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

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

   :الربنامج هي اجلمعيات الشريكة يف هذا
   مجعية أمل للمرأة و التنمية، احلاجب؛ �
  ؛مجعية التحدي للمساواة و املواطنة بالدار البيضاء �
  مجعية النواة للمرأة و الطفل، شيشاوة؛ �
  مجعية تفعيل املبادرات، تازة؛ �

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

، اجتاه النساء باملغرب من طرف شريكاملمارس العنف ملفات لعمومية مع موضوع هذا البحت هو تقييم كيفية تعامل السلطات ا
أو معرفة نفسية النساء ضحايا العنف  العنف ضد النساءهذا البحت العملي ال نسعى ملعرفة آراء األشخاص املستجوبني حول  ففي

  .أو خصائصهن االجتماعية و االقتصادية و التفافية و غريها

  :جاه النساء من طرف شريكهنالممارس ات تعريف العنف •
  
  
  
  
  
 

 

 

 
  من طرف شريك .النساء تجاهالممارس االعنف :عملي_بحت

 ،العملي-دليل البحث

 .2019املغرب ماي 

السلو، من داخل عالقة محيمة، الذي يسبب للمرأة ضررا : النساء من طرف شريك  العنف ضديقصد ب
أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، مبا يف ذلك أفعال االعتداء اجلسدي، و اإلذعان، 

 .لواملضايقة، واإلكراه، واحلرمان التعسفي من احلرية، وسلوكيات التحكم، والتهديدات مبثل هذه األعما
هذا التعريف ال ينحصر فقط على العنف من جانب الشريكني يف إطار زواج قانوين، بل يشمل أيًضا 

اخلطيب، أو الصديق، أو الزوج السابق وما إىل (مجيع الشركاء احلميمني سواء احلاليني أو السابقني 
 ).ذلك
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  :توثيقالتعريف الرصد و  •

بشكل مباشر و ليس من خالل البحث عن ) خمتلف املعنيني ذا البحث(من مصدرها األساسي األمر يتعلق بتجميع املعطيات 
، أو جتميع أراء بعض املعلومات انطالقا من مصادر أو مراجع غري مباشر من قبيل قراءة يف إصدارات أكادميية حول املوضوع

  .حول املوضوع" اخلرباء"

سواء املتوفرة لدينا كجمعيات أو  العنف من طرف شريكهن،يتعلق األمر أيضا بتجميع املعطيات من خالل ملفات النساء ضحايا 
اية، الشهادة ات، انطالقا من إعادة قراءة خمتلف الوثائق املتواجدة يف امللف من قبيل الشك/يف مجعيات أخرى أو لدى حمامني

  .و غريها من الوثائق املتعلقة بالدعوى الطبية، نسخة احلكم، خمتلف املقاالت

 األهداف .1
 ،العنف املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهنبتعزيز القوانني والسياسات واملمارسات الفعالة والشاملة اخلاصة  •

ن الوطين واحمللي، نعززها عن طريق توثيق حبيث تكون كلها مبنية على مبادئ حقوق اإلنسان وذلك على الصعيدي
ووضع مقرتحات ملموسة قائمة  العنف املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهنوحتليل كيفية تعامل الدولة مع قضايا 

 على األدلة إلصالح القوانني واألنظمة ذات الصلة؛
واجلهات الفاعلة التابعة للدولة من أجل حتديد تعزيز األنظمة اتمعية احمللية عند املنظمات غري احلكومية واحملامني  •

من طرف نظام العدالة وقطاع  ،العنف املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهنوتطوير تعامل أفضل مع قضايا 
 الرعاية الصحية والشرطة ونظرياا؛

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

العملي، -وقدرات شركائها من مجعيات اتمع املدين يف الرصد والتوثيق والبحث اجلمعيات الشريكة تعزيز قدرات •
عنف ويف كيفية استعمال املعطيات اليت يتحّصلون عليها للمرافعة اهلادفة إىل حتقيق إصالحات ملموسة على قانون ال

 القائم على النوع والسياسات واإلجراءات

 .األنشطة و املنتوج .2

البالد من  جهاتمنظمات غري حكومية حملية من خمتلف  4بشراكة مع  ،سنتنيطيلة  "أةمر ا"منظمة  ستعمليف إطار هذا الربنامج 
  :إجناز األنشطة التالية أجل

العنف املمارس اجتاه على جابة السلطات العمومية إ كيفية  رصد وتوثيق لتكوين حوللحملية و ورشات وطنية  ةورش •

 .النساء من طرف شريكهن

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

 .اجتاه النساء من طرف شريكهن
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ات واملعطيات يف تقارير، وكيفية استعمال تلخيص وعرض املعلومكيفية حول  لتكوين لحملية و ورشات وطنية  ةورش •

كيفية تعامل السلطات العمومية مع يف   .املعطيات لتحديد كل من املشاكل النظمية و أيضا املمارسات الفضلى

 .اجتاه النساء باملغرب من طرف شريكاملمارس العنف ملفات 

املمارس العنف ات العمومية مع ملفات كيفية تعامل السلطبشأن  إعداد و نشر تقارير حملية و تقرير وطين شامل  •

 .اجتاه النساء باملغرب من طرف شريك

الوزاريني والربملانيني  املسئولنيمثل  -وطين للمرافعة مبعية منظمات غري حكومية وحمامني وصناع القرار الوطنيني  لقاء •

  ..ن فيه عن التقرير وعرض نتائج البحث العمليعاللإل –والصحافة 

II. العملي-ية للبحثاخلطوط التوجيه 
 املنهجية .1

 ،نيمستهدف أشخاص مع مهيكلة شبهمعمقة و  مقابالتجمموعات نقاش بؤرية و  سننظم األبعاد، متعدد العملي-البحث هذا يف
  .أوسع مجهور أمام مفتوح اإلنرتنت عرب استطالع إىل باإلضافة

 الوسائل المستعملة العدد المطلوب على األقل

رفقة لهذا استمارات خاصة بكل فئة م(

)الدليل  

المشاركين مختلف األشخاص 

 في البحث العملي

 المنهجية

 )النساء(اللقاءات الفردية  استمارة • لقاءا 30
 

العنف من النساء ضحايا  •
النساء ( طرف شريكهن

سنة  16البالغات من العمر 
وما فوق و من مناطق 

 )متنوعة

 مقابالت معمقة )1

 ريةالبؤ جمموعات النقاش  استمارة • القاء 14
 

البالغات  جمموعات النساء •
سنة وما فوق  16من العمر 

مع خصائص اجتماعية، 
خمتلف و  ثقافيةاقتصادية، 

  من مناطق متنوعة
ليس بالضرورة النساء ( •

 )ضحايا العنف

  مجموعات نقاش )2

 

استمارة اللقاءات الفردية اخلاصة بقطاع  • 10لقاءات إلى  5
 األمن

الشرطة و الدرك و املساعدة  •
 عيةاالجتما

لقاءات مع المؤسسات  )3

 العمومية

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

القضاة و املساعدة  • استمارة اللقاءات الفردية مع القضاة  •  10لقاءات إلى  5
  االجتماعية
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ع قطاع الصحة استمارة اللقاءات الفردية م •  10لقاءات إلى  5
 العمومية

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

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

 لقاءات مع المحامين )4

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

شكر املنظمات غري احلكومية الشريكة على ن
االستمارات املخصصة للمسح عرب نشر 

 .االنرتنيت على أوسع نطاق 

 استطالع عبر اإلنترنيت )5 املنظمات غري احلكومية •

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

 .طرف شريكهن
يا من مستفيدات حال ملفات •

ضحايا خدمات اجلمعية 
 .من طرف شريكهنالعنف 

 ات لدى مجعيات أخرى ملف •
ملفات متوفرة مبكاتب  •

  ات/احملامني

مراجعة الملفات  )6

المتواجدة أو المعروضة 

  على الجمعية

 

 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
  .العنف املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهن عن يقولونه ما لديهم سيكون الذين ين/اتاملشارك اختيار
  :مع النساء بالنسبة للمقابالت المعمقة •

ضحايا العنف ة أن تكن سنة و ما فوق شريط 16البالغات من العمر  اللوايت النساء مع ومناقشات مقابالت إجراء هنااملطلوب 
  ، )حسب التعريف أعاله( من طرف شريكهن

  مجموعات النقاش البؤرية •

 أن هنميكن الاليت) العنفلسن ضحايا (سنة  16البالغات من العمر  النساء جمموعاتلقاءات مجاعية مابني  إجراء هنااملطلوب 
العنف املمارس اجتاه النساء من طرف خبصوص ملفات خبصوص كيفية تعامل السلطات العمومية عن ما تعرفن  عام بشكل تحدثنت

  .شريكهن
  .)على مناطق أخرى باإلضافة للمنطقة حيث تتواجد مجعيتهم االنفتاحنشجع اجلمعيات الشريكة على (

  :من بني االحتماالت املمكنة �
  ؛أو مراكز استماعكم النساء املستفيدات من براجمكم �
 لياتتلميذات أو طالبات يف الثانويات و الك �
 النساء املستفيدات من برامج مجعيات أخرى أو مراكز استماع أخرى �
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 .ات الذين تشتغلون معهم/نساء موكالت للمحامني �
  .)نشجع اجلمعيات الشريكة على االنفتاح على مناطق أخرى باإلضافة للمنطقة حيث تتواجد مجعيتهم( 

  :مع المؤسسات العموميةمن أجل المقابالت  •

. العنف املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهن مع مباشرة بطريقة يتعاملون الذين األشخاص ت معمقابالتنظيم  املطلوب هنا
 :هنا يتعلق األمر ب

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

  )عدات االجتماعيات إن وجدنو املساين، /املمرضات
  .)نشجع اجلمعيات الشريكة على االنفتاح على مناطق أخرى باإلضافة للمنطقة حيث تتواجد مجعيتهم(
  

ضحايا العنف النساء  حاالت معمباشرة  جتارببأن األشخاص الذين سنقابلهم هلم  املقابلة إجراء قبل التحقق األفضل من�
  .وحقيقية مباشرة معرفة دون ،بشكل نظري إال الشخص يتحدث ال يثح مقابلة ال نريد. من طرف شريكهن

 :المحاميات/من أجل المقابالت مع المحامين •

املمارس اجتاه النساء من طرف ن أن تابعوا ملفات خاصة بالعنف /حمامني حماميات سبق هلم ت معمقابالاملطلوب هنا تنظيم 
  ) ن يكون كل لقاء مع حمامي من هيئة خمتلفةلقاءات على األقل على أ 3املطلوب تنظيم . (شريكهن

  
 .من أجل مراجعة الملفات المتواجدة بالجمعية •

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

  :راستها هيامللفات اليت نود د
    

 ؛ العنف املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهنبخمتلف امللفات اليت تابعتها اجلمعية باملاضي و املتعلقة  �
حيث  املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهنخمتلف امللفات اليت ال زالت تتابعها اجلمعية أو املركز و اخلاصة بالعنف  �

 امللف؛حسب تطور االستمارة تدرجييا بتتبع تطور امللف مع مأل تقوم املكلفة 
 خمتلف امللفات اليت تابعتها إحدى اجلمعيات أو املراكز األخرى يف املنطقة و املتعلقة باالعتداء جنسي؛  �
العنف املمارس اجتاه خمتلف امللفات املتواجدة مبكاتب احملامني الشركاء و األصدقاء اليت تابعوها يف املاضي خبصوص  �

 .يكهنالنساء من طرف شر 
 

من أجل مراجعة و دراسة امللفات السابقة و املعروضة على اجلمعية من األفضل اعتماد على خمتلف الوثائق املتوفرة يف امللف، �
املؤسسات العمومية املعنية، من  ختلفمل العنف من طرف شريكهناعتماد املالحظات املباشرة للمرافقة أثناء مرافقتها للمرأة ضحية 

  .ة الذي ينوب يف امللف/ند احملاميامللف، من خالل استكمال املعلومات من ع املرأة صاحبةملعلومات من عند خالل استكمال ا
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 توجيهات خبصوص املقابالت و جمموعات النقاش .3

  :على العموم

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

، "مل تقومي بأي شيء"تفادي اللوم : مع تفادي جمموعة من املالحظات و التعليقات من قبيل.العنف من طرف شريكهن
إوا محدي اهللا هد الشي "التبخيس ..."األوىل سبق أن حصل ألخريات ليست"، املقارنة "قليب معاك" "مسكينة"الشفقة 
هذا مكتوب " احلتمية، عدم التشجيع و االنسياق وراء السلبية و "هد الشي بزاف ...واو"يف اآلالم املغاالةأو  "ايل وقع

  "يدير تمعندك ما 
و أهداف وع لمشرا اذف هادهبأ جمموعات النقاش،ت لمقابالاء ابإجريقوم سشخص كل يتحكم أن لمهم امن  •

الواردة يف ألسئلة وا ،كما هو وارد أعاله العنف املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهنتعريف ، والعملي-البحث
بإجناز  ستقمن اللوايت خمتلف الوثائق ما بني املنشطات لدراسة" تكويين"تنظيم لقاء نشجعكم على . االستمارات

  .اللقاءات
، واحدة تطرح األسئلة و األخرى تدون خالصات النقاش، البؤرية بتنشيط لقاءات اموعة نعضوتاتكلف تمن املهم أن  •

 .على أن جيتمعوا فيما بعد من أجل تنقيح التقرير النهائي انطالقا من مالحظاما معا
عن ستجتمعن من أجل احلديث  ضحايا العنف من طرف شريكهنبالنسبة للقاءات البؤرية فاألمر ال يتعلق بنساء  •

العنف بل يتعلق األمر مبجموعات نساء يناقشن ما تعرفنه خبصوص كيفية معاجلة السلطات العمومية مللفات  ،جتارن
 . املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهن

 .التحدث بلغة مناسبة حسب كل شخص مستجوب ضمانا لفهمهم اجليد •
 .سرية اللقاءات و عدم ذكر أمساء املستجوبنييف اللقاءات الفردية كما اجلماعية ب 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"تعمل األسئلة املفتوحة اليت تبدأ ب و اس" ال"أو " نعم"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  •

 ).ناعهم أو غريهاجمموعات نقاش حيث يتجسد دورنا يف اإلنصات للمستجوبني و ليس تصحيح معطيام أو إق
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 " وار التنائياحل"أو  ةواحد امرأةتفادي 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
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استعمال العبارات اليت  و سؤال كل إجاباتحتديد  مع ات،واملناقش للمقابالت 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 لتحقيقها  أألهدافو  - العملي-البحثزم حول موضوع توضيح ما يل تقدمي ،مناقشة أو مقابلة كل بداية يف املهم من
التعريف الوارد مع إعطاء تعريف شامل للعنف الذي نعمل عليه انطالقا من . العملي-من هذا البحث أيضامن هذا الربنامج و 

