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الفهرس

النساءضدالعنفمحاربةمجالفيالمغربمجهودات

2018والرجالالنساءلدىالحياةوقائعحولالوطنيالبحثعنموجزةنظرة

2018والرجالالنساءلدىالحياةوقائعحولالوطنيالبحثاستمارةمقارنة

لالسكواالمرأةضدالعنفقياساستبيانونموذخ
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مجهودات المغرب في مجال محاربة العنف ضد النساء
مستوىىعلالجنسينبينالعالقةفيالتوازنإلعادةالموادمنكبيرحيزإدراج:الدستوريالمستوىعلى

الحكوميةوالبرامجالدستور

الطالقطلبكحقحقوقعدةالمرأةيعطي(2005)سرةاالمدونةضمنقوانين:التشريعيالمستوىعلى

فياعتمدالذي،(103.13رقمالقانون)المرأةضدالعنفوقانونثانيةالزواجعندحتىاألطفالورعاية

المعتمد19.12رقم)المنازلفيالعامالتقانون(2018شتنبر13يومالتنفيذحيزودخل2018فبراير

.إلخ،(2018أكتوبرالتنفيذحيزدخلوالذي2017غشتفي

المدنيالمجتمعمنظماتتشجيعخاللمناالجتماعيالنوعفيالمساواةمأسسة:المؤسساتيالمستوىعلى

لوطنياوالمرصداإلعالموسائلفيالمرأةصورةلتحسينالوطنيالمرصدوانشاءالمرأةبحقوقللنهوض

2017عامفيالتمييزأشكالجميعومكافحةللتكافلهيئةوإنشاء2015سنةالمرأةضدالعنفلمكافحة

تحسيسيةبحمالتالقيامالعنف،ضحاياللنساءالقانونيوالتوجيهاالستماعمراكزدعم

إحصاءدورية،وطنيةبحوثإجراءعبرالظاهرةبهذهالمتعلقةالبياناتقاعدةتوسيع
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العنف ضد المغربية في مجال البحوث حول التجارب 
النساء

المنجز الفتيات والنساءالوطني حول وقائع الحياة لدى البحث : التجربة األولى

2009سنة 

لمتوقع اوالرجالالبحث الوطني حول وقائع الحياة لدى النساء: التجربة الثانية

2018إنجازه أواخر سنة 
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لماذا البحث حول العنف ضد النساء والرجال

واءسحدعلىالمدنيوالمجتمعالعموميةالسلطاتطرفمنالملحةحاجةالتلبية

االجتماعيالنوعلمؤشرات

الظاهرةهذهتطوروتتبعلرصدومحينةدوريةمؤشراتتوفير

(خامسالالهدف)المستدامةالتنميةأهدافمؤشراتالحتسابدقيقةمعطياتتوفير

والدوليالوطنيالصعيدعلىمقارنتهايمكناالجتماعيالنوعحولمؤشراتتوفير

5

[1] The Adult population covered is 18-64 years.
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البحث الوطني حول وقائع الحياة لدى النساء والرجال 

2018
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2018األهداف الرئيسية لبحث 

عنوحسبالمغربيالمجتمعفيالرجلوضدالمرأةضدالعنفانتشارمعدلقياس

ماكنأاألسري،الوسط)حدوثهمكانوحسب(واقتصاديونفسيوجنسيجسدي)العنف

؛اإلقامةمكانوحسبالوطنيالمستوىعلىوذلك(...العامةاألماكنوالدراسة،العمل

لنوعاعالقةعلىمبنيةالرجل/المرأةلهتتعرضالذيالعنفألنواعتصنيفبناء

االجتماعي

ايا العنف  واالجتماعية واالقتصادية للنساء والرجال ضحالديموغرافيةتحديد الخصائص 

مما يساعد على تحديد العوامل التي قد تحميهما أو تعرضهما للعنف  

نف وعالقة التعرف على الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لمرتكبي الع

قرابتهم بالضحية

تحديد وتيرة العنف الممارس ضد المرأة وضد الرجل ودرجة خطورته 

ي تتحملها الضحية تقييم التكلفة االقتصادية واالجتماعية المباشرة وغير المباشرة للعنف الت

