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If you do not send me pictures 
showing your body naked, I 
will kidnap you near your 
school and rape you. 
 

I want you to have sex 
with me in exchange of 
me helping you enrolling 
in the university. 
 

If you do not give me the money I asked for, I 
will post your photos on the Internet. 
 

If you do not come 
back to me I will 
ruin your life. 

 

" 
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Mobilising for Rights 
Associates MRA مرأة" باللغة "إ أو

ىي منظمة دولية غَت رحبية مقرىا  -العربية 
. مشاؿ إفريقيايف الرباط وتعمل يف صبيع أكباء 

ىدفنا تعزيز حقوؽ النساء من خالؿ 
اإلسهاـ يف إحداث تغيَتات على أربع 
مستويات: القانوين، اؽبيكلي، العالقايت، 

تغيَت السلوكيات نعمل أيضا على . والثقايف
اعبزئي  و اؼبستوى القاعديواؼبمارسات على 
مبادراتنا الساعية ػبلق  قباحمن أجل دعم 

. مت تصميم تغيَتات على اؼبستوى الكلي
ـبتلف لتالمس تعددة ابأبعاد اؼباسًتاتيجياتنا 

 .ؾباالت حقوؽ اؼبرأة

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.mrawomen.ma 
and 
www.facebook.com/mr
awomen 

 

سبع الشريكة لنا يف للمنظمات الغَت حكومية  غَت اغبكوميُت ال
، )اغباجب(؛  صبعية أمل للمرأة و التنميةالعملي: -يف ىذا البحث

صبعية النواة للمرأة و . )ورزازات(؛ فيدرالية رابطة حقوؽ النساء
صبعية التحدي )تازة(،  صبعية تفعيل اؼببادرات. )شيشاوة( الطفل

صبعية احملصحاص للتنمية . )الدار البيضاء( ، للمساواة و اؼبواطنة
 . )أكادير(صبعية صوت النساء اؼبغربيات)العرائش(،  البشرية،

 العملي-ىذا البحثأغنوا الذين مشاركة و مشارؾ  1794 ؿ
 .بتجارهبم
ؽبذه اؼببادرة.  اؼبادييف الرباط على الدعم  لكة النروهبيةاؼبلسفارة 

ال  اآلراء والنتائج واالستنتاجات والتوصيات الواردة يف ىذا اؼبنشور
 تعكس بالضرورة وجهة نظر اؼبمولُت.

©  2019 MRA Mobilising for Rights Associates.  ،ابأمم اؼبتحدة اؽبادفة  و روح سباشيا
(. فإف ىذا التقرير متاح يف اجملاؿ العاـ ربت 184/49لتشجيع اعبهود اعبماعية على اؼبستوى الدورل )القرار 

عليو و اعتماده. استنساخ ىذا التقرير مرخص مرخص لالستخداـ  االضطالعتصرؼ كل من ىو مهتم.  من أجل 
 التعليمي وغَت التجاري شريطة  ذكر اؼبؤلفُت

هتدؼ إذل تعزيز العملي ىذا ىو جزء من مبادرة شاملة -تقرير البحث
اسًتاتيجيات القضاء على العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع 

باؼبغرب. مت إعداده من قبل ستيفاين ويلماف بوردات و سعيدة  االجتماعي 
 MRA" Mobilisingكوزي ، الشريكتاف اؼبؤسستاف ؼبنظمة  "

for Rights Associates. 
التقرير متوفر باللغتُت العربية و اإلقبليزية و نبا متوفرتاف على اؼبوقع 

 .إمرأةMRA اإللكًتوين ؼبنظمة 
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 http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/47&Lang=A  

 
2
  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx 
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I. البحث العملي نظرة عامة. 
 1المغرببضد النساء االجتماعي  التكنولوجيا القائم على أساس النوع العنف بواسطةب ما المقصود

(. TFGBV) ضد النساءنوع الالقائم على أساس بواسطة التكنولوجيا تعريفا واسعا وشامال للعنف  العملي-ىذا البحث اعتمد
ـبتلف التقاط تقاسم ذبارهبم حوؿ اؼبوضوع من أجل على  /اتناشئة، فقد مت تشجيع اؼبشاركُتىي قضية الىذه  لكوفنظرًا 

 السياؽ اؼبغريب. من داخل اؼبتوقعة و الغَت متوقعة سبظهراتو

 

 

 

 
 

 ؟المغربب االجتماعي العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على أساس النوععملي حوؿ -لماذا إجراء بحث
 المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف الناشئة: 

ىيئات حقوؽ اإلنساف التابعة لألمم اؼبتحدة مؤخرًا يف التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي الذي تيسره  بدأت
فمثال التكنولوجيا، مؤكدة على أف حقوؽ اإلنساف ذاهتا اليت يتمتع هبا ابأشخاص خارج اإلنًتنت هبب ضبايتها عرب اإلنًتنت. 

بشأف العنف القائم  2017 زالقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة يف يوليو الصادرة عن اتفاقية  35التوصية رقم أقرت 
و حثت الدوؿ على ،  "الوسائط التكنولوجيا"يف أيضا يتجلى النوع على العنف القائم  بكوفعلى النوع االجتماعي ضد اؼبرأة 

استحداث نظاـ للقياـ على كبو منتظم جبمع وربليل ونشر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى اؼبتعلقة جبميع أشكاؿ العنف "
 2اعبنساين ضد اؼبرأة ،دبا يف ذلك العنف من خالؿ الوسائط التكنولوجية"

على  2018تقريرىا السنوي لعاـ يف اقبو ، لألمم اؼبتحدة اؼبعنية بالعنف ضد اؼبرأة ، وأسبابو وعو  المقررة الخاصة، ركزت وباؼبثل
، الذي يصف كيف "سهلت ابأشكاؿ اؼبستجدة من تكنولوجيا العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ ضد النساء
وعدـ اؼبساواة بُت اعبنسُت يف الوصوؿ إذل التكنولوجيا، فبا يعيق سبتع  اؼبعلومات واالتصاالت أنواعا جديدة من العنف اعبنساين

  3النساء والفتيات على كبو كامل حبقوقهن اإلنسانية وقدرهتن على ربقيق اؼبساواة بُت اعبنسُت "
                                                 

1
يونيو  A / HRC / 38/47  ،14من منظور حقوؽ اإلنساف،مستمد إذل حد كبَت من تقرير اؼبقررة اػباصة اؼبعنية بالعنف ضد اؼبرأة وأسبابو وعواقبو حوؿ العنف على اإلنًتنت ضد النساء والفتيات  الوارد ىنا، التعريف  

 ، اؼبتاح على : 2018
 http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/47&Lang=A  

  2017يف يوليوز  الصادرة عن اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة 35التوصية رقم  2
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZj
LbtFuavXd%2bRQsYOSUl9e6Gn2coJE94tbf9y7JdZcr8LDERESYJ1iU0Zd%2bHT8yhFpsymHK7  

 14الفقرة  2018يونيو  6الصادر يف سبابو و عواقبو و أتقرير اؼبقررة اػباصة اؼبعنية دبسألة العنف ضد اؼبرأة  3
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/47&Lang=A 

شخص ما إلغباؽ ضرر بشخص  من طرؼ
آخر، سواء عاطفيا أو نفسيا أو اجتماعيا أو 
 اقتصاديا أو جسديا أو جنسًيا أو غَت ذلك

، اؽبواتف احملمولة، اؽبواتف الذكية، باستعماؿ
الشبكة العنكبوتية، منصات الوسائط 
 االجتماعية أو رسائل الربيد اإللكًتوين

اؼبرأة بأهنا امرأة  يستهدؼ
و تؤثر على اؼبرأة و / أ

  بشكل غَت متناسب.

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/47&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/47&Lang=A
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuavXd%2bRQsYOSUl9e6Gn2coJE94tbf9y7JdZcr8LDERESYJ1iU0Zd%2bHT8yhFpsymHK7
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuavXd%2bRQsYOSUl9e6Gn2coJE94tbf9y7JdZcr8LDERESYJ1iU0Zd%2bHT8yhFpsymHK7
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/47&Lang=A
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العنف ضد  التجاوزات و التمييز وو  االنتهاكاتعلى "بواعث القلق اؼبتزايد  38يف دورتو  مجلس حقوؽ اإلنسافأكد كما 
النساء و الفتيات يف السياقات الرقمية و من صبلة ذلك التحرش هبن، و مطاردهتن، و االستئساد عليهن، و التهديدات بالعنف 
اعبنسي و اعبنساين، و التهديد بالقتل، و اؼبراقبة و التعقب التعسفي أو الغَت قانوين، و االذبار بابأشخاص، و اإلبتزاز، و فبارسة 

 .4ى اغبسابات الرقمية و قرصنتها و على اؽبواتف احملمولة و غَتىا من ابأجهزة اإللكًتونية...الرقابة عل
جل " سبكن النساء و الفتيات إجراءات فورية و فعالة من أاد ، الدوؿ إذل ازبيف نفس الدورة ،مجلس حقوؽ اإلنساف دعاكما 

بشبكة اإلنًتنيت و خارجها دوف سبييز، و عدـ تعرضهن للعنف أو هتديد من فبارسة اغبق يف حرية الرأي و التعبَت أثناء االتصاؿ 
 .5باستخداـ العنف يف سياؽ فبارسة ىذا اغبق

 :بالمغرب االتصاؿتكنولوجيا المعلومات و  

على الرغم من اؼبعدؿ اؼبرتفع الستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات 
يوجد نقص يف اؼبعلومات أو إال أنو ، 6باؼبغرب تواالتصاال

الدراسات أو برامج الدولة أو اؼبنظمات غَت اغبكومية حوؿ 
العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصاالت ضد النساء 
يف اؼبغرب، فال التقرير حوؿ انتشار ظاىرة العنف ضد النساء 

 7للتخطيطالصادر عن اؼبندوبية السامية  2009سنة لباؼبغرب 
وال التقريرين السنويُت حوؿ العنف ضد النساء الصادرين عن 

أشاروا  8وزارة ابأسرة و التضامن و اؼبساواة و التنمية االجتماعية
 إذل العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصاؿ.

أشار التقرير البحث الوطٍت الثاين إذل كوف البحث مشل أيضا 
 9 باؼبغرب يفء العنف اإللكًتوين ضد النسا

                                                 
 ( ، متاح على:2018يوليو  2) HRC / 38 / L.6/  1إذل القضاء على العنف ضد اؼبرأة: منع العنف ضد النساء والفتيات،  التعجيل باعبهود الراميةقرار ؾبلس حقوؽ اإلنساف التابع لألمم اؼبتحدة بشأف  4

t?Open&DS=A/HRC/38/L.6&Lang=Aods.un.org/access.nsf/Ge-http://daccess 
 )ز( 10نفس اؼبرجع السابقة الفقرة   5
 اؼبنجز من طرؼ الوكالة الوطنية لتقنيُت اؼبواصالتاؼبستوى على وابأفراد  من قبل ابأسر تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالتمؤشرات ع يممن أجل ذب 2018 لسنةس  الوطٍت انظر ؼب 6

https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete-tic-2018.pdf 
 /https://www.hcp.ma/file/111461   9002انتقسيس انىطني حىل انتشاز انعنف ضد اننساء بانمغسب  7 

  2015التقرير السنوي ابأوؿ حوؿ العنف ضد النساء باؼبغرب  8
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/AR%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%
D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20.pdf  

 2016التقرير السنوي الثاين حوؿ العنف ضد النساء ضد اؼبغرب 

http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3
%D9%86%D9%88%D9%8A%202%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%
D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf   

  االجتماعيةاؼبنجز من طرؼ وزارة ابأسرة و التضامن و اؼبساواة و التنمية  2019ماي  14النتائج ابأولية للبحث الوطٍت الثاين حوؿ انتشار العنف ضد النساء باؼبغرب يف غبدود صدور ىدا التقرير دل يتم اإلعالف سوى عن   9
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3
%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%
8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8
1%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1
%D8%A8%20.pdf 

 يتمتع اؼبغرب دبعدؿ مرتفع نسبياً من استخدامات اإلنًتنت واؽباتف احملموؿ.
من أجل ذبميع مؤشرات تكنولوجيا  2018انطالقا من اؼبس  الوطٍت لسنة ف

التصاالت من قبل ابأسر وابأفراد على اؼبستوى اؼبنجز من طرؼ اؼبعلومات وا
٪ من ابأشخاص الذين تزيد 92.4الوكالة الوطنية لتقنيُت اؼبواصالت فإف .

٪ يف اؼبناطق اغبضرية  94.6سنوات يبتلكوف ىاتف ؿبموؿ،  5أعمارىم عن 
٪ من 71.8٪ من الرجاؿ و الفتياف و 80.7٪ يف اؼبناطق الريفية. 88.8و 
سنوات يبتلكوف ىاتف ذكي.  5يتجاوز عمرىم  اللذيننساء و الفتيات ال

٪ من النساء و الفتيات الدين يتجاوز 93.5٪ من الرجاؿ و الفتياف و95.7
٪ من اؼبنازؿ لديها خدمة 82سنوات يستعملوف التطبيقات النقالة.  5عمرىم 

٪ من 95.2٪  باجملاؿ القروي. 57االنًتنيت النقاؿ يف اجملاؿ اغبضري و 
يستخدموف االنًتنيت بدافع التسلية )مواقع التواصل االجتماعي و اللعب( 

سنة ىم  24و  12من أجل الدراسة و البحث و الفئة ما بُت  ٪33.3مقابل 
 ابأكثر استعماؿ ؽبذه اؼبنصات بشكل يومي. 

من أجل ذبميع مؤشرات تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت من قبل ابأسر  2018الوطٍت لسنة  اؼبس 
 وابأفراد على اؼبستوى اؼبنجز من طرؼ الوكالة الوطنية لتقنيُت اؼبواصالت

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/L.6&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/L.6&Lang=A
https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete-tic-2018.pdf
https://www.hcp.ma/file/111461/
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/AR%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/AR%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%202%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%202%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%202%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.pdf
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20.pdf


 87 من - 13 - صفحة

باستعماؿ نسجل ىذا الغياب يف ظل ارتفاع نسبة اؼبخاطر اؼبرتبطة 
و بالرغم مسؤولية الدولة يف ضباية اؼبواطنُت من  10وسائل التكنولوجيا

 خاطرىده ادل

 
 

 تعديالت قانونية 
أورد تعديالت على القانوف اعبنائي من خالؿ اؼبتعلق دبحاربة العنف ضد اؼبرأة،  10311-13قانوف بالنسبة للقوانُت باؼبغرب فإف 

 09.08كما أكد قانوف من خالؿ وضع تعريف للعنف اإللكًتوين و ربديد عقوابات ؼبرتكبيو ،   447.2و  447.1اؼبواد 
  12علومياتاؼبتعلق حبماية ابأشخاص الذاتيُت ذباه معاعبة اؼبعطيات على مسؤولية الدولة يف ضباية اؼبواطنيُت انعكاسات السلبية للم

 

 

 

 

 

 

                                                 
 لوكالة الوطنية لتقنيُت اؼبواصالت  2017أنظر التقرير السنوي ؿ  10

https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/rapport_annuel_2017_va.pdf  
 اؼبتعلق دبحاربة العنف ضد النساء 103.13( بتنفيذ القانوف رقم 2018فرباير  22صادر يف  ) 1.18.19ظهَت شريف رقم  11

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.pdf  

  اؼبتعلق حبماية ابأشخاص الذاتيُت ذباه معاعبة اؼبعطيات 09.08قانوف   12
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8
%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC
%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%
A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A
E%D8%B5%D9%8A.docx  

 

و  18من النساء اؼبغربيات ما بُت  13.4%
 سنة تتعرضن للعنف اإللكًتوين. 64

التحرش اعبنسي يأيت على رأس قائمة أفعاؿ 
  %71.2العنف اإللكًتوين ب 

 من مرتكيب أفعاؿ العنف اإللكًتوين 28.3%
ىم أشخاص تعرفت عليهم الضحية عرب 

 اإلنًتنيت
النتائج األولية للبحث الوطني الثاني حوؿ انتشار العنف ضد 

 النساء بالمغرب

 اؼبخاطر اؼبرتبطة بابأمن فيما ىبص اػبدمات عرب اػبط
من ابأفراد فقط واعوف دبخاطر استعماؿ االنًتنيت  % 21.4

وليست لديهم أدوات الوقاية. وال يبارل مستعملو االنًتنيت اؼبغاربة 
 دبسائل أمن نظم اؼبعلوميات وضباية اؼبعطيات

%من ابأفراد أنفسهم من ـباطر االنًتنيت بأهنم  76وبمي قرابة  ال
 .هبهلوف وجود آليات اغبماية

ميع مؤشرات تكنولوجيات اؼبعلومات واالتصاؿ لدى ابأسر ذب" 2017التقرير السنوي 
 وكالة الوطنية لتقنيُت اؼبواصالتالوابأفراد" 

https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/rapport_annuel_2017_va.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
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اسة إذل صبع وربليل البيانات بشكل منتظم حوؿ العنف بواسطة اؼباجة يتبُت اغب ،لكل ما سبق
انتباه اعبميع إذل ىذه القضية، وإلقاء  إلثارةتكنولوجيا اؼبعلومات و اإلتصاؿ ضد النساء يف اؼبغرب 

وضع قاعدة مرجعية سبكن من تتبع و تقييم مدى تنفيذ مع الضوء على حقائق ىذا العنف، 
ربدد أوجو القصور يف استجابة الدولة ؽبذا باإلضافة إذل لقانونية اعبديدة و فعاليتها، اؼبقتضيات ا
و مفصلة للقوانُت والسياسات واػبدمات، مع  دقيقةمدى اغباجة إذل إصالحات  و إبرازالعنف، 

 مناصرة من أجلها.و الرباىُت مع وضع مقًتحات شاملة تستند إذل ابأدلة 

 ؟ىذا ما ىي أىداؼ البحث العملي

برنامج القضاء على العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصاؿ تشمل أىداؼ ىذه اؼبرحلة من 
 ما يلي:على ضد اؼبرأة يف اؼبغرب 

 ضد اؼبرأة يف اؼبغرب؛ االتصاؿقاعدة معرفية حوؿ العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و خلق  •
و برامج ضد اؼبرأة يف اؼبغرب يف مبادرات  االتصاؿإدراج قضايا العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و  و تشجيع دعم •

 ؛اإلجتماعي النوعالدولة بشأف العنف القائم و برامج  اؼبنظمات غَت اغبكومية و
ؼبعاعبة  لف الفاعلُت اػبواص،العمومية و ـبتاحمللية بُت اؼبنظمات غَت اغبكومية واعبهات الفاعلة ية عالقات النظمالتعزيز  •

 ضد اؼبرأة يف اؼبغرب بفعالية؛ االتصاؿالعنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و 

 يف ىذا البحث شركاؤنا
 7عملت منظمة "مرا" بشراكة مع 

منظمات غَت حكومية ؿبلية من 
ـبتلف أكباء البالد من أجل إقباز 

العنف بواسطة "العملي حوؿ -البحث
تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصاالت 

ىذه اعبمعيات  النساء يف اؼبغرب"ضد 
 ىي:

، صبعية أمل للمرأة و التنمية
 )اغباجب و ابأطلس اؼبتوسط(؛  

. فيدرالية رابطة حقوؽ النساء
 )ورزازات(؛ 

. صبعية النواة للمرأة و الطفل
  (شيشاوة)

 ، صبعية تفعيل اؼببادرات
 ؛ ()تازة و الشماؿ الشريف

صبعية التحدي للمساواة و 
 . )الدار البيضاء( اؼبواطنة

صبعية احملصحاص للتنمية 
العرائش و الشماؿ ) البشرية،
 (الغريب 
. صوت النساء اؼبغربيات صبعية

  )أكادير(

 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13القانوف رقم 

درىم، كل من قاـ  20.000إذل  2.000يعاقب باغببس من ستة أشهر إذل ثالث سنوات وغرامة من  -.447-1"الفصل 
عمدا، وبأي وسيلة دبا يف ذلك ابأنظمة اؼبعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقواؿ أو معلومات صادرة بشكل 

 وف موافقة أصحاهبا.خاص أو سري، د
يعاقب بنفس العقوبة، من قاـ عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده يف مكاف 

 خاص، دوف موافقتو.
درىم، كل من قاـ  20.000إذل  2.000يعاقب باغببس من سنة واحدة إذل ثالث سنوات وغرامة من  -.447-2"الفصل 

 ذلك ابأنظمة اؼبعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقواؿ شخص  أو صورتو، دوف موافقتو، أو قاـ ببث بأي وسيلة دبا يف
 أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد اؼبس باغبياة اػباصة لألشخاص أو التشهَت هبم."

درىم، إذا ارتكبت  50.000ذل إ 5.000يعاقب باغببس من سنة واحدة إذل طبس سنوات وغرامة من  -.447-3"الفصل 
يف حالة العود ويف حالة ارتكاب اعبريبة من طرؼ الزوج أو الطليق أو  447-2و447-1ابأفعاؿ اؼبنصوص عليها يف الفصلُت 

اػباطب أو أحد ابأصوؿ أو الكافل أو شخص لو والية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها 
 أو ضد قاصر.

يعترب مرتكبا عبريبة التحرش اعبنسي ويعاقب باغببس من شهر واحد إذل ستة أشهر وغرامة من  -.503-1-1فصل ال
 درىم أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت كل من أمعن يف مضايقة الغَت يف اغباالت التالية: 10.000إذل  2.000

 طبيعة جنسية أو بأغراض جنسية؛يف الفضاءات العمومية أو غَتىا، بأفعاؿ أو أقواؿ أو إشارات ذات 
 بواسطة رسائل مكتوبة أو ىاتفية أو إلكًتونية أو تسجيالت أو صور ذات طبيعة جنسية أو بأغراض جنسية.

