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تياتوالفالنساءضدالعنفلمحاربةالوطنيةالسياسةإعدادومراحلالمتبعةالمنهجية 3

عدإدمت عىلإستنادإإلتشخيصتقريرإ 
إملتعلقةتإلتقياميوتقاريروإملرإجعإدلرإسات
لعنفإملناهضةإلأوىلإلوطنيةابلس ياسة

كوميةإحلوابخلطةوإلفتيات،إلنساءضد
كرإم"للمساوإة إملوجودةوإلربإمج،"إ 

ارشة،مبغريبصفةآأومبارشةوإملتصةل،
،وإلفتاةإملرآأةعىلإملسلطابلعنف

ليلوت ،إملتخصصةإملتوفرةوإخلدمات
،إلوطين،وإلترشيعيإلقانوينإل طار

تنادوابلس إملعمتدة،وإملؤرشإت،وإدلويل
ىل تلفخم معإلتشاريكإلتقيميورشاتإ 

إلفاعلني؛

تشخيص الوضع الراهن

عدإدمتإلسابقة،إملرحةلخلالصاتتبعا إ 
ضدعنفإل حملاربةإلوطنيةإلس ياسةآأرضية
،2030س نةآأفقيفوإلفتياتإلنساء
آأطرطرفمندإخليةوخربإتمبجهود
,إلوزإرة

إعداد املشروع األولي للسياسة 

الوطنية

معإلأوليةإلأرضيةهذهتقامسمت
وإل دإرإتإحلكوميةإلقطاعات
وبناء.وعابملوضآأساساإملعنيةإلعمومية،

بدهتاآأ إليتإلكتابيةإملالحظاتعىل
عدإدمتإلهيئات،هذه حةمنقنسخةإ 

وعموضاكنتوإليتإلأرضيةهذهمن
.وإسعمعويمتشاور

تقاسم مشروع األولي 

مع القطاعات الحكومية



تياتوالفالنساءضدالعنفلمحاربةالوطنيةالسياسةإعدادومراحلالمتبعةالمنهجية 3

إلفاعلني،فخمتلمع،تشاوريةورشاتمثانيةتنظميمت
فخبريمنمبوإكبة وذكلشاوري،إلت إملساربتأأطريُكل

:إلتايلإلشلكعىل

رإت ورش تان مع ممثيل إلقطاعات إحلكومية وإل دإ•
إلعمومية،

ورش تان مع ممثيل هيئات إجملمتع إملدين،•

إبية،ورشة مع إملنتخبني وموظفي إمجلاعات إلت •

الاي ورشة مع مسؤويل وممثيل إللجان إجلهوية وخ•
،إلتكفل ابلنساء وإلفتيات حضااي إلعنف

حضااي ورشة مع إللجنة إلوطنية للتكفل ابلنساء•
إلعنف،

إملشلكة حول إلنوع، و إملوضوعاتيةورشة مع إجملموعة •
دة من إملنظامت إدلولية وبعض إلسفارإت إملعمت

.ابملغرب

تنظيم ورشات تشاورية مع

مختلف الفاعلين

عادة رسالإ  ملعدةلإإلوطنيةإلس ياسةوثيقةإ 
ىلإ  إلتشاوري،إملسارخمرجاتضوءعىل

يةإلعموم وإملؤسساتإحلكوميةإلقطاعات
بدإءقصد .إلهنائيةوإملصادقةإلرآأيإ 

املحينةإعادة تقاسم النسخة 

إلقطاعاتمعظمبأأجوبةإلوزإرةتوصلت
حيث،مرإسلهتامتتإليتإلعموميةوإملؤسسات

إلتامةدقةإملصابنيهباإملتوصلإلأجوبةتنوعت
تقدميوبنيإلوطنيةإلس ياسةمرشوععىل

درإهجامتومقتحاتمالحظات وثيقةيفإ 
عدإدإلوطنيةإلس ياسة .إلهنايةصيغهتاوإ 

ةالنسخة النهاية للسياسة الوطني

2020أكتوبر ودجنبر 

2021أبريل 
2021ماي 



:الثانياملحور 

خالصات التشخيص
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التشخيصخالصات

تمييز ترسيخ دستوري وقانوني قوي ملناهضة العنف وال
مضد النساء والفتيات يحتاج للتفعيل والتقيي

