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 سعيدة و بوردات ويلمان ستيفاين قبل من هاإعداد متضد النساء باملغرب  االتصالول العنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و عملي ح-بحثل حقيبة منهجية
 نتقامسها. و شركائهم من منظمات غري حكومية  حملية.MRA " Mobilising for Rights Associates"  ملنظمة املؤسستان الشريكتان ، كوزي

حتيينها حسب خصوصيات مع  دهاتمأن تع حول نفس املوضوع عملي-لتكون مبثابة مرجع ميكن ألي منظمة غري حكومية عاملة باللغة العربية و  ترغب بإجراء حبث
 .ترغب العمل به الوسط الذي

عملي حول العنف بواسطة - أساسيات إلجراء بحث

 جيا المعلومات و االتصال ضد النساءو ولنتك

  العنف ضد النساء بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصال باملغرب

©  2019 MRA Mobilising for Rights 

Associates. ، لتشجيع اهلادفة املتحدة األمم روح و متاشيا 
 هذا فإن). 184/49 القرار( الدويل املستوى على اجلماعية اجلهود
 من.  مهتم هو من كل تصرف حتت العام اال يف متاح التقرير
 مرخص التقرير هذا استنساخ. اعتماده و عليه االضطالع أجل

 املؤلفني ذكر  شريطة التجاري وغري التعليمي لالستخدام مرخص
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  : املشروع شركاء
 غري املنظمات مع حالياً  Mobilizing for Rights Associates " مرا" منظمة تعمل

 بواسطة املمارس العنف حول عملي- حبث إلجراء املغرب من خمتلفة مناطق يف احلكومية
   .النساء ضد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

   :اجلمعيات الشريكة يف هذا الربنامج هي �
   مجعية أمل للمرأة و التنمية، احلاجب؛ �
  فيدرالية رابطة حقوق النساء، ورزازات؛ �
  مجعية النواة للمرأة و الطفل، شيشاوة؛ �
  ادرات، تازة؛مجعية تفعيل املب �
  مجعية التحدي للمساواة و املواطنة، الدار البيضاء؛ �
  مجعية احملصحاص للتنمية البشرية، العرائش؛ �
 .مجعية صوت النساء املغربيات �

I. 1حبث: وصف املشروع 
  ) VFTIC(العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و االتصال : الموضوع

 واسطةب جزئًيا أو كلًيا تفاقمه أو تسهيله أو ارتكابه يتم الذي الجتماعيا النوع أساس على القائم العنف أعمال من فعل أي"
 االجتماعية الشبكات ومنصات واإلنرتنت الذكية واهلواتف احملمولة اهلواتف مثل ، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

)Facebook و Twitter ا امرأة يستهدف والذي ، اإللكرتوين الربيد رسائل أو) وغريهاخاصة املرأة متس أو امرأة أل"  

 اخللفية .1

                                                           

1
وضع حجر األساس للمراحل اليت ستمكن من  .ضد النساء االتصاالتالعنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و بشأن لعملي ا-السنة األوىل من البحثهذه  

سطة العنف بوابالقوانني والسياسات واملساطر املتعلقة املناصرة من أجل تعديل تلي هذه املبادرة، واليت سنطور من خالهلا أدوات عملّية للتحسيس والوقاية باإلضافة إىل 
 .إذن يف السنة األوىل ال يتعلق األمر بتنظيم التحسيس أو املناصرة، موائد مستديرة أو محالت أو غريها .ضد النساء االتصاالتتكنولوجيا املعلومات و 

  

 
  .المعلومات واالتصاالت ضد النساء العنف بواسطة تكنولوجيا: عملي_بحت

 ،العملي-دليل البحث
2018. 
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هناك نقص يف األحباث والربامج من طرف اجلهات احلكومية واملنظمات غري احلكومية احمللية اليت تعمل على موضوع العنف 
-13ن بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ضد النساء يف املغرب، إال أن اإلصالحات التشريعية األخرية اليت جاء ا قانو 

وبالتايل، حنن نعترب . املتعلق مبحاربة العنف ضد املرأة، قد َجّرمت بعض أشكال العنف القائم على النوع املمارس تكنولوجيا 103
هذا املشروع مبثابة فرصة ال بد من استغالهلا لسد الفجوة املوجود يف املعلومات املتوفرة، وذلك عن طريق التعاون مع منظمات غري 

  شريكة يف خمتلف أحناء البالد، و إجراء أحباث عملية متعددة اجلوانب حكومية حملية

 األهداف .2

  تطوير أساس معريف حول العنف القائم على النوع املمارس تكنولوجيا باملغرب؛ •
دعم إدماج موضوع العنف القائم على النوع املمارس تكنولوجيا يف مبادرات املنظمات غري احلكومية والفاعلني احلكوميني  •

  تخصصني يف العنف القائم على النوع؛امل
  تعزيز قدرات املنظمات غري احلكومية الشريكة يف إعداد البحوث العملية؛ •
تقوية العالقة بني األنظمة احمللية واملنظمات غري احلكومية والقطاع العام من أجل تعامل فعال مع العنف القائم على النوع  •

  املمارس تكنولوجيا؛
 حول العنف القائم على النوع املمارس تكنولوجيا باعتباره قضية من قضايا حقوق اإلنسان؛ تعزيز احلوار العمومي •

 األنشطة و املنتوج .3

  :منظمات غري حكومية حملية من خمتلف أحناء البالد من أجل 7بشراكة مع " مرا"منظمة  ستعمليف إطار هذا الربنامج 

ضد  االتصاالتالعنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و  العملي بشأن-تنظيم لقاء وطين تشاوري حول تصميم البحث •
  .النساء

 .ضد النساء االتصاالتالعملي ومجع املعطيات بشأن العنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و -البحثإجناز  •
العنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و و نشر تقرير ائي شامل بشأن العملي وإعداد -البحثجتميع و حتليل نتائج  •

 .ضد النساء تصاالتاال
 .، مع توزيعه بشكل واسعالعملي-البحثلتقدمي تقرير  جهوية /تنظيم ندوة وطنية و ندوات حملية •

 العنف ضد فعالية أكثر محاية يف املسامهة أجل من بشكل عام لعمليا-البحث ويف التقرير هذا يف مشاركتكم على منشكرك
  .املغرب يف املمارس اجتاه النساء



3, rue Oued Zem appt. 4 • Rabat-Hassan, MOROCCO • T: + (212) 537.70.99.96/98  • F: + (212) 537.70.99.97 

mra@mrawomen.ma • www.facebook.com/mrawomen 

 العملي-جيهية للبحثاخلطوط التو 

 املنهجية .1

 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 ،نيمستهدف

العدد المطلوب على 

 األقل

 الوسائل المستعملة

)في آخر الملفموجودة (  

مختلف األشخاص 

 المستشارين

 المنهجية

 )النساء(دليل اللقاءات الفردية  • 20لقاءات إلى  10
 

النساء ضحايا العنف  •
املمارس بواسطة 

تكنولوجيا املعلومات و 
  االتصاالت

الفتيان الذين /الرجال •
مارسوا عنفا بواسطة 

تكنولوجيا املعلومات و 
 االتصاالت

 مقابالت معمقة

 )املعتدين(يل اللقاءات الفردية دل • 10لقاءات إلى  5

 دليل جمموعات النقاش  • لقاءات 5
 

 جمموعات النساء •
 جمموعات خمتلطة •
إذا (جمموعات الفتيان  •

 ).أمكن

 مجموعات نقاش

أشخاص  الفردية مع دليل لقاءات • 10إلى  لقاءات 5
  معنيني

 

 الشرطة •
 النيابة العامة •
 احملامني •
طبيب، (مهنيي الصحة  •

إىل  خمتص نفسي ، وما
 )ذلك

مسؤولني  من داخل  •
إدارة، (مؤسسات التعليم 

 ...)جلن، خاليا
 شركات االتصاالت •

اتصاالت املغرب، (
 ...)أورونج، إنوي

وسائط التواصل  •

لقاءات مع بعض 

 المعنيين
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فايسبوك، (اإلجتماعي 
 ...)تويرت،

  MRAسوف تصوغ منظمة  غري حمدد
مناذج االستمارات من أجل املسح  عرب 

  .اإلنرتنت
نشكر املنظمات غري احلكومية 

االستمارات الشريكة على نشر 
املخصصة للمسح عرب االنرتنيت على 

 .أوسع نطاق 

 املنظمات غري احلكومية •
 الضحايا النساء •
الذين  الفتيان/الرجال •

مارسوا عنفا بواسطة 
تكنولوجيا املعلومات و 

 االتصاالت
 احملامني •

استطالع عبر 

 اإلنترنيت

 

