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  : شركاء املشروع
حاليًا مع املنظمات غري احلكومية يف  Mobilising for Rights Associates " مرا"تعمل منظمة 

املمارس اجلنسي العنف كيفية تعامل السلطات العمومية مع حول   عملي- حبثمناطق خمتلفة من املغرب إلجراء 
   .اجتاه النساء باملغرب

   :اجلمعيات الشريكة يف هذا الربنامج هي
   مجعية أمل للمرأة و التنمية، احلاجب؛ �
  فيدرالية رابطة حقوق النساء، ورزازات؛ �
  مجعية النواة للمرأة و الطفل، شيشاوة؛ �
  مجعية تفعيل املبادرات، تازة؛ �

I. عملي-حبث: وصف املشروع 
 : البحث العملي موضوع •

وع هذا البحت هو تقييم كيفية تعامل السلطات العمومية مع ملفات موض
العنف اجلنسي و االغتصاب، ففي هذا البحت العملي ال نسعى ملعرفة آراء 
األشخاص املستجوبني حول العنف اجلنسي أو معرفة نفسية النساء ضحايا 

  .العنف اجلنسي أو خصائصهن االجتماعية و االقتصادية و التفافية و غريها

التحرش اجلنسي كما  ال يشمل بأي شكل من األشكال موضوع البحث�
  .لالغتصابال يتوقف على التعريف الوارد يف القانون اجلنائي 

  :توثيقالتعريف الرصد و  •

خمتلف املعنيني ذا (من مصدرها األساسي األمر يتعلق بتجميع املعطيات 
انطالقا من  بشكل مباشر و ليس من خالل البحث عن املعلومات) البحث

مصادر أو مراجع غري مباشر من قبيل قراءة يف إصدارات أكادميية حول 
  .حول املوضوع" اخلرباء"املوضوع، أو جتميع أراء بعض 

 
  .العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء:عملي_بحت

 ،العملي-دليل البحث

 .2019املغرب ماي 

  :تعريف العنف الجنسي

نعرف العنف اجلنسي و االغتصاب، 
العملي  -موضوع هذا البحث البحت

جنسي مثل االغتصاب أي فعل ": كالتايل
أو االعتداء اجلنسي أو أي اتصال غري 
مرغوب فيه من قبل أي شخص، بغض 
النظر عن عالقته بالضحية، يف أي مكان  
كان، دون موافقة حرة وطوعية من 

 ."الشخص اآلخر هلذا الفعل
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يتعلق األمر أيضا بتجميع املعطيات من خالل ملفات النساء ضحايا العنف اجلنسي سواء املتوفرة لدينا كجمعيات أو يف مجعيات 
ات، انطالقا من إعادة قراءة خمتلف الوثائق املتواجدة يف امللف من قبيل الشكاية، الشهادة الطبية، نسخة /أخرى أو لدى حمامني

  .احلكم، خمتلف املقاالت و غريها من الوثائق

 األهداف .1
تعزيز القوانني والسياسات واملمارسات الفعالة والشاملة اخلاصة بالعنف اجلنسي ضد النساء حبيث تكون كلها مبنية  •

لى مبادئ حقوق اإلنسان وذلك على الصعيدين الوطين واحمللي، نعززها عن طريق توثيق وحتليل كيفية تعامل الدولة ع
مع قضايا العنف اجلنسي ضد املرأة ووضع مقرتحات ملموسة قائمة على األدلة إلصالح القوانني واألنظمة ذات 

 الصلة؛
احلكومية واحملامني واجلهات الفاعلة التابعة للدولة من أجل حتديد  تعزيز األنظمة اتمعية احمللية عند املنظمات غري •

 وتطوير تعامل أفضل مع قضايا العنف ضد املرأة من طرف نظام العدالة وقطاع الرعاية الصحية والشرطة ونظرياا؛

الدولة يف كل ما واالستجابة الفعالة من لدن خمتلف مؤسسات ة يلشفافت اجلمهور املرتبطة باحملاسبة واقعاوتترسيخ  •
 .ءلنسايتعلق بقضايا  العنف ضد ا

 .األنشطة و املنتوج .2
البالد  جهاتمنظمات غري حكومية حملية من خمتلف  4بشراكة مع  سنوات، 3طيلة  "أةمر ا"منظمة  ستعمليف إطار هذا الربنامج 

  :إجناز األنشطة التالية من أجل
سي إجابة السلطات العمومية على العنف اجلن كيفية رصد وتوثيق لتكوين حوللحملية و ورشات وطنية  ةورش •

 .املمارس اجتاه النساء باملغرب

كيفية إجابة السلطات العمومية على العنف اجلنسي   رصد وتوثيقبشأن مجع املعطيات إجناز حبث عملي تشاركي و  •

 .املمارس اجتاه النساء باملغرب

كيفية إجابة   حول ألتشاركيالبحث العملي ليل نتائج كيفية جتميع و حتحول  لتكوين لحملية و ورشات وطنية  ةورش •

 .السلطات العمومية على العنف اجلنسي املمارس اجتاه النساء باملغرب

كيفية إجابة السلطات العمومية على العنف اجلنسي املمارس بشأن  إعداد و نشر تقارير حملية و تقرير وطين شامل  •

 .اجتاه النساء باملغرب

للسلطات و املرافعة من أجل إجابة فضلى  ألتشاركيندوات حملية لتقدمي نتائج البحث العملي و ندوة وطنية تنظيم  •

  .العمومية على العنف اجلنسي املمارس اجتاه النساء

II. العملي-اخلطوط التوجيهية للبحث 
 املنهجية .1

 ،نيمستهدف أشخاص مع يكلةمه شبهمعمقة و  مقابالتجمموعات نقاش بؤرية و  سننظم األبعاد، متعدد العملي-البحث هذا يف
  .أوسع مجهور أمام مفتوح اإلنرتنت عرب استطالع إىل باإلضافة
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 الوسائل المستعملة العدد المطلوب على األقل

استمارات خاصة بكل فئة مرفقة لهذا (

)الدليل  

المشاركين في مختلف األشخاص 

 البحث العملي

 المنهجية

 )النساء(اللقاءات الفردية  استمارة • لقاءا 30
 

النساء ضحايا العنف اجلنسي و  •
النساء البالغات من ( االغتصاب

سنة وما فوق و من  16العمر 
 )مناطق متنوعة

 مقابالت معمقة )1

 البؤريةجمموعات النقاش  استمارة • القاء 14
 

البالغات من  جمموعات النساء •
سنة وما فوق مع  16العمر 

خصائص اجتماعية، اقتصادية، 
 خمتلف و من مناطق ثقافية
  متنوعة

ليس بالضرورة النساء ضحايا ( •
 )العنف اجلنسي

  مجموعات نقاش )2

 

استمارة اللقاءات الفردية اخلاصة  • 10لقاءات إلى  5
 بقطاع األمن

الشرطة و الدرك و املساعدة  •
 االجتماعية

لقاءات مع المؤسسات  )3

 العمومية

استمارة اللقاءات الفردية مع النيابة  •  10لقاءات إلى  5
  العامة

و املساعدة ة العامة النياب •
  االجتماعية

  القضاة و املساعدة االجتماعية • استمارة اللقاءات الفردية مع القضاة  •  10لقاءات إلى  5

استمارة اللقاءات الفردية مع قطاع  •  10لقاءات إلى  5
 الصحة العمومية

العاملني يف (مهنيي الصحة  •
و املساعدة ) القطاع العام
  االجتماعية

 حمامني و حماميات • لقاءات الفردية  استمارة •  ياتحمام/حمامني 3
 هيئات خمتلفة 3من 

 لقاءات مع المحامين )4

مناذج   MRAسوف تصوغ منظمة غري حمدد
  .االستمارات من أجل املسح  عرب اإلنرتنت

نشكر املنظمات غري احلكومية الشريكة 
االستمارات املخصصة للمسح على نشر 

 .عرب االنرتنيت على أوسع نطاق 

 استطالع عبر اإلنترنيت )5 ملنظمات غري احلكوميةا •

ملفات مستفيدات سابقات  •  استمارة دراسة و حتليل امللفات  ملفات 50
 للجمعية ضحايا العنف اجلنسي

مستفيدات حاليا من  ملفات •
 االعتداءخدمات اجلمعية ضحايا 

 .اجلنسي
 ات لدى مجعيات أخرى ملف •
ملفات متوفرة مبكاتب  •

  ات/احملامني

لملفات مراجعة ا )6

المتواجدة أو المعروضة 

  على الجمعية
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 و املشاركني اتاستقطاب املشارك .2
االعتماد على خميلتهم و إبداعهم يف  على اجلميع شجعن. و ليس الئحة حمصورة مقرتحات فقط هو يلي ما أن مالحظة يرجى
  .ملغربضد النساء با اجلنسيالعنف  عن يقولونه ما لديهم سيكون الذين ين/اتاملشارك اختيار

 

  :مع النساء بالنسبة للمقابالت المعمقة •

عنف شريطة أن تكن قد تعرضن لل ،سنة و ما فوق 16البالغات من العمر  النساء مع ومناقشات مقابالت إجراء هنااملطلوب 
  ، )حسب التعريف أعاله(اجلنسي 

  

  مجموعات النقاش البؤرية •

 الاليت) اجلنسي االعتداءلسن ضحايا (سنة  16البالغات من العمر  اءالنس جمموعاتلقاءات مجاعية مابني  إجراء هنااملطلوب 
  .خبصوص كيفية تعامل السلطات العمومية خبصوص ملفات العنف اجلنسيعن ما تعرفن  عام بشكل تحدثنت أن هنميكن

  .)على مناطق أخرى باإلضافة للمنطقة حيث تتواجد مجعيتهم االنفتاحنشجع اجلمعيات الشريكة على (
  :بني االحتماالت املمكنةمن  �

  
  ؛أو مراكز استماعكم النساء املستفيدات من براجمكم �
 تلميذات أو طالبات يف الثانويات و الكليات �
 النساء املستفيدات من برامج مجعيات أخرى أو مراكز استماع أخرى �
 .ات الذين تشتغلون معهم/نساء موكالت للمحامني �
 .سج، بتهمة الفساد على اثر التبليغ باالعتداء اجلنسي الذي تعرضن لهالنساء السجينات أو اللوايت سبق هلن أن  �

  .)نشجع اجلمعيات الشريكة على االنفتاح على مناطق أخرى باإلضافة للمنطقة حيث تتواجد مجعيتهم(
  

  :مع المؤسسات العموميةمن أجل المقابالت  •

هنا يتعلق األمر . النساء ضداجلنسي  العنف مع شرةمبا بطريقة يتعاملون الذين األشخاص ت معمقابالتنظيم  املطلوب هنا
 :ب

 )املساعدات االجتماعيات إن وجدن و شرطيات و شرطيني( الدركو  الشرطة �
 )و املساعدات االجتماعيات إن وجدندركيني (  الدرك �
 )و املساعدات االجتماعيات إن وجدنقضاة احلكم، قضاة التحقيق، ( القضاة �
 )و املساعدات االجتماعيات إن وجدنأو نوام، /أو نوام، وكالء امللك و/مني للملك ووكالء العا(  النيابة العامة �
األطباء مبختلف التخصصات املعنيني بالعنف اجلنسي، ) العاملني يف املستشفيات العمومية.ةالصح مهنيي �

  )و املساعدات االجتماعيات إن وجدنين، /املمرضات
  .)على مناطق أخرى باإلضافة للمنطقة حيث تتواجد مجعيتهمنشجع اجلمعيات الشريكة على االنفتاح (
  

ال . اجلنسي االعتداء حاالت معمباشرة  جتارببأن األشخاص الذين سنقابلهم هلم  املقابلة إجراء قبل التحقق األفضل من�
  .وحقيقية مباشرة معرفة دون ،بشكل نظري إال الشخص يتحدث ال حيث مقابلة نريد
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 :المحاميات/المحامين من أجل المقابالت مع •

املطلوب . (ن أن تابعوا ملفات خاصة بالعنف اجلنسي و االغتصاب/حمامني حماميات سبق هلم ت معمقابالاملطلوب هنا تنظيم 
  ) لقاءات على األقل على أن يكون كل لقاء مع حمامي من هيئة خمتلفة 3تنظيم 

  

 .من أجل مراجعة الملفات المتواجدة بالجمعية •

لكل ملف  استمارةحبيث تستخدم من أجل تفريغ خمتلف امللفات املتوفرة بأرشيف اجلمعية أو املركز  االستمارةاعتماد  املطلوب هنا
   .هاستخراج خمتلف املعطيات منمن أجل 

  :امللفات اليت نود دراستها هي
    

 خمتلف امللفات اليت تابعتها اجلمعية باملاضي و املتعلقة باالعتداء جنسي؛ �
بتتبع ت اليت ال زالت تتابعها اجلمعية أو املركز و اخلاصة بالعنف اجلنسي واالغتصاب حيث تقوم املكلفة خمتلف امللفا �

 امللف؛حسب تطور تطور امللف مع مأل االستمارة تدرجييا 
 خمتلف امللفات اليت تابعتها إحدى اجلمعيات أو املراكز األخرى يف املنطقة و املتعلقة باالعتداء جنسي؛  �
 .لفات املتواجدة مبكاتب احملامني الشركاء و األصدقاء اليت تابعوها يف املاضي خبصوص االعتداء اجلنسيخمتلف امل �
 

من أجل مراجعة و دراسة امللفات السابقة و املعروضة على اجلمعية من األفضل اعتماد على خمتلف الوثائق املتوفرة يف امللف، �
ختلف املؤسسات العمومية املعنية، من خالل ملاجلنسي  االعتداءافقتها للمرأة ضحية اعتماد املالحظات املباشرة للمرافقة أثناء مر 

  .ة الذي ينوب يف امللف/ند احملاميامللف، من خالل استكمال املعلومات من ع املرأة صاحبةاستكمال املعلومات من عند 

 توجيهات خبصوص املقابالت و جمموعات النقاش .3

  :على العموم

 فردية مع النساء و اللقاءات البؤرية على املكلفني بإجراء اللقاءات أن تكن نساء بالضرورة بالنسبة للقاءات ال •
على املكلفات باللقاءات الفردية و البؤرية أن تكن هلن دراية و معرفة مسبقة باملوضوع و سبل التعامل مع النساء ضحايا  •

، الشفقة "مل تقومي بأي شيء"تفادي اللوم : يلمع تفادي جمموعة من املالحظات و التعليقات من قب.العنف اجلنسي
 "إوا محدي اهللا هد الشي ايل وقع"التبخيس ..."ليست األوىل سبق أن حصل ألخريات"، املقارنة "قليب معاك" "مسكينة"

ما هذا مكتوب معندك " احلتمية، عدم التشجيع و االنسياق وراء السلبية و "هد الشي بزاف ...واو"يف اآلالم املغاالةأو 
  "يدير ت

و أهداف وع لمشرا اذاف هدهبأ جمموعات النقاش،ت لمقابالاء ابإجريقوم سشخص كل يتحكم أن لمهم امن  •

تنظيم نشجعكم على . الواردة يف االستماراتألسئلة وا ،اجلنسي كما هو وارد أعالهالعنف تعريف ، والعملي-البحث

  .بإجناز اللقاءات ستقمن وايتالل خمتلف الوثائق ما بني املنشطات لدراسة" تكويين"لقاء 
، واحدة تطرح األسئلة و األخرى تدون خالصات النقاش، البؤرية بتنشيط لقاءات اموعة عضوتانتكلف تمن املهم أن  •

 .على أن جيتمعوا فيما بعد من أجل تنقيح التقرير النهائي انطالقا من مالحظاما معا
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اء تعرضن العتداء جنسي ستجتمعن من أجل احلديث عن جتارن بل يتعلق بالنسبة للقاءات البؤرية فاألمر ال يتعلق بنس •
 . األمر مبجموعات نساء يناقشن ما تعرفنه خبصوص كيفية معاجلة السلطات العمومية مللفات العنف اجلنسي

 .التحدث بلغة مناسبة حسب كل شخص مستجوب ضمانا لفهمهم اجليد •
 .كما اجلماعية بسرية اللقاءات و عدم ذكر أمساء املستجوبني  يف اللقاءات الفردية اتطمأنة مجيع املشارك •
أن تكتب تقرير اللقاء مباشرة بعد  املرجوإن رفضوا . أو تسجيل اللقاء/يف بداية اللقاء اطلب اإلذن بتدوين مالحظات و •

 . انتهائه ضمانا لعدم نسيان أي شيء
" من"و استعمل األسئلة املفتوحة اليت تبدأ ب " ال"أو " منع"جتنب األسئلة املغلقة اليت تؤدي بالضرورة إىل اجلواب ب  •

 ".كيف"و " ملاذا"أو " مىت" "ماذا"
االحتفاظ على احلياد فاألمر يتعلق بلقاءات و (احرتم اإلجابات و ال حتاول أبدا التأثري فيها أو إبداء وجهة نظرك  •

 ).معطيام أو إقناعهم أو غريها جمموعات نقاش حيث يتجسد دورنا يف اإلنصات للمستجوبني و ليس تصحيح
اطرح األسئلة و خلص ما يقوله املستجوبون من أجل التأكد من الفهم اجليد و التقاط كل ما ذكروه و ما يودون قوله  •

 .بالفعل
 .تدعيم ما يذكرونه بأمثلة  حقيقية و واقعية ات/أطلب من املستجوبني •
تفاديا إلحراج هذا الشخص ضمن " احلوار التنائي"أو  ةواحد ةامرأتفادي الرتكيز على  املرجويف جمموعات النقاش  •

 .اجلماعة و تشجيعا ملشاركة اجلميع
إن كانت تنصحكم بلقاء أشخاص آخرين معينني قد يكونوا جد  ة/يف اية اللقاء، اطلب من الشخص املستجوب •

 .العملي هذا-مفيدين بالنسبة للبحث
استعمال العبارات اليت  و سؤال كل إجاباتحتديد  مع واملناقشات، قابالتللم مفصلة مالحظات ةباكتو تدوين  املهم من •

 أجريت الذين األشخاص إجابات مجيعاألمر ال يتعلق بتلخيص اللقاء بل تسجيل . استخدمت بالضبط ما أمكن ذلك
 .املقابالت معهم

  .مجموعات النقاش/في بداية اللقاءات

اليت نسعى  أألهدافو  -اجلنسي - العملي-البحثتوضيح ما يلزم حول موضوع  دميتق ،مناقشة أو مقابلة كل بداية يف املهم من

التعريف مع إعطاء تعريف شامل للعنف الذي نعمل عليه انطالقا من . العملي-من هذا البحث أيضالتحقيقها من هذا الربنامج و 
مع التأكيد على . كما هو وارد بالقانون اجلنائياملستجوبون حصريي تعريف العنف اجلنسي   لتفادي أن يبقى األشخاص الوارد أعاله