تضاعف العقوبة إذا كاف مرتكب الفعل زميال يف العمل أو من ابأشخاص اؼبكلفُت حبفظ النظاـ وابأمن يف الفضاءات العمومية 
 أو غَتىا.

https://www.facebook.com/association.aml/
https://www.facebook.com/association.aml/
https://www.facebook.com/flddfouarzazate/
https://www.facebook.com/flddfouarzazate/
https://www.facebook.com/Anaouatasso-pour-femme-et-enfant-2237308723209890/
https://www.facebook.com/Anaouatasso-pour-femme-et-enfant-2237308723209890/
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
https://www.facebook.com/tafiil.moubadarat
https://www.facebook.com/AssociationTahadi/
https://www.facebook.com/AssociationTahadi/
https://www.facebook.com/associationmhashass/
https://www.facebook.com/associationmhashass/
http://www.avfma.org/
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 ضد اؼبرأة يف اؼبغرب كقضية غبقوؽ اإلنساف. االتصاؿتشجيع اغبوار العاـ حوؿ العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و  •

ضد النساء  بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و اإلتصاؿالعنف نوعية عن  واضحة صورةيهدؼ ىذا البحث بالتحديد إذل تطوير 
 اؼبغرب من خالؿ صبع اؼبعلومات حوؿ:ب

  ؛ليت تعاين منها النساء يف اؼبغرببواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و اإلتصاؿ االعنف أشكاؿ 
  االتصاؿ؛بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و العنف مرتكيب  عنحملات 
  االتصاؿ؛العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و أفعاؿ دمة الرتكاب اؼبستخابأساليب 
 ؛عواقب وآثار العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و اإلتصاؿ على النساء 
  ؛االتصاؿردود فعل ومقاومة النساء للعنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و 
  ؛االتصاؿيا اؼبعلومات و بواسطة تكنولوجلضحايا العنف فعل احمليط ابأسري و اؼبهٍت ردود 
  بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصاؿ؛خبصوص تبليغات ضحايا العنف  اعبهات الفاعلة اغبكوميةفعل ردود 
  بواسطة تكنولوجيا اذباه العنف  االجتماعية التواصلمنصات فعل مقدمي خدمات االتصاؿ و التواصل و ردود

 اؼبعلومات و االتصاؿ؛

-التي تم اعتمادىا في ىدا البحثمنهجية ما ىي ال
 العملي؟
 المنهجية 

سبحورت حوؿ  ،العملي متعدد ابأبعاد، لقاءات متنوعة-شكل ىذا البحث
بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات العنف ناجيات من النساء الاللقاءات الفردية مع 

نقاش ومقابالت الؾبموعات  . باإلضافة إذلومع مرتكيب ىذا العنف واالتصاؿ
، من سلطات عمومية وخواص معنيُت ـبتلفمعمقة وشبو مهيكلة مع 

باللغتُت العربية و  سعواباإلضافة إذل استطالع عرب اإلنًتنت مفتوح أماـ صبهور 
 .الفرنسية

أظباء  حبيث لن تطلبؾبهولة وسرية،  ا البحثيف ىذ كانت اؼبشاركة
أو أية معلومات تعريف شخصية أخرى. مت اعتماد فقط على  /اتاؼبشاركُت

بعض اؼبعطيات واؼبعلومات الديبوغرافية ابأساسية من قبيل السن التقرييب 
للمشاركُت/ات، النشاط اؼبهٍت ومكاف اإلقامة، بغرض تقييم تنوع اؼبشاركُت/ات 

 يتم تسجيل اؼبقابالت ومناقشات اجملموعة أو تسجيلها ما دلكوسبثيلهم.  
 الدفع للمشاركُت/ات مقابل مشاركتهم يف اللقاءات. أوبالفيديو. 

 حقيبة منهجيةمت اعتماد  ،ـبتلفة جهات 7يف العملي -من أجل إقباز البحث
 :مشلت 13توجيهية
 ؛و ابأىداؼ اؼبتوخاة منو، الربنامجطبيعة تعريف ب 

                                                 
 توجد اغبقيبة اؼبنهجية للبحث العملي علي الرابط التارل:  13

 https://mrawomen.ma/wp-
content/uploads/doc/Guide%20Arabe%20recherche%20action%20VFTIC%20site%20web.pdf  

 بالبحث العملي؟ما المقصود 
عبارة عن استقصاء ىو  العملي-البحث

 ةعملي مقاربةيتخذ  تشاركي،اجتماعي 
لتحديد وربليل اؼبشكالت، خلق اؼبعرفة، 

 اؼببادراتتطوير اغبلوؿ، وتصميم 
ـبتلف مشاركة فبا يتطلب . ةاالجتماعي

أفراد اجملتمع احمللي اؼبعنيُت مباشرة بالتغيَت 
 . العملي-البحثمراحل اؼبنشود يف صبيع 

بحث لل فابأمر إذف يتعلق بإسًتاتيجية
 دعم الديبقراطية هبدؼصالح لإلوعملية 

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Guide%20Arabe%20recherche%20action%20VFTIC%20site%20web.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Guide%20Arabe%20recherche%20action%20VFTIC%20site%20web.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Guide%20Arabe%20recherche%20action%20VFTIC%20site%20web.pdf
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  ؛لعنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و اإلتصاؿاؼبقصود باتعريف 
  ؛العملي-من ىذا البحث اؼبتوخىبأنشطة و اؼبتنوج صورة عن 
 مع أشخاص  العملي و اليت مشلت ؾبموعات نقاش و مقابالت معمقة و شبو مهيكلة-نهجية البحثدب تعريف

 ؛سعوامستهدفُت، باإلضافة إذل استطالع عرب اإلنًتنت مفتوح أماـ صبهور 
 اقًتاح تشجيعهم على العملي و أيضا -اإلسهاـ يف ىذا البحثمن أجل اؼبشاركة و  /اتقناع اؼبشاركُتاسًتاتيجيات إل

 ؛صوص ىذا البحث يف ؿبيطهنؼبعلومة خبا نشرأيضا، باإلضافة إذل حثهم على  مقابلتهمكن ؿبتملُت يبمشاركُت/ات 

 من اللقاء معها مع ربديد اغبد ابأدىن  ةإرشادات خبصوص ـبتلف الفئات اؼبطلوب اللقاء هبا و ابأىداؼ اؼبتوخا
  لعدد اؼبطلوب لقائهم حسب كل فئة.لوابأقصى 

 المحاور  
س  عرب اإلنًتنيت، باؼب استمارة خاصة أربع استمارات مفصلة و ـبصصة حسب كل فئة مستجوبة، باإلضافة إذلمت اعتماد 
 اعبنساينىذا العنف خبصوص بشكل مفتوح قدر اإلمكاف اللتقاط صبيع ما يبكن أف يربز و ما دل يكن متوقعا  صبيعها، صممت

  .ضمن السياؽ اؼبغريباؼبمارس بواسطة التكنولوجية 

 اؼبنهجية ـبتلف ابأشخاص اؼبستشارين الوسائل اؼبستعملة العدد اؼبطلوب 
 دليل اللقاءات الفردية )النساء( 20لقاءات إلى  10

 
 النساء ضحايا العنف اؼبمارس بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات

 و االتصاالت
 الرجاؿ/الفتياف الذين مارسوا عنفا بواسطة تكنولوجيا

 اؼبعلومات و االتصاالت

 مقابالت معمقة

 دليل اللقاءات الفردية )اؼبعتدين( 10لقاءات إلى  5

 دليل ؾبموعات النقاش  لقاءات 5
 

ؾبموعات النساء 
ؾبموعات ـبتلطة 
.)ؾبموعات الفتياف )إذا أمكن 

 مجموعات نقاش

دليل لقاءات الفردية مع أشخاص  10لقاءات إلى  5
  معنيُت

الشرطة 
النيابة العامة 
احملامُت 
)مهنيي الصحة )طبيب، ـبتص نفسي ، وما إذل ذلك 
 التعليم )إدارة، عبن، مسؤولُت  من داخل مؤسسات

 خاليا...(
)...شركات االتصاالت )اتصاالت اؼبغرب، أورونج، إنوي 
)...،وسائط التواصل اإلجتماعي )فايسبوؾ، تويًت 

لقاءات مع ممثلي السلطات 
العمومية و مقدمي خدمات 

اإلتصاؿ و التواصل مع بعض 
 المهنيين المعنيين بهذا العنف

مباذج   MRAسوؼ تصوغ منظمة  غير محدد
 .عرب اإلنًتنت  االستمارات من أجل اؼبس 

نشكر اؼبنظمات غَت اغبكومية الشريكة 
على نشر االستمارات اؼبخصصة للمس  

 .عرب االنًتنيت على أوسع نطاؽ

اؼبنظمات غَت اغبكومية 
النساء الضحايا 
 الرجاؿ/الفتياف الذين مارسوا عنفا بواسطة تكنولوجيا

 اؼبعلومات و االتصاالت
احملامُت 

 استطالع عبر اإلنترنيت
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مفتوحة ومغلقة. تنوعت ما بُت أسئلة  ،سؤاال 40 االستماراتضمت 
 :إذل صبيعها هتدؼوكانت 
  بواسطة الجنساني المرتكب العنف النساء مع  تجاربالتقاط

 من خالؿ التعرؼ على: التكنولوجيا
 ؛شخصية اؼبعتدي 
 ؛التكنولوجيا اؼبستخدمة الوسائل 
  ؛و مضامُت الرسائلؿبتوى 
  ؛و ابأفعاؿ اؼبرتكبةالسلوكيات 
 ىدا العنف؛ العنف اؼبدة الزمنية لوقوع 
 وثَتة التعرض ؽبدا العنف× 
  ؛لعنفاليت يطوؽبا ىذا ااؼبدة اإلصبالية 
 بواسطة بالعنف  يف اعبياة الفعلية مرتبطة أفعاؿ أخرى

 ؛اإلنًتنت
  المرتكب  العنف الجنساني انعكاسات وتأثيراتتوثيق

 على الضحية. بواسطة التكنولوجيا
  النساء مختلف ردود فعلالتعرؼ على. 
  من المحيط الشخصي و المهني  تجاوبتوثيق كيفية

 خالؿ:
  ؛أـ ال عن ىذا العنفربدثت كانت اؼبرأة إذا  ما 
 ؛ابأسباب خلف ربدثها أو عدمو 
 ؛ؿبيطها استجابة 
  ؛ىذه استجابتهمنتائج 
  ؛اإلستجاباتاؼبرأة عن ىذه مدى رضا 
 كدعم و كجواب من طرؼ ؿبيطها؟اؼبرأة   ترغبو ام 

  منصات التواصل  و الفاعلين العموميين تجاوبتوثيق كيفية
 : من خالؿ وشركات اإلتصاؿ و التواصل االجتماعي
  أـ ال عن ىذا العنف؛ كانت اؼبرأة قد بلغتإذا  ما 
  ؛أو عدمو تبليغهاابأسباب خلف 
 ؛استجاباهتم 
  ؛ىذه استجاباهتمنتائج 
  ؛اإلستجاباتاؼبرأة عن ىذه مدى رضا 
 ؟ هماؼبرأة كجواب من ترغبو ام 

مارس  31إذل  2019يناير  18من  أقبز اؼبس  اإللكًتوين
واسعة مت التعريف بو الشاركة اؼبمن نفس السنة، من أجل 

اليت ، سواء صفحات وسائل التواصل االجتماعي باعتماد
ا، واؼبنظمات غَت اغبكومية الشريكة ؽبأتديرىا منظمة إمرأة 

اؼبس   خبصوص ىذاوكما مت تنظيم إعالنات دورية 
إرساؿ رابط االستبياف  )متاإللكًتوين عرب الربيد اإللكًتوين، 

منظمة غَت حكومية ؿبلية ونشطاء  2000إذل أزيد من 
 . (وشخصيات عامة /اتوصحفيُت /اتوؿبامُت

 عرؼ ىذا اؼبس  اإللكًتوين و البحث بشكل عاـ تغطية
، قمنا بتصميم وتوزيع مطوية من كما. إعالمية واسعة
العملي  -البحثلتشجيع على اؼبشاركة يف لصفحة واحدة 

اعبمعيات احمللية اؼبشاركة يف ىذا و اليت سهرت ، ككل
يف أماكن اسًتاتيجية من قبيل اؼبعاىد و ها توزيععلى اؼبس  

الكليات و الثانويات و اؼبعامل و غَتىا من ابأماكن حيث 
 لنساء و الفتيات.يبكن أف تتواجد ا

نسخة االستبياف باللغة العربية متوفرة على الرابط التارل:  
https://mrawomen.ma/wp-
content/uploads/doc/TFVAW_Moro
cco_MRA_Arabic.pdf  

 الرابط التارل:  و باللغة الفرنسية على
https://mrawomen.ma/wp-
content/uploads/doc/TFVAW_Moro
cco_MRA_French.pdf. 

  Survey Monkey:  اؼبس  اإللكًتوين بواسطة

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/TFVAW_Morocco_MRA_Arabic.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/TFVAW_Morocco_MRA_Arabic.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/TFVAW_Morocco_MRA_Arabic.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/TFVAW_Morocco_MRA_Arabic.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/TFVAW_Morocco_MRA_French.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/TFVAW_Morocco_MRA_French.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/TFVAW_Morocco_MRA_French.pdf
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 األنشطة والخط الزمني  

 

 

  الوطٍت أيضا و الدورل اؼبستوى على اإلجتماعي  النوع على القائم التكنولوجيا بواسطة العنف حوؿ اؼبتوفرة الدراسات -القوانُت -الوثائق ـبتلف ذبميع•
 العملي البحث يف عليها الًتكيز هبب اليت للمجاالت العريضة اػبطوط وضع أجل من الربنامج يف الشريكة حكومية الغَت اعبمعيات نظمتها مناطق 7 مستوى على أولية تشاورية لقاءات•

 .يشملها أف هبب اليت اعبهات و اسًتاتيجياتو ربديد و

 2018أكتوبر -شتنبر

 :منظمات غَت حكومية ؿبلية من أجل 7بشراكة مع " ؾباؿ مفتوح"تنظيم ورشة عمل وطنية •
 تشارؾ و وتبادؿ اػبربات انطالقا من نتائج اؼبشاورات احمللية•

 وضع اسًتاتيجية البحث العملي و اؼبنهجية اليت سيتم اعتمادىا•

  2018نونبر 

 .استمارات للبحث مع صياغة اؼبس  اإللكًتوين 4بلورة •
ات وسبل إقناعهم باؼبشاركة، وتقنيات /العملي، دبا يف ذلك اؼببادئ التوجيهية واؼبعايَت لتحديد اؼبشاركُت-إعداد حزمة حبث كاملة تشمل ابأىداؼ وابأنشطة واإلطار اؼبنهجي للبحث•

 .  تسيَت اؼبقابالت واجملموعات النقاش
 .العملي من خالؿ الربيد اإللكًتوين و وسائل التواصل االجتماعي -إعطاء انطالقة البحث•
ات غَت اغبكومية يف صبيع أكباء اؼبغرب نظمإعالف انطالقة االستطالع عرب اإلنًتنت على نطاؽ واسع عرب الربيد اإللكًتوين ووسائل التواصل االجتماعي و توزيع اؼبلصقات من طرؼ اؼب•

 .مع إعالف عرب الصحافة

  2018دجنبر 

صبعيات ؿبلية متعاونة  8عضًوا و عضوة مت اختيارىم من طرؼ اؼبنظمات الغَت حكومية السبعة الشريكة ابأساسية يف الربنامج باإلضافة إذل  44تنظيم حلقات عمل تدريبية لػفائدة •
 .إضافية و ىم ابأعضاء الذين أشرفوا على تنظيم اؼبقابالت و تسيَت ؾبموعات اؼبناقشة اعبماعية

ات من /وجيو دعوة للمستفيدينع تإطالؽ ضبلة واسعة و مكثفة يف ـبتلف مناطق تنظيم البحث العملي من أجل ضماف مشاركة كبَتة، باعتماد نشرات إعالنية، مطويات وملصقات، م•
فية واؼبراكز النسائية و التعاونيات اؼبتواجدة ضابرامج اؼبنظمات غَت اغبكومية، و اعتماد وسائل التواصل االجتماعي، وزيارة اؼبدارس واعبامعات، والتواصل مع اؼبنظمات غَت اغبكومية اإل

 .يف ؿبيط اعبمعيات اؼبشرفة على البحث العملي
 .العملية -إجراء البحوث•
 .تنظيم تقييم نصف مرحلي•

   2019مارس  – 2018دجنبر 

 .العمل-صياغة ىيكل تقارير حبوث•
 .ذبميع تقارير ـبتلف اعبمعيات اؼبشرفة على أقباز البحوث العملية•
 .  استخراج و ربليل النتائج من تقارير البحوث•
 .عرب اإلنًتنت وربليلها باعتماد أدوات خاصة للتحليل متوفرة على نفس اؼبنصة SurveyMonkeyذبمع البيانات احملصلة من استطالع •
 الصياغة ابأولية لتقرير البحث العملي•

   2019يوليوز  -ابريل

 وضع اللمسات ابأخَتة على التقرير النهائي للبحث العملي•

 2019شتنبر 
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الطاقم الذي أنجز البحث العملي  

 
 العملي-المناطق التي شملها البحث 

 
توجد  حيثتشَت إذل مواقع البحث ابأساسية السبعة  النقاط الزرقاءالعمل اؼبيدانية. -توض  اػبريطة أعاله اؼبواقع اؼبختلفة اليت أجريت فيها أحباث

 الشريكة )العرائش، الدار البيضاء، أكادير، شيشاوا، ورزازات، اغباجب وتازة. غَتغبكوميةالاؼبنظمات 
 . سواء من طرؼ نفس اعبمعيات أو صبعيات أخرى انضمت للبحث إذل مواقع إضافية مت إجراء فيها أنشطة حبثية النقاط اغبمراءتشَت 

 وقرية يف مناطق ـبتلفة من البالد.مدينة وبلدة  39يف اجملموع، أجريت اؼبقابالت واؼبناقشات اعبماعية يف 
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 14اللقاءات و األشخاص المستجوبوف  

العملي متعدد ابأبعاد، لقاءات متنوعة، سبحورت حوؿ اللقاءات الفردية مع النساء الناجيات من العنف -شكل ىذا البحث
إذل ؾبموعات النقاش و مقابالت معمقة و شبو  و مع مرتكيب ىذا العنف. باإلضافةبواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصاؿ 

 و صل.مهيكلة مع ـبتلف معنيُت من سلطات عمومية و خواص، باإلضافة إذل استطالع عرب اإلنًتنت مفتوح أماـ صبهور واسع
 .مشارؾ و مشاركة 1794إذل اؼبشاركة  عدد

كانت اؼبشاركة يف ىذا البحث ؾبهولة وسرية، حبيث لن تطلب أظباء اؼبشاركُت/ات أو أية معلومات تعريف شخصية أخرى. مت 
اعتماد فقط على بعض اؼبعطيات و اؼبعلومات الديبوغرافية ابأساسية من قبيل السن التقرييب للمشاركُت/ات، النشاط اؼبهٍت ومكاف 

اركُت/ات وسبثيلهم. كما دل يتم تسجيل اؼبقابالت ومناقشات اجملموعة أو تسجيلها بالفيديو. أو اإلقامة، بغرض تقييم تنوع اؼبش
 الدفع للمشاركُت/ات مقابل مشاركتهم يف اللقاءات.

 الشكل التارل:ؾبموع اللقاءات كاف على 

 
 

 

 

 

  
                                                 

14
 يبكن االطالع على اؼبعطيات التفصيلية عن ـبتلف اللقاءات ضمن ملحقات ىذا التقرير 

العملي العنف -البحث
بواسطة التكنولوجيا 
 القائم على النوع  

مشارؾ و  1794
 مشاركة

استطالع عرب 
 171:اإلنًتنيت

 مشارؾ و مشاركة

: ؾبموعات نقاش
مشارؾ و  1371

 مشاركة

لقاءات فردية مع 
:  النساء الناجيات

 امرأة 148

لقاءات مع الفاعلُت 
 مشارؾ 50: العموميُت

لقاءات فردية مع 
رجل 44: اؼبعتدين  

لقاءات مع مقدمي 
خدمات اإلتصاؿ و 

 مشاركُت 10:التواصل
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 اللقاءات الفردية مع النساء 
 

 

 

 

 
  

 النساء ضحايا العنف الممارس بواسطة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالتالقاءات الفردية مع 
 امرأة 148 

 التنوع الجغرافي
 ،أكادير، تزنيت، تارودانت، انزكاف

 أيت ملوؿ، شتوكة أيت باىا

 تازة، مطماطة، تاىلة، حد مسيلة، واد
 امليل، أكزنابة اعبنوبية، اكنوؿ، باب برد

شيشاوة، سيدي ؿبمد دارل 

العرائش 

اغباجب، اؼبهاية، بودربالة 

الدار البيضاء، نواحي احملمدية 
ورزازات و النواحي 

 خصائص 
 النساء اؼبستفيدات من برامج اعبمعيات و

 اؼبراكز و التعاونيات؛

تلميذات أو طالبات يف الثانويات و الكليات 

موظفات، مستخدمات 

عاطالت عن العمل 
صبعويات، و مستمعات دبراكز اإلستماع 

ربات بيوت 

 عامالت نظافة، عامالت زراعة، عامالت
 منزليات ، عامالت زراعيات، عامالت باؼبقاىي

  ،نساء متزوجات، عازبات، مطلقات
 ـبطوبات

 تاجرات مستقال، بائعات متجوالت، مهن
 حرة

أستاذات 

حالقات، خياطات 
ؿباميات 

 فبرضات 

 
 

 :السن
تراوح سن النساء الناجيات 
اؼبشاركات يف ىذا البحث ما 

 بُت 

 سنة  54و  18

 استهدفت اللقاءات الفردية ـبتلف النساء اللوايت سبق أف عايشن ذبربة أو ذبارب
من العنف اؼبمارس بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ، وكاف اؽبدؼ من ىذه 
اللقاء ىو التعرؼ بشكل مباشر على الفئات اللوايت تتعرضن ؽبذا العنف وكيفية 

والوسائل اليت اؼبندرجة ضمنو ابأفعاؿ مع االضطالع أكثر على طبيعة  ،تعاملهن معو
إزاء ىذا  هنباإلضافة إذل معرفة طبيعة ردود فعلو ابأضرار الناذبة عنو يتم اعتمادىا 

 من اعبهات اليت تلجأف إليها العنف و طبيعة الردود و ابأجوبة اليت تتلقينها 
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 مجموعات المناقشة 
 

 

 

 

 

 

 :  مجموعات النقاش 
 مشارؾ و مشاركة 1371 لقاء بمجموع 47

 التنوع الجغرافي 
أكادير 

 ،تازة، مطماطة، تاىلة، أكزنابة اعبنوبية، اكنوؿ 
 ،شيشاوة، سيدي ؿبمد دارل، صباعة سيدي بوزيد

 صباعة مزودة

العرائش، القصر الكبَت 
اغباجب، اؼبهاية، بودربالة، تيمحظيت، مكناس 
الدار البيضاء 

ورزازات، صباعة سكورة، صباعة ترميكت 

 خصائص 
تالميذ و تلميذات 

طلبة و طالبات 
 مستفيدي و مستفيذات من برامج اعبمعيات

 و اؼبراكز و التعاونيات

 مستمعات و نشيطات و مؤطرات يف
 اعبمعيات و اؼبراكز

زبناء ـبادع اإلنًتنيت 

ين/ين و مستخدمات/موظفات 
ربات بيوت 

عامالت باعبنس 

عامالت مزارعات 

عامالت منزليات 

موظفُت و موظفات باؼبؤسسات التعليمية 
 حرفيات 

خياطات 

ربات بيوت 

ات صباعيُت/مستشارين 

 :السن
تراوح سن النساء، الفتيات، 
الفتياف و الرجاؿ  اؼبشاركات و 
اؼبشاركُت يف ؾبموعات النقاش ما 

سنة 68و 9: بُت  

 .النقاشمجموعات 

 :مشلت ىذه مقابالت و اللقاءات نقاشات صباعية
االتصاالت ضد النساء، أو نساء دل بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و نساء عايشن ذبربة العنف 

 يتعرضن ؽبذا العنف.
 و الطلبة باإلضافة  ؾبموعات ـبتلطة من فتياف و فتيات خاصة فئات التالميذ

و الرجاؿ الذين سبق ؽبم أف مارسوا سلوكا أو أكثر من السلوكيات اؼبندرجة  الفتياف
ضمن ىذا النوع من العنف من أجل مناقشة أساسا دوافعهم و مدى درايتهم بالقوانُت 

 الزاجرة ؽبذا النوع من العنف 

من أجل تنظيم اللقاءات مت اعتماد ؾبموعة متنوعة من اؼبقرات من قبيل مقرات 
ور الطالب و الطالبة، مكاتب احملامُت و ابأطباء، يف اؼبستشفيات، اعبمعيات، د

 بصالونات اغبالقة، دبنازؿ بعض النساء، باؼبراكز التابعة للتعاوف الوطٍت



 87 من - 23 - صفحة

 اللقاءات الفردية مع مرتكبي العنف 
 

 

 

 
 

 

 
  

تكنولوجيا اللقاءات الفردية مع مرتكبي العنف بواسطة 
 :  المعلومات و االتصاالت

 مشارؾ  44

 التنوع الجغرافي 
أكادير، تزنيت، إنزكاف 

 ،تازة 
شيشاوة، صباعة مزودة 
العرائش، قرية العوامرة 
 ،اغباجب، بودربالة 

الدار البيضاء. 

