البحث الوطني حول العنف لدى
النساء والرجال 2019
لمــاذا البحــث حــول العنــف لــدى النســاء
والرجــال
•إبراز املحددات اإلجتامعية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي؛
• قيــاس معــدل انتشــار العنــف ضــد املــرأة حســب نــوع العنــف وحســب
مجــال حدوثــه عــى املســتوى الوطنــي والجهــوي و حســب املميــزات
الدموغرافيــة والسوســيواقتصادية ســواء للضحايــا أوملرتكبــي العنــف؛
•تقييــم حــدة وطــول الفــرة الزمنيــة التــي تتعــرض فيهــا الضحايــا ألعــال
العنــف؛
•رصــد مواقــف الضحايــا اتجــاه العنــف وتحديــد مســتوى وطبيعــة ردود
أفعالهــن (الترصيــح للســلطات الرســمية واملنظــات غــر الحكوميــة واملشــاركة
مــع اآلخريــن )...؛
•تحليــل تصــورات الضحايــا إللقــاء الضــوء عــى مواقــف اجتامعيــة وثقافيــة
معينــة تجــاه العنــف؛
•تقييــم التكلفــة اإلجتامعيــة للعنــف ضــد املــرأة مــن خــال آثــاره عــى الضحايــا
وأطفالهــن وعــى املجتمــع ككل (اآلثــار عــى الصحــة البدنيــة والعقليــة والهــدر
أو الفشــل املــدريس والتامســك االجتامعــي)؛
•تقديــر التكلفــة اإلقتصاديــة للعنــف واملرتبطــة بآثــاره املبــارشة أو غــر املبــارشة
عــى األفـراد واألرس وكذلــك عــى املجتمــع.

استعماالت البحث
•االستجابة ألهداف التنمية املستدامة املرتبطة بالعنف؛
•توجيــه أصحــاب القــرار مــن حيــث اســتهداف اإلجــراءات الوقائيــة
والحامئيــة للحــد مــن انتشــار العنــف ضــد املــرأة؛
•بنــاء قاعــدة للمعطيــات حــول العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي
قابلــة للمقارنــة مــع باقــي الــدول؛
•املســاهمة يف توفــر معطيــات رضوريــة لوضــع ميزانيــة تســتجيب للنوع
االجتامعــي عــى مســتوى الــوزارات والقطاعات.

ماهي المنهجية المتبعة في البحث؟
اتخــذ البحــث منهجيــة كميــة ونوعيــة يف نفــس الوقــت تســتند إىل مقابــات
مبــارشة  ،مــن خــال اســتامرات  ،مــع عينــة مــن حــوايل  12000فتــاة وامــرأة
و  3000فتــى ورجــل ت ـراوح أعامرهــم بــن  15و  74ســنة  ،ميثلــون مختلــف
الفئــات السوســيو-اقتصادية و جهــات اململكــة؛
اإلســتامرات املوجهــة للنســاء املرجعيــات شــاملة ومصممــة بطريقــة تســهل
دراســة ظاهــرة العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ككل :انتشــاره وأشــكاله
وســياقاته ومحدداتــه واملواقــف تجاهــه وكــذا التصــورات الناتجــة عنــه فضــا
عــن اآلثــار اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة الناتجــة عنــه ســواء عــى الفــرد أواألرسة
أواملجتمــع ككل؛
تغطــي األســئلة املتعلقــة بانتشــار العنــف جميــع أعــال العنــف التــي تُرتكــب
ضــد النســاء والفتيــات حســب كل ســياق اجتامعــي (أو مــكان معيشــة) وتتعلق
بفــرة مرجعيــة جــد محــددة وذلــك لتوفــر مــؤرشات حــول مســتوى العنــف
الحــايل (خــال االثنــي عــر شــه ًرا الســابقة لالســتجواب) وكذلــك حــول تراكــم
أحــداث العنــف خــال الحيــاة الكاملــة للضحايــا.
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