 ات/كنياستقطاب املشار  .2

 اختياراالعتماد على خميلتهم و إبداعهم يف  على اجلميع شجعن. غري كاملة مقرتحات فقط هو يلي ما أن مالحظة يرجى
 .ضد النساء باملغرب بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالتالعنف  عن يقولونه ما لديهم سيكون الذين ين/اتاملشارك

  

  :النساء مع النقاش تمجموعا و المعمقة للمقابالت بالنسبة
ضد  بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالتالعنف  جتربةعايشن  اللوايت النساء مع ومناقشات مقابالت إجراء هنااملطلوب 
بواسطة تكنولوجيا املعلومات و العنف  مع عام بشكل النساء جتارب عن يتحدثن أن ميكن الاليت النساء موعات أو(النساء، 

  )ضد النساء االتصاالت
  :من بني االحتماالت املمكنة

  
  النساء املستفيدات من براجمكم؛ •
 تلميذات أو طالبات يف الثانويات و الكليات •
بواسطة تكنولوجيا املعلومات و عنف النساء اللوايت تعتمدن على هواتفهم من أجل العمل مما جيعلهن معرضات لل •

 .ت ملستحضرات التجميل و غريهن، من قبيل البائعات املستقالاالتصاالت ضد النساء
نظرا لعملهم من قبيل بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ضد النساء باملغرب نساء مؤهالت للتعرض للعنف  •

 ...الصحافيات، املدونات، الربملانيات
  

 اليت ملطويات أمثلة دونجت أوسع، نطاق على فئات أشراك لتسهيلو  ،بكم احمليطني بني من املشاركني استهداف إىل باإلضافة
- البحث يف املشاركة يف يرغبون كانوا إذا بك لالتصال األشخاص لدعوة تستهدفوا اليت ماكناأل يف وتعليقها تعديلها مميكنك
  :املعتدين مع اموعات نقاشات و املعمقة املقابالت أجل من.العملي
  

  :من بني االحتماالت املمكنة
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  .أو باجلامعات انوياتأو طلبة بالث/تالميذ و •
 مستفيدين من برامج اجلمعية •
 ي مجعيات أخرى يف املنطقةتفيدمس •
 .زبناء خمادع اإلنرتنيت •

  
  :من أجل المقابالت مع المعنيين

 تكون قد. املرأة ضد العنف مع بأخرى أو بطريقة يتعاملون الذين األشخاص مع تمقابال بتنظيم األمر يتعلق هنا •
  .ةالصح املهنيي أو قضاةال ،احملامون ،الدرك ، 2الشرطة

معينة حيث  حاالت مع جتارببأن األشخاص الذين سنقابلهم هلم  املقابلة إجراء قبل التحقق األفضل من
 نتجنب أن نريد. جزءا من هذه احلاالت بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ضد النساءالعنف يكون 
 وحقيقية مباشرة معرفة دون ،بشكل نظري يف أو ائهآر  عن إال الشخص يتحدث ال حيث مقابلة يف الوقوع

  .معينة حباالت
سيكون من املهم التحدت ،جد دقيقبواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ضد النساء العنف  وعضوملكون  ظرلنبا •

ىت نتعرف ح) إينويو  ،نجأور املغرب، اتصاالت( تالتصاالا تکارش ممثليمن قبيل  واالنرتنيتأيضا مع وسطاء اهلاتف 
بواسطة العنف خبصوص  يتلقوهاعلى رأيهم ذا املوضوع، إجراءام و قوانينهم، و طبيعة إجابتهم عن الشكايات اليت 

  .تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ضد النساء

 النقاش جمموعات و املقابالت خبصوص توجيهات .3

  :على العموم

و أهداف وع لمشرا اذاف هدهبأ جمموعات النقاش،ت لمقابالاء ابإجريقوم سشخص كل يتحكم أن لمهم امن  •
الواردة يف ألسئلة وا ،بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ضد النساءالعنف تعريف ، والعملي-البحث

ين الذين سيقومون بإجناز /خمتلف الوثائق ما بني املنشطات لدراسة" تكويين"ميكن التفكري يف تنظيم لقاء . االستمارات
  .اتاللقاء

من املهم أن يتكلف شخصان بتنشيط لقاءات اموعة، واحدة تطرح األسئلة و األخرى تدون خالصات النقاش، على  •
 .أن جيتمعوا فيما بعد من أجل تنقيح التقرير النهائي انطالقا من مالحظاما معا

 .التحدث بلغة مناسبة حسب كل شخص مستجوب ضمانا لفهمهم اجليد •
 . يف اللقاءات الفردية كما اجلماعية بسرية اللقاءات و عدم ذكر أمساء املستجوبنيطمأنة مجيع املشاركني •
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

                                                           

2
�ون �ن ا���د ا���دث �ن ا��رط� ا����� ����ر��� ا����را���" ا���د��"������ إ�	 ا��رط�   ��.  
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" من"و استعمل األسئلة املفتوحة اليت تبدأ ب " ال"أو " نعم"رورة إىل اجلواب ب جتنب األسئلة املغلقة اليت تؤدي بالض •
 ".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  •
 ).لمستجوبني و ليس تصحيح معطيام أو إقناعهم أو غريهاجمموعات نقاش حيث يتجسد دورنا يف اإلنصات ل

اطرح األسئلة و خلص ما يقوله املستجوبون من أجل التأكد من الفهم اجليد و التقاط كل ما ذكروه و ما يودون قوله  •
 .بالفعل

 .أطلب من املستجوبني تدعيم ما يذكرونه بأمثلة  حقيقية و واقعية •
تفاديا إلحراج هذا الشخص ضمن " احلوار التنائي"ي الرتكيز على شخص واحد أو تفاد املرجويف جمموعات النقاش  •

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

 .العملي هذا-بالنسبة للبحث
استعمال العبارات اليت  و سؤال كل إجاباتحتديد  مع واملناقشات، للمقابالت مفصلة ظاتمالح 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

 تكنولوجيا بواسطة العنف - العملي-البحث موضوع حول يلزم ما توضيح تقدمي ،مناقشة أو مقابلة كل بداية يف املهم من
 موضوع أن بماف. منها احلد و احملادثة مسار يف التأثري لتجنب كثريا التعميق دون -باملغرب النساء ضد االتصاالت و املعلومات

 يكون قد تعريفاً  نعطي أن نريد ال فإننا ،هراتهمتظ ختتلف و جديد النساء ضد االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا بواسطة العنف
 موضوعلل املقابلني األشخاص فهم كيفية و النقاش مسار ترقب و البداية يف العامة الفكرة اعطِ  ، ذلك من بدًال . حمدودا و ضيقاً 

   .جديدة أفكار و أراء تشجيع أجل من ، النساء ضد االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا بواسطة العنف

 املبين العنف هلذا متوقعا يكن مل ما و يربز أن ميكن ما مجيع اللتقاط اإلمكان قدر مفتوح بشكل العملي-البحث تصميم مت ، لذلك
  .عام و مفتوح سؤال هو املقابالت يف األول السؤال فإن لذلك. املغريب السياق ضمن االجتماعي النوع على

 األسئلة .جتارم عن يتحدثوا بأن املقابالت معهم أجريت الذين األشخاص ودعوة السؤال اهذ طرح ،البداية يف إذن الضروري من
 الشخص رواها اليت القصة يف مذكورة الغري أو املبهمة التفاصيل بعض من التحقق/ملء أجل من هي األول السؤال تلي اليت

 و الرتكيز من املزيد على أيضا لتحفيزل و دقة، أكثر لبشك والتعاريف األمثلة خالل من أكثر التعمق أجل من أيضا و ،املستجوب
  .ثانية خطوة يف سيكون هذا لكن ،املوضوع حول التفكري

 أن ميكن والذي ،النساء ضد االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا بواسطة للعنف واسًعا تعريًفا سنستخدم األسئلة، يف مبني هو كما
 ، GPS ، املنتديات املراسلة، تطبيقات اجلماعية، الفيديو ألعاب اإلنرتنت، ،جتماعياال التواصل وسائل ، احملمول اهلاتف يشمل
 عرب التحرش احلصر، ال املثال سبيل على تشمل قد احملتملة التمظهرات خمتلف. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات من وغريها

و  ذاالستحوا ، مكالتح و راقبةامل ، االغتصاب حول الفيديو أشرطة فيها، املرغوب غري واالتصاالت املسيئة، والتعليقات اإلنرتنت

 الرسائل مع التخريب أو التشهري أو االخرتاق أو احلميمة الصور أو املعلومات نشر واالبتزاز، والتجنيد، ،.قرصنة المعطيات الخاصة
  .وغريها التهديدات أو الفريوسات أو فيها املرغوب غري
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 خالل من ستنبع اليت اجلديدة للتمظهرات و اجلديدة وسائللل منتبهني جد سنكون. حمصورة غري أعاله والقائمة الوصف هذا
  .واملناقشات املقابالت