 خصائص 
أو طلبة بالثانويات أو باعبامعات/تالميذ و. 

 مستفيدي برامج اعبمعيات 
عاطلُت عن العمل 
(ذبارة، اػبياطة، الفالحة.)أصحاب مهن حرة 
موظفُت إداريُت و مستخدمن 

مستشارين و عاملُت باعبماعات 
عاملُت بالتجارة، عاملُت بالفالحة 
خياط 
مزارعُت 

مهندس 
مستشار صباعي 
ضابط شرطة 

 :السن
تراوح سن الفتياف و الرجاؿ و 

اؼبشاركُت يف اللقاءات الفردية ما  
 سنة 54و 18بُت 

الرجاؿ/الفتياف الذين مارسوا عنفا بواسطة تكنولوجيا استهدفت 
من أجل التعرؼ أكثر على دوافع مرتكيب ىذا  االتصاالتاؼبعلومات و 

النوع من العنف و الوسائل اليت يعتمدوهنا من أجل ذلك و مدى 
 معرفتهم بالقوانُت اليت ذبـر ىذا النوع من العنف
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اللقاءات المعمقة مع السلطات العمومية  
 وفاعلين خواص

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 اللقاءات الفردية مع مختلف المصالح العمومية و القاعلين الخواص
 مشارؾ و مشاركة  50

 التنوع الجغرافي 
أكادير، تزنيت، تارودانت 

تازة، تاىلة، جرسيف، حد امسيلة، واد امليل 
شيشاوة، مراكش 

 ،العرائش 
 اغباجب، مكناس، أزرو 

الدار البيضاء. 
ورزازات 

 خصائص 
الصحة و احملكمة، الشرطة ، مساعدات اجتماعيات بالدرؾ. 
الدرؾ 

 الشرطة 

وكالء اؼبلك و نواهبم   

أطباء و متخصصُت نفسانيُت  

ؿبامُت 
صحفيُت  

عاملُت بوزارة الًتبية الوطنية 

عاملُت باؼبستشفيات  

عاملُت باإلغاثة اؼبدنية 

اللقاءات مع مختلف الفاعلين 
 العموميين

 :تشمل
السلطات العمومية من مصاحل ابأمن  فبثلي

والنيابة العامة واحملكمة واؼبستشفيات وقطاع 
 التعليم 

 بعض الفاعلُت اػبواص من قبيل احملامُت
 وابأطباء اػبواص.

كاف اؽبدؼ من اللقاء معهم ىو التعلم من، ذبارهبم 
العنف بواسطة اؼبباشرة يف العمل مع النساء ضحايا 

، على طبيعة النوعالتكنولوجيا القائم على 
اإلجراءات اليت يقوموف هبا عند عبوء الضحية إليهم 

 وطبيعة القوانُت واليت يعتمدوف عليها 
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االتصاؿ و  شركاتاللقاءات الفردية مع   
 التواصل

 
 
 
 

 
 

   
  

 اللقاءات الفردية مع مقدمي خدمات اإلتصاؿ و التواصل
 مشارؾ و مشاركة 10 

 إنوي

 تازة*  العرائش*

 اتصاالت المغرب

  العرائش* الحاجب*
 تازة*  مراكش*

 أورنج

 مراكش* العرائش*
 شيشاوة*

"أورنج" و وانا   أو )اتصاالت اؼبغرب، ميدي تيليكـو 
 ."إنوي"(أو كوربوريت 

ىو التعرؼ على رأيهم هبذا كاف اؽبدؼ من اللقاء معهم 
اؼبوضوع، إجراءاهتم و قوانينهم، و طبيعة إجابتهم عن 

بواسطة تكنولوجيا العنف الشكايات اليت يتلقوىا خبصوص 
 .اؼبعلومات و االتصاالت ضد النساء
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 SurveyMonkey االستطالع عبر اإلنترنيت:  
 

       

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 التمثيلية الجغرافية
انعكس التنوع اعبغرايف يف االستطالع عرب 

٪ من مدينة كبَتة، 34.59 ب:اإلنًتنت، 
٪ من مدينة متوسطة اغبجم، 17.61و
٪ من 10.06٪ من بلدة صغَتة ، و 37.74و

 اؼبناطق الريفية.

 العمريالتنوع 
عكس اجمليبوف على االستبياف 
عرب اإلنًتنت تنوًعا واسًعا يف 

أعمار النساء الالئي عانُت من 
 التكنولوجيا اليت سهلت العنف.

 النشاط المهني
عكس اجمليبوف على االستبياف 

عن ؾبموعة متنوعة عرب اإلنًتنت 
تاجرة،  منمن ابأنشطة اؼبهنية.

أستاذة، تلميذة، مستخدمة، 
 مستشارة، مستمعة إذل غَتىا. 
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 تحديات البحث العملي 

لمشاركات يف اؼبقابالت أو لالنساء  إقناعدل تواجو اؼبنظمات الشريكة ربديات كبَتة يف 
ابأخرى ؽبذه ربامج النساء أو الرجاؿ الذين يشاركوف يف ال خاصة. ؾبموعات النقاش

على دراية بعمل اؼبنظمة ولديهم عالقة ثقة سابقة مع  فهماؼبنظمات، وبالتارل 
-باؼبشاركة يف البحثالنساء  ، "كاف من السهل إقناعأخرى حاالت يفأعضائها. 
اؼبعلومات و االتصاؿ، و رغنب يف تكنولوجيا  بواسطةضحايا للعنف  نك  نالعملي بأهن
 حوؿ ىذا اؼبوضوع."يات خر ابأ معتقاسم ذبارهبن  واؼبسانبة 

النساء على االنفتاح والتحدث حبرية عن العنف الذي عانُت  إلقناع ربدياتمت تسجيل 
إما بأهنن كن خائفات من اكتشاؼ اعبماعية،  تخصوصا أثناء إجراء اللقاءا منو،

أو الصور الشخصية  التحرش"اعبنس أو  العتبارىنأو  نجلهػبأو ؽبذا ابأمر، اآلخرين 
أف  ، علمانها بصوت عاؿ  ع التحدثغَت الالئقة". مواضيع غَت أخالقية وهبب عدـ ال

 .ذبارهبم الشخصيةاغبديث عن ع بشكل عاـ وليس ن اؼبوضو ناقشت اتعل اؼبشاركبشكل هبكانت مصممة ؾبموعات النقاش  

يف اؼبقابل مت تسجيل العديد من الصعوبات من أجل تنظيم مقابالت مع السلطات 
على إذف اغبصوؿ ، حبيث كاف ابأمر يتطلب كالشرطة والدرؾ ونيابة التعليم...( العمومية )

الًتخيصات اؼبكتوبة  مكتوب مسبق من اإلدارات اؼبركزية لكل قطاع. وللحصوؿ على ىذه 
كاف ابأمر يتطلب وضع طلب خاص وانتظار اعبواب الذي أستغرؽ يف بعض اغباالت أزيد 
من اؼبدة اؼبخصصة ؽبذا البحث. جل اللقاءات اليت مت تنظيمها كانت بفضل العالقات 

 الشخصية أو اؼبهنية مع اؼبنظمة.

صاؿ والتواصل حبيث دل نفس ابأمر مت تسجيلو يف طلب اللقاءات مع مقدمي خدمات االت
لقاءات يف ـبتلف اؼبناطق، ومن أجل ىذه اللقاءات العشر مت  10نتمكن من تنظيم سوى 

 اعتماد العالقات اػباصة بابأساس.

 العملي-تأثير البحث 
العنف صبع اؼبعلومات حوؿ ذبارب النساء مع  ىو العملياؽبدؼ ابأساسي من البحث  كاف

 استجابات القطاعُت العاـ واػباص،وكيفية االجتماعي بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع 
سجلت نتائج و انعكاسات اؼبنظمات غَت اغبكومية الشريكة غَت أف  لتبليغات النساء.

 العملي من قبيل:-إهبابية، فورية وملموسة للبحث
 العنف بواسطة تكنولوجيا  أفعاؿ توفَت فرصة للنساء للتحدث بأوؿ مرة عن

 ؛اعانوا منه اؼبعلومات واالتصاؿ اليت
  بُت العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع الوعي بشأف تسجيل زيادة يف

 الرئيسيُت؛ ـبتلف اؼبعنيُتالنساء 

النساء كن متحفظات يف 
التصري  عن العنف اؼبمارس 
عليهن بواسطة تكنولوجيا 
االتصاؿ واؼبعلومات خاصة يف 
إطار اللقاءات اعبماعية فمنهن 
من صرحت باف إحدى 
صديقاهتا من تعرضت للعنف 
بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات 

ومنهن من طلبت  واالتصاؿ
 اغبوار على انفراد

 عن إحدى اعبمعيات اليت أقبزت
 البحث

العموميُت اعلُت فللبالنسبة 
وافقوا على اؼبشاركة ىم  الذين
 ـبتلفنشتغل معهم يف  الذين

  .ابأخرىبرامج اعبمعية 
عن إحدى اعبمعيات اليت أشرفت 

 على البحث

حضرت سيدتُت بعد إجراء اللقاءات 
للجمعية قصد التعرؼ أكثر على 

اؼبساطر القانونية اؼبتبعة لتقدًن شكاية 
ا للعنف والتهديد بواسطة متعرضهب

 وسائل االتصاؿ وتكنولوجيا 
عن إحدى اعبمعيات اليت أقبزت 

 -العملي-البحث

عن وكالة  مسئوؿ وساطة اعتمدنا
نعرفو  إحدى شركات االتصاؿ،

ىو من سهل لنا بشكل شخصي 
 اللقاءات 

إحدى اعبمعيات اليت أقبزت  عن
 -العملي-البحث
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  العنف بواسطة التكنولوجيا تشجيع النساء على طلب اؼبساعدة يف حاالت
 ؛االجتماعيالقائم على النوع 

  حث الرجاؿ على التفكَت يف سلوكهم وتعديلو؛ 
  العنف إجراءاهتا ؼبعاعبة  تعديلحث اعبهات الفاعلة العامة على البدء يف

 .االجتماعيبواسطة التكنولوجيا القائم على النوع 

دل تكن ؽبن أو يف اؼبقابالت واؼبناقشات اعبماعية  /اتالغالبية العظمى من اؼبشاركُت
ذبـر ىذا النوع من العنف؛ يتضمن مقتضيات  103-13القانوف ؽبم دراية بكوف 

ركزت  واللقاءات اليت عرفها البحث العملي، وبالرغم من كوهنا احملادثاتوبالتارل فإف 
على استنباط ذبارب النساء، إال أهنا وفرت أيًضا فرصة للمنظمات غَت اغبكومية لتقدًن 

  .103-13قاضيات اعبديدة اؼبتضمنة يف القانوف اؼبمعلومات عن 
اؼبنظمات غَت  الحظت، مع النساءواؼبناقشات اعبماعية اللقاءات الفردية  من خالؿ
 اغبكومية:
 النساء وتتبعهن للموضوع فيما بعد؛ حوؿ اؼبوضوع فيما بُت تزايد اغبديث 
 هنستخداميف كيفية ا سلوكهم عرب اإلنًتنت و أصب  النساء تتمعن أكثر يف 

 لهاتف؛ل
 لعقد حلقات عمل تدريبية حوؿ القوانُت من طرؼ النساء  طلباتتلقي ال

اعبديدة اؼبتعلقة بػالعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع وحوؿ كيفية 
 ضباية أنفسهم على اإلنًتنت؛

 اؼبشورة الفردية  ،على ابأقل ،، طلبت عشر نساءمباشرة بعد اللقاءات
 كنولوجيا القائم على النوعواؼبساعدة القانونية غباالت العنف بواسطة الت

  ؛اليت تعرضن ؽبااالجتماعي 
 لتلقي  صديقات ؽبنأحضرف شاركن يف اللقاءات،  العديد من النساء اللوايت

العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع جرائم بشأف و الدعم اؼبشورة 
 اليت عانُت منها؛

 السلطات احمللية خبصوص العنف بواسطة التكنولوجيا القائم ، قدمت أربع نساء على ابأقل شكاوى إذل إثر اللقاءات
  .االجتماعي على النوع

 خاليا العنفيف إحدى  مساعدة اجتماعية أكدت، الفاعلُت العموميُتمع  اللقاءات، ونتيجة للمشاركة يف ما سبقباإلضافة إذل 
 العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعبقة يف دمج ابأسئلة اؼبتعل سيشرعوفهنم أالتابعة ؼبستشفى إقليمي  ضد النساء
 .ضد النساءلعنف ا اؼبعتمد يف قضايامبوذجهم ، ضمن االجتماعي 

 

ؼبا علمتا أف ىذا العنف  امرأتُت
بعد اؼبشاركة يف اللقاءات ؾبـر 

 "اؼبعتدينأرادتا متابعة 
عن إحدى اعبمعيات اليت أقبزت 

 العملي-البحث

داخل اؼبؤسستُت التعليميتُت اليت مت 
تنظيم ؾبموعات النقاش هبما، و بعد 
هناية الورشات، جاءت بعض 
التلميذات اللوايت تعرضن ؽبذا العنف 
لطرح بعض ابأسئلة واالستفسارات 

 حوؿ ما يبكن فعلو.
عن إحدى اعبمعيات اليت أقبزت 

 -العملي-البحث

يف إحدى ؾبموعات اؼبناقشة 
اػباصة بالرجاؿ، "توصل 

 اؼبشاركوف إذل استنتاج مفاده أف
العنف بواسطة التكنولوجيا القائم 

سلوؾ غَت على النوع ىو 
أخالقي وأهنم سيغَتوف سلوكهم 
وتوعية أصدقائهم دبدى خطورة 
ىذه اعبريبة اليت يعاقب عليها 

 ".القانوف
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 المراحل المقبلة 

و عملية مع أدوات التوعية اسًتاتيجيات تطوير من أجل نتائج ىذا البحث يف اؼبراحل التالية من ىذه اؼببادرة، خاصًة  سيتم اعتماد
مناسبة لكل فئة من الفئات اليت مشلها البحث باإلضافة إذل التمكن من تسطَت اجملاالت ابأساسية اليت هبب اؼبناصرة من أجلها 

.بػالعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعإلصالح القوانُت واإلجراءات والسياسات واؼبمارسات اؼبتعلقة من قبيل اؼبناصرة 
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II. حليل النتائج:ت 
 
 

، أو أشخاًصا معروفُت كلياإما غرباء  فهم لضحايا. ا  اؽبوية من طرؼمعرويف كانوا ؾبهولُت و غَتالغالبية العظمى من اؼبعتدين  
اؼبعلومات ه تكنولوجيا الذي توفر  "ةوياؽبعدـ الكشف عن "أظباء مستعارة أو يعتمدوف على تطبيق للضحية لكنهم يتصرفوف ربت 

 .واالتصاؿ
أما بالنسبة للمعتدين أؼبعرويف اؽبوية من طرؼ الضحايا فهم يتنوعوف و زبتلف عالقاهتم بالضحية من عالقة شخصية إذل عالقة 

  عملية أو مهنية. مع احتالؿ ابأشخاص الذين تربطهم عالقة قريبة أو ضبيمية بالضحية صدارة اؼبعتدين اؼبعروفُت لدى الضحية.
 .التعرض ؽبذا العنف احتماؿمن غَت ت"شرعية أـ ال" ال حظ أف طبيعة العالقة اليت تربط الضحية باؼبعتدي كانت من اؼبال

 
 

53% 

14% 

8% 

6% 

4% 

4% 

3% 
2% 2% 1% 1% 1% 

1% 

0% 0% 

نوع العالقة ما بين المعتدين في جرائم العنف بواشطة تكنولوجيا 
 المعلومات و اإلتصاؿ بالضحايا

   61حبيب /صديق قريب 235مجهول  

 26زميل أو مسئول في المدرسة     33صديق افتراضي 

   16أحد أفراد العائلة    18آخر 

   10زوج سابق    15الزوج 

   6الجيران   9صديق سابق / زميل في العمل

  4خطيب    5صديق الزوج /أحد أفراد عائلة الزوج

 1صديق األب    2خطيب سابق 

 1محامي الضحية 

 حضرت يف إحدى الورشات التكوينية
على الئحة  يرقم ىاتف سجلت

، اغبضور اػباصة بالدورة التكوينية
باتصاالت ىاتفية بعدىا فوجئت 

أخد  شرطيورسائل نصية قصَتة من 
 .من الئحة اغبضور يرقم
 عن إحدى النساء اؼبشاركات يف البحت"

 من كاف المعتدي/المعتدوف؟
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أو  % 57عتدي ؾبهوؿ اؽبوية بت غالبية اؼبشاركات بكوف اؼبافقد أج اػبالصة مت التوصل إليها من خالؿ اؼبس  اإللكًتوين،نفس 
  % 30.58شخص ما على مواقع التواصل االجتماعية دوف ربديد ىويتو 

 

العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على للوقوع ضحايا أف النساء معرضات  ،من خالؿ ربديد ىوية اؼبعتدي العملي،-البحثبُت 
أية  ا بوتربطهالضحية و ال  ال تعرفو اؽبوية ا ؾبهوؿشخصقد يكوف أي  ،بغض النظر عن معرفتهم أـ ال باؼبعتدي ،االجتماعي النوع
 أو يف اؼبدرسةأو زميل  مسئوؿمن قبيل ابأصدقاء، الزوج، اػبطيب،  منها شخصا جد مقرب يكوفكما يبكن أف  .عالقة

 اخلالعمل...
أو العنف ىذا الرد على فإف النساء تواجهن وضعية جد صعبة من أجل ، غَت معروؼ/ؾبهوؿ ييف اغباالت اليت يكوف فيها اؼبعتد

)غالبية النساء  الشكوى بشكل عاـإجراءات و بالتارل ال تستطيع اللجوء للقانوف و متابعة ، توتمكن من إثبات ىويال تإذا  ،وقفو
 .(اللوايت وضعن شكاية باؼبوضوع كاف مآؽبا اغبفظ للجهل هبوية اؼبعتدي

 

ما ذكرتو  ىوية اؼبعتدين حسب
 من خالؿ اؼبس  اإللكًتوين النساء

 إجابة إحدى اؼبستجوبات من خالؿ اؼبس  اإللكًتوين

على  رلبإنشاء حساب  يتقاـ ؾبموعة من تالمذ
مع تعاليق  رلالفايسبوؾ وبدأو ينشروف صورا 

ـبلة باآلداب باإلضافة إذل السب والشتم الذي 
 ٍت.طال
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. يف كاف أزيد من شخص واحد  ،يف حالتهن ،أكدت العديد من الضحايا أف اؼبعتدي
 .معتدي 18إذل  وصل عدد اؼبعتدين تاالإحدى اغب

من ساعد اؼبعتدي ىم أشخاص مقربُت ؽبا و يف بعض اغباالت أف أكدت الضحايا 
، وىناؾ حالة حيث  أو جارىايف العمل، ها زميلأو ، امن قبيل "صديقاهت ثقتهاموضع 
 . العنفىم من ساعدوا والدىم يف ارتكاب ىذا ئها كاف أبنا

مشاركة الصور تنوعت اؼبساعدة اؼبقدمة للمعتدي من اؼبشاركة اؼبباشرة يف االعتداء إذل 
 .السرية أو الرسائل النصية السابقة مع اؼبعتدي

 
 

مرارًا وتكرارًا يف اؼبقابالت واؼبناقشات اعبماعية واالستطالع اليت برزت  الدوافع الرئيسية
دوافع  3سبحورت حوؿ  ،خلف ارتكاب اؼبعتدين بأفعاؿ العنف ىذهعرب اإلنًتنت 

 : رئيسية
 ؛دوافع جنسية .1
 ؛دوافع مالية .2
افع مرتبطة باػبالفات العائلية دو  .3

 .ابأسريةو 

التسلية و العديد من اؼبعتدين على أف الدافع الرئيسي ؽبم كاف ىو يف نفس الوقت أكد 
 أهنم ال يروف أي ضرر يف ذلك.

