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 مقتطفات من خطابات صاحب الجاللة الملك 
محمد السادس حفظه هللا

»كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء الالئي يشكلن 
الدين  منحهن  لما  مراعاة  غير  في  مصالحهن  تهدر  نصفه  زهاء 
الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية 
أنهن  مع  عنف  أو  حيف  من  له  يتعرضن  قد  مما  لهن  إنصاف  في 
بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل«

مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس
بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 1999

أن  المنعمين  أسالفنا  عرش  اعتلينا  منذ  أنفسنا  على  آلينا  »لقد 
الحياة  مجاالت  كل  في  المغربية  المرأة  بأوضاع  النهوض  نواصل 
الوطنية وأن نرفع كل أشكال الحيف الذي تعانيه من منطلق صفتنا 
بشريعة  وملتزمين  والدين  الملة  لحمى  وحاميا  للمؤمنين  أميرا 
اإلسالم في ما أحلت وحرمت أو أباحت، وعمال بترسيخ قيم العدل 
والمساواة بين الرجل والمرأة، مصداقا لقول جدنا المصطفى عليه 

الصالة والسالم: )إنما النساء شقائق الرجال في األحكام(«

مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تنصيب اللجنة 
يل 2001 ية الخاصة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 17 أبر الاستشار
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كلمة السيدة رئيسة اللجنة الوطنية

السيد رئيس الحكومة المحترم

تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف 
العنف،  بالنساء ضحايا  للتكفل  لجنة وطنية  بإحداث  المتعلقة  النساء1،  ضد 
تفضلتم يوم الخميس 5 شتنبر 2019 بتنصيب أعضاء هذه اللجنة التي شرفتموني 

برئاستها. 

وانسجاما مع كلمتكم التوجيهية، السيد رئيس الحكومة المحترم، التي أكدتم فيها 
على الدور الهام لهذه اللجنة في الدفع بالتفعيل الأمثل والناجع لقانون محاربة 
ية التنسيق والتواصل بين المتدخلين في  العنف ضد النساء، انطلاقا من تقو
هذا المجال، وأبرزتم في الآن نفسه أن مكافحة العنف ضد المرأة باعتباره أبشع 
ظاهرة من مظاهر التمييز، لا يستقيم دون الارتكاز على مقاربة شمولية ومندمجة 
ية والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية والسياسية،  بو تستحضر الجوانب التر

إلى جانب المعالجة القانونية.

وبعد سنة من تنصيبها، وانسجاما مع مقتضيات الفقرة الأخيرة للمادة 12 
من القانون السالف الذكر، تتشرف اللجنة الوطنية بموافاتكم بتقريرها السنوي 
بالنساء  بالتكفل  للنهوض  الأول الذي يستعرض حصيلة أعمالها واقتراحاتها 
ضحايا العنف ببلادنا وفق الغايات التي سطرها القانون رقم 103.13 المتعلق 

بمحاربة العنف ضد النساء.

وإذا كانت السنة الأولى لعمل اللجنة الوطنية ذات طبيعة تأسيسية، اقتضت 
ومع  ومحليا  يا  مركز ومكوناتها  أعضائها  بين  الاشتغال  وآليات  منهجية  إرساء 
مختلف شركائها، فضلا عن استثمار وتخصيص المراحل الأولى من انطلاق 

1 - الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 )12 مارس 2018(، ص 1449.
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ية في العمل، وتملك مكوناتها للأطر والمفاهيم  أشغالها إلى توحيد التصور والرؤ
الإمكانيات  فإن محدودية  بينهم،  التعاون  الصلة ومد جسور  القانونية ذات 
ية للقيام بالمهام المسندة وظروف الحجر الصحي الذي  المادية و البشرية الضرور
أثر كبير على سير  لهما  2020، كان  ببلادنا خلال شهر مارس  إقراره  تم 

العمل التأسيسي المسطر خلال هذه السنة.

الوطنية  اللجنة  الذكر، فأن حصيلة عمل  السالفي  الإكراهين  الرغم من  وعلى 
خلال هذه السنة تبقى إيجابية بالنظر لما حققته في مجالات التواصل والانفتاح 
المجتمع  مكونات  مع  خلقتها  التي  والديناميكية  ومحليا،  يا  مركز مكوناتها  على 
المدني لإشراكها في المسار المؤسساتي لمناهضة العنف ضد النساء والتكفل 
بهن، فضلا على انفتاحها على الشركاء الأجانب من منظمات دولية وإقليمية 
مجال  في  التجارب  وتبادل  التقني  الدعم  تعبئة  من  مكنت  ودول صديقة، 

مناهضة العنف ضد النساء. 

في  الوطنية  للجنة  تحديا  الصحي  الحجر  فترة  شكلت  وإن  أخرى،  جهة  ومن 
ية والمحلية  يارات التشخيصية للجن الجهو تنفيذ بعض محاور عملها السنوي كالز
به  الذي اضطلعت  والتتبع  اليقظة  فإن عمل  العنف،  بالنساء ضحايا  للتكفل 
إنجازا هاما لصالح  يعد  الحجر الصحي  العنف في سياق  النساء ضحايا  لمواكبة 

النساء ضحايا العنف.   

يتناول  الذي  السنوي  التقرير  هذا  إليكم  أقدم  الحصيلة،  بهذه  يف  وللتعر
بالتحليل منجزات اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، كما يستعرض 
للقانون  الأمثل  التفعيل  تعترض  التي  والمعيقات  الإكراهات  نقدي  بحس 
التكفل  بمستوى  الارتقاء  أجل  من  النساء،  ضد  العنف  بمحاربة  المتعلق 
وبالخدمات المقدمة للنساء المعنفات، سواء على مستوى الوقاية أو الحماية أو 
الإيواء والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للحد من هذه الظاهرة التي تشكل 

عائقا في تحقيق التنمية المستدامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة. 
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كما يتضمن التقرير التوصيات التي تتعلق بالتدابير المقترح اتخاذها في هذا الباب، 
والتي نأمل جميعا في اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن يساهم 
وبالخدمات  التكفل  بمستوى  الارتقاء  في  بتوجيهات من سيادتكم،  تفعيلها، 
المقدمة للنساء المعنفات وإعمال حقوق الإنسان وتحقيق المساواة، من أجل 
المساهمة في بناء مجتمع سليم متعاون و متضامن تحت القيادة الرشيدة لمولانا 

المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره .

رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
زهــــــور الحــــــر
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محطات رئيسية في عمل اللجنة الوطنية

5 شتنبر 2019: تنصيب اللجنة الوطنية من طرف السيد رئيس الحكومة، 	

4 أكتوبر 2019: عقد أول اجتماع للجنة الوطنية، وتعيين أعضاء كتابة  	
اللجنة الوطنية؛

11 أكتوبر 2019: تنظيم أول يوم دراسي حول موضوع »العنف ضد  	
النساء«؛

يارة دراسية إلى اسبانيا للاطلاع على  	 10 – 15 نونبر 2019: تنظيم ز
تجربة هذا البلد في محاربة العنف ضد النساء؛ 

دجنبر 2019: إصدار دليل عمل اللجنة الوطنية؛ 	

الاتحاد  	 مع  بشراكة  دراسيين  يومين  تنظيم   :2020 يناير   16  –  15
الأوربي؛ 

5- 6 فبراير: تنظيم يومين دراسيين بشراكة مع مجلس أوربا حول موضوع:  	
»نحو مقاربة سوسيوقانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف«؛

 6 فبراير 2020: توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس أوربا في مجال مناهضة  	
العنف ضد النساء؛

ماي 2020:  	

العمومية،  	 والإدارات  الحكومية  القطاعات  مجهودات  على  الاطلاع 
للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلال مرحلة الحجر الصحي؛

ودعوتها  	 المعنية  القطاعات  مراسلة  خلال  من  التكفل  منظومة  تتبع 
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لملائمة منظوماتها مع القانون 103.13، والمرسوم  التطبيقي له؛

يوليوز 2020:  	

اعتماد البرنامج السنوي للجنة الوطنية؛ 	

عقد لقاءات تواصلية مع 13 شبكة وجمعية ومركز استماع، حول آليات  	
التكفل بالنساء ضحايا العنف؛

7 أكتوبر 2020: إقرار منهجية إعداد التقرير السنوي للجنة الوطنية؛ 	

ية والمحلية؛ 	 4 دجنبر 2020: إجراء اللقاءات التواصلية مع اللجان الجهو

نهاية دجنبر 2020: إصدار التقرير السنوي. 	





باب تمهيدي



18 تقرير اللجنة الوطنية برسم سنة 2020 



تقرير اللجنة الوطنية برسم سنة 2020 19

1. تقديم عام: سياق مناهضة العنف ضد النساء 
والفتيات بالمغرب

الفاعلين  طرف  من  خاص  باهتمام  النساء  ضد  العنف  موضوع  يحظى 
المؤسساتيين، والمتدخلين المعنيين بحقوق النساء، باعتباره شكلا من أشكال 
يعطل مشاركتهن  التمييز، الذي يعيق قدرتهن على التمتع بحقوقهن وحريتهن و

في المسار التنموي لبلدهن.

المرأة  المتعلقة بحماية حقوق  المغربية، الضمانات  الممللكة  وقد كرس دستور 
ية وضعيتها في مختلف مناحي الحياة. والنهوض بها، والرامية إلى تعزيز مكانتها وتقو

وهكذا نص تصدير الدستور على »حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب 
الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو 

اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان«. 

ونص الفصل الثاني والعشرون على عدم جواز »المس بالسلامة الجسدية أو 
ية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو  المعنو

عامة.«

كما أكد الفصل التاسع عشر من الدستور على »تمتع الرجل والمرأة، على قدم 
والاجتماعية  والاقتصادية  والسياسية  المدنية  يات  والحر بالحقوق  المساواة، 
والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، 
وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في 

نطاق أحكام الدستور وثوابت الممللكة وقوانينها«.
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والتزمت الحكومات المتعاقبة، منذ بداية القرن الحالي، بحماية والنهوض بحقوق 
النساء، من خلال خطط واستراتيجيات وطنية، وبرامج متعددة، كان آخرها 

الخطة الحكومية للمساواة في نسختيها الأولى والثانية. 

يق الظاهرة، باعتماد نهج شمولي جمع بين الجوانب  وتميز التدخل العمومي لتطو
المتعلقة بالوقاية والحماية ودعم القدرات، من خلال عدة برامج، ربطت بين 
محاربة العنف ومناهضة التمييز بشتى أشكاله وتمكين النساء في كافة المجالات، 

تفعيلا لمضامين الخطة الحكومية للمساواة وباقي الخطط و البرامج الوطنية.

وشكل انخراط الممللكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ركيزة 
أساسية في عمل مختلف الجهات في مجال مناهضة العنف ضد النساء ودفعة 

ية في تناول ومعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة بالمغرب.   قو

واعتبارا لما يشكله المدخل القانوني من أهمية في مواجهة ظاهرة العنف ضد 
القانونية،  النصوص  العديد من  إقرار  على  العمل  تم  فقد  والفتيات،  النساء 
بهدف حماية المرأة من مختلف أشكال العنف والتمييز ، وزجر من يخالف تلك 

المقتضيات.

ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بل:

التعديلات التي همت مجموعة القانون الجنائي، من خلال القانون 11.99  	
يل 1999، والقانون 24.03 الصادر  الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 أبر
بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يناير 2004، والقانون 92.13 الصادر بالجريدة 
الرسمية بتاريخ 12 غشت 2013، إضافة لتعديلات المسطرة الجنائية، في 

ما يتعلق بقواعد متابعة الجاني وحماية الشهود والمبلغين والضحايا..؛
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القانون 83.13 القاضي بتتميم القانون 77.03 الخاص بالإعلام السمعي  	
البصري، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 غشت 2015؛

القانون 78.14 المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،  	
والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016؛ 

بالجريدة  	 والصادر  البشر،  في  الاتجار  بمكافحة  المتعلق   27.14 القانون 
الرسمية بتاريخ 19  شتنبر 2016؛

ضد  	 التمييز  أشكال  ومكافحة كل  المناصفة  بهيئة  المتعلق   79.14 القانون 
المرأة، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 أكتوبر 2017؛

القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات  	
 ،2016 22 غشت  بتاريخ  الرسمية  بالجريدة  والصادر  المنزليين  والعاملين 

والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 أكتوبر 2018؛

القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصادر بالجريدة  	
يل 2018؛ الرسمية بتاريخ 23 أبر

تعديلات مدونة الأسرة 2004.  	

يعتبر اعتماد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في سنة  و
بالجريدة  ونشر   2.18.856 رقم  التطبيقي  مرسومه  صدر  الذي   ،2018
الرسمية بتاريخ 2 ماي 2019، تتويجا لهذا المسار التشريعي، وخطوة هامة في 

مجال محاربة هذه الآفة المجتمعية.

وقد تم التنصيص في القانون 103.13، بمقتضى الباب الرابع من هذا القانون، 
على إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى المقتضيات ذات 
البعد الزجري و الحمائي، حيث تم التنصيص على »إحداث لجنة وطنية للتكفل 
قضايا  في  مختصة  جديدة  مؤسساتية  آلية  باعتبارها  العنف«،  ضحايا  بالنساء 
العنف ضد المرأة، بشكل عام، والتكفل بالنساء ضحايا العنف، بشكل خاص.
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وتستمد هذه اللجنة أهميتها من كون إحداثها يعزز »مأسسة آليات التنسيق بين 
المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، وذلك بالنظر إلى 
الصلاحيات الهامة التي أسندت إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى 
ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء، 
بالنساء ضحايا  التكفل  خلايا  عمل  تدبير  لتحسين  آليات  في وضع  والمساهمة 
العنف على صعيد كافة التراب الوطني، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى، 
وإعداد  المقترحات  وتقديم  والتعاون  الشراكة  آليات  ية  بتقو الصلة  ذات 
التقارير«، كما أكد السيد رئيس الحكومة على ذلك، في كلمته خلال تنصيب 

اللجنة بتاريخ 5 شتنبر 2019.
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2. سياق ومنهجية إعداد التقرير

1.2. سياق التقرير

تفعيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 103.13 المتعلق 
بمحاربة العنف ضد النساء، يتم إنجاز هذا التقرير الأول عن عمل اللجنة الوطنية 

للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في مرحلتها التأسيسية.

الوطنية  اللجنة  تقدمه  تقرير  أول  باعتباره  بالغة،  أهمية  التقرير  هذا  يكتسي  و
بعد تنصيبها، فضلا عن كونه يشكل فرصة لقياس التقدم المحرز في التكفل 

بالنساء ضحايا العنف، والتنسيق بين مختلف المعنيين به.

يأتي هذا التقرير في سياق ميزته خمس عوامل أساسية: و

أ. التوثيق للمرحلة التأسيسية للجنة الوطنية: 

باعتباره أول تقرير يتم إنجازه من طرف اللجنة الوطنية، فهو يجمل معطيات 
العمل خلال هذه المرحلة التأسيسية، والتي تتطلب استيعاب الدور المؤسساتي 
المعنيين بعملها، والتملك المشترك لموضوع اشتغالها، بالإضافة  للجنة، ولمختلف 
إلى تعبئة الموارد البشرية وتوحيد طرق التفكير ومنهجيات الاشتغال، لتتمكن 

يق، انتهاء بتعبئة كل الموارد اللازمة لهذه الانطلاقة. من العمل بنفس الفر

عملها  إرساء  في  الوطنية،  اللجنة  طرف  من  التأسيسي  الجهد  هذا  ويتمثل 
المؤسساتي، والعمل على ملاءمة لجان وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف 
مع القانون 103.13، ومع مرسومه التطبيقي، بالإضافة إلى إرساء منهجية 

وأدوات الاشتغال.
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ب. تطوير المعرفة بصور ظاهرة العنف ضد النساء:

لقد حدد القانون 103.13، الغاية من إحداث اللجنة، في التكفل بالنساء ضحايا 
العنف، من خلال مهام وصلاحيات نصت عليها المادة الثانية عشرة من ذات 
العنف  المعرفة بظاهرة  التقرير ضمن مجهودات تطوير  القانون، ويندرج هذا 
ضد النساء، خصوصا في علاقة مع منظومة التكفل، والمؤشرات المرتبطة بها، 
من حيث رصد واقع التكفل بمكتسباته وإكراهاته، خصوصا وسائل التبليغ 

والتكفل بكل أبعاده، القانونية، والقضائية  والصحية والمؤسساتية.

ج. مالءمة عمل اللجنة الوطنية مع ظرفية جائحة كوفيد 19: 

التي  الصحية،  الطوارئ  حالة  بإعلان  الوطنية  اللجنة  عمل  برنامج  سير  تأثر 

كانت  والتي  التنسيقية،  العمل  لاجتماعات  المكثفة  البرمجة  مع  تزامنت 

ية لتوحيد الرؤى وتسطير برنامج العمل الأولي، و مباشرة إعداد آليات  ضرور

ية والمحلية. وأدوات العمل والتنسيق مع اللجن الجهو

ورغم ظروف العمل في سياق جائحة كوفيد 19، تمكنت اللجنة الوطنية من 

عقد أزيد من سبعة عشر اجتماعا خلال سنتها الأولى، وأن تنجز العديد من 

ية مع مختلف الأطراف. الأعمال، كالأيام الدراسية ولقاءات العمل التشاور

يوم  و  2020 28 ماي  يوم  المنعقدان  الاجتماعان  الباب، شكل  وفي هذا 

مختلف  بها  قامت  التي  المجهودات  على  للوقوف  فرصة   ،2020 يوليوز   24

القطاعات الحكومية والإدارات العمومية الممثلة في اللجنة الوطنية، وتحديد 

الصعوبات المطروحة في إطار التكفل بالنساء ضحايا العنف، خلال فترة الحجر 
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الصحي، التي تميزت بحدة  حالات العنف الأسري كما تشير إلى ذلك العديد 

من التقارير، على غرار تقرير المندوبية السامية للتخطيط.

إضافة إلى ذلك، تم عقد ثلاثة عشر اجتماعا، مع شبكات وجمعيات ومراكز 

استماع، تشتغل على ظاهرة العنف ضد النساء.