و ليس .االغتصابجابة السلطات العمومية كمؤسسات على العنف اجلنسي و التعرف أكثر على كيفية تعامل و إأن ما يهمان هو 
يت تتعرضن التعرف على اآلراء و النظريات خبصوص أسباب و أنواع العنف اجلنسي أو قراءات حول شخصية ونفسية النساء اللوا

  .للعنف اجلنسي

يف بداية اللقاء إلتاحة الفرصة و الوقت للمستجوبني أن يعربن بكامل احلرية عن قصتهن و  بشكل مفتوح العملي- البحث تصميم مت
  .عام و مفتوحهو سؤال  املقابالت يف األول السؤال فإن لذلك. جتارم بكامل احلرية

   .بأن يتحدثوا عن جتارم املقابالت معهم أجريت الذين األشخاص ودعوة الالسؤ  هذا طرح ،البداية يفإذن  الضروري من
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، من أجل التأكد من جتميع كل يف خمتلف التجارب حسب اجلهة املستجوبةالئحة التدقيق اجلزء التأين من االستمارة هو عبارة عن 
 لتحفيزا وأيضا من أجل التعمق أكثر هي   ،ياتاليت نود احلصول عليها يف هذا البحت، و تفادي العموم ،و التفاصيل املعطيات

  .أيضا على املزيد من الرتكيز و التفكري حول املوضوع

 .املعطيات معجب تقريرإرسال  تاريخ .4

سنحدده الحقا في مراسلة  في أجل أقضاهالنقاش املرجو أن ترسلوا إلينا التقرير بالنتائج النهائية للمقابالت و جمموعات 

  .بخصوص الموضوع

    .من أجل تفريغ االستماراتاملطلوب اعتماده التقرير منوذج  الحقا ليكمإسل سنر 
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 امللحقات
 :استمارات مفصلة إلجراء اللقاءات

  اإلعتداء الجنسياستمارة اللقاءات الفردية مع النساء ضحايا  .1

  المصالح األمن من شرطة و دركاستمارة اللقاءات الفردية مع  .2

  النيابة العامةاستمارة اللقاءات الفردية مع  .3

  استمارة اللقاءات الفردية مع مختلف المعنيين في المحكمة  .4

 استمارة اللقاءات الفردية مع مصالح الصحة العمومية .5

 استمارة مجموعات النقاش  .6

 المركز /استمارة مراجعة ملفات و أرشيف الجمعية .7
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 :..................................اسم اجلمعية    
  : ...............................ماللقاء الفردي رق

 النساء ضحايا العنف الجنسي –دليل اللقاءات الفردية 

  2019/ماي / العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء   المغرب 

  بطاقة التعريف 

 ات/قبل الشروع في المقابلة المرجو أخد حيزا من الزمن من أجل مناقشة النقاط التالية مع المشاركين

  

 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 التقديم قدم نفسك و قدم مجعيتك 

 
ة على ختصيصه حيزا زمنيا من أجل املشاركة يف هذه /اشكر الشخص املستجوب

 .املقابلة

 الشكر

تجاربهم المهنية الناتجة عن نود احلديث مع خمتلف الفاعلني العموميني خبصوص  

و  الممارس ضد النساء اشتغالهم المباشر على ملفات متعلقة بالعنف الجنسي
 :الذي نعرفه كالتايل

أي فعل جنسي مثل االغتصاب أو االعتداء اجلنسي أو أي اتصال غري مرغوب " 
فيه من قبل أي شخص، بغض النظر عن عالقته بالضحية، يف أي مكان كان، 

  ."دون موافقة حرة وطوعية من الشخص اآلخر هلذا الفعل
 السلطات العمومية مع أفعال العنف حول إجابة و تعاملنود أيضا التحدث 

الشرطة، الدرك، النيابة العامة، القضاة ، األطباء و   -نقصد هنا بالضبط  –هذه 
 .املساعدات االجتماعيات يف هذه القطاعات

 نظرة حول الموضوع

مشاركتكم يف هذه املقابلة هي تطوعية و ميكنك إائها يف أية حلظة يف حالة ما   
ميكنك ختطي أي أسئلة ال تريد . الرتياح أو أردت إاء احلوارإذا شعرت بعدم ا

 .اإلجابة عنها
و ذلك راجع ألننا . حوارنا قد يأخذ بعض الوقت ألنه لدينا العديد من التساؤالت

نويل أمهية قصوى لتجربتكم، كما نأخذ على حممل اجلد قضية االعتداءات اجلنسية 
ملتخذة يف هدا السياق من ألف إىل ياء من و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات ا

  .اد حلول إجيأجل التمكن من اقرتاح و 
 .ميكننا إجراء هذا احلوار يف لقاء واحد أو من خالل جمموعة لقاءات

 الموافقة
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 .ال توجد إجابات جيدة أو سيئة، حنن نريد فقط مساع خرباتك  
جل إصدار موقف أو إذا ما سألناك عن سبب قيامك بشيء ما، مثال، فليس من أ

 .حكم خبصوص هذا التصرف بل فقط من أجل الفهم اجليد لتجربتكم

 ليس هناك انتقاد ألحد

لن يتم اإلفصاح . كن مطمئنا أن مجيع املسامهات واملقابالت جمهولة اهلوية وسرية 
 .عن امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير النهائي

 السرية

بحت العملي من أجل التعرف بشكل جيد على طريقة حنن بصدد إجناز هذا ال 
 .تعامل خمتلف الفاعلني العموميني مع العنف اجلنسي املمارس ضد النساء

ونأمل أن تسهم النتائج يف حتسني حياة النساء، من خالل الرفع املعريف والوعي 
مبشكلة العنف اجلنسي ضد النساء ، فضًال عن تعزيز التدابري امللموسة من طرف 

 .جلهات الفاعلة العامة لالستجابة بفعالية هلذا العنفا

 األهداف

سنوات من أجل التشاور مع أكرب  3حنن نقوم بعملية متعددة اجلوانب على مدى  
 . عدد ممكن من األشخاص

العملي هو بشراكة مع أربعة منظمات غري حكومية يف جهات خمتلفة -هذا البحث
فردية وجمموعات نقاش بؤرية مع النساء حيث سيتم تنظيم مقابالت . من املغرب

  .واجلهات السلطات العمومية و بعض املعنيني اآلخرين

 

 كيفية االشتغال

مشاركتكم يف هذه الديناميكية الوطنية جد مهمة ، ستساعدنا على حتقيق  
 .األهداف املنشودة

 أهمية 

 أسئلة هل لديكم أية أسئلة قبل البداية؟ 
 ئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هناة أس/إذا كان للمستجوب
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  بطاقة المعلومات الديمغرافية
 

  .سيسمح لنا هذا اجلزء مبقارنة اإلجابات من خالل جمموعة متنوعة من اهلويات و الوضعيات الشخصية

  

  )1تلي قائمة اختيارات ، اختر (كيف تصف مكان إقامتك؟ 

 منطقة ريفية     مدينة صغرية                  جم مدينة متوسطة احل              مدينة كبرية

  )1اختر (ما هو عمرك؟ 

 سنة 39 - 30    سنة 29 - 21    سنة  20 - 18    سنة و ما حتت 17

 و ما فوق – 60    سنة 59 - 50    سنة 49 - 40

  )1تلي قائمة اختيارات، اختر (ما هو نشاطك الرئيسي؟ 

   دمةمستخ     ربة بيت     طالبة / تلميذة 

      عاملة    منتخبة      موظفة 

 عاملة يف اجلنس    مستقلعمل     عاملة يف الفالحة 

 _______________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 
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 تجارب العنف الجنسي: بطاقة الوقائع

  

إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي يعربن بكامل احلرية عن  يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل
تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء ( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة سرد املرأة لقصتها . قصتهن

 .).األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك
  

عرضة ارتكب ضدك شخص ما، فعال من أفعال العنف اجلنسي؟ اقعة أو وقائع حيث هل كانت هناك و  )1
  ؟ هل ميكن أن ختربين مبا حدث؟) يتم التذكري بالتعريف(العتداء جنسي كما هو حمدد يف التعريف أعاله 
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 تجارب العنف الجنسي: الئحة المراجعة و التدقيق

  

على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد 
شكرا لك على مشاركتنا هذه القصة، اآلن سوف أتأكد معك إن كنت قد استوعبت جيدا  القصة و أننا قد سجلنا مجيع " تقول ، 

 "التفاصيل  املهمة
ا للقصة، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل وضع عالمة بسرعة إذا كانت املستجوبة قد تطرقت من قبل هلده النقاط خالل سرده

   .  على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل
  
   )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(من كان مرتكب أو مرتكيب هذا العنف؟  )2

 صديقك/ خطيبك         زوجك السابق         زوجك 

 ائلة أو أصدقاء أحد األشخاص املذكورين سابقاع    صديقك السابق/ خطيبك السابق

 زميل يف العمل        رئيس يف العمل      عائلتك  أ�� أ��اد

 ممثل السلطة          زبون    شخص حتت مسؤوليتك يف العمل

        اجلامعة/ زميل يف مدرسة     اجلامعة/ مسئول أو مدرس املدرسة 

      شخص آخر من املعارف املهنية        جار

  جمهول/ ال أعرف من كان   .ر من املعارف الشخصيةشخص آخ

 ____________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 

يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت (لنتأكد معا من الوسيلة أو الوسائل اليت استعملها املعتدي ليخضعك إلرادته؟  )3
 ).تنطبق

  بريك عن عدم الرضا أو القبول؛مل يأخذ بعني االعتبار تع

 ؛.)املشرف ، األستاذ ، مسئول يف العمل، مسئول عمومي، ، إخل(اعتماد مكانة سلطة 

  وجود سالح؛       الوعود الزائفة؛/ الغش      اإلكراه؛/ الضغط اللفظي 

 ديد بالقتل؛        العنف اجلسدي؛      اإلكراه اجلسدي؛ 

 لقوة أو العنف اجلسدي؛التهديد باستعمال ا        اخلطف؛

 )يف هذه احلالة ، انتقل إىل السؤال التايل(مل أكن قادرة على التعبري عن املوافقة 

 _____________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 
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 )ت اليت تنطبقيرجى وضع عالمة يف مجيع املربعا( إذا مل تكوين قادرة عن إعطاء موافقتك يل سبب أو أسباب؟ )4

 املخدرات       الكحول     )سنة 18قاصر اقل من ( نظرا لسنك

 فاقدة الوعي أو نائمة    العجز البدين          العجز الذهين

 __________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 

 أين وقع هذا االعتداء؟  )5

 تكيف بيت عائل      يف بيت املعتدي        يف بيتك

  ة للمعتدي/يف بيت عائلة أو صديق    عند صديقة أو صديق لك

   الكلية/يف املدرسة        يف العمل

  يف احلقول        يف الشارع

   ---------------------------------------------------) يرجى التحديد(غري ذلك 

 مىت وقع هذا االعتداء ؟ )6

 سنوات  2-1ما بني     سنة واحدة - أشهر 6ما يقارب       أشهر األخرية 6خالل 

  سنوات 5منذ أكثر من       سنوات 5-2ما بني 

 االعتداءات قد تكرر، فبأية وثرية و أي معدل قد وقعت ؟/إذا كان هذا االعتداء )7

 عدة مرات يف األسبوع        مرة واحدة يف اليوم      عدة مرات يف اليوم

 مرة واحدة يف الشهر      عدة مرات يف الشهر      مرة واحدة يف األسبوع

 مرة واحدة يف اموع        مرة واحدة يف السنة      عدة مرات يف السنة

 االعتداءات قد تكرر، كم طالت من الزمن؟/إذا كان هذا االعتداء  )8

 أشهر 5 -أشهر 3      سنة واحدة -أشهر  6        أكثر من سنة

 اقل من أسبوع        اقل من شهر        شهرين–شهر 

 رة يف اموعم
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 األسئلة ال/نعم التفاصيل

 

 

  

هل كان هناك اتصال أو تواصل مع  )9
 االعتداء؟ قبلاملعتدي 

 

 

  

هل كان هناك اتصال أو تواصل مع  )10
 االعتداء؟ بعداملعتدي 
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ك؟ هل ، إن وجدت، بالنسبة لك وحلياتالنتائج، و العواقبهل ميكنك أن حتربيين كيف أثرت عليك هذه التجربة؟ ما هي  )11

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(؟ ما هي؟  أضرارعانيت أي 

 أضرار اجتماعية   أضرار جنسية      أضرار جسدية 

 أضرار نفسية ومعنوية   أضرار اقتصادية    أضرار عائلية 

  أعاين من أي ضررمل   أضرار مهنية أو مدرسية 

 -_____________________________________________ )يرجى التحديد(أضرار أخرى 

 هل ميكنك أن ختربيين كيف تفاعلت مع هذه االعتداءات؟ )12

 

 

 

 مباشرة بعدها؟

 

 

 

 

 

 يوم املوايل؟ال

 

 

 

 

 

 ألسابيع املواليةا
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  إجابة و ردود فعل المحيط :بطاقة الواقعة

. أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمرأة لكي تعرب بكامل احلرية عن قصتها ة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح منليف املرح
تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء األبيض ( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة سرد املرأة لقصتها 

ا مل تكن املستجوبة قد حتدثت مع شخص يف حالة ما إذ). مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك
 ).إجابة السلطات العمومية(يف حميطها فاملرجو إمالء األسباب ملاذا ال و االنتقال إىل اجلزء التايل 

 االعتداءات؟/هل حتدثت مع أي شخص يف حميطك العائلي أو املهين حول هذه االعتداء )13

 

 

 

هل ميكنك إخبارنا كيف  نعميف حالة 
 مت ذلك ؟

 

 

 

 

 

 ملاذا؟ النفييف حالة 
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 إجابة و ردود فعل المحيط: الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
نت قد استوعبت جيدا القصة و أننا قد سجلنا مجيع شكرا لك على مشاركتنا هذه القصة، اآلن سوف أتأكد معك إن ك" تقول، 

إذا كانت املستجوبة قد تطرقت من قبل هلده النقاط خالل سردها للقصة، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل " التفاصيل  املهمة
 .وضع عالمة بسرعة على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل

 )ة يف مجيع املربعات اليت تنطبقيرجى وضع عالم(مع من حتدثي يف حميطك ؟  )14
 عائلة أو صديق للمعتدي      صديق      أحد أفراد عائلتك

 اجلامعة / مسئول يف املدرسة     مسئول يف العمل         زميل يف العمل 

  منظمة غري حكومية

 ________________________________________________________غري ذلك يرجى التحديد

 ك عن رد فعلهم و جوام؟ما مدى رضا )15

 مستاءة.   غري راضية على اإلطالق    راضية نوعا ما    راضية    راضية جدا

 األسئلة التفاصيل

 

 

 

ماذا كان رد فعلهم؟  )16
 ماذا فعلوا؟

 

 

  

ما هي نتيجة ردود  )17
فعلهم و أجوبتهم 

 هذه؟

 

  

ما الذي كنت ترغبني يف احلصول  )18
 عليه كإجابة من جانبهم وكان ميكنه أن

 يكون أكثر فائدة؟
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  السلطات العمومية: بطاقة أولية

 .كمرحلة أوىل تتأكد املشرفة على االستجواب بأن املستجوبة قد بلغت السلطات العمومية خبصوص االعتداء

يف حالة نعم، و بعد حتديد ملن بالضبط بلغت املستجوبة من ضمن اخلانات التالية، املرجو االنتقال مباشرة إىل اجلزء  •
  .تعلق بالسلطة العمومية اليت جلأت هلا املستجوبةامل

 .يف حالة ال، و بعد إمتام اجلزء أسفله ميكنكم املرور إىل مالحظات االختتام و أن تنهوا هذا االستبيان •

  ؟)جهاز األمن، جهاز العدالة أو قطاع الصحة(هل أبلغت عن هذا االعتداء السلطات العمومية  )19
 

  :في حالة نعم

 )رجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبقي(من؟ ): أ( 19
  مصاحل الصحة العمومية  � النيابة العامة                 �الدرك                        �الشرطة                 �
  مساعدة اجتماعية�موظف عمومي               �القضاء                �

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 
 

  ملن توجهت يف البداية؟) : ب( 19

 مصاحل الصحة العمومية  � النيابة العامة                 �الدرك                        �الشرطة                 �
  مساعدة اجتماعية�موظف عمومي              �القضاء                 �

 ____________________________________________________)التحديديرجى (غريه 

 

 

 

 ما السبب؟ في حالة ال
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  إجابة مصالح الصحة العمومية: بطاقة بيانات الواقعة

 .االعتداءات الذي تعرضت له/ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد جلأت ملصاحل الصحة العمومية ارتباط باالعتداء
ملرحة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمرأة لكي تعرب بكامل احلرية عن يف هذه ا

تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء ( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة سرد املرأة لقصتها . قصتها
  ). افة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلكاألبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إض

 هل ميكنك إخبارنا مبا وقع بالضبط عندما جلأت ملصاحل الصحة العمومية خبصوص هذا االعتداء؟ )20

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما هي العراقيل و الصعوبات اليت واجهتك يف هذه املرحلة؟  )21

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلة؟ما هي نتائج تدخل و إجابة مصاحل الصحة العمومية يف هده املر   )22
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 إجابة مصالح الصحة العمومية: الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
ت جيدا القصة و أننا قد سجلنا مجيع شكرا لك على مشاركتنا هذه القصة، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعب" تقول، 

إذا كانت املستجوبة قد تطرقت من قبل هلده النقاط خالل سردها للقصة، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل " التفاصيل املهمة
 .وضع عالمة بسرعة على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل

 السؤال التفاصيل

هل كنت وحدك أم رافقك  )23 
 شخص ما؟

ىت توجهت ملصاحل الصحة م )24 
 العمومية ارتباطا باالعتداء؟ 

كم من الوقت يف اموع دامت  )25 
 هذه الزيارة األوىل؟

كم من مرة يف اموع توجهت  )26 
ملصاحل الصحة العمومية ارتباطا ذا 

 االعتداء؟ 

من هم األشخاص الذين قابلتهم  )27 
 بالضبط؟

 ما هي الفحوصات اليت أجريتها؟ )28 

 الج الذي تلقيتهما هو الع )29 

هل مت إخبارك بالفحوصات و  )30 
العالج الذي ستتلقينه؟ هل وافقت 

على القيام ذه الفحوصات و 
 العالج؟

ما طبيعة األسئلة اليت  طرحوها  )31 
 عليك؟

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها  )32 
الشهود، املعتدي، (على أآلخرين؟ 

