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 مديرية املرأ ة 

 قسم املرصد الوطين للمرأ ة 

 

ة موضوع الطلب:   ✓ ياسات العمومية اليت وضعهتا احلكومة ملناهضة العنف ضد املرأ   الس 

 ؛ 2020-  2016:  املطلوبة   لمعلومات احلزي الزمين ل  ✓

 . MSDSEF/ 2021/ 1رمق الطلب:   ✓

 

 الس ياق الوطين ملناهضة العنف ضد النساء:  

توجت   مكتس بات  أ مثر  ما  وهو  النساء،  ضد  املامرس  العنف  ظاهرة  لتطويق  الرامية  اجلهود  يف  عقود  منذ  املغرب  اخنرط 

 لفاحت ملغربية ا اململكة دس تور يف ابلغ ابهامتم املساواة وحماربة العنف والمتيزي قضية ابلرتس يخ ادلس توري حملاربة الظاهرة، حبيث حظيت 

الانامتء   أ و الثقافة أ و املعتقد أ و اللون أ و اجلنس بسبب  المتيزي، أ شاكل ك  وماكحفة حظر عىل ديباجته،  يفنص  حيث   ،2011يوليوز  

اذلي نص يف فقرته الثانية عىل أ ن: "    6أ و من خالل الفصل   .اكن همام خشيص وضع أ ي أ و الإعاقة أ و اللغة أ و اجلهوي أ و الاجامتعي

بيهنم، ومن   واملساواة  واملواطنني،  املواطنات  الفعيل حلرية  الطابع  تعممي  من  متكن  اليت  الظروف  توفري  عىل  العمومية  السلطات  تعمل 

الس ياس ية والاقتصادية والثقافية والاجامتعية أ و الفصل  .مشاركهتم يف احلياة  أ كد عىل: " متتع الرجل واملرأ ة، عىل قدم 19.."  ، اذلي 

لزاما    22حلقوق واحلرايت املدنية والس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية". كام شلك الفصل  املساواة، اب من ادلس تور اإ

دس توراي حملاربة العنف ضد النساء حبيث نص عىل أ نه "ل جيوز املس ابلسالمة اجلسدية أ و املعنوية ل ي خشص، يف أ ي ظرف، ومن  

 ة."قبل أ ي هجة اكنت، خاصة أ و عام

رادهتا عن  كذكل املغربية اململكة وعربت دسرتة املساواة والسعي    :خالل حقوق النساء من وتعزيز بصيانة والزتاهما الراخسة، اإ

ت حنو املناصفة من هجة، والاخنراط املتواصل يف املنظومة احلقوقية ادلولية وسعهيا ادلامئ ملالءمة الترشيعات الوطنية مع هذه الالزتاما

 هجة اثنية.   ادلولية من

والقانونية،  الس ياسات وأ جرأ ة التخطيط جمال يف  احلكويم الربانمج ل مهية واعتبارا  يف وابل خص والالزتامات ادلس تورية 

ال ول عىل   حموره يف الربانمج أ كد فقد ادلس تور، من 88 للفصل ووفقا والثقافية، والاجامتعية والبيئية الس ياس ية والاقتصادية امليادين 

النساء وماكحفة عداد   توهجاته من وجعلها وال من واحلرايت احلقوق ترس يخ خالل من المتيزي أ شاكل ك  تعزيز حقوق  واإ  ، الكربى، 

وطنية حملاربة العنف ضد النساء ملواكبة الإصالحات القانونية املنجزة محلاية النساء ولتفعيل خمتلف الالزتامات الوطنية وادلولية   س ياسة

 ذه الإصالحات. املرتتبة عن ه 
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 الس ياسة احلكومية يف جمال حماربة العنف ضد النساء 

 تعمتد التدخالت احلكومية يف جمال حماربة العنف ضد النساء والفتيات عىل مقاربة متعددة ال بعاد ترتكز عىل: الوقاية وامحلاية والتكفل

البعد   اس تحضار  النساء مع  تعزيز الإطار الترشيعي محلاية  أ جل اس هتداف وتلبية  فضال عن  الرتايب يف تزنيل الربامج والإجراءات من 

 املتطلبات اخلاصة يف ك جمال ترايب معني: 

 عىل املس توى الترشيعي: 

يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء وفق مقاربة تشاركية مع    103.13، القانون  وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسة أ عدت  

بتارخي   القانون ابجلريدة الرمسية  الفاعلني، صدر هذا  التصدي  ،  1  2018مارس    12خمتلف  املبادئ ال ساس ية املعمتدة يف  اإىل  ويستند 

العنف، حام العنف، الوقاية من  النساء، ويه: زجر مرتكيب  ية حضااي العنف، والتكفل ابلضحااي ، حيث يتضمن  لظاهرة العنف ضد 

 مجموعة من املقتضيات القانونية اليت من شأ هنا حامية النساء من العنف ، من أ مهها: 

طار مفاهميي دقيق من شأ نه مساعدة املتدخلني لمتيزي وحرص ال فعال والسلوكيات املدرجة يف جمال العنف ضد النساء،   - حتديد اإ

 مفهوم العنف وخمتلف أ شاكهل؛من خالل حتديد  

كراه عىل   - اإرجاع الزوجة املطرودة من بيت الزوجية، والإ جترمي بعض ال فعال ابعتبارها عنفا يلحق رضرا ابملرأ ة، اكلمتناع عن 

 الزواج، واملساس حبرمة جسد املرأ ة، وتبديد أ و تفويت أ موال ال رسة بسوء نية.. اخل؛ 

وابت عليه يف حاةل ارتاكب الفعل يف ظروف معينة ومن طرف أ شخاص حمددين، ك حد جترمي التحرش اجلنيس، مع تشديد العق -

 ال صول أ و احملارم، وزميل يف العمل، وخشص ملكف حبفظ النظام... اخل؛ 

أ و   - قارص  أ و  عاقة  اإ امرأ ة يف وضعية  املوهجة ضد "نساء يف وضعية خاصة"، اكلعنف ضد  ال فعال  العقوابت عىل بعض  تشديد 

 لزوجة أ و الطليقة حبضور ال بناء أ و الوادلين؛ حامل، أ و ضد ا

الهتديد ابرتاكب العنف مع تعهده   - نذار املعتدي بعدم الاعتداء، يف حال  الزوج املعتدي، واإ بعاد  اعامتد تدابري حامئية جديدة، اكإ

شعار رجاع احملضون مع حاضنته اإىل السكن، ومنع الاقرتاب من الضحية أ و من سكهنا، واإ املعتدي مبنعه من    بعدم الاعتداء، واإ

 الترصف يف ال موال املشرتكة للزوجني... اخل؛ 

 التنصيص عىل عنرص الفورية يف اختاذ التدابري امحلائية، مع تقرير عقوابت عىل خرقها؛  -

طارات مؤسساتية للتنس يق بني خمتلف املتدخلني يف جمال مناهضة العنف ضد النساء وحاميهتن، مثل السلطة القضائية،   - اعامتد اإ

 ل من الوطين، وادلرك املليك، والقطاعات احلكومية املعنية... اخل؛ وا

 اإحداث منظومة للتكفل ابلنساء حضااي العنف؛  -

ضد   - العنف  من  للوقاية  الالزمة  والإجراءات  التدابري  ابختاذ  ملزمة  العمومية  السلطات  أ صبحت  حيث  للوقاية،  ابب  ختصيص 

 النساء. 

 املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء:   103.13بتطبيق القانون    2.18.856اعامتد املرسوم التطبيقي رمق  

طار تفعيل قانون حماربة العنف ضد النساء، صادق اجمللس احلكويم املنعقد بتارخي   عىل املرسوم التطبيقي    2019مارس    28يف اإ

ذ  لهذا القانون، اذلي يتناول مجموعة من الوضعيات التنظميية اليت تنرصف ابل ساس عىل أ ليات التك  فل ابلنساء حضااي العنف، اإ

 س ميكن هذا املرسوم من اإحداث: 

 اللجنة الوطنية للتكفل ابلنساء حضااي العنف؛  -

 اللجن اجلهوية للتكفل ابلنساء حضااي العنف؛  -
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 اللجن احمللية للتكفل ابلنساء حضااي العنف؛  -

العنف عىل مس توى   - ابلنساء حضااي  للتكفل  املركزية والالممركزة  ابلعدل والصحة اخلالاي  امللكفة  القطاعات  احملامك وكذا 

 والش باب واملرأ ة واملديرية العامة لل من الوطين والقيادة العليا لدلرك املليك.