  :مجموعات النقاش/ خالل اللقاءات

  :األسئلة اليت تلي صممت من أجل

 بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ضد النساءالعنف  مع النساء جتارب ومدى طبيعة التقاط •

 بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ضد النساءالعنف  وتأثريات انعكاسات قتوثي •

 بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ضد النساءالعنف النساء خبصوص  خمتلف ردود فعلالتعرف على  •

علومات و بواسطة تكنولوجيا املالعنف الفاعلني العموميني، و وكالء االتصاالت خبصوص  جتاوبكيفية  توثيق •
 .االتصاالت ضد النساء
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  امللحقات
استمارات مفصلة إلجراء 

  :اللقاءات
 النساء مع الفردية اللقاءات استمارة ):أ( استمارة .1

  الناجيات

 مع الفردية اللقاءات استمارة): ب( استمارة .2

من مصالح عمومية و مقدمي  معنيينال مختلف

  واصلخدمات اإلتصال و الت

 استمارة اللقاءات الفردية مع): ت(استمارة  .3

  المعتدين

المجموعات استمارة اللقاءات ): ج( استمارة .4

 البؤرية
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  :الجمعية أسم

  :رقم ناجية امرأة مع فردي اللقاء

  : لمستجوبةا ذون ذكر إسم وصف مختزل

  :السن التقريبي •

  ...)الدراسة، العمل، الوضعية األسرية الخ(النشاط المهني  •

  ...)حضري، قروي الخ(مكان اإلقامة  •

  
 أهداف البحثو  الموافقة تقديم،  . أ

 .على املشاركة يف هذا النشاط ها/على موافقته ة/قدم نفسك واشكر الشخص املستجوب .1

شكرا جزيال ملوافقتك على االشرتاك يف : "ميكن القول مثال: القواعد األساسية املوجودة بنموذج املوافقة اشرحوا .2

املغادرة إذا شعرت بعدم االرتياح أو أردت إاء من فضلك تذكري أنك هنا باختيارك وأنك ميكنك . هذا النشاط

مشاركتك تطوعية وميكنك املغادرة يف أي : "سبيل املثالميكنك أن تقول على املوافقة والسرية،  وااشرح ."احلوار

ال . ميكنك ختطي أي أسئلة ال تريد اإلجابة عنها. وقت إذا كنت تشعر بعدم االرتياح أو تريد إيقاف املناقشة

كن مطمئنا أن مجيع املسامهات واملقابالت جمهولة . ابات جيدة أو سيئة، حنن نريد فقط مساع خرباتكتوجد إج

 . "لن يتم اإلفصاح عن امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير النهائي. اهلوية وسرية

 النساء من العديد مع ليالعم-و الكيفية اليت يتم ا إجراء البحت البحث، أهداف وفردية مناسبة بطريقة وااشرح .3

 النتائج سيتم استخدام وكيف مهمة، مشاركتهن أن وكيف ،يف نفس الوقت البالد من أخرى أجزاء يف األخريات

 .النساء حياة حتسنيمن أجل 

 .اسألوا إن كانت هناك أسئلة قبل البداية .4

 جتارن حول النساء مع نتحدث نأ نريد" ، املثال سبيل على احملادثة، موضوع حول جداً  وجيزة عامة نظرة قدموا .5

 إلساءةدف ا ما شخص طرف من ،االتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام أي ،تكنولوجيا بواسطة العنف مع

 . "ذلك غري أو جنسيا أو بدنيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو نفسيا أو عاطفيا سواء آخر، شخصل

  
 .العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضد النساء: عملي_بحت

 ،اللقاءات الفردية مع النساء الناجيات): أ(استمارة 

2018. 
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 و االتصاالت تماالمعلو  اأفعال العنف ضد النساء بواسطة تكنولوجي  . ب

من  اإلنرتنت، أو اهلاتف من قبيل واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا ما شخص فيها استخدم حاالت أو حالة هناك هل .1
 حدث الذي ما ؟ ذلك كيف ؟بانعدام الراحة أو قلقبال ج،ا زعباإل طر،باخل األمان، بعدم تشعر جعلك أو إخافتكأجل 

 بالضبط؟
 

 املعتدون؟/كان املعتدي  من .2

  

  

  ؟شاركوا آخرين أشخاص أو معتدي واحد هناك كان هل ؟ هوغرض المعتدي دافع هو ما: لتعمقل أسئلة

  

 

 ؟يف هذه الواقعة ون/اليت استعملها املعتدي الوسائل/الوسيلةما هي  .3

  

  

 )ضع عالمة على الوسائل التي تذكرها المستجوبة. (أمثلة للتعمق و التأكد من ذكر جميع الوسائل التي استعملت

رسائل 
  إلكرتونية

رسائل نصية 
  قصرية

اتصاالت 
  باهلاتف 

وسائط 
التواصل 

االجتماعي 
فيس بوك، (

تويرت، 
  ...)يوتيوب

ألعاب فيديو 
  مجاعية

تطبيقات 
واتس (الرسائل 

أب، 
سنابشات، 

  ...)ماسنجر 

مواقع املدونات 
  البالغة الصغر

التتبع ب 
GPS 

  )تذكر(غريها 
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 ؟المضمون ماهو تعليقاته؟ يف املعتدي ضبطبال قاله الذي ما .4

  

  

 العنف؟ هذا وقع بالضبط متى .5

  

 

 ؟العنف هذا تكرار نفس وثيرةما  .6

  

 

 استغرق هذا العنف؟  الوقتكم من  .7

  

 

شيء ما يف لك ، حدث على اخلطباإلضافية هلذا العنف هل هناك حلظات حيث :  )في الحيات الفعلية(خارج الخط  .8
يف حالة اإلجياب ما الذي حدث ) على اخلط(أو له ارتباط مبا وقع  املعتديمع نفس ) اخلطخارج (أي  ةيات الفعلياحل

 بالضبط؟

  

  

 املعلومات تكنولوجيا ما شخص فيها استخدم أخرى حاالت هناك كانت هل ،الوقائع/الواقعة هذه إىل باإلضافة .9
 الذي ما ؟ كيف والقلق؟ واالنزعاج األمان بعدممما سبب لك شعور  اإلنرتنت، أو اهلاتف املثال سبيل على واالتصاالت،

 بالضبط؟ حدث
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 املعلومات تكنولوجيا بواسطة ون/املعتدي ا قام اليت السلوكيات مجيع بتضمني قمنا من أجل التأكد من أننا .10
: تضيفينه أرجوا أن ختربيين به آخر شيء أي هناك كان إن و حدث ما كل فهمت أنين من نتحقق سوف واالتصاالت،

 : )قصصها/قصتها يف املذكورة السلوكيات كل على عالمة ضع(

  

  مالحظات  ال  نعم  السلوك

التحرش، املضايقات، 
املالحظات االستفزازية و 

  االتصاالت اإللكرتونية

      

        نشر أكاذيب متس بالسمعة
التخريب اإللكرتوين من 

خالل رسائل إلكرتونية تطفلية و 
  فريوسات خبيثة

      

نة املعطيات االستحواذ و قرص
  .اخلاصة

      

التسلط و االبتزاز بواسطة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

على سبيل املثال، التهديدات (
  )لتوزيع الصور احلميمة

      

نشر معلومات، معطيات، 
أو مضامني ذات طابع /بيانات و
العنوان، رقم : من قبيل)شخصي 

  ...)اهلاتف

      

املراقبة و التحكم يف 
كنولوجيا املعلومات استخدام ت

تتبع (واالتصاالت من قبل األقارب 
أين ذهبت ، التحكم يف حتركاا ، 
وقراءة رسائلها ، أو التوبيخ أو املنع 

  )من استخدامها ، أو غري ذلك

      

استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت دف 

االستقطاب /التجنيد/التوظيف
أو ) العمل والزواج(الزائف 
اإلعالنات عرب  -لدعوى ا/التبشري

اإلنرتنت جلذب النساء إىل 
  وضعيات حيتمل أن تكون خطرة

      

الصور االستحواذ و قرصنة 
أو مقاطع الفيديو، /الفوتوغرافية و
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 االنعكاسات و التأثير  . ت

 هل حياتك؟على  وعليك  ، )وجدت إن( انعكاساتها هي ما عليك؟ التجارب هذه أثرت كيف ختربين أن ميكن هل .1
  كيف؟ ؟أذكرهم ؟ضرر أي من عانيت

  

  

 االقتصادية؟ العائلة؟ ؟ةاالجتماعي الجنسية؟ ؟الجسدية معنوية؟وال النفسية التأثيرات أو االنعكاسات: لتعمقل أسئلة

  الدراسات؟ أو المهنية

  

 

 ةوالمقاوم الفعل ردود  . ث

 ؟االعتداءات هذه قاومت أو تفاعلت كيف ختربين أن ميكن هل )1

  

  

/  يتاإلنترن استخدام من الحد ،وسائط التواصل االجتماعي المنتديات في المشاركة عدم/االنسحاب: لتعمقل أسئلة

 علنا؟ الفضح و للتنديد المرور؟ كلمة أو الرقم تغيير ؟ المرور كلمة ؟اآلخر الشخص تجميد ؟التخفي

  

 

أو مقاطع /مثل الصور اجلنسية و
أو الفيديو أو الصور اليت /صوتية و

يتم تعديلها بواسطة برنامج 
Photoshop  مع استخدامها ،

ا ونشرها بدون موافقة والتالعب 
.  