 )اآلخرون
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 :هل ميكنك أن ختربينا عن الوثائق اليت حصلت عليها من طرف مصاحل الصحة العمومية )39

 طعت احلصول على الوثائق أم ال؟هل است

   ال   �   نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي كان عليك القيام به من أجل ): أ( 39 
 احلصول على هذه الوثائق؟

 كم من الوقت احتجت للحصول عليها؟): ب( 39 

 من سلمك إياها؟): ج( 39 

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 39 

ما طبيعة األدلة اليت قاموا  )33 
ما هي الوسائل اليت  بتجميعها؟

 استعملوها من اجل ذلك؟
ما هي املعلومات اليت زودوك ا  )34 

خبصوص حقوقك؟ و اخلدمات 
 املتوفرة؟

هل نسقوا أو تدخلوا لدى جهات  )35 
أخرى من أجل تسهيل لك الولوج 

 ملصلحة عمومية أخرى؟

هل كنت جمربة على أن تؤدي  )36 
 مقابل شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟ 

أو حلظات حيث هل هناك حلظة  )37 
أحسست فيها بالضغط عليك من 
أجل الرتاجع عن قضيتك؟ أو 

 أحسست باإلهانة؟ كيف؟
هل أخربك أحد عن إمكانية أن  )38 

تتابعي بتهمة الفساد؟ من؟ كيف؟ ملاذا 
 ؟)ما هدفه(أخربك بذلك 
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 ملاذا؟ حالة الفي 

 
 اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة عند مصاحل الصحة العمومية؟/هل توقف امللف  )40

 ال �        نعم �

  ما الذي كنت ترغبني يف احلصول عليه كإجابة من جانبهم وكان ميكنه أن يكون أكثر فائدة؟ )41
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ما مدى رضاك عن رد فعلهم و جوام؟ )42

 مستاءة .� غري راضية على اإلطالق  �    راضية نوعا ما�    راضية�  راضية جدا �

 يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اختذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ )43
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 المصالح األمنيةإجابة : بطاقة بيانات الواقعة

 .االعتداءات الذي تعرضت له/اءميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد جلأت للشرطة أو الدرك خبصوص باالعتد
يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمرأة لكي تعرب بكامل احلرية عن 

 تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة سرد املرأة لقصتها . قصتها
 ). األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك

  ملن بلغت هذا االعتداء بالضبط؟ )44
 الدرك �          الشرطة �

 هل ميكنك إخبارنا مبا وقع بالضبط عندما بلغت عن هذا االعتداء مصاحل األمن؟ )45

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  رحلة؟ ما هي العراقيل و الصعوبات اليت واجهتك يف هذه امل )46

  

 

 

 

 

 

 

 ما هي نتائج تدخل و إجابة الشرطة أو الدرك يف هده املرحلة؟ )47
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 إجابة المصالح األمنية : الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
ا لك على مشاركتنا هذه القصة، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت جيدا القصة و أننا قد سجلنا مجيع شكر " تقول، 

إذا كانت املستجوبة قد تطرقت من قبل هلده النقاط خالل سردها للقصة، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل " التفاصيل املهمة
  .املوايل وضع عالمة بسرعة على احلانة املالئمة و املرور للجزء

 السؤال التفاصيل

 مع من حتدثت بالضبط؟ )48 

 هل كنت وحدك أم رافقك شخص ما؟ )49 

مىت ذهبت ملصاحل األمن ارتباطا  )50 
 باالعتداء؟ 

كم من الوقت يف اموع دامت هذه  )51 
 الزيارة األوىل؟

هل كان هناك حبث خبصوص  )52 
 االعتداء؟

كم من مرة يف اموع توجهت ملصاحل  )53 
 ذا االعتداء؟  األمن ارتباطا

 ملن استمعوا بالضبط خالل حبثهم؟ )54 

 ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها عليك؟ )55 

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها على  )56 
 )الشهود، املعتدي، اآلخرون(اآلخرين؟ 

ما طبيعة األدلة اليت قاموا بتجميعها؟  )57 
ما هي الوسائل اليت استعملوها من 

 اجل ذلك؟
املعتدي؟ يف حالة هل كنت خائفة من  )58 

الدرك بذلك؟ /نعم هل أخربت الشرطة
 ما الذي قاموا به بالضبط؟
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  :طرف مصاحل األمن؟هل ميكنك أن ختربينا عن الوثائق اليت حصلت عليها من  )64

 (نسخة من الشكاية، نسخة من احملضر؟ غريها(هل حصلت على وثائق ما من عند مصاحل األمن؟ 

  ال   �   نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي كان عليك القيام به من أجل ): أ( 64 
 احلصول عليها؟

 كم من الوقت احتجت للحصول عليها؟): ب( 64 

 من سلمك إياها؟ ):ج( 64 

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 64 

ما هي املعلومات اليت زودوك ا  )59 
خبصوص حقوقك؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟
هل نسقوا أو تدخلوا لدى جهات  )60 

أخرى من أجل تسهيل لك الولوج 
 ملصلحة عمومية أخرى؟

هل كنت جمربة على أن تؤدي مقابل  )61 
 ما؟ كيف؟ ملاذا؟شيئا 

هل هناك حلظة أو حلظات حيث  )62 
أحسست فيها بالضغط عليك من 

أجل الرتاجع عن قضيتك؟ أو 
 أحسست باإلهانة؟ كيف؟

هل أخربك أحد عن إمكانية أن تتابعي  )63 
ملاذا  بتهمة الفساد؟ من؟ كيف؟ 

 ؟)ما هدفه(أخربك بذلك 
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 ملاذا؟ في حالة ال

  اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة عند الشرطة أو الدرك؟/هل توقف امللف  )65

 ال   �   نعم�
 يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اختذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ )66

  
 

  
  
  
  
  
  

  رضاك عن رد فعلهم و جوام؟ ما مدى )67

 مستاءة �  .غري راضية على اإلطالق �    راضية نوعا ما�    راضية�  راضية جدا �

 ما الذي كنت ترغبني يف احلصول عليه كإجابة من جانبهم وكان ميكنه أن يكون أكثر فائدة؟ )68
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 النيابة العامةإجابة : بطاقة بيانات الواقعة

 .االعتداءات الذي تعرضت له/انت املستجوبة قد جلأت للنيابة العامة خبصوص االعتداءميأل هذا اجلزء إذا ما ك
يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمرأة لكي تعرب بكامل احلرية عن 

تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء ( تها على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة سرد املرأة لقص. قصتها
 ). األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك

 هل ميكنك إخبارنا مبا وقع بالضبط عندما بلغت عن هذا االعتداء النيابة العامة؟ )69

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملرحلة؟ ما هي العراقيل و الصعوبات اليت واجهتك يف هذه ا )70

  
  

 

 

 

 

 

 ما هي نتائج تدخل و إجابة النيابة العامة يف هده املرحلة؟ )71
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 إجابة فعل النيابة العامة : الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
شكرا لك على مشاركتنا هذه القصة، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت جيدا القصة و أننا قد سجلنا مجيع  "تقول، 

إذا كانت املستجوبة قد تطرقت من قبل هلده النقاط خالل سردها للقصة، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل " التفاصيل املهمة
 .لجزء املوايلوضع عالمة بسرعة على احلانة املالئمة و املرور ل

 السؤال التفاصيل

 مع من حتدثت بالضبط؟ )72 

 هل كنت وحدك أم رافقك شخص ما؟ )73 

 مىت ذهبت ارتباطا باالعتداء؟  )74 
كم استغرق منك ذلك من الوقت يف  )75 

 اموع؟
كم من مرة يف اموع توجهت للنيابة  )76 

 العامة ارتباطا ذا االعتداء؟

 ملن استمعوا بالضبط خالل حبثهم؟  )77 

 ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها عليك؟ )78 

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها على  )79 
 )الشهود، املعتدي، اآلخرون(اآلخرين؟

ما طبيعة األدلة اليت قاموا بتجميعها؟  )80 
ما هي الوسائل اليت استعملوها من اجل 

 ذلك؟
هل كنت خائفة من املعتدي؟ يف حالة  )81 

ما نعم هل أخربت النيابة العامة بذلك؟ 
 الذي قاموا به بالضبط؟
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 هل ميكنك أن ختربينا عن الوثائق اليت حصلت عليها من طرف النيابة؟ )87

 )نسخة من الشكاية، نسخة من احملضر؟ غريها(لعامة؟ هل حصلت على وثائق ما من عند النيابة ا

  ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي كان عليك القيام به من أجل ): أ( 87 
 احلصول عليها؟

 كم من الوقت احتجت للحصول عليها؟): ب( 87 

 من سلمك إياها؟): ج( 87 

 ا؟ما هي املعلومات املتضمنة )ح( 87 

ما هي املعلومات اليت زودوك ا  )82 
 خبصوص حقوقك؟ و اخلدمات املتوفرة؟

هل نسقوا أو تدخلوا لدى جهات  )83 
أخرى من أجل تسهيل لك الولوج 

 ملصلحة عمومية أخرى؟
هل كنت جمربة على أن تؤدي مقابل  )84 

 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟

هل هناك حلظة أو حلظات حيث  )85 
فيها بالضغط عليك من أجل  أحسست

الرتاجع عن قضيتك؟ أو أحسست 
 باإلهانة؟ كيف؟

هل أخربك أحد عن إمكانية أن تتابعي  )86 
ملاذا أخربك بتهمة الفساد؟ من؟ كيف؟ 

 ؟)ما هدفه(بذلك 
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 ملاذا؟ في حالة ال

 

  اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة عند النيابة العامة؟/هل توقف امللف  )88

 ال   �     نعم�

 يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اختذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ )89

 

 
  

 

 

 

 

 

 ما مدى رضاك عن رد فعلهم و جوام؟ )90
 مستاءة �    .غري راضية على اإلطالق �    اضية نوعا مار �    راضية�  راضية جدا �

 ما الذي كنت ترغبني يف احلصول عليه كإجابة من جانبهم وكان ميكنه أن يكون أكثر فائدة؟ )91
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  المحكمةإجابة : بطاقة بيانات الواقعة

 .الذي تعرضت له االعتداءات/ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد التجأت للمحكمة خبصوص االعتداء
يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمرأة لكي تعرب بكامل احلرية عن 

تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء ( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة سرد املرأة لقصتها . قصتها
 ). ة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلكاألبيض مباشر 

 هل ميكنك إخبارنا مبا وقع بالضبط يف احملكمة خبصوص االعتداء الذي تعرضت إليه؟ )92

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما هي العراقيل و الصعوبات اليت واجهتك يف هذه املرحلة؟ )93

 

  

 

 

 
  

 

 

 ما هي نتائج إجابة احملكمة يف هده املرحلة؟ )94
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 المحاكم)الخدمات المقدمة(إجابة : الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
القصة و أننا قد سجلنا مجيع  شكرا لك على مشاركتنا هذه القصة، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت جيدا" تقول، 

إذا كانت املستجوبة قد تطرقت من قبل هلده النقاط خالل سردها للقصة، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل " التفاصيل املهمة
 .وضع عالمة بسرعة على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل

 السؤال التفاصيل

 مع من حتدثت بالضبط؟ )95 

 افقك شخص ما؟هل كنت وحدك أم ر  )96 

هل كانت هناك دعوى و مىت تقررت  )97 
 ارتباطا بتاريخ وقوع االعتداء؟

 

 كم استغرقت الدعوة يف اموع؟ )98 

 ملن استمعوا بالضبط أثناء اجللسات؟ )99 

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها عليك  )100 
 خالل اجللسات؟

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها على  )101 
 )خرونالشهود، املعتدي آل(اآلخرين؟ 

ما طبيعة األدلة و احلجج اليت قدمتها  )102 
 النيابة العامة خالل اجللسات؟

ما طبيعة األدلة و احلجج اليت قدمها  )103 
 الدفاع خالل اجللسات ؟

هل كنت خائفة من املعتدي؟ يف حالة  )104 
نعم هل أخربت احملكمة بذلك؟ ما 

 الذي قاموا به بالضبط؟

ما هي املعلومات اليت زودوك ا  )105 
وص حقوقك؟ و اخلدمات خبص

 املتوفرة؟

هل نسقوا أو تدخلوا لدى جهات  )106 
أخرى من أجل تسهيل لك الولوج 
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 ملصلحة عمومية أخرى؟

هل كنت جمربة على أن تؤدي مقابل  )107 
 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟

هل هناك حلظة أو حلظات حيث  )108 
أحسست فيها بالضغط عليك من 

أجل الرتاجع عن قضيتك؟ أو 
 كيف؟  أحسست باإلهانة؟

هل أخربك أحد عن إمكانية أن تتابعي  )109 
بتهمة الفساد؟ من؟ كيف؟ ملاذا أخربك 

 ؟)ما هدفه(بذلك 

  هل ميكنك أن ختربينا عن الوثائق اليت حصلت عليها من طرف احملكمة؟ )110

 )نسخة من املقال، نسخة من احلكم؟ غريها(هل حصلت على وثائق ما من عند احملكمة؟ 

  ال   �     نعم  � 

 :لة نعميف حا

 السؤال التفاصيل
ما الذي كان عليك القيام به من أجل ): أ( 110 

 احلصول عليها؟

كم من الوقت احتجت للحصول ): ب( 110 
 عليها؟

 من سلمك إياها؟): ج( 105 

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 110 
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 ملاذا؟ في حالة ال

 ما نتيجة القضية؟ )111

 )ثبتت إدانته(إدانة �       عدم املتابعة�

 سحب الشكوى�      الرباءة �

 _______________________________________)يرجى التحديد(غري ذلك �

 إذا تبثث إدانة املعتدي مباذا حكمت عليه احملكمة و ما هو التعليل ملاذ؟ )112

 

 

 
  

 

 

 

 

 إذا متت تربئة املعتدي أو مل تتم املتابعة ملاذا؟ )113

 

 

 
  

 

 

 

 

 و جوام؟ ما مدى رضاك عن رد فعلهم )114
  .مستاءة  �    .غري راضية على اإلطالق �    راضية نوعا ما�    راضية�  راضية جدا �

 ما الذي كنت ترغبني يف احلصول عليه كإجابة من جانبهم وكان ميكنه أن يكون أكثر فائدة؟ )115
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 البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

  هل هناك شيء آخر تودين مشاركتنا إياه أو إضافته؟ )116

 

 

 
  
  

 
 هل لديك مالحظات توصيات خبصوص هذا البحث؟ )117

 

 

 

 

  

  
 

 هل هناك شخص أخر جيب علينا أن نتحدث إليه خبصوص هدا البحت؟ )118

 

 

 

 

 

  

 مالحظات إنهاء اللقاء

  .سيتم مشاركتك نتائج و خالصات هذا البحث ما أن تكون جاهزة. حنن نقدر مشاركتك يف هذا املسح. شكرا جزيال على وقتك
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 :......................................اسم اجلمعية             
  : ...............................رقم السلطات األمنيةاللقاء 

 )الدرك/الشرطة(السلطات األمنية  - دليل اللقاءات مع القطاعات

  2019 /ماي  /العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء المغرب 

  بطاقة التقديم 

 ات/مقابلة المرجو أخد حيزا من الزمن من أجل مناقشة النقاط التالية مع المشاركينقبل الشروع في ال

  

 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 التقديم قدم نفسك و قدم مجعيتك 

 
ة على ختصيصه حيزا زمنيا من أجل املشاركة يف هذه /اشكر الشخص املستجوب

 .املقابلة

 الشكر

تجاربهم المهنية الناتجة عن ميني خبصوص نود احلديث مع خمتلف الفاعلني العمو  

و  اشتغالهم المباشر على ملفات متعلقة بالعنف الجنسي الممارس ضد النساء
 :الذي نعرفه كالتايل

أي فعل جنسي مثل االغتصاب أو االعتداء اجلنسي أو أي اتصال غري مرغوب " 
، فيه من قبل أي شخص، بغض النظر عن عالقته بالضحية، يف أي مكان كان

 ."دون موافقة حرة وطوعية من الشخص اآلخر هلذا الفعل

 نظرة حول الموضوع

مشاركتكم يف هذه املقابلة هي تطوعية و ميكنك إائها يف أية حلظة يف حالة ما   
ميكنك ختطي أي أسئلة ال تريد . إذا شعرت بعدم االرتياح أو أردت إاء احلوار

 .اإلجابة عنها
و ذلك راجع ألننا . ت ألنه لدينا العديد من التساؤالتحوارنا قد يأخذ بعض الوق

نويل أمهية قصوى لتجربتكم، كما نأخذ على حممل اجلد قضية االعتداءات اجلنسية 
و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات املتخذة يف هدا السياق من ألف إىل ياء من 

  .اد حلول إجيأجل التمكن من اقرتاح و 
 .وار يف لقاء واحد أو من خالل جمموعة لقاءاتميكننا إجراء هذا احل

 الموافقة

 .ال توجد إجابات جيدة أو سيئة، حنن نريد فقط مساع خرباتك  
إذا ما سألناك عن سبب قيامك بشيء ما، مثال، فليس من أجل إصدار موقف أو 

 .حكم خبصوص هذا التصرف بل فقط من أجل الفهم اجليد لتجربتكم

 ليس هناك انتقاد ألحد
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

لن يتم اإلفصاح . كن مطمئنا أن مجيع املسامهات واملقابالت جمهولة اهلوية وسرية 
 .عن امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير النهائي

 السرية

حنن بصدد إجناز هذا البحت العملي من أجل التعرف بشكل جيد على طريقة  
 .ارس ضد النساءتعامل خمتلف الفاعلني العموميني مع العنف اجلنسي املم

ونأمل أن تسهم النتائج يف حتسني حياة النساء، من خالل الرفع املعريف والوعي 
مبشكلة العنف اجلنسي ضد النساء ، فضًال عن تعزيز التدابري امللموسة من طرف 
اجلهات الفاعلة العامة لالستجابة بفعالية هلذا العنف انطالقا من احلاجيات اليت 

 .تشاراتستربز نتيجة هذه االس

 األهداف

سنوات من أجل التشاور مع أكرب  3حنن نقوم بعملية متعددة اجلوانب على مدى  
 . عدد ممكن من األشخاص

العملي هو بشراكة مع أربعة منظمات غري حكومية يف جهات خمتلفة -هذا البحث
حيث سيتم تنظيم مقابالت فردية وجمموعات نقاش بؤرية مع النساء . من املغرب

 .السلطات العمومية و بعض املعنيني اآلخرين واجلهات

 كيفية االشتغال

مشاركتكم يف هذه الديناميكية الوطنية جد مهمة ، ستساعدنا على حتقيق  
 .األهداف املنشودة