د. جعل التقرير لحظة للتقييم من أجل الرفع من دينامية العطاء:

لئن كان هذا التقرير الأول للجنة الوطنية، ذا صبغة توثيقية لما تم إنجازه، إلا 
أنه شكل أيضا فرصة لتقييم عملها، فضلا عن بلورة التوصيات اللكفيلة بتعزيز 

منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف والارتقاء بأدائها. 

هل - استحضار توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان:

يستحضر هذا التقرير التوصيات التي وجهتها مختلف الآليات الأممية لحقوق 
الإنسان الموجهة لبلادنا بخصوص مناهضة التمييز والعنف ضد المرأة، وعلى 
يق  فر المرأة وتوصيات  التمييز ضد  بالقضاء على  المعنية  اللجنة  توصيات  رأسها 
العمل المعني بالتمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة الذي زار بلادنا خلال 
سنة 2012. فضلا عن اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بوضعية المرأة في 

العمل )اتفاقيات العمل الدولية رقم 100، 111، 183 ....(.
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2.2. منهجية إعداد التقرير

القانون  بحكم  الوطنية  باللجنة  المنوطة  بالمهام  ارتباطا  التقرير،  هذا  إعداد  تم 
103.13، وعملا بمنهجية تشاركية مزجت بين دراسة وتحليل الوثائق المحفوظة 
لدى كتابة اللجنة الوطنية، واستثمار خلاصات الاجتماعات مع اللجنة الوطنية 
الاجتماعات مع  إلى  بالإضافة  بالتقرير،  المكلف  الموضوعاتي  العمل  يق  وفر
ية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وارتكزت على  مسؤولي اللجان الجهو

الخطوات والإجراءات التالية:

أ. تأطير المهمة

ويتعلق الأمر بعقد اجتماعات مع:

السيدة رئيسة اللجنة الوطنية ومقررة اللجنة من أجل تدقيق الانتظارات،  	
وتحديد مصادر المعلومات، وطرق تجميعها؛

يق العمل الموضوعاتي، والذي تم انتدابه لمواكبة هذه المهمة، من أجل  	 فر
مناقشة مقترح التصميم الذي تمت بلورته بناء على الاجتماع الأول 04 

دجنبر2020؛

الملاحظات  	 وإبداء  التقرير،  من  الأولى  النسخة  لمناقشة  يق،  الفر نفس 
بشأنه يوم 09 دجنبر2020؛

عقد اجتماع مع اللجنة بكافة أعضائها يوم 30 دجنبر 2020. 	
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ب. جمع وتحليل المعطيات

تمت هذه المرحلة وفق الخطوات التالية:

التحليل الوثائقي2: 	

تمحورت هذه الخطوة الأولى، حول دراسة كل الوثائق المحفوظة لدى كتابة 
اللجنة الوطنية، والتي يمكن إجمالها في:

الوثائق المنجزة من طرف كتابة اللجنة الوطنية )تقارير اجتماعات اللجنة  	
وتقارير الأيام الدراسية والاجتماعات مع أطراف أخرى(؛ 

تقارير مهام ورسائل متبادلة بين اللجنة الوطنية وأطراف أخرى؛ 	

اللجنة  	 بعمل  علاقة  في  والخلايا،  والمحلية  ية  الجهو اللجان  أنجزتها  وثائق 
الوطنية؛

وثائق وردت على اللجنة من فاعلين آخرين، لهم علاقة بموضوع محاربة  	
العنف ضد النساء؛ 

ية مع القطاعات الحكومية  	 استثمار نتائج وتوصيات اللقاءات التشاور
المتدخلة في المجال، ومع المجتمع المدني؛

ية والمحلية بتاريخ  	 ية مع ممثلي اللجان الجهو استثمار نتائج الورشة التشاور
لإنهاء  المواكبة  مهمة  إطار  في  تنظيمها  تم  والتي   ،2020 نونبر   13

استراتيجية محاربة العنف ضد النساء في أفق 2030؛

ومسؤولي  	 الوطنية،  اللجنة  بين  التواصلية  اللقاءات  معطيات  استثمار 
ية والمحلية بتاريخ 4 دجنبر 2020. العديد من اللجان الجهو

2. تم تفصيل كل الوثائق التي تم الاشتغال عليها في المرفقات
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جرد منجزات اللجنة الوطنية: 	

بالتطابق مع المهام الموكولة للجنة الوطنية، تم القيام بجرد لما تم إنجازه، وفق 
التوضيحات  ذكر  مع  التوقعات،  إلى  بالنظر  المنجزات  تلك  يقيس  جدول 

ية، إذا لزم الأمر. الضرور

التبادل مع مقررة و أعضاء كتابة اللجنة الوطنية: 	

من خلال استكمال الوثائق أو تدقيق المعطيات المحفوظة لدى أعضائها.

وقد مكنت هذه المنهجية، من صياغة مقترح تصميم أولي للتقرير، تم تقديمه 
للجنة الموضوعاتية، بتاريخ 26 نونبر 2020، قصد إغنائه واعتماده.
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3. مهام واختصاصات اللجنة
بمقتضى المادة الثانية عشرة من القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد 

النساء، تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:

والإدارات  	 الحكومية  القطاعات  بين  يا  مركز والتنسيق  التواصل  ضمان 
ية المعنية بالعنف ضد النساء؛ المركز

ية والمحلية، المشار إليها في المواد  	 بداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهو إ
13 و15 بعده، وتتبع تنفيذها؛

ية والمحلية وفحصه؛ 	 تلقي تقارير اللجن الجهو

ية والمحلية؛ 	 رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن الجهو

المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة  	
يا؛ ية والمحلية ومواكبة عملها مركز 10 أعلاه، واللجن الجهو

ية والمحلية وجمعيات المجتمع  	 ية آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهو تقو
المدني وباقي المتدخلين؛

إصدار تقرير سنوي عن حصيلة عمل اللجنة. 	

محيط  وسط  في  ،تتموقع  المهام  هذه  خلال  من  الوطنية،  اللجنة  أن  ويتبين 
مؤسساتي غني ومتعدد الأطراف، معني بظاهرة العنف ضد النساء، ويمكن 

تقديمه من خلال الرسم التالي:
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واستنادا إلى ما سبق، يمكن إجمال الأهداف المتوخاة من عمل اللجنة الوطنية، 
في العمل على3:

يا ومحليا؛ 	 تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا وجهو

مواكبة وتتبع فعالية تطبيق القانون؛ 	

تعزيز التقائية التدخلات، وتكاملها، في مجال مناهضة العنف ضد النساء،  	
يا ومحليا؛ وطنيا وجهو

العمل على تيسير ولوج النساء لخدمات العدالة، والخدمات المؤسساتية،  	
في مختلف المجالات الترابية؛

تعزيز الوقاية من العنف ضد النساء  والفتيات؛ 	

3. دليل عمل اللجنة الوطنية.
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ية الشراكة مع المجتمع المدني، والفاعلين على المستوى الوطني والدولي. 	 تقو

وفي ما يخص كيفية سير عمل اللجنة الوطنية:

نصت المادة الحادية عشرة من القانون 103.13، على عقد اللجنة الوطنية  	
لاجتماع واحد على الأقل في السنة؛

ونصت المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي للقانون، على أنه: 	

التاريخ  	 أيام قبل  للاجتماعات بأجل لا يقل عن عشرة  الدعوة  تتم   
بحضور  إلا  صحيحة  الاجتماعات  هذه  تكون  ولا  للانعقاد.  المحدد 
ينعقد بحضور نصف  ثان،  لاجتماع  الدعوة  تتم  وإلا  الأعضاء،  ثلثي 

الأعضاء؛

تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تعادل  	
هذه الأصوات، يتم ترجيح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وحدد دليل عمل اللجنة، على أنه »إذا تغيب عضو )ة( من أعضاء اللجنة  	
مقبول،  مبرر  دون  التوالي  على  مرات  ثلاثة  اجتماعاتها،  عن  الوطنية، 
يعمل رئيس )ة( اللجنة على مراسلة القطاع أو الإدارة التي يمثلها العضو 

يضه«. )ة( المتغيب، لأجل تعو





الباب األول: حصيلة عمل 

اللجنة الوطنية
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إليها  الموكولة  الاختصاصات  إلى  الوطنية،  اللجنة  عمل  إعداد حصيلة  يستند 
من  الخامسة  وللمادة   ،103.13 القانون  من  عشرة  الثانية  المادة  بمقتضى 
هذه  في  بها  القيام  تم  التي  الأعمال  كل  وباستحضار  التطبيقي،  مرسومه 

المرحلة التأسيسية.

ولذلك سيتم تقديم هذه الحصيلة وفق ثلاثة زوايا:

مختلف الاجتماعات واللقاءات والأنشطة التي تم القيام بها من طرف  	
اللجنة،  أو التي شاركت فيها؛

الاشتغال مع آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف ومختلف الفاعلين المعنيين  	
بمناهضة العنف ضد النساء؛

المنجزات التي تحققت، مقارنة مع المهام والاختصاصات الموكولة للجنة  	
الوطنية.
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1. حصيلة االجتماعات

1.1. اجتماعات اللجنة الوطنية

اللجنة  »تعقد  أنه  على   ،103.13 القانون  من  عشرة  الحادية  المادة  نصت 
الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل«، كما حددت المادتان الخامسة 
الاجتماعات  شكليات  القانون،  لذات  التطبيقي  المرسوم  من  والسادسة، 

واتخاذ القرارات.

الاجتماعات،  تكثيف  على  المرحلة  هذه  الوطنية، خلال  اللجنة  عملت  وقد 
بغية تحقيق ما يلي:

اتخاذ المبادرات اللكفيلة بأجرأة مهام واختصاصات اللجنة؛ 	

التملك الجماعي والمشترك لموضوع العنف ضد النساء، بشكل عام، والتكفل  	
بالنساء ضحايا العنف، على وجه الخصوص؛

الرؤى  	 وتوحيد  الاشتغال،  لطرق  والتأسيس  العمل  منهجية  توحيد 
يق.  والتقاسم، بما يمكن من العمل بانسجام أكبر داخل الفر



تقرير اللجنة الوطنية برسم سنة 2020 37

وهكذا، عقدت اللجنة الوطنية، منذ تنصيبها بتاريخ 5 شتنبر 2019، من طرف 
رئيس الحكومة، وإلى غاية دجنبر 2020، عشرة اجتماعات، كالتالي:

تاريخ الاجتماعرقم الاجتماع

4 أكتوبر 12019

11 أكتوبر 22019

1 نونبر 32019

7 نونبر  42019

12 دجنبر 52019

13 يناير 62020

28 يناير 72020

28 ماي 82020

24 يوليوز 92020

9 دجنبر 102020

30 دجنبر 112020

وتداولت اللجنة الوطنية، خلال هذه الاجتماعات، العديد من النقاط، والتي 
يمكن تصنيفها إلى أربعة محاور رئيسية:
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أ- الحكامة 

إعداد برنامج عمل اللجنة؛ 	

إعداد دليل عمل اللجنة؛ 	

إحداث فرق عمل موضوعاتية، دائمة أو مؤقتة. 	

ب- التملك المعرفي لموضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف:

تنظيم الأيام الدراسية؛ 	

تملك الإطار القانوني للعنف ضد النساء بالمغرب؛ 	

إنجاز تشخيص حول موضوع العنف ضد النساء. 	

ج- المساهمة في تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف:

مع  	 بالملاءمة  المعنية،  العمومية  والإدارات  الحكومية  القطاعات  مطالبة 
مقتضيات القانون 103.13؛

رصد جهود القطاعات لملائمة الواقع مع مستجدات القانون 103.13،  	
والمرسوم التطبيقي له؛

الاطلاع على مجهودات القطاعات الحكومية لمحاربة العنف ضد النساء،  	
خلال فترة الحجر الصحي؛

ية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. 	 التفاعل مع اللجان الجهو

د- التواصل واإلشعاع:

عقد اجتماعات مع العديد من الفاعلين المعنيين بالموضوع؛  	

يفية باللجنة و بالقانون؛ 	 ية تعر اعتماد برنامج تواصلي، وإعداد مطو
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إصدار تقرير مرحلي عن عمل اللجنة؛ 	

القيام برحلة دراسية قصد الاطلاع على التجربة الاسبانية؛ 	

المشاركة في العديد من الأنشطة التي دعيت لها اللجنة الوطنية. 	

2.1. اجتماعات فرق العمل الموضوعاتية

في  النجاعة  لتحقيق  منها  حرصا 
على  الوطنية  اللجنة  عملت  عملها، 
موضوعاتية،  عمل  فرق  إحداث 
الباب،  هذا  وفي  مؤقتة.  أو  دائمة 
بتاريخ  لها  اجتماع  أول  في  تداولت 
4 أكتوبر 2019 في مبدأ إحداث 

هذه الفرق، واتخذت خلال اجتماعها بتاريخ 28 يناير 2020، قرارا يقضي 
يقي عمل موضوعاتيين، وهما: بإحداث فر

لجنة الإعلام والتواصل، وتم تشكيلها من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة  	
و  الإنسان  حقوق  و  المرأة  و  الخارجية  و  والثقافة  ياضة،  والر بالشباب 

العلاقة مع المجتمع المدني؛ 

لجنة التعاون الدولي، وتم تشكيلها من ممثلي وممثلات القطاعات الحكومية  	
ياضة، والمرأة، والمغاربة المقيمين بالخارج،  المكلفة بالعدل، والشباب والر

والعلاقة مع المجتمع المدني.

بدراسة  إليها،  عهد  مؤقتة،  موضوعاتية،  عمل  فرق  إحداث  أيضا،  تم  كما 
مواضيع محددة.

اللجنة  رئيسة  رئاسة  وتحت  المؤقتة،  الموضوعاتية  العمل  فرق  عقدت  وقد 
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الوطنية، الاجتماعات التالية:

المواضيع المدروسةتاريخ الاجتماعرقم الاجتماع

مواصلة تنقيح دليل عمل اللجنة18 أكتوبر 12019

26 دجنبر 22019
الإعداد لليوم الدراسي ليوم 15 

يناير 2020

2 يناير 32020
مواصلة تنقيح  برنامج العمل 

السنوي

7 أكتوبر 42020
صياغة منهجية إعداد التقرير 

السنوي

26 نونبر 52020
دراسة مقترح تصميم التقرير 

السنوي مع الخبير المكلف

9 دجنبر 62020
دراسة النسخة الأولى من التقرير 

السنوي للجنة بحضور الخبير 
المكلف

وهكذا مكنت أشغال فرق العمل الموضوعاتية المؤقتة، من اتخاذ القرارات 
اللازمة من طرف اللجنة الوطنية، بشأن كل النقط التي أحالتها هذه الأخيرة 

عليها.
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3.1.  أنشطة وإصدارات اللجنة الوطنية

في إطار أجرأة مهامها واختصاصاتها، قامت اللجنة الوطنية بتنظيم أيام دراسية، 
ولقاءات تواصلية، توخت منها، تحقيق الغايات التالية:

جوانب  	 وخصوصا  النساء،  ضد  العنف  بموضوع  المتعلقة  المعرفة  تقاسم 
التكفل بالنساء المعنفات؛

يا ومحليا، بما  	 الانفتاح على ممثلي آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، جهو
يقوي التنسيق؛

استثمار الفرص لربط جسور التواصل مع مختلف الفاعلين، المؤسساتيين  	
أو المدنيين، المعنيين بموضوع اشتغال اللجنة الوطنية؛

العلاقة  	 ذات  الأجنبية،  الخخبرة  من  للاستفادة  المؤسساتي  الإطار  توفير 
بمجال التكفل بالنساء ضحايا العنف ، وتعبئة الشركاء الدوليين.

وفي هذا الباب نظمت اللجنة الوطنية العديد من الأيام الدراسية، واعتمدت 
وثائق مرجعية لاشتغالها، يمكن جردها كالتالي: 

أ- األيام الدراسية: 

قامت اللجنة الوطنية بتنظيم ثلاثة أيام دراسية، بجهتي الرباط سلا القنيطرة 
القانوني  الإطار  تملك  في  منها،  العام  الهدف  تمثل  البيضاء سطات،  والدار 
لموضوع العنف ضد النساء وطرق التكفل بهن، فضلا عن الاستفادة من 

التجارب والممارسات الفضلى، ذات الصلة، وخصوصا الدولية.

ويتعلق الأمر بل:
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اليوم الدراسي بتاريخ 11 أكتوبر 2019:

تمثل الهدف الأساسي من هذا اليوم الدراسي، الذي نظم أسبوعا واحدا، بعد 
أول اجتماع للجنة الوطنية، في تقاسم تجارب القطاعات الحكومية والإدارات 
العمومية والقضاء، في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، والسعي نحو التملك 

المشترك للمفاهيم المرتبطة بموضوع العنف ضد النساء، بشكل عام.

وقد تم خلاله إلقاء، خمسة عروض، وهي:

المبادرات  	 بالمرأة حول تشخيص أهم  عرض القطاع الحكومي المكلف 
المتخذة لمواجهة العنف ضد النساء، وأهم الرهانات المطروحة؛ 

عرض القطاع الحكومي المكلف بالعدل حول موضوع »قراءة في الباب  	
الرابع من القانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء«؛

عرض رئاسة النيابة العامة حول »الآليات الحمائية للنساء ضحايا العنف،  	
انطلاقا من القانون 103.13«؛

ية العامة للأمن الوطني حول »إعادة هيكلة خلايا التكفل  	 عرض المدير
بالنساء ضحايا العنف«؛

عرض القطاع الحكومي المكلف بالصحة حول »تجربة وزارة الصحة في  	
التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف«.

وقد شكل تدقيق منهجية اشتغال 
بمختلف  وعلاقتها  الوطنية  اللجنة 
مكونات جهاز التكفل، وتضمين 
أهم  اللجنة،  عمل  دليل  في  ذلك 
اليوم  هذا  عن  صدرت  توصية 

الدراسي. 
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اليوم الدراسي بتاريخ 15 يناير 2020:

اليوم  هذا  أهداف  تمثلت  لقد 
مع  بتعاون  والمنظم  الدراسي، 
موضوع  الأوربي، حول  الاتحاد 
سوسيوقانونية  مقاربة  »نحو 
للتكفل بالنساء ضحايا العنف« في:

تعزيز التنسيق في مجال التكفل  	
بالنساء ضحايا العنف؛

مد جسور التواصل بهدف بلورة خطط عملية لمواكبة تطبيق المقتضيات  	
القانونية، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين.

