم آما قدم

 .2007 يناير 30 و 29والمشارآات في ورشة 
 

 الرعاية المشترآة لألسرة
 التدبير المشترك، 
 ....التعاضد والتعاون

 آلكم راع وآلكم مسؤول عن رعيته" ص"قال 
 "وأمرهم شورى بينهم"قال تعالى 

آان يخصف نعله ويخيط ثوبه :" أنه" ص"يروى عن الرسول 
 "ويخدم نفسهويحلب شاته ويعمل بيده 

حق الطفل في التربية وحسن 
 ؛المعاملة

 التمييز بين الطفولة والرشد

 "أآرموا أوالدآم وأحسنوا آدابهم" ص"قال 
 داعب ابنك سبعا، وربه سبعا "قال علي ابن أبي طالب 

 ) سنة21المجموع (" وصاحبه سبعا ثم اترآه للحياة
حسن المعاشرة، وضرورة 

 التساآن بالمعروف 
 :ى قوله تعالىبناء عل

 )228البقرة اآلية  ("أولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"
 "إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان"

تشترط المرأة أو الرجل في العقد ما من شأنه أن يجنب أيا  االشتراط في عقد الزواج
منهما، أي ضرر محتمل، وذلك عمال بقول عمر بن الخطاب 

 "لشروطمقاطع الحقوق عند ا"رضي اهللا عنه 
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 الفصل الثاني
 

 منهجية اختيار الدعامات واستثمارها
 

 
 :استحضار األبعاد والمقاربات -1
 
 

 
 
 
 آيفية اإلدماج -2
 

 : إدماج مباشر من خالل وضعيات معيشة -
 لها؛ استغالل أحداث الحياة اليومية، في عالقتها بالمدونة وبالمبادئ المؤسسة 
 ضعيات تخالف فيها هذه المبادئ، أو بالعكس توجد بها تلك المبادئ؛بناء و 
 تساعد المستفيدات على مساءلة الذات  ومبادئبناء وضعيات للتعلم على مفاهيم 

 .هنتصوراتالنظر في وإعادة 
 :إدماج ضمني من خالل طرق التكوين والعالقات داخل فضاء التعلم -

  ،احترام اآلخر، قبول االختالف 
 في القيمة اإلنسانية، التضامنالمساواة ... 

 
 

ما يجب استحضاره خالل مرحلة إنتاج 
 مصوغات التعلم والتكوين عليها

النتيجة المنتظرة على المستفيدات والكفايات 
 المرجو تطويرها

إنتاج وضعيات للتعلم تجعل المستفيدات في 
وضعية بناء للمعرفة وللمواقف المرتكزة على 

ة لحقوق اإلنسان القيم والمبادئ المؤسس
 .باستعمال مدونة األسرة

 

  التفكير، التعبير والمناقشة -
  البرهنة وتطوير الحس النقدي-
 التعرف على القيم والمبادئ المؤسسة لحقوق -

 .اإلنسان، الوعي بها والتشبع بها

المقارنة مع الذات والمحيط مع استحضار  

  اتاستحضار المقارب
 آإطار مفاهيمي 
  ابالنسبة لعملن

لنظر إلى العنصر ل
 البشري

 على أنه صاحب
 حق وفاعل

في أنشطة وفضاء 
 التعلم

 

 في صياغة األدوات
  في التكوين 

  التتبع والتقييمفي
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العمل على تبني المكونين والمكونات لمواقف 
وسلوآات تأخذ بعين االعتبار المقاربة 

وقية ومقاربة النوع، في أنشطة التعلم أو الحق
األنشطة الموازية لها، وفي فضاء التعلم 

 .أيضا
  

 اإلطار؛ 
 تنمية تقدير الذات؛ 

تبني مواقف وسلوآات إيجابية تساعد على 
بناء مجتمع ديمقراطي يرتكز على تلك القيم 

 والمبادئ؛ 
 آسلوك فردي وآسلوك تبني الفعل الواعي

جماعي ارتكازا على الكفايات التي اآتسبتها 
 .المستفيدات

 
 
 آيفية المعالجة -3
 

تتطلب المعالجة االنطالق من المفاهيم التي نريد االشتغال عليها، مع اختيار إحدى الوضعيات 
ك يتم اختيار بعد ذل.  بمقتضيات المدونة أو تتعلق بالمبادئ والقيم المؤسسة لها تتعلقللمعالجة

 .1الدعامة المناسبة لها، مع االشتغال عليها من زاوية مقاربة النوع االجتماعي والمقاربة الحقوقية
 
 : اختيار الدعامات-4
 

يقدم الدليل مجموعة من الدعامات تم اختيارها على حسب أهميتها، وحسب سهولة محاآاتها من 
ات تكوين المكونين والمكونات أو في طرف المكونين والمكونات، تصلح لالستعمال في ورش

 . تنشيط فصول محاربة األمية
 :تتميز هذه الدعامات بمجموعة من الخصائص ومنها

 
 التنوع الشديد؛ 

 سهولة توفرها؛ 

  ؛ )محاآاتها(سهولة إنتاج ما يشبهها 

 ؛هاستثمارها وسرعة استعمالسهولة ا 

  ؛مجموعة من الخطاباتلكون آل دعامة منها تمكن من تمرير  

  ومن هنا فهي تسمح باالشتغال مفاهيم متعددةلكون آل دعامة منها تحمل في نفس الوقت ،

 على عدة آفايات انطالقا من نفس الدعامة؛

  من محاور ممرات ماقبل محاربة أن تستغل لتقديم محور بكاملهيمكن لدعامة واحدة منها 

 .األمية، أو تستغل لتقديم أجزاء من محاور متعددة

 

 

 موضوعاتها  ومصدرهانوعيتها المختارةالدعامات
حول تشغيل الفتيات الصغيرات  سمعية بصريةوصلة إشهارية 

                                                 
 .وناتاالستعانة بدليل التدريب حول النوع االجتماعي والمقاربة الحقوقية الذي أنتج في إطار المشروع ووزع على المكونين والمك 1
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 آخادمات في البيوت )إذاعية تلفزية(للتوعية والتحسيس
صورة مع نص يشرح  الملصق

ملصقات الحملة الترافعية (الحالة
 من أجل تعديل "2بيع المساواةلر"

 ) المدونة

 ث حاالتثالث ملصقات تقدم ثال
 الطرد من بيت الزوجية: يامنة  -1
 الزواج في سن مبكرة: سميرة -2
 سكن الحاضنة: فاطنة  -3

 "شحال قدك تصبري يا الال منانة" شريط سمعي الحكاية
 حول حسن المعاشرة أو االفتراق  مثل شعبي مغربي األمثأل

محاآاة أهازيج من 
 التراث الشعبي 

 مثال من المغرب الشرقي
 )وزن الرآادةعلى (

 القول في المدونة، -1
القول في الوالية في الزواج  -2

 وحرية االختيار،
 .القول في التعدد -3

حالتين من مراآز االستماع  دراسة الحالة
 )  مرآز نجمة(واإلرشاد القانوني

  الطالق االتفاقي،:1الحالة 
 .الطالق بسبب الشقاق :2الحالة 

ف القيام بتشخيص أدوار من طر لعب األدوار
 المستفيدات

 المسؤولية المشترآة 
 التدبير المشترك لشؤون البيت

اللوحات "لعبة 
 "المسرحية

آل لوحة تتضمن موضوعا يتم 
 تشخيصه من طرف المشارآات

 حق الفتاة في اختيار الزوج -1
المسؤولية المشترآة في  -2

 رعاية األطفال
 
 :استثمار الدعامات -5
 
 :من الناحية التقنية -1 -5

 :على خطوات منهجية تتماشى مع نوع الدعامة المقدمةاالعتماد 
 : من الضروري تقديم الدعامة وذلك من خالل الترآيز على

 نوعيتها، مصدرها واإلطار الذي أتت فيه؛ -
 الموضوع أو المواضيع التي تعالجها، إذ غالبا ما تكون المواضيع مرآبة؛ -
 منهجية االشتغال عليها في الفصل؛ -
 

 : لمناسبة لكل دعامة لتسهيل عملية االستثمار وإدارة النقاشاستعمال التقنيات ا
 : التي نلخصها في ما يلي3يمكن الرجوع إلى مجموعة من التقنيات

 المالحظة، العصف الذهني، سؤال جواب، عمل المجموعات؛ -
 ؛ي لعب األدوار،  جلسة النقاش، الحك -
 .االشتغال على الذات وعلى المحيط القريب للمستفيدات -

 
 :ة اختيار األسئلةآيفي

 :يراعى في اختيار األسئلة مجموعة من االعتبارات منها
فالدقة . الدقة من أجل اإليفاء بالغرض وبشكل سريع مراعاة للوقت المخصص لالستثمار -

 ضرورية لتوجيه النقاش والخالصات باتجاه زاوية معالجة النوع والمعالجة الحقوقية؛
 هوم المعالج في الحصة؛حسن اختيار األسئلة التي تخدم المف -

                                                 
 . شبكة الجمعيات النسائية والحقوقية المغربية التي قامت بالترافع من أجل تعديل المدونة 2
مواقع إلكترونية، دالئل ( التي آتبت حولهاال بد من الرجوع إلى األدبياتوضبط طريقة االشتغال بها، للتعرف على هذه التقنيات   3

 ...). التكوين
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ترتيب األسئلة من جهة حسب مراحل االستثمار، مابين التقديم ومناقشة المفهوم، وأيضا  -
أثناء التحليل والنقاش من أجل المساعدة على االستثمار الجيد للدعامة باتجاه معالجة 

 الظاهرة واالشتغال على المفاهيم؛
 .تالفي تكرار األسئلة بصيغ مختلفة -

 
 :ناحية المضمونمن  -2 -5
  

 : من األفضل الترآيز، آلما آان ذلك ممكنا، في معالجة المضامين على
 

 الجوانب اإليجابية والسلبية في الموضوع لالشتغال عليها عن طريق مقابلتها؛ 
 
  ربطها باألفكار، بالمبادئ والمفاهيم المتضمنة في مدونة األسرة، بفلسفة التغيير التي أتت