  )شكرا لتفصيلها(غريها؟ 
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 ردود الفعل و تجاوب المحيط  . ج

  ؟...)العائلة، األقرباء، األصدقاء، مجعية(هل حتدثت مع شخص آخر يف حميطك  .1

  يف حالة النفي ملاذا؟ .2

 :يف حالة اإلجياب .3

  من؟  . أ
 فعلوا؟ اذام فعلهم؟ رد كان ماذا  . ب
 ؟ النتيجة كانتحصل بعدها وماذا   ماذا  . ت
 ؟هل كنت راضية/ ك األمرساعد هل  . ث
  ؟ساعدكسي كان يدوال طرفهم من عليه احلصول يف نيترغب كنت واب الذياجلهو  ما  . ج

  

  

 .العمومين الفاعلين تجاوب و الفعل ردود  . ح

  ؟...)يف الصحة، العاملني الشرطة، الدرك ، وكيل امللك: مثال( لسلطات ل جلأت/هل بلغت .1

  يف حالة النفي ملاذا؟ .2

 :يف حالة اإلجياب .3

  كيف؟  من؟  . أ
 ؟بالضبط فعلوا ماذا فعلهم؟ رد كان ماذا  . ب
 ؟ النتيجة كانتحصل بعدها وماذا   ماذا  . ت
 ؟هل كنت راضية/ ك األمرساعد هل  . ث
 ؟سيساعدك كان يدوال طرفهم من عليه احلصول يف نيترغب كنت هو اجلواب الذي ما  . ج

  
  

 االجتماعي التواصل وسائط بتجاو  و الفعل ردود  . خ

 ؟...)يوتوب،  تويرت، فيس بوك: مثال(  االجتماعيوسائط التواصل هل بلغت  .1

  يف حالة النفي ملاذا؟ .2

  :يف حالة اإلجياب .3
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 وكيف من؟  . أ
  ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا؟  . ب
 ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 هل كنت راضية؟/ هل ساعدك األمر  . ث
 كنت ترغبني يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعدك؟ما هو اجلواب الذي    . ج

  

  

 اإلنترنيت وسطاء تجاوب و الفعل ردود  . د

  ؟)اتصاالت املغرب، إنوي ، أورنج: مثال( هل بلغت وسيط االنرتنيت املشرتك معه  .1

  يف حالة النفي ملاذا؟ .2

 :يف حالة اإلجياب .3

  من؟ كيف؟  . أ
 ؟بالضبط فعلوا ماذا فعلهم؟ رد كان ماذا  . ب
 ؟ النتيجة كانتصل بعدها وماذا  ح ماذا  . ت
 ؟هل كنت راضية/ ك األمرساعد هل  . ث
 ما هو اجلواب الذي كنت ترغبني يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعدك؟  . ج

  

  

 أسئلة ختامية  . ذ

بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصال  العنف موضوع خبصوص هتضيف أو معي مشاركته تود آخر شيء أي هناك هل .1
 ؟ضد املرأة

 

  اقرتاحات من أجل هذا املشروع؟/إرشادات/هل لديكم توصيات  .2

 

  هل هناك شخص أخر تنصحيننا بالتحدث إليه؟ .3
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 مالحظات من أجل االختتام و إنهاء اللقاء  . ر

 القانون ألن ،بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصال العنف مع النساءجتربة  نفهم أن نود. وقتك على جزيال شكرا .1
، اإلنرتنتمن خالل  والعنف السلوكيات هذه من العديد جّرم قد املغرب يف املرأة ضد العنف حول 13-103 اجلديد

 بذلك؟ علم علىهل أنتم 

  

  

 أن ميكنك بذلك علم على يكن مل إذا. القانون يف ال أم اجلديدة األحكام ذه علم على الشخص كان إذا ما الحظ
 . "اطالع على وسأبقيك والقانون املوضوع هذا حول اإلعالمو  التوعية أنشطة سننظم" ،قبيل من بشيء تستطرد

 

 .جاهزًا يكون وقت أقرب يف معك والتقرير النتائج سنشارك. العملي البحث هذا يف مشاركتك بشدة نقدر حنن .2
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 :أسم الجمعية

  :رقممع المعني فردي  اللقاء

  : ة/لمستجوبادون ذكر إسم وصف مختزل 

  :السن التقريبي •

  العمل/المهني •

  ...)حضري، قروي الخ(مكان اإلقامة  •

  
  تقديم، الموافقة وأهداف البحث  . أ

 .ها على املشاركة يف هذا النشاط/ة على موافقته/قدم نفسك واشكر الشخص املستجوب .1

. شكرا جزيال ملوافقتك على االشرتاك يف هذا النشاط: "ميكن القول مثال: اشرحوا القواعد األساسية املوجودة بنموذج املوافقة .2
اشرحوا املوافقة ." ن فضلك تذكري أنك هنا باختيارك وأنك ميكنك املغادرة إذا شعرت بعدم االرتياح أو أردت إاء احلوارم

مشاركتك تطوعية وميكنك املغادرة يف أي وقت إذا كنت تشعر بعدم االرتياح : "والسرية، ميكنك أن تقول على سبيل املثال
ال توجد إجابات جيدة أو سيئة، حنن نريد فقط . أي أسئلة ال تريد اإلجابة عنهاميكنك ختطي . أو تريد إيقاف املناقشة

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

العملي مع العديد من النساء األخريات -، و الكيفية اليت يتم ا إجراء البحتاشرحوا بطريقة مناسبة وفردية أهداف البحث .3
يف أجزاء أخرى من البالد يف نفس الوقت، وكيف أن مشاركتهن مهمة، وكيف سيتم استخدام النتائج من و مسؤولني آخرين 

 .أجل حتسني حياة النساء

 .اسألوا إن كانت هناك أسئلة قبل البداية .4

 
  .ولوجيا المعلومات واالتصاالت ضد النساءالعنف بواسطة تكن: عملي_بحت

 ،مختلف المعنيين اللقاءات الفردية مع): ب(استمارة 

2018. 
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نريد أن نتحدث مع النساء حول جتارن مع العنف "وجيزة جداً حول موضوع احملادثة، على سبيل املثال ،  قدموا نظرة عامة .5
بواسطة تكنولوجيا، أي استخدام تكنولوجيا املعلومات االتصال، من طرف شخص ما دف اإلساءة لشخص آخر، سواء 

 . "غري ذلك عاطفيا أو نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو بدنيا أو جنسيا أو

 أفعال العنف ضد النساء بواسطة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  . ب

وقائع حيث مت االتصال بك من طرف أو من أجل التدخل يف حاالت النساء اللوايت /واقعةهل هناك من خالل عملك   .1
هلاتف ت، من قبيل افيها شخص ما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعرضن وعشن واقعة أو وقائع العنف حيث استخدم 

هل ميكنكم بعدم األمان، باخلطر، باإلزعاج، بالقلق أو بانعدام الراحة؟  نشعر ت همأو جعل همأو اإلنرتنت، من أجل إخافت
؟ ما الذي الوقائع حيث اتصلت بكم النساء ضحايا هذا النوع من العنف أو أعلمتم بذلك/أن تصفوا لنا هذه الواقعة

 حدث بالضبط؟
 املعتدون؟/ديكان املعت  من .2
 
  

  ما هو دافع المعتدي وغرضه ؟ هل كان هناك معتدي واحد أو أشخاص آخرين شاركوا؟: أسئلة للتعمق

  
  
 ؟يف هذه األخداث اون /اليت استعملها املعتدي الوسائل/الوسيلةما هي  .3
 
  

  )كرها المستجوبةضع عالمة على الوسائل التي تذ . (أمثلة للتعمق و التأكد من ذكر جميع الوسائل التي استعملت

رسائل 
 إلكرتونية

رسائل نصية 
 قصرية

اتصاالت 
 باهلاتف 

وسائط 
التواصل 

االجتماعي 
فيس بوك، (

تويرت، 
 ...)يوتيوب

ألعاب فيديو 
 مجاعية

تطبيقات 
واتس (الرسائل 

أب، 
سنابشات، 

 ...)ماسنجر 

مواقع املدونات 
 البالغة الصغر

التتبع ب 
GPS 

 )تذكر(غريها 

  