الوطنية،  اللجنة  رئيسة  للسيدة  كلمات  بإلقاء  الافتتاحية  الجلسة  وتميزت 
والسيد وزير العدل، والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة 
الاتحاد  مندوبية  ممثل  والسيد  العامة  النيابة  رئاسة  ممثل  والسيد  والأسرة، 

الأوربي بالمغرب،

كما تم، خلال جلستي اليومين الدراسيين،إلقاء عروض، تناولت:

آليات التكفل وفق القانون 103.13لمحاربة العنف ضد النساء؛ 	

مداخلات لثلاث جمعيات، حول مجهوداتها في محاربة العنف ضد النساء؛ 	

ية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالرباط؛ 	 تجربة اللجنة الجهو

المحلي  	 المستوى  على  القطاعي  بين  التنسيق  مجال  في  الدولية  التجارب 
والمركزي والتكفل بالنساء ضحايا العنف؛

ثلاث تجارب،لدول اسبانيا، وفرنسا والبرتغال . 	
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ورشة عمل يوم 16 يناير 2020:

في إطار الاطلاع على تجارب التنسيق المؤسساتي، في مجال التكفل بالنساء 
ضحايا العنف، نظمت اللجنة الوطنية، بشراكة مع الاتحاد الأوربي، يوم 16 
وجزر  والبرتغال  وفرنسا،  اسبانيا،  من  خبراء  مع  عمل  ورشة   ،2020 يناير 

الكناري. وخلصت إلى ضرورة تعزيز العمل في إطار المحاور التالية:

تعزيز وتطوير تدابير الوقاية، والتوعية بخطورة العنف المرتكب ضد النساء؛  	

قدراتهم،  	 ية  وتقو النساء،  ضد  العنف  بمحاربة  المعنيين  الفاعلين،  إشراك 
وتطوير آليات التكفل بالمعنفات؛

معالجة الصعوبات التي تعترض المعنفات، في مسار التبليغ والتقاضي؛ 	

توفير الإمكانيات المالية اللازمة، للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء. 	
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يومان دراسيان بتاريخ 5 و6 فبراير 2020:

نظمت اللجنة الوطنية، في إطار التعاون مع مجلس أوربا، يومين دراسيين في 
العنف«، وذلك  بالنساء ضحايا  للتكفل  موضوع: »نحو مقاربة سوسيوقانونية 

يومي 5 و6 فبراير 2020.

ومن بين الأهداف المحددة لهذا النشاط:

العنف، بجهة  	 بالنساء ضحايا  التكفل  آليات  ممثلات وممثلي  الانفتاح على 
الدار البيضاء سطات؛

ضحايا  	 بالنساء  التكفل  مجال  في  الدولية،  التجارب  بعض  على  الاطلاع 
العنف.

اللجنة  رئيسة  السيدة  طرف  من  كلمات  بإلقاء  الأول،  اليوم  افتتاح  وتميز 
الوطنية، والسيد رئيس مكتب مجلس أوربا بالمغرب والسيدة سفيرة النرويج 

بالمغرب.

كما ألقيت عروض تناولت:

مهام وانتظارات اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛ 	

العنف  	 ضحايا  بالنساء  للتكفل  الاجتماعية  للمقاربة  الجيدة،  الممارسات 
بفرنسا؛

التجربة البلجيكية في مجال مناهضة العنف ضد النساء؛ 	

التجربة البرتغالية في التكفل بالنساء ضحايا العنف. 	

أما اليوم الثاني، فقد خصص للتبادل والتفاعل، بين عضوات وأعضاء اللجنة 
الوطنية، وخبيرتين، من بلجيكا وفرنسا،
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وتشكل التوصيات التالية، أهم ما خلص إليه اليوم الدراسي:

ية برامج التوعية بمخاطر العنف ضد النساء؛ 	 تقو

تعزيز قدرات المشتغلين مع النساء المعنفات؛ 	

تعزيز وتجويد الخدمات المقدمة من طرف مراكز الإيواء، والعمل على  	
تكامل الأدوار بين الدولة والجمعيات في هذا المجال؛

تسهيل ولوج النساء المعنفات إلى الخدمات الطبية بالمستشفيات، وتسهيل  	
ولوج المعوزات منهن إلى القضاء، عبر المساعدة القضائية؛

المستوى  	 العنف، على  بالنساء ضحايا  التكفل  الناجحة، في  التجارب  تعميم 
الوطني؛

التفكير في إحداث تنسيقية وطنية، على غرار التجربة البلجيكية، والتي  	
تجمع الجمعيات النشيطة في محاربة العنف ضد النساء.

ب-إعداد دليل عمل اللجنة الوطنية:

منهجية  لتوحيد  أهمية كبيرة،  الأولى،  اجتماعاتها  منذ  الوطنية،  اللجنة  أولت 
الاشتغال، ولذلك، عملت على إعداد دليل عمل اللجنة الوطنية، والذي تضمن 

تسعة محاور، وهي:

المرجعيات المؤطرة لعمل اللجنة الوطنية؛ 	

يف اللجنة الوطنية؛ 	 تعر

أهداف اللجنة الوطنية؛ 	

تأليف اللجنة الوطنية؛ 	

مهام اللجنة الوطنية؛ 	

المبادئ المؤطرة لعمل اللجنة الوطنية؛ 	
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مراحل اشتغال اللجنة الوطنية؛ 	

سير عمل اللجنة الوطنية؛ 	

علاقة اللجنة مع الفاعلين. 	

وإذا كان هذا الدليل، من الوثائق المهمة في المرحلة التأسيسية، فإن الحاجة 
ية، تدقق في  قائمة، بعد هذه الفترة من الاشتغال، إلى اعتماده كأداة تدبير
إلى  بالإضافة  الدليل،  تضمنها هذا  التي  المبادئ  العديد من  تنفيذ  كيفيات 
تجاوز بعض النواقص المنهحية التي ظهرت مع الممارسة، بما يساهم في تجويد 

يقة اشتغالها. حكامة اللجنة الوطنية، وطر

ج- إعداد البرنامج السنوي للجنة الوطنية:

الوطنية  اللجنة  برنامج عمل سنوي، قررت  وعيا منها بضرورة الاشتغال وفق 
يق عمل موضوعاتي لإعداد  خلال اجتماعها بتاريخ 2 يناير 2020، تشكيل فر

مشروع في هذا الإطار.

وتم التداول بشأنه خلال اجتماعات متتالية، قبل اعتماده النهائي، بعد مسار 
تشاوري بين أعضاء اللجنة الوطنية، بتاريخ 20 يوليوز 2020.

ويتضمن هذا البرنامج السنوي، العديد من الإجراءات، تتمحور حول أربعة 
أهداف، وهي:

يا ومحليا في  	 تعزيز التنسيق والتواصل بين تدخلات الفاعلين وطنيا، جهو
موضوع العنف ضد النساء وتوحيد مقاربة معالجته؛

يا ومحليا؛ 	 تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا وجهو
مختلف  	 في  المؤسساتية  والخدمات  العدالة  لخدمات  النساء  ولوج  تيسير 

المجالات الترابية؛
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ية الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين والفاعلين على  	 تقو
المستوى الوطني والدولي.

إلى جانب الأعمال التي تم إنجازها بشكل جماعي من طرف اللجنة الوطنية، 
فقد شاركت هذه الأخيرة، ممثلة برئيستها أو أحد أعضائها أو عضواتها، في 

الأنشطة التالية: 
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المهمةالمكلفالتاريخ

السيدة رئيسة اللجنة25 دجنبر 2019

تقديم عرض، بمجلس النواب، 
حول المراقبة البعدية لإنفاذ 

القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي 
– قانون 103.13 نموذجا، 

وتفعيل المادة 11 من القانون: 
الآليات والأهداف

26 - 28 فبراير 2020
السيدة سلمى 

المودني عضو اللجنة

المشاركة في المنتدى الدولي 
الخامس »للمدن والمساحات 

العمومية الآمنة« 

السيدة رئيسة اللجنة11 يونيو 2020

يف باللجنة  تقديم عرض للتعر
الوطنية أمام المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي

السيدة رئيسة اللجنة29 شتنبر 2020

المشاركة في أشغال مجموعة 
عمل لتشخيص التكفل بالنساء 
ضحايا العنف، بدعوة من وزارة 

التضامن والتنمية الاجتماعية 
والمساواة والأسرة
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السيدة رئيسة اللجنة23 نونبر 2020

تقديم عرض حول اللجنة الوطنية 
أمام ممثلي الاتحاد الأوربي 

ومجلس أوروبا في برنامج يخص 
منطقة جنوب المتوسط 4 
والمتعلق بدعم الديمقراطية 

وحقوق الإنسان ودولة الحق 
والقانون في هذه المنطقة

30 ماي 2020
السيدة سعاد 

الرويجل عضو اللجنة

تقديم عرض حول العنف 
الأسري خلال الحجر الصحي، 
بدعوة من جمعية كرامة بطنجة

28 نونبر 2020
السيد رشيد مزيان 

عضو اللجنة

تقديم عرض حول »قراءة 
في القانون 103.13 أية حماية 

للنساء؟ بدعوة اتحاد العمل 
النسائي فرع الدار البيضاء.

16 دجنبر2020
السيد محمد لحبيب 

عضو اللجنة

المشاركة في مائدة مستديرة تحت 
عنوان »جميعا من أجل جعل 
القضاء على جميع العنف ضد 

ية وطنية«  الفتيات والنساء أولو
التي نظمها المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي وهيئة الأمم 
المتحدة للمساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة
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4.1. كتابة اللجنة الوطنية

نصت الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة من القانون 103.13 على أنه 
»يتولى القطاع الحكومي المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجة«، وعلى هذا الأساس، 

حددت المادة السابعة من المرسوم التطبيقي لهذا القانون، مهامها في:

»تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها، 	

ومستنداتها  	 وتقاريرها  وملفاتها  اللجنة  بيانات  وحفظ  وضبط  مسك 
ومحفوظاتها«.

والتنمية  والمساواة  والتضامن  الأسرة  وزيرة  السيدة  قامت  الباب  هذا  وفي 
الاجتماعية، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية، بتاريخ 4 أكتوبر 2019، 
كتابة  أعضاء  بصفتهما  بوعنان،  فدوى  والسيدة  الرحاوي  علي  السيد  بتعيين 

اللجنة الوطنية.

كما تم في نفس الاجتماع تكليف السيدة الهواري سليماني أمينة بمهمة مقررة 
اللجنة، باقتراح من السيدة الرئيسة ومصادقة الأعضاء.

هذه  خلال  اللجنة،  مقررة  مع  بتعاون  الوطنية  اللجنة  كتابة  أعضاء  واضطلع 
تنظيما  اللجنة،  وأنشطة  اجتماعات  بمواكبة كل  لعملها،  التأسيسية  المرحلة 
ودعما لوجستيكيا و إعدادا وتوثيقا ومتابعة، بحيث تم التكفل بكل جوانب 
التنظيم لأزيد من 17 اجتماع. ومكن العمل التوثيقي الذي قامت به كتابة 

اللجنة الوطنية، من توفير المستندات والوثائق لإعداد هذا التقرير.
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تجاوز  على  العمل  الوطنية  اللجنة  كتابة  تقترح  التوثيقي،  العمل  هذا  ولتطوير 
الصعوبات التي اعترضتها  وتطوير العمل من خلال ما يلي:

توثيق كل الأعمال التي  تشارك فيها اللجنة الوطنية ، ممثلة برئيستها، أو بأحد  	
أعضائها أو عضواتها؛

استعمال الوسائل التوثيقية الداعمة كالتسجيلات بالفيديو، وإعداد ألبومات  	
صور الأنشطة بالمهنية اللازمة وغيرها؛

اعتماد منظومة للتدبير الإللكتروني لوثائق اللجنة. 	

في  الوطنية، ستساعد  اللجنة  بأعمال  ترتبط  التي  وغيرها  المقترحات  هذه  إن 
تجويد العمل الهام الذي تقوم به كتابة اللجنة الوطنية ومقررتها لتسهيل إعداد 

التقارير بالدقة المطلوبة وأرشفة أعمال اللجنة الوطنية.
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2. حصيلة العمل مع آليات التكفل بالنساء ضحايا 
العنف ومع مختلف الفاعلين

1.2. العالقة مع القطاعات الحكومية

مختلف  مع  عملها،  من  التأسيسية  الفترة  هذه  خلال  الوطنية،  اللجنة  عملت 
توفير  في  المساهمة  على  المعنية،  العمومية،  والإدارات  الحكومية  القطاعات 
الشروط اللازمة لأجرأة مقتضيات القانون 103.13، والمرسوم التطبيقي له، 

وتم الاشتغال على المواضيع التالية:

المطالبة بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، أو ملاءمتها، مع  	
للقطاعات  بالنسبة  التطبيقي،  ومرسومه   103.13 القانون  مقتضيات 

والمؤسسات المعنية بهذه المقتضيات؛ 

أو  	 الوطنية،  اللجنة  اجتماعات  في  للحضور  الهيئات،  هاته  ممثلي  دعوة 
اجتماعات فرق العمل الموضوعاتية أو مختلف الأنشطة التي تنظمها؛

لإلقاء  	 العمومية،  والإدارات  الحكومية  القطاعات  ممثلي  بعض  دعوة 
عروض في الأيام الدراسية؛

تخصيص اجتماع للجنة للاطلاع على مجهودات مكوناتها خلال فترة الحجر  	
الصحي، في علاقة بمحاربة العنف ضد النساء؛

اللجنة  	 إلى  بالمرأة،  المكلف  الحكومي  القطاع  طرف  من  دعوات  توجيه 
للمشاركة في الأنشطة التالية:

المشاركة في فعاليات الحملتين الوطنيتين 17 و 18 خلال سنتي 2019  	
و 2020 لوقف العنف ضد النساء؛

المشاركة في المسار التشاوري لإعداد بروتوكول حماية؛ 	
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المشاركة في المسار التشاوري لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف  	
ضد النساء في أفق سنة 2030، وهو ما سيتم تفصيله لاحقا.

2.2. مجهودات الخاليا المركزية خالل مرحلة الحجر الصحي

اعتبارا للصعوبات، الناتجة عن جائحة كوفيد 19، وخصوصا ما ترتب عن 
فترة الحجر الصحي، من ظهور معطيات، كان من تبعاتها ارتفاع مؤشرات 
العنف الأسري، وبالصعوبات المرتبطة بالتبليغ وإيواء النساء ضحايا العنف، 
 28 يوم  اجتماع  بعقد  الوطنية  اللجنة  قامت  المجال،  هذا  في  لمهامها  وتفعيلا 
بالنساء ضحايا العنف في ظل جائحة  ماي 2020، حول موضوع »التكفل 
كورونا )كوفيد 19(.وعرف هذا اللقاء تقديم عروض من طرف مكونات 
اللجنة الوطنية، والتي استعرضت خلالها المجهودات التي قام بها كل مكون 
بالنساء ضحايا العنف، فضلا عن الإكراهات  على حدة، من أجل التكفل 

والتحديات ذات الصلة. ومن أهم ما خلص إليه هذا اللقاء ما يلي:

للتصدي  	 الخاصة  التدابير  من  للعديد  والإدارات  القطاعات  كل  اتخاذ 
والدعوة  للجائحة،  الاستثنائية  الظرفية  هذه  ظل  في  النساء،  ضد  للعنف 
التبليغ  تبسيط مساطر  العنف مع  النساء ضحايا  لمواكبة  الجهود  لتكثيف 

وتكثيف التوعية بها؛

إنجاز مواد إعلامية تحسيسية بمخاطر العنف ضد النساء في ظل الجائحة؛ 	

البرامج  	 في  والفتيات  النساء  ضد  العنف  بمحاربة  المتعلقة  المضامين  تعزيز 
التكوينية والتعليمية؛

مبادرة اللجنة الوطنية للمساهمة المالية في صندوق كوفيد 19؛ 	

المعنية بحقوق الإنسان حول موضوع  	 تعزيز التفاعل مع الآليات الأممية 
العنف ضد النساء في سياق الجائحة؛
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تتبع ومعالجة الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء؛ 	

رصد العنف ضد النساء الذي أبان عن انخفاض عدد الشكايات، خلال  	
فترة الحجر الصحي، مما يمكن أن يجد تفسيره في صعوبة تنقل المعنفات من 

يداع شكاياتهن؛ أجل إ

الجائحة،  	 وظروف  تتلائم  العنف،  عن  للتبليغ  جديدة  وسائل  اعتماد 
كاعتماد منصات رقمية وأرقام هواتف مباشرة للتبليغ؛

ارتفاع مظاهر العنف الاقتصادي وتأثر عمالة النساء بالجائحة، وعدم استفادة  	
كل النساء من التدابير التي أقرتها السلطات، بسبب شرط »رب الأسرة«؛

يواء النساء ضحايا العنف، وتوفير المساعدين الاجتماعيين بها،  	 توفير مراكز إ
ونشر لائحة الفضاءات على كل الفاعلين؛

يك الدعاوى العمومية بشأن العديد من الشكايات؛ 	 تحر

أمرا  	 النفقة  قضايا  في  البت  اعتبار  عدم  بخصوص  ملاحظات  بداء  إ
استعجاليا أثناء فترة الحجر الصحي.

3.2. اللجان الجهوية والمحلية وخاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف

ية والمحلية، كما هو منصوص عليه،  و استنادا إلى اختصاصات اللجان الجهو
وفي  القانون،  والسادسة عشرة، من ذات  الرابعة عشرة  المادتين  في  تباعا، 
ضحايا  بالنساء  للتكفل  المجالية  الآليات  هذه  على  الوطنية  اللجنة  انفتاح  إطار 
مع  اللازمة  بالملاءمة  للقيام  اللجان  هذه  دعوة  إلى  المبادرة  تمت  العنف، 

مقتضيات القانون 103.13، ومع مرسومه التطبيقي.