 أهمية 

 أسئلة هل لديكم أية أسئلة قبل البداية؟ 
 ة أسئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هنا/إذا كان للمستجوب
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  السلطات األمنية -ة المعلومات العامة بطاق
 

  .سيسمح لنا هذا اجلزء مبقارنة اإلجابات من خالل جمموعة متنوعة من اجلهات و املهن

  

  )1تلي قائمة اختيارات ، اختر (كيف تصف مكان حيت تزاول عملك؟ 

 طقة ريفية من    مدينة صغرية                  مدينة متوسطة احلجم               مدينة كبرية

  مكانتك الحالية في هده المؤسسة؟/هل يمكنك أن تخبرنا عن رتبتك 

_____________________________________________________________ 

  خدمات نتيجة عنف جنسي؟/ من بين مختلف النساء اللواتي تستقبلهم، كم منهن تقريبا تسعى للحصول على المساعدة 

_____________________________________________________________  

  كم من حاالت العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء يمكنك أن تقول أنها تعرض عليك خالل شهر؟

_____________________________________________________________  
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 السلطات األمنية -الخدمات الخاصة بالعنف الجنسي :بطاقة الوقائع

  

ات لكي يعربون بكامل /ه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمستجوبنييف هذ
تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف ( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة سرد املرأة لقصتها . احلرية عن جتارم

 .).ال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلكالفضاء األبيض مباشرة بعد السؤ 
  

بناًء على خربتك العملية املباشرة ، هل ميكن أن ختربين عن سلسلة اخلدمات اليت تقدم للنساء الالئي يقعن ضحايا العنف  .1
  اجلنسي يف مؤسستك؟ من األلف إىل الياء، ماذا حيدث عندما يبلغ إىل علمك حالة عنف جنسي ضد املرأة؟
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 الدرك/إجابة مصالح األمن الشرطة: الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
ت جيدا و أننا قد سجلنا مجيع التفاصيل شكرا لك على مشاركتنا هذه املعطيات، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعب" تقول، 
 " املهمة

 السؤال التفاصيل

قسم خمصص لتلقي /هل هناك مصلحة .2 

ضد املرأة؟ إذا  العنف الجنسيشكايات 
كانت اإلجابة بنعم ، مكون ممن 

 بالضبط؟

ما هي معايري لتحديد إن كان سيتم اختاذ  .3 
 إجراءات معينة يف الشكاية أم ال؟

ين من هم األشخاص الذ .4 
 تستجوبوم خالل البحث؟/تستمعون

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .5 
 النساء ضحايا العنف اجلنسي؟

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .6 
 )الشهود، املعتدي آخرون(اآلخرين؟ 

ما طبيعة األدلة اليت جتمعوا ؟ وما هي  .7 
 الوسائل اليت تستعملوا من اجل ذلك؟

علومات اليت تزودوا للنساء  ما هي امل .8 
خبصوص حقوقهن؟ و اخلدمات املتوفرة 

 هلن؟

هل متنحون النساء نسخة من احملضر؟  .9 
هل متنحوه إياها بشكل تلقائي أم بطلب 

 منها؟

بالنسبة ملقتضيات القانون اجلنائي املتعلقة  .10 
) العالقات خارج إطار الزوجية(بالفساد 

ع هل تؤثر بشكل أو بآخر على عملك م
النساء ضحايا العنف اجلنسي ؟ يف حالة 

 نعم كيف؟

هل تنسق مؤسستكم أو تتدخل لدى  .11 
جهات أخرى من أجل تسهيل ولوج 

 النساء ملصلحة عمومية أخرى؟ من؟

هل النساء مطالبات بأن تؤدين مقابل  .12 
 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا
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عندما تنهي النساء ضحايا االعتداء  .13 
ما هي اجلنسي اإلجراءات يف مصلحتكم 

 املرحلة اليت تليها؟ 

ما هي القوانني واإلجراءات والسياسات واللوائح اليت تنطبق على اخلدمات املتعلقة بالعنف اجلنسي ضد املرأة؟ ما هي  .14
االستمارات اليت جيب على املوظفني يف مؤسستك إكماهلا أو استخدامها يف أعماهلم املتعلقة بالعنف /البيانات/اللوائح

هنا يتعلق األمر بإنشاء قائمة كاملة ، سواء كانت (كنك مشاركتها معي؟ هل ميكنك مشاركتها معي؟ اجلنسي؟ هل مي
  ).وطنية أو حملية أو داخلية ملؤسستهم ، وحماولة احلصول على نسخة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

على ملفات العنف ) ايلبالشكل املث(ما هي املعيقات و العراقيل اليت قد حتول دون أن جتيبوا بالشكل الذي تريدونه  .15
 اجلنسي ضد النساء؟
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هل هناك تغيريات حمددة تود أن تراها يف استجابة مؤسستك حلاالت النساء ضحايا العنف اجلنسي؟ يف استجابة اجلهات  .16
 الفاعلة العامة األخرى؟ أي منها؟
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  البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

  ين مشاركتنا إياه أو إضافته؟/ء آخر تودهل هناك شي .17

 

 
  

 
  
  

 
 هل لديك مالحظات توصيات خبصوص هذا البحث ؟ .18

 

 

 

  
  

 

  
 هل هناك شخص أخر جيب علينا أن نتحدث إليه خبصوص هدا البحث ؟ .19

 

 

 

 

  

 

  

 مالحظات إنهاء اللقاء

  .ات هذا البحث ما أن تكون جاهزةسيتم مشاركتك نتائج و خالص. حنن نقدر مشاركتك يف هذا املسح. شكرا جزيال على وقتك
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 ....................:................اسم اجلمعية    
  : ............................رقم النيابة العامةاللقاء 

 النيابة العامة - دليل اللقاءات مع القطاعات

  2019العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء المغرب  ماي  

  بطاقة التقديم 

 ات/الشروع في المقابلة المرجو أخد حيزا من الزمن من أجل مناقشة النقاط التالية مع المشاركينقبل 

  

 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 التقديم قدم نفسك و قدم مجعيتك 

 
ة على ختصيصه حيزا زمنيا من أجل املشاركة يف هذه /اشكر الشخص املستجوب

 .املقابلة

 الشكر

تجاربهم المهنية الناتجة عن فاعلني العموميني خبصوص نود احلديث مع خمتلف ال 

و  اشتغالهم المباشر على ملفات متعلقة بالعنف الجنسي الممارس ضد النساء
 :الذي نعرفه كالتايل

أي فعل جنسي مثل االغتصاب أو االعتداء اجلنسي أو أي اتصال غري مرغوب " 
أي مكان كان،  فيه من قبل أي شخص، بغض النظر عن عالقته بالضحية، يف

 ."دون موافقة حرة وطوعية من الشخص اآلخر هلذا الفعل

 نظرة حول الموضوع

مشاركتكم يف هذه املقابلة هي تطوعية و ميكنك إائها يف أية حلظة يف حالة ما   
ميكنك ختطي أي أسئلة ال تريد . إذا شعرت بعدم االرتياح أو أردت إاء احلوار

 .اإلجابة عنها
و ذلك راجع ألننا . أخذ بعض الوقت ألنه لدينا العديد من التساؤالتحوارنا قد ي

نويل أمهية قصوى لتجربتكم، كما نأخذ على حممل اجلد قضية االعتداءات اجلنسية 
و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات املتخذة يف هدا السياق من ألف إىل ياء من 

  .اد حلول إجيأجل التمكن من اقرتاح و 
 .جراء هذا احلوار يف لقاء واحد أو من خالل جمموعة لقاءاتميكننا إ

 الموافقة

 .ال توجد إجابات جيدة أو سيئة، حنن نريد فقط مساع خرباتك  
إذا ما سألناك عن سبب قيامك بشيء ما، مثال، فليس من أجل إصدار موقف أو 

 .حكم خبصوص هذا التصرف بل فقط من أجل الفهم اجليد لتجربتكم

 انتقاد ألحدليس هناك 
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

لن يتم اإلفصاح . كن مطمئنا أن مجيع املسامهات واملقابالت جمهولة اهلوية وسرية 
 .عن امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير النهائي

 السرية

حنن بصدد إجناز هذا البحت العملي من أجل التعرف بشكل جيد على طريقة  
 .اجلنسي املمارس ضد النساء تعامل خمتلف الفاعلني العموميني مع العنف

ونأمل أن تسهم النتائج يف حتسني حياة النساء، من خالل الرفع املعريف والوعي 
مبشكلة العنف اجلنسي ضد النساء ، فضًال عن تعزيز التدابري امللموسة من طرف 
اجلهات الفاعلة العامة لالستجابة بفعالية هلذا العنف انطالقا من احلاجيات اليت 

 .يجة هذه االستشاراتستربز نت

 األهداف

سنوات من أجل التشاور مع أكرب  3حنن نقوم بعملية متعددة اجلوانب على مدى  
 . عدد ممكن من األشخاص

العملي هو بشراكة مع أربعة منظمات غري حكومية يف جهات خمتلفة -هذا البحث
نساء حيث سيتم تنظيم مقابالت فردية وجمموعات نقاش بؤرية مع ال. من املغرب

 .واجلهات السلطات العمومية و بعض املعنيني اآلخرين

 كيفية االشتغال

مشاركتكم يف هذه الديناميكية الوطنية جد مهمة ، ستساعدنا على حتقيق  
 .األهداف املنشودة

 أهمية 

 أسئلة هل لديكم أي أسئلة قبل البداية؟ 
 ة أسئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هنا/إذا كان للمستجوب
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  النيابة العامة -بطاقة المعلومات العامة
 

  .سيسمح لنا هذا اجلزء مبقارنة اإلجابات من خالل جمموعة متنوعة من اجلهات و املهن

  

  )1تلي قائمة اختيارات ، اختر (كيف تصف مكان حيت تزاول عملك؟ 

 منطقة ريفية     ة   مدينة صغري                مدينة متوسطة احلجم               مدينة كبرية

  مكانتك الحالية في هده المؤسسة؟/هل يمكنك أن تخبرنا عن رتبتك 

_____________________________________________________________ 

  خدمات نتيجة عنف جنسي؟/ من بين مختلف النساء اللواتي تستقبلهم، كم منهن تقريبا تسعى للحصول على المساعدة 

_____________________________________________________________  

  كم من حاالت العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء يمكنك أن تقول أنها تعرض عليك خالل شهر؟

_____________________________________________________________  
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 عامةالنيابة ال -الخدمات المرتبطة بالعنف الجنسي: بطاقة الوقائع

  

ة أن يعربن بكامل احلرية /يف هذه املرحلة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمستجوب
تكتب املكلفة باالستجواب ( ة /على املكلفة باالستجواب أن تدون املعطيات طيلة حديث املستجوب. ها/و يصف جتربته

 .).باشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلكاملالحظات يف الفضاء األبيض م
  

بناًء على خربتك العملية املباشرة ، هل ميكن أن ختربين عن سلسلة اخلدمات اليت تقدم للنساء الالئي يقعن ضحايا العنف  .1
  نسي ضد املرأة؟اجلنسي يف مؤسستك؟ من األلف إىل الياء، ماذا حيدث عندما يبلغ إىل علمك حالة عنف ج
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 إجابة النيابة العامة: الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
استوعبت جيدا و أننا قد سجلنا مجيع التفاصيل شكرا لك على مشاركتنا هذه املعطيات، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد " تقول، 
 " املهمة

 السؤال التفاصيل

قسم خمصص /هل هناك مصلحة .2 

 العنف الجنسيلتلقي شكايات 
ضد املرأة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، 

 تتكون ممن بالضبط؟

ما هي معايري لتحديد إن كان سيتم  .3 
 إجراء حبت أم ال؟

من هم األشخاص الذين  .4 
جوبوم خالل تست/تستمعون
 البحث؟

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .5 
 النساء ضحايا العنف اجلنسي؟

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .6 
 )الشهود، املعتدي آخرون(اآلخرين؟ 

ما طبيعة األدلة اليت جتمعوا ؟ وما  .7 
هي الوسائل اليت تستعملوا من 

 اجل ذلك؟

ودوا ما هي املعلومات اليت تز  .8 
للنساء  خبصوص حقوقهن؟ و 

 اخلدمات املتوفرة هلن؟

بالنسبة ملقتضيات القانون اجلنائي  .9 
العالقات خارج (املتعلقة بالفساد 

هل تؤثر بشكل أو ) إطار الزوجية
بآخر على عملك مع النساء ضحايا 
العنف اجلنسي ؟ يف حالة نعم  

 كيف؟

هل تنسق مؤسستكم أو تتدخل  .10 
أجل تسهيل لدى جهات أخرى من 

ولوج النساء ملصلحة عمومية أخرى؟ 
 من؟
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هل النساء مطالبات بأن تؤدين  .11 
 مقابل شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا

عندما تنهي النساء ضحايا االعتداء  .12 
اجلنسي اإلجراءات يف مصلحتكم ما 

 هي املرحلة اليت تليها؟ 

بناًء على جتربتك املباشرة ، ما هي  .13 
ف نسبة التحقيقات يف قضايا العن
اجلنسي اليت تؤدي إىل املتابعة 

 القضائية؟ كيف تفسر هذه النسبة؟

ما هي القوانني واإلجراءات والسياسات واللوائح اليت تنطبق على اخلدمات املتعلقة بالعنف اجلنسي ضد املرأة؟ ما هي  .14
أعماهلم املتعلقة بالعنف االستمارات اليت جيب على املوظفني يف مؤسستك إكماهلا أو استخدامها يف /البيانات/اللوائح

هنا يتعلق األمر بإنشاء قائمة كاملة ، سواء كانت (اجلنسي؟ هل ميكنك مشاركتها معي؟ هل ميكنك مشاركتها معي؟ 
  ).وطنية أو حملية أو داخلية ملؤسستهم ، وحماولة احلصول على نسخة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

على ملفات العنف ) بالشكل املثايل(جتيبوا بالشكل الذي تريدونه ما هي املعيقات و العراقيل اليت قد حتول دون أن  .15
 اجلنسي ضد النساء؟



MRA Mobilising for Rights Associates Page 53 sur 124 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

هل هناك تغيريات حمددة تود أن تراها يف استجابة مؤسستك حلاالت النساء ضحايا العنف اجلنسي؟ يف استجابة اجلهات  .16
 الفاعلة العامة األخرى؟ أي منها؟
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  البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

  ين مشاركتنا إياه أو إضافته؟/هل هناك شيء آخر تود .17

 

 

 
  
  

 
 هل لديك مالحظات توصيات خبصوص هذا البحث ؟ .18

 

 

 

  

 

  
 هل هناك شخص أخر جيب علينا أن نتحدث إليه خبصوص هدا البحث ؟ .19

 

 

 

 

 

  

 مالحظات إنهاء اللقاء

  .سيتم مشاركتك نتائج و خالصات هذا البحث ما أن تكون جاهزة. يف هذا املسححنن نقدر مشاركتك . شكرا جزيال على وقتك
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 :......................................اسم اجلمعية             
  ...........................: ......رقم الصحةاللقاء 

 الصحة العمومية -دليل اللقاءات مع القطاعات

  2019اه النساء المغرب  ماي  العنف الجنسي الممارس اتج

  بطاقة التقديم 

 ات/قبل الشروع في المقابلة المرجو أخد حيزا من الزمن من أجل مناقشة النقاط التالية مع المشاركين

  

 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 التقديم قدم نفسك و قدم مجعيتك 

 
يف هذه ة على ختصيصه حيزا زمنيا من أجل املشاركة /اشكر الشخص املستجوب

 .املقابلة

 الشكر

تجاربهم المهنية الناتجة عن نود احلديث مع خمتلف الفاعلني العموميني خبصوص  

و  اشتغالهم المباشر على ملفات متعلقة بالعنف الجنسي الممارس ضد النساء
 :الذي نعرفه كالتايل

أي فعل جنسي مثل االغتصاب أو االعتداء اجلنسي أو أي اتصال غري مرغوب " 
من قبل أي شخص، بغض النظر عن عالقته بالضحية، يف أي مكان كان،  فيه

 ."دون موافقة حرة وطوعية من الشخص اآلخر هلذا الفعل

 نظرة حول الموضوع

مشاركتكم يف هذه املقابلة هي تطوعية و ميكنك إائها يف أية حلظة يف حالة ما   
ختطي أي أسئلة ال تريد ميكنك . إذا شعرت بعدم االرتياح أو أردت إاء احلوار

 .اإلجابة عنها
و ذلك راجع ألننا . حوارنا قد يأخذ بعض الوقت ألنه لدينا العديد من التساؤالت

نويل أمهية قصوى لتجربتكم، كما نأخذ على حممل اجلد قضية االعتداءات اجلنسية 
من و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات املتخذة يف هدا السياق من ألف إىل ياء 

  .اد حلول إجيأجل التمكن من اقرتاح و 
 .ميكننا إجراء هذا احلوار يف لقاء واحد أو من خالل جمموعة لقاءات

 الموافقة

 .ال توجد إجابات جيدة أو سيئة، حنن نريد فقط مساع خرباتك  
إذا ما سألناك عن سبب قيامك بشيء ما، مثال، فليس من أجل إصدار موقف أو 

 .ف بل فقط من أجل الفهم اجليد لتجربتكمحكم خبصوص هذا التصر 

 ليس هناك انتقاد ألحد
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

لن يتم اإلفصاح . كن مطمئنا أن مجيع املسامهات واملقابالت جمهولة اهلوية وسرية 
 .عن امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير النهائي

 السرية

ى طريقة حنن بصدد إجناز هذا البحت العملي من أجل التعرف بشكل جيد عل 
 .تعامل خمتلف الفاعلني العموميني مع العنف اجلنسي املمارس ضد النساء

ونأمل أن تسهم النتائج يف حتسني حياة النساء، من خالل الرفع املعريف والوعي 
مبشكلة العنف اجلنسي ضد النساء ، فضًال عن تعزيز التدابري امللموسة من طرف 

ية هلذا العنف انطالقا من احلاجيات اليت اجلهات الفاعلة العامة لالستجابة بفعال
 .ستربز نتيجة هذه االستشارات

 األهداف

سنوات من أجل التشاور مع أكرب  3حنن نقوم بعملية متعددة اجلوانب على مدى  
 . عدد ممكن من األشخاص

العملي هو بشراكة مع أربعة منظمات غري حكومية يف جهات خمتلفة -هذا البحث
م تنظيم مقابالت فردية وجمموعات نقاش بؤرية مع النساء حيث سيت. من املغرب