تعمالها من اجل تصحيح األوضاع االجتماعية وإعادة بنائها على أسس بها، وبإمكانية اس
 تتوخى الموضوعية والعقالنية؛

 
  ،الترآيز على تحليل المجتمع أو تحليل الظاهرة المرتبطة بالموضوع الذي تقدمه الدعامة

لتمكين المستفيدات من مساءلة تصوراتهن للمجتمع، ألدوار النساء والرجال داخله، 
الجتماعية التي يساهمن فيها بإعادة إنتاج األنماط التي تمشي باتجاه مخالف لما للتنشئة ا

 تتوخاه عمليات التغيير بالمجتمع المغربي ومخالف لما نريد تحقيقه من تنمية مستدامة؛
 

  الترآيز في التحليل وفي معالجة المواضيع المقدمة على الزاوية الحقوقية عن طريق
لمؤسسة لحقوق اإلنسان، على ما نصت عليه المواثيق الدولية، استحضار المبادئ الثالث ا

 على من له الحقوق ومن هي المؤسسات واألشخاص ضامني هذه الحقوق؛
 

 ربط تحليالتنا بالمحيط القريب والبعيد للمستفيدات للتأثير على السلوآات والمواقف . 
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 الجزء الثاني
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الدعامات الحاملة للمفاهيم

 
 ثلةأم
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 سيتم في هذا الجزء تقديم مجموعة من الدعامات التي اختيرت

ب على  واتفق المكونون والمكونات على التدربشكل تشارآي،
 ؛)2006 يناير 29/30(الرباط  ورشةطريقة االشتغال عليها في 

لتدعيم المكتسبات، وتقوية القدرات،  وهي الورشة التي خصصت
آما . النوع االجتماعي والمقاربة الحقوقيةفي مجال التدريب على 

إنتاج واستثمار تدرب خاللها الحاضرون والحاضرات  على 
للدورات التكوينية ضيرهم  في تحونهاعتمداألدوات التي سي

  .ة األميفصول محاربةنشطة ألو
 

 بل اختيار دعامات تمكن من ،المهم اإلآثار من الدعاماتمن ليس 
 وتمكن من استخراج مجموعة من ،رمحاومختلف ال التطرق إلى

 لالشتغال على محور آخر بالتالي يمكن استثمارها مجددا و،المفاهيم
سرد آل  ،حبذمن الم وفي هذا المثال األخير، .أو مفهوم آخر

، ثم )أولىحصة (مرحلة أولى المفاهيم التي تقدمها الدعامة في 
ل اشتغااليتم سالتي   المفاهيم على اختيار،االتفاق مع المجموعة

 . ،في مرحلة ثانية في الحصص المواليةعليها 

 



 16 

 والتحسيسلتوعية الوصلة اإلشهارية ل
 " آخادماتتشغيل الفتيات"

 
 

وصلة إشهارية لغرض التوعية والتحسيس، سمعية بصرية تبث في اإلذاعة : نوع الدعامة
 .والتلفزة

 .تشغيل الفتيات: موضوعها
رعاية، حق الطفل في الحماية من االستغالل وسوء المعاملة، حق الطفل في ال: المفاهيم المتضمنة

 .الحق في التمدرس، عدم التمييز بين الحنسين
 .المرصد الوطني لحقوق الطفل: مصدرها

 .ال بد من تحديدها: قنوات وتوقيت بثها
 

 :الخطوات المنهجية للتقديم
 "يل الفتيات؟شكون فيكم سمعت أو شافت واحد اإلشهار على تشغ' طرح سؤال: تمهيد

وفي الراديو حول تشغيل  )القناة الثانية(يدوز في التلفزة آلي لشوفو اإلشهار ا: :أو تحضير مسبق
 .  باش نخدمو عليهالفتيات آخادمات في البيوت

عن طريق تسميعها أو عرض شريط لها وفي حالة التعذر تقديم : تقديم الوصلة اإلشهارية
 .مضمونها

 مضمون الوصلة
 

 لزغاريد عند الجيران، أشنو عندهم؟ا: الزوج 
 بنتهم وبنتنا آانوا صحابات، وبنتنا آانت تتقرا   . بنتهم خدات الشهادة اإلبتدائية: الزوجة 
 ).في الديور(نا لي صيفطناها تخدم مزيان، ومسكينا اح         
 .وعالش ما نردوش بنتنا وسط خوتها وترجع تقرا: الزوج 

 .لمعقولبصح واش تتهدر با: الزوجة 
 

 
  : باتجاه إلدارة النقاشطرح مجموعة من األسئلة

 والصحي لألطفال في حالة االشتغال المبكر؛االنعكاسات السلبية على الجانب النفسي  -
 الحرمان من الحقوق األساسية لألطفال؛ -
 األسباب الثقافية للتمييز بين الجنسين؛ -

 
 لة لنشر ثقافة المساواةالسبل الكفي األسباب الثقافية للتمييز بين الجنسين

 
 
 
 

 

 
 

 
 :الوصول إلى استنتاجات تتعلق ب
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الوعي بواجب األسرة والمجتمع في ضمان حقوق الطفل في الرعاية، التمدرس، الحماية  -
 من االستغالل وسوء المعاملة؛

 
 الوعي بواجب األسرة والمجتمع في ضمان حقوق الطفل

 
 واجب المجتمع واجب األسرة حقوق الطفل

   رعايةال
   التمدرس

الحماية من 
 االستغالل

  

 
 : القانونية والدينيةاالستعانة ببعض المرجعيات

 34 سنة المادة 15عدم تشغيل األطفال دون : مدونة الشغل 
 39؛ المادة 3المادة : اتفاقية حقوق الطفل... 
 26المادة : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان... 
 54 المادة على اآلباءحقوق األبناء : مدونة األسرة 
 داعب ابنك سبعا، وربه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترآه  ":علي ابن أبي طالب قال عن 

 ".للحياة



 18 

 المثل الشعبي
   االتفاقيالطالقحول 

  
 .الطالق باالتفاق حسن المعاشرة، المسؤولية،:  والمفاهيم المتفرعة عنهموضوع المثل
وضعه في إطاره الجغرافي مهم  ( اولة بمنطقة مراآشمن األمثال الشعبية المتد : مصدر المثل

 ).ألن داللته أحيانا ال تفهم إال بتحديد اإلطار
  

     "المثل الشعبي"مة  طريقة االشتغال على دعاشرح
 تقديم المثال: 
 
 
 
 
 تفكيك المثال 

 :نقاش الشق األول من المثال
 على من ينطبق هذا المثال؟ 
 المثال؟ما المقصود  بصادق آما جاءت في  
 ما مفهوم الصدق داخل العالقة الزوجية؟ 
 
   اعتماد تقنية الزوبعة الذهنية لتجميع اآبر عدد من األجوبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   تجميع األجوبة حول الصدق بالنسبة للطرفين داخل العالقة الزوجية انطالقا من المثال 

 .تصنيفهاو
 
 
 

 
 

 

"غير صادق وال فارق" : آيقولوا الناس فلمثال  

معنى الصدق في ما 
 العالقة الزوجية؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟
؟

؟

 ..........الصدق  في المعاشرة، في التعامل، في تحمل المسؤولية،
 ...في المشاعر الصدق في اختيار الشريك، 
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   حد الطرفين على العالقة الزوجية من خالل أمثلة حية مقترحة من دم صدق أمناقشة ما تأثير ع
 طرف المشارآات؟ و ما تأثير ذلك على األسرة؟

 
  على األسرةاالنعكاسات

 على الزوجة على األطفال
  

 
    يتعين على منشط أو منشطة الورش بعد تجميع مقترحات المشارآات حول مفهوم الصدق بين

القة الزوجية، و نقاشها بشكل جماعي معهن، و تحديد تأثيرات عدم الصدق الطرفين داخل الع
 : على الزوجين و بالتالي على األسرة أن يخلص النقاش للنتائج التالية

 
 
 
 
 

 نقاش الشق الثاني من المثال   
  في الوقت الذي ال يتوفر جانب الصدق في العالقة الزوجية، و تفاديا النعكاسات ذلك على

 مصلحة األطفال هل يمكن أن يكون الحل هو انحالل ميثاق الزوجية   و حفاظا علىاألسرة،
 ؟"أوال فارق"آما جاء في المثال 

 :أسئلة للنقاش         
 هل يمكن التراضي بين الزوجين في الطالق؟ 
 ما معنى الطالق باالتفاق؟ 
 ما نوع االتفاق الذي يمكن أن يكون بين الزوجين؟ 
  ي اإلجراءات؟ذلك؟ و ما هآيف يتم 

  يشرح منشط أو منشطة الورش ما جاء في البطاقة القانونية عن هذا النوع من الطالق، مع
 . الترآيز على  ما هو ايجابي فيه

 
 البطاقة القانونية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العالقة الزوجية بينهما بشكل ودي بدون شروط أو 
 بشروط

 . ال تتنافى مع أحكام هذه المدونة، و ال تضر بمصالح األطفال
بة لرغبة الزوجين اللذين ال يودان إشهار أسباب و الغاية من هذا المقتضى هي االستجا

 إلى ما يحققه االتفاق الودي من مرونة في ةالخالف بمساطر و مرافعات قضائية، باإلضاف
 .العالقات سيما إزاء األطفال
 يتم بشروط أو بدونها فانه من حيث أداء احد الزوجين لآلخر يو إذا آان الطالق االتفاق

أداء الزوج، أداء :  به شرعا فقد يكون على ثالث حاالتمااللتزامبلغا أو غيره مما يصح 
 الزوجة، بدون أداء

 .يقدم الطرفان أو احدهما طلب اإلذن بتوثيق الطالق مرفقا باالتفاق المبرم بينهما
يتم اإلشهاد بالطالق ممن أذنت له المحكمة به من الزوجين داخل اجل ال يتعدى خمسة عشر 

.                                                                                  ذنيوما من تاريخ تسلم اإل
 عن الدليل العملي لمدونة األسرة 