1
ن محيط مؤسساتي متنوع يحتاج لتوطي

ليةوتطوير في املستويات الجهوية واملح

3
جال، شراكة متميزة مع املجتمع املدني العامل في امل

في غياب تقييم وتطوير على الصعيد القروي

5

مبادرات قطاعية تحتاج لرؤية دامجة تحدد 
األدوار واملسؤوليات على املستوى الوطني 

والجهوي واملحلي

2
منهجية متعددة املداخل في حاجة 

.يوالحمائلتقوية البعدين الوقائي 

4
ر خدمات في مسار تطوري لكنها غي
متاحة في كل املجاالت وتنقصها

الجودة

6

بروز مظاهر عنف جديدة وصعوبات
ةفي استثمار فرص محاصرة الظاهر 

7



الفرص واملكتسبات
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فرص ومكتسبات داعمة

وتمكينهنقضية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء في مسار محاط بضمانات ثابتة لحماية النساء املغربياتوضع : دستوريترسيخ 

وإجماع سياس ي وطني للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز : داعمةإرادة ملكية 

املتعلق 103.13ووصوال إلى القانون رقم ،2004بمدونة األسرة سنة بدءا :الحقوقإصالحات  قانونية  مهمة شملت كافة مجاالت 
النساء وحمايتهن ومرسومه التطبيقي الذي يعالج مجموعة من القضايا والوضعيات ذات الصلة بالتكفل ب،بمحاربة العنف ضد النساء

وتسهيل ولوجهن للخدمات األساسية

:لعنفالخدمات الموجهة للنساء ضحايا اومعيرةتطور على مستوى المناخ المؤسساتي  المعني بتنسيق التدخالت و توفير 
املتعلق 103.13وتطوير مهام لجان  التنسيق الجهوي واملحلي املحدثة بالقانون رقم اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إحداث -

بمحاربة العنف ضد النساء
ومرسومه التطبيقي103,13ل ومالئمتها مع مقتضيات القانون منظومة التكفتطوير -
(« إيواء وتكفل» برنامج )2021مؤسسة مع نهاية 85: إحداث شبكة مهمة ملؤسسات املتعددة الوظائف للنساء -
ية كشباك وكذا الخاليا القضائوالالممركزةإحداث الخاليا املركزية تطوير تدخالت ومهام القطاعات الحكومية في مناهضة الظاهرة من خالل -

ي والجهوي واملحليف ومن خالل االنخراط اإليجابي في بناء تصور موحد على املستوى الوطنوحيد متطور للتكفل القضائي بالنساء ضحايا العن
ئفكإطار مرجعي يوحد منهجية ومسار التكفل بالنساء ضحايا العنف وخصوصا باملؤسسات املتعددة الوظا« حماية»بروتوكول إعداد -
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فرص ومكتسبات داعمة

عدإد وتنفيذ برانمج - ىل تكوين ج « تكفل»إ  يع إلعاملني إذلي هيدف إ 

نوإتمبسار إلتكفل ابلنساء حضااي إلعنف عىل مدى ثالث س  

طالق إلربانمج إلوطين - صادي للنساء لمتكني  الاقت« مغرب إلمتكني»إ 

2030وإلفتيات يف آأفق 

عالنتوقيع تتإلنساءضدإلعنفلوقفمرإكشإ 

لالإجلليةلإلأمريةإملليكإلسمولصاحيةإلساميةإلرعاية

اكفةمس توىعىلهممةديناميةآأحدثممامرمي

إملوقعةإلقطاعات

إلورش إملليك إخلاص ابمحلاية الاجامتعية

فرص ومكتسبات ستعزز 
بة بالسياسة الوطنية ملحار 

العنف ضد النساء



:املحور الثالث

السياسةأهداف ومرتكزات ورهانات 
النساء ضد العنفالوطنية ملحاربة 

2030والفتيات في أفق 
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األهداف الرئيسية 
ق  ف أ ي  ف ت  ا ي ت ف ل وا ء  سا ن ل ا ضد  ف  ن ع ل ا ة  رب ا ح مل ة  ي ن وط ل ا سة  ا سي ل ا د  ا د ع إ ن  2م 0 3 ي0 ل ي ا  م ي ف

1 حقيق استشراف العمل الحكومي في إطار رؤية استراتيجية واضحة لت
التكامل واإللتقائية بين مختلف املتدخلين؛

2 لنساء مواكبة تفعيل اإلصالحات القانونية املحققة في مجال حماية ا
في البشر والفتيات من العنف والتمييز واالستغالل والتعذيب واإلتجار

وغيره؛

3 تيات إعطاء بعد جهوي مجالي لسياسة مناهضة العنف ضد النساء والف
وجعلها شأنا جهويا ومحليا؛

