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 تقنية حول املرصد الوطني بطاقة

 ضد النساء للعنف

 

 السياق العام 

خالل العشريتين األخيرتين سواء على املستوى التشريعي أو املؤسساتي،  مهمة عرف املغرب عدة إصالحات

 همت النهوض بحقوق املرأة ، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف املبني على النوع، وهو ما كرسته املقتضيات

 .20011الدستورية ل

املرأة، ضمنت الحكومة في برنامجها الحكومي إجراءات وتدابير من  النهوض بأوضاعبعدالة وأهمية  وإيمانا منها

            في أفق املناصفة أجل تحقيق مبادئ اإلنصاف واملساواة من خالل بلورة الخطة الحكومية للمساواة

 الثاني ملناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء. ، التي خصصت املجال2016 -2012  "إكرام"

و في إطار املقاربات التي اعتمدتها وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية في مجال مناهضة العنف 

ضد النساء، التصدي املؤسساتي كخيار استراتيجي  من شأنه الحد من هذه األفة ومن تداعياتها الوخيمة على 

 واالقتصادية لبالدنا .ثقافية  -والسوسي  ىلبنا

 "املرصد الوطني للعنف ضد النساء"وعليه ارتأت الوزارة بحكم اختصاصاتها في املجال إعادة تفعيل آلية  

 .2005وهي املبادرة التي تم إطالقها منذ 

نسائية ،ومراكز  وهكذا تم إعطاء نفس جديد للجنة القيادة الثالثية التركيب )قطاعات حكومية، جمعيات

خالل االجتماع الذي تراسته السيدة وزيرة التنمية واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية  (والدراسات البحث

قصد مواصلة العمل على مشروع إحداث املرصد الوطني للعنف ضد بمقر  الوزارة   2013مارس   8يوم 

عية للمشهد املؤسساتي الوطني املرتبط بحكامة النساء في ظرفية وطنية دستورية ومؤسساتية تعرف نقلة نو 

حقوق اإلنسان والنهوض بها. وهكذا استأنفت لجنة القيادة عملها بعقد عدة اجتماعات بين مختلف 

 املتدخلين من أجل بلورة تصور حول  الهوية املؤسساتية للمرصد واملهام التي ستناط به....
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 2013مارس  08االجتماع األول: 

 2005قيادة والتوجيه بنفس التشكيلة والتركيبة  املعتمدة منذ تأسيسها سنة إحياء لجنة ال 

 2013مارس  29: االجتماع الثاني

  2009على الدراسة املنجزة سنة  النساء بناءاملساهمة في بناء تصور إلحداث مرصد للعنف ضد 

 «.تعليل إحداث مرصد للعنف»حول 

 2013أبريل  17االجتماع الثالث

 ت أعضاء لجنة القيادة والتوجيه لبناء تصور للمرصد.مناقشة مقترحا 

 2013ماي  09االجتماع الرابع : 

 ؛تعميق النقاش خاصة فيما يتعلق باإلطار التنظيمي و املهام 

 2013 يونيو 03: الخامساالجتماع 

 .تدارس أهم الخالصات التي أسفرت عنها االجتماعات السابقة والحسم فيها 
 

. 2852.14إصدار قرار لوزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية رقم. تمالسياق وعلى ضوء هذا 

( بتغيير وتتميم قرار وزيرة التضامن واملرأة واالسرة والتنمية 2014أغسطس  7)1435شوال 10صادر في 

ظيم ( بتحديد اختصاصات وتن2013ابريل29) 1434من جمادى االخرة  18الصادر في  243.13االجتماعية رقم

، إلحداث رأة واالسرة والتنمية االجتماعيةاألقسام واملصالح التابعة للمديريات املركزية لوزارة التضامن وامل

 .بنية إدارية قارة في شكل مصلحة إدارية بمديرية املرأةك املرصد الوطني للعنف

مليدان من قطاعات في افاعلين حكوميين الاآللية املؤسساتية التي تجمع شركاء من مختلف  هذه  تعد و 

لرصد ظاهرة  إستراتيجيملقاربة التشاركية كخيار اترسيخ إطارا لمجتمع مدني وباحثين  جمعيات و حكومية 

 .العنف ضد النساء
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 القانوني: اإلطار 

حدث املرصد الوطني للعنف ضد النساء بموجب قرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتضامن واملرأة أ

يقض ي بتغيير وتتميم قرار وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية  ،ية االجتماعيةواألسرة والتنم

( بتحديد  2013أبريل  29) 1434من جمادى اآلخرة  18الصادر في  2.43.13االجتماعية رقم 

اختصاصات و تنظيم األقسام واملصالح التابعة للمديريات املركزية لوزارة التضامن واملرأة واألسرة 

   مية االجتماعية.والتن

ات وظيفية وسيتخذ املرصد شكل بنية إدارية جديدة بمثابة مصلحة بمديرية املرأة تتمتع باختصاص

موسعة: يصبح لها الحق في تحديد اختصاصات وظيفية مفتوحة، وبناء تركيبة وظيفية تتناسب مع 

 مهام الرصد، و ربط شراكات مؤسساتية وعالقات تعاقدية مع شركاء مؤسساتيين وجمعويين.