 

قة زوجية مستقرة تتميز بحسن المعاشرة، و الصدق داخل العالقة الزوجية يعني ضمان عال
 .الحياة الكريمة لجميع أفراد األسرة
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 الملصق
 حالة سميرة
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ية، تكون من صورة تعرض إلحدى الحاالت الواقعتعبارة عن وثيقة الملصق وهو : نوع الدعامة
ئية من مطالب الحرآة النسا لحجج التي تبررها، باإلضافة إلى فقرة خاصة بانص يشرحتقديم مع 

 . بعض المقتضياتتعديلأجل 
 

 . من أجل تعديل المدونة"ربيع المساواة"من ملصقات الحملة الترافعية لشبكة : المصدر
 

 . سنة18توحيد سن الزواج في : موضوع الملصق
 

 الحق في اختيار الزوج،  الحرية في سن الزواج،المساواة، الزواج المبكر: االمفاهيم التي يحمله
 ...العمل، الحق في التعليمفي استكمال حق ، الالرشد سن  استكمالفي
 

  :الخطوات المتبعة
 التعرف على الدعامة: 
 

  تكوين المستفيداتبالنسبة  تكوين المكوناتبالنسبة
 ؛توزيع نسخ على المكونات -
 ال على الصورة وعلى النصاالشتغ -

 بشكل فردي ، 
 ؛أو في إطار عمل المجموعات 

  وضع الصورة على الجدار أو على السبورة؛-
  تسميع النص بالدارجة أو األمازيعية-

 أو
 . تشخيص الحالة من طرف إحدى المستفيدات-

 

 مناقشة النص في عالقته مع الصورة؛ 
 

النص 
 بالدارجة

 .ن أملها أن تكون معلمة سنة، متزوجة، آا 15  سميرة
اختار لي الراجل، وآان با هو الي ... عالش خرجت من المدرسة؟ باش نتزوج" 

 ..."أنا آنت باغيا نكون معلمة)...بز مني(خصني نقبل بسيف علي
 

النص 
 بتامزيغت

 . نسكاس، تول، أرتمنى أتك المعلمة15سميرة 
ختار أرياز، أولغي في غاس ببا أنتا آيي ي...ماخ ألي فغخ زك المدرسة؟ خف يول" 

 ..."نكين أرتمناخ أدآخ المعلمة...أترضوخ أتقبلغخ
  

 
 من خالل أسئلة موجهةاستخراج المواضيع والمفاهيم المتضمنة في الدعامة . 
 شحال عند سميرة من عام؟  -
 هي مزوجة وال ال؟ -
 واش تزوجت برغبتها؟ واش هي بنفسها الي اختارت الراجل؟ -
 ة؟ عالش خرجت من المدرس -
 أشنو آانت آتتمنا تكون؟ -

 
  اختيار موضوع الزواج المبكر وإدارة النقاش حوله، عن طريق الترآيز على انعكاساته

 .على الفتاة، على األسرة وعلى المجتمع
 

 انعكاسات الزواج المبكر
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 على المجتمع على األسرة على الفتاة
 
 
 

  

 
 رم في حالة سميرة؟المؤسسة لحقوق اإلنسان التي لم تحتمبادئ الهي ا م 
 ما هي الحقوق األساسية التي حرمت منها سميرة؟ 

 
لم تحترم في حق سميرة المبادئ المؤسسة التاليةالحقوق األساسية التي حرمت منها سميرة

 
 
 
 

 

 
القيام باستنتاجات حول هذه المبادئ والحقوق وربطها بحقوق األطفال على أبويهم، وبضامن تلك 

 . الالحقوق آالدولة مث
 

.استحضار المرجعيات خاصة الحقوقية المناسبة لدعم تلك المفاهيم
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 لعب األدوار
 المسؤولية المشترآة

 
، عبارة عن لوحة مسرحية قصيرة جدا تعرض لموضوع ماوهو لعب األدوار : نوع الدعامة

 .يكون بسيطا ويعكس الواقع المعاش لذلك يمكن للمستفيدات القيام بها
 ...في ورشة تكوين المكونين) مجموعة من المكونين والمكونات(ز جماعي إنجا: مصدر الدعامة

 .المسؤولية المشترآة، التعاون والتآزر داخل األسرة : موضوع الدعامة
العنف والتهديد بالتعدد، التملص من المسؤولية، تقسيم األدوار، : المفاهيم المتضمنة في الدعامة

 …والتطبيبالدور اإلنجابي، حق الطفل في الرعاية 
 

 :الشخصيات
 بوشعيب وهما الشخصيتان الزوجثم  حادة الزوجة وسيقوم بوضع الشخصيات في اإلطار، الراوي

 .حداثالذي تدور حوله األخالد، الرئيسيتان في لعب األدوار، وطفلهما الرضيع 
 

  :التقديم
م يطلب من  آيف يتم وما الهدف منه، ث،يقوم المكون أو المكونة بشرح معنى لعب األدوار

) ة(ن الراوي يمكنه أن يكون هو المكونأل  اثنتين أو ثالث للفيام باألدوار،المستفيدات أن تتطوع
  .نفسه

 :توجيهات حول) ة(يعطي المكون
 الموضوع والمفاهيم الفرعية التي سيحملها؛ -
 . دقائق10الوقت المخصص للعبة وهو  -
 

 :محتوى اللعبة

  وبوشعيب بين التطبيب والطبخحادة
 

  قرعت 12 حادة خالد إلى المستشفى وتأخرت في العودة، وعلى الساعة أخذت  : الراوي
 بوشعيب . الباب وهي جد متعبة، تحمل الدواء بيدها اليسرى وخالد على ظهرها   
 :فتح لها الباب وهو في قمة الغضب، لم يسألها عن االبن بل بادر إلى القول   
 
 ا وخليتني  بال فطور و بال غذا؟ فين آنت تدوري حتى لداب  : بوشعيب

 
  نديو الولد للطبيب؛أنت عارفني فين مشيت، قلت ليك تمشي معايا     : حادة

 
 نت ولدتيه قدي بيه؛أ قلت ليك البارح   :بوشعيب

 
 املي بغيتي تاآل آنت طيب الغدا لينا آاملين، ماشي عيب،     : حادة

 
  داك النهار عمرك ما تحلمي بيه، ويال ما مزيان تبارك اهللا وليت ليك فاطنة، : بوشعيب

 .عجبك الحال راني نجيب الالك   

يتم العرض أمام المستفيدات لذلك ال بد من تحضير الفضاء من أجل ذلك، مع : عرض لعب األدوار
 .توفير جو اإلنصات
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الرجل وباتجاه التعرف على دور المرأة وفهم الموضوع وحيثياته، يجب أن تذهب األسئلة باتجاه 
 :انطالقا من أحداث وشخصيات اللعبة، مثال ألسئلة الشق الثاني

 
  موضوع اللعبة؟ما هي أدوار المرأة وأدوار الرجل حسب 
 دوارمناقشة وتصنيف األ 
 ما هو الدور الذي ال يمكن للرجل أن يقوم به؟ 
 واش األدوار مبنية على أن هذا راجل وهذي امرأة؟ 
 اصة غير بالمرأة؟ واش المسؤولية ورعاية األبناء خ 

  
 :دارة النقاش حولإتسمح هذه الدعامة من 

 الفرق بين النوع االجتماعي والجنس البيولوجي؛ -
 

 النوع االجتماعي الجنس البيولوجي
  
 
 

 

 
ودورها في تكريس األنماط وتوزيع ...) التربية، العادات والتقاليد( التنشئة االجتماعية -

 األدوار حسب الجنس؛ 
وار الثالث انطالقا من الدعامة، الدور اإلنجابي، الدور اإلنتاجي والدور تفكيك األد -

 .، مع التعريف بهاالمجتمعي
  

 الدور المجتمعي الدور اإلنتاجي الدور اإلنجابي
-  
- 
 

-  
- 
 

-  
- 
 

 
باستحضار المقاربة الحقوقية التي ترآز على ) مع المشارآات(إعادة ترتيب األدوار  -

 .األسرة على أنه آائن بشري له حقوق وعليه واجباتاعتبار آل فرد في 
 
 بين أفراد مع الحقوق والواجبات المتبادلة ،الربط مع المبادئ المؤسسة لمدونة األسرة -

 .والمسؤولية المشترآة، وحقوق األبناء على الوالدين، األسرة
 



 25 

 دراسة الحالة
 " نجمةمحنة  :العنف المستمر"

 
مستقاة من الحاالت المعروضة على مراآز االستماع قع المعاش، من الوادراسة حالة : الدعامة

تابعة عادة ما تكون هذه المراآز  .واإلرشاد القانوني التي تقدم خدماتها للنساء ضحايا العنف
 .بمختلف مناطق المغرب ، والمهتمة بقضايا النساءللجمعيات العاملة في مجال حقوق النساء

 .ية الديمقراطية لنساء المغرب فرع الرباطمرآز نجمة التابع للجمع: المصدر
 

 .، النفقةالحضانةالطالق باالتفاق، : الموضوع
 

الكرامة، حسن المعاشرة، المسؤولية : القدرة على التعرف على المفاهيم المتضمنة للحالة: الكفاية
 ...المشترآة، حقوق الطفل

 

 " محنة نجمة العنف المستمر "
تعاني نجمة من اعتداءات . سنة، زوجها أجير و لهما طفالن 15 ربة بيت متزوجة منذ ،نجمة

 ، في األخيررا بسبب أطفالها، لكن وتحملت آثيطال صبرتها. الزوج المتكررة بالضرب والجرح
تنازل عن حضانة وال ، لالتفاق مع الزوج على الطالققهرا اضطرت للخروج من محنتها،و

 .طفليها

 
 :الخطوات المنهجية 

 :توزيع النسخ*
 

 بالنسبة للمكونين بالنسبة للمستفيدات
 ، عرض الحالة شفويا-
  ، حكيها من طرف المستفيدات-
 بالنسبة للمناطق(  ترجمتها إلى األمازيغية -