  

 عىل املس توى الوقايئ / امحلالت الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء: 

العنف ضد النساءمأ سسة  تعمل وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسة عىل   الوطنية حملاربة  ، ويه محالت امحلالت 

س نوية حتسيس ية موهجة لعموم املواطنني واملواطنات يف جمال حماربة العنف ضد النساء تنظم ابملوازاة مع اليوم العاملي ملناهضة العنف  

س   النساء ك  التحسيس ية      متزيتنة، حيث  ضد  الوطنية  النساءامحلةل  العنف ضد  لوقف  بمتحور موضوعها حول"    الثامنة عرش 

والس ياقات" اجملالت  ك  يف  وولوجة  متاحة،  فعاةل،  خدمات  أ جل  من  مجيعا  العنف:  حضااي  ابلنساء  شعار:التكفل  حتت   ، 

من    "#مغاربة_متحدين_وللعنف_ضد_النسا_رافضني"،  املمتدة  الفرتة  خالل  اإىل    25وذكل  وتضمن  2020دجنرب  14نونرب   .

البرصي  السمعي  الإعالم  وسائل  لتعبئة  خمتلفة  وأ نشطة  ذاعية  واإ تلفزية  وصالت  بث  اإىل  ابلإضافة  الوطنية،  امحلةل  هذه  برانمج 

شاركة خمتلف الفاعلني الوطنيني والرشاكء ادلوليني املعنيني مبوضوع التكفل ابلنساء  والرمقي، تنظمي لقاءات وطنية عن بعد عرفت م 

الناحجة ومناقشة الآفاق املس تقبلية وحاجيات   التجارب  العنف )فاعلني مؤسساتيني وجممتع مدين وفاعلني حمليني(، مع عرض  حضااي 

 التطوير. 

طار فعاليات هذه امحلةل، نظمت الوزارة:      يف اإ

وط  .1 امحلةللقاء  فعاليات  لإطالق  والتمنية الاجامتعية  ين  التضامن  وزيرة  الس يدة  جانب  اإىل  احلكومة  رئيس  الس يد  ترأ سه   ،

وال رسة العنف    واملساواة  حضااي  ابلنساء  التكفل  خدمات  بتقدمي  املعنية  والقطاعات  املؤسسات  عن  مسؤولني  مبشاركة 

 لوطنية ووسائل الإعالم واملنظامت ادلولية واخلرباء )عن بُعد(؛ )حضوراي وعن بُعد(، وممثلني عن امجلعيات واملؤسسات ا

"، عرف مشاركة ممثلني  دور امجلاعات الرتابية يف التكفل ابلنساء حضااي العنف ومناهضة الظاهرةلقاء وطنيا حول موضوع "   .2

 عن اجملالس املنتخبة وخرباء هممتني ابجملال. 

"، برشاكة مع الوزارة املنتدبة دلى وزير الرتبية الوطنية  ضااي العنف ضد النساءاجلامعة املغربية وقلقاء  وطنيا حول موضوع " .3

اجلامعات   عن  ممثلني  ومبشاركة  العلمي،  والبحث  العايل  ابلتعلمي  امللكف  العلمي،  والبحث  العايل  والتعلمي  املهين  والتكوين 

 العليا. س واملعاهد واملدار 

 "، عرف مشاركة عدد هام من الرشاكء ادلوليني وممثيل املنظامت ال ممية؛ للرشاكء ادلولينياجملموعة املوضوعاتية للنوع  لقاءا مع " .4

5. " برانمج  لإطالق  وطين  من  تكفللقاء  ال وىل  ادلورة  وتنظمي  العنف  حضااي  ابلنساء  التكفل  مسار  يف  العاملني  لتكوين   "

ابلن  التكفل  لفائدة املوارد البرشية املتدخةل يف سلسةل  العنف ما بني  التكوين عن بعد  ،  2020دجنرب    18و   14ساء حضااي 

 تضمن مخس وحدات :  