 .واجلهات السلطات العمومية و بعض املعنيني اآلخرين

 كيفية االشتغال

مشاركتكم يف هذه الديناميكية الوطنية جد مهمة ، ستساعدنا على حتقيق  
 .األهداف املنشودة

 أهمية 

 أسئلة هل لديكم أية أسئلة قبل البداية؟ 
 ة أسئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هنا/ن للمستجوبإذا كا
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  الصحة العمومية -بطاقة المعلومات العامة
 

  .سيسمح لنا هذا اجلزء مبقارنة اإلجابات من خالل جمموعة متنوعة من اجلهات و املهن

  

  )1تلي قائمة اختيارات ، اختر (كيف تصف مكان حيت تزاول عملك؟ 

 منطقة ريفية     مدينة صغرية                  مدينة متوسطة احلجم               مدينة كبرية

  مكانتك الحالية في هده المؤسسة؟/هل يمكنك أن تخبرنا عن رتبتك 

_____________________________________________________________ 

  خدمات نتيجة عنف جنسي؟/ من بين مختلف النساء اللواتي تستقبلهم، كم منهن تقريبا تسعى للحصول على المساعدة 

_____________________________________________________________  

  كم من حاالت العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء يمكنك أن تقول أنها تعرض عليك خالل شهر؟

_____________________________________________________________  
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 الصحة العمومية - الخدمات المرتبطة بالعنف الجنسي: بطاقة الوقائع

  

ة أن يعربن بكامل احلرية /يف هذه املرحلة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمستجوب
تكتب املكلفة باالستجواب ( ة /لى املكلفة باالستجواب أن تدون املعطيات طيلة حديث املستجوبع. ها/و يصف جتربته

 .).املالحظات يف الفضاء األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك
  

تقدم للنساء الالئي يقعن ضحايا العنف بناًء على خربتك العملية املباشرة ، هل ميكن أن ختربين عن سلسلة اخلدمات اليت  .1
  اجلنسي يف مؤسستك؟ من األلف إىل الياء، ماذا حيدث عندما يبلغ إىل علمك حالة عنف جنسي ضد املرأة؟

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



MRA Mobilising for Rights Associates Page 59 sur 124 

 إجابة الصحة العمومية: الئحة المراجعة و التدقيق

ه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدنا
شكرا لك على مشاركتنا هذه املعطيات، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت جيدا و أننا قد سجلنا مجيع التفاصيل " تقول، 
 " املهمة

 السؤال التفاصيل

قسم خمصص للعنف اجلنسي /هل هناك مصلحة .2 
 )نقصد فقط العنف اجلنسي(ضد املرأة؟ 

من هم خمتلف األشخاص من داخل مؤسستكم  .3 
 معنيني حباالت العنف اجلنسي ضد النساء ؟

ما هي الفحوصات اليت تتلقاها النساء ضحايا  .4 
 العنف اجلنسي؟

ما هو العالج الذي تتالفاه النساء ضحايا  .5 
 ؟العنف اجلنسي

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على النساء  .6 
 ضحايا العنف اجلنسي؟

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على اآلخرين؟  .7 
 )الشهود، املعتدي آخرون(

ما طبيعة األدلة اليت جتمعوا ؟ وما هي الوسائل  .8 
 اليت تستعملوا من اجل ذلك؟

ما هي املعلومات اليت تزودوا للنساء  خبصوص  .9 
 حقوقهن؟ و اخلدمات املتوفرة هلن؟

ئي املتعلقة بالنسبة ملقتضيات القانون اجلنا .10 
هل ) العالقات خارج إطار الزوجية(بالفساد 

تؤثر بشكل أو بآخر على عملك مع النساء 
 ضحايا العنف اجلنسي ؟ يف حالة نعم كيف؟

هل نتسق مؤسستكم أو تتدخل لدى جهات  .11 
أخرى من أجل تسهيل ولوج النساء ملصلحة 

 عمومية أخرى؟ من؟

ا ما؟  هل النساء مطالبات بأن تؤدين مقابل شيئ .12 
 كيف؟ ملاذا؟ 

عندما تنهي النساء ضحايا االعتداء اجلنسي  .13 
اإلجراءات يف مصلحتكم ما هي املرحلة اليت 

 تليها؟ ملن تتوجه من بعد؟
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  :هل ميكنكم أن حتدثون عن طبيعة الوثائق اليت متنح من طرف مصاحل الصحة العمومية للنساء ضحايا العنف اجلنسي .14

 السؤال التفاصيل

بيعة الوثائق اليت متنح للنساء ط): أ( 14 
 ؟ ضحايا العنف اجلنسي

ما الذي يتعني القيام به من أجل ): ب( 14 
 احلصول عليها؟

 كم يستغرق الوقت للحصول عليها؟): ج( 14 

 من يسلمها ؟) ح( 14 

 ؟ما هي املعلومات املتضمنة ا): س( 14 

 تنطبق على اخلدمات املتعلقة بالعنف اجلنسي ضد املرأة؟ ما هي ما هي القوانني واإلجراءات والسياسات واللوائح اليت .15
االستمارات اليت جيب على املوظفني يف مؤسستك إكماهلا أو استخدامها يف أعماهلم املتعلقة بالعنف /البيانات/اللوائح

ة ، سواء كانت هنا يتعلق األمر بإنشاء قائمة كامل(اجلنسي؟ هل ميكنك مشاركتها معي؟ هل ميكنك مشاركتها معي؟ 
 ).وطنية أو حملية أو داخلية ملؤسستهم ، وحماولة احلصول على نسخة
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على ملفات العنف ) بالشكل املثايل(ما هي املعيقات و العراقيل اليت قد حتول دون أن جتيبوا بالشكل الذي تريدونه  .16
 اجلنسي ضد النساء؟

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

ددة تود أن تراها يف استجابة مؤسستك حلاالت النساء ضحايا العنف اجلنسي؟ يف استجابة اجلهات هل هناك تغيريات حم .17
 الفاعلة العامة األخرى؟ أي منها؟
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  البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

  ين مشاركتنا إياه أو إضافته؟/هل هناك شيء آخر تود .18

 

 

 
  
  

 
 هذا البحث ؟هل لديك مالحظات توصيات خبصوص  .19

 

 

 

  

 

  
 هل هناك شخص أخر جيب علينا أن نتحدث إليه خبصوص هدا البحث ؟ .20

 

 

 

 

 

  

 مالحظات إنهاء اللقاء

  .سيتم مشاركتك نتائج و خالصات هذا البحث ما أن تكون جاهزة. حنن نقدر مشاركتك يف هذا املسح. شكرا جزيال على وقتك
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 ....................:..................اسم اجلمعية             
  : ...............................رقم احملكمةاللقاء 

 المحكمة -دليل اللقاءات مع القطاعات

  2019العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء المغرب  ماي  

  بطاقة التقديم 

 ات/المشاركين قبل الشروع في المقابلة المرجو أخد حيزا من الزمن من أجل مناقشة النقاط التالية مع

  

 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 التقديم قدم نفسك و قدم مجعيتك 

 
ة على ختصيصه حيزا زمنيا من أجل املشاركة يف هذه /اشكر الشخص املستجوب

 .املقابلة

 الشكر

تجاربهم المهنية الناتجة عن نود احلديث مع خمتلف الفاعلني العموميني خبصوص  

و  ت متعلقة بالعنف الجنسي الممارس ضد النساءاشتغالهم المباشر على ملفا
 :الذي نعرفه كالتايل

أي فعل جنسي مثل االغتصاب أو االعتداء اجلنسي أو أي اتصال غري مرغوب " 
فيه من قبل أي شخص، بغض النظر عن عالقته بالضحية، يف أي مكان كان، 

 ."دون موافقة حرة وطوعية من الشخص اآلخر هلذا الفعل

 موضوعنظرة حول ال

مشاركتكم يف هذه املقابلة هي تطوعية و ميكنك إائها يف أية حلظة يف حالة ما   
ميكنك ختطي أي أسئلة ال تريد . إذا شعرت بعدم االرتياح أو أردت إاء احلوار

 .اإلجابة عنها
و ذلك راجع ألننا . حوارنا قد يأخذ بعض الوقت ألنه لدينا العديد من التساؤالت

صوى لتجربتكم، كما نأخذ على حممل اجلد قضية االعتداءات اجلنسية نويل أمهية ق
و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات املتخذة يف هدا السياق من ألف إىل ياء من 

  .اد حلول إجيأجل التمكن من اقرتاح و 
 .ميكننا إجراء هذا احلوار يف لقاء واحد أو من خالل جمموعة لقاءات

 الموافقة

 .إجابات جيدة أو سيئة، حنن نريد فقط مساع خرباتكال توجد   
إذا ما سألناك عن سبب قيامك بشيء ما، مثال، فليس من أجل إصدار موقف أو 

 .حكم خبصوص هذا التصرف بل فقط من أجل الفهم اجليد لتجربتكم

 ليس هناك انتقاد ألحد
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

ن يتم اإلفصاح ل. كن مطمئنا أن مجيع املسامهات واملقابالت جمهولة اهلوية وسرية 
 .عن امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير النهائي

 السرية

حنن بصدد إجناز هذا البحت العملي من أجل التعرف بشكل جيد على طريقة  
 .تعامل خمتلف الفاعلني العموميني مع العنف اجلنسي املمارس ضد النساء

الل الرفع املعريف والوعي ونأمل أن تسهم النتائج يف حتسني حياة النساء، من خ
مبشكلة العنف اجلنسي ضد النساء ، فضًال عن تعزيز التدابري امللموسة من طرف 
اجلهات الفاعلة العامة لالستجابة بفعالية هلذا العنف انطالقا من احلاجيات اليت 

 .ستربز نتيجة هذه االستشارات

 األهداف

ت من أجل التشاور مع أكرب سنوا 3حنن نقوم بعملية متعددة اجلوانب على مدى  
 . عدد ممكن من األشخاص

العملي هو بشراكة مع أربعة منظمات غري حكومية يف جهات خمتلفة -هذا البحث
حيث سيتم تنظيم مقابالت فردية وجمموعات نقاش بؤرية مع النساء . من املغرب

 .واجلهات السلطات العمومية و بعض املعنيني اآلخرين

 كيفية االشتغال

كتكم يف هذه الديناميكية الوطنية جد مهمة ، ستساعدنا على حتقيق مشار  
 .األهداف املنشودة

 أهمية 

 أسئلة هل لديكم أية أسئلة قبل البداية؟ 
 ة أسئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هنا/إذا كان للمستجوب
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  المحكمة -بطاقة المعلومات العامة 
 

  .بات من خالل جمموعة متنوعة من اجلهات و املهنسيسمح لنا هذا اجلزء مبقارنة اإلجا

  

  )1تلي قائمة اختيارات ، اختر (كيف تصف مكان حيت تزاول عملك؟ 

 منطقة ريفية     مدينة صغرية                  مدينة متوسطة احلجم               مدينة كبرية

  مكانتك الحالية في هده المؤسسة؟/هل يمكنك أن تخبرنا عن رتبتك 

_____________________________________________________________ 

  خدمات نتيجة عنف جنسي؟/ من بين مختلف النساء اللواتي تستقبلهم، كم منهن تقريبا تسعى للحصول على المساعدة 

_____________________________________________________________  

  رس اتجاه النساء يمكنك أن تقول أنها تعرض عليك خالل شهر؟كم من حاالت العنف الجنسي المما

_____________________________________________________________  
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 المحكمة - الخدمات المرتبطة بالعنف الجنسي : بطاقة الوقائع

  

ة أن يعربن بكامل احلرية /لوقت للمستجوبيف هذه املرحلة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و ا
تكتب املكلفة باالستجواب ( ة /على املكلفة باالستجواب أن تدون املعطيات طيلة حديث املستجوب. ها/و يصف جتربته

 .).املالحظات يف الفضاء األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك
  

ملية املباشرة، هل ميكن أن ختربين عن سلسلة اخلدمات اليت تقدم للنساء الالئي يقعن ضحايا العنف بناًء على خربتك الع .1
  اجلنسي يف مؤسستك؟ من األلف إىل الياء، ماذا حيدث عندما يبلغ إىل علمك حالة عنف جنسي ضد املرأة؟
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 إجابة المحكمة: الئحة المراجعة و التدقيق

تجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن كمرحلة ثانية، على املكلفة باالس
شكرا لك على مشاركتنا هذه املعطيات، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت جيدا و أننا قد سجلنا مجيع التفاصيل "تقول، 
 " املهمة

 السؤال التفاصيل

أو /و هل توجد باحملكمة إجراءات .2 
اليت حتدد املوارد البشرية و املادية طر مسا

للتكفل خصيصا بالقضايا املتعلقة بالعنف 

قسم خاص أو مكان ( مثالاجلنسي؟ 
خمصص هلده امللفات، أشخاص يشتغلون 

 ...)فقط على العنف اجلنسي
مىت أقيمت الدعوى ارتباطا بتاريخ وقوع  .3 

 االعتداء؟

ما هو املعدل الزمين الذي تستغرقه مثل  .4 
 ه القضايا على العموم ؟هات

من هم األشخاص الذين تستمعون إليهم  .5 
 خالل اجللسة؟

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .6 
 النساء ضحايا العنف اجلنسي؟

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .7 
 )الشهود، املعتدي آخرون(اآلخرين؟ 

ما طبيعة األدلة و احلجج اليت تقدم من  .8 
 العامة؟ طرف النيابة

ما طبيعة األدلة و احلجج اليت يتقدم ا  .9 
 الدفاع؟

ما هي املعلومات اليت تزودوا للنساء   .10 
خبصوص حقوقهن؟ و اخلدمات املتوفرة 

 هلن؟

بالنسبة ملقتضيات القانون اجلنائي املتعلقة  .11 
) العالقات خارج إطار الزوجية(بالفساد 

هل تؤثر بشكل أو بآخر على عملك مع 
ضحايا العنف اجلنسي ؟ يف حالة  النساء

 نعم كيف؟
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هل نتسق مؤسستكم أو تتدخل لدى  .12 
جهات أخرى من أجل تسهيل ولوج 

 النساء ملصلحة عمومية أخرى؟ من؟

هل النساء مطالبات بأن تؤدين مقابل  .13 
 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا

ما طبيعة األحكام اليت تصدر غالبا يف  .14 
هو قضايا العنف اجلنسي ضد النساء؟ ما 
 احلكم أو األحكام اليت تصدر بكثرة؟

إذا تبثث إدانة املعتدي ما هو  .15 
معدل العقوبات اليت تصدر ضد 

 املعتدين؟ ما هي األسباب 

عندما تنهي النساء ضحايا االعتداء  .16 
اجلنسي اإلجراءات يف مصلحتكم ما هي 

 املرحلة اليت تليها؟ ملن تتوجه من بعد؟

لسياسات واللوائح اليت تنطبق على اخلدمات املتعلقة بالعنف اجلنسي ضد املرأة؟ ما هي ما هي القوانني واإلجراءات وا .17
االستمارات اليت جيب على املوظفني يف مؤسستك إكماهلا أو استخدامها يف أعماهلم املتعلقة بالعنف /البيانات/اللوائح

سواء كانت وطنية أو حملية أو داخلية  هنا يتعلق األمر بإنشاء قائمة كاملة ،(اجلنسي؟ هل ميكنك مشاركتها معي؟ 
  ).ملؤسستهم ، وحماولة احلصول على نسخة
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على ملفات العنف ) بالشكل املثايل(قد حتول دون أن جتيبوا بالشكل الذي تريدونه  ما هي املعيقات و العراقيل اليت .18
 اجلنسي ضد النساء؟

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

ددة تود أن تراها يف استجابة مؤسستك حلاالت النساء ضحايا العنف اجلنسي؟ يف استجابة اجلهات هل هناك تغيريات حم .19
 الفاعلة العامة األخرى؟ أي منها؟
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  البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

  ين مشاركتنا إياه أو إضافته؟/هل هناك شيء آخر تود .20

 

 

 
  
  
  

 
 هذا البحث؟ هل لديك مالحظات توصيات خبصوص .21

 

 

 

  
  

 

  
 هل هناك شخص أخر جيب علينا أن نتحدث إليه خبصوص هدا البحث ؟ .22

 

 

 
  

 

 

  

 مالحظات إنهاء اللقاء

  .سيتم مشاركتك نتائج و خالصات هذا البحث ما أن تكون جاهزة. حنن نقدر مشاركتك يف هذا املسح. شكرا جزيال على وقتك
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 ....:...........................اسم اجلمعية    
  ........................: ...........اللقاء رقم

 النساء ضحايا العنف الجنسي –" مجموعات النقاش"دليل لقاءات 

  2019/ماي / العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء   المغرب 

  بطاقة التعريف 

 مع المشاركات قبل الشروع في المقابلة المرجو أخد حيزا من الزمن من أجل مناقشة النقاط التالية

  

 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 التقديم قدم نفسك و قدم مجعيتك 

 
اشكر النساء احلاضرات على ختصيصهن حيزا زمنيا من أجل املشاركة يف هذا 

 .اللقاء

 الشكر

كيفية تعامل السلطات نود احلديث مع خمتلف النساء خبصوص معرفتهم خبصوص  

ات متعلقة بالعنف الجنسي الممارس ضد العمومية و كيفية إجابتها على ملف

 :و الذي نعرفه كالتايل النساء
أي فعل جنسي مثل االغتصاب أو االعتداء اجلنسي أو أي اتصال غري مرغوب " 

فيه من قبل أي شخص، بغض النظر عن عالقته بالضحية، يف أي مكان كان، 
  ."دون موافقة حرة وطوعية من الشخص اآلخر هلذا الفعل

الشرطة، الدرك، النيابة  -نقصد هنا بالضبط  السلطات فإنناث عن عندما نتحد
  .العامة، القضاة ، األطباء و املساعدات االجتماعيات من داخل هذه القطاعات

نود التأكيد أيضا إىل أننا ال نسعى للحديث عن احلاالت الشخصية و الفردية 
االعتداءات  خبصوص االعتداءات بل نود أن تشاركننا ما تعرفونه بشكل عام

 . اجلنسية و كيفية تعامل السلطات العمومية معها

 نظرة حول الموضوع

مشاركتكم يف هذه املقابلة هي تطوعية و ميكنكم إائها يف أية حلظة يف حالة ما   
 ..إذا شعرمت بعدم االرتياح أو أردمت إاء احلوار

و ذلك راجع ألننا . حوارنا قد يأخذ بعض الوقت ألنه لدينا العديد من التساؤالت
نويل أمهية قصوى ملعرفتكن خبصوص املوضوع، كما نأخذ على حممل اجلد قضية 
االعتداءات اجلنسية و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات املتخذة يف هدا السياق من 