 ناكيد على أن ما يهممع التأ. بشكل عام و بشكل فضفاضاملستجوبون حصريي تعريف العنف  لتفادي أن يبقى األشخاص أعاله
و .العنف املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهنجابة السلطات العمومية كمؤسسات على التعرف أكثر على كيفية تعامل و إهو 

ليس التعرف على اآلراء و النظريات خبصوص أسباب و أنواع العنف أو قراءات حول شخصية ونفسية النساء اللوايت تتعرضن 
  .للعنف

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

   .بأن يتحدثوا عن جتارم املقابالت هممع أجريت الذين األشخاص ودعوة السؤال هذا طرح ،البداية يفإذن  الضروري من

، من أجل التأكد من جتميع كل يف خمتلف التجارب حسب اجلهة املستجوبةالئحة التدقيق ين من االستمارة هو عبارة عن ااجلزء الت
 لتحفيزا و أيضا من أجل التعمق أكثرهي  ،اليت نود احلصول عليها يف هذا البحت، و تفادي العموميات ،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 االستماراتطلوب اعتماده املالتقرير منوذج  الحقا ليكمإسنرسل 
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 امللحقات
  :استمارات مفصلة إلجراء اللقاءات

  ضحايا العنف من طرف شريكاستمارة اللقاءات الفردية مع النساء  .1

  المصالح األمن من شرطة و دركاستمارة اللقاءات الفردية مع  .2

  مع النيابة العامةاستمارة اللقاءات الفردية  .3

 لفردية مع مختلف المعنيين في المحكمة ااستمارة اللقاءات  .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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  :......................................اجلمعية اسم             
  ................: ...............اللقاء الفردي رقم

  النساء ضحايا العنف املمارس من طرف شريك – دليل اللقاءات الفردية

  2019 /شتنبر  /من طرف شريكالمغرب الممارس بالعنف اتجاه النساء 

 بطاقة التعريف 

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

  

 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 التقديم و قدم مجعيتك قدم نفسك 

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

 .املقابلة

 الشكر

نود احلديث مع خمتلف املعنيني من فاعلني عموميني و أشخاص، خبصوص  

تغالهم المباشر اشتجربة خاصة أو عن المهنية الناتجة عن الخاصة أو تجاربهم 

  :و الذي نعرفه كالتايل العنف الممارس من طرف شريكعلى ملفات متعلقة 
السلوك، من داخل عالقة محيمة، الذي يسبب للمرأة ضررا أو معاناة جسدية كل "

أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، مبا يف ذلك أفعال االعتداء اجلسدي، و اإلذعان، 
التعسفي من احلرية، وسلوكيات التحكم، والتهديدات  واملضايقة، واإلكراه، واحلرمان

 .مبثل هذه األعمال
هذا التعريف ال ينحصر فقط على العنف من جانب الشريكني يف إطار زواج 
قانوين، بل يشمل أيًضا مجيع الشركاء احلميمني سواء احلاليني أو السابقني 

  ".).اخلطيب، أو الصديق، أو الزوج السابق وما إىل ذلك(
العنف كيفية تعامل السلطات العمومية مع ملفات تركيز احلديث على نود

  -نقصد هنا بالضبط  و ،اتجاه النساء بالمغرب من طرف شريكالممارس 
الشرطة، الدرك، النيابة العامة، القضاة ، األطباء و املساعدات االجتماعيات من 

 .داخل هذه القطاعات

 نظرة حول الموضوع

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

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

 الموافقة
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

العنف من طرف مل اجلد قضية نويل أمهية قصوى لتجربتكم، كما نأخذ على حم
و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات املتخذة يف هدا السياق من ألف إىل ياء  شريك

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

  .فقط مساع خرباتكال توجد إجابات جيدة أو سيئة، حنن نريد  
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 و . جمهولة اهلوية وسريةتبقى  واملقابالت اللقاءاتكن مطمئنا أن مجيع  
 .بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير النهائي اإلفصاح عن امسك أو

 السرية

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

 ونأمل أن تسهم النتائج يف حتسني حياة النساء، من خالل الرفع املعريف والوعي
، فضًال عن تعزيز التدابري امللموسة من طرف اجلهات هذا النوع من العنفمبشكلة 

 .الفاعلة العامة لالستجابة بفعالية هلذا العنف

 األهداف

لتشاور مع أكرب عدد امن أجل  سنتنيحنن نقوم بعملية متعددة اجلوانب على مدى  
  . ممكن من األشخاص

خمتلفة  جهاتيف منظمات غري حكومية هو بشراكة مع أربعة عملي ال-بحثهذا ال
وجمموعات نقاش بؤرية مع النساء فردية مقابالت حيث سيتم تنظيم . من املغرب
 .خريناآلعنيني السلطات العمومية و بعض املواجلهات 

 كيفية االشتغال

ه الديناميكية الوطنية جد مهمة، ستساعدنا على حتقيق األهداف هذم يف مشاركتك 
 .املنشودة

  أهمية

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

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

  

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

   ريفية منطقة       صغرية مدينة              احلجم متوسطة مدينة              كبرية مدينة

 )1 اختر( عمرك؟ هو ما

 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 ( الرئيسي؟ نشاطك هو ما

    مستخدمة     بيت ربة     ة طالب/  ةتلميذ

     عاملة    ة منتخب      موظفة

  عاملة يف اجلنس   مستقلعمل     عاملة يف الفالحة 

 _______________________________________________ )التحديد يرجى( ذلك غري
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  ب من طرف شريكالمرتكتجارب العنف : بطاقة الوقائع
 

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

  ..)السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلكبعد 
  

كما هو حمدد ارتكب ضدك شخص ما، فعال من أفعال العنف من طرف شريك؟  واقعة أو وقائع حيث  هناك كانت هل .1
 حدث؟ مبا ختربين أن ميكن هل ؟ )يتم التذكري بالتعريف(يف التعريف أعاله 
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  عنف المرتكب من طرف شريكتجارب ال: الئحة المراجعة و التدقيق
 

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

  "املهمةالتفاصيل 
إذا كانت املستجوبة قد تطرقت من قبل هلده النقاط خالل سردها للقصة، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل وضع عالمة بسرعة 

   .  على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل

  )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق( من كان مرتكب أو مرتكبي هذا العنف؟ .2

 صديقك/ خطيبك          زوجك السابق        زوجك 

 عائلة أو أصدقاء أحد األشخاص املذكورين سابقا    صديقك السابق/ خطيبك السابق

 ____________________________________________ )يرجى التحديد(غري ذلك 

 .)قيرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطب( ما هي أشكال العنف التي مارسها الشريك ؟ .3

  اإلكراه و احلرمان التعسفي؛       اإلذعان و التحكم؛

  العنف اجلنسي؛       ؛اجلسدي العنف

 العنف النفسي؛      العنف االقتصادي؛

 _____________________________________________ )التحديد يرجى( ذلك غري

 .)يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق( ؟العنفأين وقع هذا  .4

  يف بيت بيت الضحية      يف بيت املعتدي      يف بيت الزوجية

  ة للمعتدي/يف بيت عائلة أو صديق    عند صديقتها أو صديق الشريك

   الكلية/يف املدرسة        يف العمل        عند عائلتها

  )      (يف مكان عمومي حيدد 

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

 ؟ العنفمتى وقع هذا  .5

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

 سنوات 5منذ أكثر من       سنوات 5-2ما بني 
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 وقع؟و أي معدل قد بأية وثيرة ف، قد تكرر العنف اهذ كانإذا   .6

 يف األسبوع عدة مرات        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

 ؟الزمنمن  طالت، كم قد تكررالعنف  اهذ كانإذا    .7

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

 اقل من أسبوع        اقل من شهر        ينشهر –شهر 

 مرة يف اموع

هل يمكنك أن تحبريني كيف أثرت عليك هذه التجربة؟ ما هي النتائج، و العواقب، إن وجدت، بالنسبة لك  .8

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(  ولحياتك؟ هل عانيت أي أضرار؟ ما هي؟

 ةاجتماعي راضر أ    ةنسيج أضرار   جسدية  أضرار

 ومعنوية نفسية أضرار   اقتصادية أضرار    عائلية  أضرار

 ضرر أي من أعاين مل    مدرسية أو مهنية أضرار

 -_____________________________________________ )التحديد يرجى( أخرى أضرار

 ؟العنف اهل يمكنك أن تخبريني كيف تفاعلت مع هذ .9

 

 

 

 عدها؟مباشرة ب

 

 

 

 

 يوم املوايل؟ال

 

 

 

 

  املوالية ألسابيعا
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 إجابة و ردود فعل المحيط :بطاقة الواقعة

. ة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمرأة لكي تعرب بكامل احلرية عن قصتهاليف املرح
تكتب املكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء األبيض مباشرة بعد ( رأة لقصتها أن تأخذ نقاط طيلة سرد امل باللقاءعلى املكلفة 

يف حالة ما إذا مل تكن املستجوبة قد حتدثت مع شخص يف حميطها ). السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك
 ).لسلطات العموميةإجابة ا(االنتقال إىل اجلزء التايل  إمالء األسباب ملاذا ال و فاملرجو

 ؟العنفا حول هذفي محيطك العائلي أو المهني هل تحدثت مع أي شخص  .10

 

 

 

هل ميكنك إخبارنا كيف  نعميف حالة 
 ؟ مت ذلك

 

 

 

 

 

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

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

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

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق( ؟مع من تحدثي في محيطك  .11

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

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

 منظمة غري حكومية

 ________________________________________________________غري ذلك يرجى التحديد

 ما مدى رضاك عن رد فعلهم و جوابهم؟ .12

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

 األسئلة التفاصيل

 

 

 

 كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا؟  ماذا .13

 

 

 

  

ما هي نتيجة ردود فعلهم و  .14
 أجوبتهم هذه؟

 

 

  

ما الذي كنت ترغبني يف احلصول  .15
عليه كإجابة من جانبهم وكان ميكنه 

 أن يكون أكثر فائدة؟
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 السلطات العمومية: أوليةبطاقة 

ت العمومية خبصوص العنف الذي تعرضت له من طرف كمرحلة أوىل تتأكد املشرفة على اللقاء بأن املستجوبة قد بلغت السلطا
  .شريكها
يف حالة نعم، و بعد حتديد ملن بالضبط بلغت املستجوبة من ضمن اخلانات التالية، املرجو االنتقال مباشرة إىل اجلزء  •

 .املتعلق بالسلطة العمومية اليت جلأت هلا املستجوبة
  .رور إىل مالحظات االختتام و أن تنهوا هذا االستبيانيف حالة ال، و بعد إمتام اجلزء أسفله ميكنكم امل •

 ؟)جهاز األمن، جهاز العدالة أو قطاع الصحة( السلطات العموميةالعنف هل أبلغت عن هذا  .16

  

 :في حالة نعم

  )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(من؟ ): أ( 16
  مصاحل الصحة العمومية  � النيابة العامة                 � الدرك                       �الشرطة                 �
 مساعدة اجتماعية�موظف عمومي               �القضاء                �

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 
  

 ؟ملن توجهت يف البداية) : ب( 16

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

  ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 

 

 

  

 ما السبب؟ في حالة ال
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 صالح الصحة العموميةم إجابة

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

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

 ؟العنف هل يمكنك إخبارنا بما وقع بالضبط عندما لجأت لمصالح الصحة العمومية بخصوص هذا  .17

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ما هي العراقيل و الصعوبات التي واجهتك في هذه المرحلة؟  .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي نتائج تدخل و إجابة مصالح الصحة العمومية في هده المرحلة؟  .19
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 مصالح الصحة العمومية إجابة: الئحة المراجعة و التدقيق

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

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

 السؤال التفاصيل

هل كنت وحدك أم رافقك  .20 
 شخص ما؟

توجهت ملصاحل الصحة مىت  .21 
 ؟ العمومية ارتباطا بالعنف

كم من الوقت يف اموع دامت  .22 
إن كانت هناك أكثر ( هذه الزيارة ؟

منك من  تيبا تطلبمن زيارة، كم تقر 
  )الوقت مجيع هده الزيارات

كم من مرة يف اموع توجهت  .23 
ملصاحل الصحة العمومية ارتباطا ذا 

   العنف؟

  من قابلت بالضبط؟ .24 
  )ذكر مجيع األشخاص الدين قابلتهم(

 ؟أجريتهاما هي الفحوصات اليت  .25 

 ما هو العالج الذي تلقيته .26 

هل مت إخبارك بالفحوصات و  .27 
الج الذي ستتلقينه؟ هل وافقت الع

على القيام ذه الفحوصات و 
 العالج؟

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها  .28 
 عليك؟

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها  .29 
الشهود، املعتدي، ( على أآلخرين؟
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 ؟لعموميةهل يمكنك أن تخبرينا عن الوثائق التي حصلت عليها من طرف مصالح الصحة ا .36

  هل استطعت احلصول على الوثائق أم ال؟

  ال   �   نعم  � 

 :نعميف حالة 

 السؤال التفاصيل

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

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

 )اآلخرون إن وجدوا

ما طبيعة األدلة اليت قاموا  .30 
بتجميعها؟ ما هي الوسائل اليت 

 لك؟استعملوها من اجل ذ

ما هي املعلومات اليت زودوك ا  .31 
خبصوص حقوقك؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟

هل نسقوا أو تدخلوا لدى جهات  .32 
أخرى من أجل تسهيل لك الولوج 

 ملصلحة عمومية أخرى؟

هل كنت جمربة على أن تؤدي  .33 
 مقابل شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟ 

هل هناك حلظة أو حلظات حيث  .34 
 أحسست فيها بالضغط عليك من

أجل الرتاجع عن قضيتك؟ أو 
 أحسست باإلهانة؟ كيف؟

إن مل تكن الضحية و املعتدي  .35 
متزوجني، هل أخربها أحد عن إمكانية 
أن تتابع بتهمة الفساد؟ من قام بذلك؟  
كيف مت إخبارها؟ ألي غرض مت 

 إخبارها بذلك؟
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 من سلمك إياها؟): ج( 39 

 منة ا؟ما هي املعلومات املتض)ح( 39 

   

 ملاذا؟ في حالة ال

 
 هل توقف امللف و اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة أي عند مصاحل الصحة العمومية؟ .37

  ال �        نعم �

 ما الذي كنت ترغبين في الحصول عليه كإجابة من جانبهم وكان يمكنه أن يكون أكثر فائدة؟ .38

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ما مدى رضاك عن رد فعلهم و جوابهم؟ .39

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

 في حالة نعم المرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ .40

  