 تقنيات الاس تقبال والاس امتع والتوجيه  -

 الإطار املعياري القانوين الوطين يف جمال حماربة العنف والمتيزي ضد املرأ ة -

 الإطار املعياري القانوين ادلويل يف جمال حماربة العنف والمتيزي ضد املرأ ة -

 65.15ومسؤوليات مدراء الفضاءات املتعددة الوظائف طبقا للقانون أ دوار  -

 ال سس النظرية دلورة العنف ضد املرأ ة  -

 بشلك واسع.  امحلةل الوطنية عىل منصات التواصل الاجامتعيوقد مت نقل وقائع هذه 
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 تعزيز سلسةل خدمات التكفل ابلنساء حضااي العنف: 

أ ساس ية ملأ سسة   للتكفل ابلنساء حضااي العنفلقد شلك صدور قانون حماربة العنف ضد النساء حمطة  " املوجودة اخلالاي املؤسساتية 

ضافية عىل مس توى القطاعات امللكفة   عىل مس توى احملامك واملستشفيات ومصاحل الرشطة وادلرك املليك، كام معل عىل اإحداث خالاي اإ

 الاس تقبال والاس امتع وادلمع والتوجيه واملرافقة، لفائدة النساء حضااي العنف.  والرايضة تتوىل مجيعها همام ابلعدل واملرأ ة والش باب

 :تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل ابلنساء حضااي العنف

النساء ومرسومه التطبيقي، مت تنصيب " للتكفل  تفعيال ملضامني قانون حماربة العنف ضد  العنفاللجنة الوطنية  " اليت ابلنساء حضااي 

لهيا مبوجب القانون، خاصة عىل مس توى ضامن التواصل والتنس يق بني خمتلف التدخالت ملواهجة   تضطلع بصالحيات هامة مس ندة اإ

أ خرى  اإىل اختصاصات  اإضافة  العنف،  التكفل ابلنساء حضااي  أ ليات لتحسني وتطوير منظومة  النساء واملسامهة يف وضع  العنف ضد 

عداد التقاريرذات الص  . ةل بتقوية أ ليات الرشاكة والتعاون مع خمتلف الفاعلني وتقدمي املقرتحات واإ

 . واملساواة وال رسة همام كتابة اللجنة الوطنية  والتمنية الاجامتعيةوتؤمن وزارة التضامن 

حداث وتفعيل همام اللجان اجلهوية واحمللية للتكفل ابلنساء حضااي العنف:    اإ

التكفل  املتدخلني يف سلسةل خدمات  بني  التنس يق  لتعزيز  العنف  ابلنساء حضااي  للتكفل  واحمللية  اجلهوية  اللجان  حداث  اإ يأ يت س ياق 

آنية، ولحقة. وقد خص القانون  ابلنساء وفق منظور تشاريك مندمج بغية حتقيق حامية شامةل بأ بعاد ثالث،   املتعلق    103.13قبلية، أ

مبحاربة العنف ضد النساء هذه اللجان جبمةل من املهام قواهما توحيد الرؤى وانسجام املامرسات، واخنراط اكفة مكوانهتا يف العمل عىل 

عداد جياد الس بل الكفيةل بتذليلها خالل الاجامتعات ادلورية، واإ  .تقارير دورية حول سري معلها حتديد وحرص املعيقات واإ

 تطوير ش بكة اخلالاي املؤسساتية للتكفل ابلنساء حضااي العنف: 

التكفل   القطاعات احلكومية املعنية مبارشة  بتطوير  التطبيقي، دينامية عىل مس توى  القانون ومرسومه  الواردة يف  أ حدثت الالزتامات 

اإحداث   العنف وذكل هبدف  املوارد ابلنساء حضااي  توفري  من  يتطلب ذكل  مبا  القانون   مقتضيات   وفق  والالمركزية  املركزية  اخلالاي 

خلية عىل مس توى    103خلية عىل مس توى احملامك و  96البرشية وتطويرها لتقوم ابملهام اجلديدة املوكوةل لها ابلقانون: الآن هناك أ زيد من  

و العنف    132املستشفيات  حضااي  ابلنساء  للتكفل  وخلية  الوطين  ال من  مصاحل  مس توى  املليك،    493عىل  ادلرك  مصاحل  مبختلف 

 ابلإضافة اإىل اخلالاي املركزية احملدثة عىل مس توى القطاعات امخلس الاساس ية )العدل، رئاسة النيابة العامة، الصحة ، املرأ ة  والش باب 

