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د التجربة المغربية في مجال البحوث حول العنف ض

النساء

2018ماي9-7طنجة

الورشة اإلقليمية لقياس مؤشرات

في أهداف التنمية المستدامةالعنف ضد النساء ومؤشرات استعمال الوقت

البوزيديسناء االدريسي 

لدى األسرالسوسيواقتصاديةرئيسة مصلحة البحوث 
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المــــحـــاور

مقدمة▪

النساءضدالعنفمحاربةمجالفيالمغربمجهودات▪

ضدالعنفحولللبحوثوالتنظيميةالمنهجيةالجوانب▪

يطللتخطالساميةالمندوبيةطرفمنالمنجزةالنساء

(2018بحثمشروعو2009بحث)

العنفحولالبحوثوإكراهاتالخاصةاالعتبارات▪

النساءضد
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مـــــقـدمـة

:إقرار المجتمع الدولي بأنَّ العنف ضد المرأة يعتبر

اإلنسانلحقوقخطيراانتهاكا▪

االجتماعيالنوععلىقائماتمييزا▪

ألبناءالصحةمباشروغيرللنساءالعامةللصحةمباشراتهديدا▪

ككلوالمجتمعواألسرة

فعالة في تقويضِا لرفاه النساء وحائال دون مشاركتهن الكاملة وال▪

المجتمع
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مجهودات المغرب في مجال محاربة العنف ضد النساء
ن إدراج حيز كبير إلعادة التوازن في العالقة بي: المستوى الدستوريعلئ▪

الجنسين على مستوى الدستور والبرامج الحكومية

ضد 103.13القانون رقم )المرأة قانون العنف ضد : على المستوى التشريعي▪

المنازل قانون العامالت في ( 2018العنف ضد المرأة، الذي اعتمد في فبراير 

.إلخ، (2017المعتمد في غشت 19.12رقم )

في تمييز إنشاء هيئة للتكافل ومكافحة جميع أشكال ال: على المستوى المؤسساتي▪

، المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم و 2017عام 

2015المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 

مالت دعم مراكز االستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف، القيام بح▪

تحسيسية

ورية  توسيع قاعدة البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة من خالل إجراء بحوث وطنية د▪
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التجربة المغربية في مجال البحوث حول العنف
ضد النساء

والنساء البحث الوطني حول وقائع الحياة لدى الفتيات:األولىالتجربة ▪

2009المنجز خالل سنة 

ات والنساء البحث الوطني حول وقائع الحياة لدى الفتي:الثانيةالتجربة ▪

2018المتوقع إنجازه خالل 
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2018مستجدات بحث 

بهاالموصىوالمناهجالمفاهيممستجداتاعتماد▪

جديدةمواضيعإدخالوالبحثأهدافتوسيع▪

الجهاتمستوىعلىتمثيليةلتحقيقالعينةحجممنالرفع▪

بالبحثالمستهدفاتالنساءقاعدةتوسيع▪

الورقيةاالستمارةعوضااللكترونيةباللوحةالمعطياتتجميع▪
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األهداف الرئيسية

والنفسيوالجنسيالجسديالعنف)أشكالهحسبالمرأةضدالعنفانتشارمعدلقياس▪

األماكنالدراسة،والعملأماكناألسري،الوسط)حدوثهأماكنو(واالقتصادي

اإلقامةمكانوحسبالجهويوالوطنيالمستوىعلى(..العامة

لعنف واالجتماعية و االقتصادية للنساء ضحايا االديموغرافيةتحديد الخصائص ▪

والعوامل التي من شأنها أن تحمي المرأة أو تعرضها للعنف 

هذا العنف واالجتماعية و االقتصادية لمرتكبيالديموغرافيةالتعرف على الخصائص ▪

وعالقة قرابتهم بالضحية

تحديد وتيرة العنف الممارس ضد المرأة و درجة خطورته ▪

.تقييم التكلفة االقتصادية للعنف▪
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أهداف أخرى

آثار العنف على الصحة البدنية والعقلية للمرأة المعتدى عليها▪

االت إنكار أو تبرير أعمال العنف في ح: آراء وتصورات المرأة حول العنف▪

خاصة من النساء وخصائص النساء الالتي يقبلن بالعنف

عدة، وما هل النساء يكتفين فقط بالحديث عن العنف أو يلجأن لطلب المسا▪

المساعدة؟ي يمنعهن من طلب ذال

حدث مع من تت: درجة تبليغ النساء لحوادث العنف حسب مجاله ومرتكبيه▪

إليها؟النساء حول العنف وما هي المنظمات أو السلطات التي تلجأن 

.(.االستماع ، مراكز المعنية ، السلطات الجيران ، األصدقاء ، العائلة )▪
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االعتبارات المنهجية والتنظيمية للبحث
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ى الفتيات دالبحث الوطني حول وقائع الحياة لنظرة موجزة عن  

2009والنساء 

مع يةتشاركالمندوبية السامية للتخطيط مع مقاربة : الجهة المشرفة▪

...والجمعويينمختلف الفاعلين األكاديميين 

مارهن األسر القاطنة و النساء اللواتي تتراوح أع: الفئة المستهدفة▪

سنة64و 18مابين 

امرأة 8275أسرة مقيمة و 8990: حجم العينة▪

%92: معدل االستجابة▪

2010يناير -2009يونيو : فترة تجميع المعطيات▪
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المعطياتوتجميعسحب العينة : الجوانب المنهجية