  

  

  

  

  

 

 األمنيةمصالح ال إجابة
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 .رضت لهالذي تع العنف خبصوص للشرطة أو الدركميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد جلأت 
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
  ). ؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلكاألبيض مباشرة بعد الس

 لمن بلغت هذا االعتداء بالضبط؟ .41

 الدرك �          الشرطة �

 ؟مصالح األمنلبلغت عن هذا االعتداء هل يمكنك إخبارنا بما وقع بالضبط عندما  .42

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ما هي العراقيل و الصعوبات التي واجهتك في هذه المرحلة؟  .43

 

 

 

 

 

 

 

 في هده المرحلة؟ الشرطة أو الدركتائج تدخل و إجابة ما هي ن .44
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   األمنيةمصالح ال 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، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت جيدا القصة و أننا قد سجلنا مجيع  شكرا لك على مشاركتنا هذه" 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

 سؤالال التفاصيل

 بالضبط؟ مع من حتدثت .45 

 هل كنت وحدك أم رافقك شخص ما؟ .46 

ملصاحل األمن ارتباطا  توجهتمىت  .47 
 ؟ باالعتداء

كم من الوقت يف اموع دامت هذه  .48 
إن كانت هناك أكثر من ( الزيارة ؟

منك من  تزيارة، كم تقريبا تطلب
  )الوقت مجيع هده الزيارات

هل كان هناك حبث خبصوص  .49 
  ؟االعتداء

ملصاحل كم من مرة يف اموع توجهت  .50 
  ارتباطا ذا االعتداء؟  األمن

  ؟ملن استمعوا بالضبط خالل حبثهم .51 

 ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها عليك؟ .52 

على ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها  .53 
اآلخرون  ،الشهود، املعتدي( اآلخرين؟
 )إن وجدوا

 ما طبيعة األدلة اليت قاموا بتجميعها؟ .54 
ما هي الوسائل اليت استعملوها من 

 اجل ذلك؟
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 :مصالح األمن؟هل يمكنك أن تخبرينا عن الوثائق التي حصلت عليها من طرف  .61

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

   ال   �   نعم  � 

 :ميف حالة نع

 الالسؤ  التفاصيل

ما الذي كان عليك القيام به من أجل ): أ( 61 
 احلصول عليها؟

 كم من الوقت احتجت للحصول عليها؟): ب( 61 

 من سلمك إياها؟): ج( 61 

هل كنت خائفة من املعتدي؟ يف حالة  .55 
الدرك بذلك؟ /نعم هل أخربت الشرطة

 ما الذي قاموا به بالضبط؟

ما هي املعلومات اليت زودوك ا  .56 
خبصوص حقوقك؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟

هل نسقوا أو تدخلوا لدى جهات  .57 
ج أخرى من أجل تسهيل لك الولو 

 ملصلحة عمومية أخرى؟

هل كنت جمربة على أن تؤدي مقابل  .58 
 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟

هل هناك حلظة أو حلظات حيث  .59 
أحسست فيها بالضغط عليك من 

أجل الرتاجع عن قضيتك؟ أو 
 أحسست باإلهانة؟ كيف؟

إن مل تكن الضحية و املعتدي  .60 
متزوجني، هل أخربها أحد عن إمكانية 

فساد؟ من قام بذلك؟  أن تتابع بتهمة ال
كيف مت إخبارها؟ ألي غرض مت 

 إخبارها بذلك؟
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  ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 61 
 

  

 ملاذا؟ في حالة ال

 ؟و الدركالشرطة أبخصوصه في هذه المرحلة عند  المتخذةاإلجراءات /هل توقف الملف  .62

 ال   �   نعم�

  في حالة نعم المرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ .63

 

  

  

  

  

  

  

  

 ما مدى رضاك عن رد فعلهم و جوابهم؟ .64

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

 جانبهم وكان يمكنه أن يكون أكثر فائدة؟ما الذي كنت ترغبين في الحصول عليه كإجابة من  .65
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 النيابة العامة إجابة

 .الذي تعرضت له العنف خبصوص للنيابة العامةميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد جلأت 
بكامل احلرية عن يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمرأة لكي تعرب 

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

 ؟النيابة العامة العنف لدىهل يمكنك إخبارنا بما وقع بالضبط عندما بلغت عن هذا  .66

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ما هي العراقيل و الصعوبات التي واجهتك في هذه المرحلة؟  .67

  

 

 

 

 

 

 

 في هده المرحلة؟ النيابة العامةما هي نتائج تدخل و إجابة  .68
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  النيابة العامةفعل  إجابة: الئحة المراجعة و التدقيق

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

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

 السؤال التفاصيل

 مع من حتدثت بالضبط؟ .69 

 هل كنت وحدك أم رافقك شخص ما؟ .70 

ارتباطا  للنيابة العامة مىت ذهبت .71 
 ؟ بالعنف

 
كم من الوقت يف اموع دامت هذه  .72 

ك أكثر من زيارة، إن كانت هنا(الزيارة ؟ 
كم تقريبا تطلبت منك مجيع الزيارات من 

  )الوقت يف اموع 
للنيابة كم من مرة يف اموع توجهت  .73 

  ارتباطا ذا االعتداء؟ العامة

  ملن استمعوا بالضبط خالل حبثهم؟ .74 

 ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها عليك؟ .75 

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها على  .76 
اآلخرون إن  ،لشهود، املعتديا(اآلخرين؟

 )وجدوا

ما طبيعة األدلة اليت قاموا بتجميعها؟  .77 
ما هي الوسائل اليت استعملوها من اجل 

 ذلك؟
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 ؟النيابةهل يمكنك أن تخبرينا عن الوثائق التي حصلت عليها من طرف  .84

 )اية، نسخة من احملضر؟ غريهانسخة من الشك(؟ النيابة العامةهل حصلت على وثائق ما من عند 

  ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي كان عليك القيام به من أجل ): أ( 84 
 احلصول عليها؟

 كم من الوقت احتجت للحصول عليها؟): ب( 84 

 من سلمك إياها؟): ج( 84 

هل كنت خائفة من املعتدي؟ يف حالة  .78 
بذلك؟ ما  النيابة العامةنعم هل أخربت 

 الذي قاموا به بالضبط؟

ما هي املعلومات اليت زودوك ا  .79 
 اخلدمات املتوفرة؟خبصوص حقوقك؟ و 

هل نسقوا أو تدخلوا لدى جهات  .80 
أخرى من أجل تسهيل لك الولوج 

 ملصلحة عمومية أخرى؟

هل كنت جمربة على أن تؤدي مقابل  .81 
 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟

هل هناك حلظة أو حلظات حيث  .82 
أحسست فيها بالضغط عليك من أجل 

الرتاجع عن قضيتك؟ أو أحسست 
 باإلهانة؟ كيف؟

 تكن الضحية و املعتدي إن مل .83 
متزوجني، هل أخربها أحد عن إمكانية 
أن تتابع بتهمة الفساد؟ من قام بذلك؟  

كيف مت إخبارها؟ ألي غرض مت إخبارها 
 بذلك؟
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 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 84 

  

 ذا؟ملا في حالة ال

  

 ؟النيابة العامةعند أي بخصوصه في هذه المرحلة  المتخذةاإلجراءات و هل توقف الملف  .85

 ال   �     نعم�

 في حالة نعم المرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ .86

 
  

 

 

 

 

 

 

 ما مدى رضاك عن رد فعلهم و جوابهم؟ .87

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

 ما الذي كنت ترغبين في الحصول عليه كإجابة من جانبهم وكان يمكنه أن يكون أكثر فائدة؟ .88
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 المحكمة إجابة

 .الذي تعرضت له العنف خبصوص التجأت للمحكمةميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد 
ذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمرأة لكي تعرب بكامل احلرية عن يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح ه

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

 الذي تعرضت إليه؟ العنففي المحكمة بخصوص هل يمكنك إخبارنا بما وقع بالضبط  .89

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ما هي العراقيل و الصعوبات التي واجهتك في هذه المرحلة؟ .90

  

 

 

 

  

 

 

 

  في هده المرحلة؟ المحكمةما هي نتائج إجابة  .91
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 المحاكم)الخدمات المقدمة( إجابة: المراجعة و التدقيقة الئح

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

تطرقت من قبل هلده النقاط خالل سردها للقصة، فيمكننا التأكد من ذلك من خالل وضع عالمة  إذا كانت املستجوبة قد" املهمة
  .انة املالئمة و املرور للجزء املوايلبسرعة على اخل

 السؤال التفاصيل

 مع من حتدثت بالضبط؟ .92 

 هل كنت وحدك أم رافقك شخص ما؟ .93 

هل كانت هناك دعوى و مىت تقررت  .94 
 ؟العتداءاارتباطا بتاريخ وقوع 

 

 ؟كم استغرقت الدعوة يف اموع .95 

  ؟أثناء اجللساتملن استمعوا بالضبط  .96 

 ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها عليك .97 
  ؟خالل اجللسات

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها على  .98 
 خرونآلالشهود، املعتدي ( اآلخرين؟
 )إن وجدوا

قدمتها اليت و احلجج ما طبيعة األدلة  .99 
 مة خالل اجللسات؟النيابة العا

قدمها  اليتو احلجج ما طبيعة األدلة  .100 
 ؟ الدفاع خالل اجللسات

هل كنت خائفة من املعتدي؟ يف حالة  .101 
نعم هل أخربت احملكمة بذلك؟ ما 

 الذي قاموا به بالضبط؟

ما هي املعلومات اليت زودوك ا  .102 
خبصوص حقوقك؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟
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ات هل نسقوا أو تدخلوا لدى جه .103 
أخرى من أجل تسهيل لك الولوج 

 ملصلحة عمومية أخرى؟

هل كنت جمربة على أن تؤدي مقابل  .104 
 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟

هل هناك حلظة أو حلظات حيث  .105 
أحسست فيها بالضغط عليك من 

أجل الرتاجع عن قضيتك؟ أو 
 أحسست باإلهانة؟ كيف؟

إن مل تكن الضحية و املعتدي  .106 
عن إمكانية  متزوجني، هل أخربها أحد

أن تتابع بتهمة الفساد؟ من قام بذلك؟  
كيف مت إخبارها؟ ألي غرض مت 

 إخبارها بذلك؟

 ؟المحكمةهل يمكنك أن تخبرينا عن الوثائق التي حصلت عليها من طرف  .107

 )؟ غريهااحلكم، نسخة من املقالنسخة من (؟ احملكمةهل حصلت على وثائق ما من عند 

  ال   �     نعم  � 

 :عميف حالة ن

 السؤال التفاصيل
ما الذي كان عليك القيام به من أجل ): أ( 107 

 احلصول عليها؟

كم من الوقت احتجت للحصول ): ب( 107 
 عليها؟

 من سلمك إياها؟): ج( 107 

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 107 

  

 ملاذا؟ في حالة ال
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 ؟الدعوى/ ما نتيجة القضية .108

 )إدانته ثبتت( نةإدا�       عدم املتابعة�

 الشكوى سحب�       الرباءة�

 _______________________________________)التحديد يرجى( ذلك غري�

 إذا تبثث إدانة المعتدي بماذا حكمت عليه المحكمة و ما هو التعليل لماذ؟ .109

 

 

  

 

 

 

 

 

 إذا تمت تبرئة المعتدي أو لم تتم المتابعة لماذا؟ .110

 

 
  

 

 

 

 

 

  علهم و جوابهم؟ما مدى رضاك عن رد ف .111

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

 ما الذي كنت ترغبين في الحصول عليه كإجابة من جانبهم وكان يمكنه أن يكون أكثر فائدة؟ .112
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 البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

 هل هناك شيء آخر تودين مشاركتنا إياه أو إضافته؟ .113

 

 
  

  

 

 
 هل لديك مالحظات توصيات بخصوص هذا البحث؟.114

 

 

 
  

  

 
 هل هناك شخص أخر يجب علينا أن نتحدث إليه بخصوص هدا البحت؟.115

 

 

 

 

  

 

  نهاء اللقاءإلمالحظات 

 .هذا البحث ما أن تكون جاهزةخالصات  تك نتائج وسيتم مشارك. حنن نقدر مشاركتك يف هذا املسح. شكرا جزيال على وقتك
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 :......................................معيةاسم اجل    
  : .............................اللقاء مصاحل األمن رقم

  )الدرك/الشرطة(السلطات األمنية  - مع القطاعاتدليل اللقاءات 
  2019/ شتنبر/ العنف اتجاه النساء بالمغرب الممارس من طرف شريك 

  التقديمبطاقة 

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

  

 الموضوع التوجيهات √أنجز 

 التقديم و قدم مجعيتك قدم نفسك 

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

 .املقابلة

 الشكر

تجاربهم المهنية الناتجة عن صوص نود احلديث مع خمتلف الفاعلني العموميني خب 

اشتغالهم المباشر على ملفات متعلقة بالعنف الممارس ضد النساء من طرف 

 :و الذي نعرفه كالتايل شريكهن
كل السلوك، من داخل عالقة محيمة، الذي يسبب للمرأة ضررا أو معاناة جسدية "

جلسدي، و اإلذعان، أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، مبا يف ذلك أفعال االعتداء ا
واملضايقة، واإلكراه، واحلرمان التعسفي من احلرية، وسلوكيات التحكم، والتهديدات 

  .مبثل هذه األعمال
هذا التعريف ال ينحصر فقط على العنف من جانب الشريكني يف إطار زواج 
قانوين، بل يشمل أيًضا مجيع الشركاء احلميمني سواء احلاليني أو السابقني 

 .").أو الصديق، أو الزوج السابق وما إىل ذلك اخلطيب،(
 نود الرتكيز يف لقائنا هذا على جتربتكم اخلاصة و املباشرة مع هذه امللفات

 نظرة حول الموضوع

مشاركتكم يف هذه املقابلة هي تطوعية و ميكنك إائها يف أية حلظة يف حالة ما   
كنك ختطي أي أسئلة ال تريد مي. 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 العنف من طرف 
اء شريك و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات املتخذة يف هدا السياق من ألف إىل ي

 الموافقة
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

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

  .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 

 .لتصرف بل فقط من أجل الفهم اجليد لتجربتكمحكم خبصوص هذا ا

 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

د على طريقة حنن بصدد إجناز هذا البحت العملي من أجل التعرف بشكل جي 
 .تعامل خمتلف الفاعلني العموميني مع العنف املرتكب ضد النساء من طرف شريك

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

بفعالية هلذا العنف انطالقا من احلاجيات اليت ستربز نتيجة  الفاعلة العامة لالستجابة
 .هذه االستشارات