 .والرايضة(  ومؤسس يت ادلرك املليك وال من الوطين 

يواء املؤسساتية:  مواصةل هجود تطوير ش بكة   مراكز الإ

 حضااي ابلنساء للتكفل الوظائف متعدد فضاء 40اإحداث وهتيئة وجتهزي  عىلوزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسة معلت 

طار اتفاقية رشاكة اثنية موقعة مع مؤسسة التعاون الوطين اإحداث   اجلهوي املس توى عىل العنف فضاء    25واحمليل. وتعمل حاليا يف اإ

فضاء اإضايف، ليصل    20. كام مت التوقيع مؤخرا عىل اتفاقية اثلثة لإحداث  2021جديدا عىل املس توى الوطين لتكون جاهزة خالل س نة  

دماج مبادئ املساواة وتع   .للنساء فضاء متعدد الوظائف    85اجملموع اإىل   د هذه املراكز بنيات اجامتعية للقرب متعددة اخلدمات يف جمال اإ

للنساء يف   للتكفل متعددة اخلدمات ومدجمة  أ لية مؤسساتية  العنف، حيث تعترب  بني اجلنسني وماكحفة المتيزي والتكفل ابلنساء حضااي 

 الفاعلني احملليني املتدخلني يف هذا اجملال.  وضعية صعبة، ويه تشلك كذكل فضاء للتنس يق والتعاون بني خمتلف

القانون   ملقتضيات  وتفعيال  للنساء،  الوظائف  املتعدد  الفضاءات  داخل  اخلدمات  معرية  ل مهية  مبؤسسات   65.15واس تحضارا  املتعلق 

عداد النصوص التطبيقية املتعلقة بدفاتر الرشوط اخلاصة الوزارة عىل    تعملالرعاية الاجامتعية،   لتحديد رشوط وكيفيات تقدمي خدماهتا    اإ

من   التطبيق  حزي  القانون  هذا  دخول  وس ميكن  الفضاءات.  هبذه  املس تخدمني  يف  توفرها  املطلوب  واملؤهالت  واملبادئ  املعايري  وكذا 
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وا املراقبة  وأ عامل  ادلاخلية  الرقابة  أ نظمة  وتطوير  التدبري، ودمع  املتدخلني يف جمال  ادلقيق لختصاصات  مع التحديد  لتفتيش، وغريها، 

 البعد اجملايل ومبدأ  التخصص وغريها.  اس تحضار

طار برانمج دمع الاحتاد  مرشوع املؤسسة ( لإعداد  10كام معلت الوزارة عىل مواكبة عرش فضاءات ) جنازها يف اإ ، كتجربة منوذجية، مت اإ

كرام"، قصد جتويد اخلدمات اليت تقدهما هذه الفضاء  ات للنساء حضااي العنف.  ومن هجة أ خرى، تنكب ال ورويب للخطة احلكومية "اإ

عداد   اإ عىل  املتدخلني  الوزارة  مع  ابلتنس يق  لمتكيهنن،  آفاق  أ وفتح  للخروج  عدادهن  واإ يواء،  الإ مراكز  داخل  النساء  ملواكبة  بروتوكول 

عالن مراكش لوقف العنف ا  املعنيني ابلتكفل النساء حضااي العنف  طار تنفيذ الزتاماهتا يف اإ ذلي وقع يف مراكش حتت الرئاسة  وذكل يف اإ

 الفعلية لصاحية السمو املليك ال مرية اجلليةل لال مرمي. 

 تقوية الرشاكة مع اجملمتع املدين ودمع مراكز الاس امتع: 

حضااي   ابلنساء  التكفل  خدمات  وحتسني  تعزيز  هبدف  وذكل  املدين،  اجملمتع  مجعيات  مع  للرشاكة  كربى  أ مهية  املغربية  احلكومة  أ ولت 

عىل  الع  ميتد  ماليا  دعام  ابملرأ ة  امللكف  القطاع  يقدم  الإطار  هذا  ويف  مراكز    3نف،  تطوير  أ و  اإحداث  تروم  اليت  للمشاريع  س نوات 

يعلن عنه  بناء عىل طلب مشاريع  انتقاؤها  يمت  اليت  املشاريع  القروي، ويه  ابلعامل  العنف وخصوصا  للنساء حضااي  والتوجيه  الاس امتع 