ويمكن إجمال ما تم إنجازه، في هذا الصدد، في الآتي4:

4. بناء على الوثائق المتوصل بها من طرف اللجنة الوطنية، كما هي مبينة في هذا التقرير
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ضحايا  	 بالنساء  التكفل  خلايا  وملاءمة  والمحلية،  ية  الجهو اللجان  إحداث 
العنف، مع مقتضيات القانون 103.13، ومع مرسومه التطبيقي؛

إنجاز مخططات عمل بعض آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف؛ 	

ية والمحلية  	 إشراك مجموعة من مكونات المجتمع المدني في عمل اللجان الجهو
للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛

القانونية  	 بالمقتضيات  يفية  والتعر التحسيسية  الأنشطة  من  بالعديد  القيام 
الجديدة؛

ية حول الاشتغال؛ 	 إنجاز تقارير سنو

ضحايا  	 بالنساء  للتكفل  والمحلية  ية  الجهو للجان  ية  الدور الاجتماعات  عقد 
العنف.

كما بادرت اللجنة الوطنية ، إلى إشراك مسؤولات ومسؤولي هذه اللجان، في 
مجمل الأعمال التي قامت بها منذ تنصيبها.

الاستئناف  لمحكمة  ية  الجهو اللجنة  رئيسة  دعوة  تمت  الأساس،  هذا  وعلى 
بالرباط، لإلقاء عرض في اليوم الدراسي بتاريخ 15 يناير 2020، حول واقع 

التنسيق بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.

ية والمحلية، وخلايا التكفل بالنساء  كما تمت دعوة ممثلات وممثلي اللجان الجهو
ضحايا العنف ، على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية الدار البيضاء والدائرة 
القضائية لاستئنافية سطات، لحضور فعاليات اليوم الدراسي، المنظم بتاريخ 

5 فبراير 2020. 

 4 بتاريخ  الوطنية،  اللجنة  عقدت  السنوي،  عملها  برنامج  لإجراءات  وتنفيذا 
عن  والمحلية،  ية  الجهو اللجان  مع  تواصلية،  لقاءات  سلسلة   ،2020 دجنبر 
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هذه  ومسؤولات  مسؤولي  مشاركة  عرفت  بعد،  عن  التناظر  تقنية  يق  طر
ية التالية: الشرق،  اللجان، بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالجهات الإدار
القنيطرة  سلا  والرباط  سطات،  البيضاء  والدار  الحسيمة،  تطوان  وطنجة 

وسوس ماسة.

ويمكن إجمال أهم مضامين وخلاصات هذه اللقاءات في ما يلي:

التعرف على مستوى ملائمة هذه الآليات مع مقتضيات القانون 103.13،  	
الملائمة  لاستكمال  لبذل جهد كبير  يحتاج  الذي  له،  التطبيقي  والمرسوم 

ياتها؛ بمختلف مستو

إشارة العديد من اللجان إلى إعداد مخططات عملها؛  	

الإشارة إلى مساهمة القانون 103.13 في تيسير محاربة العنف ضد النساء،  	
رغم العديد من الصعوبات التي تعترض تنفيذه بالشكل الكامل؛

تنفيذ العديد من الإجراءات، لتسهيل ولوج النساء المعنفات إلى القضاء؛ 	

ية والتحسيسية؛ 	 قيام هذه اللجان بالعديد من الأنشطة التوعو

التركيز على بعض القضايا ذات العلاقة بموضوع العنف ضد النساء )نقل  	
الحمائية،  الإجراءات  تطبيق  الأبوين،  نزاع  ضحايا  المتمدرسين  الأطفال 

صعوبات إثبات العنف الزوجي...(.

تدقيق معطيات حول استعمال المنصات الإللكترونية؛ 	

تقديم معطيات إحصائية حول الشكايات المتوصل بها، والقضايا التي تم  	
يكها؛ تحر

جرد الإجراءات التي تم القيام بها خلال فترة الحجر الصحي؛ 	

إشراك  مكونات المجتمع المدني في اجتماعات اللجان، وتنفيذ الإجراءات  	
المرتبطة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف؛
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والإشكاليات،  	 الصعوبات  بمعالجة  القيمة  التوصيات،  من  العديد  تقديم 
التي تعترض عمل هذه اللجان.

إضافة إلى ما سبق ذكره، أظهرت هذه اللقاءات التواصلية، أن اللجنة الوطنية، 
لم تتوصل بكل الوثائق، حول اجتماعات هذه اللجان والأعمال التي أنجزتها، 
ية للتكفل  كما أن العديد من المعلومات المتوفرة بخصوص عمل الخلايا المركز
بالنساء ضحايا العنف على مستوى القطاعات الحكومية المعنية، غير متوفرة عند 
ية والمحلية، خصوصا ما يتعلق بفرص التكفل بالنساء ضحايا  هذه اللجان الجهو
العنف. وهو ما يستوجب اعتماد منهجية جديدة للتواصل بين اللجنة الوطنية 
ية، مع إعادة التركيز على المهام المنوطة بهذه اللجان  وهذه اللجان و الخلايا المركز

بمقتضى القانون 103.13.

4.2. المجتمع المدني

لإشراك  أهمية  النساء،  ضد  العنف  بمحاربة  المتعلق   103.13 القانون  أولى 
جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، في مجهودات التكفل بالنساء ضحايا 

العنف.

وفي هذا الباب، تشير المادة الثانية عشرة منه، إلى أن من بين اختصاصات 
ية  الجهو اللجن  بين  والتعاون  الشراكة  آليات  وتفعيل  ية  »تقو الوطنية  اللجنة 
المادة  نصت  كما  المتدخلين«.  وباقي  المدني  المجتمع  وجمعيات  المحلية  واللجن 
المدني  المجتمع  جمعيات  مع  والتنسيق  »التواصل  اعتبار  على  عشرة،  الرابعة 

ية. العاملة في هذا المجال« من مهام اللجان الجهو

 وأقرت المادة السادسة عشرة، من ذات القانون، على أن من بين مهام اللجان 
السلطة  بين  والتنسيق  التواصل  »ضمان  العنف  ضحايا  بالنساء  للتكفل  المحلية 
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ضحايا  بالنساء  التكفل  بقضايا  المعنية  والإدارات  القطاعات  وباقي  القضائية 
العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال«.

الوطنية،  اللجنة  عقدته  لقاء  أول  منذ  التأكيد  تم  المقتضيات،  لهذه  وإعمالا 
على منهجية الانفتاح على مكونات المجتمع المدني، وعلى هذا الأساس تمت 
دعوة العديد من الجمعيات بجهة الرباط سلا القنيطرة لحضور أول يوم دراسي 
نظمته اللجنة الوطنية، بتاريخ 15 يناير 2020، والذي ألقت فيه، ثلاثة شبكات 

للجمعيات، عروضا حول تجاربها في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.

مع  الشراكة  ية  »تقو تضمين  الوطنية،  اللجنة  حرص  على  التأكيد  ويجدر 
جمعيات المجتمع المدني« ضمن أهداف برنامجها السنوي.

مجال  في  المدني  المجتمع  جمعيات  راكمتها  التي  المهمة،  للتجربة  واستحضار 
التكفل بالنساء ضحايا العنف، عقدت اللجنة الوطنية وبمبادرة منها، خلال شهر 
يوليوز 2020، اجتماعات عمل مع ثلاثة عشر من شبكات المجتمع المدني 

تنشط بمختلف جهات الممللكة، وهي
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 إسم الجمعيةرقم

الاتحاد الوطني لنساء المغرب01

شبكة أناروز02

مركز الوئام للإرشاد الأسري03

منتدى الزهراء للمرأة المغربية04

اتحاد العمل النسائي05

الشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة »تمكين«06

شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع07

جمعية كرامة لتنمية المرأة 08

جمعية النخيل 09

الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء10

الفدرالية الوطنية للنهوض بقضايا المرأة والطفل11

مركز حقوق الناس 12

وجدة عين غزال 132000
تمحور النقاش حول تجارب هذه الشبكات والجمعيات التي تشتغل في إطارها، 
فيما يتعلق بمجال مناهضة العنف ضد النساء، بشكل عام، مع التركيز على ما 

أنجزته هذه الهيئات المدنية، في موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وقد خلص النقاش إلى تسطير توصيات، تم تصنيفها على الشكل التالي:
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أ- تعزيز خدمات االستقبال واالستماع واإليواء:

إدراج قطاع الشغل ضمن القطاعات الحكومية، المعنية بإحداث خلايا  	
ية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛  مركز

بقاء المرأة المعنفة في بيت الزوجية، مع اتخاذ تدابير لحمايتها، 	 العمل على إ

خدمة  	 بتفعيل  المرتبطة  الإيواء  مشاكل  وحل  الإيواء،  مراكز  تعميم 
طاقتها  وضعف  المراكز  عدد  بنقصان  أو  المراكز  ببعض  الإيواء 

الاستيعابية، مع العمل على تجويد الخدمات بها؛

حل صعوبات الولوج لمراكز الإيواء في ظل الأزمات: الحجر الصحي،  	
مع العمل على نشر أوسع لدليل المراكز؛

غياب تصنيف خاص بالنساء المعنفات داخل مراكز الإيواء؛ 	

تدارك النقص في العنصر البشري: المساعدات الاجتماعيات؛ 	

يق مختصين نفسيين،  والرفع من عددهم بالمراكز  	 توفير الاستماع عن طر
الاستشفائية؛

إعداد أماكن خاصة لاستقبال المعنفات لدى الدرك والشرطة؛ 	

تسليم المرأة المعنفة شهادة طبية تتناسب وحجم العنف الذي مورس عليها  	
والعجز الناتج عنه، لتعزيز عدم الإفلات من العقاب.

تعزيز التبليغ عن قضايا العنف: 	

الاستعانة بمراكز القاضي المقيم بالعالم القروي، للتبليغ عن قضايا العنف  	
ضد النساء، والبت فيها؛

اعتماد المداومة من طرف الخلايا؛ 	

الصحي  	 )الحجر  الأزمات  خلال  بالتبليغ  المرتبطة  الصعوبات  حل 
نموذجا(؛
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القروي،  	 العالم  في  بالجماعات، وخصوصا  اجتماعية  إحداث مساعدة 
للتبليغ عن العنف ضد النساء، واعتماد الصيدليات في التبليغ أيضا؛

تعزيز التقاضي وسبل الانتصاف:  	

إحداث قضاء مختص أو جلسات خاصة، احتراما لخصوصيات النساء  	
المعنفات، وحماية لهن؛

العمل على البت الفوري في قضايا العنف ضد النساء؛ 	

من  	 هشاشة،  وضعية  في  يوجدن  واللائي  المعنفات،  النساء  تمكين 
الاستفادة من المساعدة القضائية؛

معالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء؛ 	

يق تعزيز تقنيات البحث  	 حل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طر
والتحري لأجهزة إنفاذ القانون؛

رفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات  	
من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية؛

تيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن؛ 	

ب- تعزيز الحكامة:

إعمال التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف نجاعة التدخلات؛ 	

إقرار التكامل بين اللجنة الوطنية والمرصد الوطني للعنف ضد النساء؛ 	

اللجنة  	 لدى  المجال  في  الفاعلة  الجمعيات  من  استشاري  جهاز  إحداث 
الوطنية، لتوحيد الجهود واستحضار مجهودات المجتمع المدني؛

ية، والعمل على  	 وضع معايير لحضور الجمعيات في اجتماعات اللجان الجهو
انتظام اجتماعاتها، وتعميم تقاريرها؛
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حالات  	 العنف حسب  ضحايا  بالنساء  التكفل  مسار  دليل حول  إعداد 
العنف وأنواعه؛

ضحايا  	 بالنساء  التكفل  في  المتدخلين  الفاعلين  بمعلومات  دلائل  وضع 
العنف، وتعميمها؛

إحداث بوابة إللكترونية لتقاسم التجارب الفضلى والناجحة في مجال التكفل  	
بالنساء ضحايا العنف؛

إحداث نماذج لتقارير اجتماعات آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف؛ 	

مراكز  	 مستوى  على  المعنفات،  النساء  معلومات  جمع  نماذج  توحيد 
الاستماع.

ج- المواكبة ودعم القدرات:

تعزيز قدرات العاملين في مجال محاربة العنف ضد النساء، والتكفل بهن؛ 	

الإنسان؛  	 حقوق  مقاربات  في  والتدريب  للتكوين  مبادرات  إنجاز 
النساء  ضد  العنف  بمحاربة  الصلة  ذات  والقوانين  الأسرية،  والوساطة 

وطرق التكفل بهن؛

المعنفات  	 لاستفادة  المتاحة  بالفرص  والإعلام  التحسيس  برامج  تعزيز 
)الشواهد الطبية المجانية، التواصل الإللكتروني(؛

تشجيع برامج محاربة الأمية والتكوين الحرفي والتأهيلي داخل مراكز الإيواء  	
لفائدة النساء ضحايا العنف؛

عن  	 للتبليغ  الحديثة،  التكنولوجيات  استثمار  مجال  في  القدرات  ية  تقو
العنف ضد النساء؛

دعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعنف ضد النساء واستثمار توصياتها. 	



64 تقرير اللجنة الوطنية برسم سنة 2020 

د- تقوية الشراكة 	

يع  	 توقيع شراكات بين الجمعيات والمنتخبين والسلطات المحلية، لإنجاز مشار
للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛

تشجيع الجمعيات العاملة في المجال، على التشبيك؛ 	

الانفتاح على القطاع الخاص، بما يوفر فرصا للتكفل بالنساء ضحايا العنف،  	
ويساهم في حمايتهن منه.

هـ - تكريس الوقاية والحماية

تجويد النصوص القانونية: 	

معالجة صعوبات التكفل بالمرأة المعنفة المصحوبة بأطفالها؛ 	

إيجاد حلول عملية لتنفيذ التدابير الوقائية والحمائية المنصوص عليها في  	
القانون 103.13؛

ية والمحلية بوضوح. 	 ية الجمعيات في اللجان الجهو التنصيص على عضو

التمكين الاقتصادي: 	

تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء كآلية من آليات حمايتهن من العنف؛ 	

العمل على إيجاد حل لعدم استفادة الزوجات من المساعدات المالية  	
المقدمة للأزواج )المساعدة المالية خلال فترة الحجر الصحي(؛

الولادة،  	 بعد  ما  لمرحلة  الأم  منه  تستفيد  خاص،  صندوق  إنشاء 
وللمعالجة النفسية؛

الاستثنائية  	 الفترات  خلال  العاملات،  للنساء  خاصة،  تدابير  إقرار 
)الحجر الصحي(؛

بية والتحسيس والإعلام: 	 ية برامج التر تقو
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النساء  	 ضد  العنف  بخطورة  للتحسيس  الإعلامية،  الحملات  تكثيف 
والفتيات، على المجتمع؛

تعزيز مضامين المقررات الدراسية بما ينسجم مع التوجه في مناهضة  	
العنف، وتكوين الناشئة على نبذه، واحترام حقوق الإنسان؛

الاهتمام بالمعتدي وتأهيل سلوكه من طرف مختصين. 	

طرف  من  استثمارها  حيث  من  بالغة،  أهمية  التوصيات  هذه  وتكتسي 
مكونات اللجنة الوطنية، في مختلف البرامج والتدابير المتخذة من طرفهم، سواء 
على الصعيد الوطني أو الجهوي، أو في الاستفادة منها في بلورة الاستراتيجية 

الوطنية لمناهضة العنف ضدا النساء والفتيات في أفق سنة 2030.
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5.2. الشركاء الدوليون

اعتبارا للشراكة التي تربط مكونات اللجنة الوطنية، مع العديد من الفاعلين 
الدوليين المشتغلين في مجال محاربة العنف ضد النساء، واستنادا إلى مجالات 

اهتمام هؤلاء الفاعلين، تم خلال هذه الفترة القيام بما يلي:

الوطنية  	 اللجنة  عن  وفد  قيام 
لاسبانيا،  دراسية  يارة  بز
خلال الفترة من 10 إلى 15 
نونبر 2019، بهدف الاطلاع 
التكفل  مجال  في  تجربتها  على 
والتي  العنف،  ضحايا  بالنساء 

معلوماتي )معروف  لبرنامج  إسبانيا  المتقدمة، وضع  أن من جوانبها  تبين 
باسم »Viogen«( لتتبع الظاهرة، واعتمادها لقضاء متخصص في قضايا 
العنف ضد المرأة فضلا عن انخراط الجماعات الترابية في معالجة الظاهرة؛
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تنظيم ندوة بدعم من الاتحاد الأوربي، حول موضوع »نحو مقاربة سوسيو  	
قانونية لموضوع العنف ضد النساء«، بتاريخ 15 يناير 2020؛

مشاركة اللجنة الوطنية، ممثلة بالسيد رشيد مزيان ممثل وزارة العدل، في  	
في  بستراسبورغ،  أوربا  بمجلس  المرأة  قضايا  في  المتخصصة  اللجنة  أشغال 

الفترة من 13 إلى 15 نونبر 2019؛ 

ية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  	 استقبال وفد اللجنة بين الوزار
ية بوركينا فاسو برئاسة وزير حقوق الإنسان ونائب وزيرة الأسرة  لجمهور

والتضامن يوم الأربعاء 29 يناير 2020؛ 

دعوة ممثلين ديبلوماسيين، وممثلين عن هيئات دولية معتمدة بالمغرب، لحضور  	
أشغال الأيام الدراسية للجنة الوطنية )ممثل مندوبية الاتحاد الأوربي بالمغرب 
خلال اليوم الدراسي بتاريخ 15 يناير 2020، والسيد رئيس مكتب مجلس أوربا 
بالمغرب والسيدة سفيرة النرويج بالمغرب لليوم الدراسي بتاريخ 5 فبراير 2020(؛ 

الدولية  	 الفضلى  والممارسات  التجارب  العديد من  إشراك مسؤولين عن 
)فرنسا، بلجيكا، البرتغال، جزر الكناري(، لعرض تجاربهم، خلال الأيام 

الدراسية التي نظمتها اللجنة الوطنية، خلال يناير وفبراير 2020؛
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عقد اجتماع بين رئيسة اللجنة الوطنية ومقررة اللجنة وهيأة الأمم المتحدة  للمرأة؛ 	

عقد اجتماع بين رئيسة اللجنة الوطنية ومقررة اللجنة  وممثل وزارة العدل  	
و بين ممثلة الاتحاد الأوربي يوم 2 يونيو 2020، تناول إمكانيات التعاون 

مع اللجنة وسبل دعم مبادراتها؛

وممثل  	 الوطنية  اللجنة  رئيسة  بين   2020 يونيو   17 بتاريخ  اجتماع  عقد 
بين  التعاون  سبل  تناول  والمساواة،  النوع  مجموعة  وممثل  بلجيكا  سفارة 