 .)األمازيغية ب الناطقة

على )مكتوبة(زيع نسخ من الحالة تو-
 المكونين 

 
 ؛إعطاء الوقت للتعرف على الحالة للمكونين و المستفيدات    * 

 .هاالمحورية فيأسئلة للمناقشة حول طبيعة الحالة والشخصيات طرح     * 
 

 األحداث الصفات الشخصيات
 نجمة 

 
 
 

 الزوج 
 

 ضعيفة، مستسلمة، -
 صامتة، خاضعة 

 
 
  متسلط، معتدي، عنيف -
  عديم المسؤولية، قاسي -

 : تعاني من العنف المرآب-
  عنف جسدي 
 عنف نفسي 
  عنف اقتصادي 

 إلتفاقي  بين الزوجين  الطالق ا-
  إجبارها على صياغة التنازل -
  التملص من المسؤولية المادية و األسرية -

 
 ما مدى مساهمة الصفات في صناعة األحداث ؟ 
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 ما هي انعكاساتها على األسرة؟   -
 

 انعكاسات المشاآل على األسرة

 تدني المستوى الدراسي لألطفال
 التفكك األسري     

 و المادي    تشرد األطفال         القهر النفسي                          
 

  ضعف مشارآة المرأة في التنمية
 
  : حولالخروج بخالصات واستنتاجات  

  ؛في حضانة أطفالها، في النفقةحق المرأة  
 حق المرأة في العيش الكريم؛ 
 والتنشئة السليمة؛البدنية والنفسية، والسالمة حق األطفال في الحماية  
 حق األطفال في النفقة؛ 
 واجبات األبوين على الحفاظ على مصلحة األطفال.   
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 فن التراث الشعبي 
 القول في مقتضيات المدونة

 
 

 عبارة عن أبيات ، وهيبالمنطقة الشرقية) الرآادة( من الفن المعروف بالصف بعض األمثلةنأخذ 
 .4، قام بإنتاجها مجموعة من المشارآين والمشارآات النوع من الفنيحاآي هذا" زجل"من 

بترديدها وأيضا بابتكار وصياغة تكمن أهمية هذا النوع من الدعامة في آونها تسمح للمشارآات 
 .أشياء تشابهها حسب المواضيع التي يتم االتفاق عليها

 
 

 :القول في المدونة -1
 

 
 لي توا أسعا المدونة رد&              حسبت حقي ضاع لي               

 
 

  يصلح هذا المثال األول لتقديم برنامج محاربة األمية الذي يعتمد المدونة آأداة لتمرير
 .المفاهيم المتضمنة فيها من خالل تعلم الحروف واألرقام

  الذي يعمل على تنظيم يمكن هذا المثال من تقريب المستفيدات من هذا التشريع المغربي
عالقتها  مع الترآيز على طفالاأل وحقوق حقوق النساءيضمن قات األسرية، والعال

 .بالمواثيق الكونية
 
 

  الزوجاختيار في الزواج وحرية  القول في الوالية-2
 

 
 يكونش أبا علي آمر           أو ما   &      تزوج حتى نتشاور ما بغيتش ن

 
 

 .أهازيج غنائية: نوع الدعامة
 

نائي نسائي بالمغرب الشرقي تمت محاآاته من طرف بعض المكونين تراث غ: المصدر
 . لمحاربة أمية الكبار" ألف"والمكونات من المنطقة، وقد تم تكييف مضمونه مع المشروع التربوي 

 ؛شتغال مع المستفيداتيمكن استعمال هذا المثال لال -
الدار (وع يمكن محاآاة تراث شعبي ألي جهة أخرى من الجهات الشريكة في المشر -

 .يغيةزسواء بالدارجة أو باألما) البيضاء الكبرى، الشاوية ورديغة، مكناس تافياللت
عن طريق ترديده آغناء بين مجموعتين من  أو ، آزجلعن طريق قراءته يقدم :التقديم

  .آل مجموعة بترديد شطر منهتتكلف  ، إذالمشارآات
 

                                                 
  أمهاني حمزاويزياني، ميمون شمالل،   خديجة 4
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 :  المفاهيم المتضمنة في الدعامةوضع مجموعة من األسئلة إلدراك: استثمار الدعامة
 هل للفتاة الحق في اختيار الزوج؟ -
 هل لها أن تستشير أهلها في ذلك؟ -
م تحتاج إلى  أ؟ مثلها مثل الفتىهل يمكن للفتاة البالغة سن الرشد أن تعقد زواجها بنفسها -

 ولي؟
   

 :مثال المبادئ التي يمكن استخالصها آعلى أثناء النقاشز يرآال بد من الت
 ؛مبدأ الحرية في اختيار شريك الحياة 
 ؛احترام الحق في اختيار الشريك 
 مبدأ اإليجاب والقبول في الزواج آضمان لتحمل المسؤولية؛ 
 اآتمال األهلية؛ 
 الحق في إمضاء عقد الزواج. 

 
 

 التفسيرات  والحقوقالمبادئ
عدم إرغام الفتاة أو الفتى على الزواج و احترام حقهما في اختيار  الحق في االختيار

 .الشريك استنادا إلى مبدأ اإليجاب و القبول آما جاء في مدونة األسرة
إذا توفرت حرية االختيار آمبدأ يحترم، وآان اإليجاب والقبول في والقبولحرية االختيار 

مسؤولية ( المسؤوليةعتبر من الضمانات المهمة لتحمل تالزواج فإنها 
 ...).االختيار، مسؤولية اتخاذ القرارات

الحق في تقرير 
 المصير

.  ال ينفي التشاور مع األهلتمكين الفتاة من تقرير مصيرها بنفسها
غالبا ما يكون أثناء بل  فالتشاور مع األهل ليس محسورا على الزواج،

باب بغض حياة الش فيالمهمة  من القرارات أياإلقدام على اتخاذ 
 ...).العملبالتعليم، فيما يتعلق ب( النظر عن نوع المجال 

الحق في إمضاء عقد 
 زواجال

الفتاة التي اآتملت أهليتها لها الحق في اإلمضاء على عقد الزواج أو 
تفويض ذلك ألحد أقربائها حسب رغبتها، مثلما لها الحق في اإلمضاء 

الشراء والبيع آيفما آان عقد اإليجار، عقود ( على مجموعة من العقود
 ...).نوعها، عقود الممتلكات

 الحقوق والواجبات
 المرتبطة باألهلية

ربط اآتمال األهلية بالحقوق التي تخولها مختلف التشريعات الوطنية 
 .من حقوق وواجبات

 الحق في االنتخاب والترشيح؛ -
 الحق في اجتياز المباريات؛ -
 ...الحق في ولوج الوظيفة العمومية -

 
 
 
 
 

 :االستشهاد بمواد المدونة
  

  "دة حسب اختيارها و مصلحتهايشالوالية حق للمرأة، تمارسه الر" 
                                 من مدونة األسرة24المادة                                                            
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 "حد أقاربهاوض ذلك ألبيها أو ألأن تفيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو شللر" 
                                 من مدونة األسرة25المادة                                                            

 
 .االستشهاد بما يتناسب والموضوع المعالج

 
  القول في التعدد-3

 

 
  خاصك تكولها ليي         &      إلي بغيت تجيب شريكة علي

 تخرج من الدار أنت و هي &          و إلى دخلتها علي                
 ي بسيف عليك تنفق عليهم و عل        &    و نعيش مع أوالدي بارك علي

 

 
 .أهازيج غنائية: نوع الدعامة

تراث غنائي نسائي بالمغرب الشرقي تمت محاآاته من طرف بعض المكونين : المصدر
. لمحاربة أمية الكبار" ألف"والمكونات من المنطقة، وقد تم تكييف مضمونه مع المشروع التربوي 
راث شعبي ألي جهة أخرى يمكن استعمال هذا المثال لالشتغال مع المستفيدات آما يمكن محاآاة ت

) الدار البيضاء الكبرى، الشاوية ورديغة، مكناس تافياللت(من الجهات الشريكة في المشروع 
 .سواء بالدارجة أو باألماويغية

 
 . تعدد الزوجات: موضوع الدعامة

 
عن طريق قراءته آزجل، أو عن طريق ترديده آغناء بين مجموعتين من  يقدم: التقديم

  .مجموعة تتكلف بترديد شطر منهالمشارآات آل 
 

 : وضع مجموعة من األسئلة إلدراك المفاهيم المتضمنة في الدعامة: استثمار الدعامة
 ما المقصود بتعدد الزوجات؟  -
  ما هي شروط التعدد؟ -
  في حالة قبول التعدد؟اجبات الزوجة واألطفالما هي و -
 هل التعدد مقبول ثقافيا واجتماعيا؟ لماذا؟ -
 اسات التعدد على المرأة واألطفال؟ما هي انعك -

 
 االنعكاسات السلبية

 على األطفال على المرأة على األسرة
 
 

  

 .)سلبيةباالنعكاسات ال( االستشهاد بأمثلة من الواقع
 

ربطها الحرية، الكرامة والمساواة، و:  للمدونة ولحقوق اإلنسانربط الدعامة بالمبادئ المؤسسة
 .، وحقوق النساءحقوق الطفلان، لحقوق اإلنسلية مواد المواثيق الدوبأيضا 
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 تستطيعوا ولن  ").3النساء، اآلية  ("وإن خفتم أال تعدلوا فواحدة: " االستشهاد باآلية التي تقول
 ).129النساء، اآلية ( "ولو حرصتمبين النساء  تعدلوا أن
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 ملصق التواصل حول الحاالت
 حالة فاطنة
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 عبارة عن وثيقة تتكون من صورة تعرض إلحدى الحاالت الواقعية، الملصق وهو: نوع الدعامة
مع تقديم نص يشرحها، باإلضافة إلى فقرة خاصة بالحجج التي تبرر مطالب الحرآة النسائية من 

 . أجل تعديل بعض المقتضيات
 

 . من أجل تعديل المدونة"ربيع المساواة"من ملصقات الحملة الترافعية لشبكة : المصدر
 

 .الطرد من بيت الزوجية وانعدام النفقة:  الملصقموضوع
 

االحتفاظ ببيت الزوجية في  الطالق، الحضانة، النفقة، حقوق الحاضنة، :المفاهيم التي يحملها
 .، حقوق الطفلحالة الطالق

 
 : الخطوات المتبعة

 التعرف على الدعامة: 
 

 لمستفيدات لبالنسبة لمكوناتلبالنسبة 
 نات؛ توزيع نسخ على المكو-
  االشتغال على الصورة وعلى النص-

  ،بشكل فردي 
 أو في إطار عمل المجموعات؛ 

  وضع الصورة على الجدار أو على السبورة؛-
  تسميع النص بالدارجة أو األمازيعية-

 أو
 . تشخيص الحالة من طرف إحدى المستفيدات-

 

 مناقشة النص في عالقته مع الصورة؛ 
 

النص 
 بالدارجة

 . شهرا18طفل عمره ل أم، مطلقة و سنة 26فاطنة 
الشي وهذ المرة جايبا معيا دري، ... ملي طلقني، وجدت نفسي من جديد عند مي" 

طلقني . الي خال مي تطلب مني باش نخرج من الدار حيت خافت من قول الجيران
 ."..طردني من الدار و بال نفقة... 
 