مليون    54.4، مبا مجموعه  2018و  2012مركزا لالس امتع والتوجيه للنساء حضااي العنف، خالل الفرتة ما بني    263س نواي. وقد مت دمع  

 . 2019/2020ماليني درمه، برمس س نة  7مركزا لالس امتع مببلغ مايل جتاوز  66درمه. كام مت دمع مشاريع 

 تطوير املعرفة بظاهرة العنف ضد النساء: 

جناز البحث الوطين      الثاين حول العنف ضد النساء: اإ

معلت وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسة برشاكة مع املندوبية السامية للتخطيط، عىل اإطالق البحث الوطين الثاين  

ء بلك أ شاكهل لقياس مدى انشار العنف ضد النساو هبدف حتيني املعطيات وتطوير املعرفة ابلظاهرة  حول انتشار العنف ضد النساء،  

 ومبختلف ال وساط اليت حيدث فهيا. 

أ جنز البحث امليداين يف الفرتة املمتدة بني يناير ومارس   البحث  2019وقد  العمر ما بني    13543، ومشلت عينة    18امرأ ة ابلغة من 

انطالقا    2015السامية للتخطيط س نة  س نة يف خمتلف هجات اململكة، ومت اس تعامل العينة المنوذجية املعدة من طرف املندوبية    64و

 من الاحصاء العام للساكن، املرتكزة عىل اس تخدام املهنجية الإحامتلية. 

، حيث بلغت نس بة انتشار العنف ضد النساء خالل  2019ماي   14وقد أ علنت الوزارة عىل النتاجئ ال ولية لهذا البحث الوطين بتارخي 

البحث    12 اإجراء  لتارخي  مقابل  2018) يف     %54, 4شهرا السابقة  التنازيل  2009يف    %  62,8(  املنحى  يعكس بداية  ، وهو ما 

املبادرات   وابيق  النساء  للعنف ضد  اخلاص  القانون  الزجري من خالل  البعد  تكريس  رأ سها  املتخذة وعىل  الإجراءات  بفعل  للظاهرة 

 املؤسساتية وتكل اخلاصة ابجملمتع املدين. 

دلى النساء    %51.6مقابل    %55.8لنساء يف اجملال احلرضي هن ال كرث عرضة للعنف بنس بةــ  ويظهر التوزيع حسب الوسط أ ن ا 

ابجملال القروي. ــ كام أ ظهرت نتاجئ البحث أ ن العنف النفيس هو الاكرث انتشارا حيث أ ن حوايل نصف النساء رصحت بتعرضهن لهذا  

والعنف اجلنيس بنس بة    %15.9ه العنف اجلسدي بنس بة  يلي  %16.7(، مث العنف الاقتصادي بنس بة  %49.1الشلك من العنف )

14.3% . 

س نة( هن أ كرث عرضة للعنف الالكرتوين بنس بة   24-18وعىل مس توى ال شاكل اجلديدة من العنف بينت نتاجئ البحث أ ن الشاابت )

 ولكام تقدمت النساء يف السن لكام تراجعت نسب العنف الإلكرتوين.  % 30.1

حداث املرصد   : الوطين للعنف ضد النساءاإ
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أ لية وطنية ثالثية الرتكيبة تضم اإىل جانب القطاعات احلكومية املعنية ابملوضوع، مجعيات اجملمتع   يعد املرصد الوطين للعنف ضد النساء   

اليت   التشاركية  املقاربة  طارا يؤسس وجيسد  اإ ال لية  اجلامعية. وتعترب هذه  البحث وادلراسات  تتبناها احلكومة مع مجيع  املدين، ومراكز 

من  الفاعلني املعنيني مبحاربة الظاهرة، كخيار اسرتاتيجي لرصد وتتبع خمتلف أ شاكلها وأ بعادها. وتمتثل همامه ال ساس ية يف الرصد واليقظة  

( معل  2018-2015)خالل جتميع املعطيات الإحصائية املؤسساتية، وتعميق املعرفة ابلظاهرة وفتح النقاش حولها. وخالل وليته ال وىل

 املرصد عىل اإصدار تقريرين س نويني متضمنني ملعطيات وتوصيات ملواهجة الظاهرة. 