 

        

 ؟المضمون ماهو تعليقاته؟ يف املعتدي بالضبط قاله ذيال ما .4

  
 
  العنف؟ هذا وقع بالضبط متى .5
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 ؟اإلعتداءاتهذه تكرار نفس  وثيرةما  .6
 
  
 استغرق هذا العنف؟  الوقتكم من  .7
 
  
، حدث شيء ما يف على اخلطباإلضافية هلذا العنف هل هناك حلظات حيث :  )في الحيات الفعلية(خارج الخط  .8

يف حالة اإلجياب ما الذي حدث ) على اخلط(أو له ارتباط مبا وقع  املعتديمع نفس ) خارج اخلط(أي  ةلييات الفعاحل
 بالضبط؟ 

 
  
  الوقائع، هل كانت هناك حاالت أخرى ؟ كيف ؟ ما الذي حدث بالضبط؟/باإلضافة إىل هذه الواقعة .9
 
  

ون بواسطة تكنولوجيا املعلومات /ملعتدياليت قام ا ا السلوكياتمن أجل التأكد من أننا قمنا بتضمني مجيع  .10
ين تضيفينه أرجوا أن خترب /تضيفهواالتصاالت، سوف نتحقق من أنين فهمت كل ما حدث و إن كان هناك أي شيء آخر 

 ) :قصصها/ضع عالمة على كل السلوكيات املذكورة يف قصتها: (به
 مالحظات ال نعم السلوك

 املالحظات املضايقات، التحرش،
 اإللكرتونية االتصاالت و يةاالستفزاز 

   

    نشر أكاذيب متس بالسمعة
 خالل من اإللكرتوين التخريب

 فريوسات و تطفلية إلكرتونية رسائل
 خبيثة

   

    .االستحواذ و قرصنة املعطيات اخلاصة
 تكنولوجيا بواسطة االبتزاز و التسلط

 سبيل على( واالتصاالت املعلومات
 الصور علتوزي التهديدات املثال،

 )احلميمة

   

 بيانات معطيات، معلومات، نشر
 شخصي طابع ذات مضامني أو/و
 ...)اهلاتف رقم العنوان،: قبيل من)

   

 استخدام يف التحكم و املراقبة
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 ، ذهبت أين تتبع( األقارب قبل من
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  االنعكاسات و التأثير  . ت

، على ) إن وجدت( انعكاساتال؟ ما هي النساء/ى حيات املرأةتجارب علهل ميكن أن ختربين كيف أثرت هذه ال .1
م/احيا؟ أذكرهم؟ كيف؟ضررت من أي ؟ هل عانحيا 

  
  
 المهنية االقتصادية؟ العائلة؟ االجتماعية؟ الجنسية؟ الجسدية؟ والمعنوية؟ النفسية التأثيرات أو االنعكاسات: للتعمق أسئلة

  الدراسات؟ أو

  

  

 لمقاومةردود الفعل وا  . ث

 

 أو قاومت هذه االعتداءات؟النساء /املرأةهل ميكن أن ختربين كيف تفاعلت  )1

 
  

 رسائلها وقراءة ، حتركاا يف التحكم
 استخدامها من املنع أو التوبيخ أو ،
 )ذلك غري أو ،

 املعلومات تكنولوجيا استخدام
 دف واالتصاالت

 االستقطاب/التجنيد/التوظيف
 أو) والزواج العمل( الزائف
 عرب اإلعالنات - الدعوى/التبشري

 وضعيات إىل النساء جلذب اإلنرتنت
 خطرة تكون أن حيتمل

   

 الصوراالستحواذ و قرصنة 
 الفيديو، مقاطع أو/و الفوتوغرافية

 مقاطع أو/و اجلنسية الصور مثل
 اليت الصور أو الفيديو أو/و صوتية

 برنامج بواسطة تعديلها يتم
Photoshop ، استخدامها مع 

 . موافقة بدون ونشرها ا والتالعب

   

  )شكرا لتفصيلها(غريها؟ 
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 التخفي؟/  اإلنترنيت استخدام من الحد ،وسائط التواصل االجتماعي المنتديات في المشاركة عدم/االنسحاب: للتعمق أسئلة

  علنا؟ الفضح و دللتندي المرور؟ كلمة أو الرقم تغيير اآلخر؟ مواجهة اآلخر؟ الشخص تجميد

 

    

 ردود الفعل و تجاوب المحيط  . ج

 ؟...)العائلة، األقرباء، األصدقاء، مجعية( هاحتدثت مع شخص آخر يف حميطلديك علم إن كانت قد هل  .1

  يف حالة النفي ملاذا؟ .2

  :يف حالة اإلجياب .3

 من؟  . أ
  ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا؟  . ب
 ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 نت راضية؟اهل ك/ ألمرا هاهل ساعد  . ث
 ؟ هاطرفهم والدي كان سيساعديف احلصول عليه من  نت ترغباما هو اجلواب الذي ك  . ج

 

  

إذا كان المستجوب فاعال عموميا سيقوم أو تقوم بوصف ما فعلوه ( .العمومين الفاعلين تجاوب و الفعل ردود  . ح

 )بالضبط من أجل المساعدة

 ؟...)الشرطة، الدرك ، وكيل امللك، العاملني يف الصحة: مثال( جلأت للسلطات /بلغتتعلم إن كانت قد  هل .1

  يف حالة النفي ملاذا؟ .2

 :يف حالة اإلجياب .3

 من؟ كيف؟  . أ
  ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا بالضبط؟  . ب
 ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 نت راضية؟اهل ك/ األمر هاهل ساعد  . ث
 ؟هاطرفهم والدي كان سيساعدنت ترغب يف احلصول عليه من اما هو اجلواب الذي ك  . ج
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 من هل احلاالت؟ هذه يف يتبعوا اليت األنظمة أو سياسام/ قوانينهم عن استفسره عموميا فاعال املستجوب كان إذا .4
 منها؟ نسخ على احلصول املمكن

 
  

قوم سيقوم أو ت وسيط تواصل اجتماعيإذا كان المستجوب (. ردود الفعل و تجاوب وسائط التواصل االجتماعي  . خ

 )بوصف ما فعلوه بالضبط من أجل المساعدة

 ؟...)فيس بوك، تويرت ، يوتوب: مثال( بلغت وسائط التواصل االجتماعي  هل تعلم إن كانت قد .1

 يف حالة النفي ملاذا؟ .2

 :يف حالة اإلجياب .3

  من؟ وكيف  . أ
 ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا؟  . ب
  ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 نت راضية؟اهل ك /األمر هاهل ساعد  . ث
 ؟هانت ترغب يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعداما هو اجلواب الذي ك  . ج

  
  

 احلاالت؟ هذه يف يتبعوا اليت األنظمة أو سياسام/ قوانينهم عن إسئلوه اجتماعي، تواصل وسيط املستجوب كان إذا .4
  منها؟ نسخ على احلصول املمكن من هل
  

سيقوم أو تقوم بوصف ما فعلوه  وسيط إنترنيتإذا كان المستجوب (. اإلنترنيت وسطاء تجاوب و الفعل ردود  . د

 )بالضبط من أجل المساعدة

 ؟)اتصاالت املغرب، إنوي ، أورنج: مثال( هل تعلم إن كانت قد بلغت وسيط االنرتنيت املشرتك معه  .1

  يف حالة النفي ملاذا؟ .2

 :يف حالة اإلجياب .3

 من؟ كيف؟  . أ
  فعلوا بالضبط؟ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا   . ب
 ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 نت راضية؟اهل ك/ األمر هاهل ساعد  . ث
 ؟هانت ترغب يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعداما هو اجلواب الذي ك  . ج
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 من هل احلاالت؟ هذه يف يتبعوا اليت األنظمة أو سياسام/ قوانينهم عن استفسره إنرتنيت وسيط املستجوب كان إذا .4
 منها؟ نسخ على احلصول املمكن

  

 معنية أطراف أحرىردود فعل   . ذ

مجعية، فاعل عمومي، ممثل شركة ( الوقائع و لو بشكل غري رمسي /حتدثت مع شخص آخر خبصوص هذه الواقعةهل  .1
 ؟ .)اإلتصال، إداري معني غريهم

 يف حالة النفي ملاذا؟ .2

 :يف حالة اإلجياب .3

 من؟ وكيف  . أ
  ذا فعلوا؟ماذا كان رد فعلهم؟ ما  . ب
 ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
  ؟اهل كنت راضي/ األمر هل ساعد  . ث
 ما هو اجلواب الذي كنت ترغب يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعد؟  . ج

  

  

  أسئلة ختامية  . ر

ل هل هناك أي شيء آخر تود مشاركته معي أو تضيفه خبصوص موضوع العنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصا .1
 ضد املرأة؟

 