 األهداف

لتشاور مع أكرب عدد امن أجل  سنتنيحنن نقوم بعملية متعددة اجلوانب على مدى  
  . ممكن من األشخاص

خمتلفة  جهاتيف هو بشراكة مع أربعة منظمات غري حكومية عملي ال-بحثهذا ال
وجمموعات نقاش بؤرية مع النساء فردية مقابالت سيتم تنظيم  حيث. من املغرب
 .خريناآلعنيني السلطات العمومية و بعض املواجلهات 

 كيفية االشتغال

ه الديناميكية الوطنية جد مهمة ، ستساعدنا على حتقيق هذم يف مشاركتك 
 .األهداف املنشودة

 أهمية 

 أسئلة هل لديكم أية أسئلة قبل البداية؟ 
 ة أسئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هنا/ا كان للمستجوبإذ
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 السلطات األمنية -العامة بطاقة المعلومات 
  .اجلهات و املهن من متنوعة جمموعة خالل من اإلجابات مبقارنة اجلزء هذا لنا سيسمح

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

   ريفية منطقة       صغرية مدينة              احلجم متوسطة مدينة              كبرية مدينة

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

_____________________________________________________________  

من طرف خدمات نتيجة عنف / ول على المساعدة من بين مختلف النساء اللواتي تستقبلهم، كم منهن تقريبا تسعى للحص

  ؟شريكها

_____________________________________________________________  

  يمكنك أن تقول أنها تعرض عليك خالل شهر؟ العنف ضد النساء المرتكب من طرف شريككم من حاالت 

_____________________________________________________________ 
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  السلطات األمنية - من طرف شريكالخدمات الخاصة بالعنف :بطاقة الوقائع

ة أن يعرب أو تعرب بكامل /يف هذه املرحلة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمستجوب
تكتب املكلفة باالستجواب ( ة /ديث املستجوبعلى املكلفة باللقاء أن تدون املعطيات طيلة ح. ها/احلرية و يصف جتربته

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

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

  املرأة ارتكبه شريك هلا؟
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 الدرك/مصالح األمن الشرطة إجابة: الئحة المراجعة و التدقيق

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

 السؤال التفاصيل

لتلقي  خمصص قسم/مصلحة هناك هل .2 

النساء اللواتي تتعرضن للعنف شكايات 

 بةاإلجا كانت إذا ؟ من طرف شريكهن
 ؟مكون ممن بالضبط ، بنعم

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

من هم األشخاص الذين  .4 
 تستجوبوم خالل البحث؟/تستمعون

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .5 
 ؟ ضحايا هذا النوع من العنفالنساء 

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

  )وجدوا
ما هي و ؟  جتمعواما طبيعة األدلة اليت  .7 

  من اجل ذلك؟ تستعملواالوسائل اليت 

 للنساء  ازودو تما هي املعلومات اليت  .8 
 ؟ و اخلدمات املتوفرةهنخبصوص حقوق

  ؟هلن

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

  منها؟

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

هل تؤثر بشكل أو بآخر على عملك مع 
النساء ضحايا العنف من طرف شريك ال 
تربطه ا عالقة زوجية ؟ يف حالة نعم  

 كيف؟

تدخل لدى تأو مؤسستكم  نسقتهل  .11 
جل تسهيل ولوج جهات أخرى من أ

 من؟ ملصلحة عمومية أخرى؟النساء 
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النساء مطالبات بأن تؤدين مقابل هل  .12 
 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا

لنساء ضحايا العنف من اعندما تنهي  .13 
اإلجراءات يف مصلحتكم  طرف شريك

 ما هي املرحلة اليت تليها؟ 

دمات املقدمة للنساء ضحايا العنف من طرف شريكهن ؟ ما ما هي القوانني واإلجراءات والسياسات واللوائح اليت تنطبق على اخل .14
االستمارات اليت جيب على املوظفني يف مؤسستك إكماهلا أو استخدامها يف أعماهلم املتعلقة بالعنف من طرف /البيانات/هي اللوائح

االستمارات، سواء كانت وطنية أو /البيانات/هنا يتعلق األمر بإنشاء قائمة كاملة ذه اللوائح(شريك؟ هل ميكنك مشاركتها معي 
 ).حملية أو داخلية ملؤسستهم ، وحماولة احلصول على نسخة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

العنف ضد النساء على ملفات ) بالشكل املثايل(ما هي املعيقات و العراقيل اليت قد حتول دون أن جتيبوا بالشكل الذي تريدونه  .15
 ض ؟ املرتكب من طرف شريك
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 يفو  ؟ اللواتي تتعرضن للعنف من طرف شريكهن النساء حلاالت مؤسستك استجابةكيفية  يف تراها أن تود حمددة تغيريات هناك هل .16
 منها؟ أي األخرى؟ العامة الفاعلة اجلهات استجابةكيفية 
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 البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

 اه أو إضافته؟ين مشاركتنا إي/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

 .جاهزةهذا البحث ما أن تكون خالصات  تك نتائج وسيتم مشارك. حنن نقدر مشاركتك يف هذا املسح. شكرا جزيال على وقتك
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 .......:..............................اسم اجلمعية     
  :..............................اللقاء النيابة العامة رقم

 النيابة العامة - دليل اللقاءات مع القطاعات

  2019/ شتنبر/ العنف اتجاه النساء بالمغرب الممارس من طرف شريك 

  بطاقة التقديم 

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

  

 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 ني خبصوص نود احلديث مع خمتلف الفاعلني العمومي 

اشتغالهم المباشر على ملفات متعلقة بالعنف الممارس ضد النساء من طرف 

 :و الذي نعرفه كالتايل شريكهن
كل السلوك، من داخل عالقة محيمة، الذي يسبب للمرأة ضررا أو معاناة جسدية "

اء اجلسدي، و اإلذعان، أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، مبا يف ذلك أفعال االعتد
واملضايقة، واإلكراه، واحلرمان التعسفي من احلرية، وسلوكيات التحكم، والتهديدات 

 .مبثل هذه األعمال
هذا التعريف ال ينحصر فقط على العنف من جانب الشريكني يف إطار زواج 
قانوين، بل يشمل أيًضا مجيع الشركاء احلميمني سواء احلاليني أو السابقني 

  .").طيب، أو الصديق، أو الزوج السابق وما إىل ذلكاخل(
 "نود الرتكيز يف لقائنا هذا على جتربتكم اخلاصة و املباشرة مع هذه امللفات

 نظرة حول الموضوع

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

 .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 العنف من طرف 
إىل ياء شريك و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات املتخذة يف هدا السياق من ألف 

 الموافقة
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

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

 .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 

 .ذا التصرف بل فقط من أجل الفهم اجليد لتجربتكمحكم خبصوص ه

 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

ل جيد على طريقة حنن بصدد إجناز هذا البحت العملي من أجل التعرف بشك 
 .تعامل خمتلف الفاعلني العموميني مع العنف املرتكب ضد النساء من طرف شريك

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

جابة بفعالية هلذا العنف انطالقا من احلاجيات اليت ستربز نتيجة الفاعلة العامة لالست
 .هذه االستشارات

 األهداف

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

العملي هو بشراكة مع أربعة منظمات غري حكومية يف جهات خمتلفة -هذا البحث
حيث سيتم تنظيم مقابالت فردية وجمموعات نقاش مع النساء  .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/ان للمستجوبإذا ك
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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     مدينة صغرية                  مدينة متوسطة احلجم               مدينة كبرية

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

_____________________________________________________________ 

خدمات نتيجة عنف من طرف / لى المساعدة من بين مختلف النساء اللواتي تستقبلهم، كم منهن تقريبا تسعى للحصول ع

  شريكها؟

_____________________________________________________________  

  كم من حاالت العنف ضد النساء المرتكب من طرف شريك يمكنك أن تقول أنها تعرض عليك خالل شهر؟

_____________________________________________________________  
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 النيابة العامة -الخدمات المرتبطة بالعنف من طرف شريك: بطاقة الوقائع

ة أن يعرب أو تعرب بكامل /يف هذه املرحلة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للمستجوب
تكتب املكلفة باالستجواب ( ة /ث املستجوبعلى املكلفة باللقاء أن تدون املعطيات طيلة حدي. ها/احلرية و يصف جتربته

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

 
بناًء على خربتك العملية املباشرة، هل ميكن أن ختربين عن سلسلة اخلدمات اليت تقدم للنساء الالئي يقعن ضحايا العنف  .1

يف مؤسستك؟ من األلف إىل الياء، ماذا حيدث عندما يبلغ إىل علمك حالة عنف ضد املرأة ارتكبه من طرف شريك 
  شريك هلا؟
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 إجابة النيابة العامة: الئحة المراجعة و التدقيق

يات، ميكنها أن كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتميع كل املعط
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 /هل هناك مصلحة .2 

النساء اللواتي لتلقي شكايات 

 تتعرضن للعنف من طرف شريكهن
تتكون ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، 

 ممن بالضبط؟

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

من هم األشخاص الذين  .4 
تستجوبوم خالل /تستمعون
 البحث؟

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .5 
 ؟ضحايا هذا النوع من العنفالنساء 

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .6 
خرون الشهود، املعتدي آ(اآلخرين؟ 
 )إن وجدوا

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

 اجل ذلك؟

ما هي املعلومات اليت تزودوا  .8 
للنساء  خبصوص حقوقهن؟ و 

 اخلدمات املتوفرة هلن؟

بالنسبة ملقتضيات القانون اجلنائي  .9 
العالقات خارج (املتعلقة بالفساد 

ثر بشكل أو هل تؤ ) إطار الزوجية
بآخر على عملك مع النساء ضحايا 
العنف من طرف شريك ال تربطه ا 

 عالقة زوجية ؟ يف حالة نعم كيف؟

هل تنسق مؤسستكم أو تتدخل  .10 
لدى جهات أخرى من أجل تسهيل 
ولوج النساء ملصلحة عمومية أخرى؟ 

 من؟
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هل النساء مطالبات بأن تؤدين  .11 
 مقابل شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا

ضحايا هذا النوع تنهي النساء  عندما .12 
اإلجراءات يف مصلحتكم  من العنف

 ما هي املرحلة اليت تليها؟ 

بناًء على جتربتك املباشرة ، ما هي  .13 
نسبة التحقيقات يف قضايا العنف 

ضد النساء من طرف شريك و اليت 
تؤدي إىل املتابعة القضائية؟ كيف 

 تفسر هذه النسبة؟

والسياسات واللوائح اليت تنطبق على اخلدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف من طرف  ما هي القوانني واإلجراءات .14
االستمارات اليت جيب على املوظفني يف مؤسستك إكماهلا أو استخدامها يف أعماهلم /البيانات/شريكهن ؟ ما هي اللوائح

اء قائمة كاملة ذه هنا يتعلق األمر بإنش(املتعلقة بالعنف من طرف شريك؟ هل ميكنك مشاركتها معي 
  ).االستمارات، سواء كانت وطنية أو حملية أو داخلية ملؤسستهم ، وحماولة احلصول على نسخة/البيانات/اللوائح

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

على ملفات العنف ضد ) بالشكل املثايل(ما هي املعيقات و العراقيل اليت قد حتول دون أن جتيبوا بالشكل الذي تريدونه  .15
 ء املرتكب من طرف شريك ؟النسا

 



MRA Mobilising for Rights Associates Page 50 sur 121 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 اللواتي تتعرضن للعنف من طرف شريكهنهل هناك تغيريات حمددة تود أن تراها يف كيفية استجابة مؤسستك حلاالت النساء  .16
 ؟ و يف كيفية استجابة اجلهات الفاعلة العامة األخرى؟ أي منها؟
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  البطاقة الختامية
 

  ة ختاميةأسئل

  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

  .كتك نتائج و خالصات هذا البحث ما أن تكون جاهزةسيتم مشار . حنن نقدر مشاركتك يف هذا املسح. شكرا جزيال على وقتك
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 :...................................اسم اجلمعية    
  ............................... :اللقاء الصحة رقم

 الصحة العمومية -دليل اللقاءات مع القطاعات

  2019/ شتنبر/ العنف اتجاه النساء بالمغرب الممارس من طرف شريك

  التقديم  بطاقة

 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 يث مع خمتلف الفاعلني العموميني خبصوص نود احلد 

اشتغالهم المباشر على ملفات متعلقة بالعنف الممارس ضد النساء من طرف 

 :و الذي نعرفه كالتايل شريكهن
كل السلوك، من داخل عالقة محيمة، الذي يسبب للمرأة ضررا أو معاناة جسدية "

دية، مبا يف ذلك أفعال االعتداء اجلسدي، و اإلذعان، أو جنسية أو نفسية أو اقتصا
واملضايقة، واإلكراه، واحلرمان التعسفي من احلرية، وسلوكيات التحكم، والتهديدات 

  .مبثل هذه األعمال
هذا التعريف ال ينحصر فقط على العنف من جانب الشريكني يف إطار زواج 

اء احلاليني أو السابقني قانوين، بل يشمل أيًضا مجيع الشركاء احلميمني سو 
 .").اخلطيب، أو الصديق، أو الزوج السابق وما إىل ذلك(

 نود الرتكيز يف لقائنا هذا على جتربتكم اخلاصة و املباشرة مع هذه امللفات

 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 العنف من طرف 
تخذة يف هدا السياق من ألف إىل ياء شريك و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات امل

 الموافقة
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

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

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

 .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

حت العملي من أجل التعرف بشكل جيد على طريقة حنن بصدد إجناز هذا الب 
 .تعامل خمتلف الفاعلني العموميني مع العنف املرتكب ضد النساء من طرف شريك

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

الفاعلة العامة لالستجابة بفعالية هلذا العنف انطالقا من احلاجيات اليت ستربز نتيجة 
 .هذه االستشارات

 األهداف

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

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

 .واجلهات السلطات العمومية و بعض املعنيني اآلخرين

 كيفية االشتغال

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

 أهمية 

 أسئلة هل لديكم أية أسئلة قبل البداية؟ 
 ة أسئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هنا/إذا كان للمستجوب

 
 

  



MRA Mobilising for Rights Associates Page 54 sur 121 

  الصحة العمومية -بطاقة المعلومات العامة
 

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

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

 منطقة ريفية     مدينة صغرية                  مدينة متوسطة احلجم               مدينة كبرية

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

_____________________________________________________________ 

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

  شريكها؟

_____________________________________________________________  

  رض عليك خالل شهر؟كم من حاالت العنف ضد النساء المرتكب من طرف شريك يمكنك أن تقول أنها تع

_____________________________________________________________  
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 الصحة العمومية -الخدمات المرتبطة بالعنف من طرف شريك: بطاقة الوقائع