حداث املرصد الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم  :اإ

وطنية  اذلي يعد أ لية    2015املرصد الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم س نة  وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسة  أ حدثت  

مية لتتبع ورصد صورة املرأ ة يف الإعالم اخملتلفة )املكتوبة، الصوتية، البرصية والرمقية(، واذلي يمتزي بتكوين ثاليث يضم القطاعات احلكو 

أ جل ر  للجامعات. من  التابعة  البحث وادلراسات  املهنية، وممثيل مراكز  صد الناشطة يف اجملال، وممثيل مجعيات اجملمتع املدين والهيئات 

جناز   وتتبع صورة املرأ ة يف خمتلف الوسائط الإعالمية املكتوبة، والسمعية، والبرصية، والرمقية، واملسامهة يف تطوير املعرفة يف اجملال، واإ

 تقارير س نوية وموضوعاتية ذات الصةل ابملوضوع. 

   : حول العنف ضد النساء   تفعيل وتطوير املنظومة املعلوماتية املؤسساتية 

أ لية مؤسساتية هتدف اإىل توحيد و جتميع خمتلف البياانت واملعطيات اخلاصة ابلنساء   مة املعلوماتية حول العنف ضد النساءتعترب املنظو 

املعطيات  لتبادل  بروتوكول  توقيع  مت  حيث  والوطين،  اجلهوي  الصعيدين  عىل  الاجامتعي  النوع  عىل  املبين  العنف  حضااي  والفتيات 

كفل التابعة للقطاعات ال ربع الرشيكة يف املنظومة واليت يعمتدها املرصد  املعلوماتية اخلاصة بعدد احلالت اليت يمت اس تقبالها يف بنيات الت

ال س باب   وطبيعة  العنف  ظاهرة  معامل  لرصد  والثاين  الس نوي الاول  التقرير  مهنا  الس نوية  تقاريره  لإعداد  النساء  للعنف ضد  الوطين 

 ىل تعممي وتطوير املنظومة. املتحمكة فيه كظاهرة، وتش تغل الوزارة حاليا مبعية رشاكءها املؤسساتيني ع

عداد دليل اخلالاي املؤسساتية للتكفل ابلنساء حضااي العنف:   اإ

طار التعريف ابخلدمات املقدمة من طرف الفاعلني املؤسساتيني لفائدة النساء حضااي العنف ، ومن أ جل توفري قاعدة بياانت وسائل  يف اإ

أ عدت وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة    التصال اخلاصة مبجموعة من البنيات اخلدماتية املتاحة عىل صعيد تراب اململكة، 

شارة الناجيات من العنف وامجلعيات العامةل   وال رسة "دليل اخلالاي واللجان املؤسساتية للتكفل ابلنساء حضااي العنف" ووضعته رهن اإ

 سةل خدمات التكفل ابلنساء حضااي العنف.يف جمال ادلفاع عن حقوق النساء واكفة الفاعلني واملتدخلني يف سل 

دارهتا وأ رقام التصال الهاتفي هبذ ه  ويقدم هذا ادلليل معطيات حول التوطني اجلغرايف للخالاي اخلدماتية وجلان التنس يق واملسؤولني عن اإ

العامة   النياابت  مس توى  عىل  احملدثة  الإلكرتونية  املنصات  ادلليل  يس تعرض  كام  وعناويهنا،  وتقدمي اخلالاي  العنف  حالت  عن  للتبليغ 

 الشاكايت الرمقية بشأ هنا، فضال عن معطيات حول مراكز الإيواء اليت أ حدثثهتا وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسة. 

كرام  « للمساواة  احلكومية  اخلطة   : 2021-2017 » 2اإ

طار يف واملساواة وال رسة،والتمنية الاجامتعية   التضامن وزارة معلت  عداد ادلس تور، عىل مقتضيات تزنيل اإ  « للمساواة احلكومية اخلطة اإ

كرام دماج النساء بأ وضاع الريق أ جل من املتخذة املبادرات خمتلف التقائية لتحقيق اكإطار ، 2» 2017-2021 اإ واإ  حقوقهن املغربيات 

رادة وترمجة املس تدامة، التمنية وبرامج الوطنية الس ياسات يف  الإنسانية لاكفة لالإ  النساء حبقوق للهنوض احلكومية القطاعات امجلاعية 