كاف اليت يرتكبها الزوج،  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع غالبية حاالت يف 
الرغبة يف إجبار الزوجة على اؼبوافقة على طلب تعدد الزوجات أو اغبصوؿ  ىي الدوافع

 حضانة ابأطفاؿ.أو اغبصوؿ على اؼبستحقات اؼبالية ذبنب دفع مع على الطالؽ 

ضحية، عائلية للالرغبة يف التسبب يف مشاكل  :ابأخرى اليت مت ذكرىا الدوافعمن بُت 
، منع الضحية أو من ؾبرد اإلحساس بعدـ ذباوب الضحيةاالنتقاـ من الرفض الفعلي 

العنف مشلت حالتاف من كما من الدخوؿ يف عالقة مع شخص آخر أو الزواج منو.  
بواسطة التكنولوجيا القائم على 

كاف العمل عرقلة ميف النوع 
جهود الضحية يف مكافحة 

 الفساد.

من بُت اؼبالحظات اؼبستخلصة من ـبتلف اللقاءات أف ردة فعل الضحية 
يعتربىا اؼبعتدين دافعا وراء سباديهم يف أفعاؿ العنف أو تفاقمو  ذاهتاحبد 

ىناؾ من اعترب ذباىل الضحية لرسائلو دبثابة ربدي لو و بالتارل أصب  

ي عندما  أحد التالميذ سرؽ ىاتف
لًتبية البدنية وبدأ احصة كنت يف 

بإرساؿ رسائل ذات مضامُت جنسية 
وأخرى ربمل السب والقذؼ و 

زمياليت ألفاظ غَت الئقة لكل 
ألساتذة اؼبوجودة أرقامهم باؽباتف لو 

عرب  حسايب إذلدخل كما وأيضا  
و صور  يأخذ صور و الفايسبوؾ 

و قاـ باؽباتف  اؼبتواجدة زمياليت
 بنشرىا.

 دوافع و أىداؼ المعتدين؟ما ىي 

إرساؿ بوقاموا  يىاتف ارقأخ و أـ زوجي س
رسائل نصية ذات ؿبتوى جنسي بأحد 
ابأشخاص الدين يقطنوف يف نفس الدوار 

هتمة رل تلفيق أعيش فيو، هبدؼ الذي 
و سبكُت زوجي من اغبصوؿ اػبيانة الزوجية 
 مستحقات اأية  دوف أداءعلى الطالؽ 

 ت صوري و أعطتهاذصديقيت أخ
بأحد ابأشخاص. فبدا يتصل يب 
وىبربين انو يتوفر على صوري واف 
أرادت أف يبسحها البد أف أعطيو 

درىم ومالقاتو يف  2000مبلغ 
 اغبديقة،.

تواصل مع أحد اؼبعارؼ أكنت 
ب وأحل علي آ الواتسعرب 
ويريد  ٍتلكونو وبب يصور  بإرساؿ
حصولو على  بعدلكن  يب.الزواج 

الصور بدأ باالبتزاز والتهديد 
عرب االنًتنيت إذا دل  يبنشر صور 

اػبضوع و مبلغ من اؼباؿ  لو رسلأ
 لرغباتو اعبنسية

منك عالقة جنسية مقابل تسجيلك  أريد
 باعبامع
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دبثابة  أيضاأكثر إغباحا يف اتصاالتو و هتديداتو. و ىناؾ من اعترب تبليغ الضحية عنو 
الذي بلغ  االعتداءربدي لو و استفزاز لو فبا جعلو هبيب على ردت فعلها باؼبزيد من 

 الفعلي االعتداءأحيانا 

مسؤولية التعرض للعنف بواسطة  فمن اؼبالحظ أيضا أف العديد من اؼبشاركات اختصر 
التكنولوجيا إذل طريقة تصرؼ الفتيات و طريقة لباسهن و استعماؽبن اؼبفرط للهاتف 

 الذكي

 

 

 

 
 

 
  

 دوافع جنسية

 التهديد من أجل عالقة جنسية*  استغالؿ جنسي* الضغط من أجل عالقة جنسية•
 اإلرغاـ على اإلستمرار يف العالقة* اإلبتزاز من أجل عالقة جنسية*  التحرش اعبنسي•

 دوافع مالية
 النصب و اإلحتياؿ*  التهديد من أجل اؼباؿ*  اإلبتزاز و طلب اؼباؿ•

 اإلنتقاـ

 نشر ابأكاديب*  التخويف* اإلستفزاز*         تشويو و اإلساءة للسمعة•
 اؼبنع من اإلرتباط بشخص أخر*  تقييد اغبرية*   خلق مشاكل عائلية•

خالفات عائلية و 
 أسرية

 السيطرة و التحكم*  أسقاط اغبضانة * خلق مشاكل عائلية* استقطاب ابأبناء•
 للمتابعة باػبيانة و التمكن من الطالؽ مع التهرب من اؼبستحقات*  من أجل اإلذف بالتعدد•
 اإلبتزاز للتنازؿ على النفقة و باقي اؼبستحقات*  تشويو ظبعة الزوج لدفع الزوج عن التخلي عنها•

 اإلزعاج و التسلية
 اإلستفزاز*    التسلية *    اإلزعاج•

 اإلجتماعي التكنولوجيا القائم على النوعالعنف بواسطة لف أفعاؿ خجدوؿ تلخيصي بأىم الدوافع 

 جابات النساء عن دوافع اؼبعتدين من خالؿ اؼبس  اإللكًتوينمبوذج إل

 الفتيات أصبحن اليفارقن اؽبواتف
السيلفي ىا البوساف ىا العرا  )ىا

 تصاورىم(ويصيفطو لدراري 
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العنف موجود يف  النوع من ىذا فبا يبُت أف . اتقنياهتباختالؼ أشكاؽبا و لعنف بواسطة التكنولوجيا لتعرضهن عن النساء  ربدثت

  االتصاؿ. اؼبعلومات و تنوع تكنولوجياتطور و  و يتنوع مع يتطور ،كل مكاف
 اؼبتواجدة عادتا يف أجهزة الكمبيوتربمقارنة  ،النقاؿاؽباتف بيف الغالب مرتبطة  ،اؼبالحظ أف غالبية الوسائل اؼبستعملةغَت أف 

 .ضبلو مع شخص باستمرار عكس اؽباتف النقاؿ الذي يتم ،مكاف ثابت

 
يعرؼ انتشارا االجتماعي  القائم على النوع العنف بواسطة التكنولوجياعلى كوف  اؼبس  اإللكًتوين عرب إليها اؼبتوصلالنتائج  أكدت

تقنيات وتطبيقات صبيع من خالؿ 
مكاؼبات ىاتفية  االتصاؿ التواصل من

النصية ومنصات اإللكًتونية و والرسائل 
  :و غَتىا الوسائط االجتماعية

 

 

 

 

 

  

6% 

24% 

26% 

17% 

27% 

0% 

0% 

0% 

 الوسائل المعتمدة في جرائم العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاؿ
 56رسائل إلكًتونية 

 210رسائل نصية قصَتة 

 229اتصاالت باؽباتف 

 149...( فيس بوؾ، تويًت، يوتيوب)وسائط التواصل االجتماعي 

 241...( واتس أب، سنابشات، ماسنجر )تطبيقات الرسائل 

 4ألعاب فيديو صباعية 

  1GPSالتتبع ب  

 1غَتىا  

 اإلجتماعي؟العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع  ما ىي الوسائل التي يتم اعتمادىا في

من  الوسائل اؼبعتمدة يف أفعاؿ العنف
 خالؿ اؼبس  اإللكًتوين
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ؿبتوى الرسائل ينحصر  فإف، هأعالباختالؼ دوافع اؼبعتدين غَت أنو كما سبق الذكر مضامُت الرسائل اليت تتلقاىا النساء  تختلفا
 :ما بُت اؼبضامُت التالية

 

 
 يها اؼبرأة للعنف و وثَتة تكراره.مضموف الرسائل و حدة اػبطاب يتطور حسب طوؿ اؼبدة اليت تتعرض ف أفمن اؼبالحظ 

أف العديد من مضامُت الرسائل عرفت تطورا يف حدهتا بعدما قامت اؼبرأة بالتبليغ عن ىذا العنف حبيث ذباوز  اؼبالحظ أيضا من
 العنف اإللكًتوين إذل التهديد بالعنف الواقعي و ىناؾ حاالت اليت تعرضت فيها النساء فعليا العتداء مباشر.

أف بعض النساء اللوايت ذباىلن الرسائل اليت تصلهن أصبحن يتوصلن برسائل أكثر من طرؼ نفس اؼبعتدي  و يف اؼبقابل قبد أيضا
أو يقينو على اعتدائو اإللكًتوين منهن ضمنية الوافقة اؼبصمتهن دبثابة )حسب النساء ( و خبطاب أكثر حدة حبيث اعترب اؼبعتدي 

 .على عدـ قدرهتن على التعرؼ عليو أو مواجهتو
ديد من الرسائل كانت يف بدايتها ربمل نربة التسلية و سبضية الوقت مت تسجيل أهنا تطورت إذل رسائل هتديد و أصبحت نربهتا الع

أكثر إغباحية بل ىناؾ من أخذت منحى التهديد بإغباؽ ضرر يف اغبيات الفعلية فبا يستجوب نعها أخد ؿبمل اعبد صبيع أنواع 
 العنف بواسطة التكنولوجيا. 

  

اقًتاحات عالقة / تعبَت عن الرغبة /الدعوة اؼبباشرة 
 اعبنسية

التهديد خبلق فضيحة نشر الصور أو الفيديو أو 
 رسائل صوتية أو رسائل نصية أو اختالؽ أكاذيب

 خلق أكاذيب 

 السب و القدؼ

اإلبتزاز و النصب و اؼبطالبة 
هتديدات باالعتداء يف  باؼباؿ
القتل ، )اغبياة الفعلية 

إيذاء ابأسرة ، اػبطفو ، 
إحدات تشويو على 

 (الوجو

 اإلجتماعي؟العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع ضمن و االتصاالت المرتكبة  محتوى الرسائلما 
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انا دل اعد اريدؾ زوجة رل اريد 
تشويهك وفضحك اماـ الناس اريد 

اما اف تتنازرل عن  الزواج باخرى
مستحقاتك انت وابنائك او اقـو بنشر 
 ىذا الفيديو لك لتصبحي فرجة

 عائلتك والناس

سأرسل صورؾ للطلبة بالكلية 
 بالنظر اليك زمالئك ليتمتعوا

 

أريد منك أف ربضري رل اؼباؿ وإال 
 فضحتك مع عائلتك ايتها الفاسدة

سأعمل على تشويهك وأريك  
 كيف ترفضُت زواجي من والدؾ 

لن تتزوجي باخر فانت رل وستظلُت أيتها 
اػبائنة سارسل صورؾ وفيديو الذي يوتق 

 فبارستك للجنس معي ػبطيبك اعبديد 

أما أف تكوني معي 
وتوافقي على طلباتي 
او أقـو بنشر 

 محادتاتك معي 

إذا دل سبارسي مع اعبنس 
والصور  فسأنشر الفيديو

 اليت حبوزيت يف الفيسبوؾ

أريدؾ أف تستمري معي 
في العالقة وإال شوىتك 

 في حومتكم 

أريد منك أف ربضري رل اؼباؿ وإال 
 فضحتك مع عائلتك ايتها الفاسدة

أريد أف أربط عالقة جنسية 
معك وإال ساقـو بتشويو 
ظبعتك بنشر صورؾ وانت 

 عارية 

عنك معلومات خاصة  ؼنا أعر أ
 اللقاء بك أو فضحك بك أريد

أنت قليلة األدب 
وأخالقك سيئة وانت 

 فاسدة 

قولي أنك فاسدة وأف لك عدة أخلة وتخوني 
 زوجك 

أرسيلي رل صورؾ عارية وإال سأخضر 
 إذل اؼبدرسة واختطفك وأغتصبك

 
إما أف تذىبي معي لقضاء أسبوع 

بتلفيق بأكادير أو سوؼ أقـو 
تهمة لك وأرسلك للسجن وأدمر 
حياتك"  تعرفين أنني شرطي و 

 .يمكنني ذلك
إما أف تعطيني القدر المالي 

أقـو الذي طلبت منك أو أف 
 "بنشر صورؾ عبر األنترنيت

غادي نسفط 
ليك عصابة 

 تقتلك

أنت قليلة األدب 
وأخالقك سيئة وانت 

 فاسدة 

يا إما أف ترجعي معايا وتعود 
عالقتنا كما كانت أو أنشر 
صورؾ يف صبيع اؼبواقع وأقـو 

 بتشهَت بسمعتك"
 

 غانفضحك
 غنشوه بيك

 -زبرجي معايا وال...
 واهلل البقات فيك

 
 

غنشر تصاورؾ 
 فالفايسبوؾ
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القائم على النوع  التكنولوجياالعنف بواسطة العملي كوهنن تعانُت من أشكاؿ متنوعة من -ذكرت النساء اؼبشاركات يف البحث
 و ذلك كالتارل: زيد من نوع يف نفس الوقتبأنهن من تعرضت مو ىناؾ االجتماعي 

 
ديناميكية تعرؼ االجتماعي  لعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوععلى أف أفعاؿ ا اؼبقابالت ومناقشات اجملموعات أكدت

من أجل كثَت من ابأحياف، تبدأ االتصاالت تصاعدية، ففي  
رسائل واتصاالت ذات ، وتتحوؿ إذل مغازلة، مث إذل التسلية
إذل لتتحوؿ يف ابأخَت ، مباشرة ومطالب ؿبددة تإوباءا

 هتديدات مباشرة. 

انتشار وتنوع  أيضانتائج االستطالع عرب اإلنًتنت  تربز
كبَت من اغباالت ، فعدد  السلوكيات اؼبسيئة اؼبرتكبة ضد اؼبرأة

تنطوي على هتديدات لنشر الصور أو مقاطع الفيديو أو 
تسجيالت اؼبكاؼبات اؽباتفية أو الرسائل اػباصة للضحية 

ؼبعتدي بشكل عاـ ما دل توافق على إقامة عالقات جنسية مع ا

38% 

17% 
10% 

9% 

6% 

6% 

5% 
4% 3% 2% 

 السلوكيات المعتمدة في جرائم العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاؿ

التحرش، اؼبضايقات، اؼبالحظات االستفزازية و 
 342االتصاالت اإللكًتونية 

التسلط و االبتزاز بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات 
 154واالتصاالت  

 91نشر أكاذيب سبس بالسمعة 

استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت هبدؼ 
 84االستقطاب الزائف /التجنيد/التوظيف

 55االستحواذ و قرصنة اؼبعطيات اػباصة 

اؼبراقبة و التحكم يف استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات 
 49واالتصاالت من قبل ابأقارب 

التخريب اإللكًتوين من خالؿ رسائل إلكًتونية تطفلية و 
 40فَتوسات خبيثة 

أو مضامُت ذات /نشر معلومات، معطيات، بيانات و
 37طابع شخصي 

أو مقاطع /االستحواذ و قرصنة الصور الفوتوغرافية و
 29الفيديو، 

 14غَتىا 

 اإلجتماعي؟العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع  ما ىي السلوكيات التي ينطوي عليها

أحد السيناريوىات اؼبتكررة يف شهادات النساء يبدأ بتهديد اؼبعتدي 
حىت و إف كانت صور عادية أو ىا صور ة الضحية، إما بإرسالو إذل عائل

دل إذا مقرصنة أو رسائلها حىت و إف كانت ال ربمل مضمونا جنسيا، 
اعبديدة ؽبا لتصب  ىده الصور  ترسل لو صورًا أو مقاطع فيديو جنسية

فبارسة من قبيل  ،ثركمن أجل مطالب أ وعليها أشد وسيلة لضغط 
الذي يبُت انو هبب التعامل جبدية مع ىذا النمط  . الشيءاعبنس معو مثال

االجتماعي و ابأفعاؿ ابأولية للعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع 
و اليت قد تكوف يف منطلقها من باب التسلية فقط، بأف العنف قد يزداد 

 سوًءا ويتصاعد دبرور الوقت.
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اغبصوؿ عليها عن طريق القوة أو عن طريق اخًتاؽ يتم ربنامج فوتوشوب، أو الصور بىذه تعديل يتم  اأو دفع اؼباؿ لو. أحيان
 .أو من طرؼ شخص مقرب من الضحية حساب الضحية

  
 

 
 

  

أفعاؿ العنف من خالؿ اؼبس   سلوكيات و
 اإللكًتوين

 القائم على النوعأفعاؿ العنف بواسطة التكنولوجيا مبوذج إلجابات النساء عن 

بطاقة  يشًتوف لصديقاهتن اؼبعتدينبعض 
يستغلها  حالة خالؼ اؽباتف باظبو ويف 

من تخلص نسخة جديدة حبيث سيضدىن 
و يستعمل نفس اؼبعطيات  بطاقة اؽباتف

ت  حساب بالوسائط التواصل لف
و يبدأ  ستغل قاعدة بياناهتنلياالجتماعي 

 الستفزاز أو التهديديف ا
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متواجدة من االجتماعي  بواسطة التكنولوجيا القائم على النوععن كوف العنف  العملي-بُت البحث
حدثت من ىذا العنف ن أجريت معهم مقابالت عن حاالت ذكرت بعض النساء فبيث حب ،مدة
 مع مرور الوقت. مستمرتزايد كما بينت أنو يف قبل عشر سنوات،  ؽبن 

أهنن تعرضن ؽبذا  %11.67حبيث ذكرت اإلنًتنت  عرب اإلستطالعنتائج أكدتو أيضا و ىو ما 
 سنوات 5العنف مند أزيد من 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

النساء يف اؼبقابالت فقد أكدت  .طبيعتو المتكررةىي  ،االجتماعي  لعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعلظبة أخرى 
ًتدد يًتاوح يف أغلب ابأحياف من مرة واحدة يف اليـو إذل مرة واحدة يف ابأسبوع. بوؾبموعات النقاش أهنن تعرضن ؼبثل ىذا العنف 

 أشار أحد التقارير إذل أف ")اؼبضايقة( ربدث غالًبا يف أوقات ؿبرجة لزيادة الضغط على الضحية، أي يف وقت متأخر من الليل".

لعنف ل أهنن تعرضنعلى  اؼبستجوبات٪ من 34.43 ت، أفادعلى اإلنًتنيت حبيث االستطالعنتائج و ىو ما أكدتو أيضا 
 حادثة واحدة فقط. نواجهفبن ذكرف أهنن ٪  7.38و فقط عدة مرات يف اليـو االجتماعي بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع 

 ؟كم من مرة؟ وكم طاؿ من الزمن؟  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع اإلجتماعيمن  نالنساء تعاني ومنذ متى 

اؼبدة الزمنية اليت تعرضت فيها 
 انطالقا منفعاؿ العنف بأ النساء

 اؼبس  اإللكًتوين

رسائل قصَتة  كنت أتلقى
من اؼبعتدي باستمرار على 

سنوات بوثَتة يومية  3مدى 
 يف بعض ابأحياف وأسبوعية
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حاالت قليلة جدا حيث . بالمدة التي يطولها ىذا العنفأيضا االجتماعي لعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع ايتميز 
تحدثت عن استمرار فغالبية ابأجوبة أما ، وقعت ؼبرة واحدة وانتهت ىذا العنفأحداث أف  ،يف ـبتلف اللقاءات ،ذكرت النساء

لعنف بواسطة التكنولوجيا القائم ااستمرار حاالت عن ىناؾ من ربدثن  وقل شهر يف اجملموع. لو من عنف على ابأ نما تعرض
 حالة يف و، سنةبأكثر من راره استم أيضا ربدثن عن البعضعلى مدى فًتة تًتاوح من ثالثة إذل ستة أشهر. االجتماعي على النوع 
 ؼبدة عشر سنوات.لعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع أكدت أهنا عانت من أفعاؿ اواحدة 

العنف كونو ىذا إذل   اؼبشاركات٪ من 57 أزيد من على اإلنًتنت، حيث أشار من خالؿ اؼبس توصل إليها نفس النتائج مت ال
 .سنةاستمر من شهر واحد إذل أكثر من 

 

بواسطة التكنولوجيا القائم  العنفوثَتة تكرار 
 اؼبس  اإللكًتوين انطالقا منعلى النوع 

تكنولوجيا القائم ال العنف بواسطةمدى تكرار 
 اؼبس  اإللكًتوين انطالقا منعلى النوع 
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أو العنف "عرب االجتماعي  القائم على النوعالعنف بواسطة التكنولوجيا  ما بُت ارتباط أف ىناؾالعملي تبُت -من خالؿ البحث
و ىناؾ العديد من  ،"العنف خارج اػبط"يف اغبياة الفعلية أو  " بالعنفاػبط

 .السيناريوىات ؽبده العالقة

العنف "في  " من قبل نفس المعتديخارج الخط: يرتكب العنف "1السيناريو 
 "الخطعبر 

خارج مث يتصاعد إذل عنف  التكنولوجياباعتماد وسائل عنف ابأمر كيبدأ  مثاؿ )أ(:
اؼبعتدي نفسو من اؼبضايقات  يتحوؿمن قبيل ؼبا ، اػبط أي يف اغبياة الواقعية

ضد الضحية يف "العادل  اعبسديوالتهديدات عرب اإلنًتنت إذل اؼبطاردة والعنف 
 اغبقيقي".
االعتداء جنسيا على الضحية يف اغبياة الواقعية مع تسجيل ىذا : يتم مثاؿ )ب(
االجتماعية  و اؼبواقععرب اإلنًتنت، أو التهديد دبشاركتو  من نفس اؼبعتدي ة ىذا الفيديو، مث يتم مشاركعن طريق الفيديواالعتداء 

 إخل.وتطبيقات اؼبراسلة ، 

حلقة  العملي، أف ىناؾ-خالؿ البحثالعديد من القصص اليت سبت مشاركتها  تبُت
". ومن ابأمثلة خارج اػبط" و "اػبطومستمرة من العنف بُت العاؼبُت "على  دائرية

مت اتصاؿ معتدي اليت أثَتت يف عدة مناسبات، تعرض النساء لالعتداء اعبنسي، 
اػبضوع على ها باالعتداء وتوزيعو عرب تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، كوسيلة إلرغامبنشر الفيديو اػباص هبن و هتديدىن 

  اعبنسية الالحقة واؼبستمرة. العتداءاتو

الذي ارتكبو المعتدي  "عبر الخطأشخاص آخرين نتيجة للعنف " طرؼ" من خارج الخط: يرتكب العنف "2السيناريو 
 األصلي