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

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

  
أن ختربين عن سلسلة اخلدمات اليت تقدم للنساء الالئي يقعن ضحايا العنف بناًء على خربتك العملية املباشرة، هل ميكن  .1

من طرف شريك يف مؤسستك؟ من األلف إىل الياء، ماذا حيدث عندما يبلغ إىل علمك حالة عنف ضد املرأة ارتكبه 
  شريك هلا؟
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 إجابة الصحة العمومية: الئحة المراجعة و التدقيق

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

 السؤال التفاصيل

لنساء قسم خمصص ل/هل هناك مصلحة .2 
اللوايت تتعرضن للعنف من طرف 

 شريكهن؟ 

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

 النساء من طرف شريك ؟

ما هي الفحوصات اليت تتلقاها النساء  .4 
 ضحايا هذا النوع من العنف؟

ما هو العالج الذي تتالفاه النساء  .5 
 ؟ ضحايا هذا النوع من العنف

بيعة األسئلة اليت تطرحوا على ما ط .6 
 ؟ ضحايا هذا النوع من العنفالنساء 

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

 )وجدوا

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

ساء  ما هي املعلومات اليت تزودوا للن .9 
خبصوص حقوقهن؟ و اخلدمات املتوفرة 

 هلن؟

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

هل تؤثر بشكل أو بآخر على عملك مع 
النساء ضحايا العنف من طرف شريك ال 
تربطه ا عالقة زوجية ؟ يف حالة نعم  

 كيف؟

خل لدى هل نتسق مؤسستكم أو تتد .11 
جهات أخرى من أجل تسهيل ولوج 

 النساء ملصلحة عمومية أخرى؟ من؟
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هل النساء مطالبات بأن تؤدين مقابل  .12 
 شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟ 

عندما تنهي النساء ضحايا االعتداء من  .13 
طرف شريكهن اإلجراءات يف مصلحتكم 
ما هي املرحلة اليت تليها؟ ملن تتوجه من 

 بعد؟

ون عن طبيعة الوثائق اليت متنح من طرف مصاحل الصحة العمومية للنساء ضحايا العنف من طرف هل ميكنكم أن حتدث .14
  :شريك

 السؤال التفاصيل

طبيعة الوثائق اليت متنح للنساء ): أ( 14 
 ؟ ضحايا هذا النوع من العنف

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

 لحصول عليها؟كم يستغرق الوقت ل): ج( 14 

 من يسلمها ؟) ح( 14 

 ؟ما هي املعلومات املتضمنة ا): س( 14 
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ما هي القوانني واإلجراءات والسياسات واللوائح اليت تنطبق على اخلدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف من طرف  .15
إكماهلا أو استخدامها يف أعماهلم  االستمارات اليت جيب على املوظفني يف مؤسستك/البيانات/شريكهن ؟ ما هي اللوائح

هنا يتعلق األمر بإنشاء قائمة كاملة ذه (املتعلقة بالعنف من طرف شريك؟ هل ميكنك مشاركتها معي 
 ).االستمارات، سواء كانت وطنية أو حملية أو داخلية ملؤسستهم ، وحماولة احلصول على نسخة/البيانات/اللوائح

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

على ملفات العنف ضد ) بالشكل املثايل(عيقات و العراقيل اليت قد حتول دون أن جتيبوا بالشكل الذي تريدونه ما هي امل .16
 النساء املرتكب من طرف شريك؟
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 اللواتي تتعرضن للعنف من طرف شريكهنهل هناك تغيريات حمددة تود أن تراها يف كيفية استجابة مؤسستك حلاالت النساء  .17
 ؟ و يف كيفية استجابة اجلهات الفاعلة العامة األخرى؟ أي منها؟
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  البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

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

 

 

 
  

  

 
 هل لديك مالحظات توصيات خبصوص هذا البحث ؟ .19

 

 

 

  

 

  
 صوص هدا البحث ؟هل هناك شخص أخر جيب علينا أن نتحدث إليه خب .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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 المحكمة -دليل اللقاءات مع القطاعات

  2019/ شتنبر/ العنف اتجاه النساء بالمغرب الممارس من طرف شريك 

  تقديم بطاقة ال

 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 مع خمتلف الفاعلني العموميني خبصوص نود احلديث  

اشتغالهم المباشر على ملفات متعلقة بالعنف الممارس ضد النساء من طرف 

 :و الذي نعرفه كالتايل شريكهن
كل السلوك، من داخل عالقة محيمة، الذي يسبب للمرأة ضررا أو معاناة جسدية "

، مبا يف ذلك أفعال االعتداء اجلسدي، و اإلذعان، أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية
واملضايقة، واإلكراه، واحلرمان التعسفي من احلرية، وسلوكيات التحكم، والتهديدات 

 .مبثل هذه األعمال
هذا التعريف ال ينحصر فقط على العنف من جانب الشريكني يف إطار زواج 

احلاليني أو السابقني قانوين، بل يشمل أيًضا مجيع الشركاء احلميمني سواء 
  .").اخلطيب، أو الصديق، أو الزوج السابق وما إىل ذلك(

 نود الرتكيز يف لقائنا هذا على جتربتكم اخلاصة و املباشرة مع هذه امللفات

 نظرة حول الموضوع

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

 .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 العنف من طرف 
ذة يف هدا السياق من ألف إىل ياء شريك و لدينا رغبة فعلية ملعرفة اإلجراءات املتخ

 .اد حلول إجيمن أجل 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  
صدار موقف أو إذا ما سألناك عن سبب قيامك بشيء ما، مثال، فليس من أجل إ

 ليس هناك انتقاد ألحد
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

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

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

 السرية

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

ونأمل أن تسهم النتائج يف حتسني حياة النساء، من خالل الرفع املعريف والوعي 
هات مبشكلة ذا النوع من العنف ، فضًال عن تعزيز التدابري امللموسة من طرف اجل

الفاعلة العامة لالستجابة بفعالية هلذا العنف انطالقا من احلاجيات اليت ستربز نتيجة 
 .هذه االستشارات

 األهداف

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

 جهات خمتلفة العملي هو بشراكة مع أربعة منظمات غري حكومية يف-هذا البحث
حيث سيتم تنظيم مقابالت فردية وجمموعات نقاش بؤرية مع النساء . 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 ئلة قبل البداية؟هل لديكم أية أس 
 ة أسئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هنا/إذا كان للمستجوب

 
 

  



MRA Mobilising for Rights Associates Page 63 sur 121 

  المحكمة -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 من طرف / نهن تقريبا تسعى للحصول على المساعدة من بين مختلف النساء اللواتي تستقبلهم، كم م

  شريكها؟

_____________________________________________________________  

  كم من حاالت العنف ضد النساء المرتكب من طرف شريك يمكنك أن تقول أنها تعرض عليك خالل شهر؟

_____________________________________________________________  
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 :.................................اسم اجلمعية    
  : ...............................اللقاء احملكمة رقم

 المحكمة -الخدمات المرتبطة بالعنف من طرف شريك : بطاقة الوقائع

ة أن يعرب أو تعرب بكامل /ة الفرصة و الوقت للمستجوبيف هذه املرحلة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاح
تكتب املكلفة باالستجواب ( ة /على املكلفة باللقاء أن تدون املعطيات طيلة حديث املستجوب. ها/احلرية و يصف جتربته

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

 
ًء على خربتك العملية املباشرة، هل ميكن أن ختربين عن سلسلة اخلدمات اليت تقدم للنساء الالئي يقعن ضحايا العنف بنا .1

من طرف شريك يف مؤسستك؟ من األلف إىل الياء، ماذا حيدث عندما يبلغ إىل علمك حالة عنف ضد املرأة ارتكبه 
  شريك هلا؟
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 ةإجابة المحكم: 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 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 مساطر 

للتكفل خصيصا بالقضايا املتعلقة بالعنف 
ضد النساء املرتكب من طرف شريك؟ 

قسم خاص أو مكان خمصص هلده ( مثال
امللفات، أشخاص يشتغلون فقط على 

 ...)العنف اجلنسي
تاريخ مىت، عادتا، ترفع الدعوى ارتباطا ب .3 

 وقوع االعتداء؟

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

من هم األشخاص الذين تستمعون إليهم  .5 
 خالل اجللسة؟

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .6 
 ؟ ضحايا هذا النوع من العنفالنساء 

ما طبيعة األسئلة اليت تطرحوا على  .7 
هود، املعتدي آخرون إن الش(اآلخرين؟ 

 )وجدو

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

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

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

 هلن؟

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

هل تؤثر بشكل أو بآخر على عملك مع 
النساء ضحايا العنف من طرف شريك ال 
تربطه ا عالقة زوجية ؟ يف حالة نعم  

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

 النساء ملصلحة عمومية أخرى؟ من؟

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

ما طبيعة األحكام اليت تصدر غالبا يف  .14 
قضايا العنف املرتكب ضد النساء من 
طرف شريك؟ ما هو احلكم أو األحكام 

 اليت تصدر بكثرة؟

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

 هي األسباب 

ضحايا هذا النوع من نساء عندما تنهي ال .16 
، اإلجراءات يف مصلحتكم ما هي العنف

 املرحلة اليت تليها؟ ملن تتوجه من بعد؟

ما هي القوانني واإلجراءات والسياسات واللوائح اليت تنطبق على اخلدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف من طرف  .17
ملوظفني يف مؤسستك إكماهلا أو استخدامها يف أعماهلم االستمارات اليت جيب على ا/البيانات/شريكهن ؟ ما هي اللوائح

هنا يتعلق األمر بإنشاء قائمة كاملة ذه (املتعلقة بالعنف من طرف شريك؟ هل ميكنك مشاركتها معي 
  ).االستمارات، سواء كانت وطنية أو حملية أو داخلية ملؤسستهم ، وحماولة احلصول على نسخة/البيانات/اللوائح
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على ملفات العنف ضد ) بالشكل املثايل(قد حتول دون أن جتيبوا بالشكل الذي تريدونه  ما هي املعيقات و العراقيل اليت .18
 النساء املرتكب من طرف شريك؟

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 نف من طرف شريكهناللواتي تتعرضن للعهل هناك تغيريات حمددة تود أن تراها يف كيفية استجابة مؤسستك حلاالت النساء  .19
 ؟ و يف كيفية استجابة اجلهات الفاعلة العامة األخرى؟ أي منها؟
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  البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

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

 

 

 
  

  

  

 
 هل لديك مالحظات توصيات خبصوص هذا البحث؟ .21

 

 

 

  

  

 

  
 ا أن نتحدث إليه خبصوص هدا البحث ؟هل هناك شخص أخر جيب علين .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 الممارس من طرف شريك –" مجموعات النقاش"دليل لقاءات 

  2019/ شتنبر / العنف اتجاه النساء بالمغرب الممارس من طرف شريك

  بطاقة التعريف 

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

  

 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 نود احلديث مع خمتلف النساء خبصوص معرفتهم و درايتهم خبصوص  

النساء من طرف  السلطات العمومية و كيفية إجابتها على ملفات العنف ضد

 :و الذي نعرفه كالتايل شريك حميم
كل السلوك، من داخل عالقة محيمة، الذي يسبب للمرأة ضررا أو معاناة جسدية "

أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، مبا يف ذلك أفعال االعتداء اجلسدي، و اإلذعان، 
كم، والتهديدات واملضايقة، واإلكراه، واحلرمان التعسفي من احلرية، وسلوكيات التح

  .مبثل هذه األعمال
هذا التعريف ال ينحصر فقط على العنف من جانب الشريكني يف إطار زواج 
قانوين، بل يشمل أيًضا مجيع الشركاء احلميمني سواء احلاليني أو السابقني 

  .").اخلطيب، أو الصديق، أو الزوج السابق وما إىل ذلك(
العنف طات العمومية مع ملفات كيفية تعامل السلنود تركيز احلديث على

  -نقصد هنا بالضبط  ، واتجاه النساء بالمغرب من طرف شريكالممارس 
الشرطة، الدرك، النيابة العامة، القضاة ، األطباء و املساعدات االجتماعيات من 

 .داخل هذه القطاعات

 نظرة حول الموضوع

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

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

 الموافقة
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 الموضوع التوجيهات √أنجز 

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

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

 .ال توجد إجابات جيدة أو سيئة، حنن نريد فقط مساع خرباتكم  
عن سبب قيامكم بشيء ما، مثال، فليس من أجل إصدار موقف  إذا ما سألناكم

 .أو 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 
 .النهائيعن امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير 

 السرية

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

ونأمل أن تسهم النتائج يف حتسني حياة النساء، من خالل الرفع املعريف والوعي 
ن تعزيز التدابري امللموسة من طرف اجلهات مبشكلة هذا النوع من العنف، فضًال ع

 .الفاعلة العامة لالستجابة بفعالية هلذا العنف

 األهداف

حنن نقوم بعملية متعددة اجلوانب على مدى سنتني من أجل التشاور مع أكرب 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 . املغرب من

 .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؟ 
 إذا كان للمستجوبات أسئلة أو مالحظات املرجو تدوينها هنا
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  بطاقة المعلومات الديمغرافية
 

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

  رقم المجموعة البؤرية

  عدد الحاضرات في المجموعة

  )1تلي قائمة اختيارات ، اختر (ة؟ مكان إقامة المجموع

 منطقة ريفية     مدينة صغرية                  مدينة متوسطة احلجم               مدينة كبرية

  )1اختر (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 (لنشاط الرئيسي للنساء الحاضرات؟ ا

   مستخدمة     ربة بيت     طالبة / تلميذة 

      عاملة    منتخبة      موظفة 

 عاملة يف اجلنس    مستقلعمل     عاملة يف الفالحة 

 _______________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 
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 تجارب العنف المرتكب من طرف شريك: اقة الوقائعبط

  

يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح هذا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي يعربن بكامل احلرية عن 
هو معرف  مدى معرفتهن خبصوص موضوع كيفية إجابة السلطات على قضايا العنف ضد النساء من طرف شركهن احلميم كما

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

  
من أفعال العنف من تعرضت إحدى النساء لفعل من فعال هل هناك واقعة أو وقائع لديك علم ا، حيث  .20

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

  

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

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

   .  على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل
  

   )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق( من كان مرتكب أو مرتكبي هذا العنف؟ .21
 صديقك/ خطيبك         زوجك السابق         زوجك 

 عائلة أو أصدقاء أحد األشخاص املذكورين سابقا    صديقك السابق/ خطيبك السابق

 ____________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 

 ).يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق( ما هي أشكال العنف التي مارسها الشريك ؟ .22
 اإلكراه و احلرمان التعسفي؛       اإلذعان و التحكم؛

