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أطللت وصاسة التظامً والتىمُت الاجتماعُت واملعاواة  وألاظشة البحث الىطني الثاوي حىل اهتشاس 

جذًذة ودكُلت حىل ، ورلك مً أجل لِغ فلط جىفير معطُاث 7102العىف طذ اليعاء نهاًت ظىت 

اهتشاس هزه الظاهشة والىكىف على مختلف ألاظباب والعىامل املؤدًت إلى اسجكاب أفعال العىف املبىـي 

على الىىع الاجتماعي في ظل التحىالث الاجتماعُت والعلىكُت التي ٌعشفها املجتمع املغشبي، وإهما كزلك 

كُم إجشاءاث الاظتراجُجُت الىطىُت ملحاسبت جذشين عهذ جذًذ للنهىض بحلىق اليعاء وحماًتها عبر جذ

ت واملحلُت .  العىف طذ اليعاء وجعلها راث اظتهذافُت عالُت ومختلف البرامج الجهٍى

 :وجتجلى أهم ألاهذاف الخاصت لهزا البحث الىطني في

  جحذًذ وعبت اهتشاس العىف طذ اليعاء على املعتىي الىطني، ووعب اهتشاسه حعب الىظط

املتعلم بمحاسبت العىف  011.01وحعب ألاشكال املىصىص عليها في اللاهىن الزي حذث فُه 

 طذ اليعاء؛

  جحذًذ خصائص لليعاء ضحاًا العىف ووظطهً العىظُى اكتصادي وخصائص مشجكبي

 العىف ووظطهم العىظى اكتصادي؛

 اظتثماس هتائج البحث الىطني لتحذًذ وجذكُم املبادساث الكفُلت باللظاء على الظاهشة. 

امشأة  01531، وشملت عُىت البحث 7102وكذ أهجض البحث املُذاوي في الفترة املمتذة بين ًىاًش وماسط  

ظىت في مختلف جهاث اململكت، وجم اظتعمال العُىت الىمىرجُت املعذة  43و 01بالغت مً العمش ما بين 

ان، املشجكضة على اهطالكا مً الاحصاء العام للعك 7105مً طشف املىذوبُت العامُت للتخطُط ظىت 

 .اظتخذام املىهجُت إلاحتمالُت

لبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء باملغربل  النتائج ألاولية 
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خ  ، حُث بلغت وعبت 7102ماي  03وكذ أعلىت الىصاسة على الىتائج ألاولُت لهزا البحث الىطني بتاٍس

خ إجشاء البحث  07اهتشاس العىف طذ اليعاء خالل  ( ملابل 7101% )في 53, 3شهشا العابلت لتاٍس

املىحى التىاصلي للظاهشة بفعل إلاجشاءاث املتخزة وعلى سأظها ، وهى ما ٌعكغ بذاًت 7112% في  47,1

جكَشغ البعذ الضجشي مً خالل اللاهىن الخاص للعىف طذ اليعاء وباقي املبادساث املؤظعاجُت وجلك 

 .الخاصت باملجتمع املذوي

ظهش التىصَع حعب الىظط أن اليعاء في املجال الحظشي هً ألاكثر عشطت للعىف بيعبتــ   % 55.1ٍو

% لذي اليعاء باملجال اللشوي. ــ كما أظهشث هتائج البحث أن العىف الىفس ي هى الاكثر 50.4ملابل 

%(، جم العىف 32.0اهتشاسا حُث أن حىالي هصف اليعاء صشحت بتعشطهً لهزا الشكل مً العىف )

 .%03.1% والعىف الجيس ي بيعبت 05.2% ًلُه العىف الجعذي بيعبت 04.2الاكتصادي بيعبت 

ظىت( هً أكثر  73-01لى معتىي ألاشكال الجذًذة مً العىف بُيت هتائج البحث أن الشاباث )وع

% وكلما جلذمت اليعاء في العً كلما جشاجعت وعب العىف  11.0عشطت للعىف الالكترووي بيعبت 

 إلالكترووي.