  .اد حلول إجيألف إىل ياء من أجل التمكن من اقرتاح و 

 الموافقة
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 .و من خالل جمموعة لقاءاتميكننا إجراء هذا احلوار يف لقاء واحد أ

 .ال توجد إجابات جيدة أو سيئة، حنن نريد فقط مساع خرباتك  
إذا ما سألناك عن سبب قيامك بشيء ما، مثال، فليس من أجل إصدار موقف أو 

 .حكم خبصوص هذا التصرف بل فقط من أجل الفهم اجليد لتجربتكم

 ليس هناك انتقاد ألحد

لن يتم اإلفصاح . ع املسامهات واملقابالت جمهولة اهلوية وسريةكن مطمئنا أن مجي 
 .عن امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير النهائي

 السرية

حنن بصدد إجناز هذا البحت العملي من أجل التعرف بشكل جيد على طريقة  
 .تعامل خمتلف الفاعلني العموميني مع العنف اجلنسي املمارس ضد النساء

مل أن تسهم النتائج يف حتسني حياة النساء، من خالل الرفع املعريف والوعي ونأ
مبشكلة العنف اجلنسي ضد النساء ، فضًال عن تعزيز التدابري امللموسة من طرف 

 .اجلهات الفاعلة العامة لالستجابة بفعالية هلذا العنف

 األهداف

ل التشاور مع أكرب سنوات من أج 3حنن نقوم بعملية متعددة اجلوانب على مدى  
 . عدد ممكن من األشخاص

العملي هو بشراكة مع أربعة منظمات غري حكومية يف جهات خمتلفة -هذا البحث
حيث سيتم تنظيم مقابالت فردية وجمموعات نقاش بؤرية مع النساء . من املغرب

 .واجلهات السلطات العمومية و بعض املعنيني اآلخرين

 كيفية االشتغال

هذه الديناميكية الوطنية جد مهمة، ستساعدنا على حتقيق األهداف  مشاركتكم يف 
 .املنشودة

 أهمية 

 أسئلة هل لديكم أية أسئلة قبل البداية؟ 
 إذا كان للمستجوبات أسئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هنا
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  بطاقة المعلومات الديمغرافية
 

  .موعة متنوعة من اهلويات و الوضعيات الشخصيةسيسمح لنا هذا اجلزء مبقارنة اإلجابات من خالل جم

  

  رقم المجموعة البؤرية

  عدد الحاضرات في المجموعة

  )1تلي قائمة اختيارات ، اختر (مكان إقامة المجموعة؟ 

 منطقة ريفية     مدينة صغرية                  مدينة متوسطة احلجم               مدينة كبرية

  )1 اختر(معدل سن الحاضرات؟ 

 سنة 39 - 30    سنة 29 - 21    سنة  20 - 18    سنة و ما حتت 17

 و ما فوق – 60    سنة 59 - 50    سنة 49 - 40

 

  )1تلي قائمة اختيارات، اختر (النشاط الرئيسي للنساء الحاضرات؟ 

   مستخدمة     ربة بيت     طالبة / تلميذة 

      عاملة    منتخبة      موظفة 

 عاملة يف اجلنس    مستقلعمل     حة عاملة يف الفال

 _______________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 
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 تجارب العنف الجنسي: بطاقة الوقائع

  

عن يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي يعربن بكامل احلرية 
 .مدى معرفتهن خبصوص موضوع كيفية إجابة السلطات على قضايا و ملفات العنف اجلنسي

تكتب املكلفة باللقاء املالحظات يف الفضاء األبيض مباشرة بعد ( على املكلفة باللقاء أن تأخذ نقاط طيلة سرد املرأة لقصتها 
  .).السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك

  
تعرضت إحدى النساء لفعل من أفعال العنف هناك واقعة أو وقائع لديك علم ا، حيث هل  )119

  ؟ هل ميكن أن ختربنين مبا حدث؟) يتم التذكري بالتعريف(كما هو حمدد يف التعريف أعاله اجلنسي  
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 تجارب العنف الجنسي: الئحة المراجعة و التدقيق

  

د على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتم
شكرا لك على مشاركتنا هذه القصة، اآلن سوف أتأكد معكن إن كنت قد استوعبت جيدا  القصص و أننا قد سجلنا " تقول، 

 "مجيع التفاصيل  املهمة
للقصص، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل وضع عالمة بسرعة  إذا كانت النساء قد تطرقن من قبل هلده النقاط خالل سردهن

   .  على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل
  

   )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(من كان مرتكب أو مرتكيب هذا العنف؟  )120

 صديق/ اخلطيب         الزوج السابق           الزوج 

 عائلة أو أصدقاء أحد األشخاص املذكورين سابقا      قالصديق الساب/ اخلطيب السابق

 زميل يف العمل        رئيس يف العمل        عائلة الضحية  أحد أفراد

 ممثل السلطة        زبون    شخص حتت مسؤولية الضحية يف العمل

        اجلامعة/ زميل يف مدرسة     اجلامعة/ مسئول أو مدرس املدرسة 

      املهنية شخص آخر من املعارف            جار

  جمهول/ ال أعرف من كان     .شخص آخر من معارف الشخصية

 ____________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 

يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات (لنتأكد معا من الوسيلة أو الوسائل اليت استعملها املعتدي إلخضاع الضحية إلرادته؟  )121
 ).اليت تنطبق

  مل يأخذ بعني االعتبار تعبريها عن عدم الرضا أو القبول؛

 ؛.)املشرف ، األستاذ ، مسئول يف العمل، مسئول عمومي، ، إخل(اعتماد مكانة سلطة 

  وجود سالح؛       الوعود الزائفة؛/ الغش      اإلكراه؛/ الضغط اللفظي 

 ديد بالقتل؛        العنف اجلسدي؛      اإلكراه اجلسدي؛ 

 التهديد باستعمال القوة أو العنف اجلسدي؛        طف؛اخل

 )يف هذه احلالة، املرجو اإلجابة على السؤال التايل(مل تكن قادرة على التعبري عن املوافقة 
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 _____________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق( ب ما؟إذا مل تكون قادرة عن إعطاء موافقتها يل سبب أو أسبا )122

 املخدرات       الكحول     )سنة 18قاصر اقل من ( نظرا لسنها

 فاقدة الوعي أو نائمة    العجز البدين          العجز الذهين

 __________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 

 أين وقع هذا االعتداء؟  )123
 يف بيت عائلة الضحية      يف بيت املعتدي      يف بيت الضحية

  ة للمعتدي/يف بيت عائلة أو صديق      عند صديقة أو صديق هلا

   الكلية/يف املدرسة        يف العمل

  يف احلقول        يف الشارع

   ---------------------------------------------------) يرجى التحديد(غري ذلك 

 ذا االعتداء ؟مىت وقع ه )124

 سنوات  2-1ما بني     سنة واحدة -أشهر  6ما يقارب       أشهر األخرية 6خالل 

  سنوات 5منذ أكثر من       سنوات 5-2ما بني 

 االعتداءات قد تكرر، فبأية وثرية و أي معدل قد وقعت ؟/إذا كان هذا االعتداء )125

 األسبوععدة مرات يف         مرة واحدة يف اليوم      عدة مرات يف اليوم

 مرة واحدة يف الشهر      عدة مرات يف الشهر      مرة واحدة يف األسبوع

 مرة واحدة يف اموع        مرة واحدة يف السنة      عدة مرات يف السنة

 االعتداءات قد تكرر، كم طالت من الزمن؟/إذا كان هذا االعتداء  )126

 أشهر 5 -أشهر 3      سنة واحدة -أشهر  6        أكثر من سنة

 اقل من أسبوع        اقل من شهر        شهرين–شهر 

 مرة يف اموع
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 األسئلة ال/نعم التفاصيل

 

 

  

 قبلهل كان للضحية اتصال أو تواصل مع املعتدي  )127
 االعتداء؟

 

 

  

 بعدهل كان للضحية اتصال أو تواصل مع املعتدي  )128
 االعتداء؟
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، إن وجدت، بالنسبة للضحية و حياا؟ هل عانت نتائج، و العواقبالكيف أثرت هذه التجربة على الضحية؟ ما هي    )129

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(؟ ما هي؟ أضرارأي 
 أضرار اجتماعية   أضرار جنسية      أضرار جسدية 

 أضرار نفسية ومعنوية   أضرار اقتصادية    أضرار عائلية 

  أعاين من أي ضررمل   أضرار مهنية أو مدرسية 

 -_____________________________________________ )يرجى التحديد(أضرار أخرى 

 كيف تتفاعل الضحية مع هذه االعتداءات؟ )130

 

 

 

 مباشرة بعدها؟

 

 

 

 

 

 يوم املوايل؟ال

 

 

 

 

 

 ألسابيع املواليةا
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  إجابة و ردود فعل المحيط :بطاقة الواقعة

طلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي تعربن بكامل احلرية عن مدى ة األوىل، املليف املرح
تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف ( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة إجابات النساء . معرفتهن باملوضوع

يف حالة ما إذا أجابت النساء أن الضحية ). أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلكالفضاء األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة 
 ).إجابة السلطات العمومية(و االنتقال إىل اجلزء التايل " ملاذا ال"ال تتحدث مع أي شخص يف حميطها، فاملرجو إمالء األسباب 

 االعتداءات؟/هين حول هذه االعتداءيف رأيكن هل تتحدث النساء ضحايا العنف اجلنسي مع حميطهن العائلي أو امل )131

 

 

 

هل ميكنكن إخبارنا   نعميف حالة 
 كيف يتم ذلك ؟

 

 

 

 

 

 ملاذا ال تقمن بذلك؟ النفييف حالة 
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 إجابة و ردود فعل المحيط: الئحة المراجعة و التدقيق

أكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل الت
شكرا لكن على مشاركتنا هذه القصص، اآلن سوف أتأكد معكن إن كنت قد استوعبت جيدا القصص و أننا قد سجلنا " تقول، 

إذا كانت النساء قد تطرقن من قبل هلده النقاط خالل سردهن للقصص، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل " مجيع التفاصيل املهمة
 .وضع عالمة بسرعة على اخلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل

يرجى وضع (مع من تتحدث النساء ضحايا العنف اجلنسي عادتا مع حميطهن خبصوص االعتداءات اليت تتعرضن هلا؟  )132
 )عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق

 ة للمعتدي/عائلة أو صديق      ة/صديق      أحد أفراد عائلتها

 اجلامعة / ة يف املدرسة /مسئول    ة يف العمل /مسئول      ة يف العمل /زميل

  منظمة غري حكومية

 ________________________________________________________غري ذلك يرجى التحديد

 ما مدى رضا النساء ضحايا العنف اجلنسي عن رد فعل حميطهن و جوام؟ )133
 مستاءة.   غري راضية على اإلطالق    وعا ماراضية ن    راضية    راضية جدا

 األسئلة التفاصيل

 

 

 

ما طبيعة ردود الفعل و اإلجابات  )134
اليت تتلقاها النساء ضحايا العنف 

 اجلنس من حميطهن عادتا؟

  

ما هي نتيجة ردود فعلهم و  )135
 أجوبتهم هذه؟

 

 

  

ما الذي عادتا ترغب النساء ضحايا  )136
من العنف اجلنسي احلصول عليه كإجابة 

 جانب من حتدثن إليه؟
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  السلطات العمومية: بطاقة أولية

ة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي تعربن بكامل احلرية عن مدى ليف املرح
ة باالستجواب املالحظات يف الفضاء تكتب املكلف( على املكلفة باللقاء أن تأخذ نقاط طيلة مشاركة النساء . معرفتهن باملوضوع

يف حالة ما إذا مل تكن الضحايا تبلغن السلطات ). األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك
 ).إجابة السلطات العمومية(العمومية فاملرجو إمالء األسباب ملاذا ال و االنتقال إىل اجلزء التايل 

و بعد حتديد ملن بالضبط تبلغ النساء ضحايا العنف اجلنسي من ضمن اخلانات التالية، املرجو االنتقال  يف حالة نعم، •
 .مباشرة إىل اجلزء املتعلق بالسلطة العمومية اليت حتدثت عنها النساء احلاضرات يف اللقاء

 .تنهوا هذا االستبيانيف حالة ال، و بعد إمتام اجلزء أسفله ميكنكم املرور إىل مالحظات االختتام و أن  •

جهاز األمن، جهاز العدالة أو قطاع (هل تبلغ النساء ضحايا العنف اجلنسي عن هذا االعتداء للسلطات العمومية  )137
  ؟)الصحة

 :في حالة نعم

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(من؟ ): أ( 19
  مصاحل الصحة العمومية  � النيابة العامة                 �الدرك                        �الشرطة                 �
  مساعدة اجتماعية�موظف عمومي               �القضاء                �

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 
 

  ملن تتوجهن يف البداية؟) : ب( 19

 مصاحل الصحة العمومية  � النيابة العامة                 �ك                       الدر  �الشرطة                 �
  مساعدة اجتماعية�موظف عمومي              �القضاء                 �

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 

 

 
 ما السبب؟ في حالة ال
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  إجابة مصالح الصحة العمومية: ت الواقعةبطاقة بيانا

/ ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت النساء احلاضرات قد ذكرن أن ضحايا العنف اجلنسي تبلغن مصاحل الصحة العمومية باالعتداء
 .االعتداءات الذي تتعرضن له

ة و الوقت للنساء لكي تعربن بكامل احلرية عن يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح األسئلة التالية املفتوحة من أجل إتاحة الفرص
تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء ( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة إجابات النساء . معرفتهن

  ). األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك

 أ النساء ملصاحل الصحة العمومية خبصوص هذه االعتداءات؟ما الذي حيدث بالضبط عندما تلج )138

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما هي العراقيل و الصعوبات اليت تواجهها ضحايا العنف اجلنسي يف هذه املرحلة؟  )139

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي نتائج تدخل و إجابات مصاحل الصحة العمومية يف هده املرحلة؟  )140
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 لح الصحة العموميةإجابة مصا: الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
شكرا لكن على مشاركتنا هذه املعلومات، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت جيدا مجيع املعطيات و أننا قد سجلنا " تقول، 
إذا كانت النساء قد تطرقن من قبل هلده النقاط، ميكننا التأكد من ذلك من خالل وضع عالمة بسرعة على " فاصيل املهمةمجيع الت

 .احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل

 السؤال التفاصيل

هل تتوجه الضحية وحدها أم  )141 
 يرافقها شخص ما؟

مىت تتوجه الضحية ملصاحل الصحة  )142 
 باالعتداء؟ العمومية ارتباطا 

كم من الوقت يف اموع دامت  )143 
 هذه الزيارة األوىل؟

كم من مرة يف اموع تتوجه  )144 
النساء ملصاحل الصحة العمومية ارتباطا 

 ذا االعتداء؟ 

من هم األشخاص الذين تقابلهم  )145 
 النساء ضحايا العنف بالضبط؟

 ما هي الفحوصات اليت تتلقاها؟ )146 

اه النساء ما هو العالج الذي تتلق )147 
 ضحايا العنف اجلنسي

هل يتم إخبارها بالفحوصات و  )148 
العالج الذي ستتلقاه؟ هل توافق على 

 القيام ذه الفحوصات و العالج؟
ما طبيعة األسئلة اليت يطرحوا  )149 

 عليها؟
هل يطرحون أسئلة على أشخاص  )150 

الشهود، (آخرين؟ ما طبيعتها؟ 
 )املعتدي، اآلخرون
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 :نساء ضحايا العنف اجلنسي من احلصول على الوثائق من طرف مصاحل الصحة العموميةهل تتمكن ال )157

  ال   �   نعم  �

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي يتوجب عليها القيام به من أجل ): أ( 39 
 احلصول على هذه الوثائق؟

 كم من الوقت حتتاج للحصول عليها؟): ب( 39 

 اها؟من يسلمها إي): ج( 39 

ليت جيمعوا؟ ما ما طبيعة األدلة ا )151 
هي الوسائل اليت يستعملوها من اجل 

 ذلك؟
ما هي املعلومات اليت يقدموا  )152 

للنساء ضحايا العنف اجلنسي 
خبصوص حقوقهن؟ و خبصوص 

 اخلدمات املتوفرة؟
هل ينسقوا أو يتدخلوا لدى  )153 

جهات أخرى من أجل تسهيل ولوج 
ضحايا العنف اجلنسي ملصلحة عمومية 

 أخرى؟
اء ضحايا العنف اجلنسي هل النس )154 

يكن جمربات على أن تؤدين مقابل شيئا 
 ما؟ كيف؟ ملاذا؟ 

هل يتم الضغط عليهن من أجل  )155 
الرتاجع على شيكايان أو  قضياهن؟ 

 أو يتم إهانتهن؟ كيف؟

هل يتم إخبارهن بإمكانية أن  )156 
تتابعن بتهمة الفساد؟ من يقوم بذلك؟  

 ؟)ما هدفه(كيف؟ ملاذا 
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 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 39 

  

 ملاذا؟ في حالة ال

 
 اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة أي عند مصاحل الصحة العمومية؟/هل يتوقف امللف  )158

 ال �        نعم �

  يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من يتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ )159
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 دى رضا ضحايا االعتداءات اجلنسي عن رد فعل و إجابات مصاحل الصحة؟ما م )160

 مستاءة .� غري راضية على اإلطالق  �    راضية نوعا ما�    راضية�  راضية جدا �

 ما الذي ترغب النساء ضحايا العنف يف احلصول عليه كإجابة من جانبهم و الذي ميكنه أن يكون أكثر فائدة؟ )161
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 المصالح األمنيةإجابة : قعةبطاقة بيانات الوا

 .االعتداءات الذي تعرضت له/ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد جلأت للشرطة أو الدرك خبصوص باالعتداء
يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح األسئلة التالية املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي تعربن بكامل احلرية عن 

تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء ( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة إجابات النساء . تهنمعرف
 ).األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك

  ملن تبلغ النساء ضحايا العنف اجلنسي عن هذا االعتداء بالضبط؟ )162
 ركالد �          الشرطة �

 ما الذي حيدث بالضبط عندما تبلغ النساء مصاحل األمن خبصوص هذه االعتداءات؟ )163

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ما هي العراقيل و الصعوبات اليت تواجهها ضحايا العنف اجلنسي يف هذه املرحلة؟  )164

  

 

 

 

 

 

 

 ما هي نتائج تدخل و إجابات مصاحل األمن يف هده املرحلة؟ )165
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 جابة المصالح األمنية إ: الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
شكرا لكن على مشاركتنا هذه القصص، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت جيدا ما ذكرن و أننا قد سجلنا مجيع " تقول، 
إذا كانت النساء قد تطرقن من قبل هلده النقاط خالل تدخالن، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل وضع " ل املهمةالتفاصي