الطرفين؛

للمرأة  	 المتحدة  الأمم  هيئة  ومكتب  الوطنية  اللجنة  بين  الرسائل  تبادل 
بالرباط بشأن إمكانيات التعاون؛

بالإضافة إلى ذلك، فقد عمل القطاع الحكومي المكلف بالمرأة، في إطار  	
برنامجه مع التعاون البلجيكي المدبر في إطار التدبير المفوض لصندوق الأمم 

يل انجاز مشروع هذا التقرير من طرف خبير. المتحدة للسكان، على تمو
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3. الحصيلة حسب المهام
يمكن  أخرى،  بمبادرات  الوطنية  اللجنة  قامت  تفصيله،  ما سبق  فضلا عن 

إجمالها في الآتي:

1.3. التواصل واإلشعاع

اعتبارا للأهمية التي يكتسيها العمل التواصلي، عملت اللجنة الوطنية منذ تنصيبها 
، إضافة إلى ما سبق بيانه على:

المشاركة في افتتاح الحملتين الوطنيتين خلال سنتي 2019 و2020، لمحاربة  	
العنف ضد النساء؛ 

إحداث آليات تواصلية داخلية، لتسهيل وتيسير التعامل بين أعضائها؛ 	

العمل  	 فرق  واجتماعات  الإجتماعات،  لتقارير  اللجنة  كتابة  إنجاز 
الموضوعاتية، وكذا تقارير الأيام الدراسية، وتقارير مختلف الأنشطة التي 

قامت بها اللجنة؛

إنجاز وصلة إعلامية تحسيسية بمخاطر العنف، في ظل جائحة كورونا، من  	
طرف اللجنة وبدعم من مجلس أوربا، تم بثها على القنوات العمومية؛

ية للجنة الوطنية. 	 ية البصر تطوير واعتماد الهو

2.3. إبداء الرأي

ويتعلق  أساسيتين،  عمليتين  خلال  من  الرأي  بداء  بإ الوطنية،  اللجنة  عملت 
الأمر بل:
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أ- فحص تقارير اللجن الجهوية والمحلية

ضحايا  بالنساء  للتكفل  الوطنية  اللجنة  اختصاصات  إلى  الفحص  هذا  استند 
العنف، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 103.13، المتعلق بمحاربة 
العنف ضد النساء، والتي نصت على أن من بين المهام المنوطة باللجنة »تلقي 

ية والمحلية وفحصها«. تقارير اللجن الجهو

بداء الملاحظات التالية: وبناء على  الوثائق المتوصل بها، تم إ

أهمية ما تم القيام به5:

من خلال فحص مضامين التقارير المتوصل بها، يتضح أن هناك عملا مهما، 

ية والمحلية، ويمكن إجماله في الآتي: قامت به اللجان الجهو

تشكيل اللجان، والشروع في عقد اجتماعاتها؛ 	

ية؛ 	 تنظيم العديد من الأيام الدراسية والحملات التحسيسية والتوعو

الوقوف على العديد من الأعمال التي يتم القيام بها، في إطار اختصاصاتها  	
للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛

ية والمحلية، وتوفير شروط  	 تقديم التوصيات اللكفيلة بتجويد عمل اللجان الجهو
القيام بمهامهما، كما هي منصوص عليها قانونا؛

التفاعل المقدر، رغم ظروف جائحة كوفيد 19، والتي أثرت بشكل كبير  	
على الاشتغال.

بداء الملاحظات التالية: من جهة أخرى أتاح فحص الوثائق المذكورة، إ

5- سيتم لاحقا تفصيل ما تم القيام به في هذا الإطار في تقرير خاص
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1. وجود تداخل بين اللجان والخلايا اللاممركزة:

يلاحظ في العديد من التقارير أن هناك نوعا من الخلط بين الخلايا اللاممركزة 
والمهام  التأليف،  خلال  من  بينها،  فرق  المشرع،  أن  علما  المحلية،  واللجان 

ية الانعقاد. ودور

 ،103.13 للقانون  التطبيقي  المرسوم  من   3 المادة  عرفت  التأليف: حيث 
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ممثلي الإدارة داخل تشكيلة خلايا التكفل 
ية  بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم، وكذا ممثلي الإدارة داخل تشكيلة اللجان الجهو

بموجب المادة 8 منه وداخل اللجان المحلية من خلال المادة 9 منه.

ية والمحلية، يمكنها إشراك مكونات المجتمع  وهنا وجب التأكيد أن اللجان الجهو
يا من ممثلين عن القطاعات  المدني، على خلاف الخلايا، التي تتألف حصر

الحكومية والإدارات العمومية.

أما من حيث المهام، فقد حدد القانون 103.13 اختصاصات كل واحدة 
منها: فالمادة 10 منه تحدد اختصاصات الخلايا في«مهام الاستقبال والاستماع 
فقد   ،14 المادة  بينما  العنف«،  ضحايا  للنساء  والمرافقة،  والتوجيه  والدعم 
ية العديد من المهام، ونفس الشيء بالنسبة للجان المحلية،  أناطت باللجان الجهو

من خلال مقتضيات المادة 16.

ية مدعوة لعقد اجتماعين في السنة على  أما فيما يهم الانعقاد فإن اللجان الجهو
الأقل، بينما اللجان المحلية مدعوة لعقد أربع اجتماعات على الأقل في السنة,.



72 تقرير اللجنة الوطنية برسم سنة 2020 

ية والمحلية:  2. تشكيلة اللجان الجهو

ليس ضمن كل الوثائق المتوصل بها، تشكيلة هذه اللجان، وهو ما لم يساعد في 
فحص تشكيلاتها، على ضوء مقتضيات القانون والمرسوم التطبيقي له، والقيام 
الضرورة،  عند  المعنية،  الحكومية  القطاعات  تجاه  مبادرات  من  يلزم  بما 
وأيضا، لن يسمح بالتأكد من احترام مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 
أنه »يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ  القانون، والتي تنص على  10 من 

التخصص والمناصفة«.

ية والمحلية: 3. اشتغال اللجان الجهو

بداء ثلاث ملاحظات أساسية: من خلال الوثائق المتوصل بها، يتم إ

1.3. إعداد خطط العمل:

ية  جهو واحدة  فقط،  للجان  عمل  خطط  بثلاث  الوطنية،  اللجنة  توصلت 
يين محليتين. والأخر

ية والمحلية: 2.3. حصيلة تقارير اللجان الجهو

تتضمن الوثائق المتوصل يها ما يتعلق بل:

ية ، من أصل واحد وعشرين، وتسعة وعشرين لجنة محلية،  تسعة لجان جهو
من أصل واحدة وثمانين، وهو ما يعطي الانطباع أن باقي اللجان لم تتمكن من 

تفعيل مهامها بعد6،

6- هذا الانطباع مبني أساسا على ما تم التوصل بع من وثائق، وليس يقينا، لاحتمال عدم توصل اللجنة الوطنية 

بوثائق أخرى.
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ية والمحلية: 3.3. انتظام انعقاد اجتماعات اللجان الجهو

من خلال فحص التقارير المتوصل بها، يلاحظ ما يلي:

اللجان  وثائق  فإن   ،2019 لسنة  وبالنسبة  للراشيدية،  ية  الجهو اللجنة  باستثناء 
ية الثمانية الأخرى، لا تتضمن إلا تقريرا واحدا عن انعقاد اجتماعاتها،  الجهو
يين على الأقل، كما هو منصوص عليه في  علما أنها مطالبة بعقد اجتماعين سنو

المادة 14 من القانون 103.13، 

ويسري نفس الأمر على اللجان المحلية، التي تشير وثائقها إلى عقد عدد من 
يا، خلافا لما هو منصوص عليه في المادة  الاجتماعات، يقل عن أربعة سنو

16 من القانون 103.13.

بتقارير  التوصل  تم  التي  الوحيدة  اللجنة  وهي  لميدلت،  المحلية  للجنة  وبالنسبة 
الثلاثة  اجتماعاتها  أن  فيلاحظ   ،2019 سنة  برسم  الأربعة  اجتماعاتها 
و27  نونبر   20 شتنبر،   6 يناير،   9( متقاربة  تواريخ  في  انعقدت  الأخيرة، 

دجنبر(،

الاجتماعات  هذه  عدد  أن  بها،  المتوصل  الوثائق  خلال  من  والملاحظ، 
تناقص خلال 2020 بالمقارنة مع سنة 2019.

العديد من الصعوبات، تفسرها طبيعة الانطلاقة  الواضح أن  وإذا كان من 
التأسيسية، لهذه اللجان، إلا أن الاشتغال في ظل وضع استثنائي، تميز بجائحة 
كوفيد 19، أثر بشكل واضح على اشتغال هذه الآليات بصفة منتظمة وملائمة 

مهامها وتركيبتها مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها.
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االستراتيجية  التشاوري لمشروع  المسلسل  المساهمة في  ب- 
الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030:

استجابة لدعوة من القطاع المكلف بالمرأة، ساهمت اللجنة الوطنية، في المسلسل 
النساء  ضد  العنف  لمحاربة  الوطنية  الاستراتيجية  مشروع  لإنهاء  التشاوري، 
والفتيات في أفق 2030، وقد تم التركيز، في تفاعل أعضاء اللجة الوطنية، 

على أهم القضايا التالية، حسب محاور المشروع الذي تم تقديمه:

الوقاية: 

 ربط إعداد الاستراتيجية بتنفيذ مضمون المادة 17 من القانون 103.13،  	
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛ 

التأكيد على البعد العرضاني لمناهضة للعنف، في كل السياسات والبرامج  	
يا ومحليا؛ ية وطنيا وجهو التنمو

التركيز على البعد الوقائي والاستباقي لظاهرة العنف؛ 	

التعليمي  	 الوسط  في  المشينة  والسلوكات  الممارسات  محاربة  على  التركيز 
وأماكن العمل.

الحماية: 

العمل على تجويد النصوص القانونية بما يجعلها توفر الحماية اللازمة للنساء  	
ضحايا العنف؛

تعزيز آليات التبليغ عن العنف ضد النساء؛ 	

مختلف  	 خلال  من  العنف  ضحايا  بالنساء  للتكفل  التحتية  البنيات  تعزيز 
مراكز الإيواء؛

ية المتخصصة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف؛  	 توفير الموارد البشر
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 التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء ضمن الإستراتيجية؛ 	

اعتبار التمكين الاقتصادي للنساء من أسس حمايتهن من العنف خاصة،  	
الأنشطة  ومختلف  المهيكل  غير  القطاع  في  والعاملات  الهشة  الفئات 

والقطاعات الاقتصادية؛

دراسة  	 على  العمل  مع  الظاهرة  محاربة  في  الشغل  مفتشي  أدوار  تطوير 
إمكانية التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على 

العنف والتحرش في عالم العمل والصادرة عن منظمة العمل الدولية .

تعزيز القدرات: 

إعداد وتنفيذ برامج لرفع قدرات الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع  	
ية وطنية موحدة؛ المدني وفق رؤ

إعداد دلائل عملية واسترشادية للمتدخلين في مجال العنف ضد النساء. 	

الحكامة: 

تعزيز التنسيق مع مختلف الاستراتيجيات ذات الصلة؛ 	

اعتماد مبدأ التعاقد لتنفيذ الاستراتيجية، وتدقيق مسؤولية القطاعات في  	
تنفيذ مختلف المؤشرات المحددة؛

إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ 	

اعتماد آلية للرصد والإحصاء؛ 	

استحضار البعد المجالي في التنفيذ. 	
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3.3. تطوير الشراكة  	

الصعيد  على  الفاعلين   مختلف  مع  الشراكة  لتطوير  بالغة  أهمية  اللجنة  أولت 
ية  الوطني،  من خلال تكثيف التنسيق مع القطاعات الحكومية واللجان الجهو
والمحلية وكذلك المؤسسات الوطنية. كما عملت على تنسيق الجهود مع جمعيات 
من  شبكة   13 من  أزيد  مع  ية  تشاور جلسات  خلال  من  المدني   المجتمع 
مختلف الجهاتل وذلك في أفق توطيد هذه الشراكل في آلية دائمة للحوار والتعاون

 وفي نفس السياق انفتحت اللجنة على الفاعلين الدوليين الذين بادروا بإشراك 
اللجنة الوطنية في فعاليات متعددة لتقاسم التجارب الناجحة في المجال. 

وفي هذا السياق أبرمت اللجنة الوطنية بتاريخ 6 فبراير 2020، اتفاقية شراكة 
مع مكتب مجلس أوربا بالرباط، تتمحور حول:

ية القدرات؛ 	 تعزيز الإطار المؤسساتي وتقو

تحديد وتوحيد مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف؛ 	

تعزيز التواصل والتحسيس مع العاملين من الجمهور العريض؛ 	

ية والمحلية لتنسيق التكفل بالنساء ضحايا العنف. 	 ية الآليات الجهو تقو



الباب الثاني: تحليل 
المنجزات الحاصلة 

في منظومة التكفل 
بالنساء ضحايا العنف



78 تقرير اللجنة الوطنية برسم سنة 2020 



تقرير اللجنة الوطنية برسم سنة 2020 79

1. تحليل المنجزات
استنادا إلى المهام المنوطة باللجنة بمقتضى القانون 103.13، تم اعتماد برنامج 

عملها برسم سنة 2020.

إلا أن تنفيذ هذا البرنامج، تأثر كما سبق الذكر، بما يلي:

من  	 العديد  توقف  19، من خلال  لوضعية جائحة كوفيد  السلبي  التأثير 
الأنشطة، والحاجة إلى إقرار وسائل أخرى، لم تكن متوقعة في البداية، 

أخذا بعين الاعتبار الوضعية الجديدة؛

ضعف إمكانيات الاشتغال، مما عاق تنفيذ عدة مبادرات، في ظل غياب  	
دعم مالي وموارد بشرية خاصة باللجنة؛

ية واللاممركزة المحدثة بمقتضى  	 يطة دقيقة للخلايا المركز عدم توصل اللجنة بخر
القانون 103.13؛

عدم التوصل بكل المخططات والتقارير المنصوص عليها قانونا، بحيث أن  	
 ،21 أصل  من  ية  لجان جهو تسع  من  بمعطيات  توصلت  الوطنية  اللجنة 

ومعطيات من 29 لجنة محلية من أصل 7.81

يقدم الجدول التالي، حصيلة إجمالية لعمل اللجنة مقارنة بالمهام المسندة إليها: و

7- عدم انتظام إرسال هذه التقارير من هاته اللجان.
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المنجز فعليا أو توضيح ما لم ينجزمهام اللجنة الوطنية

1

ضمان التواصل والتنسيق 
وطنيا بين القطاعات 
الحكومية والإدارات 

ية المعنية بموضوع  المركز
العنف ضد النساء

المكلفة  	 الحكومية  القطاعات  مراسلة 
والمرأة،  والشباب،  والصحة،  بالعدل، 
الوطني   والأمن  العامة  النيابة  ورئاسة 
الخلايا  ملائمة  لطلب  المللكي،  والدرك 
القانون  مقتضيات  مع  واللاممركزة  ية  المركز
103.13، والمرسوم التطبيقي له وموافاتها 

بحصيلة ذلك،

الحكومية  	 القطاعات  مع  لقاء  عقد 
والإدارات العمومية لتقديم حصيلة حول 
العنف  ضحايا  بالنساء  للتكفل  مجهوداتها 
خلال فترة الحجر الصحي، المرتبط بوضعية 

جائحة كوفيد 19. 

2

بداء الرأي في  إ
مخططات عمل اللجن 

ية والمحلية، المشار  الجهو
إليها في المادتين 13 
و15 بعده، وتتبع 

تنفيذها

بداء الرأي في مخططات العمل،  لم يتم إ
اعتبارا لعدم التوصل بكل المخططات.

3
تلقي تقارير اللجن 

ية والمحلية وفحصها الجهو

عملت اللجنة الوطنية على فحص التقارير 
المتوصل بها، وتضمين مخرجاتها في هذا 

التقرير.
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4
رصد واقتراح إمكانات 

تطوير عمل اللجن 
ية والمحلية الجهو

تم جرد العديد من المقترحات والتوصيات 
تبعا للأيام الدراسية، ولمناقشة عروض 
القطاعات بخصوص مجهوداتها لمحاربة 
العنف ضد النساء، خلال فترة الحجر 

الصحي وخلال اللقاءات التواصلية التي 
تم تنظيمها في دجنبر 2020، مع اللجان 

ية والمحلية. الجهو

5

المساهمة في وضع 
آليات لتحسين تدبير 
عمل الخلايا المشار 
إليها في المادة 10، 

ية والمحلية  واللجن الجهو
يا ومواكبة عملها مركز

يقة تحسين  تم إعداد مقترحات تتعلق بطر
ية والمحلية، سيتم  عمل الخلايا واللجان الجهو

تتبع  تنفيذها بعد اعتماده بتشاور مع 
رئاسة النيابة العامة.

6

ية وتفعيل آليات  تقو
الشراكة والتعاون بين 
ية واللجن  اللجن الجهو

المحلية وجمعيات المجتمع 
المدني وباقي المتدخلين

تم التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني 
ية والمحلية. خلال اجتماعات اللجان الجهو

7
الاجتماع مرة في السنة 

على الأقل
تم عقد عشرة اجتماعات للجنة، وسبعة 

اجتماعات لفرق العمل الموضوعاتية المؤقتة.
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2. التطور المحرز في منظومة التكفل وطنيا 
وجهويا ومحليا

أظهرت الفترة التأسيسية من اشتغال اللجنة الوطنية تقدما ملحوظا في منظومة 
التكفل بالنساء ضحايا العنف، ويمكن إجمال تجليات هذا التقدم، في الجوانب 

التالية:

تطور مؤسساتي،تجلى أساسا في: 	

 تنصيب اللجنة الوطنية وإحداث آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف،  	
و الشروع في ملاءمتها مع المقتضيات القانونية الجديدة؛

شروع اللجان المحلية في الاشتغال، وإنجاز العديد من الإجراءات ذات  	
الصلة، واستجلاء العقبات؛

تجويد منظومة التكفل، من خلال: 	

الدينامية والحركية المقدرة على مستوى إنجاز العديد من الأنشطة، في  	
علاقة بموضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف؛

بالنساء  	 التكفل  في موضوع  وممارسات فضلى،  ناجحة،  وجود تجارب 
ضحايا العنف: يقترح أن يتم تثمينها لتعميم الاستفادة منها.
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3. الدروس المستخلصة
مكنت هذه الفترة التأسيسية، من عمل اللجنة من استخلاص الدروس التالية:

ضحايا  بالنساء  التكفل  منظومة  في  ملحوظ  تقدم  أ-تحقيق 
العنف، رغم النواقص:

العمومية  والإدارات  الحكومية  القطاعات  على دعوة  الوطنية،  اللجنة  عملت 
بالخلايا  يتعلق  فيما   ،103.13 القانون  مقتضيات  مع  الملاءمة  إلى  المعنية، 

ية والمحلية، والاشتغال وفق مقتضياته.  واللجان الجهو

منظومة  أن  فالمؤكد  الملاءمة،  مستوى  حول  مدققة  معطيات  غياب  وفي 
التكفل شهدت منجزات، تحتاج المزيد من التجويد، قصد تدارك النواقص.