  العنف اجلنسي؛       العنف اجلسدي؛

  النفسي؛العنف       العنف االقتصادي؛

 _____________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك 

 ).يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق( ؟العنفأين وقع هذا  .23
 يف بيت الضحية      يف بيت املعتدي      يف بيت الزوجية

  ة للمعتدي/يف بيت عائلة أو صديق    عند صديقتها أو صديق الشريك

   الكلية/يف املدرسة        يف العمل        عند عائلتها

  )      (يف مكان عمومي حيدد 

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

 

 

 متى وقع هذا العنف ؟ .24

 سنوات  2-1ما بني     سنة واحدة -أشهر  6ما يقارب       أشهر األخرية 6خالل 
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  سنوات 5منذ أكثر من       سنوات 5-2ما بني 

 ؟ إذا كان هذا العنف قد تكرر، فبأية وثيرة و أي معدل قد وقعت .25

 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        السنةمرة واحدة يف       عدة مرات يف السنة

 إذا كان هذا العنف قد تكرر، كم طالت من الزمن؟  .26

 أشهر 5 -أشهر 3      سنة واحدة -أشهر  6        أكثر من سنة
 اقل من أسبوع        اقل من شهر        شهرين–شهر 

 مرة يف اموع

قب، إن وجدت، بالنسبة للضحية و حياتها؟ هل كيف أثرت هذه التجربة على الضحية؟ ما هي النتائج، و العوا  .27

 )يرجى وضع عالمة في جميع المربعات التي تنطبق(عانت أي أضرار؟ ما هي؟ 

 أضرار اجتماعية   أضرار جنسية    أضرار جسدية 
 أضرار نفسية ومعنوية   أضرار اقتصادية    أضرار عائلية 

 رر أعاين من أي ضمل   أضرار مهنية أو مدرسية 
 -_____________________________________________ )يرجى التحديد(أضرار أخرى 

 كيف تتفاعل الضحية مع هذه االعتداءات؟ .28

 

 

 

 مباشرة بعدها؟

 

 

 

 

 

 يوم املوايل؟ال

 

 

 

 

 

 ألسابيع املواليةا
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  إجابة و ردود فعل المحيط :بطاقة الواقعة
ا السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي تعربن بكامل احلرية عن مدى ة األوىل، املطلوب هو طرح هذليف 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 ). اقتضى األمر ذلكالفضاء األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن 

 ).إجابة السلطات العمومية(و االنتقال إىل اجلزء التايل " ملاذا ال"ال تتحدث مع أي شخص يف حميطها، فاملرجو إمالء األسباب 

ول هذه في رأيكن هل تتحدث النساء ضحايا العنف من طرف شريك حميم مع محيطهن العائلي أو المهني ح .29

 االعتداءات؟/االعتداء

 

 
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

ميع كل املعطيات، ميكنها أن كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جت
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
 .بسرعة على اخلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل وضع عالمة

مع من تتحدث النساء ضحايا العنف من طرف شريك حميم عادتا في محيطهن بخصوص العنف التي تتعرضن  .30

 )يرجى وضع عالمة في جميع المربعات التي تنطبق(له؟ 

 ة للمعتدي/عائلة أو صديق      ة/صديق      أحد أفراد عائلتها
 اجلامعة / ة يف املدرسة /مسئول    ة يف العمل /مسئول      العمل  ة يف/زميل

  منظمة غري حكومية
 ________________________________________________________غري ذلك يرجى التحديد

 ما مدى رضا النساء ضحايا العنف من طرف شريك حميم عن رد فعل محيطهن و جوابهم؟ .31

 مستاءة.   غري راضية على اإلطالق    ضية نوعا مارا    راضية    راضية جدا

 األسئلة التفاصيل

 

 

 

ما طبيعة ردود الفعل و  .32
اإلجابات اليت تتلقاها 
النساء ضحايا العنف 
اجلنس من حميطهن 

 عادتا؟

  

ما هي نتيجة ردود  .33
فعلهم و أجوبتهم 

 هذه؟

 

 

  

ما الذي عادتا ترغب النساء  .34
ضحايا العنف اجلنسي احلصول 

جابة من جانب من حتدثن عليه كإ
 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
ملكلفة باالستجواب املالحظات يف الفضاء تكتب ا( على املكلفة باللقاء أن تأخذ نقاط طيلة مشاركة النساء . معرفتهن باملوضوع

يف حالة ما إذا ذكرت النساء أن الضحايا ال تبلغن ). األبيض مباشرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك
 .ستبيانمالحظات االختتام و أن تنهوا هذا االالسلطات العمومية فاملرجو إمالء األسباب ملاذا ال و االنتقال إىل 

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

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

جهاز األمن، جهاز العدالة أو قطاع (هل تبلغ النساء ضحايا العنف الجنسي عن هذا االعتداء للسلطات العمومية  .35

  ؟)الصحة

 :في حالة نعم

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(من؟ ): أ( 16
  مصاحل الصحة العمومية  � النيابة العامة                 �الدرك                        �الشرطة                 �
  مساعدة اجتماعية�موظف عمومي               �القضاء                �

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 
 

  ملن تتوجهن يف البداية؟) : ب( 16

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

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 

 

 
 ما السبب؟ الة الفي ح
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  إجابة مصالح الصحة العمومية: بطاقة بيانات الواقعة

تبلغن مصاحل الصحة العمومية  العنف من طرف شريك محيمميأل هذا اجلزء إذا ما كانت النساء احلاضرات قد ذكرن أن ضحايا 
 .بالعنف الذي تتعرضن له

فتوحة من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي تعربن بكامل احلرية عن يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح األسئلة التالية امل
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

 لذي يحدث بالضبط عندما تلجأ النساء لمصالح الصحة العمومية بخصوص هذا العنف؟ما ا .36

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في هذه المرحلة؟ العنف من طرف شريك حميم ما هي العراقيل و الصعوبات التي تواجهها ضحايا  .37

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ما هي نتائج تدخل و إجابات مصالح الصحة العمومية في هده المرحلة  .38
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 إجابة مصالح الصحة العمومية: المراجعة و التدقيق الئحة

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

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

 السؤال التفاصيل

هل تتوجه الضحية وحدها أم  .39 
 يرافقها شخص ما؟

ملصاحل الصحة مىت تتوجه الضحية  .40 
 العمومية ارتباطا بالعنف؟ 

كم من الوقت يف اموع دامت  .41 
 الزيارة األوىل؟

كم من مرة يف اموع تتوجه  .42 
النساء ملصاحل الصحة العمومية ارتباطا 

 ذا العنف؟ 

من هم األشخاص الذين تقابلهم  .43 
 النساء ضحايا العنف بالضبط؟

 ما هي الفحوصات اليت تتلقاها؟ .44 

هو العالج الذي تتلقاه النساء  ما .45 
 العنف من طرف شريك محيمضحايا 

هل يتم إخبارها بالفحوصات و  .46 
العالج الذي ستتلقاه؟ هل توافق على 

 القيام ذه الفحوصات و العالج؟
ما طبيعة األسئلة اليت يطرحوا  .47 

 عليها؟
هل يطرحون أسئلة على أشخاص  .48 

الشهود، (آخرين؟ ما طبيعتها؟ 
 )، اآلخرون إن وجدوااملعتدي
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 :من الحصول على الوثائق من طرف مصالح الصحة العموميةالعنف من طرف شريك حميمل تتمكن النساء ضحايا ه .55

  ال   �   نعم  �

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي يتوجب عليها القيام به من أجل ): أ( 36 
 احلصول على هذه الوثائق؟

 كم من الوقت حتتاج للحصول عليها؟): ب( 36 

 من يسلمها إياها؟): ج( 36 

ما طبيعة األدلة اليت جيمعوا؟ ما  .49 
هي الوسائل اليت يستعملوها من اجل 

 ذلك؟
ما هي املعلومات اليت يقدموا  .50 

العنف من طرف  للنساء ضحايا 
خبصوص حقوقهن؟ و  شريك محيم

 خبصوص اخلدمات املتوفرة؟
هل ينسقوا أو يتدخلوا لدى  .51 

ج جهات أخرى من أجل تسهيل ولو 
  العنف من طرف شريك محيم ضحايا 

 ملصلحة عمومية أخرى؟
العنف من  هل النساء ضحايا  .52 

يكن جمربات على  طرف شريك محيم
 أن تؤدين مقابل شيئا ما؟ كيف؟ ملاذا؟ 

هل يتم الضغط عليهن من أجل  .53 
الرتاجع على شيكايان أو قضياهن؟ 

 أو يتم إهانتهن؟ كيف؟

 إن مل تكن الضحية و املعنف .54 
متزوجني، هل أخربها أحد عن إمكانية 
أن تتابع بتهمة الفساد؟ من قام بذلك؟  
كيف مت إخبارها؟ ألي غرض مت 

 إخبارها بذلك؟
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 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 36 

  

 ملاذا؟ في حالة ال

 
 أي عند مصالح الصحة العمومية؟اإلجراءات المتخذة بخصوصه في هذه المرحلة /هل يتوقف الملف  .56

 ال �        نعم �

  ؟في حالة نعم المرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من يتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب .57
 
  

 

 

 

 

 

 

 عن رد فعل و إجابات مصالح الصحة؟العنف من طرف شريك حميم ما مدى رضا ضحايا  .58

 مستاءة �   القغري راضية على اإلط  �    راضية نوعا ما�    راضية�  راضية جدا �

في الحصول عليه كإجابة من جانبهم و الذي يمكنه أن العنف من طرف شريك حميمما الذي ترغب النساء ضحايا  .59

 يكون أكثر فائدة؟
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 المصالح األمنيةإجابة : بطاقة بيانات الواقعة

 .تعرضت له الذيالعنف ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد جلأت للشرطة أو الدرك خبصوص 
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 . معرفتهن
 ).بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلك األبيض مباشرة

  عن هذا االعتداء بالضبط؟العنف من طرف شريك حميملمن تبلغ النساء ضحايا  .60

 الدرك �          الشرطة �

 ؟العنف ما الذي يحدث بالضبط عندما تبلغ النساء مصالح األمن بخصوص هذا  .61

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ي تواجهها ضحايا العنف الجنسي في هذه المرحلة؟ ما هي العراقيل و الصعوبات الت .62

  

 

 

 

 

 

 

 ما هي نتائج تدخل و إجابات مصالح األمن في هده المرحلة؟ .63
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 إجابة المصالح األمنية : الئحة المراجعة و التدقيق

ع كل املعطيات، ميكنها أن كمرحلة ثانية، على املكلفة باالستجواب أن تعتمد على الئحة التدقيق أدناه، من أجل التأكد من جتمي
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 " التفاصيل املهمة
  .على احلانة املالئمة و املرور للجزء املوايل عالمة بسرعة

 السؤال التفاصيل

العنف  مع من تتحدث النساء ضحايا  .64 
بالضبط عندما من طرف شريك محيم 
 تتوجهن ملصاحل األمن؟

هل تتوجه الضحية وحدها أم يرافقها  .65 
 شخص ما؟

ملصاحل األمن مىت تتوجه الضحية  .66 
 ارتباطا بالعنف؟ 

موع تقريبا كم من الوقت يف ا .67 
إن كانت هناك (تستغرق الزيارة األوىل؟ 

أكثر من زيارة، كم تقريبا تتطلبت من 
 )الوقت مجيع هده الزيارات

العنف  هل يتم إجراء حبث خبصوص  .68 
 ؟من طرف شريك محيم

كم من مرة يف اموع تتوجه النساء  .69 
 ملصاحل األمن ارتباطا بالعنف؟

 م؟ملن يستمعون بالضبط خالل حبثه .70 

ما طبيعة األسئلة اليت يطرحوا على  .71 
العنف من طرف شريك النساء ضحايا 

 ؟محيم
هل يطرحون أسئلة على أشخاص  .72 

الشهود، (آخرين؟ ما طبيعتها؟ 
 )املعتدي، اآلخرون إن وجدوا

ما طبيعة األدلة اليت جيمعوا؟ ما هي  .73 
الوسائل اليت يستعملوا من اجل 
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نسخة : (من الحصول على الوثائق من طرف مصالح األمن ؟العنف من طرف شريك حميمهل تتمكن النساء ضحايا  .80

 )من الشكاية، نسخة من المحضر؟ غيرها

  ال   �   نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي يتوجب عليها القيام به من أجل ): أ( 61 
 احلصول على هذه الوثائق؟

 ذلك؟

ف من طرف العن هل تكون ضحايا  .74 
خائفات من املعتدي يف شريك محيم 

هده املرحلة؟ يف حالة نعم هل ختربن 
الدرك بذلك؟ ما الذي تقمن /الشرطة

 به بالضبط؟
ما هي املعلومات اليت يقدموا للنساء  .75 

العنف من طرف شريك محيم  ضحايا 
خبصوص حقوقهن؟ و خبصوص 

 اخلدمات املتوفرة؟
ت هل ينسقوا أو يتدخلوا لدى جها .76 

 أخرى من أجل تسهيل ولوج ضحايا 
ملصلحة العنف من طرف شريك محيم 

 عمومية أخرى؟
العنف من طرف شريك  هل ضحايا  .77 

تؤدين مقابل شيئا ما ؟ كيف؟ محيم 
 ملاذا؟

هل يتم الضغط عليهن من أجل  .78 
الرتاجع على شيكايان أو قضياهن؟ 

 أو يتم إهانتهن؟ كيف؟

إن مل تكن الضحية و املعتدي  .79 
تزوجني، هل أخربها أحد عن إمكانية م

أن تتابع بتهمة الفساد؟ من قام بذلك؟  
كيف مت إخبارها؟ ألي غرض مت 

 إخبارها بذلك؟
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 كم من الوقت حتتاج للحصول عليها؟): ب( 61 

 من يسلمها إياها؟): ج( 61 

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟) ح( 64 

  

 ملاذا؟ في حالة ال

  ت المتخذة بخصوصه في هذه المرحلة أي عند مصالح األمن؟اإلجراءا/هل يتوقف الملف  .81

 ال   �   نعم�

 في حالة نعم المرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من يتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ .82

  

 

  

  

  

  

  

  عن رد فعل و إجابات مصالح األمن؟العنف من طرف شريك حميم ما مدى رضا ضحايا  .83

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

 ما الذي ترغب النساء ضحايا العنف في الحصول عليه كإجابة من جانبهم و الذي يمكنه أن يكون أكثر فائدة؟ .84
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 النيابة العامةإجابة : بطاقة بيانات الواقعة

 .لذي تعرضت لهاالعنف ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد جلأت للنيابة العامة خبصوص 
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 . معرفتهن
 ).شرة بعد السؤال و ميكنها إضافة أوراق بيضاء إن اقتضى األمر ذلكاألبيض مبا

