
استعماالت البحث  
االستجابة ألهداف التنمية املستدامة املرتبطة بالعنف؛	 

ــة 	  ــراءات الوقائي ــتهداف اإلج ــث اس ــن حي ــرار م ــاب الق ــه أصح توجي

ــرأة؛ ــد امل ــف ض ــار العن ــن انتش ــد م ــة للح والحامئي

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.

البحث الوطني حول العنف لدى 
النساء والرجال 2019

النســاء  لــدى  العنــف  البحــث حــول  لمــاذا 
والرجــال 

إبراز املحددات اإلجتامعية للعنف القائم عى النوع االجتامعي؛	 

ــب 	  ــف وحس ــوع العن ــب ن ــرأة حس ــد امل ــف ض ــار العن ــدل انتش ــاس مع  قي

املميــزات  الوطنــي والجهــوي و حســب  املســتوى  مجــال حدوثــه عــى 

العنــف؛ أوملرتكبــي  للضحايــا  ســواء  والسوســيواقتصادية  الدموغرافيــة 

ــامل 	  ــا ألع ــا الضحاي ــرض فيه ــي تتع ــة الت ــرة الزمني ــول الف ــدة وط ــم ح تقيي

ــف؛ العن

رصــد مواقــف الضحايــا اتجــاه العنــف وتحديــد مســتوى وطبيعــة ردود 	 

أفعالهــن )الترصيــح للســلطات الرســمية واملنظــامت غــر الحكوميــة واملشــاركة 

ــن ...(؛ ــع اآلخري م

ــة 	  ــة وثقافي ــف اجتامعي ــى مواق ــوء ع ــاء الض ــا إللق ــورات الضحاي ــل تص تحلي

ــف؛ ــة تجــاه العن معين

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 األفــراد واألرس وكذلــك عــى املجتمــع.



روابط نشر النتائج الرئيسية

ماهي المنهجية المتبعة في البحث؟

ــات  ــة يف نفــس الوقــت تســتند إىل مقاب ــة ونوعي ــة كمي اتخــذ البحــث منهجي
ــاة وامــرأة  ــة مــن حــوايل 12000 فت ــارشة ، مــن خــال اســتامرات ، مــع عين مب
ــف  ــون مختل ــنة ، ميثل ــن 15 و 74 س ــراوح أعامرهــم ب ــى ورجــل ت و 3000 فت

ــة؛ ــات اململك ــيو-اقتصادية و جه ــات السوس الفئ

ــهل  ــة تس ــة بطريق ــاملة ومصمم ــات ش ــاء املرجعي ــة للنس ــتامرات املوجه اإلس
دراســة ظاهــرة العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ككل: انتشــاره وأشــكاله 
ــه فضــا  ــه واملواقــف تجاهــه وكــذا التصــورات الناتجــة عن وســياقاته ومحددات
ــرد أواألرسة  ــه ســواء عــى الف ــة الناتجــة عن ــة واإلقتصادي ــار اإلجتامعي ــن اآلث ع

ــع ككل؛ أواملجتم

تغطــي األســئلة املتعلقــة بانتشــار العنــف جميــع أعــامل العنــف التــي تُرتكــب 
ضــد النســاء والفتيــات حســب كل ســياق اجتامعــي )أو مــكان معيشــة( وتتعلق 
ــك لتوفــر مــؤرشات حــول مســتوى العنــف  ــة جــد محــددة وذل بفــرة مرجعي
الحــايل )خــال االثنــي عــر شــهرًا الســابقة لاســتجواب( وكذلــك حــول تراكــم 

أحــداث العنــف خــال الحيــاة الكاملــة للضحايــا.
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