أو أسرتها/و
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أهداف أخرى
:رصد

آثار العنف على الصحة البدنية والنفسية للمرأة المعتدى عليها

...( صحية، نفسية، اجتماعية)آثار العنف على األبناء 

درجة التفاعل، إنكار : آراء وتصورات المرأة والرجل لظاهرة العنف

إحساس بالمسؤولية/أو تبرير أعمال العنف/أوصمت و تقبل و

أن للشكوى إلى من تلج: اعل النساء مع الوضع عند تعرضهن للعنففتةكيفي

العائلة ، األصدقاء، الجيران ، السلطات المعنية ، )؟ او لطلب الحماية

مستوى ثقتهن بمحيطهنومدى ..( الجمعيات، مراكز االستماع 

من شأنها درجة إلمام النساء بالقوانين والتدابير المتخذة في هذا المجال والتي

وقاية المرأة  وحمايتها من العنف
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اإلطار المرجعي للبحث

ومنظمةالمتحدةاألمملدىاإلحصاءاتقسموتوصيات(guidelines)توجيهات

النساءضدبالعنفالمتعلقةالمعطياتتحيينولتجميعالعالميةالصحة

المرأةضدالعنفلقياسالدوليةالتجارب

الرجلضدالعنفلقياسالدوليةالتجارب

.2009النساءضدالعنفحولالوطنيللبحثالمغربيةالتجربة

9



www.hcp.ma

نف االعتبارات المنهجية والتنظيمية للبحث الوطني  حول الع
ضد النساء والرجال
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2018لدى النساء والرجال لبحث الوطني حول وقائع الحياة لالجوانب المنهجية 

11

سنة ينتمون إلى أسر 74و15النساء والرجال ما بين 

اعتيادية مقيمة

الفئة المستهدفة

(  النساء)أسرة 12000

(الرجال)أسرة 6000

حجم العينة

2019مارس -2018دجنبر  فترة تجميع المعطيات

اللوحة االلكترونية :طريقة تجميع المعطيات
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استمارات البحث: الجوانب المنهجية

-وسيووالسوالثقافية يمغرافيةدستخالص الخصائص الالهدف ت: استمارة األسرة

، و تضم المبحوثأو الرجل اقتصادية ألفراد األسرة التي تنتمي إليها المرأة المبحوثة 

:الفصول التالية

المبحوثة وخصائص محيطها الجغرافيتحديد موقع األسرة: 0الفصل 

ألفراد األسرةديمغرافية-السوسيوالمميزات :1الفصل 

ثقافية  ألفراد األسرة-السوسيوالمميزات : 2الفصل 

تحديد نوع النشاط3الفصل 

ظروف السكن: 4الفصل 

االستفادة من المصالح والتجهيزات الجماعية: 5الفصل 

اختيار المرأة المبحوثة:6الفصل 
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استمارات البحث: الجوانب المنهجية

مبحوثة أشكال وأنواع العنف الذي قد تكون الجميع هدف تجميع المعلومات حول ت: المرجعيين المرأة والرجل استمارة

:و تضم الفصول التاليةلهاتعرضأو المبحوث قد 

أو المبحوثللمبحوثةالزواجيةالحالة :1الفصل

(ة)أو األخير(ة)الحالي( ة)الخطيب)(ة)الزوجمعلومات حول : 2الفصل

(الرجل المبحوث)معلومات حول المرأة المبحوثة:3الفصل

(الحالة الصحية للرجل)الحالة الصحية للمرأة المبحوثة :4الفصل

واستعمال وسائل تنظيم األسرةالصحة اإلنجابية: 5الفصل

(األسئلة مخففة بالنسبة للرجل)( ة)الحالي أو األخير( ة)الخطيب(/ة)عنف الزوج: 6الفصل

((ة)الخطيب(/ة)غير الزوج)المعارف عنف ممارس من أشخاص آخرين من المحيط العائلي أو من : 7الفصل

...المواصالتالشارع، : عنف ممارس في أماكن الدراسة أو العمل أو في األماكن العامة: 8الفصل

األحداث التي قد تكون تعرضت لها المرأة أو الرجل خالل الطفولة: 9الفصل

حضانة األبناء في األسر المطلقة:10الفصل

استفادة المرأة من االرث: 11الفصل

آراء وتصورات عامة حول العنف: 12الفصل
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مجال وقوع العنف و مرتكبيه وأنواعه

14

نوع العنف حسب مجال وقوعه مرتكبي العنف المجال

-جنسي -جسدي -نفسي 

اقتصادي 

(  ة)الحميم( ة)أو الصديق( ة)أو الخطيب( ة)الزوج

((ة)أو السابق( ة)الحالي)