منظومة  اعتماد  على  اللجنة  ستعمل  دقيق،  بشكل  الملائمة  مستوى  ولتقييم 
مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في منظومة التكفل

المؤسساتي  النسيج  في  الوطنية  للجنة  المضافة  ب-القيمة 
المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء بالمغرب: 

حيث شكل إحداثها فرصة رفعت من دينامية موضوع التكفل بالنساء ضحايا 
الوطنية  اللجنة  الرسمية ورسخت مكانة  للمجهودات  بالمغرب، أضيفت  العنف 
ية  لتقو وبالتالي،  الفاعلين،  مختلف  بين  بالتنسيق  مكلف  مؤسساتي  كإطار 
الالتقائية بينهم. إلا أن نجاعة عملها تتطلب تنفيذ التوصيات ورفع التحديات 
التي تقف عليها اللجنة من طرف القطاعات الممثلة فيها وتعزيز التنسيق العمودي 

والأفقي داخل كل قطاع.
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ضد  العنف  محاربة  مجهودات  تظافر  بضرورة  الوعي  تنامي  ج- 

النساء:

مختلف  لدى  الوعي  تنامي  العنف،  ضحايا  بالنساء  التكفل  منظومة  عرفت 
إطار  في  المشترك  العمل  تعزيز  أجل  المؤسساتيين، من  الفاعلين، وخصوصا 

الالتقائية وتكامل الجهود. 

د- اإلنتاج المهم رغم الصعوبات:

رغم أن الأمر يتعلق بسنة تأسيسية، ورغم التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد 
19 على وتيرة الاشتغال، فقد تمكنت اللجنة الوطنية وكتابتها، من إنتاج العديد 
وتقارير  السنوي،  عملها  وبرنامج  الوطنية  اللجنة  عمل  دليل  منها  الوثائق،  من 
التي ستساهم بكل  التوصيات،  العديد من  الدراسية، والتي تضمنت  الأيام 
تأكيد، في رسم مسار تصاعدي إيجابي في ملف التكفل بالنساء ضحايا العنف.

هـ- انخراط مختلف الفاعلين في الدينامية الجديدة:

وتمثل ذلك في مساهمة ممثلي القطاعات الحكومية والإدارات العمومية، رغم 
يات انخراطهم، في أعمال اللجنة الوطنية وفي أنشطتها، إضافة  اختلاف مستو
، مرورا  المدني  المجتمع  العديد من جمعيات  التواصل مع  إلى خلق جسور 

بمنجزات آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

و - تحقيق الكثير من المنجزات رغم الصعوبات:

من خلال التقارير التي توصلت بها اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع العديد 
المنجزات  من  اللكثير  هناك  أن  تبين  والمحلية،  ية  الجهو اللجان  مسؤولي  من 
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في موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف، رغم أن الوضعية الاستثنائية التي 
فرضتها جائحة كوفيد 19، كان لها بالغ الأثر في الحد منها.

المدنيين  الفاعلين  ز- وجود فرص متنوعة للعمل المشترك مع 

والدوليين:

ية  التشاور اللقاءات  مكنت  التي  المبادرات،  من  العديد  خلال  من  اتضح 
من الاطلاع عليها وتقاسمها، من وجود فرص مهمة للاستفادة منها، وهو ما 
عبرت عنه مكونات المجتمع المدني، والشركاء الدوليون، وساهموا به خلال 

مختلف أنشطة اللجنة الوطنية التي نظمتها. 

ضرورة  على  والتوافق   واإلكراهات  النواقص  بعض  تحديد  ر- 

تداركها ومعالجتها:

مما لا شك فيه، أن عمل اللجنة الوطنية، في سنتها التأسيسية، اعترضته العديد 
من الإكراهات والنواقص، والتي تم التوافق بين مختلف المعنيين بعمل اللجنة 

الوطنية، حول طبيعة وطرق تجاوزها، وهو ما تم تفصيله في التوصيات.
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4. معطيات إحصائية حول العنف ضد النساء خالل 
سنة 2019 - 2020

في إطار إنجاز تقريرها الوطني السنوي، اعتمدت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء 
ضحايا العنف خلال مرحلتها التأسيسية منذ تنصيب أعضائها وإلى غاية متم 
مجال  في  والمتدخلين  مكوناتها  كافة  مع  تشاركية  مقاربة  على   2020 سنة 

محاربة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا منهن.

والمؤسسات  الحكومية  القطاعات  إلى  مراسلات  توجيه  إلى  فعمدت 
الوطنية التي تتوفر على خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل تزويدها 
بإحصائيات حول حالات العنف التي تم استقبالها والتكفل بها برسم سنتي 
2019 و2020 حسب تصنيف العنف الوارد في المادة الأولى من الباب 

الأول من القانون 13-103 لمحاربة العنف ضد النساء وفق النموذج أدناه.

مكان العنف علاقة الضحية بالمعتدي
عدد 

الحالات
فضاء نوع العنف

عام المنزل الغير
زميل في 

العمل
أب/
أخ زوج

العنف الجسدي       

العنف الجنسي       

العنف النفسي       

العنف الاقتصادي       

وتم التفاعل إيجابا مع المراسلات بتوصل كتابة اللجنة بالمعطيات الإحصائية 
لكل متدخل على حدة.

وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية وجدت صعوبة في استثمار المعطيات الواردة 
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عليها لغياب معجم موحد لتنصيف الأفعال الجرمية المرتكبة في حق المرأة 
لدى  المكررة  الحالات  من  للحد  موحد  وطني  معلوماتي  نظام  وجود  وعدم 
المتدخلين وهو ما يجعل ضرورة إحداث قاعدة بيانات وطنية موحدة ضرورة 
يطة وطنية حسب  ملحة لتقييم وضعية المرأة المعنفة بالممللكة المغربية ووضع خر

نوع العنف ومكان ارتكابه والخدمات المؤسساتية المتوفرة لدى المتدخلين.

معطيات المندوبية السامية للتخطيط:

نظرا لأهمية المعطيات المتوفرة لدى المندوبية السامية للتخطيط والمرتكزة على 
مؤشرات، ارتأت اللجنة الوطنية الإشارة إليها في تقريرها السنوي في أفق عقد 

شراكة معها للعمل معا على مؤشرات وطنية متعلقة بالعنف ضد المرأة.

المندوبية السامية  وبينت مذكرة حول العنف ضد النساء والفتيات، نشرتها 
للتخطيط، بداية دجنبر 2020، تبعا لدراسة حول الموضوع، أجرتها في الفترة 
الظاهرة،  حول  مقلقة،  جد  مؤشرات  عن   ،2019 يوليوز  و فبراير  بين  ما 

وكلفتها المجتمعية.

وتتجلى أبرز معطيات هذا البحث في ما يلي:

73.5 % من النساء العاطلات عن العمل تعرضن للعنف، بمعدل يتجاوز  	
بل 16 نقطة المعدل الوطني،

1,5 مليون امرأة كن ضحية للعنف الإللكتروني، بمعدل انتشار 13.8 %، 	

الاثني  	 العامة خلال  الأماكن  في  للعنف  تعرضن  النساء  من   % 12.6
عشر شهرا الماضية،

40.6 % هي نسبة العنف في أوساط النساء اللائي يمللكن حسابا بنكيا  	
بنكيا  يمللكن حسابا  لا  اللائي  النساء  لدى  مما هو مسجل  أقل  مستقلا، 
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)47 %(، وأقل بكثير مقارنة مع من لديهن حساب مشترك مع الزوج 
 ،)55.8%(

56.1 % من النساء اللائي يمللكن عقارا خاصا أقل عرضة للعنف من  	
اللائي يمللكن العقار بالاشتراك مع الغير 81.3 %،

تتراوح  	 الذين  أطفالهن،  أن  صرحن  العنف  ضحايا  النساء  من   %  16
ذات  خاصة  صحية،  مشاكل  من  يعانون   ، سنة  و18   5 بين  أعمارهم 

طبيعة سلوكية ونفسية،

2.85 مليار درهم هي كلفة العنف الجسدي والجنسي للأسر، و1.98  	
مليار درهم هو كلفة العنف الزوجي للأسر،

57.8 % من النساء صرحن بجهلهن بالقانون 103.13. 	

معطيات وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة:

والتنمية  التضامن  وزارة  أنجزته  الذي  الثاني  الوطني  البحث  نتائج  أظهرت 
الاجتماعية والمساواة والأسرة ما بين 2 يناير و10 مارس 2019، والذي 
شمل عينة تتكون من 13543 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، أن 
من بين 10937433 امرأة )11 مليون تقريبا(، ما يقارب 6 ملايين امرأة 
)أي بنسبة 54.4 في المائة( تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال الاثني 

عشر شهرا التي سبقت البحث. 

يع حسب الوسط أن نسبة الانتشار هي الأعلى لدى النساء بالمجال  وأظهر التوز
الحضري ) 55.8 %( منها لدى النساء بالمجال القروي ) 51.6 %(. وتسجل 
أعلى نسبة لانتشار العنف ضد النساء بجهة الدار البيضاء سطات بنسبة 71.1 

بالمائة. فيما تسجل أدنى نسبة بجهة الشرق ب 31.5 بالمائة.
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النســاء مــا بيــن 18 و29 ســنة هن الأكثر عرضــة   وأظهر البحث أن 
ســنة،  و24   18 بيــن  مــا  النســاء  هــن  اســتهدافا  والأكثر  للعنــف، 
العنــف  ثــم  الجنســي،  العنــف  يليــه  النفســي،  العنــف  خصوصــا 
الإللكتروني. وأظهرت نتائج البحث أن 52.5 في المائة من النساء المتزوجات 
يعتبر العنف النفسي أكثر أشكال العنف  تعرضن للعنف في الوسط الزوجي، و
ممارسة في الوسط الزوجي، حيث يمثل نسبة 96.5 بالمائة من أشكال العنف. 
ويبقى الزوج هو المعنّف الذي تردد كثيرا على لسان المبحوثات بنسبة 92.4 
بالمائة، تليه والدة الزوج بنسبة 3.9 بالمائة، ثم فرد من أسرته بل 2.3 بالمائة، 
ووالد الزوج بل 1.4 بالمائة. كما أن الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق 

الخطوبة بنسبة وصلت إلى 54.4 بالمائة.

التعليمي،  الوسط  في  والطالبات  التلميذات  بالمائة من   22.3 العنف  ومس 
و24.3 بالمائة من النشيطات المشتغلات في الوسط المهني.

تعرضت  بحيث  العنف،  أشكال  من  جديد  شكل  تنامي  البحث  وأظهر   
للعنف  سنة  و64   18 بين  ما  المغربيات  النساء  مجموع  من  المائة  في   13.4
الإللكتروني( أي 1.470.549 امرأة ). وتعتبر الشابات أكثر النساء عرضة 
للعنف الإللكتروني بنسبة 30.1 بالمائة، وكلما تقدمت النساء في السن كلما 
تراجعت هذه النسبة. ووصلت نسبة العنف الإللكتروني في صفوف العازبات 

إلى 34,6 % وإلى 52,3 % في صفوف التلميذات.

من جهة أخرى أبرز البحث محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 28.2 
فبقيت  الشكايات  بتقديم  يتعلق  فيما  أما  العنف.  ضحايا  النساء  من  بالمائة 
المطلقات أو الأرامل  النساء  المائة. وتعتبر  تتجاوز 6.6 في  لم  جد ضعيفة إذ 
ضحايا العنف، هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف، حيث أن 

29.3بالمائة قدمنها، على خلاف النساء ضحايا العنف في الأوساط الأخرى.
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معطيات وزارة الصحة

بلغ مجموع حالات العنف المتكفل بها على مستوى مستشفيات الممللكة خلال 
يع أشكال العنف المسجلة  يظهر توز سنة 2019 ما مجموعه 20496 حالة. و
تبوأ العنف الجسدي مركز الصدارة بــ 19185 حالة، يليه العنف الجنسي بــ 
833 حالة، ثم العنف النفسي 337 حالة بينما بلغ عدد النساء ضحايا الحرمات 

والإهمال المتكفل بهن 141 حالة.

عدد الحالات نوع العنف

185 19 العنف الجسدي

833 العنف الجنسي

337 العنف النفسي

141  الحرمان و الإهمال 

496 20 المجموع

عدد الحالات المتكفل بهن بمستشفيات الممللكة سنة 2019

وبخصوص صلة القرابة بين الضحية والمعتدي، تظهر معطيات وزارة الصحة 
أن الاعتداءات الممارسة من طرف الزوج تأتي في المقدمة بنسبة 80.7%، 
فيما تشكل أفعال العنف الممارسة من طرف أشخاص لا تربطهم أية صلة 
بالضحايا نسبة %14.9، بينما بلغت نسبة الاعتداءات الممارسة من طرف أب/
أخ/ابن %2.8، و%1.6 بالنسبة للعنف الممارس من طرف زميل في العمل.  

معطيات رئاسة النيابة العامة

برسم  العامة  النيابة  وسير  الجنائية  السياسة  تنفيذ  حول  السنوي  التقرير  أبرز 



تقرير اللجنة الوطنية برسم سنة 2020 91

سنة 2019، أن عدد القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد المرأة 
خلال سنة 2019 بلغ ما مجموعه 19190 قضية توبع بشأنها 20351 شخصا، 
كما بلغت قضايا العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما 6537 قضية، بينما 
وصل عدد قضايا الاغتصاب إلى 886 قضية تم متابعة 948 شخصا بشأنها. 
وبخصوص جريمة التحرش الجنسي في الفضاء العام بلغ عدد القضايا 499 
في سنة 2019، فيما وصل عدد قضايا التحرش ضد النساء بواسطة رسائل 

مكتوبة أو اللكترونية 80 قضية خلال السنة ذاتها.

الجرائم
عدد 
القضايا

عدد المتابعين

ذكور 
رشداء

ذكور 
أحداث

إناث 
رشداء

إناث 
المجموعأحداث

363700037القتل العمد
الضرب والجرح المفضي إلى الموت 

3840715062دون نية إحداثه

الضرب والجرح المفضي إلى عاهة 
768641091مستديمة

8869331320948الاغتصاب
3372966000356هتك العرض بالعنف

الإجهاض الناتج عنه الوفاة
320103

271285280295الاختطاف والاحتجاز
6.5376.5978152167.205العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما
2.1512.2141827502.507العنف الناتج عنه عجز اكثر من 20 يوما

5.4825.4763405.483إهمال الأسرة
4433038071الإجهاض

990009تهجير النساء
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629627050632الطرد من بيت الزوجية

262601027التحرش الجنسي في فضاء العمل
499512760525التحرش الجنسي في الفضاء العام

التحرش بواسطة رسائل مكتوبة أو 
807910080إللكترونية

287288050293رفض الإرجاع إلى بيت الزوجية

880008خرق تدبير منع الاتصال بالضحية

110001الإكراه على الزواج

قصد  الزوج  أموال  تفويت  أو  تبديد 
ق.ج(  1 -  526( و  بالزوجة  990009الإضرار 

التهديد في حق المرأة )1-429 
1.5741.595149911.709ق.ج(

19.019المجموع

19.1532109817

20.351 19.363988

% 95,1% 4,9

الجنايات والجنح المرتكبة ضد المرأة برسم سنة 2019

يع الحالات أن الزوج يأتي على  وبخصوص صلة القرابة مع المعتدي يظهر توز
رأس مرتكبي العنف في 11563 حالة، متبوعا بالعنف المرتكب من طرف 
أشخاص لا تربطهم أية صلة قرابة بالضحية في 7758 حالة، ثم ابن الصحية 

في 527 حالة والأب في 248 حالة والأخ في 166 حالـــة. 
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بالجرائم
أ

بنأم
ا

خ
أ

ت
خ

أ

حية
ض

 ال
ج

المخدوم زو
في إطار 
خدمة 
المنازل

مل
الع

ب 
ر

س
در

الم

غير
ال

وع
مجم

ال

00030120002237القتل العمد

الضرب والجرح 
المفضي إلى الموت 

دون نية إحداثه
0020020005862

والجرح المفضي إلى 
0000020008991عاهة مستديمة

201201030939948الاغتصاب

هتك العرض 
001002000353356بالعنف

الإجهاض الناتج عنه 
01000000023الموت

الاختطاف 
100101000292295والاحتجاز

العنف الناتج عنه 
عجزي قل عن 20 

يوما
7673327863.67401603.0167.205

العنف الناتج عنه عجز 
2811092851.18112131.1392.507اكثر من 20 يوما

129210005.262000805.483إهمال الأسرة

0000080006371الإجهاض

00000000099تهجير النساء

الطرد من بيت 
000006250007632الزوجية

التحرش الجنسي 
0000000602127في فضاء العمل

التحرش الجنسي 
000000000525525في الفضاء العام
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التحرش بواسطة 
رسائل مكتوبة أو 

إللكترونية
0000000008080

رفض الإرجاع إلى 
000002870006293بيت الزوجية

خرق تدبير منع 
00000700018الاتصال بالضحية

00000000011الإكراه على الزواج

تبديد أو تفويت 
0000600039أموال بالزوجة 

التهديد في حق 
المرأة 

1207254214930501.0521.709

24805271663211.563123137.75820.351المجموع

%100%38.12%0.01%0.15%0.06%56.82%0.16%0.82%2.59%0.05%1.22النسبة

المتابعون في الجنايات والجنح المرتكبة ضد المرأة حسب نوع القرابة برسم سنة 2019

معطيات المديرية العامة لألمن الوطني
مجموعه  ما  الوطني  للأمن  العامة  ية  المدير 2019، سجلت مصالح  خلال سنة 
بجميع  العنف  مفهوم  حسب  النساء،  ضد  بالعنف  متعلقة  قضية   57255
اشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 103.13، والتي تخص 
بالقاصرات، حيث مكنت المجهودات الأمنية  58142 ضحية %08 تتعلق 
المبذولة بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة %96 وتقديم 

19664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة

الوطني  للأمن  العامة  ية  المدير مصالح  سجلت  فقد   ،2020 سنة  خلال  أما 
انخفاض بنسبة %11 فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء حيث 
سجلت 50841 قضية، تخص 47033 ضحية منها %09 تتعلق بالقاصرات، 
حيث تمكنت مصالح الشرطة من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 94% 

مع تقديم 15806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة. 
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أنواع العنف

عدد القضايا عدد الضحايا
المسجلة

عدد القضايا 
المنجزة القاصراتالراشدات

20192020201920202019202020192020
21467205751638179822690222172181721245العنف الجسدي 

51762554167818406728437066974309العنف الجنسي

95731025826832897931035196409251العنف النفسي

170631298765931517422131421641112209العنف الاقتصادي

العنف بواسطة 
التكنولوجيا الحديثة

476659147109622761609694

53755470334390439057255508415517447708المجموع

تقسيم حالات العنف حسب الشكل:

يأتي العنف الجسدي، خلال سنة 2019، على رأس القضايا المسجلة بنسبة 
%40 متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 30 %، فيما يشكل العنف النفسي 
بالعنف  يتعلق  فيما  أما  العنف.  مجموع  من   12% الجنسي  العنف  و   17%
المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيات الحديثة، فهو يشكل فقط %1 من 

مجموع القضايا المسجلة.