 اقرتاحات من أجل هذا املشروع؟/إرشادات/هل لديكم توصيات  .2

  

 هل هناك شخص أخر تنصحيننا بالتحدث إليه؟ .3
  

 اللقاء إنهاء و االختتام أجل من مالحظات  . ز
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نود أن نفهم جتربة النساء مع العنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصال، ألن القانون . شكرا جزيال على وقتك .1
حول العنف ضد املرأة يف املغرب قد جّرم العديد من هذه السلوكيات والعنف من خالل اإلنرتنت،  13-103ديد اجل

 هل أنتم على علم بذلك؟

 

 تستطرد أن ميكنك بذلك علم على يكن مل إذا. القانون يف ال أم اجلديدة األحكام ذه علم على الشخص كان إذا ما الحظ
  . "اطالع على وسأبقيك والقانون املوضوع هذا حول واإلعالم التوعية أنشطة سننظم" قبيل، من بشيء

 

 .سنشارك النتائج والتقرير معك يف أقرب وقت يكون جاهزًا. حنن نقدر بشدة مشاركتك يف هذا البحث العملي .2
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 :أسم الجمعية

 :ي رقمتدفردي مع المع اللقاء

  : وصف مختزل دون ذكر إسم للمستجوب

  :السن التقريبي •

  ...)الدراسة، العمل، الوضعية األسرية الخ(شاط المهني الن •

  ...)حضري، قروي الخ(مكان اإلقامة  •

  
  تقديم، الموافقة وأهداف البحث  . أ

  .ها على املشاركة يف هذا النشاط/ة على موافقته/قدم نفسك واشكر الشخص املستجوب .1

شكرا جزيال ملوافقتك على االشرتاك يف هذا " :ميكن القول مثال: اشرحوا القواعد األساسية املوجودة بنموذج املوافقة .2
." من فضلك تذكر أنك هنا باختيارك وأنك ميكنك املغادرة إذا شعرت بعدم االرتياح أو أردت إاء احلوار. النشاط

مشاركتك تطوعية وميكنك املغادرة يف أي وقت إذا كنت : "اشرحوا املوافقة والسرية، ميكنك أن تقول على سبيل املثال
ال توجد إجابات جيدة أو . ميكنك ختطي أي أسئلة ال تريد اإلجابة عنها. بعدم االرتياح أو تريد إيقاف املناقشة تشعر

لن يتم . كن مطمئنا أن مجيع املسامهات واملقابالت جمهولة اهلوية وسرية. سيئة، حنن نريد فقط مساع جتربتك و وجهة نظرك
ميكن أيضا طمأنة املشارك خبصوص اجلانب . " يف التقرير النهائي اإلفصاح عن امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها

األمين بذكر مثال حنن ال منثل السلطة بل منثل مجعية غري حكومية و كل ما ستذكره هنا سنستخلص منه فقط الدروس 
 . "إلدراجها يف تقريرنا

و  العملي مع العديد من النساء-البحتاشرحوا بطريقة مناسبة وفردية أهداف البحث، و الكيفية اليت يتم ا إجراء  .3
يف أجزاء أخرى من البالد يف نفس الوقت، وكيف أن مشاركتهن مهمة، وكيف سيتم استخدام  أشخاص آخرين معنيني

 .النتائج من أجل حتسني حياة النساء

 .اسألوا إن كانت هناك أسئلة قبل البداية .4

 
 .العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضد النساء: عملي_بحت

  ،نالمعتدياللقاءات الفردية مع ): ت(استمارة 
2018. 
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نريد أن نتحدث مع النساء حول جتارن مع "سبيل املثال ،  قدموا نظرة عامة وجيزة جدًا حول موضوع احملادثة، على .5
العنف بواسطة تكنولوجيا، أي استخدام تكنولوجيا املعلومات االتصال، من طرف شخص ما دف اإلساءة لشخص 

 . "آخر، سواء عاطفيا أو نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو بدنيا أو جنسيا أو غري ذلك

 واسطة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالتأفعال العنف ضد النساء ب  . ب

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  استخدمت فيها أنت أو أحد األشخاص تعرفه، وسائل وقائع حيث/هل هناك واقعة .1
تشعر بعدم األمان، باخلطر، باإلزعاج، بالقلق أو  اأو جعلهفتاة /ة امرأةاهلاتف أو اإلنرتنت، من أجل إخافمن قبيل 
 ؟ ما الذي حدث بالضبط؟كيفراحة؟  بانعدام ال

  

 
من مارست أن أو الشخص الذي ذكرته مارس هذا الفعل؟  ضد ؟األشخاص الذي قام يهدا الفعل/الشخصكان   من .2

 قمت أو قام هو بذلك؟ لماذا
 
 

  واحد أو أشخاص آخرين شاركوا؟ شخص؟ هل كان هناك  غرضك/وغرضه دافعك/هما هو دافع: أسئلة للتعمق

  
  
  داث ا؟حيف هذه األ استعملوها/ هاتاليت استعمل الوسائل/لةالوسيما هي  .3
 
 

  )ضع عالمة على الوسائل التي تذكرها المستجوبة. (أمثلة للتعمق و التأكد من ذكر جميع الوسائل التي استعملت

رسائل 
 إلكرتونية

رسائل نصية 
 قصرية

اتصاالت 
 باهلاتف 

وسائط 
التواصل 

االجتماعي 
فيس بوك، (

تويرت، 
 ..).يوتيوب

ألعاب فيديو 
 مجاعية

تطبيقات 
الرسائل 

واتس أب، (
سنابشات، 

 ...)ماسنجر 

مواقع 
املدونات 

 البالغة الصغر

التتبع ب 
GPS 

 )تذكر(غريها 
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 ؟المضمونتعليقاته؟ ماهو البالضبط يف  قلته/ما الذي قاله .4

 
  
  بالضبط وقع هذا ؟ متى .5
  
 
  ؟نفس األمرتكرار  وثيرةما  .6

 
 
  استغرق هذا ؟  وقتالكم من  .7
 
 
على اخلط، حدث شيء ما يف  الفعلهل هناك حلظات حيث باإلضافية هلذا :  )في الحيات الفعلية(خارج الخط  .8

يف حالة اإلجياب ما الذي حدث ) على اخلط(أو له ارتباط مبا وقع  الشخصمع نفس ) خارج اخلط(احليات الفعلية أي 
  بالضبط؟ 

 
 
استخدمت فيها أنت أو أحد األشخاص تعرفه، وسائل تكنولوجيا املعلومات وقائع، هل ال/باإلضافة إىل هذه الواقعة .9

فتاة أو جعلها تشعر بعدم األمان، باخلطر، باإلزعاج، /واالتصاالت، من قبيل اهلاتف أو اإلنرتنت، من أجل إخافة امرأة
  بالقلق أو بانعدام الراحة؟ كيف؟ ما الذي حدث بالضبط؟

  
 

ون بواسطة تكنولوجيا املعلومات /اليت قام ا املعتدي السلوكياتنا قمنا بتضمني مجيع من أجل التأكد من أن .10
تضيفينه أرجوا أن ختربين /واالتصاالت، سوف نتحقق من أنين فهمت كل ما حدث و إن كان هناك أي شيء آخر تضيفه

  ) :قصصها/ضع عالمة على كل السلوكيات املذكورة يف قصتها: (به
 

 حظاتمال ال نعم السلوك

 املالحظات املضايقات، التحرش،
 االتصاالت و االستفزازية
 اإللكرتونية

   

    نشر أكاذيب متس بالسمعة

 خالل من اإللكرتوين التخريب
 و تطفلية إلكرتونية رسائل
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 خبيثة فريوسات
االستحواذ و قرصنة املعطيات 

 .اخلاصة
   

 بواسطة االبتزاز و التسلط
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 التهديدات املثال، سبيل على(
 )احلميمة الصور لتوزيع

   

 بيانات معطيات، معلومات، نشر
 شخصي طابع ذات مضامني أو/و
 ...)اهلاتف رقم العنوان،: قبيل من)

   

 استخدام يف التحكم و املراقبة
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 ذهبت أين تتبع( األقارب قبل من
 وقراءة ، حتركاا يف التحكم ،

 من املنع أو التوبيخ أو ، رسائلها
 )ذلك غري أو ، استخدامها

   

 املعلومات تكنولوجيا استخدام
 دف واالتصاالت

 االستقطاب/التجنيد/التوظيف
 أو) والزواج العمل( الزائف
 عرب اإلعالنات - الدعوى/التبشري

 إىل النساء جلذب اإلنرتنت
 خطرة تكون أن حيتمل وضعيات

   

 الصوراالستحواذ و قرصنة 
 الفيديو، مقاطع أو/و الفوتوغرافية

 مقاطع أو/و اجلنسية الصور مثل
 اليت الصور أو الفيديو أو/و صوتية

 برنامج بواسطة تعديلها يتم
Photoshop ، استخدامها مع 

 .موافقة بدون ونشرها ا والتالعب

   