 و غَتىا من أشكاؿ العنف أكاذيبدبجرد ما يتم نشر صور أو فيديو أو يتم نشر 
نولوجيا ضد إحدى النساء، فإف اللـو يقع عليها بابأساس و غالبا ما كطة التسبوا

يف ينتج عن ذلك عنفا 
من طرؼ حياهتا الواقعية 

بينت . ابأسرة و اجملتمع
العنف لنساء من ضحايا كثَتة لاؼبقابالت واؼبناقشات اعبماعية أمثلة  

، "اللـواللوايت تعرضن إذل االجتماعي ى النوع بواسطة التكنولوجيا القائم عل
أو االستهزاء و  اللعن واالعتداء اللفظي يف الشارع من قبل اعبَتاف التعنيف،

بل ىناؾ  ،نتيجة انتشار ما تعرضن لو من عنف "التحقَت من طرؼ الزمالء

كررة من قبل تلقى اتصاالت متكنت أ
 يبالزواج ب شخص يدعي انو يرغب

ىي  أصبحت أمي بابأمروبعد معرفة 
من ذبيب على اتصاالتو وحاولت أف 

باللجوء إذل القضاء لكنو أصب   ههتدد
أماـ اؼبؤسسة اليت  ييعًتض سبيل

 ينهددو ي ٍتيالحق و أصب  درس هباأ
اف دل  واالنتقاـ مٍت بتشويو ظبعيت

 خضع لرغباتوأ

 الفعلية(؟ ة)في الحيا إلنترنيتخارج اما ىي العالقة بين العنف بواسطة التكنولوجيا و العنف 

فضل التكتم عن ىذا االعتداء ػبوفهن النساء ت
من ردة فعل أزواجهن اليت يف غالب ابأحياف 
تكوف قوية وتتجو كبو لـو اؼبرأة واهتامها 

الشك فيها بالتارل فرض الرقابة  باػبيانة أو
 .عليها يف ما تبقى من حياهتا معو

سنة كانت ضحية اعتداء  32عمرىا  شابة عن إحدى ؾبموعات النقاش
من طرؼ شخص تعرفت عليو عن طريق 

بعد رفضها  TANGOتطبيق اظبو 
إلقامة عالقة جنسية معو قاـ بوضع صورهتا 
مرافقة برقم ىاتفها على أساس أهنا عاملة 
جنس وتبحث عن زبائن عن طريق وسائل 

 االتصاؿ

مت اغتصايب من طرؼ ؾبموعة وقاموا 
 بتصويري وبعد ذلك أصبحوا يهددونٍت
بنشر الصور إف دل اخضع لرغباهتم 

 اعبنسية.
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مت أخرى  ومن ِقبل عائلتها،  حتجازلال إحدى الفتيات تعرضتإليذاء النفسي واعبسدي من قبل أفراد ابأسرة. من تعرضت ل
 احملموؿ وضرهبا.زوجتو  خر كسر ىاتفأزوج و خارج اؼبنزؿ، طردىا 

العنف يف حياهتن الواقعية نتيجة من بعض أشكاؿ العنف  ُتعان نأهن أكدف االستطالع عرب اإلنًتنت  اؼبشاركات يف¼ أكثر من 
 رتكبها اؼبعتدي نفسو.ي، دبا يف ذلك اؼبطاردة واالعتداء البدين اليت  اػبط"عرب الذي غبق هبن "

 
بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و اغباجة إذل أخذ العنف تبُت مدى  اػبط" و العنف "خارج اػبط"عرب "العنف  ىذه العالقة ما بُت

 على ؿبمل اعبد ؼبنعو من التصاعد والتوسع يف العادل "اغبقيقي".اإلتصاؿ 

 

 
 

 

 

 

  

شهادات من اؼبس  عرب 
اإلنًتنيت عن امتداد العنف من 

خارج عنف عرب اػبط إذل عنف 
 اػبط
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العملي كيف أف العنف يف "العادل االفًتاضي" -توض  النتائج اؼبستخلصة من البحث
 اغبقيقي".يتسبب يف ضرر حقيقي للمرأة يف "العادل 

قبد التصنيفات النمطية  ات،من بُت االنعكاسات ابأكثر ترددا من خالؿ اللقاء
بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات للعنف الضحايا إثر تعرضهن  تتعرض ؽباوابأخالقية اليت 

 العملية. -النساء اؼبشاركات يف ابأحباث ـبتلفباإلصباع تقريًبا وىو ما أكدتو ، االتصاؿو 

أبلغت غالبية النساء عن تعرضهن بأنواع متعددة من ابأضرار يف وقت واحد، وخاصة االجتماعية والعائلية. وذُكر أيضا ابأذى 
أو ليم اؼبرأة أو الفتاة يف التع اإلجهاز على حقاعبنسي والبدين، ويف عدد من اغباالت 

 .لعملا

 

 
 

كشفت اؼبقابالت مع النساء إذل أي مدى عانت 
العنف بواسطة تكنولوجيا النساء ضحايا وتعاين 

، وؼاػب ،القلق ،من االكتئاباؼبعلومات واإلتصاؿ 
 ىناؾ من، سةاالدر  نتركىناؾ من ذكرف أهنن  وابأرؽ،

، نمن منازؽب فطُردأخريات ، يفتهاتركت أو فقدت وظ
إذل مدف أخرى، ويف شباين أخريات اضطررف إذل االنتقاؿ 

 االنتحار.حاولن  حاالت ؿبددة على ابأقل اؼبذكورة يف التقارير

43% 

22% 

12% 

7% 

7% 

6% 3% 

 األضرار الناتجة عن العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاؿ
 االقتصادية اؼبهنية أو الدراسات اعبنسية اعبسدية العائلة االجتماعية  النفسية واؼبعنوية

 ؟آثار و انعكاسات العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع اإلجتماعي، على حياة النساءما ىي 

صرحت بعض التلميذات كوف 
ما تعرضن لو وعدـ تفهم ابأسر 
جعلهن ضحية العنف اعبسدي 
من لدف أسرىن، ومنعهن من 
التمدرس لفًتة، واثنتُت غادرتا 

 .مقعد الدراسة

طلقها زوجها بسبب تسريب  جاريت
فيديو خاص هبا مصور وىي ترقص 

 يف حفل زفاؼ

 عن الدراسة مع ؿباولة االنتحار". واالنقطاعالة اكتئاب ح"الدخوؿ يف 
 "انقطاع الضحية عن الدراسة والدخوؿ يف خالة اكتئاب".

 "الفرار من بيت ابأسرة والشعور بالندـ والذنب للجوء إذل ابأخصائي النفسي"
 "االنعزاؿ واػبوؼ من الزوج والوسط العائلي احملافظ"

 ؾبموعة من الشهادات مستقاة من ـبتلف اللقاءات
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و  ةمن اؼبشاركات عن معاناهتن النفسي %75و ىي نفس النتائج اؼبستخلصة من اؼبس  عرب االنًتنيت حبيث عربت أزيد من 
 اؼبعنوية جراء ىذا العنف.

 

 

 

 

 
  

ميمة اغب ىاترسل صور صديقيت كانت 
وقعت مشاكل اضطرت اغبميم لصديقها 

انو صديقها  لتوقف العالقة بينهما أكد ؽبا
تقدـ ػبطبتها  سيمس  كل الصور،

صديقها السابق شخص أخر فلما علم 
بذلك بدا يهددىا بإرساؿ تلك الصور 

 تفسخ خطبتها.ولعائلتها إف دل  ػبطيبها
يفرض عليها عدـ اػبروج  وا ىبتز ي و بدأ
 اػبروج ؼبالقاتو يف أوقات متأخرة .أو 

ضغطت على والدهتا و غَتت رقم اؽباتف 
بذلك بسبب أحدا لتغيَت اؼبدينة ،دل تبلغ 

كوهنا ىي التهديد والتخويف ونظرا ل
ووالدهتا ال حوؿ ؽبما وال قوة ووالدىا 

 تغيَت اؼبدينةفقط إذل متويف اضطرت 

التكنولوجيا  العنف بواسطةابأضرار الناذبة عن 
 انطالقا مناالجتماعي القائم على النوع 
 اؼبس  اإللكًتوين

 شهادات مأخوذة من اؼبس  اإللكًتوين
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 ضحايا العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعالغالبية العظمى من النساء 
عن طريق تغيَتات ، تتعايشن مع ما تتعرضن لو من أفعاؿ العنف، االجتماعي

من بُت ىذه العنف بأنفسهن.  ىذايف ؿباولة لتجنب  ،وتضحيات يف حياهتن اػباصة
ذبميد التواجد على تقليل أو  ،بشكل أساسيالنساء  تتخذىااليت  االحًتازيةالتدابَت 

بعض العناصر الرئيسية و التسًت على ، تغيَت االنًتنيت و اؼبنتديات التواصل االجتماعي
 ؽبويتهم، مثل أرقاـ اؽبواتف أو ملفات التعريف.

 

 
من اإلجابات ركزت على تغيَت رقم اؽباتف  %76نفس اؼبالحظات مت تسجيلها من خالؿ اؼبس  اإللكًتوين حبيث أزيد من 

 وكلمة اؼبرور واغبساب أو االنسحاب و تقليل التواجد كليا على مساحات اإلنًتنيت مع التخفي

28% 

21% 14% 

9% 

9% 

6% 
6% 

4% 
2% 

1% 

 كيف تجيب النساء على العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع اإلجتماعي
 199تغيير رقم الهاتف 

 150مرتكبي العنف /تجميد مرتكب

 100التخفي / الحد من استخدام اإلنترنيت 

عدم المشاركة في المنتديات /االنسحاب
 63وسائط التواصل االجتماعي 

 59تغيير كلمة المرور 

 42عدم القيام بأي شيء 

 42الجواب و فضح المعتدي شخصيا 

 30تغيير الحساب أو الصفة 

 10غيرها 

 5. الجواب و فضح المعتدي عبر االنترنيت

صرحت العديد من النساء خالؿ اللقاءات 
ذباه  إجراءعلى عدـ قدرهتن على ازباذ أي 

مرتكيب العنف خاصة منها اإلجراءات 
القانونية حىت ال يتم النظر ؽبن كوهنن مذنبات 
بأهنن أعطُت الفرصة ؼبرتكيب اػبرؽ لكي 
يتجرأ عليهن إما باغبديث معو أو عرب 

 ىنالدخوؿ لتطبيقات مشبوىة حسب تعبَت 

 ؟ االجتماعي القائم على النوعتكنولوجيا الالعنف بواسطة  علىكيف ترد النساء 
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اإلكراىات اليت ربوؿ دوف مواجهة النساء ؽبدا العنف و تضع  وواؼبناقشات اعبماعية عن العديد من القيود  كشفت اللقاءات

 عانُت منو قدر اإلمكاف.تفاديا إللقاء اللـو عليهن.بأنفسهن مع التسًت على ما تعبء اػبروج منو عليهن 
فعالة بأنو ببساطة بينت اللقاءات أف ذبميد حساب أو رقم اؼبعتدي ليس باإلسًتاتيجية ال

ستخدـ رقم ىاتف ـبتلًفا يالتواصل االجتماعي أو على مواقع جديًدا ابا ينشأ حس
 لالستمرار يف سلوكو التعسفي.

على تلبية مطالب  كن ؾبرباتوصفت العديد من النساء الالئي سبت مقابلتهن كيف  
خاصة يف غياب  إذل تفاقم العنف ذبميده أو أية رد فعل منهااؼبعتدي خشية أف يؤدي 

 تليبضحية بأهنا إذا دل للاؼبعتدي  هتديد، ةشائعال ىاتسيناريو  منو . أي دعم خارجي ؽبن
 ، فإف الوضع سوؼ يزداد سوءًا.دل تتجاوب معومطالبو أو 

التكاليف االجتماعية على العديد من النساء  أكدت
تغيَت أرقاـ اؽباتف أو ، فعلى ؿباولة التصدي أو التخفي من اؼبعتديواالقتصادية اؼبًتتبة 

إذل يؤدي  الشخصية واالنسحاب من الشبكات االجتماعيةاإلضرار إذل إخفاء اؼبعطيات 
عديد من اؼبهن يف الالنساء عتمد تتعطيل حياة النساء ويبكن أف يؤثر سلًبا على سبل عيشهن. 

على ىواتفهم احملمولة ورقم ىذا عملهن  يعتمدوف يفتجار وغَتىم الباعة و من قبيل ال اغبرة
وكسب  ءالزمالللبقاء على اتصاؿ دائم مع تطبيقات من قبيل واتس آب أو ثابت ال همىاتف
 .العيشلقمة 

  

التكنولوجيا القائم  العنف بواسطة ردود فعل النساء على
 اؼبس  اإللكًتوين انطالقا من اإلجتماعي على النوع

االتصاالت  لتحملاضطرت 
اؼبكثفة واؼبزعجة والتعليقات 
اؼبسيئة بشكل يومي لعدـ 

َت اؽباتف بأنو تغي استطاعيت
 .لدى موكليمعروؼ 

إحدى احملاميات اؼبشاركات يف 
 اللقاءات

كوين أقـو دبجمل اؼبعامالت من 
يجب أف يكوف فاؽباتف خالؿ 
وعندما معروؼ لدى الزبائن( رقمي 

ذلك  يؤثر عليأضطر لتغيَته 
اقتصاديا حيث ينخفض مستوى 
الطلبات إذل حُت إشعار الزبائن 

 بالرقم اعبديد 
إحدى بائعات مواد التجميل اؼبشاركة يف 

 اللقاءات
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 بخصوص العنف بواسطة التكنولوجيا الذي تعرضن لو؟ األسري أو المهني هنمحيطالنساء  ىل تحدث 

العنف بواسطة االذباه السائد بُت النساء الالئي سبت مقابلتهن وعانُت من ذبربة  كاف
فقط الثلث إذل الربع من  ىو التزاـ الصمت االجتماعي التكنولوجيا القائم على النوع

 .النساء اللوايت ربدثن إذل شخص ما من ؿبيطهن

واضحا اذباه فرد  ابأشخاص الذين تتحدث إليهم النساء يف ؿبيطهن كاف اؼبيلمن بُت 
، بينما ربدث البعض إذل أصدقائهن. سعى عدد قليل منهم إذل تدخل من العائلة

 أسرة اؼبعتدي وأصدقائو.

العديد من النساء اللوايت عبأف ؼبنظمات غَت حكومية دل تلجأف إليها أساسا من أجل 
 نًتنيتاإلعنف عرب و ربولو من ىذا النوع من العنف بل عبأت ؽبا إثر تفاقم العنف 

 اإلنًتنيتعنف خارج إذل 

 
أزيد ؿبيطهن فشخص ما يف أكدف على كوهنن ربدثن مع  يف االستطالع عرب اإلنًتنت اتعلى النقيض من ذلك، غالبية اؼبشارك

 ، مع تفضيل مرة أخرى بأفراد ابأسرة وابأصدقاء.من صرحت بدلك  %64من 

 174 فرد من العائلة
 52صديقة /صديق

 42 صبعية غَت حكومية/ منظمة

15 .عائلة أو صديق اؼبعتدي   

 7 زميل يف العمل

 4 اعبامعة/مسئوؿ يف اؼبدرسة

 1 مسئوؿ يف العمل 

توافدف على مركز تاغلب النساء اللوايت 
، االستماع خبصوص عنف أخر )الضرب

من  و طالؽ ...(نفقة ، اعتداء جنسي
خالؿ اغبديث معهن يتبُت أهنن كن 

السب أو التحرش ، أو ضحايا للتهديد
، وغَتىا باستعماؿ اؽبواتف )رسائل قصَتة

على  وأ(  ...اب اتس، و مكاؼبات
مكاؼبات أو الفايسبوؾ من خالؿ الرسائل 

 بالفيديو
 عن إحدى اعبمعيات اؼبشاركة يف البحث

 النساءاالجتماعي و محيط  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع
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 ؟العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات كيف تفاعل المحيط األسري و المهني مع النساء ضحايا  

اللوايت تواصلن مع ؿبيطهن ابأسري أو اؼبهٍت خبصوص ما النساء  من لالعدد القلي أجوبةمن خالؿ 
، نالحظ ؾبموعات النقاشالفردية أو  اؼبقابالتتعرضن لو من عنف بواسطة التكنولوجيا، سواء يف 

للغاية ، أف ردود فعل و ذباوب احمليط اؼبهٍت و ابأسري مع النساء ضحايا العنف متضاربة و ـبتلفة، 
رد عدـ ازباذ أي ويبكن تصنيفها على طوؿ سلسلة متصلة. كاف االذباه ابأكثر شيوًعا ىو 

مقابل ، نفسها و معاقبتهاالضحية  إجراءات اذباهازباذ ، يليو الفعل أو عدـ االستجابة
 و دعم الضحية. ضد اؼبعتدي إجراءات ازباذوبشكل ضئيل جدا 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 العنف بواسطةمع من تتحدث النساء عن 
يف  اإلجتماعي التكنولوجيا القائم على النوع

 اؼبس  اإللكًتوين انطالقا من ؿبيطهن

شهادة لنوعية ردود فعل احمليط اؼبهٍت و 
من  مأخوذةابأسري اليت تتلقاىا الضحايا 

 اإلنًتنيتاؼبس  عرب 

"كتقليب عليها منُت قبلتيو يف 
 الئحة ابأصدقاء

" أش ذاؾ كاع لذيك 
 بليكاسيوف"ال

على اؼبتعرضة للتحرش أف تعرب عن رفضها للتحرش وعدـ التعبَت 
اليت تعرب عن  j’aimeاو إوباءات من قبيل جيم  إشاراتبأية 

 قبوؿ الرسالة
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، أكدوا حديثهم مع شخص من ؿبيطهم اؼبهٍت أو ابأسريعلى االستطالع عرب اإلنًتنت الذين  إجابة 64يف اؼبقابل، من بُت 
تشجيع اؼبرأة على ، باشرة للمعتدي أو أسرتواؼبواجهة اؼب دبا فيها. ؿبيطهمردود أفعاؿ داعمة من أكدوا عن تلقيهم  ممنه 32

و ىناؾ من تلقُت نصائ  وألقت باللـو عليهم.  وا منهمغضبأسرىم  ربدثوا عن كوفسبعة من اجمليبُت غَت أف اإلبالغ عن العنف. 
 اؼبستخدـ. ذبميدبالتوقف عن استخداـ اإلنًتنت، وذباىل العنف وعدـ القياـ بأي شيء، أو نسيانو ، أو 

 
االستبياف عرب اإلنًتنت إذل نتائج  اإلجابات من خالؿر إذل النتائج احملصل عليها إثر تدخل احمليط اؼبهٍت أو ابأسري تشَت ظبالن

أنو دل ب 8و أجابت ، توقف العنف ،  احمليطتدخل دعم و رسالة إذل أنو بفضل  16إجابة متنوعة ، أشارت  55من بُت فـبتلطة، 
. يف حالة واحدة فقط مت القبض على اؼبعتدي بعد أف شجعت ابأسرة على ترؾ اؼبدرسة  3 يف حُت مت إجباريتغَت أي شيء، 

 الضحية على تقدًن شكوى.

 ؟محيطهن األسري و المهنياستجابات النساء عن  رضاما مدى  
. يف اؼبهٍتؿبيطهن ابأسري أو اؼبقابالت واؼبناقشات اعبماعية، أعربت معظم النساء عن عدـ رضاىم عن ردود أفعاؿ  خالؿ

 .اؼبقابل، ووفًقا لردود الفعل اؼبوضحة أعاله، أبلغ اجمليبوف على االستبياف عرب اإلنًتنت عن مستويات ـبتلفة من الرضا

 منع الضحية من التبليغ إذل السلطات* 
 إلقاء اللـو علها* 
 التخلي عنها* 
 منعها من استخداـ ىاتفها واإلنًتنت* 
 منعها من مغادرة اؼبنزؿ* 
 طردىا من اؼبنزؿ* 
 ...تقييد حرهتا يف اخيار مالبسها، أصدقائها* 

 أقًتاح عليها تغيَت رقم اؽباتف* 

 تقدًن اقًتاحات لتفادي اؼبعتدي* 

اقًتاح قباىل العنف الذي تعاين منو و * 
 التحلي بالصرب

 تقدًن شكوى إذل السلطات

 االتصاؿ مباشرة باؼبعتدي

 معاقبة الضحية ازباذ إجراء ضد اؼبعتدي فعلعدـ ازباذ أي رد 
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 .من محيطهن األسري أو المهني؟ الحصوؿ عليو كإجابات النساءما الذي كانت تود  

شرطة، للالعنف  : معاقبة و ؿباسبة اؼبعتدي، التبليغ عنأف ما كن ترغبنو ىوعلى أكدف ، اللوايت عربف عن عدـ رضاىنالنساء 
 .اجملتمعسلوؾ اؼبعتدي، ودعم العلنية ل، االعًتاؼ وإدانة و التعطفوالتشجيع 

 خبصوص ما ترغبو النساء كردود من ؿبيطهن:االستطالع عرب اإلنًتنت  اإلجابات الواردة يفوباؼبثل، من بُت 

 

 

ضحايا العنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و  إلجاباتمباذج 
 مأخوذة من اؼبس  عرب اإلنًتنيت، االتصاؿ

رسم مبياين يوض  مدى رضى النساء عن 
مأخوذة من اؼبس  عرب  ردود فعل ؿبيطهن

 اإلنًتنيت
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 :لمحيطهنال تتحدثن عن معاناتهن النساء  تجعلاألسباب التي ما ىي  

٪ 35.45 نفس الشيء بالنسبة ؿ والصمت  تفضلنالنساء الالئي سبت مقابلتهن من ، ثلثا إذل ثالثة أرباع سابًقا مت الذكركما 
على االستبياف عرب اإلنًتنت. الغالبية العظمى من ىؤالء النساء  اؼبشاركاتمن 

 عن ـباوؼ متعددة وراء صمتهن:باستمرار أكدف 

  إلقاء اللـو عليهنمن  
 حرماهنن من اؽباتف أو اغباسوب من  

 أو فقداف حريتها يف ارتداء مالبس معينة  مراقبتها والسيطرة عليها
 أو اػبروج من اؼبنزؿ

  أسرهتا فيها مستقبال ثقةفقداف 

  العديد من النساء صرحن باف العدالة دل تنصفهن بل البعض
 منهن سبت إدانتهن ودخوؽبن السجن.