4
بين توحيد مفاهيم ومقاربات العمل وتحقيق االنسجام والتكامل الالزم

التدخالت لتحقيق النجاعة في القضاء على الظاهرة؛
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األهداف الرئيسية 
ق  ف أ ي  ف ت  ا ي ت ف ل وا ء  سا ن ل ا ضد  ف  ن ع ل ا ة  رب ا ح مل ة  ي ن وط ل ا سة  ا سي ل ا د  ا د ع إ ن  2م 0 3 ي0 ل ي ا  م ي ف

5 تعزيز أهداف ومرامي االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بحقوق 
فاقيات اإلنسان ومواصلة تعزيز وتفعيل االلتزامات املنبثقة عن االت

.الدولية في مجال حقوق اإلنسان التي صادق عليها املغرب

6 إملرآأةحاميةتعززإليتافيةوإلثقوإملؤسساتيةوالاجامتعيةإلزجريةوإلتدإبريإلوقايئإلهنجتعزيز

الاجامتعي؛إلنوعآأساسعىلإلقامئإلعنفآأشاكلجيعمن

7
يات إلأجريإت موإصةل متكني وحامية إلنساء وإلفتيات يف وضعية صعبة، اكلنساء وإلفت 

عاقة وإلنساء وإلالجئات وإملهاجرإت وإملس نات وإلسجينات وإلنساء وإلفتيات يف وضعية إ  

وإلفتيات حضااي الاس تغالل إجلنيس والاجتار يف إلبرش وغريه؛

8
يع إملامرسات إلأخرى إملسامهة يف تعديل إملعايري الاجامتعية وإلثقافية إليت تطبع مع إلعنف وج 

لظاهرة ومنطلقة من إلقامئة عىل إلأدوإر إلمنطية للرجل وإملرآأة، وإعامتد إلنظرة إلشمولية يف مناهضة إ

ستباقية إمحلاية ومبنية عىل آأساس إملساوإة وإحتإم حقوق إل نسان وإلنظرة الا-هنج إلوقاية

.للتحولت الاجامتعية
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السياسة الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء والفتياتمفاهيم ومرجعيات 

2030
املرجعيات املعتمدة

انية مرجعيــة وطنيــة صلبة تعتمــد مــا راكمــه املغرب من قيم إنس: أوال
يلينبيلة عبر العصور، وتتجلى فيما 

؛164، و22و19الدستورية، وخصوصا الفصول املقتضيات ✓
امللكية السامية؛التوجيهات ✓
.البرنامج الحكوميالتزامات ✓

طواعيةمرجعية دولية انخرط املغرب فيها بكل : ثانيا
-CEDAWاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ✓
منهاج عمل بيجين✓
للتنمية املستدامة وخصوصا الهدف2030أهداف وغايات أجندة ✓

الخامس منها

1

املفاهيم األساسية

o يترتب كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس: النساءالعنف ضد ،
»للمرأةعليه ضرر جسدي أو نفس ي أو جنس ي أو اقتصادي 

oمن آثاره أو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون : التمييز ضد املرأة
حريات أغراضه النيل من االعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل واملرأة، بحقوق اإلنسان وال

ي أي ميدان آخر؛ األساسية في امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو ف
لهاأو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها 

o ى ضمان كل التدابير واإلجراءات والخدمات التي تهدف إل:  العنفالتكفل بالنساء ضحايا
ط العناية السالمة الجسدية والنفسية للنساء ضحايا العنف أو في وضعية صعبة وتوفير شرو 

تهن الذاتية، الواجبة بهن بشكل فوري، وإدماجهن في املحيط االجتماعي واألسري ودعم وتنمية قدرا
وكذا املساهمة في تمكينهن ومشاركتهن االجتماعية

2
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3

ساء ملناهضة العنف ضد الناملؤطرةاملبادئ 
:والفتيات

إملقاربة إحلقوقية؛•

ابلضحااي؛إلوإجبة إلعناية •

؛عدم إل فالت من إلعقاب مبدآأ •

ىل إلقضاء عىل إلمتييـز وإلعنـف هنج • ؛دورة إحلياة إلاكمةل يف إجلهود إلرإميـة إ 

دماهجن يف إملسار إعامتد • عادة إ  منوي؛إلت مقاربة إلتكفل إملفيض لمتكني إلضحااي وإ 