  )شكرا لتفصيلها(غريها؟ 
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 ت و التأثيراالنعكاسا  . ت

، ) إن وجدت( النتائج؟ ما هي اليت استهدفتها النساء/هل ميكن أن ختربين كيف أثرت هذه التجارب على حيات املرأة .1
 ؟ أذكرهم؟ كيف؟ضررحيام؟ هل عانت من أي /على حياا

  
  

 االقتصادية؟ العائلة؟ االجتماعية؟ الجنسية؟ الجسدية؟ والمعنوية؟ النفسية التأثيرات أو االنعكاسات: للتعمق أسئلة

  الدراسات؟ أو المهنية

 
، على ) إن وجدت( النتائجما هي حيات الشخص مرتكب األفعال اليت ذكرت؟/كأثرت هذه التجارب على حياتكيف  .2

 حياته؟ /كحيات

 ...)العائلة، األقرباء، األصدقاء، مجعية(حتدث مع شخص أخر يف حميطك خبصوص هذا األمر /هل حتدثت .3

 ملاذا ال؟ يف حالة النفي .4

  يف حالة اإلجياب  .5

  ملاذا؟ من؟  . أ
 ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا؟  . ب
  ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 ؟ما رايك يف هذا  . ث

 
  

  

  ردود الفعل والمقاومة  . ث

 

 ؟األفعالأو قاومت هذه  الفتاة اليت استهدفت/كيف تفاعلت املرأةلك علم  هل  .1

 

/  اإلنترنيت استخدام من الحد ،وسائط التواصل االجتماعي المنتديات في المشاركة عدم/االنسحاب: للتعمق أسئلة

  علنا؟ الفضح و للتنديد المرور؟ كلمة أو الرقم تغيير اآلخر؟ مواجهة اآلخر؟ الشخص تجميد التخفي؟
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  ردود الفعل و تجاوب المحيط  . ج

العائلة، األقرباء، األصدقاء، (يطها قد حتدثت مع شخص آخر يف حم الفتاة اليت استهدفت/املرأة هل لديك علم إن كانت .1
 ؟...)مجعية

 يف حالة النفي ملاذا؟ .2

  :يف حالة اإلجياب .3

  من؟  . أ
 ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا؟  . ب
  ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 هل كانت راضية؟/ هل ساعدها األمر  . ث
 ا؟ ما هو اجلواب الذي كانت ترغب يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعده  . ج

 

 

  . العمومين الفاعلين تجاوب و الفعل ردود  . ح

 ؟...)الشرطة، الدرك ، وكيل امللك، العاملني يف الصحة: مثال( جلأت للسلطات /هل تعلم إن كانت قد بلغت .1

 يف حالة النفي ملاذا؟ .2

  :يف حالة اإلجياب .3

 من؟ كيف؟  . أ
 ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا بالضبط؟  . ب
  يجة ؟ماذا حصل بعدها وماذا كانت النت  . ت
 هل كانت راضية؟/ هل ساعدها األمر  . ث
 ؟ما رأيك  . ج

  
  

  . االجتماعي التواصل وسائط تجاوب و الفعل ردود  . خ
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 ؟...)فيس بوك، تويرت ، يوتوب: مثال( هل تعلم إن كانت قد بلغت وسائط التواصل االجتماعي  .1

 يف حالة النفي ملاذا؟ .2

 :يف حالة اإلجياب .3

 من؟ وكيف  . أ
  ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا؟  . ب
 ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
  هل كانت راضية؟/ هل ساعدها األمر  . ث
 ؟ما رأيك   . ج

 
  

  . اإلنترنيت وسطاء تجاوب و الفعل ردود  . د

 ؟)اتصاالت املغرب، إنوي ، أورنج: مثال( هل تعلم إن كانت قد بلغت وسيط االنرتنيت املشرتك معه  .1

 يف حالة النفي ملاذا؟ .2

  :يف حالة اإلجياب .3

 من؟ كيف؟  . أ
 ذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا بالضبط؟ما  . ب
  ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 هل كانت راضية؟/ هل ساعدها األمر  . ث
 ما رأيك ؟  . ج

 
  

 أسئلة ختامية  . ذ

هل هناك أي شيء آخر تود مشاركته معي أو تضيفه خبصوص موضوع العنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصال  .1
 ؟املساءضد 

 املشروع؟ هذا أجل من اقرتاحات/رشاداتإ/توصيات لديكم هل .2
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 هل هناك شخص أخر تنصحيننا بالتحدث إليه؟ .3

  

  مالحظات من أجل االختتام و إنهاء اللقاء  . ر

نود أن نفهم جتربة النساء مع العنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصال، ألن القانون . شكرا جزيال على وقتك .1
يف املغرب قد جّرم العديد من هذه السلوكيات والعنف من خالل اإلنرتنت، حول العنف ضد املرأة  13-103اجلديد 

 هل أنتم على علم بذلك؟

 
 

 تستطرد أن ميكنك بذلك علم على يكن مل إذا. القانون يف ال أم اجلديدة األحكام ذه علم على الشخص كان إذا ما الحظ
  . "اطالع على وسأبقيك والقانون ضوعاملو  هذا حول واإلعالم التوعية أنشطة سننظم" قبيل، من بشيء

  
 .سنشارك النتائج والتقرير معك يف أقرب وقت يكون جاهزًا. حنن نقدر بشدة مشاركتك يف هذا البحث العملي .2
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 :أسم اجلمعية
  :رقم اموعة البؤرية

  : ين/أمساء املشاركاتوصف خمتزل ذون ذكر 
  :السن التقرييب •
  ...)لوضعية األسرية اخلالدراسة، العمل، ا(النشاط املهين  •
  ...)حضري، قروي اخل(مكان اإلقامة  •

  
  تقديم، الموافقة وأهداف البحث  . أ

 .املشاركة يف هذا النشاط معلى موافقته ين/اتالشخص املستجوب واواشكر  وا أنفسكمقدم .1

االشرتاك يف هذا شكرا جزيال ملوافقتك على : "ميكن القول مثال: اشرحوا القواعد األساسية املوجودة بنموذج املوافقة .2
." من فضلك تذكري أنك هنا باختيارك وأنك ميكنك املغادرة إذا شعرت بعدم االرتياح أو أردت إاء احلوار. النشاط

مشاركتك تطوعية وميكنك املغادرة يف أي وقت إذا كنت : "اشرحوا املوافقة والسرية، ميكنك أن تقول على سبيل املثال
ال توجد إجابات جيدة أو . ميكنك ختطي أي أسئلة ال تريد اإلجابة عنها. قاف املناقشةتشعر بعدم االرتياح أو تريد إي

لن يتم اإلفصاح عن . كن مطمئنا أن مجيع املسامهات واملقابالت جمهولة اهلوية وسرية. سيئة، حنن نريد فقط مساع خرباتك
 . "امسك أو بيانات أي شخص أو ذكرها يف التقرير النهائي

و العملي مع العديد من النساء األخريات -مناسبة أهداف البحث، و الكيفية اليت يتم ا إجراء البحتاشرحوا بطريقة  .3
يف أجزاء أخرى من البالد يف نفس الوقت، وكيف أن مشاركتهن مهمة، وكيف سيتم استخدام أشخاص أحرين معنيني 

 .النتائج من أجل حتسني حياة النساء

 .لبدايةاسألوا إن كانت هناك أسئلة قبل ا .4

 
  .واالتصاالت ضد النساء العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات: عملي_بحت

 ،FGDالمجموعات البؤرية ): ج(استمارة 

2018. 
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نريد أن نتحدث مع النساء حول جتارن مع "قدموا نظرة عامة وجيزة جدًا حول موضوع احملادثة، على سبيل املثال ،  .5
العنف بواسطة تكنولوجيا، أي استخدام تكنولوجيا املعلومات االتصال، من طرف شخص ما دف اإلساءة لشخص 

 . "يا أو بدنيا أو جنسيا أو غري ذلكآخر، سواء عاطفيا أو نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاد

 أفعال العنف ضد النساء بواسطة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  . ب

هل هناك حالة أو حاالت استخدم فيها شخص ما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من قبيل اهلاتف أو اإلنرتنت، من  .1
القلق أو بانعدام الراحة؟ كيف ذلك ؟ ما الذي حدث أجل إخافتك أو جعلك تشعر بعدم األمان، باخلطر، باإلزعاج، ب

 بالضبط؟

 
 املعتدون؟/كان املعتدي  من .2
 
  

  ما هو دافع المعتدي وغرضه ؟ هل كان هناك معتدي واحد أو أشخاص آخرين شاركوا؟: أسئلة للتعمق

  
  
 ون يف هذه الواقعة؟/اليت استعملها املعتدي الوسائل/الوسيلةما هي  .3
 
  

  )ضع عالمة على الوسائل التي تذكرها المستجوبة. (كد من ذكر جميع الوسائل التي استعملتأمثلة للتعمق و التأ

رسائل 
 إلكرتونية

رسائل 
 نصية قصرية

اتصاالت 
 باهلاتف 

وسائط 
التواصل 

االجتماعي 
فيس بوك، (

تويرت، 
 ...)يوتيوب

ألعاب 
فيديو 
 مجاعية

تطبيقات 
الرسائل 

واتس (
أب، 

سنابشات، 
ماسنجر 

(... 