 ػبوفهن من تكرارا العنف بل فبن تفاقمهم من عنف إلكًتوين إذل عنف واقعي 

 
 

  

ات ضحايا العنف بواسطة تكنولوجيا مباذج إلجاب
اؼبعلومات و االتصاؿ، مأخوذة من اؼبس  عرب 

 اإلنًتنيت

زوجي باؼبضايقات  و بعد أف علم سٍترغم كرب 
 فوف سمارتمنع علي استعماؿ  اليت أتعرض ؽبا
ي الضرب وكسر ىاتف إذل و عرضٍتبصفة هنائية 

 أنا اآلف أستخدـ ىاتف عادي

أنت اليت ظبحت هبذا العنف، 
فُت كتيعرفك كوف ما 
 اعطيتيهش فرصة...."
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عن ما تعرضن لو  اىل تبلغ ضحايا العنف بواسطة التكنولوجي 
 ؟للسلطات العمومية

العنف بواسطة التكنولوجيا عن ما تتعرضن لو من أفعاؿ  بالتبليغنادرًا ما تقـو النساء 
مصاحل الشرطة و الدرؾ، من  العمومية السلطاتإذل االجتماعي  القائم على النوع

قبد أف خالؿ اؼبقابالت واؼبناقشات اعبماعية، من ف. النيابة العامة أو قطاع الصحة، 
 العنف.ىذا السلطات عن  من تبلغ امرأة واحدة فقط من أصل عشرة

 بكوهننيف ـبتلف اللقاءات الفردية و اعبماعية، اللوايت صرحن امرأة  63ؾبموع  من بُت
الذي  االتصاؿالعنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و أبلغن السلطات العامة عن 

 تسجيل غياب كلي للجوء للقضاء.( ، مع امرأة 37) غالبتهن وضعوا شكاية لدى الشرطةقبد أف  ، تعرضن لو

اليت يتم التبليغ عنها للسلطات االجتماعي  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعاؼبالحظ أف غالبية اغباالت من  من
 .ذات طابع جنسي صور أو فيديوىاتالاغباالت اليت يتم فيها تسريب  العمومية و خاصة أجهزة ابأمن ىي تلك

 
 
 
 
 
 
 

 الدرؾ/ الشرطة 
59% 

 النائب العاـ
30% 

 مهنيي الصحة
2% 

 موظف إداري
9% 

 السلطات العمومية التي بلغتها النساء عن أفعاؿ العنف التكنولجي الذي تعرضن لو

 السلطات العمومية و االجتماعي العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع

عبأف للشرطة بتدخل من نساء أربعة 
اعبمعية وقد صرحن أف الشرطة 

نقيض معهن بشكل جيد تعاملت 
 .يرافقهن أحد عندما دلمعهن تعاملها 

 البحث عن إحدى اعبمعيات اليت أقبزت

يتم حىت  ،الضحية ذباوبت مع اعباين أو كانت تعرفو أف ما أف يتبُت
 عنها وربميلها مسؤولية ما وقعحىت من طرؼ أسرهتا التخلي 

 عن نائبة وكيل اؼبلك باحملكمة االبتدائية اليت شاركت يف اؼبقابالت

متابعة الضحية بنشر صور  تسب
 إباحية

 البحث عن إحدى اعبمعيات اليت أقبزت
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دل  االستطالعمن اؼبشاركات يف  %91.09إذ تبُت أف  عرب اإلنًتنتنفس اؼبنحى لوحظ من خالؿ اإلجابات على االستطالع 
 :شكايات لدى الشرطة أو الدرؾ فقط وضعناللوايت قمن بالتبليغ من  %80و تبلغن السلطات العمومية 

 

  

 ضحايا العنف و ما ىي النتيجة؟كيف تعاملت السلطات العمومية مع تبليغات النساء  

عدد قليل من اغباالت اليت مت فيها القبض على اللقاءات عن أف كشفت 
لكل  حالة واحدة ، دبعدؿالعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعمرتكيب 

اغباالت النادرة  ىذه و. اليت أقبز فيها البحث العملي السبعةموقع من اؼبواقع 
ىي تلك اليت نشر فيها اؼبعتدي صورًا أو مقاطع فيديو إباحية على اإلنًتنت. يف 

من كوف ياؼبقابل، تشَت النتائج إذل أف التهديدات واؼبضايقات واالبتزاز غالًبا ما 
  .تكوف الضحية قادرة عن تأكيد ىويتو ال أومعتدي غَت معروفة وزرائها 

علما أف غالبية اؼبعتدين ستطع الضحايا تقدًن دليل على ىوية اؼبعتدي، تإذا دل 
الشكاية يتم حفظها و ال يتم ، فإف أعالهكما سبقت اإلشارة ؾبهورل اؽبوية  ىم 

 متابعتها.
 العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعالنساء اللوايت أبلغن عن  غالبية

، حيث تقـو السلطات العامة اتأنو ال توجد نتائج أو متابعصرحن االجتماعي 
. وصف عدد ال بأس بو من يف اؼبوضوعذبري أي ربقيق  دوف أف بتحرير ؿبضر

سوء اؼبعاملة أو ل تتعرضنأو شكاياهتن. النساء أهنن ال يؤخذف على ؿبمل اعبد 
باستفزاز ن قم منبأهنن يتم اهتامهن أو  ،طرؼ السلطات ابأمنيةاإلىانة من 
 . االتصاؿ الذي تعرضن لوالعنف بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات و وأهنن يتحملن اؼبسؤولية عن اؼبعتدي، 

سيدة واحدة ىي اليت قامت بالتبليغ ضد 
اؼبعتدين لدى الدرؾ اؼبلكي لكن الشكاية 
مت خفضها لدى النيابة العامة أوال إلنكار 
اؼبعتدين الذين صرحوا بأهنم وقعوا يف خطأ 
بأف الرسائل اليت بعثوا هبا دل تكن موجهة 

 تستطع للمشتكية وثانيا بأف اؼبشتكية دل
العنف بأف الرسائل كانت ترسل  إثبات

 على ىاتف زوجة أخيها.

من طرؼ الدرؾ  مت ربرير احملضر رل
مسؤولية إخبارىم بتواجد  ينوضبلو 

 .بذلك  ياؼبعنف باؼبدينة حاؿ علم

رسم يبُت ؼبن تبلغ النساء 
عن العنف لدى السلطات 
العمومية انطالقا من اؼبس  

 اإللكًتوين
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بتهمة فيها الضحايا  توبعتكشفت اؼبقابالت أيًضا عن ثالث حاالت على ابأقل 
شكايتهن العالقات اعبنسية غَت شرعية أو الفساد إثر تقديبهم لشكاية حبيث مت اعتبار 

 .15دبثابة اعًتاؼ ضد أنفسهن
 ،عن ىذا العنفالدرؾ اؼبلكي  أوإبالغ الشرطة العدد القليل من النساء اللوايت قمن ب

 أمرانتظار  و أوالمن أجل وضع شكاية  لدى وكيل اؼبلك باحملكمة هنمت توجيهذكرف أنو 
، اإلجراءات اليت حبث يف النازلة وفق توجيهات السيد وكيل العاـ النيابة العامة باقباز

 تدـو مدة طويلة دوف أي إجراء ؼبنع ىذا العنف بشكل فوري.
وغَت منسجمة عرب اإلنًتنت باؼبثل إذل أف استجابة السلطة العامة يف معظم ابأحياف كانت غَت  االستطالعتشَت الردود على 

 . و الزلن تعانُت منوالعنف  يفاإلبالغ دل يغَت شيًئا ذكرف أف ، أربع من أصل شباين حاالت، فعالة
ابأمر الذي يبُت نقص يف طريقة  . و توفَت الشهود عبء ثبات ىوية اؼبعتدي على الضحايا السلطات ابأمنيةفرض تما عادتا و 

  .يا اؼبعلومات و اإلتصاؿالعنف بواسطة تكنولوجيف حاالت ذبميع السلطات ابأمنية لألدلة 

 
مت اغبكم على  حيثفقط حالتُت  اإلنًتنيتعرب  االستطالعت اؼبشاركات يف ذكر 

ضحية رشوة ذلك، يف إحدى اغباالت، طُلب من الخالؼ بالسجن. على  اؼبعتدين
بينما يف حالة أخرى، "  مقابل عدـ إعطاء أظبعا للمعتدي و إخبار والدىا بابأمر.
سجن و حكم عليها بالمت توجيو هتم إذل الضحية اليت أبلغت عن العنف بنفسها. 

 ؼبدة ثالثة أشهر.

 
 السلطات العامة؟استجابات ما مدى رضا النساء عن  

كانت ردود الفعل بُت النساء الالئي سبت مقابلتهن ـبتلطة ، وىذا يتوقف على 
، حيث أعرب أكثر من شباين نساء من بُت كل عشر اليت حصلن عليهاالنتيجة 

 نساء عن عدـ رضاىم عن استجابة السلطات العامة.
وباؼبثل، من بُت اجمليبُت الثمانية على ىذا السؤاؿ يف االستطالع عرب اإلنًتنت ، 
ذكر ستة أهنم "غَت راضُت للغاية" عن الرد الذي تلقوه من السلطات احمللية ، 

 نسبًيا".ية "راضة " ، وواحد ية جداواحد "راضت إجابة نوكا

                                                 
15

 أي عالقة جنسية خارج إطار الزواج ،. 491و  490يعاقب القانوف اعبنائي اؼبغريب دبقتضى اؼبواد   

صور ـبلة بابأدب  صديق رل نشر
قدمت شكاية فبوؾ  على الفايس
 مع أيضا عليمت القبض بو لكن 
التحقيق بتهمة الفساد.  يصديق

 مازاؿ إذل حدود اللقاء جاريا 
-عن إحدى النساء اؼبشاركات يف البحث

 العملي

عن  اؼبس  اإللكًتوين من شهادات
طبيعة تعامل السلطات مع شكايات 

 ضحايا العنف التكنولوجي

الشرطة ال تقـو بفت  ؿبضر يف ىدا اعبانب 
 فقد قمتباعتباره ؾبرد تصرفات صبيانية 

،االىتماـ  توليهادل  هابإبالغ الشرطة لكن  أالـز
الشرطة تتدخل عندما يتم تسريب صور أو 

 .!!! فيديوىات إباحية فقط

كاف اؼبعتدي يبتزين بنشر فيديو قدًن رل 
مع شخص آخر و يطلب مٍت أف أمارس 

أنا  مت اعتقارلو عناعبنس معو. ؼبا بلغت 
يف الفيديو معي والرجل الذي يظهر 

 10اؼبعتدي وحكم علي بباإلضافة إذل 
الذي يظهر مع يف والرجل  أناأشهر نافدة 

و حكم على  يزوجالفيديو كما طلقٍت 
 شهر نافدة 12اؼبعتدي ب 
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 ؟العموميةمن السلطات ما الذي كانت تود النساء الحصوؿ عليو كإجابات  

 :ذكرف أهنن كن ترغنب يف أبلغ السلطات عن العنف  وعلى االستطالع عرب اإلنًتنت  شاركنقليل من النساء الاليت العدد ال
 دعمال 
 تعرض لو االعًتاؼ بالعنف الذي 
  ة اؼبعتدينعقابمتوقيف ومقاضاة و بشكل جدي و فعاؿ مع التحقيق 
 ملفاهتم و عدـ التشهَت احًتاـ سرية 

تبلغن عن العنف للسلطات العمومية؟ ما ىي األسباب التي تجعل النساء ال 

 
و ، الذي تعرضن لو السلطات عن العنف دل تبلغن اإلنًتنتاللقاءات اؼبباشرة أو عرب ـبتلف اؼبشاركات يف ٪ من النساء 90

 .فبارسات غَت مشجعة، أو إحساس باػبوؼأو  لعدـ اؼبعرفةصبيعهن أكدف أف السبب راجع إما 

مرة  11، مرة 24ذكر اػبوؼ إجابة على ىذا السؤاؿ،  76من بُت ف، اإللكًتوين االستطالع اػبالصة سجلت من خالؿنفس 
أهنا ال تعرؼ من كاف اؼبعتدي وليس إجابات أكدت  8و تشاـؤ من أف السلطات ستفعل أي شيء ، مت اغبديث فيها عن ال

 عدـ اؼبعرفة بكيفية التبليغ. ذكرتا إجاباتناو دليل،  نلديه
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 بخصوص ىذا العنف؟ االجتماعيوسائط التواصل  ىل بلغت

التواصل  ؼبنصاتعن ىذا العنف  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعلنساء اللوايت عانُت من ا جدا أف تبلغمن النادر 
نساء  10ـبتلف اؼبناطق اليت مشلها البحث العملي، ، من االجتماعي أو ـبتلف التطبيقات اؼبستعملة فغي ىذا النوع من العنف

 .بلغن عن ىذا العنف منفقط 

من خالؿ اإلجابات اؼبقدمة من طرؼ النساء اؼبستجوبات تبُت أف العديد من النساء تقمن بتجميد اؼبعتدي من خالؿ تطبيق 
حالة قامت بتجميد حساب اؼبعتدي  21متوفر على اؼبنصة و تعتربف أف ىذا اإلجراء ىو دبثابة تبليغ للمنصة حبيث مت تسجيل 

 أهنا قامت بالتبليغ عنو.  ةمعتقد

دبنصة التواصل االجتماعي ذات الصلة  تتصلندل  نأهن 97مشاركة من أصل  88 تأفادأما بالنسبة للمس  عرب اإلنًتنيت فقد 
 إذل العنف. ن ىذا العنفللتبليغ ع

 
 
 
 

تسعة منهن بلغن عن طريق تطبيق توفره  االجتماعي،بالنسبة للمشاركات العشر اللوايت أجنب بنعم عن تبليغ منصات التواصل 
 أو تبليغهم. هبم االتصاؿو واحدة فقط من بلغت يوتوب أما باقي اؼبنصات و التطبيقات فلم يتم منصة فايسبوؾ 

ومرة واحدة إذل من أصل تسع إجابات كانت موجهة للفايسبوؾ  8نفس التوجو بالنسبة للمس  عرب اإلنًتنيت حبيث 
Twitter ومرة واحدة إذل ،Snapchat  ومرة واحدة إذل ،YouTube :كما يوض  الرسم اؼببياين ذلك 

 منصات التواصل االجتماعيو  االجتماعي القائم على النوع التكنولوجيةالعنف بواسطة 

 نصات التواصل االجتماعيؼب للعنف الذي تعرضن لو النساءرسم مبياين ؼبدى تبليغ 
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 و ما ىي النتيجة؟ التواصل االجتماعي منصات كانت استجابةكيف   
أف ىذا ابأخَت يف  ،Facebook خاصة "الفايسبوؾ"، و العنف الذي طاؽبن ،منصاتلل بلغن اللوايتتسع أكدت النساء ال
 .موضوع التبليغحبذؼ حساب اؼبسيء أو حذؼ الصور / مقاطع الفيديو  حاالت قليلة قاـ

الذي العنف إذل الفايسبوؾ،  9نساء من أصل  8حبيث بلغت  االستبياف عرب اإلنًتنت ، النفس التوجو مت تسجيلو من خالؿ
 .عرب ىده اؼبنصة تعرضن إليو

 
 

، فإف اإجراءً  اؼبعنية اؼبنصة تتخذالحظت العديد من النساء يف اؼبقابالت الشخصية ويف االستطالع عرب اإلنًتنت أنو حىت عندما 
 اإلساءة. و يستأنفوفحسابًا آخر باسم جديد ينشئوف اؼبعتدين 

 ؟وسطاء التواصل اإلجتماعياستجابات ما مدى رضا النساء عن  

عن رضائهن عن االستجابة  Facebookإذل  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعأفعاؿ أبلغن عن اللوايت نساء العربت 
 .اؼبشرفُت عن ىذه اؼبنصةالسريعة من جانب 

التواصل  اتمنصخبصوص ردود عن مستويات متباينة من الرضا فقد أبانت االستطالع عرب اإلنًتنت عكس اإلجابات من خالؿ 
 االجتماعي.

رسم مبياين يبُت ؼبن 
بالضبط تبلغ النساء من 
بُت منصات التواصل 

 االجتماعي

مباذج لإلجابات 
اليت تلقتها النساء 
من منصات 

 التواصل االجتماعي
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 ؟وسطاء التواصل اإلجتماعيمن ما الذي كانت تود النساء الحصوؿ عليو كإجابات  

أو مقاطع تقـو اؼبنصة بإزالة الصور أف برغبتهن  عن االستطالع عرب اإلنًتنتأيضا من خالؿ اؼبقابالت و  ـبتلفالنساء يف  أكدت
 .ُت اؼبعتديناؼبستخدمو ذبميد حظر إليهن مع اؼبسيئة و الغَت متفق على نشرىا أو  ةالالئقغَت الفيديو 

 ؟االجتماعيلوسطاء التواصل ما ىي األسباب التي تجعل النساء ال تبلغن عن العنف  

أو لتقدًن الشكاوى أو تطبيقات إهنن ال يدركن أف اؼبنصات لديها أنظمة  ، سبت مقابلتهنيتالغالبية العظمى من النساء الال ذكرت
 بسببمنهم  13 سوى بلغتمن اجمليبُت على ىذا السؤاؿ يف االستطالع عرب اإلنًتنت، دل  69. من بُت عتداءاالالتبليغ عن 

"إنو سيكوف عدًن فقد أكدف على  13 أماعرفن كيفية اإلبالغ عن العنف إذل اؼبنصات ، تال  نإهنن ذكرف منه 11، نخوفه
 الفائدة" وأف "اؼبنصات ىي غَت قادر على اؼبساعدة."

"دل يكن ضروريًا" إما  التبليغأف كيف   ناإلنًتنت وصف عرب االستطالعيف  اؼبشاركاتأيضا تسجيل كيف أف من اؼبثَت لالىتماـ  و
كوف على  فبا يبُت مرة " بذلك "دل يفكروا فقط الشخصية أو بأهنم بياناهتمتغيَت قمن باؼبعتدي بأنفسهم أو  بتجميدبأهنم قاموا 

 .لعنفل وضع حدأكثر ابأحياف ، مسؤولية  ، يفن بأنفسهنربملالنساء 
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 بخصوص ىذا العنف؟ االتصاؿ شركات نىل بلغ 

من أجل  لشركات اإلتصاؿفيها النساء حيث عبأت حالة فقط  23اؼبقابالت واؼبناقشات اعبماعية يف اؼبواقع السبعة عن  بينت
منهن بلغن شركة  17. الذي تتعرضن لواالجتماعي  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعو التشكي من أفعاؿ اؼبساعدة 

 إنوي. 3أورنج و  3اتصاالت اؼبغرب ، 
احمللية ذات العنف لشركة اؽباتف ىذا عن وقوع من أبلغن  97من أصل على االستطالع عرب اإلنًتنت ات ؾبيب 3فقط وباؼبثل، 
 .الصلة

  

 تبليغات النساء ضحايا العنف و ما ىي النتيجة؟االتصاؿ و التواصل مع  تكيف تعامل 

 ،اؼبساعدة من شركات اؽباتف طلنب اللوايتنب على االستبياف عرب اإلنًتنت أو أجشاركن يف اؼبقابالت  اللوايتعدد قليل من النساء 
و ضماف عدـ إذل السلطات  شكاية تقدًن، حىت تتمكن من مصدر االعتداء صاحب رقم اؽباتفأنو عندما طلنب اسم  أكدف

من النيابة علومات دوف أمر عن ىذه اؼبأف تفص   ال يبكنأهنا الشركة  كانت إجابة،  حفظها بدعوى "اؼبعتدي ؾبهوؿ اؽبوية"
 .وطلبت منهن رفع شكوى إذل النائب العاـ العامة،

 
 

 

 

 

 ؟النوع االجتماعي شركات االتصاؿالعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على 

رسم مبياين يبُت نسبة النساء 
اللوايت بلغن شركات اإلتصاؿ و 

 نسبة اللوايت دل تقمن بذلك

شهادات من اؼبس  
ردود اإللكًتوين عن طبيعة 

مقدمي خدمات اإلتصاؿ و 
 التواصل
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االتصاؿ شركة ابأمر تبُت من خالؿ اللقاءات اليت أقبزت مع بعض فبثلي  نفس
 أنفسهم.

لالستفادة من خدمة  أو قوانُت شروط"ما إذا كانت ىناؾ  من غَت الواض 
مثال، و اليت من خالؽبا يبكن ربميل اؼبتعاقد مسؤولية سوء  االشًتاؾ اؽباتفي

استخدامو للخدمة اليت توفرىا لو الشركة أو مسؤولية استعماؿ ىذه اػبدمة يف ما 
أف يتعرض للمعاقبة يف حالة عدـ احًتامو  ىو ـبالف للقانوف، و بالتارل يبكن

فقط أنو  ذكرواؽبم،  العشر الذين مت اللقاءفمقدمي خدمات االتصاؿ . ؽبده الشروط
هبب التوجو للنيابة العامة دوف جواب حوؿ اإلجراءات و اؼبساطر الداخلية ؽبده 

 الشركات. 

