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عن توصيات غاية يف اجلدية و العمق و الرصانة العلمية  أسهمت كلها 

  .العنف األسري  

:العلمية تقرير حول  الندوة   

العنف األسري ؛ الواقع و آليات المعالجة" 

نظمت اخللية املكلفة بشؤون املرأة وقضايا األسرة التابعة للمجلس العلمي احمللي 

بطنجة بتنسيق مع مركز األحباث و الدراسات القانونية يف الفضاء األورومتوسطي 

العنف األسري ؛ الواقع و آليات املعاجلة "  :بكلية احلقوق بطنجة ندوة 

امللحقة األوىل لكلية العلوم القانونية و ب صباحاالتاسعة السـاعة  ٢٠١٣
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وذلك مبشاركة  خنبة فذّة  من الباحثني و األساتذة و القضاة و رجال القانون   

ضور احلافل لشرحية واسعة ذلك باحلك

جلهات إعالمية وازنة الصحفية  

عن توصيات غاية يف اجلدية و العمق و الرصانة العلمية  أسهمت كلها أسفر و

وستسهم  يف إزالة طابع التعقيد الباصم لتضاريس  



  
كذا  حضر افتتاح الندوة كلّ من السيد عميد كلية احلقوق  األستاذ حممد حيىي و

حيث  رئيس الس العلمي احمللي ملدينة طنجة األستاذ حممد كنون احلسين  ،  السيد 

نشاط   ،  الذي يندرج ضمنه هذا ال املهم  السياق   إىل  تطرق األستاذ حممد حيىي

خارجية جهات نشطة اليت دأبت  الكلية على تنظيمها بشراكة مع وهو من األ

كالس العلمي و مل يفت األستاذ العميد أن يذكّر احلضور  حبجم و خطورة  

الظاهرة موضوع الندوة ، حيث المس جتلّياا يف خمتلف مديات اتمع و كذا أبعادها 

  ،   القانونية و السيكولوجية و السوسيولوجية 

أبرز ضيق و احنسار املقاربات   كنون احلسين فقد  حممد األستاذفضيلة الدكتور أما  

مبقاربة مشولية  تأخذ بعني ألخذ لظاهرة و أشار إىل أنه ال بد من االترقيعية يف جماة ا

اإلعتبار خمتلف األبعاد العلمية لدراسة الظاهرة  و  خمتلف املتدخلني  فيها ، كما ركّز 

على اجلانب الديين  يف املوضوع ـ  و أرجأ هذه اإلختالالت كلها إىل أزمة القيم 

  ...توهن مناعته األخالقية  و القيميةاليت أصبحت تنخر يف جسم اتمع و 

البحث يف الدراسات القانونية  أما فضيلة الدكتورة وداد العيدوين رئيسة مركز

و التنمية املستدامة يف الفضاء األورو متوسطي فقد ركزت يف مداخلتها على أمهية 

قاش، هذه الندوة العلمية اليت اعتربا أساس عمل جاد لفتح قنوات احلوار وإجراء الن
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لق ابعد ذلك  متّ  افتتاح اجللسة األوىل برئاسة نائب السيد العميد األستاذ عبد اخل

أمحدون  حيث أبرز دور املنهج العلمي الصارم  يف دراسة موضوع من هذا النوع 

من  اإيديولوجيوراء اإلحصائيات اانية و البحوث املوجهة 

وصل إليها ، و قد أسهم 

كل من األستاذ حممد جباري  يف موضوع اإلسالم 
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وراء اإلحصائيات اانية و البحوث املوجهة  االنسياقبة  

وصل إليها ، و قد أسهم الشيء الذّي خيدش من نزاهة النتائج املت
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، رئيسة خلية األسرة بالس   و قد ترأس اجللسة الثانية األستاذة اجلليلة وداد العيدوين

العلمي ، و اليت رحبت بدورها باحلضور من شخصيات علمية وازنة  و فعاليات 

،   مدنية  ، و أعربت عن عرفاا باجلميل و الشكر لكافة  املسامهني يف هذا النشاط 

احلصيلة و : حول آليات حماربة العنف األسري   و قد كان حمور اجللسة الثانية  يدور

، وقد أسهم يف الكشف عن مساحاته و استشكاالته الغامضة كلّ من األستاذ اآلفاق 

و اآلليات و العالج ، : عبد اهللا أشركي أفقري يف مداخلته حول العنف األسري 

عوامل املنشئة مشكلة العنف ضد املرأة بني ال" األستاذ عبد اللطيف بغيل  يف مداخلته 

، وكما متّ مقاربة املوضوع من جانب احلماية اجلنائية من طرف "  و احللول املمكنة 

العنف األسري بني املقاربة القانونية و " داخلة له حول األستاذ هشام بوحوص يف م

"  .احلقوقية



  
  

، باب النقاش أمام احلضور بعد اية املداخالت فتحت األستاذة وداد العيدوين و

اإلشكاالت الواقعية اليت يطرحها صبت أغلب املناقشات على اناملكثف  ، حيث 

قاربة املداخالت على عدم كفاية املدخل القانوين ملمجيع ، و تكاد تتفق  املوضوع 

  . إجراءات مواكبة  الظاهرة إذ و البد من 

  



  
و يف ختام الندوة تقدمت األستاذة وداد العيدوين بالشكر اجلزيل لكافة املتدخلني و و يف ختام الندوة تقدمت األستاذة وداد العيدوين بالشكر اجلزيل لكافة املتدخلني و 

  .املشاركني و احلاضرين بالتحية و الشكر

و يف ختام الندوة تقدمت األستاذة وداد العيدوين بالشكر اجلزيل لكافة املتدخلني و 

املشاركني و احلاضرين بالتحية و الشكر

  
 