أما برسم سنة 2020، يأتي العنف الجسدي، على رأس القضايا المسجلة بنسبة 
%44 متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26 %، فيما يشكل العنف النفسي 
بالعنف  يتعلق  فيما  أما  العنف.  مجموع  من   09% الجنسي  العنف  و   20%
المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط %1 من مجموع 

القضايا المسجلة.
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معطيات القيادة العليا للدرك الملكي 

استنادا إلى معطيات القيادة العليا للدرك المللكي فقد بلغ عدد حالات العنف 
  2020 المللكي خلال سنة  الدرك  المسجلة على مستوى مصالح  النساء  ضد 
ما مجموعه 23127 حالة، وهو ما يشكل انخفاضا في عدد الحالات المسجلة 
بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 حيث بلغ عدد الحالات المسجلة ما 

مجموعه 25208 حالة.
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يع أشكال العنف تبوأ العنف الجسدي مركز الصدارة بــ 10397  يظهر توز و
حالة سنة 2020 مقابل 10415 سنة 2019، يليه العنف الجنسي بــ 1385 
حالة سنة 2020 مقابل 1718 سنة 2019، ثم العنف النفسي بــ 9913 
الاقتصادي  العنف  2019، وجاء  11528 سنة  2020 مقابل  حالة سنة 
كأقل عنف ممارس سنة 2020 بــ 1432 حالة مقابل 1547 سنة 2019. 

معطيات وزارة الثقافة والشباب والرياضة

الشباب  لقطاع  التابعة  الخلايا  مستوى  على  بها  المتكفل  الحالات  عدد  بلغ 
311 حالة خلال سنة 2019، شكل العنف النفسي العدد الأكبر منها بــ 
237 حالة، متبوعا بالعنف الجسدي بــ 41 حالة، ثم العنف الاقتصادي بــ 

20 حالة والعنف الجنسي بـــ 20 حالة.

عدد نوع العنف
الحالات

مكان العنفعلاقة الضحية بالمعتدي

أب/ زوج زوج
الأم/ أخ

فضاء عامالمنزلالغيرزميل في العمل

1401-412020العنف الجسدي

-13--13103العنف الجنسي

-7237-23720030العنف النفسي

-120--2019العنف الاقتصادي

311المجموع العام

يأتي الزوج في صدارة مرتكبي العنف في 249 حالة، بينما شكل العنف  و
الممارس من طرف الغير 9 حالات فقط خلال السنة ذاتها. 
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وبما أن المرحلة التأسيسية للجنة الوطنية تصادفت مع جائحة كورونا كوفيد 
19، والتي عرفت تباينات من حيث أنواع العنف والأرقام المصرحة من 
إدراج  اللجنة  قررت  المدني،  المجتمع  وجمعيات  الحكومية  القطاعات  طرف 

المعطيات الرسمية المتوفرة لدى المندوبية السامية للتخطيط.

العنف ضد النساء في سياق جائحة كورونا

من  اقتضتها  وما   ،19 بجائحة كوفيد  المرتبطة  الاستثنائية  الظرفية  ساهمت 
ية، في ظهور أنماط جديدة للعنف، خصوصا العنف الأسري.  تدابير احتراز
وهكذا، أظهرت نتائج البحث الوطني حول »تأثير فيروس كورونا على الوضع 
السامية  المندوبية  أجرته  الذي  للأسر«  والنفسي  والاجتماعي  الاقتصادي 
يل 2020، وفي علاقة ب  للتخطيط في الفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبر
»أثر الحجر الصحي على العلاقات الأسرية« على أن: %18 من الأسر )20% 
في الوسط الحضري و%12 في الوسط القروي( عبرت عن شعورها بتدهور 
ية. وهذا الشعور هو أعلى في أوساط الأسر الفقيرة )19%(  العلاقات الأسر
مقارنة بالأسر الغنية )%13( وكذا في صفوف الأسر المكونة من 5 أشخاص 
أو أكثر )%23( مقارنة بالأسر الصغيرة الحجم المكونة من شخصين )7%(. 
وكذا بالنسبة للأسر التي تعيش في مسكن مكون من غرفة واحدة )22%( 
مقارنة بتلك التي تعيش في مسكن به أربع غرف أو أكثر )%16(، وهي 

نفس الخلاصات التي ظهرت في تقارير رسمية أخرى.

النساء  ضد  العنف  من  جديدة  أنواع  بروز  إلى  المعطيات،  هذه  وتحيل 
والفتيات، في ظل الأزمات، وفي الظرف الراهن، كالعنف الإللكتروني.
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مالحظات:

وهكذا يظهر، أن للعنف ضد النساء والفتيات، كلفة اقتصادية واجتماعية 
الأساسية  المداخل  من  أصبح  للنساء  الاقتصادي  التمكين  وأن  كبيرتين، 

لمواجهته.

من جانب آخر، أثبتت معظم الدراسات أن للعنف تداعيات خطيرة على 
حياة النساء والأطفال والتنمية بشكل عام، فهو يؤدي إلى الأذى الجسدي 
المباشر، الذي يتراوح بين الإصابات البسيطة والشديدة التي تصل إلى حد 
القتل. كما تشير الدراسات، إلى التأثيرات المدمرة للعنف على الصعيد النفسي 

والإصابة باللكثير من الأمراض الجسدية.

من  العديد  وجود  للجنة  تبين  إحصائية  معطيات  من  سلف  ما  وبتحليل 
الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي:

غياب توحيد للمعطيات الإحصائية؛ 	

غياب مؤشرات موحدة متعلقة بالعنف ضد المرأة؛ 	

تباين من حيث المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمسار القضائي؛ 	





الباب الثالث: 
خالصات وتوصيات
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1. خالصة عامة
من خلال المعطيات السالفة، يمكن تقديم خلاصة عامة، تتعلق بعمل اللجنة، 

على شكل مصفوفة التحليل الرباعي:

العوامل الخارجيةالعوامل الذاتية

بية
يجا

الإ
ط 

لنق
ا

أساس قانوني داعم؛ 	

دينامية هامة في مرحلة وجيزة؛ 	

أطر بشرية متمكنة من  	

الموضوع؛

إرادة وتفاعل إيجابيين لدى  	
ية والمحلية؛ الآليات الجهو

الوعي بأهمية الاشتغال على  	

كل الجوانب المرتبطة  بالعنف 

ضد النساء.

وجود إرادة سياسية لدعم  	
عمل اللجنة؛

إعداد مشروع استراتيجية وطنية  	
لمحاربة العنف ضد النساء في 

أفق 2030؛

فرص كبيرة للشراكة  	
والتعاون؛

مجتمع مدني فاعل في المجال؛ 	

صدور بعض الأحكام  	

والقرارات القضائية تطبيقا 

للمقتضيات الجديدة.
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بية
سل

 ال
ط

لنق
ا

ضعف الإمكانيات مقارنة  	
بالمهام؛

عدم توفر موارد بشرية خاصة  	
باللجنة؛

عدم تفرغ أعضاء كتابة اللجنة  	
الوطنية؛

ضعف التوثيق الإللكتروني  	
لأعمال اللجنة .

ضعف التجاوب المؤسساتي مع  	
اللجنة الوطنية؛

قلة الإمكانيات اللوجيستكية  	
للاشتغال؛

عدم التوفر على مقر للجنة  	
الوطنية وميزانية خاصة بها.
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2. توصيات إجمالية 
المرحلة  دروس  الاعتبار  بعين  الوطنية، وأخذا  اللجنة  عمل  تطوير  أجل  من 
التأسيسية من الاشتغال، تقترح التوصيات بعده، والمصنفة وفق المحاور التالية:

المعنفات  النساء  ولوج  وتسهيل  التكفل  منظومة  تجويد   .1.2
إلى العدالة:

1. التكفل بالنساء ضحايا العنف ومواكبتهن: 

تحتاج النساء، مباشرة بعد تعرضهن للعنف، إلى التشخيص الأولي وتحديد 
أنجع السبل للتكفل الفوري بهن، من أجل تمكينهن من العلاج الضروري، 
وتفعيل مساطر إعادة الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية ومنع المعتدي من 
الاتصال بها، أو توفير مراكز الإيواء لمن هن في حاجة إليه، وخصوصا في 
المرتبطة  والمراحل  التدابير  كل  في  مرافقتهن  إلى  بالإضافة  القروي،  المجال 
بالتبليغ والتقاضي، مع إشراك الجماعات الترابية في التكفل. وهو ما يستوجب 
يواء وخدمات الإستشفاء  بالنساء من إ تطوير آليات الحماية والعناية الواجبة 

وكذا فرص التمكين الإقتصادي لمن هن في وضعية هشة

2. تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد 

النساء: 

أثبتت الممارسة أن هناك بعض الثغرات في النصوص القانونية، مما يستلزم 
على رصدها  والعمل  النواقص،  لكل مظاهر هذه  تشخيصية  بدراسة  القيام 
يكفل حماية  وتداركها، من خلال اقتراح ما يمكن أن يجود هذه النصوص، و

وتكفل أحسن للنساء ضحايا العنف.
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3. تسهيل ولوج النساء المعنفات إلى العدالة: 

إجراءات  تبسيط  من  بد  لا  العدالة،  إلى  المعنفات  النساء  لولوج  تيسيرا 
الاستفادة من المساعدة القضائية لفائدتهن تلقائيا، واعتماد المرونة في وسائل 
الإثبات، وإقرار جلسات خاصة لقضايا العنف ضد النساء داخل المحاكم، مع 
العمل على تسريع البت وإصدار الأحكام والتدخل الإستعجالي عند التبليغ 

عن العنف ، وتكريس عدم الإفلات من العقاب. 

إذكاء الوعي والتحسيس بالقوانين ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء.

2.2. الحكامة:

1. الرفع من اإلمكانيات الضرورية الشتغال اللجنة الوطنية: 

هذا  في  بالمرأة  المكلف  الحكومي  القطاع  بذله  الذي  المقدر،  المجهود  رغم 
الاتجاه، إلا أن الانتظارات المستقبلية من اللجنة، وحجم العمل المطلوب منها 
القيام به ارتباطا بالمهام المنوطة بها، يتطلب دعما أكبر، يفي بكل الحاجيات، 
ويستجيب للعديد من المتطلبات، سواء على مستوى الموارد البشرية أو المالية 
أو اللوجستيكية. إذ أن غياب ميزانية خاصة باللجنة تمكنها من القيام بمهامها 

يشكل عائقا أمام اللجنة لبلوغها الأهداف المتوخاة من إحداثها.

2. تقوية الطابع المؤسساتي للجنة من خالل: 

ية العمل الداخلي للجنة: تقو

في إجراءات إحداث  	 النظر  اللجنة وإعادة  تفعيل دليل عمل  من خلال 
بالمهام؛  التكليف  الموضوعاتية وطرق اشتغالها، ومستلزمات  العمل  فرق 
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باسم اللجنة، وتجويد محاضر اجتماعات اللجنة

ية الدعم المؤسساتي من طرف رئاسة الحكومة و القطاعات الممثلة:  	 تقو
بداء التوجيهات الحكومية لتفعيل التوصيات التي خلص إليها  من خلال إ
ومن  المهام،  لتفعيل  المناسبة  العمل  بإمكانيات  اللجنة  ومد  اللجنة  تقرير 

ية التمثيلية في اللجنة ودعم  الإنخراط في أعمالها ؛ خلال تقو

ية ذات الصلة بمجال عمل اللجنة. 	 الانفتاح على المؤسسات الدستور

3. إصدار دالئل االشتغال: 

ية والمحلية، أو تدبير  سواء تعلق الأمر باشتغال اللجنة الوطنية، أواللجان الجهو
مختلف  وتدخلات  الخدمات  معيرة  إلى  قائمة  الحاجة  فإن  الإيواء،  مراكز 

يات ونشرها. الفاعلين، واعتماد نماذج للاشتغال على كل المستو

4. إصدار تقرير نصف سنوي حول التوصيات:

بأنشطتها، أو بأشغال  اللجنة، والمتعلقة  المتوفرة لدى  التقارير  تتضمن مختلف 
يتطلب  ما  وهو  التوصيات،  من  العديد  والخلايا،  والمحلية  ية  الجهو اللجان 
بها،  المحتفظ  تلك  بمضمون  تقرير  وإصدار  بشأنها،  القرار  واتخاذ  دراستها، 

وتوجيهه للقطاعات المعنية لاتخاذ ما يمكن بشأنها.

5. إصدار تقرير سنوي حول الممارسات الفضلى:

أظهرت هذه السنة التأسيسية من عمل اللجنة، أن هناك العديد من التجارب 
الرائدة والاجتهادات القضائية، والممارسات الفضلى، والتي تستحق التوثيق 

يا. والتقاسم، من خلال تقرير، يقترح أن يكون سنو
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6- نشر المعلومة الكفيلة بتجويد التدخالت

التجارب الفضلى، غير  العديد من  المرحلة، وجود  من بين خلاصات هذه 
المعروفة لدى كل المعنيين، والخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، وهو ما يلزم 
الإللكترونية،  لها )المنصات  للمجهودات، واستثمارا  اقتصادا  بها،  يف  التعر
يق إصدار الدلائل، وخصوصا  أرقام الفاكس والهاتف للتواصل....( عن طر

يفية بمراكز الإيواء، والجمعيات العاملة في المجال  وغيرها. التعر

7. إنتاج وتطوير مؤشرات حول العنف ضد النساء من خالل :

إعداد أبحاث ودراسات ميدانية حول العنف ضد النساء؛

والجامعة  للتخطيط  السامية  والمندوبية  الوطنية  اللجنة  بين  الشراكة  تطوير 
ية. والمرصد الوطني للتنمية البشر

8. تجويد حفظ أرشيف اللجنة الوطنية: 

القانون  من   ،11 المادة  بمقتضى  بالمرأة،  المكلف  الحكومي  القطاع  يتولى 
103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كتابة اللجنة الوطنية.

وإذا كان أعضاء الكتابة قد قاموا بعمل مهم في إعداد وأرشفة وثائق اللجنة 
في  بالتفكير  يلزم  الهام،  الإرث  تدبير هذا  السعي نحو تجويد  فإن  وحفظها، 
وترتيب  حفظ  يسهل  بما  للوثائق،  الإللكتروني  التدبير  متطورة،منها  منظومة 

الوثائق، وتيسير العمل بها وتقاسمها.
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3.2. المواكبة ودعم القدرات

1. مواكبة مختلف الفاعلين:

الناحية  من  مهمة  بمستجدات  أتى   ،103.13 القانون  أن  فيه،  لا شك  مما 
المؤسساتية. وحتى يتمكن مختلف المعنيين من التملك المشترك لهاته المقتضيات، 
لمواكبة  آلية  إعمال  إلى  قائمة  فالحاجة  النص،  هذا  مع  بملاءمة  والاشتغال 

ومرافقة مختلف الفاعلين، للإسراع بمسلسل الملائمة والإنتاج. 

الصلة  ذات  القوانين  وبكل  القانون،  بهذا  يفية  تعر بحملات  القيام  يلزم  كما 
بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، علما أن الدراسة التي نشرتها المندوبية 
السامية للتخطيط بتاريخ 7 دجنبر 2020، أظهرت أن »57.8 %  من النساء 

صرحن بجهلهن بالقانون 103.13«

2.  تقوية قدرات العاملين في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف:

تحتاج مواكبة النساء ضحايا العنف والتكفل بهن، إلى أطر مختصة في مجالات 
الخدمات،  تجويد  و  والمرافقة  والتوجيه  الدعم   و  الاستماع  و  الاستقبال 
ية قدرات مختلف المتدخلين في موضوع  ولذلك يلزم إعداد وتنفيذ برامج لتقو

التكفل بالنساء ضحايا العنف.
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4.2. الشراكة:

1. العمل على توسيع التشاور مع الجمعيات في تخصصات أخرى:

إذا كان من الطبيعي، في السنة التأسيسية ربط جسور التعاون مع الجمعيات 
المتخصصة في الدفاع عن حقوق النساء، فإن الحاجة قائمة لتوسيع الاشتغال 
مع جمعيات تشتغل على تخصصات أخرى، لها ارتباط بتقليص العنف تجاه 
النساء، وخصوصا في مجالات الوقاية والتمكين الاقتصادي. ويجب أن يعزز 

هذا التنسيق بشكل أعمق وأقوى على الصعيد الترابي.