  .عالمة بسرعة على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل

 السؤال التفاصيل

مع من تتحدث النساء ضحايا العنف  )166 
اجلنسي بالضبط عندما تتوجهن ملصاحل 

 األمن؟

وجه الضحية وحدها أم يرافقها هل تت )167 
 شخص ما؟

ملصاحل األمن مىت تتوجه الضحية  )168 
 ارتباطا باالعتداء؟ 

كم من الوقت يف اموع تدوم الزيارة  )169 
 األوىل؟

هل يتم إجراء حبث خبصوص االعتداء  )170 
 اجلنسي؟

كم من مرة يف اموع تتوجه النساء  )171 
 ملصاحل األمن ارتباطا باعتداء جنسي؟

 معون بالضبط خالل حبثهم؟ملن يست )172 

ما طبيعة األسئلة اليت يطرحوا على  )173 
 النساء ضحايا االعتداء اجلنسي؟

هل يطرحون أسئلة على أشخاص  )174 
الشهود، (آخرين؟ ما طبيعتها؟ 

 )املعتدي، اآلخرون
ما طبيعة األدلة اليت جيمعوا؟ ما هي  )175 

الوسائل اليت يستعملوا من اجل 
 ذلك؟

العنف اجلنسي هل تكون ضحايا  )176 
خائفات من املعتدي يف هده املرحلة؟ 
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نسخة من الشكاية، : (هل تتمكن النساء ضحايا العنف اجلنسي من احلصول على الوثائق من طرف مصاحل األمن ؟ )182

  )نسخة من احملضر؟ غريها

  ال   �   نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي يتوجب عليها القيام به من أجل ): أ( 64 
 احلصول على هذه الوثائق؟

 كم من الوقت حتتاج للحصول عليها؟): ب( 64 

 من يسلمها إياها؟): ج( 64 

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟) ح( 64 

الدرك /يف حالة نعم هل ختربن الشرطة
 بذلك؟ ما الذي تقمن به بالضبط؟

ما هي املعلومات اليت يقدموا للنساء  )177 
ضحايا العنف اجلنسي خبصوص 
حقوقهن؟ و خبصوص اخلدمات 

 املتوفرة؟
هل ينسقوا أو يتدخلوا لدى جهات  )178 

يل ولوج ضحايا أخرى من أجل تسه
 العنف اجلنسي ملصلحة عمومية أخرى؟

هل ضحايا االعتداء اجلنسي تؤدين  )179 
 مقابل شيئا ما ؟ كيف؟ ملاذا؟

هل يتم الضغط عليهن من أجل  )180 
الرتاجع على شيكايان أو  قضياهن؟ 

 يتم إهانتهن؟ كيف؟

هل يتم إخبارهن بإمكانية أن تتابع  )181 
بتهمة الفساد؟ من يقوم بذلك؟ كيف؟ 

 ؟)ما هدفه(ملاذا 
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 ملاذا؟ في حالة ال

  اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة أي عند مصاحل األمن؟/هل يتوقف امللف  )183

 ال   �   نعم�
 ف توقفه؟ من يتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خل )184

  
 

  
  
  
  
  
  

  ما مدى رضا ضحايا االعتداءات اجلنسي عن رد فعل و إجابات مصاحل األمن؟ )185

 مستاءة �  .غري راضية على اإلطالق �    راضية نوعا ما�    راضية�  راضية جدا �

 ميكنه أن يكون أكثر فائدة؟ ما الذي ترغب النساء ضحايا العنف يف احلصول عليه كإجابة من جانبهم و الذي )186
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 النيابة العامةإجابة : بطاقة بيانات الواقعة

 .االعتداءات الذي تعرضت له/ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد جلأت للنيابة العامة خبصوص االعتداء
لفرصة و الوقت للنساء لكي تعربن بكامل احلرية عن يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح األسئلة التالية املفتوح من أجل إتاحة ا

تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء ( على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط طيلة إجابات النساء . معرفتهن
 ).األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك

 تلجأ النساء للنيابة العامة خبصوص هذه االعتداءات؟ ؟ما الذي حيدث بالضبط عندما  )187

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما هي العراقيل و الصعوبات اليت تواجهها ضحايا العنف اجلنسي يف هذه املرحلة؟  )188

  
  

 

 

 

 

 

 ما هي نتائج تدخل و إجابات النيابة العامة يف هده املرحلة؟ )189
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 امة إجابة فعل النيابة الع: الئحة المراجعة و التدقيق

كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعطيات، ميكنها أن 
شكرا لن على مشاركتنا هذه املعلومات، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت مجيع املعطيات و أننا قد سجلنا مجيع " تقول، 

انت النساء قد تطرقن من قبل هلده النقاط خالل تدخالن، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل وضع إذا ك" التفاصيل املهمة
 .عالمة بسرعة على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل

 السؤال التفاصيل

مع من تتحدث النساء ضحايا العنف  )190 
اجلنسي بالضبط عندما تتوجهن للنيابة 

 العامة؟

دها أم يرافقها هل تتوجه الضحية وح )191 
 شخص ما؟

للنيابة العامة ارتباطا مىت تتوجه الضحية  )192 
 باالعتداء؟

كم استغرق منها ذلك من الوقت يف  )193 
 اموع؟

كم من مرة يف اموع تتوجه النساء  )194 
 للنيابة ارتباطا باعتداء جنسي؟

 ملن استمعوا بالضبط خالل حبثهم؟  )195 

 ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها عليك؟ )196 

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها على  )197 
 )الشهود، املعتدي، اآلخرون(اآلخرين؟

ما طبيعة األدلة اليت قاموا بتجميعها؟  )198 
ما هي الوسائل اليت استعملوها من اجل 

 ذلك؟
هل تكون ضحايا العنف اجلنسي  )199 

خائفات من املعتدي يف هده املرحلة؟ يف 
الدرك /حالة نعم هل ختربن الشرطة
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نسخة من الشكاية، نسخة (العامة؟ هل تتمكن النساء ضحايا العنف اجلنسي من احلصول على الوثائق من طرف النيابة  )205

 )من احملضر؟ غريها

  ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي يتوجب عليها القيام به من أجل ): أ( 87 
 احلصول على هذه الوثائق؟

 كم من الوقت حتتاج للحصول عليها؟): ب( 87 

 من يسلمها إياها؟): ج( 87 

 لومات املتضمنة ا؟ما هي املع) ح( 87 

 لذي تقمن به بالضبط؟بذلك؟ ما ا

ما هي املعلومات اليت يقدموا للنساء  )200 
ضحايا العنف اجلنسي خبصوص 

 حقوقهن؟ و خبصوص اخلدمات املتوفرة؟
هل ينسقوا أو يتدخلوا لدى جهات  )201 

أخرى من أجل تسهيل ولوج ضحايا 
 العنف اجلنسي ملصلحة عمومية أخرى؟

هل ضحايا االعتداء اجلنسي تؤدين  )202 
 ما ؟ كيف؟ ملاذا؟مقابل شيئا 

هل يتم الضغط عليهن من أجل  )203 
الرتاجع على شيكايان أو  قضياهن؟ 

 يتم إهانتهن؟ كيف؟
هل يتم إخبارهن بإمكانية أن تتابع  )204 

بتهمة الفساد؟ من يقوم بذلك؟ كيف؟ 
 ؟)ما هدفه(ملاذا 
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 ملاذا؟ في حالة ال

 

  اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة أي عند النيابة العامة؟/هل يتوقف امللف  )206

 ال   �     نعم�

 يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من يتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ )207

 

 
  

 

 

 

 

 

 عن رد فعل و إجابات النيابة العامة ؟ما مدى رضا ضحايا االعتداءات اجلنسي  )208
 مستاءة �    .غري راضية على اإلطالق �    راضية نوعا ما�    راضية�  راضية جدا �

 ما الذي ترغب النساء ضحايا العنف يف احلصول عليه كإجابة من جانبهم و الذي ميكنه أن يكون أكثر فائدة؟ )209
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  المحكمةإجابة : بطاقة بيانات الواقعة

 .االعتداءات الذي تعرضت له/ا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد التجأت للمحكمة خبصوص االعتداءميأل هذ
يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح األسئلة التالية املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي تعربن بكامل احلرية عن 

تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء ( طيلة إجابات النساء على املكلفة باالستجواب أن تأخذ نقاط . معرفتهن
 ).األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك

 ما الذي حيدث بالضبط عندما تلجأ النساء للمحكمة خبصوص هذه االعتداءات؟ )210

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضحايا العنف اجلنسي يف هذه املرحلة؟ما هي العراقيل و الصعوبات اليت تواجهها  )211

 

  

 

 

 
  

 

 

 ما هي نتائج تدخل و إجابات احملكمة يف هده املرحلة؟ )212
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 المحاكم)الخدمات المقدمة(إجابة : الئحة المراجعة و التدقيق

املعطيات، ميكنها أن كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل 
شكرا لن على مشاركتنا هذه املعلومات، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت مجيع املعطيات و أننا قد سجلنا مجيع " تقول، 

إذا كانت النساء قد تطرقن من قبل هلده النقاط خالل تدخالن، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل وضع " التفاصيل املهمة
 .ى احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايلعالمة بسرعة عل

 السؤال التفاصيل

مع من تتحدث النساء ضحايا العنف  )213 
اجلنسي بالضبط عندما تتوجهن 

 للمحكمة؟

هل تتوجه الضحية وحدها أم يرافقها  )214 
 شخص ما؟

كم عادتا يكون هناك من الوقت ما  )215 
بني بتاريخ وقوع اإلعتداء اجلنسي و 

 ية؟ تاريخ الدعوى القضائ

كم عادتا تستغرق الدعوات القضائية  )216 
 املرتبطة باالعتداءات اجلنسية ؟

ملن يستمعون بالضبط خالل  )217 
 اجللسات؟

ما طبيعة األسئلة اليت يطرحوا على  )218 
  النساء ضحايا االعتداء اجلنسي؟

هل يطرحون أسئلة على أشخاص  )219 
الشهود، (آخرين؟ ما طبيعتها؟ 

 )املعتدي، اآلخرون

عة األدلة و احلجج اليت تقدمها ما طبي )220 
 النيابة العامة خالل اجللسات؟

ما طبيعة األدلة و احلجج اليت يقدمها  )221 
 الدفاع خالل اجللسات ؟

هل تكون ضحايا العنف اجلنسي  )222 
خائفات من املعتدي يف هده املرحلة؟ 
يف حالة نعم هل ختربن احملكمة بذلك؟ 

 ما الذي تقمن به بالضبط؟

ات اليت يقدموا للنساء ما هي املعلوم )223 
ضحايا العنف اجلنسي خبصوص 



MRA Mobilising for Rights Associates Page 96 sur 124 

حقوقهن؟ و خبصوص اخلدمات 
 املتوفرة؟

هل ينسقوا أو يتدخلوا لدى جهات  )224 
أخرى من أجل تسهيل ولوج ضحايا 
 العنف اجلنسي ملصلحة عمومية أخرى؟

هل ضحايا االعتداء اجلنسي تؤدين  )225 
 مقابل شيئا ما ؟ كيف؟ ملاذا؟

هن من أجل هل يتم الضغط علي )226 
الرتاجع على شيكايان أو  قضياهن؟ 

 يتم إهانتهن؟ كيف؟

هل يتم إخبارهن بإمكانية أن تتابع  )227 
بتهمة الفساد؟ من يقوم بذلك؟ كيف؟ 

 ؟)ما هدفه(ملاذا 

نسخة من املقال، نسخة من (هل تتمكن النساء ضحايا العنف اجلنسي من احلصول على الوثائق من عند احملكمة؟  )228
  )هااحلكم؟ غري 

  ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل
ما الذي يتوجب عليها القيام به من أجل ): أ( 110 

 احلصول على هذه الوثائق؟

 كم من الوقت حتتاج للحصول عليها؟): ب( 110 

 من يسلمها إياها؟): ج( 105 

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟ )ح( 110 

 ملاذا؟ في حالة ال 



MRA Mobilising for Rights Associates Page 97 sur 124 

 عادتا ما هي نتائج قضايا االعتداء اجلنسي اليت تعرض على احملاكم؟ )229

 )ثبتت إدانته(إدانة �       عدم املتابعة�

 سحب الشكوى�      الرباءة �

 _______________________________________)يرجى التحديد(غري ذلك �

 األحكام ؟ إذا تبثث إدانة املعتدي مباذا حتكم احملكمة عادتا؟و ما هو تعليلها هلده )230

 

 

 

  

 

 

 

 

 إذا متت تربئة املعتدي أو مل تتم املتابعة ملاذا؟ )231

 

 

 

  

 

 

 

 

 ما مدى رضا ضحايا االعتداء اجلنسي عن رد فعل و إجابات احملاكم خبصوص قضاياهن؟ )232
  .مستاءة  �    .غري راضية على اإلطالق �    راضية نوعا ما�    راضية�  راضية جدا �

  احلصول عليه كإجابة من جانبهم و الذي ميكنه أن يكون أكثر فائدة؟ما الذي ترغب النساء ضحايا العنف يف )233
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 البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

  هل هناك شيء آخر تودون مشاركتنا إياه أو إضافته؟ )234

 

 

 
  
  

 
 هل لديكن مالحظات توصيات خبصوص هذا البحث؟ )235

 

 

 

 

  

  
 

 لبحت؟هل هناك شخص أخر جيب علينا أن نتحدث إليه خبصوص هدا ا )236

 

 

 

 

 

  

 مالحظات إنهاء اللقاء

سيتم مشاركتكن نتائج و خالصات هذا البحث ما أن تكون . حنن نقدر مشاركتكن يف هذا املسح. شكرا جزيال على وقتكن
  .جاهزة
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 :..................................اسم اجلمعية    
  ...............................: .......رقم ملف

 
 

 سة و تحليل الملفاتدرا –بطاقة 

  2019/ ماي / العنف الجنسي الممارس اتجاه النساء المغرب 

  التعليمات

 :ميكن استخدامها من أجل. اهلدف من هذه االستمارة هو أن تكون وسيلة لدراسة امللفات املتعلقة بالعنف اجلنسي ضد النساء

  المركز/مراجعة الملفات المتواجدة في أرشيف الجمعية •

o ة يف خمتلف الوثائق املتضمنة يف امللفمن خالل قراء. 

متابعة الملفات المتواجدة أو المعروضة على الجمعية المركز و التي الزالت تتابعها و مأل هذه االستمارات خطوة  •

 بخطوة حسب تطور الملف

o من خالل قراءة الوثائق اليت يتم ضمها للملف، احملادثات مع صاحبة امللف و املالحظات املباشرة خالل 
 .للمرافقة سواء أمام احملامني أو خمتلف السلطات العمومية

 حالة/املرجو إمالء استمارة لكل ملف

  " معلومات غري متوفرة"املرجو وضع عالمة على خانة . إذا كانت بعض األسئلة املطلوبة أدناه غري متوفرة
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  بطاقة المعلومات الديمغرافية
 

  :مكان إقامة الضحية

 منطقة ريفية �    مدينة صغرية   �               مدينة متوسطة احلجم  �             مدينة كبرية�

  معلومات غري متوفرة �

  :سن الضحية

 سنة 39 - 30 �    سنة 29 - 21 �  سنة  20 - 18 �  سنة و ما حتت 17 �

 و ما فوق – 60 �  سنة 59 - 50 �    سنة 49 - �40

 معلومات غري متوفرة �

 النشاط الرئيسي للضحية؟ 

   مستخدمة�     ربة بيت�   طالبة / ميذة تل�

  عاملة �   منتخبة �     موظفة �

 عاملة يف اجلنس �   عمل مستقل  �    عاملة يف الفالحة �

 --------------------------------------------------) يرجى التحديد(غري ذلك �

  معلومات غري متوفرة �
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 تجربة العنف الجنسي

  

 ملخص ملا حدث )1
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  )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(المعتدون؟ /من كان المعتدي )2

 الصديق/ اخلطيب �        الزوج السابق �        الزوج �

 عائلة أو أصدقاء أحد األشخاص املذكورين سابقا�  الصديق السابق/ اخلطيب السابق�

 ها يف العملزميل�        رئيسها يف العمل�      أحد أفراد عائلتها �

 ممثل السلطة�          زبون�  شخص حتت مسؤوليتها يف العمل�

        اجلامعة/ زميل يف مدرسة �  اجلامعة/ مسئول أو مدرس املدرسة �

      شخص آخر من املعارف املهنية           جار�

  جمهول/ ال أعرف من كان   .شخص آخر من املعارف الشخصية�

 -------------------------------- -----------------) يرجى التحديد(غري ذلك �

  معلومات غري متوفرة �

يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت (ما هي الوسيلة أو الوسائل التي استعملها المعتدي ليخضعها إلرادته؟  )3
 ).تنطبق

  مل يأخذ بعني االعتبار تعبريها عن عدم الرضا أو القبول؛�

 ؛.)، مسئول يف العمل، مسئول عمومي، ، إخل املشرف ، األستاذ(اعتماد مكانة سلطة �

  وجود سالح؛�       الوعود الزائفة؛/ الغش �     اإلكراه؛/ الضغط اللفظي �

 ديد بالقتل؛�        العنف اجلسدي؛�      اإلكراه اجلسدي؛� 

 التهديد باستعمال القوة أو العنف اجلسدي؛�        اخلطف؛�

 )يف هذه احلالة ، انتقل إىل السؤال التايل( مل تكن الضحية قادرة على التعبري عن املوافقة�

 -------------------------------------------------- ) يرجى التحديد(غري ذلك �

  معلومات غري متوفرة �

  

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق( إذا لم تكون قادرة عن إعطاء موافقتها فألي سبب أو أسباب؟ )4
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 املخدرات�     الكحول�     )سنة 18ر اقل من قاص( نظرا لسنها�

 فاقدة الوعي أو نائمة�    العجز البدين�        العجز الذهين�

 _________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك �

  معلومات غري متوفرة �

 أين وقع هذا االعتداء؟  )5

 يف بيت العائلة�      يف بيت املعتدي�        يف بيتها�

  ة للمعتدي/يف بيت عائلة أو صديق�    ديقة أو صديق هلاعند ص�

   الكلية/يف املدرسة�        يف العمل�

  يف احلقول�        يف الشارع�

  _________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك �

  معلومات غري متوفرة �

 متى وقع هذا االعتداء ؟ )6

 سنوات  2-1ما بني �    سنة واحدة - أشهر 6ما يقارب �    أشهر األخرية 6خالل �

  سنوات 5منذ أكثر من �    سنوات 5-2ما بني  �

  معلومات غري متوفرة �

 االعتداءات قد تكرر، فبأية وثيرة و أي معدل قد وقعت ؟/إذا كان هذا االعتداء )7

 عدة مرات يف األسبوع�    مرة واحدة يف اليوم�    عدة مرات يف اليوم�

 مرة واحدة يف الشهر�    مرات يف الشهر عدة�  مرة واحدة يف األسبوع�

 مرة واحدة يف اموع�    مرة واحدة يف السنة�    عدة مرات يف السنة�

  معلومات غري متوفرة �
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 االعتداءات قد تكرر، كم طالت من الزمن؟/إذا كان هذا االعتداء  )8

 أشهر 5 -أشهر �3    سنة واحدة -أشهر  6  �    أكثر من سنة�

 اقل من أسبوع�        اقل من شهر�    شهرين–شهر �

 معلومات غري متوفرة �      مرة يف اموع�

 ال/نعم التفاصيل

 معلومات غري متوفرة

 األسئلة

 

 

هل كان هناك اتصال أو تواصل مع  )9 
 االعتداء؟ قبلاملعتدي 

 

 

هل كان هناك اتصال أو تواصل مع  )10 
 االعتداء؟ بعداملعتدي 

، إن وجدت، بالنسبة هلا وحلياا؟ هل عانت أي النتائج، و العواقبما هي  هل كيف أثرت هذه التجربة على الضحية؟ )11

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(؟ ما هي؟  أضرار

 أضرار اجتماعية�   أضرار جنسية �   أضرار جسدية �

 أضرار نفسية ومعنوية�   أضرار اقتصادية�   أضرار عائلية �

 مل أعاين من أي ضرر�    أضرار مهنية أو مدرسية �

 __________________________________________)يرجى التحديد(أضرار أخرى �

  معلومات غري متوفرة �

 كيف تفاعلت الضحية مع هذه االعتداءات؟ )12

 

 

 

 مباشرة بعدها؟

 

 

 

 

 يوم املوايل؟ال

 

 

 

 

 األسابيع املوالية

 

 معلومات غري متوفرة �
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  طإجابة و ردود فعل المحي

 االعتداءات؟/هل حتدثت الضحية مع أي شخص يف حميطها العائلي أو املهين حول هذه االعتداء )13

 

 

 

 ما الذي وقع ؟ نعميف حالة 

 

 

 

Si non, pourquoi ? 