عنف؛بصفة إلضحية للمرآأة وإلأطفال إملقميني معها إملسلط علهيم الاعتإف •

رإدة إلضحية يف إختاذ إلقرإر إملناسب إحتإم • لها؛إ 

وضامن رّسية إحلياة إخلاصة وإملعطيات إلشخصية للضحيةإحتإم •

5

د رهانات السياسة الوطنية ملحاربة العنف ض
2030النساء والفتيات في أفق سنة 

وإلمتيزي؛رهان تطوير إلوقاية وإمحلاية من خالل إلتصدي ملسببات إلعنف✓

مومية حملاربة إلعنف رهان إس تحضار إلبعد إلتإيب يف صياغة وتزنيل إلس ياسة إلع✓

وإلفتيات؛ضد إلنساء 

إلتكنولوجية؛رهان إستامثر إلتحولت ✓

إلظاهرة؛رهان تقيق إلأثر وإلنجاعة يف تقليص ✓

إلالئقني ابلنساء رهان تفعيل وتطوير خمتلف إلقوإنني لضامن إمحلاية وإلتكفل✓

إلعنف؛وإلفتيات حضااي 

هشاشةوضعية متكيين للنساء وإلفتيات حضااي إلعنف يفمناخ توفريرهان ✓

4

دعائم النجاح في محاربة الظاهرة

o إلتنس يق وطنيا وهجواي وحمليا؛تعزيز

o إلأساس ية؛إخلدمات تطوير

o يل إلولوج كرإفعة ملوإهجة إلظاهرة وتسه إلرمقنةإعامتد

,للخدمات

الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء والفتياترهانات ودعائم ومبادئ السياسة 



ضمان حق املرأة والفتاة املغربية في حياة"
"خالية من كافة أشكال العنف والتمييز

ملحاربة العنف ضد النساء والفتيات 2030رؤية 



:املحور الرابع

د السياسة الوطنية ملحاربة العنف ض
2030أفق سنة في والفتياتالنساء 

هدافالهيكلة، املحاور االستراتيجية واأل 



ضمان حق المرأة والفتاة المغربية في حياة خالية من

كافة أشكال العنف والتمييز

ترسيخ الوقاية من 

د العنف ومن التمييز ض

النساء والفتيات

1

تقوية الحماية من 

العنف والتمييز ضد

النساء والفتيات 

2

ل تجويد منظومة التكف

بالنساء والفتيات 

ضحايا العنف

3

تطوير طرق التبليغ

عدم اإلفالتوتكريس 

العقاب وإعادةمن 

التأهيل واإلدماج 

4

والفتياتالنساء العنف ضد الوطنية لمحاربة اعتماد حكامة جيدة للسياسة 

إنتاج المعرفة بالظاهرة وتقوية القدرات
5

6

يوإء ضامن تغطية جم• ء وإلفتيات إلنساالية ُكية مبؤسسات إ 

صعبةيف وضعية 

اء إلعنف ضد إلنسختصيص إعامتدإت مالية لقضااي •

اعات إلتإبيةإلقطاعات إحلكومية وإمجلمزيإنيات وإلفتيات يف 

رشية إملوإرد إلب جزء من إملناصب للتوظيف ختصيص •

 وضعية صعبةإلعامةل يف مسار إلتكفل ابلنساء وإلفتيات يف

ىل• صدإر إلأحاكم يف قضااي إلعنف إ  شهر تقليص آ جال إ 

إملائةيف 80وخفض نس بة إلقضااي إملتخلفة بنس بة 

دماج وحدة عىل إلأقل ذإت إلصةل ابلتوعية خبطور• ة إ 

ميية وإدلينية إلعنف ضد إلنساء وإلفتيات بلك إملناجه إلتعل 

 إلقطاع يفإلعامالت توفري إمحلاية الاجامتعية للك إلنساء •

بة مبن فهين وإلنساء وإلفتيات يف وضعية صع إملهيلكغري 

آأفق إملس تفيدإت من مؤسسات إلرعاية الاجامتعية يف

2025

يف إملائة20تقليص إلعنف ضد إلنساء وإلفتيات بنس بة •

صالح لك إملقتضيات إلقانونية إلمتيزيية • إ 

إلفتيات تقليص إللكفة الاقتصادية للعنف ضد إلنساء و •

يف إملائة 30بنس بة 

د إلنساء رفع نس بة تقدمي إلشاكية يف قضااي إلعنف ض•

يف إملائة30وإلفتيات بنس بة 

2030رؤية 

ة استراتيجياألهداف 
2030في أفق 

المحاور 
االستراتيجية 
الموضوعاتية

المحاور 
االستراتيجية 
العرضانية 

2030لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة الوطنية السياسة هيكلة 
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ملناهضة العنف ضد النساء والفتياتاملوضوعاتيةاملحاور االستراتيجية 