أسرة تمثل مختلف  الجهات و الطبقات 12000: حجم العينة▪

االجتماعية

سنة فما 15النساء اللواتي تتراوح أعمارهن :  الفئة المستهدفة▪

ية فوق ويعشن في أسر عادية يتم اختيارهن بطريقة عشوائ

المؤهالت باألسرةمن بين كل النساء كيشباستعمال جدول 

تصميم طبقي من أربع درجات: المعاينة خطة ▪

اللوحة االلكترونية: تجميع المعطياتطريقة▪
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استمارات البحث: الجوانب المنهجية

ة والثقافييمغرافيةدستخالص الخصائص الالهدف ت: األسرةاستمارة 

باإلضافة إلى ،اقتصادية ألفراد األسرة التي تنتمي إليها المرأة المبحوثة-والسوسيو

ل مع فصاالستفادة من المصالح والتجهيزات الجماعيةاألسرة وظروف سكن

خاص باختيار المرأة المبحوثة



www.hcp.ma

استمارات البحث: الجوانب المنهجية
حتها باإلضافة إلى معلومات حول خلفية الشريك والمرأة وص: المرجعية المرأة استمارة

وأماكن حدوثه حسب أشكال العنفإلى رصد جميع اإلستمارةهدفاإلنجابية، ت

:التاليةالتصنيفات 

ل المعبرة باعتماد الئحة األفعاواإلقتصاديالنفسي، الجسدي، الجنسي : أشكال العنف▪

عن العنف

الشريك وغير الشريك: مرتكب العنف▪

األسرة، مكان العمل أو الدراسة، األماكن العامة: أماكن حدوثه▪

ي قد شهرا السابقة لالستجواب وخالل الحياة بما فيها األحداث الت12: فترات المرجع▪

تكون تعرضت لها المرأة خالل الطفولة

...لفةالكتردد العنف، درجة خطورته، عالقة القرابة بين المعنف والمرأة، التبليغ، ▪

كما تضم أجزاء خاصة بآراء وتصورات المرأة المرجعية حول العنف إلى جانب 

.ظروف إنجاز البحث
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تنظيم العمل بالميدان: الجوانب المنهجية

(2019يناير -2018نونبر)أشهر 4: تجميع المعطياتفترة▪

(ة)مراقب باحثات و 3فرق مؤلفة من :  الموارد البشرية▪

12سائقا و 32مراقبا و 32باحثة و 100: على المستوى الوطني

باإلضافة إلى المشرفين المركزيينجهويامشرفا 
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الجدول الزمني إلنجاز البحث

15

5المرحلة 

استغالل المعطيات و استخالص النتائج

2017دجنبر - شتنبر

2018يونيو  - 2017دجنبر

2019يناير  - 2018شتنبر

2019دجنبر - 2019فبراير 

2018غشت  - 2018يونيو 

1المرحلة 

دراسة التوصيات

وتجارب الدول

2المرحلة 

تقدير الكلفة-

دراسة الجوانب المنهجية و-

التنظيمية

اعداد وثائق البحث  -

التشاور مع مختلف المتدخلين-

مراجعة الملف المنهجي-

و التنظيمي

3المرحلة 

إنجاز البحث التجريبي-

الوثائق النهائية إعداد -

لتجميع وتنظيم العمل 

بالميدان

4المرحلة 

المراقبين والباحثينتكوين المشرفين،-

تجميع و تتبع العمل بالميدان-
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اعتبارات خاصة بالبحث 
إدراجهعنتجنبمعاألسرةمعالتمهيدياللقاءخاللالعنفكرذتفادي:تسميتهوالبحثتقديم▪

البحثعنوانفي

“العنف"كلمةاستعمالدونمناالستمارةأسئلةةصياغ▪

وأنهاللغايةهامةبهاستشاركالتيالمعلوماتبأنالمبحوثةتذكيروالمعلوماتسريةضمان▪

؛أخرياتونساءفتياتلمساعدةتستخدمسوف

والبحثعلىالمشرفةللفرقخاصتكوينتوفيريلزممماوالباحثاتالمبحوثاتسالمةضمان▪

رادأفباقيعنالمستجوبةعزل:المخاطرمنقدربأقلمهمتهمإكمالأجلمنبعنايةاختيارهم

.بالمقاطعةغيرهمأواألسرةأفرادمنأحدقامإذاالنقاشموضوعوتغييراألسرة
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البحثاكراهات

المستهدفات؛النساءسناختيار▪

النفسي؛العنفوتأطيرتعريف▪

نفالعأوالجنسيالعنفخاصةالعنفمظاهرلبعضالناقصالتصريح▪

أويةسوسيوتقافأوعقائديةالعتباراتالحميمالصديقطرفمنالممارس

؛...منتقاالامنفلخوابسبب

االلكتروني؛التحرشحولأسئلةإدماجإلىالحاجة▪

فةتكلحسابمجالفيخاصةالقدراتوتعزيزالتقنيالدعمإلىالحاجة▪

.العنف
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شكرا على انتباهكم ومرحبا بكم في بلدكم 
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