 ؟العنف ا الذي يحدث بالضبط عندما تلجأ النساء للنيابة العامة بخصوص هذا م .85

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  في هذه المرحلة؟ العنف من طرف شريك حميمما هي العراقيل و الصعوبات التي تواجهها ضحايا  .86

  

  

 

 

  

 

 

 

 ابات النيابة العامة في هده المرحلة؟ما هي نتائج تدخل و إج .87
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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 
اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت مجيع املعطيات و أننا قد سجلنا مجيع  شكرا لن على مشاركتنا هذه املعلومات،" تقول، 

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

 السؤال التفاصيل

العنف من تتحدث النساء ضحايا مع  .88 
بالضبط عندما من طرف شريك محيم 
 تتوجهن للنيابة العامة؟

هل تتوجه الضحية وحدها أم يرافقها  .89 
 شخص ما؟

للنيابة العامة ارتباطا مىت تتوجه الضحية  .90 
 بالعنف؟

كم استغرق منها ذلك من الوقت يف  .91 
 اموع؟

كم من مرة يف اموع تتوجه النساء  .92 
 ابة ارتباطا باعتداء جنسي؟للني

 ملن استمعوا بالضبط خالل حبثهم؟  .93 

 ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها عليك؟ .94 

ما طبيعة األسئلة اليت طرحوها على  .95 
الشهود، املعتدي، اآلخرون إن (اآلخرين؟

 )وجدوا
ما طبيعة األدلة اليت قاموا بتجميعها؟  .96 

ما هي الوسائل اليت استعملوها من اجل 
 ذلك؟

العنف من طرف  هل تكون ضحايا  .97 
خائفات من املعتدي يف هده شريك محيم 

املرحلة؟ يف حالة نعم هل ختربن 
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من الحصول على الوثائق من طرف النيابة العنف من طرف شريك حميم هل تتمكن النساء ضحايا  .103

 )غيرها نسخة من الشكاية، نسخة من المحضر؟(العامة؟ 

  ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل

ما الذي يتوجب عليها القيام به من أجل ): أ( 84 
 احلصول على هذه الوثائق؟

 كم من الوقت حتتاج للحصول عليها؟): ب( 84 

 من يسلمها إياها؟): ج( 84 

الدرك بذلك؟ ما الذي تقمن به /الشرطة
 بالضبط؟

ما هي املعلومات اليت يقدموا للنساء  .98 
العنف من طرف شريك محيم  ضحايا 

خبصوص حقوقهن؟ و خبصوص اخلدمات 
 املتوفرة؟

وا أو يتدخلوا لدى جهات هل ينسق .99 
 أخرى من أجل تسهيل ولوج ضحايا 

ملصلحة العنف من طرف شريك محيم 
 عمومية أخرى؟

العنف من طرف شريك  هل ضحايا  .100 
 تؤدين مقابل شيئا ما ؟ كيف؟ ملاذا؟محيم 

هل يتم الضغط عليهن من أجل  .101 
الرتاجع على شيكايان أو قضياهن؟ أو 

 يتم إهانتهن؟ كيف؟
كن الضحية و املعتدي إن مل ت .102 

متزوجني، هل أخربها أحد عن إمكانية 
أن تتابع بتهمة الفساد؟ من قام بذلك؟  

كيف مت إخبارها؟ ألي غرض مت إخبارها 
 بذلك؟
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 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟) ح( 84 

  

 ملاذا؟ في حالة ال

 

  اإلجراءات المتخذة بخصوصه في هذه المرحلة أي عند النيابة العامة؟/هل يتوقف الملف  .104

 ال   �     نعم�

 في حالة نعم المرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من يتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ .105

 

 
  

 

 

 

 

 

 عن رد فعل و إجابات النيابة العامة ؟العنف من طرف شريك حميمما مدى رضا ضحايا  .106

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

ما الذي ترغب النساء ضحايا العنف في الحصول عليه كإجابة من جانبهم و الذي يمكنه أن يكون أكثر  .107

 فائدة؟
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  المحكمةإجابة : بطاقة بيانات الواقعة

 .أت للمحكمة خبصوص العنف الذي تعرضت لهميأل هذا اجلزء إذا ما كانت املستجوبة قد التج
يف هذه املرحة األوىل، املطلوب هو طرح األسئلة التالية املفتوح من أجل إتاحة الفرصة و الوقت للنساء لكي تعربن بكامل احلرية عن 

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

 ما الذي يحدث بالضبط عندما تلجأ النساء للمحكمة بخصوص هذا العنف؟ .108

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  في هذه المرحلة؟ العنف من طرف شريك حميمهي العراقيل و الصعوبات التي تواجهها ضحايا ما  .109

 
  

 

 

 
  

 

 

 هي نتائج تدخل و إجابات المحكمة في هده المرحلة؟ما  .110
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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 
تنا هذه املعلومات، اآلن سوف أتأكد إن كنت قد استوعبت مجيع املعطيات و أننا قد سجلنا مجيع شكرا لكن على مشارك" تقول، 

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

 السؤال فاصيلالت

مع من تتحدث النساء ضحايا العنف  .111 
اجلنسي بالضبط عندما تتوجهن 

 للمحكمة؟

هل تتوجه الضحية وحدها أم يرافقها  .112 
 شخص ما؟

كم عادتا يكون هناك من الوقت ما  .113 
العنف من طرف بني بتاريخ وقوع 

و تاريخ الدعوى  شريك محيم
 القضائية؟ 

ة كم عادتا تستغرق الدعوات القضائي .114 
 العنف من طرف شريك محيماملرتبطة ب

 ؟

ملن يستمعون بالضبط خالل  .115 
 اجللسات؟

ما طبيعة األسئلة اليت يطرحوا على  .116 
العنف من طرف شريك النساء ضحايا 

  ؟ محيم

هل يطرحون أسئلة على أشخاص  .117 
الشهود، (آخرين؟ ما طبيعتها؟ 
 )املعتدي، اآلخرون إن وجدوا

اليت تقدمها  ما طبيعة األدلة و احلجج .118 
 النيابة العامة خالل اجللسات؟

ما طبيعة األدلة و احلجج اليت يقدمها  .119 
 الدفاع خالل اجللسات ؟

العنف من طرف هل تكون ضحايا  .120 
خائفات من املعتدي يف  شريك محيم

هده املرحلة؟ يف حالة نعم هل ختربن 
احملكمة بذلك؟ ما الذي تقمن به 

 بالضبط؟
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يقدموا للنساء  ما هي املعلومات اليت .121 
 العنف من طرف شريك محيمضحايا 

خبصوص حقوقهن؟ و خبصوص 
 اخلدمات املتوفرة؟

هل ينسقوا أو يتدخلوا لدى جهات  .122 
أخرى من أجل تسهيل ولوج ضحايا 

ملصلحة  العنف من طرف شريك محيم
 عمومية أخرى؟

هل ضحايا االعتداء اجلنسي تؤدين  .123 
 مقابل شيئا ما ؟ كيف؟ ملاذا؟

يتم الضغط عليهن من أجل هل  .124 
الرتاجع على شيكايان أو  قضياهن؟ 

 أو يتم إهانتهن؟ كيف؟

إن مل تكن الضحية و املعتدي  .125 
متزوجني، هل أخربها أحد عن إمكانية 
أن تتابع بتهمة الفساد؟ من قام بذلك؟  
كيف مت إخبارها؟ ألي غرض مت 

 إخبارها بذلك؟

نسخة من (من الحصول على الوثائق من عند المحكمة؟  يك حميمالعنف من طرف شر هل تتمكن النساء ضحايا  .126

  )المقال، نسخة من الحكم؟ غيرها

  ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

 السؤال التفاصيل
ما الذي يتوجب عليها القيام به من أجل ): أ( 107 

 احلصول على هذه الوثائق؟

 كم من الوقت حتتاج للحصول عليها؟): ب( 107 

 من يسلمها إياها؟): ج( 105 

 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟ )ح( 107 
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 ملاذا؟ في حالة ال

 التي تعرض على المحاكم؟ العنف من طرف شريك حميمعادتا ما هي نتائج قضايا  .127

 )ثبتت إدانته(إدانة �       عدم املتابعة�

 سحب الشكوى�      الرباءة �

 _______________________________________)يرجى التحديد(غري ذلك �

 ؟ إذا تبثث إدانة المعتدي بماذا تحكم المحكمة عادتا؟و ما هو تعليلها لهده األحكام .128

 

 

 
  

 

 

 

 

 إذا تمت تبرئة المعتدي أو لم تتم المتابعة لماذا؟ .129

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ما مدى رضا ضحايا العنف من طرف شريك حميم عن رد فعل و إجابات المحاكم بخصوص قضاياهن؟ .130

  .مستاءة  �    .غري راضية على اإلطالق �    راضية نوعا ما�    راضية�  داراضية ج �
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ما الذي ترغب النساء ضحايا العنف في الحصول عليه كإجابة من جانبهم و الذي يمكنه أن يكون أكثر  .131

 فائدة؟
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 البطاقة الختامية
 

  أسئلة ختامية

  هل هناك شيء آخر تودون مشاركتنا إياه أو إضافته؟ .132

 

 

 

  

  

 
 لديكن مالحظات توصيات بخصوص هذا البحث؟ هل.133

 

 

 

 

  

  
 
 هل هناك شخص أخر يجب علينا أن نتحدث إليه بخصوص هدا البحت؟.134

 

 

 

 

 

  

 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

  

 دراسة و تحليل الملفات –بطاقة 

  2019/ يونيو / العنف اتجاه النساء بالمغرب الممارس من طرف شريك

  التعليمات

شريك (نف املمارس ضد النساء من طرف شريكهن اهلدف من هذه االستمارة هو أن تكون وسيلة لدراسة امللفات املتعلقة بالع
 :ميكن استخدامها من أجل). حايل أو شريك سابق

  المركز/مراجعة الملفات المتواجدة في أرشيف الجمعية •

o من خالل قراءة يف خمتلف الوثائق املتضمنة يف امللف السابقة. 
زالت تتابعها و مأل هذه االستمارات خطوة متابعة الملفات المتواجدة أو المعروضة على الجمعية المركز و التي ال •

 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 على حدة/المرجو إمالء استمارة لكل ملف

  " معلومات غري متوفرة"املرجو وضع عالمة على خانة . كانت بعض األسئلة املطلوبة أدناه غري متوفرةإذا  

  :التعريفات

  :العنف املمارس اجتاه النساء من طرف شريكهن

يف  و يقصد به السلوك، من داخل عالقة محيمة، الذي يسبب للمرأة ضررا أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، مبا
ذلك أفعال االعتداء اجلسدي، و اإلذعان، واملضايقة، واإلكراه، واحلرمان التعسفي من احلرية، وسلوكيات التحكم، والتهديدات مبثل 

  .هذه األعمال

هذا التعريف ال ينحصر فقط على العنف من جانب الشريكني يف إطار زواج قانوين، بل يشمل أيًضا مجيع الشركاء احلميمني سواء 
 ).اخلطيب، أو الصديق، أو الزوج السابق وما إىل ذلك(يني أو السابقني احلال
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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 / تلميذة �

  عاملة �   منتخبة �     موظفة �

   عمل مستقل  �    عاملة يف الفالحة �

 --------------------------------------------------) ديديرجى التح(غري ذلك �

  معلومات غري متوفرة �
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 تجربة العنف الجنسي

  

 ملخص ملا حدث .135
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  )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(من كان مرتكب العنف؟  .136

 الصديق/ اخلطيب �        الزوج السابق �        الزوج �

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

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

  معلومات غري متوفرة �

 ).يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(ما هي أشكال العنف التي مارسها الشريك ؟  .137

 اإلكراه و احلرمان التعسفي من احلرية �      و التحكم اإلذعان�

   العنف اجلنسي�      العنف اجلسدي �

 العنف النفسي؛�    ؛ العنف االقتصادي �

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

  معلومات غري متوفرة �

  ).املربعات اليت تنطبق يرجى وضع عالمة يف مجيع(أين وقع هذا العنف؟  .138

 يف بيتها�      يف بيت املعتدي�        يف بيت الزوجية�

  ة للمعتدي/يف بيت عائلة أو صديق�      عند صديقتها أو صديقها�

  الكلية/يف املدرسة �      يف العمل �        عند عائلتها�

  )        (يف مكان عمومي حيدد �

  _________________________________________) يرجى التحديد(غري ذلك �

  معلومات غري متوفرة �

 متى وقع هذا العنف؟ .139

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

  سنوات 5منذ أكثر من �    سنوات 5-2ما بني  �
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  معلومات غري متوفرة �

 إذا كان هذا العنف قد تكرر، فبأية وثيرة و أي معدل قد وقعت ؟ .140

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

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

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

  معلومات غري متوفرة �

 إذا كان هذا العنف قد تكرر، كم طال من الزمن؟  .141

 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�

كيف أثرت هذه التجربة على الضحية؟ ما هي النتائج، و العواقب، إن وجدت، بالنسبة لها ولحياتها؟  .142

  )مة يف مجيع املربعات اليت تنطبقيرجى وضع عال(  هل عانيت أي أضرار؟ ما هي؟

 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 �

  مات غري متوفرةمعلو  �

 كيف تفاعلت الضحية مع هذا العنف؟ .143

 

 

 

 مباشرة بعدها؟

 

 

 

 

 يوم املوايل؟ال
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 األسابيع املوالية

  

 

 معلومات غري متوفرة �

 



MRA Mobilising for Rights Associates Page 102 sur 121 

  إجابة و ردود فعل المحيط

 هل تحدثت الضحية مع أي شخص في محيطها العائلي أو المهني حول هذه العنف؟ .144

 

 

 

 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 تحدثت في محيطها ؟ .145

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

   ة يف العمل /مسئول�      ة يف العمل /زميل�

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

 ________________________________________________ غري ذلك يرجى التحديد�

  معلومات غري متوفرة �

 األسئلة التفاصيل

 

 

 

ماذا كان رد  .146
 فعلهم؟ ماذا فعلوا؟

 

 

 

  

ما هي نتيجة  .147
ردود فعلهم و أجوبتهم 

 هذه؟

 

 

 معلومات غري متوفرة �
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 يةإجابة السلطات العموم

 .كمرحلة أوىل تتأكد املشرفة على مأل االستمارة أن الضحية قد بلغت السلطات العمومية خبصوص العنف الذي تعرضت له
يف حالة نعم، و بعد حتديد ملن بالضبط بلغت من ضمن اخلانات التالية، املرجو االنتقال مباشرة إىل اجلزء املتعلق بالسلطة  •

  .العمومية اليت جلأت هلا الضحية
 .حالة النفي، و بعد إمتام اجلزء أسفله ميكنكم املرور إىل مالحظات االختتام و أن تنهوا هذا االستبيان يف •