العالقة الزوجية 

أو االرتباط

جنسي-جسدي -نفسي الوالدين، اإلخوة، زوج األم أو زوجة األب، والدي أو 

إخوة الزوج أو الخطيب، المعارف، األصدقاء  أو 

األقارب،

األسرة أو العائلة أو المعارف

ي جنس-جسدي -( التمييز)-نفسي  دمةأو طالبوا الخالزبناءالزمالء، الرئيس، المرؤوس، العمل

جنسي -جسدي -نفسي  األساتذة، الطاقم اإلداري، الزمالء الدراسة أو التكوين

جنسي-جسدي -نفسي  ...شرطةالخدمات، مقدمواغرباء، أصدقاء، معارف، ة الحياة العامة واألماكن العمومي

والمواصالت العمومية
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فترات المرجع

:تم تحديد عدة فترات مرجعية 

هرا األخيرةش12

رة طيلة فترة االرتباط وطيلة فترة العمل و طيلة فت) شهرا األخيرة 12قبل 

(التمدرس

(سنة إلى اآلن15منذ )شهرا األخيرة 12قبل 

بالنسبة للجسدي و الجنسي :سنة15أي قبل بلوغ فترة الطفولة
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نف المقارنة بين البحث و االستبيان فيما يتعلق بالجزء الخاص بالع
ضد المرأة

16

االختالف التطابق

- هيمتبني نفس التعاريف و المفا اإلطار المرجعي

- نفس فترات المرجع فترات المرجع

ل من الزوار المقيمين ألقباستثناء 

أشهر إذا لم تكن لهم نية بذلك6

رية سنة تشمل الفئة العم74–15

موضوع االستبيان

الفئة المستهدفة
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نف المقارنة بين البحث و االستبيان فيما يتعلق بالجزء الخاص بالع
ضد المرأة

اإلضافات التطابق االختالف القسم

:عنأسئلة

ا، مع الوالدين مع)المبحوثة نشأة * 

(مطلقين، مع آخرين

اتخاذ القرار بين الوالدين•

شأةالعنف بين الوالدين أو أسرة الن•

تفاعل محيط السكن مع العنف•

االنخراط في أنشطة اجتماعية أو •

اك سياسية وأسباب المنع إذا كان هن

منع

جميع األسئلة مدرجة - القسم الثالث 

ةخلفية المبحوث

هل للزوجة أو للزوج أبناء من •

أزواجهم السابقين

هل يعيشون معهم•

هممصدر للخالف بينهل يشكلون•

مدة االرتباط بالشريك السابق•

سبب الطالق أو االنفصال•

باقي األسئلة كلها

مدرجة

نسأل عن اإلقامة مع رجل في إطار ال: 115س•

غير شرعي بل نسأل هل هي على عالقة جدية مع 

رجل ما

ال نسأل عن عدد 120و119و118س •

الزوجات للشريك سابقا وحاليا

مرأة نسأل فقط هل الشريك الحالي متزوج حاليا من ا

أخرى وهل طلب موافقتها على هذا الزواج 

القسم الرابع 

العالقة بالزوج

أو الشريك

17
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د المقارنة بين البحث و االستبيان فيما يتعلق بالجزء الخاص بالعنف ض
المرأة

اإلضافات التطابق االختالف القسم

عن التغطية الصحيةأسئلة•

مدى االستقرار في العمل•

أسئلة مفصلة عن الدخل الحتساب•

تكلفة العنف

باقي األسئلة 

مدرجة

ال نسأل عن امتالك : 128س

ال األدوات المنزلية الكبيرة و

عن االدخار 

ن عنسأل بالتدقيق: 129س

عمل المرأة

يالوضع المال:  القسم الخامس

أضيفت أسئلة أخرى حول

حرية الحصول على خدمات-

الصحة اإلنجابية

أسباب عدم الحصول عليها-

ملاستعمال وسائل منع الححرية-

حرية اإلنجاب-

أسباب االجهاض، من وما تسبب-

في ذلك؟ 

ترة الحملفاثناء فالعن-

جميع األسئلة 

مدرجة

- الصحة :القسم السادس

العامة والصحة االنجابية

والصعوبات
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د المقارنة بين البحث و االستبيان فيما يتعلق بالجزء الخاص بالعنف ض
المرأة