من خالؿ أجوبة النساء فإهنن ذبدف أنفسهن عالقات ما بُت السلطات ابأمنية اليت 
بواسطة التكنولوجيا ابأدلة على العنف ضرورة توفَت تطالب النساء هبوية اؼبعتدي و 

اليت االتصاؿ شركات و ما بيم من أجل اؼبضي قدًما يف الشكوى ذي تعرضن لو ال
 دوف إذف من السلطات.منحهم أية معلومة ترفض 

 ؟ استجابات شركات اإلتصاؿما مدى رضا النساء عن  

جل . وباؼبثل ، اإلتصاؿمن النساء الاليت سبت مقابلتهن باإلصباع عن "عدـ رضاىم" عن استجابة شركات  ؾبموعةأعربت 
 .ن النتيجةم على اإلطالؽ" "غَت راضُت أكدف على أهنناؼبس  عرب اإلنًتنت  اجمليبات على

  

 

 

 

بشكل يومي نساء يردف التعرؼ على  نستقبل
ىوية أصحاب بعض ابأرقاـ اليت تعترب مصدر 

النساء اللوايت أو إزعاج ؽبن وأماكن االتصاؿ .
يردف تغيَت أرقامهن اؽباتفية بسبب التحرش 

 واؼبضايقات
 عن أحد اؼبستجوبُت من شركات اإلتصاؿ والتواصل

رسم مبياين يبُت مدى رضا 
النساء من أجوبة شركات 

 اإلتصاؿ 

يردف 3-2بُت ستقبل نساء ما نيوميا 
معرفة ىوية أصحاب بعض ابأرقاـ اليت 

 –تشكل لديهن مصدر إزعاج 
عن أحد اؼبستجوبُت من شركات اإلتصاؿ 

 و كبيلهم على النيابة العامة والتواصل
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 ؟اإلتصاؿ  شركاتمن ما الذي كانت تود النساء الحصوؿ عليو كإجابات  

سبكن آلية ، عن الرغبة يف توفَت اجمليبات على االستبياف عرب اإلنًتنت و أيضا النساءأجريت معهن مقابالت  اللوايتالنساء  عربت
ؾبموعة منهن رغنب فقط يف . مسبقا لتدخل لوقف اإلساءة دوف اغباجة إذل تقدًن شكوى إذل اؼبدعي العاـاإلتصاؿ من اشركات 

ضد شخص  السلطات ابأمنيةإذل شكاية حىت يتمكنوا من تقدًن عتدي أف سبكنهن شركات اإلتصاؿ من ىوية صاحب الرقم اؼب
 )شخص ؾبهوؿ(. "أو " xبدالً من "ضد  "معُت"

 ؟شركات اإلتصاؿلما ىي األسباب التي تجعل النساء ال تبلغن عن العنف 

، دبعٌت أنو االجتماعي مشاهبة فألسباب اليت ربوؿ دوف تبليغ السلطات العمومية أو منصات التواصلكانت ابأسباب اؼبذكورة 
 ، وأف اإلجراءات طويلة ومعقدة.  اإلتصاؿ يف شيءسيكوف من غَت اجملدي تقدًن شكوى، ولن تساعد شركة 

يف ؿبيط النساء ىي أساسا وكاالت للبيع و وجودة االتصاؿ اؼباحمللية لشركة غالبية الوكاالت أشارت النساء أيضا إذل أف كما 
 .غَتاستخالص رسـو االشًتاؾ ال 
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III.  ةختاميمالحظات  
اؼبالحظات يبكن استخالص أعاله البحث العملي الواردة نتائج من خالؿ 

 العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعواالستنتاجات التالية حوؿ 
 اؼبغرب:ب االجتماعي

 العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع يعتبرال  
 عنًفا "حقيقًيا" االجتماعي

اؼبعلومات و العنف بواسطة تكنولوجيا مدى تطبيع السالفة توض  النتائج 
على الرغم من فاؼبغرب. ب القائم على النوعو العنف  االتصاؿ ضد النساء

ىي  سائدة الفكرة إال أف الاؼبفصلة سابًقا، ابأضرار و االنعكاسات اػبطَتة 
ال يتسبب  اإلجتماعي العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع" كوف

يف أي ضرر حقيقي" ، وأنو "من السهل" معاعبتو من خالؿ تغيَت رقم 
  اؼبعتدي. ذبميدىاتفك أو 

يحد  االجتماعي العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع 
 يةاإلنسان هاالتمتع الكامل بحقوق فيقدرة المرأة المغربية  من

 والحريات األساسية.
حبد ذاتو شكل ىو االجتماعي  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع

من أشكاؿ التمييز وانتهاؾ غبقوؽ اإلنساف للمرأة يف الصحة والسالمة 
العنف فإف أو كنتيجة،  قصدالبدنية والعقلية. باإلضافة إذل ذلك ، سواء عن 

على ؾبموعة من اغبقوؽ سلبا يؤثر  بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع
 واؼببادئ الدستورية واؼبعايَت الدولية. 16ابأخرى اليت تضمنها القوانُت الوطنية

ال يعتربوف أف ىؤالء كيف   ،دوافع اؼبعتديناؼبعطيات أعاله، خبصوص توض  
 امصدر تهم يعتربوهنم فقط بل غالب ،اإلنسانيةكائنات كاملة النساء والفتيات  

 للجنس و / أو اؼباؿ.

 

 

                                                 
16

دبوجب قانوف اؼبضموف ؽبن  قوؽالتمتع دبجموعة من اغبالنساء من غبرماف  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعكما ىو اغباؿ، على سبيل اؼبثاؿ ، عندما يستخدـ ابأزواج  
وج أو ابأسبقية يف اغبصوؿ من قبيل اؼبوافقة القبلية و اغبرة على زواج الزوج من امرأة أخرى، أو اغبق يف اغبصوؿ على مستحقات معينة ناذبة عن الطالؽ من طرؼ الز رة اؼبغريب ابأس

 .غَتىاعلى اغبضانة مع منحها تعويض عنها، أو اغبق يف اغبصوؿ على نفقة ابأبناء دبا فيها اؼبلبس و اؼبسكن و 

من خالؿ خلق بيئة معادية وغَت آمنة 
نشر الصور أو  وعرب اإلنًتنت، 

احملادثات دوف موافقة النساء، أو تقييد 
وصوؿ اؼبرأة إذل تكنولوجيا اؼبعلومات 
واالتصاؿ ومشاركتهن يف ـبتلف 
اجملاالت عرب اإلنًتنت، والتسبب يف 

العنف بواسطة أضرار عديدة، فإف 
 ئم على النوعالتكنولوجيا القا

ينتهك ؾبموعة متنوعة من  االجتماعي
 حقوؽ اإلنساف للمرأة، دبا يف ذلك:

؛اغبق يف اػبصوصية 
 اغبق يف اؼبشاركة يف ـبتلف

 ؛اجملاالت العامة للحياة
 اغبق يف حرية التجمع

 ؛وتكوين اعبمعيات
؛اغبق يف حرية الرأي والتعبَت 
 اغبق يف الوصوؿ إذل

 ؛اؼبعلومة
 ؛التنقلاغبق يف حرية 
 اغبق يف السالمة البدنية

 ؛والعقلية
؛اغبق يف التمدرس 
اغبق يف الشغل. 
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العنف بواسطة التكنولوجيا ، المسؤولية عن التسبب في من تتحملن ضحاياال 
 .وليس المعتدين .القائم على النوع

وف كيف يتم ات/خالؿ اؼبقابالت ومناقشات اجملموعة واالستطالع عرب اإلنًتنت، وصف اؼبشارك
العنف اؼبرتكب ضدىن. وبداًل من الًتكيز على  خلف سببو كوهنن ال النساء على خطأ اعتبار

كل ما يبكن أف االنتباه إذل   يتم تركيز ،الضحيةب غبقت ابأفعاؿ غَت اؼبشروعة للمعتدي وابأضرار اليت
الذي  يف العنفتكوف قد قامت بو الضحية و من شأنو أف يكوف قد ساىم بشكل مباشر أو غَت مباشر 

 .غبق هبا

 ، سواء استسلمن لوالعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعاذباه النساء مهما كانت ردة فعل 
من خالؿ  ،ىدهالعتداءاهتم  اربر سيجدوف دائما من أنفسهم ياؼبعتدفإف ، قاومنو للبقاء أو  كإسًتاتيجية

النساء بل ىو خطأ ، اػبطأ ليس خطأىم، حسب اعتقاد اؼبعتدينفإلقاء اللـو على الضحية. 
 أنفسهن. اللوايت دل تدافعن عن

يف السياؽ اؼبغريب.  "القبوؿأو " "اؼبوافقةالفهم اإلشكارل لػ "العديد من ابأمثل و التعابَت ذبسد 
فعادتا نقوؿ قد وافق شخص ما على أمر معُت، عندما يعرب ىذا الشخص بشكل حر و صري  عن الرغبة يف االلبراط يف ىذا 

مع شخص ما على وسائل التواصل االجتماعي،  يف التواصل ابأولية بغرض الشروعاؼبوافقة  اعتبار، نرى كيف يتم غَت أننا. ابأمر،
التعرض لإلساءة، أو قرصنة اؼبعطيات اللبراط يف العالقات اعبنسية، أو مطلقة وشاملة على امبدئية موافقة على أهنا ، مثاال

 .وما إذل ذلك .اػباصة

 
، تقتضي عدـ الشريك اغبميم ويفًتض أن ،شخص ماللرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو اػباصة مع  الطوعيةاؼبشاركة فإف  أيضا،

ة أو الطوعية الرضائي اؼبشاركةمن الطرؼ ابأخر، نظرا لكوف  قبليةما مت تشاركو على العمـو دوف موافقة نشر التصرؼ و عدـ 
 على طبيعة العالقة نفسها دوف الغَت. إنبنت

الطرؼ اؼبذنب يف قضايا  على كوهنااؼبرأة يتعامل احمليط العائلي و اؼبهٍت كما مصاحل ابأمن والعاملُت بقطاع العدؿ والصحة مع 
 الضحايا. من طرؼلطلب اؼبساعدة  ةاحملدود واحملاوالتوىو ما يفسر الصمت  ،لعنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعا

 عليها.هم سلوكياهتم اؼبسيئة والضارة أو وُباسب ةمسؤولي ال وبملهم أحد ن الذكورياؼبعتدفإف يف اؼبقابل، 

 .، وليس الدولةالتكنولوجيا القائم على النوعلعنف بواسطة عن إيجاد حل لػ ىن المسئوالتالضحايا  

التعامل مع  :ثانياو إهباد طرؽ ؼبنع العنف ووقفو  أوال:كيف تتحمل النساء الضحايا أنفسهن عبء العملي  –يوض  البحث 
سواء عن ذلك دبفردىم دبعزؿ ب يقوموفغالًبا ما و . االقتصاديةو أيضا  االجتماعيةدبا فيها العواقب الصحية و  سلبيةال وعواقب ـبتلف

 على اإلنًتنت.معارفهم و أعاؼبهم اغبقيقي ؿبيطهم يف 

ىي من ابتدأ 
 التحرش بي؟

لماذا تجاوبت معي في 
 البداية؟

لماذا قبلت صداقتي 
 على مواقع التواصل؟

 لماذا لم تجمد طلبي؟
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اإلتصاؿ والتواصل، منصات التواصل االجتماعي أو شركات فال اؼبصاحل ابأمنية وال قطاعي العدؿ كما الصحة وال  ،يف اؼبقابل
فقد سجلنا من ـبتلف  ،التكنولوجيا القائم على النوعالعنف بواسطة مواجهة حلوؿ للنساء أو  إهبادعن  مسئولُتيعتربوف أنفسهم 

اللقاءات مع اؼبعنيُت العموميُت أو اػبواص عدـ توفر ىذه القطاعات واؼبصاحل دبا فيها شركات اإلتصاؿ والتواصل عن إجراءات 
  وقوانُت واضحة لكيفية التعامل مع ىذا النوع من العنف

مساعدة قانونية أو ضباية ، وبالتارل  ال يبكن للنساء االعتماد على أيو بالتارل 
على مسؤوليتهن إذ كنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت فهن تستخدمن ت

رغم تأكيد القانوف عن مسؤولية الدوؿ يف  تتحملهن بأنفسهن صبيع ـباطرىا.
السلبية ضماف حريات وحقوؽ اعبماعات كما ابأفراد من انعكاسات 

 17للمعلوميات

يف سواء ؤاؿ ابأخَت على السكجواب  أنو من اؼبثَت لالىتماـ أف نالحظ
ىل ىناؾ أي شيء آخر تود ، "أو ـبتلف اللقاءات االستطالع عرب اإلنًتنت

انصبت اغبلوؿ  وغالبية ىذه ،العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعؼبعاعبة من اإلجابات حلواًل  اقًتحت العديد ،؟"وإضافت
 13يف سجلنا  اإلنًتنيتعرب  لالستطالعبالنسبة اػباص. على ما هبب على النساء القياـ بو أو ما هبب أف يتغَت يف سلوكهن 

وخاصة من خالؿ ، وسلوكياهتن ، ربميل النساء اؼبسؤولية عن منع العنف أو إهنائو عن طريق تغيَت أنفسهن 34من أصل  إجابة
 ".عدـ الصمت" أو "وعيا"أكثر اقًتاح أف تصب  النساء 

 
 

فرض والسلطات العامة ، من خالؿ "قانوف وبمي النساء من العنف" و ضبلت اؼبسؤولية للدولة من يف اؼبقابل ، عشرة حلوؿ فقط 
 وضع حد ؽبذا العنف".و " ""عقوبات صارمة على اؼبعتدي

فض  عدـ  عن، يتم لـو النساء أيًضا ناحية أخرى ومنعدـ إيقافو. و ، يف العنفأصال ىن اؼبتسببات النساء تعترب فمن ناحية، 
علما أف نتائج البحث بينت كما ىو وارد أعاله أف مهما كانت ردة فعل الضحية فإف نسبة تفاقم العنف واإلبالغ عنو، ىذا 

  العنف و استمراره ىي أكرب من توقفو.

                                                 
 اؼبتعلق حبماية ابأشخاص الذاتيُت ذباه معاعبة اؼبعطيات 09.08قانوف   17
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%

A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B

0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%

8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%

A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx  

اإلكثار من اغبمالت التحسيسية من ضرورة 
أجل تغيَت ثقافة اػبوؼ من التبليغ والتشهَت 

-13التوعية دبقتضيات القانوف ضرورة  
الذي يوفر ضباية للمرأة اؼبتحرش هبا  103

 الكًتونيا
بعض إجابات من ـبتلف اللقاءات عن كيف 

 يبكن إيقاؼ العنف

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
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الوقت الذي يتض  فيو جليا، أف ظاىرة العنف التكنولوجي القائم على النوع ال يبكن إهباد حلوؿ ؽبا ما دامت غَت مرئية و ال  يف
وضع عبء التغيَت على يصر و يستمر يف السائد يتم االعًتاؼ هبا بشكل صري  و التعامل معو جبدية. غَت أننا نالحظ أف النهج 

التواصل االجتماعي أو  العمومية أو منصاتالسلطات و اليت ال ربمل اؼبوجودة  تالديناميكيا يكرس الشيء الذيكأفراد، النساء  
 .االتصاؿ أية مسؤولية عن طريقة تعاملها مع ىذا العنف و كيفية جواهبا على تبليغات النساء ضحايا ىذا العنفشركات 

الكيفية و عقاب.  بالتمادي يف اعتدائهم دوف اؼبعتدين و يبكنيعفي الرجاؿ أيًضا من أي مسؤولية عن تغيَت سلوكهم  التوجو،ىذا 
ث وبق للرجاؿ فبارسة السيطرة حي ،عزز االذباه السائدهبا على ملفات العنف التكنولوجي القائم على النوع، ت اإلجابةاليت يتم 

 رية والعنف على النساء ولن ىبضعوا للمساءلة من قبل الدولة عن أفعاؽبم.سالق

 .العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع لعدـ اإلبالغ عن المقنعةلدى النساء العديد من األسباب  

إذل السلطات  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع، نادرًا ما تبلغ النساء عن العملي-البحث كما ىو موض  يف نتائج
 العامة جملموعة من ابأسباب:

 ؛أف ىذا العنف غَت قانوين ال تعرفن 
  ؛العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعإجراءات اإلبالغ عن  تعرفنال 
  ؛من ردود أفعاؿ أفراد أسرىم وؾبتمعهم واعبهات الفاعلة العامة فعلية ـباوؼلديهن 
  بشأف فعالية أي تدخل من اعبهات الفاعلة العامةفعلي تشاـؤ وشك لديهن . 
  دبا فيها ـباطرإضافية  العتداءات نغ عن العنف قد يزيد الوضع سوًءا، أو يعرضهمربرة من أف اإلبالـباوؼ لديهن 

 .و متابعتهن بدؿ اؼبعتدين ناعتقاؽب

 ؾبديةغَت  ة ىذه النتائج، وغالبيـبتلفةنتائج  ، وبصلن علىقليل من النساء الالئي يلتمسن مساعدة السلطات العامةال العدد
 9، مت تسجيل االستطالع عرب اإلنًتنتأيضا  اؼبقابالت و نسجل أنو من خالؿ ـبتلفاؼبثَت لالىتماـ أف  . ومننبالنسبة ؽب
 8و ، شرعيةحاالت مت فيها ؿباكمة الضحية نفسها بسبب عالقات جنسية غَت  4و ، اعتقاؿ اؼبعتدينمت فيها حيث حاالت 

 حاالت حاولت فيها النساء االنتحار. 
فهي  . ومع ذلك، الواقع سبثلها أف تكوف أف اإلدعاء بأف تكوف ، وال يبكندقيق من خالؿ منهج علمي هامعذب يتم ىذه ابأرقاـ دل

تتعرضن ىن من اؼبرج  أف  العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على النوعالنساء من ضحايا تبُت على أف دليل نوعي قصصي، ك
يثَت انتباىنا و هبب أف الشيء الذي اؼبعتدي ، بدؿ أف يتم اعتقاؿ االنتحار،  رباولنكما وبتمل أف أنفسهن لالعتقاؿ و احملاكمة،  

 .أف يدفعنا للتفكَت مليا يف اؼبوضوع

تأخذ بعُت االعتبار االنشغاالت و اؼبخاوؼ واػبدمات العامة وضع اؽبياكل واإلجراءات اؼبناسبة اليت العمومية على السلطات 
عنف يف التصدي للالدولة مسؤولياهتا  تتحملتضمن نتائج إهبابية. ما دل يبكنها أف اؼبشروعة للنساء خلف صمتهن، و اليت 

، وسيستمر صمت النساء سيستمر و إمكانية تبليغهن عن ىذا العنف ستضل شبو منعدمة، بواسطة التكنولوجيا القائم على النوع
 أية مسائلة أو عقاب.اؼبعتدوف يف ارتكاب أعماؿ العنف دوف 
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 جداوؿ تلخيصية::اؼبلحقات
 

 
  

 TFGBVجدوؿ تلخيص للقاءات البحت العملي حوؿ 
 جدوؿ تلخيصي عن ىوية المعتدين ودوافعهم 

 TFGBVالوسائل التي يتم اعتمادىا في 
 TFGBV اتالسلوكيات المرتكبة ضمن اعتداء

 TFGBVاالنعكاسات و األضرار الناتجة عن 
 TFGBVردود فعل الناجيات من 

 في محيطهن TFGBVالناجيات من مع من تتحدث النساء 
 شكايات   TFGBVلمن قدمت النساء الناجيات من 

 منصات التواصل اإلجتماعي التي بلغتها النساء 
 شركات االتصاؿ و التواصل التي بلغتها النساء 
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 العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و االتصاؿجدوؿ تلخيص للقاءات البحت العملي 
عدد األشخاص الدين أنجزوا البحت و  السن المكاف لمحة عن الشخص المستجوب/ة العدد الجمعية المنهجية

 خصائصهم

 :اللقاءات الفردية
 148اجملموع 
 امرأة

 مستمعات مراكز االستماع  امرأة 21 صبعية صوت النساء بأكادير
 تلميذات 
 مهن حرفية 
 موظفات 
 موظفُت 
 ربة بيت 
 عاطلة عن العمل 
 رئيسات صبعيات نسائية 
 مستفيدات مراكز الًتبية و التكوين التابع للتعاوف الوطٍت 
 مستفيدات مركز النهضة للًتبية و التكوين جبماعة الدراركة 
 منخرطات صبعية الريشة 

 صباعة أكادر الكربى 
 صباعة الًتابية الدراركة 
 تزنيت 
 تارودانت 
 انزكاف 
 أبت ملوؿ 
 شتوكة أيت باىا 

 أعضاء من اعبمعية 4 سنة 50و  18
 

 عضوات و عامالت باعبمعية   امرأة 10 فيدرالية رابطة حقوؽ النساء ورزازات
 مستفيدات من مركز االستماع 
  عامالت نظافة 
   ربات بيوت 
 مطلقات و واحدة منفصلة 

 ورزازات 
 قرية بنواحي ورزازات 
 

 سنة 46و  22
 

 اعبمعيةعضوات من  4

 تلميذة   امرأة 24 صبعية تفعيل اؼببادرات بتازة
 طالبة( 
 مستفيدة دبركز تأىيل و تكوين اؼبرأة 
 ربة بيت( 
 خياطة 
 رئيسة صبعية 
 مستمعة دبركز االستماع 
 موظفة 
 طالبة 

 تازة 
 مطماطة 
 تاىلة 
 حد مسيلة 
 واد امليل 
  أكزنابة اعبنوبية 
 أكنوؿ 
 باب بوديرة 

صبعيات  5عضوات من اعبمعية +   3 سنة 54و  16
 أخرى:

 .اعبمعية اؼبغربية لإلغاثة اؼبدنية  فرع تازة 
  صبعية اؼببادرة الوطنية للتنمية القروية

 مطماطة تاىلة 
  للمرأة القروية حد أمسيلةصبعية النهضة 
  واد امليل االجتماعي اإلسعاؼمركز 
  صبعية التنمية اؼبستدامة والبيئة وحقوؽ

 جبرسيف اإلنساف
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 ربة بيت 
 تلميذات  امرأة 34 بشيشاوة صبعية النواة للمرأة و الطفل

 منشطات برنامج ؿبو ابأمية و الًتبية النظامية 
 )عامالت زراعيات )أرامل أمهات عازبات 
 )بائعة مواد تقليدية )مطلقة 
 )عاملة جبمعية )مطلقة 
  )ربات بيوت )متزوجات 
  )تاجرات مستقالت )عازبات و مطلقات 
  )أستاذة )متزوجة 
 مستفيدات من برامج ؿبو ابأمية 
  )فبرضة )عازبة 
 )موظفة )مطلقة 

 شيشاوة 
 سيدي ؿبمد دارل 

صبعية  عضوات اعبمعية + صبعية أخرى  4 سنة 50و  18
 زيتونة

للتنمية البشرية  صبعية احملصحاص
 بالعرائش

 عامالت بالتجارة  امرأة 22
 حالقات 
 بائعات مستحضرات التجميل 
 خياطات 
 ربات بيوت 

 رجاؿ 3نساء و  4أعضاء اعبمعية:  7  العرائش 

 -ربات بيوت  امرأة 17 باغباجب صبعية أمل للمرأة و التنمية
  ؿبامية-  
  عاملة دبقهى 
  بائعة مواد التجميل 
  عاملة بصالوف للحالقة– 
 عاملة بالفالحة 
  تلميذات 
  طالبة 
 مؤطرة حصص خياطة 

  اغباجب 
 اؼبهاية 
 بودربالة 

 اعبمعيةعضوات  4 سنة 15و  14
 صبعيات أحرى: 3+ 
  صبعية اؼبرأة القروية والطفل 
  ؼبركب السوسيو ثقايف سبحضيت 
 صبعية تدبَت الشأف احمللي بودربالة 
 

 صبعية التحدي للمساواة و اؼبواطنة
 بالدار البيضاء

 تلميذات  امرأة 20
 طالبات 
 ربات بيوت 
 مستخدمات 

  الدار البيضاء 
 نواحي احملمدية 

 |أعضاء من اعبمعية 9 سنة 38و  18
 أعضاء 5عضوات و  4
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 عاملة منزلية 
 مهن حرة 