البرامج مية، و التربوية والتعلياملناهج إدراج محاربة العنف والتمييز ضد النساء في : 1.1الهدف 

الثقافية والدينية، وفي مخططات وبرامج الجماعات الترابية 

الفتياتفي محاربة العنف والتمييز ضد النساء و وجمعيات املجتمع املدني تعزيز دور اإلعالم: 2.1الهدف 

رفع الوعي املجتمعي بخطورة الظاهرة، والنهوض بدور األسرة في : 3.1الهدف 
مواجهتها

اتترسيخ الوقاية من العنف والتمييز ضد النساء والفتي: األول املحور االستراتيجي 

:ل أهداف املحور االستراتيجي األو 
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ملناهضة العنف ضد النساء والفتياتاملوضوعاتيةاملحاور االستراتيجية 

من العنف تفعيل وتجويد املنظومة القانونية ذات الصلة بحماية النساء والفتيات: 1.2الهدف 

تطوير وتفعيل آليات الحماية الفورية والتعريف بها: 2.2الهدف 

ضمان ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف للعدالة بشكل فوري: 3.2الهدف 

تعزيز التمكين االقتصادي للنساء: 4.2الهدف 

ء والفتياتتقوية منظومة الحماية من العنف والتمييز ضد النسا: الثانياملحور االستراتيجي 

:انيأهداف املحور االستراتيجي الث
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ملناهضة العنف ضد النساء والفتياتاملوضوعاتيةاملحاور االستراتيجية 

عنفدعم وتطوير آليات التنسيق والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا ال: 1.3الهدف 

تغاللإقرار منظومة العناية الواجبة بالنساء والفتيات ضحايا العنف واالس: 2.3الهدف 

تطوير وتعميم منظومة اإليواء املؤقت للنساء ضحايا العنف: 3.3الهدف 

ية ، والالئي في وضعاملعنفاتاعتماد إجراءات التمكين االقتصادي للنساء : 4.3الهدف 

هشاشة

عنفتطوير منظومة التكفل بالنساء والفتيات ضحايا ال: املحور االستراتيجي الثالث

:لثأهداف املحور االستراتيجي الثا
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ملناهضة العنف ضد النساء والفتياتاملوضوعاتيةاملحاور االستراتيجية 

تطوير وتفعيل آليات ومساطر اليقظة والتبليغ واالنتصاف: 1.4الهدف 

ترسيخ عدم اإلفالت من العقاب: 2.4الهدف 

إعادة تأهيل مرتكبي العنف وإدماجهم مجتمعيا: 3.4الهدف 

دة التأهيل وإعاتطوير طرق التبليغ وتكريس عدم اإلفالت من العقاب: الرابعاالستراتيجي املحور 
واإلدماج

:عأهداف املحور االستراتيجي الراب
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العرضانية للسياسة الوطنيةاملحاور 

بالظاهرةإدماج رصد العنف والتمييز في املنظومة اإلحصائية وتطوير املعرفة: 1.5الهدف 

تنفيذ برامج لدعم قدرات ذوي الحقوق والفاعلين واملهنيين: 2.5لهدف 

تقوية موارد وإمكانيات االشتغال: 3.5الهدف 

إنتاج املعرفة بالظاهرة وتقوية القدرات: االستراتيجي الخامساملحور 

:أهداف املحور االستراتيجي الخامس
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العرضانية لالستراتيجيةاملحاور 

إقرار آليات حكامة السياسة الوطنية: 1.6الهدف 

اعتماد منظومة للتتبع والتقييم: 2.6الهدف 

تطوير الشراكة : 3.6الهدف 

استثمار اإلمكانيات التكنولوجية : 4.6الهدف 

اء والفتياتالنسللسياسة الوطنية ملحاربة العنف ضد اعتماد حكامة جيدة : االستراتيجي السادساملحور 

:سأهداف املحور االستراتيجي الساد



2030قأففيوالفتياتالنساءضدالعنفملحاربةالوطنيةالسياسةحكامةآليات
4

ن تعدد إملعنيني مبوضوع إلعنف ضد إلنساء وإلفتيات، وتنوع إملتدخلني يف موإهجة إلظاهرة، سوإء تعلق إلأمر بفاعلني مؤسساتيني، آأو مد و دوليني، ميكن آأن يؤدي لهدر إجلهود  آأ نينيإ 

قرإر منظومة جيدة حلاكمة إلس ياسة إلوطنية حملاربة إلعنف ضد إلنساء وإلفتيات، تنبين عىل إلأمور إلأساس ية إلتال  :يةوتشتهتا، ما مل يمت إ 

:إلنساءضدإلعنفقضاايتتبعلتشملإختصاصاهتاوتوس يعوتطويرهاإلنساءحبقوقإلصةلذإتإلعموميةإلس ياساتتتبعيفإملعمتدةإحلاكمةآأهجزةعىلالاعامتد1.