19

اإلضافات التطابق االختالف القسم

عالقة القرابة بالشريك*

والمخدراتتعاطي الكحول*

كل األسئلة 

مدرجة 

لة إضافة أسئلة  مفص: 507س 

ريكحول النشاط االقتصادي للش

مع تحديد الفترة المرجعية 

سؤال عن الدخل االجمالي * 

للشريك

ة عن خلفي:القسم السابع

الشريك الحالي/الزوج 

أو األخير

إضافة أسئلة حول تصورات ظاهرة العنف، حول 

قائية وتدابير الوالتفاعل من طرف اآلخرين، قوانين

والحماية 

كل األسئلة 

مدرجة

- : القسم الثامن

وجهات النظر/األراء

إضافة سؤال عن أسباب الشجار االعتيادية* 

أخرى من أعمال العنف إضافة أنواع: 703س* 

النفسي

و إحساسهاأسئلة عن ردة الفعل المباشرة للمرأة•

إلى من تلجأ/ األخرينعن المشاركة مع •

عن التبليغ أو عدمه•

...الخدماتعن الرضى/التبليغأسباب عدم •

لة باقي األسئ

مدرجة

السؤال غير المدرج

حول الخوف من 710س•

الزوج حاليا 

:  القسم التاسع

الشريكة/الزوجة

الشريك/والزوج 
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بالعنف المقارنة بين البحث واالستبيان فيما يتعلق بالجزء الخاص
ضد المرأة

اإلضافات التطابق االختالف القسم

شهرا األخيرة12عدد مرات اإلصابات خالل  ة باقي األسئل

مدرجة

أنواع أخرى من اإلصاباتإضافة: 803س

:تدرجاألسئلة التي لم 

عدد المرات التي احتاجت فيها الضحية•

للرعاية صحية

ى عدد الليالي التي قضتها بالمستشف•

:  رالقسم العاش

اإلصابات

اء حسب في أجزبالنسبة لهذه التجارب فقد تم فصلها

:كالتاليمجال ارتكاب العنف وذلك 

العنف بأنواعه الممارس داخل المحيط األسري * 

والعائلي والمعارف والجيران

إضافة أسئلة عن )العنف الممارس في أماكن العمل•

...(التدريبالتمييز من حيث الترقية، األجر، 

العنف الممارس في المدارس•

العنف الممارس في األماكن العمومية•

العنف الممارس في وسائل النقل•

مع ذكر جنس المعتدي، عالقته بالضحية ومكان 

االعتداء  

ة باقي األسئل

كلها مدرجة

:تدرجاألسئلة التي لم 

بخصوص آخر مرة أرغمت 1008aس* 

فيها الضحية على الجماع

هل تم إعطاء الضحية أية 1008gس •

أدوية لمنع الحمل

1024س  • ; 1005c حول أو مرة

لممارسة الجنس

القسم الحادي

تجارب: عشر

أخرى عنف 

غير )

(الشركاء

مدرجة استكمال 

المقابة
20
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لبحث الوطني حول وقائع الحياة لدى النساء والرجال جديد ا
2018

مقاربة العنف من منظور النوع االجتماعي لدى الرجال

لها ضحايا العنف احتساب الكلفة االجتماعية واالقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعنف التي يتحم

:وأسرهم عبر 

انونية الصحة، الخدمات الق)المصاريف مقابل الخدمات المؤدى عنها : التكلفة المباشرة الملموسة •

...(والمؤسساتية، النفقات الناتجة عن الخروج من بيت الزوجية، شراء ممتلكات متلفة 

ريكها عن خسارة الدخل مقابل العمل نتيجة تغيب الضحية أو ش: التكلفة غير المباشرة الملموسة •

، (و األبناءسواء الضحية أ)العمل، خسارة مصاريف التعليم بسبب التغيب عن المدرسة أو الجامعة 

...،المصاريف الناتجة عن التوقف عن األعمال المنزلية واللجوء إلى أشخاص آخرين بمقابل

...ة بالنفساأللم، المعاناة،الخوف، تراجع جودة الحياة، فقدان الثق: التكلفة المباشرة غير الملموسة•

النفسية لمشاكل ا)اآلثار النفسية على الضحايا و على األطفال : التكلفة غير المباشرة غير الملموسة•

...(والتراجع الدراسي
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مقارنة مع طريقة احتساب التكلفة في التجربة المصرية

ات المستأجر)المشتغالت احتساب الدخل من العمل بالنسبة لكل النشيطات 

الت والمتعلمات وليس المستأجرات فقطغوالمستقالت والمش

حدة احتساب التكلفة ألشد حدث وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع العنف على

عنف وليس فقط أشد حدث بالنسبة لكل أنواع الةحدلكل مجال على وبالنسب 

(حدثأول وثاني اشد )ةمجتمع

22



www.hcp.ma

شكرا على انتباهكم
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