النص 
 بتاريفيت

 .تعاواد منداس يوقعن  عام،26إشت تمغاث قاناس فاطمة دي العمونس 
أومي دايي إطلق أياز إنو ووفيخ مني غوروقخ إال ثدات نيما أويخ أآيذي أمي " 

 أقيي ...رزخى. يما تكو ذزي أوار نجيران ثزر خفي رتداث.  شهر18آريم غاس 
  ..."أك مي برا ثدات برا نفقة

 
النص 
 بتامزيغت

 . نويور18 غرس  نسكاس، تلف سشري26فاطنة 
؛ يمانو لتسوتور زيي أدرعاخ مني ...م ييلف، عايدخد غر يمانو نكيند مميزآ" 

 "أما أرياز إلفيي، إسفغيي زك أزدوغ بال النفقة.  واجارنغف أدرساوالن...يزدعخ
 

 استثمار الدعامة 

 استخراج المواضيع والمفاهيم المتضمنة في الدعامة من خالل أسئلة موجهة. 
 
 
 

 لى المستفيدات إلستخراج المفهوم من خالل الملصق ؟  األسئلة التي يمكن طرحها ع
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 ) قبل سرد الحكاية ( اشنو شفتو في الصورة ؟  -
 شنو وقع لهذه السيدة من خالل الحكاية ؟  -
 ملي طلقها راجلها واش عطاها شي نفقة ؟  -
 ماهو تصرف األم مع البنت المطلقة ؟ -
  رجلها فين خصها تمشي ؟ هاد لمرا من طلقها -
 ما بعد الطالق ؟ق شكون يضمن ح -
 ويال جرا عليها وش خاصها ادير؟  -
 

 :إدارة النقاش
 

مناقشتها اختيار البعض منها لاستخراج المفاهيم التي تحملها الدعامة يجب توسيع النقاش باتجاه 
 : حسب أبعاد حقوقية اجتماعية ونفسية

 وبة في تدوين األج(  على المرأة والطفللمشكلاالنعكاسات االجتماعية والنفسية ل
  :) الجدول الموالي

 
 النفسية    االجتماعية االنعكاسات
  على فاطنة

 
 

  على الطفل
 

 

  
 ما يتعين فعله: 

خصها : "المنظمة للعالقات داخل المجتمعانطالقا مما تخوله مدونة األسرة والقوانين األخرى  
ي تحميها وتحمي ل الخصها تقلب على جميع القوانين"، "تمشي تدعيه و تطالب بالنفقة والسكن

 ".الطفل من الضياع
 

 المقاربة الحقوقية  األسرةمدونة
 

 نفقة العدة  -
 نفقة المحضون -
توفير السكن للمحضون والحاضن  -

 من طرف الزوج 
 االحتفاظ  ببيت الزوجية  -
 

 حق الطفل في النمو الطبيعي -
 الحفاظ على السالمة النفسية و الجسدية -
 ويم و النبلالحق في التربية على السلوك الق -
الصحة، السكن، ( حق الطفل في الرعاية  -

 )التعليم
 

 
العيش الكريم، والتمتع   في توفير ما يضمن الحماية،انطالقا من األدوار الموآلة للدولة -

بكافة الحقوق التي تضمنها التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية للمواطنين؛ وتوفير بنيات 
 تحتية اجتماعية لهذا الغرض؛

 والعنف؛ وحمايتهم من االستغاللنطالقا من دور المجتمع المدني في الدفاع عن األفراد ا -
 . بالنسبة للنساءالعمل المولد للدخلالتعليم والتكوين وانطالقا من تحليل أهمية  -
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 دراسة حالة
 "حلتبحث عن  آنزة "

 
 

على مراآز االستماع دراسة حالة من الواقع المعاش، مستقاة من الحاالت المعروضة : الدعامة
عادة ما تكون هذه المراآز تابعة . واإلرشاد القانوني التي تقدم خدماتها للنساء ضحايا العنف

 .للجمعيات العاملة في مجال حقوق النساء، والمهتمة بقضايا النساء بمختلف مناطق المغرب
 .مرآز نجمة التابع للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع الرباط: المصدر

 
 .التطليق بسبب الشقاق: وضوعالم

  .عدم اإلنفاق سوء المعاملة والمعاشرة، إهمال األطفال، -: المفاهيم 
   .ن المستفيدات من التعرف على مفهوم التطليق بسبب الشقاقيتمك: الكفاية 

 
 : الخطوات المنهجية

 :تقديم الحالة  -
 

 " تبحث عن حلآنزة"
 

 .لين، زوجها يعمل في بنك سنة، أم لطف36 موظفة، عمرها آنزة
 من عدة مشاآل مع الزوج، مثل سوء المعاملة، السب والشتم المستمر، اإلهمال آنزةتعاني 

 . بعدما نفذ صبرها التجأت إلى مسطرة التطليق بسبب الشقاق...والهجر وعدم اإلنفاق
 

 
 

 بالنسبة للمكونين بالنسبة للمستفيدات
  عرض الحالة شفويا،-
  المستفيدات،  حكيها من طرف-
بالنسبة للمناطق الناطقة ( ترجمتها إلى األمازيغية -

 )باألمازيغية 

على )مكتوبة( توزيع نسخ من الحالة-
 المكونين 

 
 :تفكيكها عن طريق خطاطة -

 
  سنة 36موظفة، : آنزةالزوجة ←       ←        الزوج إطار بنكي         

 ↓   ↓ ↑ 
  أطفال 2

 ↓ ↑ ↑ 
 ↑ ↑ لة  سوء المعام-   

 ←  ↑ ← ← ←  إهمال األطفال- ↓ 
  الهجر- ← 

 عدم اإلنفاق  -
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 أنشطة المستفيدات )ة(أنشطة المكون 
طرح أسئلة على المستفيدات حول  -

 الحالة
 فهمتو من هذه الحالة ؟  واشنو-

 
 
 
 

 ؟آنزةواش آتعرفو شي حالة بحال 

  الزوج موظف ، موظفةآنزة:  أجوبة -
 الثي تعاني منها سرد المستفيدات للمشاآل← 

 الزوجة مع الزوج 
آان تيحسابنا غير حنا الي ماقرياتش و آا  -

 لسات فالدار لي عندنا بحال هذا المشاآل
ما عندهم هموم و  حسابنا الموظفات هانيات -

 مشاآل 
 عرض بعض المستفيدات لحاالت تشابه الحالة -

 المعروضة
 ، الدعوة  خصها ترفع عليه-  دير؟آنزةفي  نظرآم واش خاص * 

 أو هاد لوالد لي خالهم بال نفقة راهم والدو -
 ،حتى هو

ها ذ المرا لي يضربها الرجل و يهجرها راها -
 ،بنادم

 لسوء ت لي تعرضفي هاذ الحالة لمرا* 
ملة و يخليها الرجل بال نفقة و ميبغيش  المعا

 يطلقها واش آاين شي حل ؟ 

 : أجوبة
  علىفالراديو سمعت واحد البرنامج يتكلم -

يمشيو لو النساء لي عندهم المشكل آالمرآز 
  ،آنزةبحال 

 آيدير؟ واشنو هو هذا المرآز واشنو -
 : تقوم المكونة

 بالتعريف بمرآز االستماع للنساء ضحايا العنف، االستشارة والتوجيه القانوني . 
  لحرية اختيار الح ويترك للمرأة المرآز يقدم االستشارة القانونيةبالتأآيد على أن 

 .الذي يناسبها
  التطليق بسبب الشقاق : "آنزة اختارتفي هذه الحالة" 

  
  

حول   السؤال حول مراآز االستماع للنساء ضحايا العنف، فيدير النقاشيغتنم المكون أو المكونة
 : الموضوع، عن طريق

 والتوجيه القانوني، مع الترآيز على أنها االستشارةلتعريف بمراآز االستماع وا -
 اجتماعية تشرف عليها منظمات المجتمع المدني، وتتوفر في مناطق عديدة من بنيات

التي " أناروز" بعضها ينتظم في شبكات آالشبكة الوطنية لمراآز االستماع . المغرب
  مرآزا؛40تظم حاليا ما يقرب من 

 :  هذه المراآزها بمتقديم وشرح الخدمات التي تقو -
 

 التتبع والمرافقةلتوجيه القانونياالستشارة وا االستقبال واالستماع
االستقبال بهدف إرجاع -

 الثقة بالنسبة للمشتكية؛
االستماع للحالة بكل مهنية -

بغرض معرفة المشكل، 
 .والتنفيس عن المشتكية

االستشارة اآلنية من طرف -
 المساعدة القانونية

 االستشارة ذات الصبغة -
الدقيقة للملفات الشائكة مع 

 .المحامية

 عة الملفات في المحكمةمتاب
عالقة مستمرة بين المشتكية 

 .والمرآز
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للنساء ضحايا يواء اإل والتي توفر  القليلة العدد،التمييز بينها وبين مراآز اإليواء -
  . رفيظالعنف بشكل 

 
 : يعود المكون أو المكونة للنقاش حول الطالق بسبب الشقاق

 أشنو هو التطليق بسبب الشقاق؟  -
 لمة شقاق؟اشنو تعني آ -
 آيف آيتم هذا النوع من التطليق؟ -

 
 مسطرة الشقاق حل للزوجين حينما ال تتوفر شروط المعاشرة بين الزوجين؛ 
 التطليق بسبب الشقاق أتى من باب المساواة بين الزوجين في مسألة الطالق. 