للمساوإةإلوزإريةإللجنة❑

إلتطبيقيومرسومه103,13ابلقانونإحملدثةإلعنفحضاايابلنساءللتكفلإلوطنيةإللجنة❑

ومرسومه103,13إلقانونقتىمب إلقطاعاتخمتلفصعيدعىلإحملدثةإملركزيةإخلالايوممثالتممثيلمنإملتكونةوزإريةإلبنيإلتقنيةإللجنة❑

إملدينإجملمتعجعياتعنومتثيليةإلقطاعاتابيقإرتاكزلنقطابل ضافةإلتطبيقي

إملدينإجملمتعجعياتمعإلتنس يقتعزيزمع103,13إلقانونمبقتىإحملدثةللتنس يقإجلهويةإللجان❑

إملدينإجملمتعجعياتمعإلتنس يقتعزيزمعللتنس يقإحملليةإللجان❑

:إلوطينإملس توىعىل

:وإحمليلإجلهويإلصعيدعىل



اء
س
الن

د 
ض

ف 
عن

 ال
بة

ر
حا

لم
ة 

ني
ط

لو
 ا
سة

سيا
ال

28

( تابع)2030آليات حكامة السياسة الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 

من،جهةكلصعيدعلىالخاصوالقطاعالمحليينوالفاعلينالمجتمعجمعياتمعالشراكةتقوية2.

عبئةتفيوكذلك،الوطنيةللسياسةجهويبعدإعطاءفييساهموالتعاونالشراكةهذهكونمنطلق

الترابيالمجالفيلتنفيذهاالالزمة،الموارد

،تهانجاعمنوالرفعالمواردعقلنةفيللمساهمةالمتاحة،التكنولوجيةاإلمكانياتاستثمارحسن3.

سنويتقريروإصدار،بالتنفيذالمرتبطةالمعلوماتجمعتتضمنوالتقييم،للتتبعناجعةمنظومةإقرار4.

اتيةمؤسسمعلوماتيةومنظومة،بالمغربالعنفلتقييممنظومةإعدادخطواتها،أولىوتكونبذلك،



اء
س
الن

د 
ض

ف 
عن

 ال
بة

ر
حا

لم
ة 

ني
ط

لو
 ا
سة

سيا
ال

29

2030والفتيات في أفق منهجية تنزيل السياسة الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء
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واملؤسساتشكر خاص للقطاعات الحكومية  والهيئات
املشاركة في مسار إعداد هذه السياسة الوطنية

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان1

2
وزارة الداخلية

املديرية العامة للجماعات الترابية

وزارة العدل3

وزارة األوقاف والشؤون االسالمية4

5
وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

قطاع إصالح اإلدارة/ قطاع االقتصاد واملالية 

6
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

قطاع الفالحة

7
وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

ث العلميقطاع التعليم العالي والبح/ قطاع التكوين املنهي / قطاع التربية الوطنية 

وزارة الصحة8

9
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي10

وزارة الشغل واإلدماج املنهي11

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي12

13
وزارة الثقافة والشباب والرياضة

قطاع االتصال/ قطاع الشباب / قطاع الثقافة 

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج14

املندوبية السامية للتخطيط15

الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري 16

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان17

مؤسسة الوسيط18

االتحاد العام ملقاوالت باملغرب19

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات20

بالنساء ضحايا العنفاللجنة الوطنية للتكفل21

اللجان الجهوية واملحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف22

مكونات القطب االجتماعي23

مؤسسة التعاون الوطني•

وكالة التنمية االجتماعية•

املعهد الوطني للعمل االجتماعي•

سرةوزارة التضامن و التنمية االجتماعية و املساواة و األ مديريات •



والفتياتالنساء السياسة الوطنية ملحاربة العنف ضد 

2030في أفق سنة 

مشكرا على حسن تتبعك