    .املتدخلني خمتلف بني تشاركية مقاربة  وفق صياغهتا واليت متت  يطالهن، اذلي والعنف المتيزي اكفة وحماربة

كرام   ظاهرة ركزت عىل:أ هدافا  ومؤرشات ملناهضة ال 2021-2017، 2وتضمنت اخلطة احلكومية للمساواة اإ
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عداد وتتبع تنفيذ "الاسرتاتيجية الوطنية الثانية حملاربة العنف ضد النساء"؛  ▪  اإ

 اإجناز البحث الوطين الثاين حول العنف ضد املرأ ة واس تغالل النتاجئ؛  ▪

 مرافقة تطبيق وتنفيذ الإطار القانوين حملاربة العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي؛  ▪

 لثقافة عدم التسامح مع العنف القامئ عىل النوع.؛ تعزيز وتقامس مشرتك  ▪

 حتسني وتعممي خدمات الاس تقبال و الإس امتع و الايواء واملواكبة للنساء حضااي العنف وتعمميها عىل املس توى الرتايب؛ ▪

رشاك الرجال والفتيان يف حماربة العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي"؛  ▪ عداد وتنفيذ "خطة حتسيس ية واإ  اإ

 : 2030-يف أ فق اتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء  الإسرت 

طار يف   ــ  املتعلق  الإجراء س مي  ل احلكويم الربانمج مضامني تفعيل اإ طالق " بـ معلت   ،"النساء ضد  العنف  ملناهضة وطنية  س ياسة  اإ

عداد  عىل احلكومة أ فق ضد  العنف  حملاربة الوطنية  الاسرتاتيجية اإ  القانونية الإصالحات ملواكبة جديدة رؤية وفق 2030-النساء يف 

 الإصالحات.   هذه عن املرتتبة وادلولية الوطنية الالزتامات خمتلف ولتفعيل النساء محلاية املنجزة

 :وتتجىل ال هداف الرئيسة اليت تبىن حولها هذه الاسرتاتيجية فمي ييل

طار يف احلكويم العمل استرشاف -  املتدخلني؛  بني ومتقامسة واحضة اسرتاتيجية رؤية اإ

 ؛  حمليا شأ ان وجعلها النساء ضد العنف مناهضة لس ياسة جمايل هجوي بعد اإعطاء -

 الظاهرة؛  عىل القضاء يف النجاعة لتحقيق التدخالت بني الالزمني والتاكمل الانسجام وخلق العمل ومقارابت مفاهمي توحيد -

 البرش يف والإجتار والتعذيب  والاس تغالل والمتيزي العنف من النساء حامية جمال يف احملققة القانونية الإصالحات تفعيل مواكبة -

 وغريه؛

كرام   "للمساواة احلكومية اخلطة رأ سها وعىل معوما الإنسان حبقوق الصةل ذات الوطنية الاسرتاتيجيات ومرايم أ هداف تعزيز - اإ

ابلإضافة2021-2018الإنسان) وحقوق ادلميقراطية جمال يف الوطنية العمل  وخطة 2017)- (2021"2  ابيق اإىل ( 

 املغرب؛ علهيا صادق اليت  ادلولية والتفاقيات  القطاعية الاسرتاتيجيات

 القامئ العنف أ شاكل مجيع من  املرأ ة حامية تعزز  اليت  والثقافية واملؤسساتية والاجامتعية الزجرية  والتدابري الوقايئ  الهنج تعزيز -

 الاجامتعي؛  النوع أ ساس عىل

ال زمات، وضعية يف النساء ومتكني حامية يف املسامهة  - يف  وخصوصا   واملهاجرات والالجئات ال جريات اكلنساء صعبة، 

 وغريهن؛  البرش والنساء يف وضعية هشاشة اقتصادية يف والإجتار اجلنيس  الاس تغالل حضااي والنساء

 المنطية ال دوار عىل القامئة ال خرى املامرسات ومجيع العنف مع تطبع اليت  والثقافية الاجامتعية املعايري تعديل يف املسامهة -

 واملرأ ة. للرجل

  

عىل املوقع  للمزيد من املعطيات ولالطالع عىل الواثئق واملنشورات ذات الصةل بـ الس ياسة احلكومية يف جمال حماربة العنف ضد النساء يرىج الاطالع  

  www.social.gov.maالإلكرتوين للوزارة: 

 

 