مواقع 
املدونات 

البالغة 
 الصغر

التتبع ب 
GPS 

غريها 
 )تذكر(

  
 

        

 
 ؟المضمونما الذي قاله بالضبط املعتدي يف تعليقاته؟ ماهو  .4
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  بالضبط وقع هذا العنف؟ متى .5
 
  
 تكرار نفس هذا العنف؟ وثيرةما  .6

 

  
 استغرق هذا العنف؟  الوقتكم من  .7
 
  
ات حيث باإلضافية هلذا العنف على اخلط، حدث لك شيء ما يف هل هناك حلظ:  )في الحيات الفعلية(خارج الخط  .8

يف حالة اإلجياب ما الذي حدث ) على اخلط(أو له ارتباط مبا وقع  مع نفس املعتدي) خارج اخلط(احليات الفعلية أي 
 بالضبط؟

 
  
املعلومات  الوقائع، هل كانت هناك حاالت أخرى استخدم فيها شخص ما تكنولوجيا/باإلضافة إىل هذه الواقعة .9

واالتصاالت، على سبيل املثال اهلاتف أو اإلنرتنت، مما سبب لك شعور بعدم األمان واالنزعاج والقلق؟ كيف ؟ ما الذي 
  حدث بالضبط؟

 
  

ون بواسطة تكنولوجيا املعلومات /اليت قام ا املعتدي السلوكياتمن أجل التأكد من أننا قمنا بتضمني مجيع  .10
: ن أنين فهمت كل ما حدث و إن كان هناك أي شيء آخر تضيفينه أرجوا أن ختربيين بهواالتصاالت، سوف نتحقق م

 ) :قصصها/ضع عالمة على كل السلوكيات املذكورة يف قصتها(
 

 مالحظات ال نعم السلوك

 املالحظات املضايقات، التحرش،
 االتصاالت و االستفزازية
 اإللكرتونية

   

    نشر أكاذيب متس بالسمعة
 خالل من اإللكرتوين بالتخري
 و تطفلية إلكرتونية رسائل

 خبيثة فريوسات

   

    .االستحواذ و قرصنة املعطيات اخلاصة
 بواسطة االبتزاز و التسلط

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 التهديدات املثال، سبيل على(

 )احلميمة الصور لتوزيع
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  االنعكاسات و التأثير  . ت

، عليك و على حياتك؟ هل ) إن وجدت( انعكاساتهاهل ميكن أن ختربين كيف أثرت هذه التجارب عليك؟ ما هي  .1
 ؟ أذكرهم؟ كيف؟ضررنيت من أي عا

  
 االقتصادية؟ العائلة؟ االجتماعية؟ الجنسية؟ الجسدية؟ والمعنوية؟ النفسية التأثيرات أو االنعكاسات: للتعمق أسئلة

  الدراسات؟ أو المهنية

  

 بيانات معطيات، معلومات، نشر
 شخصي طابع ذات مضامني أو/و
 ...)اهلاتف رقم العنوان،: قبيل من)

   

 استخدام يف التحكم و املراقبة
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 ذهبت أين تتبع( األقارب قبل من
 وقراءة ، حتركاا يف التحكم ،

 من املنع أو التوبيخ أو ، رسائلها
 )ذلك غري أو ، استخدامها

   

 تاملعلوما تكنولوجيا استخدام
 دف واالتصاالت

 االستقطاب/التجنيد/التوظيف
 أو) والزواج العمل( الزائف
 عرب اإلعالنات - الدعوى/التبشري

 إىل النساء جلذب اإلنرتنت
 خطرة تكون أن حيتمل وضعيات

   

 الصوراالستحواذ و قرصنة 
 الفيديو، مقاطع أو/و الفوتوغرافية

 مقاطع أو/و اجلنسية الصور مثل
 اليت الصور أو يديوالف أو/و صوتية

 برنامج بواسطة تعديلها يتم
Photoshop ، استخدامها مع 

 موافقة بدون ونشرها ا والتالعب
. 

   

  )شكرا لتفصيلها(غريها؟ 
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 ردود الفعل والمقاومة  . ث

  

 

 هل ميكن أن ختربين كيف تفاعلت أو قاومت هذه االعتداءات؟ .1
 
  

/  اإلنترنيت استخدام من الحد ،وسائط التواصل االجتماعي المنتديات في المشاركة عدم/نسحاباال: للتعمق أسئلة

  علنا؟ الفضح و للتنديد المرور؟ كلمة أو الرقم تغيير اآلخر؟ مواجهة اآلخر؟ الشخص تجميد التخفي؟

 

  

 ردود الفعل و تجاوب المحيط  . ج

 ؟...)صدقاء، مجعيةالعائلة، األقرباء، األ(هل حتدثت مع شخص آخر يف حميطك  .1

  يف حالة النفي ملاذا؟ .2

  :يف حالة اإلجياب .3

 من؟  . أ
  ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا؟  . ب
 ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 هل كنت راضية؟/ هل ساعدك األمر  . ث
 ما هو اجلواب الذي كنت ترغبني يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعدك؟   . ج

 

  

 .العمومين لينالفاع تجاوب و الفعل ردود  . ح

 ؟...)الشرطة، الدرك ، وكيل امللك، العاملني يف الصحة: مثال( جلأت للسلطات /هل بلغت .1

  يف حالة النفي ملاذا؟ .2

  :يف حالة اإلجياب .3

 من؟ كيف؟  . أ
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  ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا بالضبط؟  . ب
 ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 هل كنت راضية؟/ هل ساعدك األمر  . ث
 ب الذي كنت ترغبني يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعدك؟ما هو اجلوا  . ج

  

 

 االجتماعي التواصل وسائط تجاوب و الفعل ردود  . خ

 ؟...)فيس بوك، تويرت ، يوتوب: مثال( هل بلغت وسائط التواصل االجتماعي  .1

 يف حالة النفي ملاذا؟ .2

  :يف حالة اإلجياب .3

  من؟ وكيف  . أ
 ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا؟  . ب
  حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟ ماذا  . ت
 هل كنت راضية؟/ هل ساعدك األمر  . ث
 ما هو اجلواب الذي كنت ترغبني يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعدك؟  . ج

 

  

  اإلنترنيت وسطاء تجاوب و الفعل ردود  . د

 ؟)اتصاالت املغرب، إنوي ، أورنج: مثال( هل بلغت وسيط االنرتنيت املشرتك معه  .1

  في ملاذا؟يف حالة الن .2

  :يف حالة اإلجياب .3

 من؟ كيف؟  . أ
  ماذا كان رد فعلهم؟ ماذا فعلوا بالضبط؟  . ب
 ماذا حصل بعدها وماذا كانت النتيجة ؟  . ت
 هل كنت راضية؟/ هل ساعدك األمر  . ث
 ما هو اجلواب الذي كنت ترغبني يف احلصول عليه من طرفهم والدي كان سيساعدك؟  . ج
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  أسئلة ختامية  . ذ

معي أو تضيفه خبصوص موضوع العنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصال  هل هناك أي شيء آخر تود مشاركته .1
 ضد املرأة؟

 

 اقرتاحات من أجل هذا املشروع؟/إرشادات/هل لديكم توصيات .2
  

 هل هناك شخص أخر تنصحيننا بالتحدث إليه؟ .3
  

 مالحظات من أجل االختتام و إنهاء اللقاء  . ر

ساء مع العنف بواسطة تكنولوجيا املعلومات و االتصال، ألن القانون نود أن نفهم جتربة الن. شكرا جزيال على وقتك .1
حول العنف ضد املرأة يف املغرب قد جّرم العديد من هذه السلوكيات والعنف من خالل اإلنرتنت،  13-103اجلديد 

 هل أنتم على علم بذلك؟
  
 تستطرد أن ميكنك بذلك علم على يكن مل إذا. القانون يف ال أم اجلديدة األحكام ذه علم على الشخص كان إذا ما الحظ
  . "اطالع على وسأبقيك والقانون املوضوع هذا حول واإلعالم التوعية أنشطة سننظم" قبيل، من بشيء

 
 .معك يف أقرب وقت يكون جاهزًا سنشارك النتائج والتقرير. حنن نقدر بشدة مشاركتك يف هذا البحث العملي .2