 

 ملاذا؟ النفييف حالة 
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 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(مع من حتدثت يف حميطها ؟  )14

 عائلة أو صديق للمعتدي�      صديق�      أحد أفراد عائلتها�

   مسئول يف العمل �      زميل يف العمل �

  منظمة غري حكومية�        اجلامعة / مسئول أو مدرس يف املدرسة �

 ________________________________________________ غري ذلك يرجى التحديد�

  معلومات غري متوفرة �

 األسئلة التفاصيل

 

 

 

 ماذا فعلوا؟ماذا كان رد فعلهم؟  )15

 

 

 

  

ما هي نتيجة ردود فعلهم و أجوبتهم  )16
 هذه؟

 

 معلومات غري متوفرة �
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 إجابة السلطات العمومية

 .كمرحلة أوىل تتأكد املشرفة على مأل االستمارة أن الضحية قد بلغت السلطات العمومية خبصوص االعتداء

تالية، املرجو االنتقال مباشرة إىل اجلزء املتعلق بالسلطة يف حالة نعم، و بعد حتديد ملن بالضبط بلغت من ضمن اخلانات ال •
  .العمومية اليت جلأت هلا الضحية

 .يف حالة ال، و بعد إمتام اجلزء أسفله ميكنكم املرور إىل مالحظات االختتام و أن تنهوا هذا االستبيان •

  ؟)لة أو قطاع الصحةجهاز األمن، جهاز العدا(هل أبلغت الضحية عن هذا االعتداء السلطات العمومية  )17
 

  :في حالة نعم

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(من؟ ): أ( 17
  مصاحل الصحة العمومية  � النيابة العامة                 �الدرك                        �الشرطة                 �
  ة اجتماعيةمساعد�موظف عمومي               �القضاء                �

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 
 

  ملن توجهت يف البداية؟) : ب( 17

 مصاحل الصحة العمومية  � النيابة العامة                 �الدرك                        �الشرطة                 �
  مساعدة اجتماعية�عمومي              موظف �القضاء                 �

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 

 معلومات غري متوفرة �

 

 

 

 ما السبب؟ في حالة ال
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  إجابة مصالح الصحة العمومية

 .االعتداءات الذي تعرضت له/االعتداءميأل هذا اجلزء إذا ما كانت الضحية قد جلأت ملصاحل الصحة العمومية ارتباط ب
  كيف جلأت ملصاحل الصحة العمومية ؟ كيف مت ذلك بالضبط؟ )18

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معلومات غري متوفرة �

 ما هي العراقيل و الصعوبات اليت واجهتها يف هذه املرحلة؟  )19

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �

 املرحلة؟ ما هي نتائج تدخل و إجابة مصاحل الصحة العمومية يف هده )20

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �
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معلومات غري 
 �متوفرة

 األسئلة التفاصيل

هل كانت وحدها  )21  
 أم رافقها شخص ما؟

مىت توجهت ملصاحل  )22  
الصحة العمومية 
 ارتباطا باالعتداء؟

كم من الوقت يف  )23  
اموع دامت الزيارة 

 األوىل؟
كم من مرة يف  )24  

اموع توجهت 
 ملصاحل الصحة
العمومية ارتباطا ذا 

 االعتداء؟
من هم األشخاص  )25  

الذين قابلتهم 
 بالضبط؟

ما هي الفحوصات  )26  
 اليت قامت ا؟

ما هو العالج الذي  )27  
 تلقته

هل مت إخبارها  )28  
بالفحوصات و 

العالج الذي 
ستتلقاها؟ هل وافقت 

على القيام ذه 
الفحوصات و 

 العالج؟
ما طبيعة األسئلة  )29  

 وها عليها؟اليت  طرح
ما طبيعة األسئلة  )30  

اليت طرحوها على 
 اآلخرين؟

ما طبيعة األدلة  )31  
اليت قاموا بتجميعها؟ 
ما هي الوسائل اليت 
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استعملوها من اجل 
 ذلك؟

ما هي املعلومات  )32  
اليت زودوها ا 
خبصوص حقوقك؟ و 

 اخلدمات املتوفرة؟
هل نسقوا أو  )33  

تدخلوا لدى جهات 
أخرى من أجل 

ا الولوج تسهيل هل
ملصلحة عمومية 

 أخرى؟
هل كانت جمربة  )34  

على أن تؤدي مقابل 
 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟ 

هل هناك حلظة أو  )35  
حلظات حيث 
أحست فيها بالضغط 
عليها من أجل 
الرتاجع عن قضيتها؟ 
أو أحست باإلهانة؟ 

 كيف؟
هل أخربها أحد  )36  

عن إمكانية أن تتابعي 
بتهمة الفساد؟ من؟ 

ض كيف؟ و ألي غر 
 مت إخبارها بذلك؟

 :فيما يتعلق بالوثائق اليت حصلت عليها من طرف مصاحل الصحة العمومية )37

 هل استطاعت احلصول على الوثائق أم ال؟

  معلومات غري متوفرة �     ال   �   نعم  � 

 :نعميف حالة 

معلومات غري 
 �متوفرة

 السؤال التفاصيل
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ما الذي كان عليها القيام به ): أ( 37  
 احلصول على هذه الوثائق؟ من أجل

كم من الوقت احتاجت ): ب( 37  
 للحصول عليها؟

 من سلمها إياها؟): ج( 37  

ما هي املعلومات املتضمنة )ح( 37  
 ا؟

   

 ملاذا؟ في حالة ال

 
 اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة عند مصاحل الصحة العمومية؟/هل توقف امللف  )38

 معلومات غري متوفرة �    ال �        نعم �

 يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اختذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ )39
 
  
  
  
  
  
  
  

 معلومات غري متوفرة �
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 إجابة المصالح األمنية

 .االعتداءات الذي تعرضت له/ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت الضحية قد جلأت للشرطة أو الدرك خبصوص باالعتداء

 ت هذا االعتداء بالضبط؟ملن بلغ )40
 الدرك �          الشرطة �

 ما الذي وقع بالضبط عندما بلغت عن هذا االعتداء مصاحل األمن؟ )41

 

 
  
  
  
  
  
  

  معلومات غري متوفرة �

 ما هي العراقيل و الصعوبات اليت واجهتها يف هذه املرحلة؟  )42

  
 

 

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �

 يف هده املرحلة؟ ما هي نتائج تدخل و إجابة الشرطة أو الدرك )43

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �
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معلومات غري 
 �متوفرة

 األسئلة التفاصيل

مع من حتدثت  )44  
 بالضبط؟

هل كنت وحدها أم  )45  
 رافقها شخص ما؟

مىت توجهت  )46  
عندهم ارتباطا 

 باالعتداء؟
كم من الوقت يف  )47  

اموع دامت هذه 
 الزيارة األوىل؟

كم من مرة يف  )48  
جهت اموع تو 

عندهم ارتباطا ذا 
 االعتداء؟

ملن استمعوا  )49  
 بالضبط خالل حبثهم؟

ما طبيعة األسئلة  )50  
 اليت طرحوها عليها؟

ما طبيعة األسئلة  )51  
اليت طرحوها على 

 اآلخرين؟
ما طبيعة األدلة  )52  

اليت قاموا بتجميعها؟ 
ما هي الوسائل اليت 
استعملوها من اجل 

 ذلك؟
هل كانت خائفة  )53  

تدي؟ يف حالة من املع
نعم هل أخربت 

الدرك بذلك؟ /الشرطة
ما الذي قاموا به 

 بالضبط؟
ما هي املعلومات  )54  

اليت زودوها ا 
خبصوص حقوقها؟ و 

 اخلدمات املتوفرة؟
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هل نسقوا أو  )55  
تدخلوا لدى جهات 

أخرى من أجل 
تسهيل هلا الولوج 
ملصلحة عمومية 

 أخرى؟
هل كانت جمربة  )56  

على أن تؤدي مقابل 
 ئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟شي

هل هناك حلظة أو  )57  
حلظات حيث 

أحست فيها بالضغط 
عليها من أجل 

الرتاجع عن قضيتها؟ 
أو أحست باإلهانة؟ 

 كيف؟
هل أخربها أحد  )58  

عن إمكانية أن تتابع 
بتهمة الفساد؟ من؟ 

كيف؟ و ألي غرض 
 مت إخبارها بذلك؟

 
  : األمن؟فيما يتعلق بالوثائق اليت حصلت عليها من طرف مصاحل )59

 )نسخة من الشكاية، نسخة من احملضر؟ غريها(هل حصلت على وثائق ما من عند مصاحل األمن؟ 

 معلومات غري متوفرة �      ال �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

معلومات غري 
 �متوفرة

 السؤال التفاصيل

ما الذي كان عليها القيام به من أجل ): أ( 59  
 احلصول عليها؟

الوقت احتاجت للحصول  كم من): ب( 59  
 عليها؟
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 من سلمها إياها؟): ج( 59  

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 59  

   

 ملاذا؟ في حالة ال

  اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة عند الشرطة أو الدرك؟/هل توقف امللف  )60

 معلومات غري متوفرة �      ال   �   نعم�

 ألسباب خلف توقفه؟ من اختذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟يف حالة نعم املرجو أن تصف ا )61
  

 
  
  
  
  
  
  

معلومات غري متوفرة �
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  إجابة النيابة العامة

 .االعتداءات الذي تعرضت له/ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت الضحية قد جلأت للنيابة العامة خبصوص االعتداء

 مة؟ما الذي وقع بالضبط عندما بلغت عن هذا االعتداء النيابة العا )62
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  معلومات غري متوفرة �

 ما هي العراقيل و الصعوبات اليت واجهتها يف هذه املرحلة؟  )63

  
  

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �

 ما هي نتائج تدخل و إجابة النيابة العامة يف هده املرحلة؟ )64

 
  
  
  
  
  
  

 معلومات غري متوفرة �
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معلومات غري 
 �متوفرة

 األسئلة التفاصيل

مع من حتدثت  )65  
 بالضبط؟

هل كنت وحدها أم  )66  
 رافقها شخص ما؟

مىت توجهت عندهم  )67  
 ارتباطا باالعتداء؟

كم من الوقت يف  )68  
اموع دامت هذه 

 الزيارة األوىل؟
كم من مرة يف اموع  )69  

توجهت عندهم ارتباطا 
 ذا االعتداء؟

ملن استمعوا بالضبط  )70  
 خالل حبثهم؟

ما طبيعة األسئلة اليت  )71  
 عليها؟طرحوها 

ما طبيعة األسئلة اليت  )72  
طرحوها على اآلخرين؟ 

الشهود، املعتدي، (
 )اآلخرون

ما طبيعة األدلة اليت  )73  
قاموا بتجميعها؟ ما هي 
الوسائل اليت استعملوها 

 من اجل ذلك؟
هل كنت خائفة من  )74  

املعتدي؟ يف حالة نعم 
هل أخربت النيابة العامة 
بذلك؟ ما الذي قاموا 

 به بالضبط؟
ما هي املعلومات اليت  )75  

زودوها ا خبصوص 
حقوقها؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟
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هل نسقوا أو تدخلوا  )76  
لدى جهات أخرى من 
أجل تسهيل هلا الولوج 

 ملصلحة عمومية أخرى؟
هل كانت جمربة على  )77  

أن تؤدي مقابل شيئا 
 ما؟ كيف؟ ملاذا؟

هل هناك حلظة أو  )78  
حلظات حيث أحست 

من فيها بالضغط عليها 
أجل الرتاجع عن 
قضيتها؟ أو أحست 

 باإلهانة؟ كيف؟
هل أخربها أحد عن  )79  

إمكانية أن تتابعي بتهمة 
الفساد؟ من؟ كيف؟ و 
ألي غرض مت إخبارها 

 بذلك؟

 
 فيما يتعلق بالوثائق اليت حصلت عليها من طرف النيابة؟ )80

 )ة من احملضر؟ غريهانسخة من الشكاية، نسخ(هل حصلت على وثائق ما من عند النيابة العامة؟ 

 معلومات غري متوفرة �         ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

معلومات غري 
 �متوفرة

 السؤال التفاصيل

ما الذي كان عليها القيام به من ): أ( 80  
 أجل احلصول عليها؟

كم من الوقت احتاجت للحصول ): ب( 80  
 عليها؟

 من سلمها إياها؟): ج( 80  
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 ي املعلومات املتضمنة ا؟ما ه)ح( 80  

   

 ملاذا؟ في حالة ال

 اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة عند النيابة العامة؟/هل توقف امللف  )81

 معلومات غري متوفرة �     ال�     نعم

 يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اختذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ )82
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  إجابة المحكمة

 .االعتداءات الذي تعرضت له/ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت الضحية قد التجأت للمحكمة خبصوص االعتداء

 ما الذي وقع بالضبط يف احملكمة خبصوص االعتداء الذي تعرضت إليه؟ )83

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  معلومات غري متوفرة �

 ما هي العراقيل و الصعوبات اليت واجهتها يف هذه املرحلة؟ )84

 

  

 

 

 

 

 

 مات غري متوفرةمعلو  �

 ما هي نتائج إجابة احملكمة يف هده املرحلة؟ )85

  

 

 

 

 

 

 

معلومات غري متوفرة �
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 السؤال التفاصيل �معلومات غري متوفرة

هل كنت وحدها أم  )86  
 رافقها شخص ما؟

مىت توجهت عندهم  )87  
 ارتباطا باالعتداء؟

كم من الوقت يف  )88  
اموع دامت هذه 

 الزيارة األوىل؟

 عوا بالضبط ؟ملن استم )89  

ما طبيعة األسئلة اليت  )90  
 طرحوها عليها؟

ما طبيعة األسئلة اليت  )91  
طرحوها على 

الشهود، (اآلخرين؟ 
 )املعتدي، اآلخرون

ما طبيعة األدلة و  )92  
احلجج اليت قدمتها 
النيابة العامة خالل 

 اجللسات؟

ما طبيعة األدلة و  )93  
احلجج اليت قدمها 
الدفاع خالل 

 اجللسات؟

كانت خائفة من   هل )94  
املعتدي؟ يف حالة نعم 
هل أخربت احملكمة 
بذلك؟ ما الذي قاموا 

 به بالضبط؟

ما هي املعلومات اليت  )95  
زودوها ا خبصوص 
حقوقها؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟

هل نسقوا أو تدخلوا  )96  
لدى جهات أخرى 
من أجل تسهيل هلا 
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الولوج ملصلحة 
 عمومية أخرى؟

هل كانت جمربة على  )97  
تؤدي مقابل شيئا  أن

 ما؟ كيف؟ ملاذا؟

هل هناك حلظة أو  )98 
حلظات حيث أحست 
فيها بالضغط عليها 
من أجل الرتاجع عن 
قضيتها؟ أو أحست 

 باإلهانة؟ كيف؟

هل أخربها أحد عن  )99 
إمكانية أن تتابع 
بتهمة الفساد؟ من؟  
كيف؟و ألي غرض 

 مت إخبارها بذلك؟

  ن طرف احملكمة؟فيما يتعلق بالوثائق اليت حصلت عليها م )100

 )نسخة من املقال، نسخة من احلكم؟ غريها(هل حصلت على وثائق ما من عند احملكمة؟ 

 معلومات غري متوفرة �      ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

معلومات غري 
 �متوفرة

 السؤال التفاصيل

ما الذي كان عليها القيام به من ): أ( 100  
 أجل احلصول عليها؟

م من الوقت احتاجت ك): ب( 100  
 للحصول عليها؟

 من سلمها إياها؟): ج( 100  

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 100  
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 ملاذا؟ في حالة ال

 معلومات غري متوفرة �

 ما نتيجة القضية؟ )101

 )ثبتت إدانته(إدانة �       عدم املتابعة�

 معلومات غري متوفرة �    سحب الشكوى�        الرباءة �

 _______________________________________)يرجى التحديد(غري ذلك �

 إذا تبثث إدانة املعتدي مباذا حكمت عليه احملكمة و ما هو التعليل ملاذ؟ )102

 

 

 

 
  

 

 

 

 إذا متت تربئة املعتدي أو مل تتم املتابعة ملاذا؟ )103
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 مالحظات ختامية
 

  هل هناك شيء آخر ميكن إضافته؟ )104

 
 
 
  
  
  
  
  

 