 
 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 23المادة 
 

ي هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما  الدول األطراف فذتتخ"
وفي حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة .  وخالل قيام الزواج ولدى انحاللهلدى التزوج

 "الحماية الضرورية لألوالد في حالة وجودهم
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 "اللوحات المسرحية"لعبة 
 
 

 :التقديم
 "ت المسرحيةاللوحا"لعبة : الدعامة 

 
    :الموضوع 
 ؛  حق الفتاة في اختيار الزوج-
  .  المسؤولية المشترآة في رعاية األبناء-

 
 : األهداف 
  االجتماعي؛ النوعمفاهيمقة  بالمفاهيم الحقوقية والكفايات المتعل  اآتساب -

  .مضمون مع إنتاج ال رد الفعللمهارات في الترآيز و اإلنصات و سرعةاآتساب ا -        
 

 : الخطوات المنهجية 
 أشخاص أو أآثر مع 6 آات تتكون من المشار/اختيار مجموعة من المشارآين : اللعبةتنظيم 
لكل واحد  ئرة، تفصل بينهم نفس المسافة، يعطى دا يقف األشخاص الستة على شكل ).ة(ميسر
   .6 إلى 1 من رقم

 : نطالقة اللعبة بإشارتين يعلن الميسر عن ا
من {تتحرك في نفس المنحى } 1-5{ فيق مرة واحدة، يعني المجموعةتص: 1ارة إش*  

 }اليمين إلي اليسار
تتحرك في المنحى المعاآس لما } 1 -5{ ، تعني المجموعة تصفيق مرتين: 2إشارة *            
  .سبق

 
 : انطالق اللعبة

 4  مثال رقم ،ن يواجه أحد العناصر مع ذآر رقمه أ6يطلب الميسر من العنصر رقم 
لعب األدوار من خالل حوار بين شخصين، الشخص المتمرآز في الوسط مع : المواجهة تعني

أثناء الحوار يعطي .  حول المفهوم المحدد سابقاقاشحيث يتم فتح حوار أو ن، )4(العنصر المختار 
ئما على بالحرآة دون أن يتوقف المتحاورين عن النقاش مع الحفاظ دا) 1،2( ر اإلشارة الميس

  )وجها لوجه (وضعية المواجهة 
يطلب الميسر من أحد العناصر أن يحل محل } .... أو أآثر4{ بعد عدد معين من التحرآات 

هو رقم ) القديم( يصبح رقم عنصر الوسط . في الوسط دون تغيير في الترتيبالعنصر المتمرآز
 .6 يصبح 4 و 4 يصبح 6:  شغل مكانهالعنصر الذي

 . 1الطبقة  1 المرحلة بهذا تنتهي 
  

 .ع تغيير فحوى الموضوعم) تبعة مالتقنية ال( بنفس الطريقة   2المرحلة و يشرع في
 ....ي الحرآة و في و ثيرة اللعبةيتحكم ف: الميسر دائما بإعطاء إشارة للحرآة يقوم و 
 

 بواسطة  بتحريكم ثم يقوم،الدائرةيسر أن يلتحق عنصر المرآز بعناصر يطلب الم: 3المرحلة 
 :العين األخرىليصبح )  مثال3( خر مواجهة رقم آإلى )  مثال1(  رقما معينا يناديالتصفيق و 

 .ا حول إحدى الوضعيتين السابقتينيحاول المتدخلين أن يبديا رأيهمحيث  ، أو الجارينجارتينال
ا تنتهي  و بهذ)الميسر بالحرآة وفق توجيهات دائما الدائرة يقومون/عناصر الحلقة: تذآير(

 .3المرحلة 
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 :هاستثمارمواضيع اللوحات وا

 
 حق الفتاة في اختيار الزوج: 1لوحة _1الطبقة 
 األسئلة السيناريو

راه جاو شي ناس يخطبو في البنت وراه عطيتهم : حبيبة
 الكلمة 
 معامن تشاورثي شكون هاد الناس ؟ : أحمد
 غير فاطنة جارتنا ، اهللا يعمرها دار : حبيبة
ال باقي آتشاوري معايا ألاش عرفتيهم مزيانين؟ ب: أحمد

 ، باش عرفتيني باغي ؟ و أناباها
 ! هاذ الرجل، حتى دابا ماوقع والواهللا يهديك يا : حبيبة

 : أسئلة 
   مال حبيبة وأحمد ؟ -
  عالش ما متفقينش ؟  -
 المشكل غير بيناتهم ، وال آيخص -

 شي واحد آخر؟ 
اج  واش عندهم الحق يدخلو في زو-

 البنت ؟ 
 

 العين األخرى: 2 لوحة 1طبقة 
  ؛أحمد وحبيبة بغاو يزوجو البنت: 1الجار
 اها مابغاش، آالك هو مول الشوار؛ب: 2الجار
عاله هو اللي غادي يتزوج ، راه البنت اللي : 1الجار

  ؛غادي تزوج
في الحقيقة ، خاصهم يكلسو مع البنت ، : 2الجار

  .صها تختارويسولوها على ريها هي اللي خا
 

 أشنو رأيكم في الجيران ؟  -
 واش عندهم الحق؟ -
ما الفائدة من وجود الجيران في  -

 اللوحة الثالثة ؟ 
 

 المسؤولية المشترآة  في رعاية األبناء: 1لوحة  2الطبقة 
يش هاد الدري؟ تواش ما تسك) 6عرض رقم  ( :زبير

 راه صدعني فراسي 
راسي ما حلتي  أنا واش نقسم  أشنو بغيتي ندير:زبيدة
  ؛، ما حلتي للدريلشغل
وأنا مالي أشنو بغيتي ندير ليك أنتي أمو وأنت : زبير

  ؛اللي ولدتيه
، ما فيها باس إال عاونتني فيه أو ولدنا بزوج: زبيدة
  ؛سكتيه
  ؛أريه لهناي الحليب، و، صيبيليااهللا أريه: زبير
 ديال المعالق 3، دير وجد معاك حتى الرضاعة: زبيدة
  .أس ماء سخون أو حركفي آ
  ؛ الرضاعة أري يااله:زبير
  .هكذا نبغيك أراجلي: زبيدة

 

 

  
 

   
 ,لنقاش طرح األسئلة ل-

 بما قمتم به ؟ آن/تكماطباعما هي ان  
 لرد فعل الزوجة ؟ آن/تكمما هي قراءا  
 آيف تجدون موقف الزوج ألول وهلة؟ 
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 من موقفه ؟ ) عدل عن(وعندما غير 
  الزوجة في آخر الكالم ؟ ما الذي عبرت عنه 
 

 :يتم تدوين اقتراحات المتدخلين ثم يشرع في النقاش الستخالص -
 

  الحقوقية التي تتناسب ومواضيع ومضمون اللوحات؛المفاهيم 
 آالتفريق بين الجنس البيولوجي والنوع االجتماعي، : المفاهيم المتعلقة بالنوع االجتماعي

 ؛ )سة التدريب على مقاربة النوع والمقاربة الحقوقيةالرجوع إلى آرا...( آاألدوار الثالثية
 تدعيم المكتسبات و الكفايات.  
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 الملصق
 حالة يامنة
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الملصق وهو عبارة عن وثيقة تتكون من صورة تعرض إلحدى الحاالت الواقعية، : نوع الدعامة
 النسائية من مع تقديم نص يشرحها، باإلضافة إلى فقرة خاصة بالحجج التي تبرر مطالب الحرآة

 . أجل تعديل بعض المقتضيات
 

 . من أجل تعديل المدونة"ربيع المساواة"من ملصقات الحملة الترافعية لشبكة : المصدر
 

 .شروط التعدد، الطرد من بيت الزوجية: الموضوع
 ، المساواة، حرية االختيار؛اإلنصاف العدل و-:     المفاهيم المتضمنة

  ، اقتسام الممتلكات-
  .ق في العيش الكريم الح-

 
 الممر الثاني : المرحلة
 م اهيالتعرف على المف :الكفاية

                                
 : الخطوات المتبعة

 التعرف على الدعامة: 
 

 بالنسبة لتكوين المستفيدات بالنسبة لتكوين المكونات
  توزيع نسخ على المكونات؛-
  االشتغال على الصورة وعلى النص-

 كل فردي، بش 
 أو في إطار عمل المجموعات. 