  ؟)جهاز األمن، جهاز العدالة أو قطاع الصحة(هل أبلغت الضحية عن هذا العنف السلطات العمومية  .148

 

  :في حالة نعم

 )يرجى وضع عالمة يف مجيع املربعات اليت تنطبق(من؟ ): أ( 14
  مصاحل الصحة العمومية  � النيابة العامة                 �الدرك                        �الشرطة                 �
  مساعدة اجتماعية�موظف عمومي               �القضاء                �

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 
 

  ملن توجهت يف البداية؟) : ب( 14

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

 ____________________________________________________)يرجى التحديد(غريه 

 معلومات غري متوفرة �

 

 

 

 ما السبب؟ في حالة ال
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  إجابة مصالح الصحة العمومية

 .ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت الضحية قد جلأت ملصاحل الصحة العمومية ارتباط بالعنف الذي تعرضت له
  ؟كيف لجأت لمصالح الصحة العمومية ؟ كيف تم ذلك بالضبط .149

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ومات غري متوفرةمعل �

  ا هي العراقيل و الصعوبات التي واجهتها في هذه المرحلة؟م .150

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �

 ما هي نتائج تدخل و إجابة مصالح الصحة العمومية في هده المرحلة؟ .151

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �
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معلومات غري 
 �متوفرة

 األسئلة التفاصيل

ا هل كانت وحدها أم رافقه .152  
 شخص ما؟

مىت توجهت ملصاحل  .153  
الصحة العمومية ارتباطا 

 باالعتداء؟
كم من الوقت يف اموع  .154  

إن  (دامت هذه الزيارة ؟ 
كانت هناك أكثر من زيارة،  

كم تقريبا تطلبت منك مجيع 
الزيارات من الوقت يف 

 )اموع 
كم من مرة يف اموع  .155  

توجهت ملصاحل الصحة 
 ذا العنف؟العمومية ارتباطا 

من هم األشخاص الذين  .156  
 قابلتهم بالضبط؟

ما هي الفحوصات اليت  .157  
 قامت ا؟

 ما هو العالج الذي تلقته .158  

هل مت إخبارها  .159  
بالفحوصات و العالج الذي 
ستتلقاها؟ هل وافقت على 
القيام ذه الفحوصات و 

 العالج؟
ما طبيعة األسئلة اليت  .160  

 طرحوها عليها؟
ألسئلة اليت ما طبيعة ا .161  

 طرحوها على اآلخرين؟

ما طبيعة األدلة اليت قاموا  .162  
بتجميعها؟ ما هي الوسائل 
اليت استعملوها من اجل 

 ذلك؟
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ما هي املعلومات اليت  .163  
زودوها ا خبصوص 
حقوقك؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟
هل نسقوا أو تدخلوا لدى  .164  

جهات أخرى من أجل 
تسهيل هلا الولوج ملصلحة 

 خرى؟عمومية أ
هل كانت جمربة على أن  .165  

تؤدي مقابل شيئا ما؟ كيف؟ 
 ملاذا؟ 

هل هناك حلظة أو حلظات  .166  
حيث أحست فيها بالضغط 
عليها من أجل الرتاجع عن 
قضيتها؟ أو أحست 

 باإلهانة؟ كيف؟
إذا مل تكن الضحية و  .167  

املعتدي متزوجني، هل أخربها 
أحد عن إمكانية أن تتابع 

يف؟ و بتهمة الفساد؟ من؟ ك
ألي غرض مت إخبارها 

 بذلك؟

 :فيما يتعلق بالوثائق التي حصلت عليها من طرف مصالح الصحة العمومية .168

 هل استطاعت احلصول على الوثائق أم ال؟

  معلومات غري متوفرة �     ال   �   نعم  � 

 :نعميف حالة 

معلومات غري 
 �متوفرة

 السؤال التفاصيل

ام به ما الذي كان عليها القي): أ( 34  
 من أجل احلصول على هذه الوثائق؟

كم من الوقت احتاجت ): ب( 34  
 للحصول عليها؟
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 من سلمها إياها؟): ج( 34  

ما هي املعلومات املتضمنة )ح( 34  
 ا؟

   

 ملاذا؟ في حالة ال

 
 اإلجراءات املتخذة خبصوصه يف هذه املرحلة عند مصاحل الصحة العمومية؟/هل توقف امللف  .169

 معلومات غري متوفرة �    ال �        منع �

 يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اختذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ .170
 

  

  

  

  

  

  

  

 معلومات غري متوفرة �
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 إجابة المصالح األمنية

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

 ن هذا العنف بالضبط؟ملن بلغت ع .171
 الدرك �          الشرطة �

 ؟ما الذي وقع بالضبط عندما بلغت عن هذا العنف لدى مصالح األمن .172

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  معلومات غري متوفرة �

 ما هي العراقيل و الصعوبات التي واجهتها في هذه المرحلة؟  .173

  

 

 

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �

 في هده المرحلة؟ما هي نتائج تدخل و إجابة الشرطة أو الدرك  .174

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �
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معلومات غري 
 �متوفرة

 األسئلة التفاصيل

 مع من حتدثت بالضبط؟ .175  

هل كانت وحدها أم  .176  
 رافقها شخص ما؟

مىت توجهت عندهم  .177  
 ارتباطا باالعتداء؟

كم من الوقت دامت  .178  
إن كانت (هذه الزيارة 

هناك أكثر من زيارة ما هو 
 رييب ؟املعدل التق

كم من مرة يف اموع  .179  
توجهت لدى املصاحل 

 األمنية؟

ملن استمعوا بالضبط  .180  
 خالل حبثهم؟

ما طبيعة األسئلة اليت  .181  
 طرحوها عليها؟

ما طبيعة األسئلة اليت  .182  
 طرحوها على اآلخرين؟

ما طبيعة األدلة اليت  .183  
قاموا بتجميعها؟ ما هي 

الوسائل اليت استعملوها من 
 اجل ذلك؟

هل كانت خائفة من  .184  
املعتدي؟ يف حالة نعم هل 

الدرك /أخربت الشرطة
بذلك؟ ما الذي قاموا به 

 بالضبط؟
ما هي املعلومات اليت  .185  

زودوها ا خبصوص 
حقوقها؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟
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هل نسقوا أو تدخلوا  .186  
لدى جهات أخرى من 
أجل تسهيل هلا الولوج 
 ملصلحة عمومية أخرى؟

ربة على أن هل كانت جم .187  
تؤدي مقابل شيئا ما؟  

 كيف؟ ملاذا؟
هل هناك حلظة أو  .188  

حلظات حيث أحست 
فيها بالضغط عليها من 

أجل الرتاجع عن قضيتها؟ 
أو أحست باإلهانة؟  

 كيف؟
إذا مل تكن الضحية و  .189  

املعتدي متزوجني، هل 
أخربها أحد عن إمكانية 
أن تتابع بتهمة الفساد؟ 

من؟ كيف؟ و ألي غرض 
 خبارها بذلك؟مت إ

 

  :فيما يتعلق بالوثائق التي حصلت عليها من طرف مصالح األمن؟ .190

 )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

الذي كان عليها القيام به من أجل ما ): أ( 56  
 احلصول عليها؟

كم من الوقت احتاجت للحصول ): ب( 56  
 عليها؟

 من سلمها إياها؟): ج( 56  
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 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 56  

   

 ملاذا؟ في حالة ال

  اإلجراءات المتخذة بخصوصه في هذه المرحلة عند الشرطة أو الدرك؟/هل توقف الملف  .191

 معلومات غري متوفرة �      ال   �   نعم�

 يف حالة نعم املرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اختذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ .192
  

 

  

  

  

  

  

  

معلومات غري متوفرة �
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  إجابة النيابة العامة

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

 ي وقع بالضبط عندما بلغت النيابة العامة عن هذا العنف ؟ما الذ .193

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  معلومات غري متوفرة �

 ما هي العراقيل و الصعوبات التي واجهتها في هذه المرحلة؟  .194

  

  

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �

 ما هي نتائج تدخل و إجابة النيابة العامة في هده المرحلة؟ .195

 

  

  

  

  

  

  

 معلومات غري متوفرة �
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 األسئلة التفاصيل �علومات غري متوفرةم

مع من حتدثت  .196  
 بالضبط؟

هل كانت وحدها أم  .197  
 رافقها شخص ما؟

مىت توجهت عندهم  .198  
ارتباطا بتاريخ وقوع 

 العنف؟
كم من الوقت دامت  .199  

إن كانت (هذه الزيارة ؟ 
هناك أكثر من زيارة ما 

 هو املعدل التقرييب ؟
كم من مرة يف اموع  .200  

 للنيابة العامة؟توجهت 

ملن استمعوا بالضبط  .201  
 خالل حبثهم؟

ما طبيعة األسئلة اليت  .202  
 طرحوها عليها؟

ما طبيعة األسئلة اليت  .203  
طرحوها على اآلخرين؟ 

الشهود، املعنف، (
 )اآلخرون

ما طبيعة األدلة اليت  .204  
قاموا بتجميعها؟ ما هي 
الوسائل اليت استعملوها 

 من اجل ذلك؟
من  هل كنت خائفة .205  

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

 به بالضبط؟
ما هي املعلومات اليت  .206  

زودوها ا خبصوص 
حقوقها؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟
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هل نسقوا أو تدخلوا  .207  
لدى جهات أخرى من 
أجل تسهيل هلا الولوج 

 ملصلحة عمومية أخرى؟
هل كانت جمربة على  .208  

ي مقابل شيئا أن تؤد
 ما؟ كيف؟ ملاذا؟

هل هناك حلظة أو  .209  
حلظات حيث أحست 
فيها بالضغط عليها من 
أجل الرتاجع عن 
قضيتها؟ أو أحست 

 باإلهانة؟ كيف؟
إذا مل تكن الضحية و  .210  

املعتدي متزوجني، هل 
أخربها أحد عن إمكانية 
أن تتابع بتهمة الفساد؟ 
من؟ كيف؟ و ألي 
 غرض مت إخبارها بذلك؟

 
 فيما يتعلق بالوثائق التي حصلت عليها من طرف النيابة؟ .211

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

 معلومات غري متوفرة �         ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

معلومات غري 
 �متوفرة

 السؤال التفاصيل

ا القيام به من ما الذي كان عليه): أ( 77  
 أجل احلصول عليها؟

كم من الوقت احتاجت للحصول ): ب( 77  
 عليها؟

 من سلمها إياها؟): ج( 77  
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 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 77  

   

 ملاذا؟ في حالة ال

 اإلجراءات المتخذة بخصوصه في هذه المرحلة عند النيابة العامة؟/هل توقف الملف  .212

 علومات غري متوفرةم �     ال�     نعم

 في حالة نعم المرجو أن تصف األسباب خلف توقفه؟ من اتخذ هذا القرار؟ ألية أسباب؟ .213
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  إجابة المحكمة

 ).دعوة قضائية(ميأل هذا اجلزء إذا ما كانت الضحية قد التجأت للمحكمة خبصوص العنف الذي تعرضت له 

 ي تعرضت إليه؟ما الذي وقع بالضبط في المحكمة بخصوص العنف الذ .214

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  معلومات غري متوفرة �

 ما هي العراقيل و الصعوبات التي واجهتها في هذه المرحلة؟ .215

 

  

 

 

 

 

 

 معلومات غري متوفرة �

 ما هي نتائج إجابة المحكمة في هده المرحلة؟ .216

  

 

 

 

 

 

 

معلومات غري متوفرة �



MRA Mobilising for Rights Associates Page 118 sur 121 

 

 السؤال التفاصيل �معلومات غري متوفرة

هل كانت وحدها أم  .217  
 رافقها شخص ما؟

مىت توجهت عندهم  .218  
ارتباطا بتاريخ وقوع 

 العنف؟

كم من الوقت دامت  .219  
 الدعوى؟

 ملن استمعوا بالضبط؟ .220  

ما طبيعة األسئلة اليت  .221  
 طرحوها عليها؟

ما طبيعة األسئلة اليت  .222  
طرحوها على 

الشهود، (اآلخرين؟ 
 )املعتدي، اآلخرون

ما طبيعة األدلة و  .223  
دمتها احلجج اليت ق

النيابة العامة خالل 
 اجللسات؟

ما طبيعة األدلة و  .224  
احلجج اليت قدمها 
الدفاع خالل 

 اجللسات؟

هل كانت خائفة من  .225  
املعتدي؟ يف حالة نعم 
هل أخربت احملكمة 
بذلك؟ ما الذي قاموا 

 به بالضبط؟

ما هي املعلومات اليت  .226  
زودوها ا خبصوص 
حقوقها؟ و اخلدمات 

 املتوفرة؟

ل نسقوا أو تدخلوا ه .227  
لدى جهات أخرى 
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من أجل تسهيل هلا 
الولوج ملصلحة 

 عمومية أخرى؟

هل كانت جمربة على  .228  
أن تؤدي مقابل شيئا 

 ما؟ كيف؟ ملاذا؟

هل هناك حلظة أو  .229 
حلظات حيث أحست 
فيها بالضغط عليها 
من أجل الرتاجع عن 
قضيتها؟ أو أحست 

 باإلهانة؟ كيف؟

إذا مل تكن الضحية و  .230 
عتدي متزوجني، هل امل

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

 مت إخبارها بذلك؟

  فيما يتعلق بالوثائق التي حصلت عليها من طرف المحكمة؟ .231

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

 ت غري متوفرةمعلوما �      ال   �     نعم  � 

 :يف حالة نعم

معلومات غري 
 �متوفرة

 السؤال التفاصيل

ما الذي كان عليها القيام به من ): أ( 97  
 أجل احلصول عليها؟

كم من الوقت احتاجت ): ب( 97  
 للحصول عليها؟

 من سلمها إياها؟): ج( 97  
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 ما هي املعلومات املتضمنة ا؟)ح( 97  

   

 ملاذا؟ في حالة ال

 معلومات غري متوفرة �

 ما نتيجة الدعوى؟ .232

 )ثبتت إدانته(إدانة �       عدم املتابعة�
 معلومات غري متوفرة �    سحب الشكوى�        الرباءة �
 _______________________________________)يرجى التحديد(غري ذلك �

 إذا تبثث إدانة المعنف بماذا حكمت عليه المحكمة و ما هو التعليل لماذ؟ .233

 

 

 

 
  

 

 

 

 إذا تمت تبرئة المعتدي أو لم تتم المتابعة أو التنازل عن الدعوى ما هي األسباب؟ .234
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 مالحظات ختامية
 

  هل هناك شيء آخر يمكن إضافته؟ .235

 
 
 
  
  
  
  
  
 