       

 :ضد النساء  للعنف لمرصد الوطنيل االستراتيجيةدهدا  األ 

 الوطني للعنف ضد النساء للغايات التالية:حدث املرصد ي           

  توحيد املقاربات الرصدية لظاهرة العنف ضد النساء باملغرب؛ 

  تجميع الجهود املتفرقة )مؤسساتية ومجتمعية( في مجال مناهضة العنف ضد النساء

وتنظيمها في شكل بنيوي ووظيفي جديد يسعى لتحقيق إلتقائية تدخالت مختلف الفاعلين 

 بمحاربة العنف ضد النساء؛املعنيين 

 تطوير املعرفة املشتركة والتوافقية حول ظاهرة العنف ضد النساء. 

 هام املرصد:م

 :  في ما يليالتي من املمكن ان يضطلع بها املرصد الوطني للعنف ضد النساء،  تتمثل املهام    

  ؛وتعميق املعرفة بالظاهرة املعطيات والتتبعالرصد واليقظة من خالل تجميع 
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 إحداث بنك للمعطيات من خالل تجميع املعطيات اإلحصائية الجهوية والوطنية؛ 

 إصدار تقرير سنوي حول ظاهرة العنف ضد النساء. 

 :الهيكل التنظيمي

ضد النساء السيدة وزيرة التضامن و املرأة و االسرة و  الوطني حول العنف  يترأس املرصد -

 ف على الكتابة الدائمة للمرصد.التنمية اإلجتماعية و تتولى الوزارة اإلشرا
 

 موضوعاتية. ولجان و وكتابة دائمة   قيادةاللجنة  منالوطني  املرصدكون يت -

 لجنة قيادة املرصد:  .1

 :و تشمل من تشكيلة ثالثية التركيب، قيادة املرصد لجنة تتكون 

 القطاعات الحكومية: 

 وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية؛ -

  والحريات؛العدل وزارة  -

 وزارة االتصال ؛ -

 وزارة الصحة ؛ -

 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي؛ -

 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية؛ -

 املندوبية السامية للتخطيط ؛ -

 املندوبية الوزارية لحقوق االنسان؛ -

 ؛امللكيالدرك  -

 الوطني.األمن  -
 

دية ملناقشة جدول األعمال، و في دورة استثنائية او مرة كل ستة أشهر في دورة عا لجنة القيادةتجتمع 

 لذلك. أو ثلثي األعضاء كلما دعت الضرورة ةطارئة بدعوة من الرئيس
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  :الدائمة الكتابة .2

 :التركيبة 

ملديرية املرأة بوزارة التضامن و  ضد النساء التابعةلعنف الوطني ل رصداملمصلحة  -

 ؛ رأة واالسرة والتنمية االجتماعيةامل

 للمرأة.الوطني قسم الين عن إطار  -

 املهام:

بشكل  ،املرصدعقدها التي ي االجتماعاتبخصوص  ،وتوجيه الدعواتإعداد املراسالت  -

 ؛دوري

 إنجاز محاضر االجتماعات؛ -

 القيادة؛ألعضاء لجنة  اللوجيستيكي. و تقديم الدعم التقني -

 التقارير؛في انجاز املساهمة   -

 

 

 ؛لجمعياتا 

 )السيدة فاطمة املغناوي  (رباطال –مركز النجدة  -

السيدة السعدية  (الدار البيضاء  –الجمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء  -

 )الوضاح

 )السيدة سعدية السعدي(الدار البيضاء  –جمعية أمل من أجل حياة أفضل  -

 )السيدة الباتول شخمان ( الدار البيضاء –االتحاد الوطني النسائي املغربي  -

 )السيدة عزيزة البقالي (الدار البيضاء   –يد الوعي النسائي منظمة تجد -

 )السيدة إلهام الودغيري  (فاس  –جمعية مبادرات للدفاع عن حقوق املرأة  -

 )السيد جمال الشاهيدي (فاس  –مركز حقوق الناس  -

 )السيدة زكية اشرامو (شمراك –جمعية النخيل للمرأة والطفل  -

 ؛الجامعي مراكز البحث 

 )السيدة فوزية الغساس ي(القنيطرة  –طفيل  جامعة ابن -

 )السيدة فاطنة سرحان (الدار البيضاء  –جامعة الحسن الثاني  -
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 وضوعاتية امللجان ال .3

 : منتتكون اللجان املوضوعاتية 

 لجنة الرصد واليقظة؛ -

 املعطيات وتحيينها؛ حليللجنة ت -

 ..لجنة إعداد التقارير الدورية والسنوية -

و يحق لكل لجنة موضوعاتية أن  املرصد قيادةلجنة تية تحت إشراف تعمل اللجان املوضوعا

  تنتدب منسقا لها بعد استشارة رئيسة لجنة القيادة. 

 

 

 عنف ضد النساءللهيكلة المرصد الوطني 

 

 السيدة الوزيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتابة الدائمة للمرصد

لجنة إعداد التقارير 

 الدورية والسنوية

ل املعطيات لجنة تحلي

  وتحيينها

 الرصدو  اليقظة لجنة

لجنة قيادة املرصد الوطني حول 

 العنف ضد النساء

 اللجن املوضوعاتية