  وضع الصورة على الجدار أو على السبورة؛-
  تسميع النص بالدارجة أو األمازيعية-

 أو
 . تشخيص الحالة من طرف إحدى المستفيدات-

 

 مناقشة النص في عالقته مع الصورة؛ 
 

النص 
 بالدارجة

 ...  بيت الزوجية أحفاد، مطرودة من4 و أطفال5  سنة، بدون عمل، 65يامنة 
بال حتى شي حاجة، غير ألنني ...بال دار...بعد شقا السنين، لقيت راسي ضايعة"

 ...")تجي علي الضرة(ما بغيتش نقتاسمو مع امرا أخرى
 

النص 
 بتامزيغت

 نمكوسة، سفغنت زك 4 نشران أذ 5 نسكاس، وردا تخدم، غرس 65يامنة غرس 
 ...أمزداغ نييولنس

 دغي، فغخ بال أودوغ، أروفيخ مييوسين، حيث أورقبليخ وخ الشقا نسكواسن،" 
 ."تشنا

 
 

 استثمار الدعامة 

 في الدعامة من خالل أسئلة موجهة، تخلص آلها استخراج المواضيع والمفاهيم المتضمنة 
 : علىاتهننقاشالمستفيدات في باتجاه ترآيز 

  التي يطرحها؛التعدد واإلشكاالت -
عمل النساء  وهنا سيذهب النقاش باتجاه ،ل فترة الزواجتلكات المكتسبة خالاقتسام المم -

ة، بعدم احتساب هذا النوع من األعمال  والرعائيةنجابيمأجور، باتجاه أدوارهن اإلالغير 
  ....في االقتصاد الوطني، باإلشارة إلى اعتبار النساء بدون عمل
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مساهمة ربات البيوت في 

 الوطني/االقتصاد األسري
مغربية مع تعامل األعراف ال

 اقتسام الممتلكات
المستقل عقد تقسيم الممتلكات 
 عن عقد الزواج

األدوار التي تقوم بها 
 ولو آن ربات النساء
 ....بيوت

ندت على أمثلة من أحكام است
 بمنطقة "ايةالكد والسع"مبدإ 
 ....سوس

ذمة بإمكانية استقالل ال رالتذآي -
 .المالية لكل من الزوجين

تفاق على بإمكانية االالتذآير  -
التدبير والتنمية المشترآة 
لألموال التي ستكتسب أثناء 
قيام الزوجية وطريقة 

 .اقتسامها
التذآير بعقد اقتسام  -

                     . الممتلكات
 
 

 من مدونة األسرة
إطار تدبير لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة األخر، غير انه يجوز لهما في 

 .األموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، االتفاق على استثمارها و توزيعها
 .يضمن هذا االتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج
 .يقوم العدالن بإشعار الطرفين عند زواجهما بذلك

لزوجين و ما إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لإلثبات، مع مراعاة عمل آل واحد من ا
. و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال األسرة قدمه من مجهودات  

  من مدونة األسرة49                                                                                                     المادة 

 
 :تلفةهم المكونة في دفع المستفيدات إلى استعمال المرجعيات المختسا
 

 البطاقة القانونية للتعدد وشروطه، انطالقا من مدونة األسرة؛ 
 ه؛شروطشرح التعدد في حاالت استثنائية و ما هي  -
 النقاش حول االختيارات التي ترآت للمرأة، وما هي حدودها؛ -
 النقاش حول انعدام الضمانات المرافقة لالختيار؛ -

 طلب إلغاء التعددالتي ارتكزت عليها الحرآة النسائية ل مرجعياتال: 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا ). " 3النساء، اآلية " (وإن خفتم أال تعدلوا فواحدة" "  :رجعية الدينيةمال

 ).129النساء، اآلية " (بين النساء ولو حرصتم
 .....والسيكولوجية السوسيولوجيةالمرجعية  -
 ←  الحق في العيش الكريم :      المرجعية الحقوقية -

 ←المساواة 
 ←لعدل و اإلنصاف ا

 ←  الرعاية، الحماية 
 موضوع ، وعالقتها بالكرامة، الحرية، المساواة: المبادئ المؤسسة لحقوق اإلنسان

 .الدعامة
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 الحكاية
 "شحال قدك تصبري يا الال منانة"

 
 

 حكاية مسجلة في شريط سمعي؛: نوع الدعامة
 النفقة: موضوعها

، الطرد من بيت الزوجية، عدم تحمل مسؤولية  العنف وسوء المعاملة:المفاهيم المتضمنة
 .األطفال، المس بحقوق األطفال

 
 :الخطوات المنهجية الستعمال الدعامة

  
      تقديم الدعامة

 ؛"الشريط السمعي"االستماع إلى الحكاية من خالل  
  .حكيها على لسان إحدى المستفيدات 

 
 : ملخص الحكاية

 
د مرور سنوات من الزواج أصبحت تعاني من العنف الزوجيمنانة سيدة متزوجة و لها أطفال، بع

إال أنها لم تلجأ إلى أي. المرآب آسوء المعاملة، اإلهمال، السب و الشتم، الهجر وعدم اإلنفاق
فينوع من الحلول القانونية، بل بالعكس آان سالحها الصبر، آما أشارت عليها أسرتها، وذلك 

إلى أن وجدت نفسها مطرودة من بيتستمر الوضع هكذا ا .انتظار تراجع الزوج عن تعامله
 . بدون مأوى وال نفقة، هي و أطفالها،الزوجية

 

 
 :االشتغال على الدعامة

 :يتم تفكيك رموز الحكاية بشكل جماعي من خالل 

o وصف األحداث 
 :أسئلة للنقاش    

 من هم شخصيات الحكاية؟ 
 ما نوع المشكل؟ 
 ة؟ منان هي أنواع العنف الممارسة علىما 
 تجاه الوضع؟هاما هو تصرف  
 

o تحليل األحداث 
 :أسئلة للنقاش    

  ة؟نانمما هو تأثير العنف على 
 ما هو تأثير العنف على األطفال و بالتالي على األسرة؟ 
 آيف ذلك؟ ة تفادي مشاآلها مع الزوج؟هل آان بإمكان منان 
  ة معالجة مشاآلها؟نانمآيف يمكن لبرأيك 
 

o أحداث الحكاية يتم استخالص النتائج التاليةبعد مناقشة وتحليل : 
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 رفض العنف بجميع أشكاله تفاديا لتأثيرات ذلك على األسرة؛ 
 النوع االجتماعي؛تحليل أسباب اختيار منانة للصبر آحل وربطه ب 
 على الفضاء األسري وعلى األطفالثيراته على الزوجة تأتحليل ،. 

 
 

 تحليل أسباب
 الصبر

تأثير الوضع على 
 زوجةال

على الفضاء 
 األسري

 على األطفال

 
 
 

   

 
 من المستفيدات" الصبر آيدبر: "استخراج المثل الشعبي الذي يقول. 

 
 :النقاش مع المستفيدات حول إمكانية اللجوء إلى حلول أخرى

 حالة الضرورة لمعالجة المشاآل منذ بدايتها واللجوء إليه في المعرفة بقانون األسرة 
 ؛)قانونية المرافقةانظر البطاقة ال(

 
 االستقبال  مراآز االستماع نظرا لمهنيتها في المجال، لتعدد خدماتها من اللجوء إلى

 واالستماع، من االستشارة في الميدان االجتماعي، النفسي والقانوني؛
 

 المقارنة بين نصائح األسرة وخدمات مراآز االستماع واإلرشاد القانوني. 
 

  االستماع للنساء ضحايا العنفخدمات مراآز ةنصائح العائل
 
 
 
 

 

 
  حول النفقةالبطاقة القانونية

 
 

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج، و ما من الضروريات والتعليم لألوالد، مع مراعاة  -
 .168أحكام المادة 

التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى األسعار  في تقدير آل ذلك، يراعى -
 .ف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقةو األعرا

  من مدونة األسرة189المادة 
 

اعية أحكام المادتين حججهما، مرتصريحات الطرفين و النفقة على تعتمد المحكمة في تقدير -
 .و لها أن تستعين بالخبراء في ذلك، 189 و 85

 .ر واحديتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شه -
  من مدونة األسرة190المادة 
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محكوم عليه، أو تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، و تكاليف السكن على أموال ال -
 منبع الريع أو األجر الذي يتقاضاه، و تقرر عند االقتضاء الضمانات اقتطاع النفقة من

 .الكفيلة باستمرار أداء النفقة
يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم أخر يحل محله، أو الحكم الصادر بتقدير النفقة،  -

 .يسقط حق المحكوم له في النفقة
  من مدونة األسرة191المادة 

 

ال يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليه، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل  -
 . ظروف استثنائية فيمضي سنة، إال

  من مدونة األسرة192المادة 

 
يه، تقدم على أدائها لكل من يلزمه القانون باالتفاق عل ان الملزم بالنفقة غير قادرإذا آ -

الصغار ذآورا أو إناثا، ثم البنات، ثم الذآور من أوالده، ثم األم، ثم الزوجة، ثم األوالد 
 .األب

  من مدونة األسرة193المادة 
 

مام الخامسة و العشرين تستمر نفقة األب على أوالده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إت -
 . دراستهلمن يتابعبالنسبة 

وفي آل األحوال ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على  -
 .زوجها

 .  و يستمر إنفاق األب على أوالده المصابين بإعاقة و العاجزين عن الكسب -
  من مدونة األسرة198المادة 

 

ن اإلنفاق على أوالده، و آانت األم موسرة، وجبت عليها إذا عجز األب آليا أو جزئيا ع -
 .النفقة بمقدار ما عجز عنه األب

  من مدونة األسرة199المادة 
 

 .يحكم بنفقة األوالد من تاريخ التوقف عن األداء -
  من مدونة األسرة200المادة 
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 ملحقات
 1رقم الملحق 

  مدونة األسرةهيكلة
 
 

عناوين الكتب المهيكلة 
 نةللمدو

المواد ذات العالقة عدد  التي يمكن االشتغال عليهاعناوين األقسام 
 مع محاور التعلم

  أحكام عامة باب تمهيدي
 الكتاب األول

 
 الخطبة والزواج:القسم األول
 األهلية والوالية والصداق:القسم الثاني
 الشروط اإلرادية لعقد الزواج وآثارها:القسم الرابع

 زواج وأحكامهاأنواع ال:القسم الخامس
اإلجراءات اإلدارية والشكلية إلبرام عقد :القسم السادس

 الزواج
 

 18 إلى 4من المادة 
 34 إلى 19من المادة 

 49 إلى 47المادة من 
 55 إلى 50من المادة 
 69 إلى 65من المادة 

 الكتاب الثاني
انحالل ميثاق الزوجية 

 وآثاره

 أحكام عامة: القسم األول
 طالقال: القسم الثالث
 التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق: القسم الرابع