2. استثمار إمكانيات التعاون الدولي:

مما لا شك فيه، أن هناك العديد من إمكانيات وفرص الاشتغال مع الهيئات 
والمنظمات الدولية، وهو ما يلزم التفكير في حسن استثمارها، بما يمكن من 
الاستفادة من التجارب الفضلى في مجال محاربة العنف ضد النساء، والتكفل 

ية موارد اشتغال اللجنة الوطنية. بالضحايا، ويساهم في تقو

5.2. تقوية آليات الرصض وجمع المعطيات

المعنية  والجهات  بها،  التوصل  اللازم  المعلومات  طبيعة  تدقيق  خلال  من 
ية جمعها، مع توحيد استمارة لجمع المعطيات حول النساء  بها، وطرق ودور
المعنفات، المتكفل بهن في الخلايا المؤسساتية، وبمراكز الاستماع، و تدقيق 
منهجية فحص تلك المعلومات وإبداء الرأي بشأنها، عند الاقتضاء، واستثمار 

الإمكانيات التكنولوجية في كل ذلك.
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وفي هذا الإطار تتقدم اللجنة الوطينة بالتوصيات التالية:

خلق مؤشرات موحدة وتعميمها على المستوى الوطني لرصد واقع العنف، 	

وضع نظام معلوماتي وقاعدة بيانات موحدة لتعزيز التنسيق البين قطاعي  	
والمؤسساتي، قصد التمكن من رصد وتتبع ونشر المعطيات المتعلقة بالعنف 

ضد النساء والتوفر على احصائيات دقيقة وفق الممارسات الفضلى،

وفق  	 المعنية  القطاعات  لدى  المحدثة  والاستماع  الاستقبال  مراكز  تجهيز 
القانون 103.13، باليات ووسائل تسهل رصد وتتبع الحالات، 

ية قدرات الاطر العاملة بمراكز الاستماع والتوجيه لاسيما في  	 تكوين وتقو
مجال الإحصائيات وتحليل المعطيات، وتعزيز مبدأ التخصص المشار اليه 

في القانون 103.13،

دراسة امكانية تبادل المعطيات بين كافة المتدخلين لتفادي تكرار رصد  	
الحالات،

خلق )قائمة(معجم المصطلحات متعلق بظاهرة العنف بغية توحيد المفاهيم  	
وسهولة تصنيف حالات العنف )نفسي، اللكتروني..(،

ية لتشجيع النساء والفتيات على التبليغ  	 تكثيف الجهود التحسيسية والتوعو
لعكس صورة حقيقة للظاهرة وتيسير سبل معالجتها.

وضع آلية لرصد الاحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء التي تتوفر عليها  	
الطابع  ذات  المعطيات  بحماية  المتعلقة  المقتضيات  مراعاة  مع  الجمعيات 
الشخصي التي ينص عليها القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص 

الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 

احداث آليات لرصد والتبليغ عن العنف في المراكز الطبية والمستشفيات  	
ومهنيي الصحة والصيادلة... 
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تعميم معجم المصطلحات المتعلق بالعنف ضد النساء على المراصد والمراكز  	
الطبية المستشفيات ومهنيي الصحة والصيادلة والمولدات...وكافة المتدخلين 

المعنيين، 

بجميع  	 النساء  العنف ضد  للتحسيس بخطورة ظاهرة  ية  توعو برامج  وضع 
يف بمقتضيات القانون 103-13 أشكاله، والتعر

والتبليغ  	 النساء  ضد  الاللكتروني  العنف  لرصد  تكنولوجية  حلول  تطوير 
عنه،

وضع آليات لرصد العنف ضد النساء في أماكن الشغل،  	

النساء  	 ضد  العنف  حالات  رصد  مجال  في  الفضلى  الممارسات  تعميم 
وكيفية التصدي لها،

الاجتماعي  	 التواصل  مواقع  في  والمؤثرين  أنواعه  بكل  الإعلام  تشجيع 
للانخراط في مناهضة العنف ضد النساء.
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3. تبويب التوصيات حسب المعنيين بها
ية لمنظومة  من أجل تسهيل أجرأة التوصيات السابقة، بهدف إعطاء دفعة قو
التكفل بالنساء ضحايا العنف، فقد تم جرد الفاعلين العموميين المعنيين بتنفيذ 
كل توصية على حدة، إضافة لتلك التي تعني اللجنة الوطنية، وذلك على الشكل 

التالي:

المعنيون بالأجرأةالتوصية

تطوير التكفل بالنساء ضحايا العنف 
ومواكبتهن

قطاع الداخلية، قطاع العدل، 
قطاع المالية، قطاع الصحة، قطاع 

الشغل، قطاع المرأة، قطاع الشباب 
ياضة، السلطة القضائية،  والر

ية العامة  رئاسة النيابة العامة، المدير
للأمن الوطني، القيادة العليا للدرك 

المللكي، التعاون الوطني.

تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة 
بمناهضة العنف ضد النساء

قطاع العدل، قطاع حقوق 
الإنسان، قطاع المرأة، البرلمان.

تسهيل ولوج النساء المعنفات إلى 
العدالة

وزارة العدل، السلطة القضائية، 
ية العامة  رئاسة النيابة العامة، المدير
للأمن الوطني، القيادة العليا للدرك 

المللكي.

ية  الرفع من الإمكانيات الضرور
رئاسة الحكومة ، قطاع المالية.لاشتغال اللجنة الوطنية
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ية الطابع المؤسساتي للجنة تقو
رئاسة الحكومة، اللجنة الوطنية 
للتكفل بالنساء ضحايا العنف .

إصدار دلائل الاشتغال

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا 
العنف، والسلطة الحكومية المكلفة 
بالمرأة ورئاسة النيابة العامة وقطاع 

الصحة والأمن الوطني والدرك 
المللكي.

إصدار تقرير نصف سنوي حول 
واقع ملائمة منظومة التكفل مع 

القوانين ذات الصلة

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا 
العنف، رئاسة النيابة العامة، 

القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل 
ياضة والمرأة. والصحة والشباب والر

إصدار تقرير سنوي حول 
الممارسات الفضلى

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا 
العنف بتعاون مع القطاعات 

الحكومية .

نشر المعلومة اللكفيلة بتجويد 
التدخلات

كافة القطاعات الحكومية 
والمؤسسات والمجتمع المدني.

إقرار منهجية لرصد وفحص تقارير 
اللجان وإبداء الرأي بشأنها

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا 
العنف، رئاسة النيابة العامة واللجان.
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تجويد حفظ أرشيف اللجنة الوطنية
اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء 

ضحايا العنف والقطاع المكلف 
بالمرأة )كتابة اللجنة(.

إعمال مواكبة مختلف الفاعلين

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا 
العنف والقطاعات الحكومية 

المكلفة بالعدل والمرأة والصحة 
ورئاسة النيابة العامة ووزارة الدولة 

المكلفة بحقوق الإنسان.

مجال  في  العاملين  قدرات  ية  تقو
كافة الفاعلين.التكفل بالنساء ضحايا العنف

مع  التشاور  توسيع  على  العمل 
جمعيات في تخصصات أخرى

ضحايا  بالنساء  للتكفل  الوطنية  اللجنة 
بالمرأة  المكلف  والقطاع  العنف، 

والشغل والعلاقة مع البرلمان.

استثمار إمكانيات التعاون الدولي

ضحايا  بالنساء  للتكفل  الوطنية  اللجنة 
الحكومية  والقطاعات  العنف، 

المكلفة بالمرأة والخارجية، والمالية.





مالحــــق
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الئحة أعضاء اللجنة
الهيئة الممثلة الاسم

معينة من طرف السيد رئيس 
الحكومة

زهور الحر رئيسة اللجنة الوطنية 
للتكفل بالنساء ضحايا العنف

ممثل عن وزارة الدولة المكلفة 
بحقوق الانسان

محمد عادي، مدير التنسيق والنهوض 
بحقوق الإنسان

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالداخلية

صلاح الدين بركاوز، رئيس 
ية العامة للجماعات  مصلحة بمدير

المحلية

ممثل السلطة الحكومية المكلفة 
بالخارجية

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالعدل

رشيد مزيان، رئيس مصلحة قضايا 
ية الشؤون  المرأة والطفل بمدير

الجنائية والعفو

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالأوقاف والشؤون الاسلامية

محمد لحبيب، رئيس قسم الدراسات 
القانونية والتوثيق
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الهيئة الممثلة الاسم

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالمالية

عدي سعيد، رئيس قسم القطاعات 
ية الميزانية، عضوا رسميا الاجتماعية بمدير

 والسيدة جيهان الهبطي الادريسي 
رئيسة مصلحة الصحة والتنمية 

الاجتماعية عضوة نائبة

ممثل عن وزارة الدولة المكلفة 
بالصحة

عبد الحكيم يحيان، مدير السكان 

وينوب عنه ابراهيم بوحمادي، 

والدكتورة سميرة حرشاوي

ممثلة عن السلطة الحكومية المكلفة 
بية الوطنية بالتر

ايمان اللكوهن، طبيبة  رئيسة 
مصلحة تتبع العمل الصحي و 

ية الحياة  البرامج الوطنية للوقاية بمدير
المدرسية

ممثلة عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالتعليم العالي

حكيمة الخمار، مديرة الموارد 
البشرية

ممثلة عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالشباب

سلمى الشتوي، رئيسة قسم الشؤون 
ياض الأطفال ية ور النسو

ممثلة عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالثقافة الاتصال

سعاد الرويجل، منسقة وحدة النوع 
بقطاع الثقافة
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الهيئة الممثلة الاسم

ممثلة عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالمرأة

أمينة هواري السليماني، رئيسة قسم 
المرصد الوطني للمرأة

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالشغل

عبد الجبار العطري ، رئيس 
مصلحة المعايير الدولية للشغل ينوب 

ية  عنه سلوى لحنين، إطار بمدير
الشغل

ممثلة عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالمجتمع المدني

سلمى المودني، رئيسة مصلحة 
التواصل والعلاقات العامة

ممثلة عن السلطة الحكومية المكلفة 
بالهجرة

للا سلمى الرجراجي، رئيسة مصلحة 
مقاربة النوع

ممثلة عن الرئيس المنتدب للسلطة 
القضائية

ماجدة الداودي، عضو بالمجلس 
الأعلى للسلطة القضائية

ممثل عن رئيسة النيابة العامة
عبد السلام بوهوش، قاضي رئيس 

شعبة حماية الفئات الخاصة

ية العامة للأمن  ممثلة عن المدير
الوطني

مريمة عراقي، عميد شرطة إقليمي

ممثلة عن القيادة العليا للدرك المللكي النقيب ليلى الترابي





جرد الوثائق المعتمدة 
في إعداد التقرير
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الئحة وثائق الصادرة عن اللجنة الوطنية

1. تقارير اجتماعات اللجنة الوطنية:

تاريخ الاجتماعرقم الاجتماع

4 أكتوبر 12019

11 أكتوبر 22019

1 نونبر 32019

7 نونبر  42019

12 دجنبر 52019

13 يناير 62020

24 يوليوز 72020

2. تقارير اجتماعات فرق العمل الموضوعاتية:

جدول الأعمالتاريخ الاجتماعرقم الاجتماع

إعداد دليل عملي للجنة18 أكتوبر 12019

2
الإعداد لليوم الدراسي ليوم 15 يناير 26 دجنبر 2020

2020

لإعداد برنامج العمل السنوي2 يناير 32020

لجينة تقرير كوفيد28 يناير 42020

صياغة التقرير السنوي7 أكتوبر 52020
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3. تقارير المهام واأليام الدراسية:

تقرير المهمة إلى أسبانيا من 10 إلى 15 نونبر 2019؛ 	

تقرير الأيام الدراسية يومي 15 و16 يناير 2020؛ 	

تقرير استقبال وفد من بوركينا فاصو يوم 29 يناير 2020؛ 	

تقرير الأيام الدراسية يومي 5 و6 فبراير 2020. 	

4.  العروض المقدمة خالل:

اليوم الدراسي بتاريخ 11 أكتوبر 2019؛ 	

اليومين الدراسيين يناير 2020؛ 	

اليومين الدراسيين فبراير 2020. 	

5. تقارير االجتماعات مع الجمعيات:

13 تقرير عن الاجتماعات مع الجمعيات. 	

6. وثائق أخرى:

دليل عمل اللجنة الوطنية؛ 	

المراسلات التي تم تبادلها بين اللجنة الوطنية وأطراف أخرى. 	
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الئحة الوثائق المتوصل بها من اللجان الجهوية 
والمحلية والخاليا

1. اللجان الجهوية

يةرقم تاريخ الاجتماعالوثائق المتوصل بهااللجنة الجهو

أكادير1
ية 30 دجنبر تقرير اجتماع الثاني للجنة الجهو

2019

الجديدة2

تقرير الاجتماع الثاني للجنة 
ية الجهو

مرفق لائحة الحضور

25 يناير 2019

تقرير انطلاق الحملة الوطنية 
لتسجيل الأطفال غير المسجلين

19 يونيو 2019

ية واللجان  تشكيلة اللجنة الجهو
المحلية بالجديد وسيدي بنور 

والخلايا

تقرير الحملة من 15 إلى 25 
يوليوز 2019

الرشيدية3

ية  تقرير اجتماع اللجنة الجهو

ية  تقرير اجتماع اللجنة الجهو

27 يونيو 2019
13 دجنبر 

2019

تقرير سنوي حول سير عمل 
ية برسم 2019 اللجنة الجهو
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القنيطرة4

تقرير الاجتماع الثاني للجنة 
ية الجهو

برنامج عمل اللجنة السنوي

30 دجنبر 
2019

ية 8 يناير 2019التقرير السنوي للجنة الجهو

التقرير السنويخريبكة5

العيون6
تأليف واختصاصات وسير عمل 

ية واللجان المحلية  اللجنة الجهو
والخلايا

مكناس7

ية 27 يوليوز تقرير اجتماع اللجنة الجهو
2019

ية تقرير اجتماع اللجنة الجهو

ية 25 يونيو 2019تقرير اجتماع اللجنة الجهو

ية 19 نونبر 2019تقرير اجتماع اللجنة الجهو

ية  تقرير تشكيل اللجنة الجهو
والخلايا

الرباط8
ية 28 يوليوز تقرير اجتماع اللجنة الجهو

2020

تطوان9
الاجتماع الخامس عشر للجنة 

ية 13 يناير 2020الجهو
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2. اللجان المحلية:

تاريخ الاجتماعالوثائق المتوصل بهااللجنة المحليةرقم

11 مارس 2019تقرير اللجنة المحليةأكادير1

29 أكتوبر 2019تقرير اللجنة المحليةأصيلا2

أزرو3

26 يونيو 2019الاجتماع الثاني للجنة 

19 مارس 2019الاجتماع الأول والثالث

11 مارس 2020الاجتماع الأول للجنة

2 يوليوز 2020الاجتماع الثاني للجنة

ير4 16 أكتوبر 2019ابن جر

الجديدة5

19 نونبر 2019اجتماع اللجنة المحلية

8 غشت 2019اجتماع خلية التكفل

اجتماع خلية 
التكفل 

10 شتنبر 2019

اجتماع خلية 
التكفل 

8 أكتوبر 2019

اجتماع خلية 
التكفل 

8 نونبر 2019
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14 يناير 2020اللجنة المحليةجرسيف6

كلميم7
27 مارس 2019اللجنة المحلية

20 نونبر 2019اللجنة المحلية

22 أكتوبر 2019اللجنة المحليةالقنيطرة8

30 شتنبر 2020تقرير اللجنة المحليةالخميسات9

مكناس10
اجتماع اللجنة 

المحلية 
26 فبراير أم 19 

يونيو

26 دجنبر 2019

24 شتنبر 2020الاجتماع الثاني للخليةمراكش11

ميدلت12

التقرير السنوي حول 
سير اللجنة المحلية

خطة عمل اللجنة المحلية

محاضر اجتماعات اللجنة 
المحلية: 

9 يناير، 6 شتنبر، 
20 نونبر، 27 

دجنبر

الناضور13
14 نونبر 2019اجتماع الخلية المحلية

25 نونبر 2019اجتماع اللجنة المحلية

ورززات14
اجتماع اللجنة المحلية

خطة عمل اللجنة المحلية
19 فبراير 2020
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وجدة15

تقرير حول اختصاصات 
وسير عمل اللجنة المحلية 

والخلية المحلية

الخلية: 28.12.18 
و12.02.19

12 فبراير 2019

19 شتنبر 2019

محضر اجتماع الخلية 
المحلية/ اللجنة المحلية

13 فبراير 2020

سلا16
اجتماع اللجنة المحلية

10 شتنبر 2020اجتماع اللجنة المحلية

تقارير الخلية من يناير إلى السمارة17
أكتوبر 2019

3 أكتوبر 2019سطات18

سيدي بنور19

27 مارس 2019اجتماع اللجنة المحلية

26 يونيو 2019اجتماع اللجنة المحلية

9 أكتوبر 2019اجتماع اللجنة المحلية

31 دجنبر 2019اجتماع اللجنة المحليةسيدي سليمان20

طانطان21

14 مارس 2019اجتماع اللجنة المحلية

22 يوليوز 2019اجتماع اللجنة المحلية

30 دجنبر 2019اجتماع اللجنة المحلية

5 مارس 2020اجتماع اللجنة المحلية
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تاوريرت22
12 ماي 2020اجتماع اللجنة المحلية

30 شتنبر 2019اجتماع الخلية 

تارودانت23

20 مارس 2019اجتماع اللجنة المحلية

30 يونيو 2019اجتماع اللجنة المحلية

26 شتنبر 2019اجتماع اللجنة المحلية

طاطا24

اجتماع اللجنة المحلية 
لخلية التكفل القضائي

29 مارس 2019

اجتماع اللجنة المحلية 
لخلية التكفل القضائي

26 دجنبر 2019

تقارير اللجنة المحلية برسم 
2019

تازة25
مخطط عمل اللجنة خلال 

سنة 2020

تمارة26
تقرير اجتماع اللجنة 

المحلية
13 فبراير 2020

6 فبراير 2020تقرير اجتماع للجنة المحليةتيفلت27

تنغير28
تقرير الاجتماع الأول 

للجنة المحلية
27 فبراير 2020

تزنيت29
تقرير اجتماع اللجنة 

المحلية
25 دجنبر 2019



تم تصميم هذا التقرير وطبعه بدعم من وزارة التضامن
والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة



التقرير السنوي األول 

للجنة الوطنية للتكفل
بالنساء ضحايا العنف

2020

47, شارع ابن سينا, أكدال, الرباط
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commissionnationalepfvv2019@gmail.com