 الطالق باالتفاق أو بالخلع: القسم الخامس
 

 73 إلى 78 من المادة
 93 إلى 70من المادة 
  97 إلى 94من المادة 

 
 114المادة 

 : الثالثالكتاب
  الوالدة ونتائجها

 البنوة والنسب: القسم األول
 الحضانة: القسم الثاني

 النفقة: سم الثالثالق
 

 إلى 142من المادة 
162 

 إلى 162من المادة 
186 

 إلى 187من المادة 
205 

 :  الرابعالكتاب
األهلية والنيابة 

 الشرعية

 األهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور: القسم األول
 النيابة الشرعية: القسم الثاني

 إلى 207 من المادة
210  

 
 إلى 229من المادة 

243  
 

 : سالساد الكتاب
 رثاإل

 إلى 369من المادة  الوصية الواجبة: القسم الثامن
372 

 
 أحكام انتقالية وختامية  السابعالكتاب

 
 إلى 398من المادة 

400  
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 2الملحق 
 .المواقع اإللكترونية الخاصة باالتفاقيات الدولية ذات الصلة بمواضيع التعلم

 
 
 

 Déclaration universelle des droits de l’homme : 
            http://www.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm 
            http://www.hrw.org/arabic/un-docs/text/udhr.htm 
 

 Convention relative aux droits de l’enfant: 
            http://www.ohchr.org/french/law/crc.htm 
 
 

 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes : 

             http://www.ohchr.org/french/law/cedaw.htm 
             http://hrw.org/arabic/un-files/text/cedaw.html 
 
 

 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l'enseignement: 

            http://www.ohchr.org/french/law/enseignement.htm 
 
 

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels : 

            http://hrw.org/arabic/un-files/text/icescr.htm 
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 3الملحق 
 الئحة مراآز االستماع واإلرشاد القانوني المنضوية تحت شبكة أناروز

  بمختلف مناطق المغرب
 

Associations membres du réseau Anaruz 
 

Centre d’ecoute 
 

Adresse Téléphone / Fax Courriel 

Centre Chaml 232, lotissement Bassma, N°4 , Ouled 
Ouijih   Kenitra 

Tel/ fax : 
 037 35 36 18 
 

chaml_ass@yahoo.fr  
 

 Centre Chama M11 rue Banfsaji N°1 Fouarate, Hay 
Mohammadi Casablanca 

Tel : 022 61 49 22 aefmarocaine@yahoo.fr 

Centre Nejma Villa 2, Rue Ibn Mokla, les Orangers Rabat Tel : 037 72 16 56
Fax : 037 26 08 
13 

centrenejma@menara.ma 
 

Centre Hawwâa 24 lot Tichka Elouahda 5 Daoudiate 
Marrakech 

Tel/fax : 
 024 30 67 09 

aefe@menara.ma 

Centre Social pour la femme Avenue Allal Elfassi-dahr Imhalle en face 
de l\'hôpital Razi Oujda 

Tel :036 74 67 12 
Fax : 036 74 57 
12 

mainghazal2000@yahoo.fr 

Centre Nawal Lahmar Rue Al Arrar Hay Yasmina n°82 Fès Tel/ fax :  
 035 73 35 60 

cnfiaj@yahoo.fr  
 
 

 Centre d'assistance pour les Femmes 
maltraitées CAFMAT 

Av. Hassan II Imm. 52, 3ème étage n°9 
Tétouan 

Tel : 039 71 08 97 arfedec@menara.ma 
 

Centre d'écoute et d'orientation 
juridique pour les femmes victimes 

Kissariat Loued Lahmar N° 21 Errachidia Tel : 035 57 03 00
Fax : 035 57 04 

Centre_atmdpe@yahoo.fr 
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des violences 47 
Centre d'écoute et d'orientation 
juridique 

Avenue Khalid Bnou Lwalid 9 bis AC 
Meknes  

Tel/fax :  
035 40 32 42 

moubadarat@yahoo.fr 
 

Centre d’ecoute 
 

Adresse Téléphone / Fax Courriel 

Centre Droits des Gens 32, BD Chefchaouni  Fès Tel : 035 94 35 11
Fax : 035 94 09 
81 

centredgfes@hotmail.com 

Centre d'écoute et d'orientation 
juridique 

Place des Martyrs rue Bayrouni Abou 
Rayhani N° 3 Larache 

Tel/fax :  
 039 91 29 18 

Mains_solidaires@hotmail.
com 

Centre F.F.E.D Lotissement Caisse de Dépot et de Gestion 
Hay El Menzeh 2 N°286-BP 669 
Larache 

Tel :039 91 69 21 
       067 01 81 58 
Fax: 039 91 62 21 
        039 91 21 33

Nana_lot@yahoo.fr 

 Centre Amna Rue Sidi Bouabid n°39 Tanger Tel: 039 33 16 17  
         065 05 84 
19 
Fax : 039 33 16 
17 

Association_amna@yahoo
.fr 
 

 Réseau Espace Citoyenneté 8 Avenue astouriosn, Ali Bay Bani Makada 
Tanger 

Tel : 039 95 46 02 maisonfemme@yahoo.fr 

Centre d'orientation juridique Jardin public. Quartier administratif. BP 100 
Azilal 

Tel/fax :   
023 45 98 12 

aadec2000@hotmail.com 

Centre d'écoute Oued Srou N° 59, Hay Ebaraka  Khénifra Tel/fax : 035 38 
23 71 

aosadk@menara.ma 

Centre Lounja Avenue Hassan II N°30 Imm Bakari 4ème 
étage Taza 

Tel : 035 28 13 22
Fax : 035 28 56 
48 

tafiil@hotmail.com 
 
 

Centre d'écoute Almahron Fnidek Tel : 039 71 18 97 Almahroun1@menara.ma  
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Centre d'Ecoute et d'Appui à la 
Famille 

Avenue Tarik Ibn Ziad-BP101-CP91000 
Chefchaouen 

Tel : 039 98 65 30 assated@yahoo.fr  
 

Centre d'Ecoute et d'Orientation 
Juridique et Soutien Psychologique 
pour les Femmes Victimes de 
Violences 

Avenue l’Hérmitage rue 35 n°22 
Casablanca 

Tel/fax :  
022 86 02 89  
022 86 02 90 

ecoute@menara.ma  
 

Centre d’ecoute 
 

Adresse Téléphone / Fax Courriel 

Alliance des femmes du Maroc pour le 
Développement et la Formation 

Avenue Khalid Ben Alwalid rue 2 n°13 
Tétouan 

Tel : 039 96 34 55
Fax : 039 71 33 
90 

mwafdt@yahoo.fr 

Zaytouna pour l’Education et le 
Développement Féminin 

Hay Salam Groupe D, Rue 13 N° 12 Ksar 
El Kbir 

Tel/fax :  
039 90 74 07 

Association_zedf@yahoo.f
r 

Initiative Féminine pour l’Intégration 
de la Femme dans Développement 

Centre Culturel de l’Andalousie Imm 
Gorguisse Place de la plage Martil 

 Tel : 063 07 28 
82 

cumartil@menara.ma  
 

Amal pour la Femme et le 
Développement 

7, Hay takadoum N° 7 
 El-Hajeb 

Tel : 035 54 10 36
Fax : 035 54 13 
63 

association-
amal@linuxmail.org 

Centre 8 Mars Avenue Abdelkrim El Khattabi Lot Nadwa 
Imm 13 App 3 Sbata   Meknes 

Tel/fax :  
035 46 73 05 

chabelhadi@yahoo.fr  
 

Centre 12 Mars Avenue Al Atlas n° 138 2eme étage App 
128 Tahla   Taza 

Tel :035 27 94 14 
Fax : 035 67 94 
63 

A12mfd@yahoo.fr  
 

Centre Hanae Quartier Sidi Hssein Ouarzazate Tel : 024 88 31 46
 Fax : 024 88 25 
42 

oxygene_femme@yahoo.fr

Forum Beni Zoli BP 06 Beni Zoli Zagora Tel : 062 40 15 63
Fax : 024 84 71 

fobdec@yahoo.fr  
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34 
Association des Femmes pour le 
Développement et la Solidarité 

91 Av Mohammed 5 Zagora Tel : 066 40 15 63
Fax : 066 40 15 
63 

Afdes2002@yahoo.fr 

Al Moustakbal pour le Développement Avenue Al Moqawama Kssar Al maiz 
Figuig 

Tel : 036897130 mfiguig@cramail.com 
almostakbal@menara.ma 

Nisae Ouazzane pour le 
Developpement 

Avenue Farhat Hachad, quartier Raml, 
N°33  Ouezzane 

Tel : 037466171 ass_afoud1@yahoo.fr  
 

Anouar Féminine pour les Travaux 
Sociaux et Educatifs 

Quartier Chariaa, N°11, place Jamaa 
Essaida 
 Ksar Lkbir 

Tel/ fax : 
039906581 

associationanoir@yahoo.fr 
 

Association Horizon pour la Femme et 
l’Enfant 

Avenue Mohamed 5, N°1, route 
Azghanrane, Beni Boufrour, Jaadar  Nador 
 

Tel /fax : 
036350812 

centre_cfvv@caramail.com 

Centre d’ecoute 
 

Adresse Téléphone / Fax Courriel 

Centre Amis Tafouralt BP49, Tafouralt 60750 
Berkane 

Tel/fax : 
036637347 

aataforalt@menara.ma 

Centre Ahd jadid Avenue Mamoun, rue Halaouine, N° 20, 
Jamaa Mzaouak Tétouan 

Tel : 061541533 
Fax : 039689138 

Aneif2004@hotmail.com 

Centre Alghad lakhar Haouafat centre, 16150, Machroue 
Beleksiri  Haouafat  

Tel : 068014412 Alghad_alakhar@hotmail.c
om 

Centre Marocain de Communication 
Féminine 

Maison des jeunes, Zelafa ,58, rue Moulay 
Hassan. Khouribga 

Tel : 067431960 
Fax : 023491688 

amcfk@hotmail.com 

Centre Forum des Femmes Avenue Wali Ahd, app Dardouri, N° 20  
Taroudant 

Tel : 028551350  
         062130034 
Fax : 028551350 

nohazahr@yahoo.fr 
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