 مطلقات(3متزوجات، 7عازبات، 10)

 اللقاءات الفردية
بواسطة  مرتكبي العنف

تكنولوجيا اؼبعلومات و 
 االتصاؿ 

 اجملموع 
 مشارؾ 44

 تالميذ  رجاؿ 8 صبعية صوت النساء بأكادير
 

 أكادير 
 تزنيت 
 أنزكاف 

  سنة 33و  23

   0 0 0 فيدرالية رابطة حقوؽ النساء ورزازات

 تلميذ  رجاؿ 7 صبعية تفعيل اؼببادرات بتازة
 طالب جامعي 
 خياط 
 حارس 
 تاجر متنقل 
 عاطل عن العمل 
 ؾبهوؿ 

  سنة 36و  19 تازة  

 طالب غَت )عازب(  رجاؿ 11 بشيشاوة صبعية النواة للمرأة و الطفل
 )موظف باعبماعة )متزوج 
 باعبماعة )متزوج( سائق 
 )مستشار باعبماعة )متزوج 
  )عامل زراعي)متزوج 
  )مفتش شغل)متزوج 
 )مزارع )متزوج 
 )عامل )مطلق 
 )موظف )متزوج 

 شيشاوة 
 صباعة مؤودة 

  سنة 54و  20

صبعية احملصحاص للتنمية البشرية 
 بالعرائش

 مهندس  رجاؿ 10
 ضابط 
 مستخدـ 
 موظف 
 تاجر 
 فالح 

 العرائش 
 صباعة قروية العوامرة 
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 طالب 
 عاطل عن العمل 
 تلميذ 

 طالب   رجاؿ 3 باغباجب صبعية أمل للمرأة و التنمية
 مستفيد من ورشة اإلعالميات 
   عامل بالفالحة 

  اغباجب 
 بودربالة 

  سنة 47و  19

 صبعية التحدي للمساواة و اؼبواطنة
 بالدار البيضاء

 تلميذاف  رجاؿ 5
 3موظفُت 

 سنة 44و  18 الدار البيضاء  

اللقاءات مع المصالح 
العمومية و بعض 
 الخواص المعنيين

 مشاركة و مشارؾ 50

 مساعدة اجتماعية بالدرؾ اؼبلكي بأكادير  6 صبعية صوت النساء بأكادير
 دركي بتزنيت 
 طبيبة نفسانية 
 شرطي بتارودانت 
 ؿبامي 
  2مساعدة اجتماعية باؼبستشفى اعبهوي اغبسن  

 أكادير 
 تزنيت 
  تارودانت 

  

 لقاء غَت رظبي مع وكيل اؼبلك باحملكمة االبتدائية بورزازات  5 فيدرالية رابطة حقوؽ النساء ورزازات
 نائبة و كيل اؼبلك باحملكمة االبتدائية بورزازات 
  اؼبساعدة االجتماعية لدى  احملكمة االبتدائية  بورزازات؛ 
 اؼبساعدة االجتماعية لدى ؿبكمة االستئناؼ بورزازات؛ 
 اؼبساعدة االجتماعية  باؼبستشفى اإلقليمي بورزازات اؼبكلفة بالنساء ضحايا العنف؛ 
 ضابط باؼبركز الًتايب للدرؾ اؼبلكي بورزازات 

   

 طبيبة بالصحة اؼبدرسية )مستوصف بيت غالـ(  13 صبعية تفعيل اؼببادرات بتازة
 )مساعدة اجتماعية )مستشفى ابن باجة 
  اؼبنسق اإلقليمي ؼبناىضة العنف بالوسط اؼبدرسي )مديرية وزارة الًتبية الوطنية 
 )ؿبامي )تازة 
 )مولدة )مستشفى ابن باجة 
  و جريدة الوطنية( 24صحفي )جريدة أجياؿ بريس و جريدة أكيد 
 )صحفي )جريدة اسوسياتيف 
 )ابأخصائي النفسي اإلكلينيكي )كلية القنيطرة 
  اؼببادرة الوطنية للتنمية القروية(رئيسة اعبمعية )صبعية 
 )رئيسة اعبمعية )صبعية ابأفق ابأخضر للتنمية اؼبستدامة والبيئة وحقوؽ اإلنساف 

  تازة 
 تاىلة 
 جرسيف 
  حد امسيلة 
 واد امليل 
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 )رئيسة اعبمعية )صبعية النهضة للمرأة القروية 
 )مدير اؼبركز )مركز اإلسعاؼ االجتماعي 
 )  اؼبنسقة اعبهوية )صبعية اؼبغربية  لالغاتة اؼبدنية 

 مساعدة اجتماعية دبندوبية الصحة بشيشاوة  7 بشيشاوة صبعية النواة للمرأة و الطفل
 ؿبامي بإيبنتانوت 
 ـبامي بشيشاوة 
 شرطي بشيشاوة 
 2 ( دبراكشتابعُت لوزارة قائد )بالداخلية 

  شيشاوة 
 مراكش 

  

صبعية احملصحاص للتنمية البشرية 
  بالعرائش

6  خلية احملكمة 
 ابأمن 
 الدرؾ 
 الصحة 
 التعليم 
 احملامي 

 

 العرائش   

 ؿبامُت  3 8 باغباجب صبعية أمل للمرأة و التنمية
 2  مستمعات 
 1  طبيب 
 1  أستاذة 
 1 مساعدة اجتماعية باؼبستشفى 

  مكناس 
  اغباجب 
 ازرو 

  

 صبعية التحدي للمساواة و اؼبواطنة
 بالدار البيضاء

5   ؿبامياف 
 نفسانيُت أخصائيُت 
 شرطي 

 الدار البيضاء   

اللقاءات مع مختلف 
 المعنيين

 مشارؾ و مشاركة 10

     0 صبعية صوت النساء بأكادير

     0 فيدرالية رابطة حقوؽ النساء ورزازات

 موظف باتصاالت اؼبغرب )اتصاالت اؼبغرب(  2 صبعية تفعيل اؼببادرات بتازة
 )موظفة بوكالة انوي )وكالة انوي 

 تازة   

 مسئوالف عن اؼببيعات باورنج بشيشاوة  4 بشيشاوة صبعية النواة للمرأة و الطفل
 مسئوؿ عن اؼببيعات باورنج دبراكش 

  شيشاوة 
 مراكش 
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 مسئوؿ عن خدمات الزبائن باتصاالت اؼبغرب دبراكش 

صبعية احملصحاص للتنمية البشرية 
 بالعرائش

3  أنوي 
 أرونج 
 اتصاالت اؼبغرب 

 العرائش   

   اغباجب  مدير وكالة اتصاالت اؼبغرب  1 باغباجب صبعية أمل للمرأة و التنمية
     0 صبعية التحدي للمساواة و اؼبواطنة

 مجموعات النقاش
لقاء  47المجموع  

 بمحموع
مشاركة و  1371

 مشارؾ

 لقاءات بمجموع  5 صبعية صوت النساء بأكادير
 مشاركة 32

 مساعدات اجتماعيات باعبمعيات 
 مستمعات دبراكز االستماع 
 متدربات 
 طالبات 
 ربات بيوت 
 عامالت 

  مركز الًتبية و التكوين
التابع للتعاوف الوطٍت حبي 

موالي رشيد العزيب 
 بأكادير

  مركز تامغناست الستماع
و اإلرشاد القانوين للنساء 
ضحايا العنف بالرياض 

  أكاديرالسالـ 
  مقر صبعية الريشة

  بأكادير
 النهضة  اؼبركز االجتماعي

 الدراركة

  سنة 52و  15

 لقاءات بمجموع 6 فيدرالية رابطة حقوؽ النساء ورزازات
 مشارؾ و مشاركة: 93
 4  ؾبموعات

 نساء
 2  ؾبموعات

تالميذ و 
 تلميذات

 ربات بيوت من اجملاؿ اغبضري يف أحياء شعبية 
 من برامج التمكُت االقتصادي جبمعية نسائية من اجملاؿ اغبضري يف أحياء  مستفيدات

 شعبية
 عامالت باعبنس من اجملاؿ اغبضري و شبو حضاري يف أحياء شعبية 
  تالميذ و تلميذات باجملاؿ القروي و اغبضري 
  أطر باؼبؤسسات التعليمية 

  ورزازات 
 اعبماعة القروية سكورة 
  اعبماعة شبو حضارية

 ترميكت

  سنة 60و  17

 لقاءات بمجموع 9 صبعية تفعيل اؼببادرات بتازة
 امرأة  362
 6 رجاؿ 
 

  اؼبستفيدات من خدمات مركز تأىيل وتكوين اؼبرأة ومركز لوقبى لالستماع واإلرشاد
 القانوين ومركز اإليواء التابع عبمعية تفعيل اؼببادرات

  مؤطرات دبركز تأىيل وتكوين اؼبرأة 
 من برنامج الًتبية الغَت النظامية  مستفيدين 

 تازة 
  مطماطة 
 تاىلة 
  اكزناية اعبنوبية 

  سنة 68إذل  9
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  مستفيدات من برنامج ؿبو ابأمية وما بعد ؿبو ابأمية يف اجملاؿ القروي واغبضري على
 .صعيد إقليم تازة

 اكنوؿ 

 لقاءات بمجموع 10 بشيشاوة صبعية النواة للمرأة و الطفل
و  مشارؾ 448

 مشاركة:
 388 امرأة 
 10 رجاؿ 
 50  رجل و

 امرأة

 مستفيدات ؿبو ابأمية جبماعة سيدي بوزيد 
 نشيطات بروض ابأطفاؿ دبركز سيدي ؿبمد دارل 
 رجاؿ أعضاء من اجمللس القروي عبماعة مزودة 
 مستفيدات دروس اغبلويات 
 مستفيدات الدروس الغَت نظامية 
 نساء ربات بيوت جبماعة سيدي دارل 
 من برامج صبعية النواة مستفيدات 
 تلميذات و تالميذ اؼبعهد العارل للصحافة دبراكش 

 شيشاوة 
 سيدي ؿبمد دارل 
 صباعة سيدي بوزيد 
 صباعة مزودة 

  

صبعية احملصحاص للتنمية البشرية 
 بالعرائش

 لقاءات بمجموع 5
مشارؾ و  186

 مشاركة:
 100 تلميذة 
 25 نساء 
 11  فبثلي

 صبعيات ؿبلية
 10  رجاؿ و

 نساء
 40رجاؿ 

 تلميذات 
 مستفيدات من ورشات اعبمعية للتمكُت االقتصادي 
  رياضيالنادي المستفيدي 
 فبثالت صبعيات ؿبلية 

 العرائش 
 القصر الكبَت 
  باؼبنازؿ، بصالونات(

 اغبالقة، دبقر اعبمعية

  سنة 22و  16

 :لقاءات بمجموع 7 باغباجب صبعية أمل للمرأة و التنمية
 مشاركة: 154

 

  تلميذات 
 مستفيدات من برامج صبعية أمل 
   مستفيدات من برامج صبعيات شريكة 

  اغباجب 
  تيمحضيت 
  اؼبهاية 
  بودربالة 
 مكناس 
  مقر صبعية أمل للمرأة(

 والتنمية 
  مقر صبعية اؼبرأة القروية

 والطفل 

  سنة 56و  12
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  دار الطالبة بودربالة 
  دار الطالبة اغباجب 
  مكاتب احملامُت 
 ابتسامة اغباجب مركب-

 2ابأسواؽ ابأسبوعية 
  مكتب الطبيب

 باؼبستشفى 
  مكتب اؼبساعدة

 االجتماعية باؼبستشفى(
 صبعية التحدي للمساواة و اؼبواطنة

 بالدار البيضاء
 لقاءات بمجموع: 5

 مشارؾ و مشاركة 96
 81امرأة 
 15 رجاؿ 

 موظفات إداريات 
 مستخدمة 
 خياطات ربات بيوت 
 و أساتذة أستاذات 
 مربيات بروض ابأطفاؿ 
 عامالت منزليات 
 طلبة و طالبات 
 تالميذ و تلميذات 

 سنة 50إذل  17 الدار البيضاء  

مشاركة و  1623 جمعيات 7 المجموع
 مشارؾ

 جمعية 15ينتموف ؿ  عضوهعضو و  44 سنة 68و  12 مدينة و قرية 39 
 محلية
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 االتصاؿالعنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و وراء جرائم جدوؿ تلخيصي عن ىوية المعتدين ودوافعهم 
المنطقة التي أجري فيها  المعتدين

 البحث
 مساىمين في اإلعتداء الدوافع عدد المعتدين

 مجهوؿ
 معتدي ؾبهوؿ 235ؾبموع 

 الصديقات )غَت معروؼ عددىم( الضغط من أجل عالقة جنسية  6 جهة أكادير

 6 ورزازات
 

 و االحتياؿ  النصب 
 الضغط من أجل عالقة جنسية 
  التحرش اعبنسي 

 
 ثالث حاالت حيث كاف اؼبعتدي شخصاف

 التحرش اعبنسي  5 تازة و الشماؿ الشرقي
 االبتزاز من أجل إقامة عالقة جنسية 
 اإلزعاج 

 

  الضغط من أجل عالقة جنسية   66 و احمليط القروي شيشاوة

 عمـو اؼبعتدين دوف ربديد الدوافع حسب اؼبعتدين () 96 و احمليط القروي العرائش
 حالة( 129) الضغط من أجل عالقة جنسية 
 ( 37االستفزاز )حالة 
 ( 29أالنتقاـ و نشر ابأكاذيب )حالة 
 ( 4ابتزاز مارل )حالة 
 ( 4أسباب أخرى )حالة 

 

 التحرش اعبنسي   32 إقليم اغباجب
  اإلساءة للسمعة 
  التسلية 
 اإلزعاج 

 

 عمـو اؼبعتدين دوف ربديد الدوافع حسب اؼبعتدين() 24 البيضاء الدار
  حالة( 6)التهديد من أجل اؼباؿ 
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  حالة( 26)التهديد من أجل اعبنس 
  حالة( 15)تشويو السمعة 
  حالة( 4)اسًتجاع الزوجة 
  حالة( 10)التهديد 
 حالة( 20) الضغط من أجل عالقة جنسية 
  حالة( 8)تصوير نفسها يف وضعية جنسية 
  حالة( 2)إسقاط اغبضانة 

 صديق القرب /حبيب
 61ؾبموع 

 

 اإلرغاـ على االحتفاظ بالعالقة   23 جهة أكادير
  استغالؿ جنسي 
 الغَتة 
 االنتقاـ 

 

 الضغط من أجل عالقة جنسية  1 ورزازات
 االنتقاـ 

 

 أشخاص 3حالة واحدة حيث كاف اؼبعتدي  رفض وضع هناية للعالقة  7 تازة و الشماؿ الشرقي

 حالة واحدة حيث كاف اؼبعتدي رفقة صديقة الضحية التهديد من أجل عدـ إهناء العالقة  3 شيشاوة و احمليط القروي
   13 العرائش و احمليط القروي

   14 الدار البيضاء
 الخطيب
 4ؾبموع 

  اإلرغاـ على االحتفاظ بالعالقة  2 جهة أكادير

  االنتقاـ  1 تازة و الشماؿ الشرقي
 رفقة زميل الضحية يف العمل االبتزاز  1 شيشاوة و احمليط القروي

 دوافع مالية  19 جهة أكادير صديق افتراضي
 دوافع جنسية 

 ىناؾ حاالت حيث كاف اؼبعتدي أكثر من شخص
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 االبتزاز و التهديد بالفض   5 تازة و الشماؿ الشرقي 33ؾبموع 
 الضغط من أجل عالقة جنسية 
  االنتقاـ 

 شخصا 18واحدة حيث كاف اؼبعتدي  حالة

 التحرش اعبنسي  8 شيشاوة و احمليط القروي
  التهديد و االبتزاز من أجل اؼباؿ 
 التهديد و االبتزاز من أجل عالقة جنسية 

 

  التحرش اعبنسي  1 إقليم اغباجب

 الزوج
 15ؾبموع 

 ابأبناء استقطاب ابأبناء يف اذباىو  3 جهة أكادير
 1 من أجل متابعتها باػبيانة الزوجية و تطليقها  دوف مستحقات  1 ورزازات

 الضغط للحصوؿ على إذف بالتعدد  3 تازة و الشماؿ الشرقي
 إسقاط اعبنُت مع أداء الديوف اليت على الزوج 
 الضغط من أجل دفعها لطلب الطالؽ 

 

   2 العرائش و احمليط القروي
  أجل التهرب من أداء مستحقات الزوجة بعد الطالؽ و عدـ أداء نفقة ابأبناء من  1 شيشاوة و احمليط القروي

   5 الدار البيضاء
 زميل في العمل

 9ؾبموع 
  دوافع جنسية  1 جهة أكادير

  االستغالؿ اعبنسي  1 تازة و الشماؿ الشرقي
   6 العرائش و احمليط القروي

   1 الدار البيضاء
أو مسئوؿ في  زميل

 المدرسة
 26ؾبموع 

  االستغالؿ اعبنسي  1 تازة و الشماؿ الشرقي
   20 العرائش و احمليط القروي
 اؼبعتدي شخصاف ػبلق مشاكل عائلية  1 شيشاوة و احمليط القروي
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  التحرش اعبنسي  2 إقليم اغباجب
   2 الدار البيضاء

 أحد أفراد العائلة
 16ؾبموع 

 أشخاص 2حالة واحدة حيث كاف اؼبعتدي  السمعة و دفع الزوج لتطليقها تشويو  1 ورزازات

 خلق مشاكل عائلية داخل ابأسرة  2 تازة و الشماؿ الشرقي
 االبتزاز و طلب اؼباؿ 

 حالة واحدة حيث كاف اؼبعتدي شخصاف

   10 العرائش و احمليط القروي

  الضغط من أجل عالقة جنسية  2 شيشاوة و احمليط القروي
   1 الدار البيضاء

أحد أفراد عائلة 
 الزوج/صديق الزوج

 5ؾبموع 

  السيطرة و التحكم يف التحركات  1 إقليم اغباجب

   4 الدار البيضاء

 الجيراف
 6ؾبموع 

 اؼبعتدي شخصاف تشويو السمعة و التحرش اعبنسي  1 ورزازات

 التحرش و االبتزاز و تشويو السمعة  2 تازة و الشماؿ الشرقي
 الضغط من أجل عالقة جنسية 

 أشخاص 3حالة واحدة حيث كاف اؼبعتدي 

 حالة واحدة دبساعدة جار آخر خلق مشاكل عائلية  2 شيشاوة و احمليط القروي
 حالة واحدة دبساعدة صديقة الضحية

   1 الدار البيضاء

 محامي الضحية
 1ؾبموع 

  التحرش اعبنسي  1 إقليم اغباجب

 االبتزاز   2 إقليم اغباجب زوج سابق
  الرغبة يف إسقاط اغبضانة 
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 التنازؿ عن دعاوى )النفقة  10ؾبموع 

  االبتزاز من أجل التنازؿ عن اؼبستحقات ما بعد الطالؽ  1 تازة و الشماؿ الشرقي

   7 الدار البيضاء
 خطيب سابق

 2ؾبموع 
 التخويف   2 إقليم اغباجب

 اؼبنع من االرتباط بشخص آخر 
 

 صديق سابق
 9ؾبموع 

 االبتزاز   6 إقليم اغباجب
  الضغط من أجل عالقة جنسية 
 اإلرغاـ على االستمرار يف العالقة 

 

   3 الدار البيضاء
 صديقة األب

 1ؾبموع 
  الضغط و االبتزاز من أجل اؼبوافقة على الزواج من أب الضحية  1 تازة و الشماؿ الشرقي

 أخر
 18ؾبموع 

 استغالؿ جنسي   2 جهة أكادير
 استغالؿ مارل 

 

 الضغط من أجل عالقة جنسية من طرؼ:  3 تازة و الشماؿ الشرقي
 أحد اؼبارة يف الشارع الذي سبق أف قدـ اؼبساعدة للضحية(  -
 عضو يف إحدى اعبمعيات  -
 صديقاف للمعتدي -

 

   11 العرائش و احمليط القروي
   Ceber-Cafeمن أجل عالقة جنسية من طرؼ مسئوؿ عن  التهديد  1 شيشاوة و احمليط القروي

  التحرش اعبنسي من طرؼ موظف إداري  1 إقليم اغباجب
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 العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاؿ الوسائل التي يتم اعتمادىا في العنف
وسائط التواصل  اتصاالت باؽباتف  رسائل نصية قصَتة رسائل إلكًتونية اؼبنطقة الوسائل

االجتماعي )فيس 
بوؾ، تويًت، 
 يوتيوب...(

ألعاب فيديو 
 صباعية

تطبيقات الرسائل 
)واتس أب، 
سنابشات، 
 ماسنجر ...(

مواقع اؼبدونات 
 البالغة الصغر

 غَتىا )تذكر( GPSالتتبع ب 

 1 1 0 113 0 130 55 82 6  أكادير عدد المرات

 0 0 0 11 0 12 19 17 0 ورزازات

 0 0 0 3 0 2 2 2 5 تازة

 0 0 0 50 0 40 62 35 19 شيشاوة

 0 1 0 17 0 21 25 12 6 العرائش
 0 0 0 47 0 15 47 47 0 اغباجب

 0 0 0 0 3 34 19 15 20 الدار البيضاء

 1 1 0 241 4 149 229 210 56 مناطق 7 اجملموع
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  االتصاؿجريمة العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و  السلوكيات المرتكبة ضمن

 

 عدد المرات التي ذكرت السلوؾ
 المجموع

 الدار البيضاء اغباجب العرائش شيشاوة تازة ورزازات أكادير التحرش، اؼبضايقات، اؼبالحظات االستفزازية و االتصاالت اإللكًتونية

151 42 5 55 24 24 45 243 

 99 26 42 42 42  2 12 بالسمعة نشر أكاذيب سبس

 44 22  6 22   24 التخريب اإللكًتوين من خالؿ رسائل إلكًتونية تطفلية و فَتوسات خبيثة

 55 22 4 26 44  2 4 .االستحواذ و قرصنة اؼبعطيات اػباصة

 954 26 2 44 22 4 5 70 بواسطة تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت )على سبيل اؼبثاؿ، التهديدات لتوزيع الصور اغبميمة( التسلط و االبتزاز

 27 22 2 42 2  2 4 نشر معلومات، معطيات، بيانات و/أو مضامُت ذات طابع شخصي (من قبيل: العنواف، رقم اؽباتف...(

تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت من قبل ابأقارب )تتبع أين ذىبت ، التحكم يف اؼبراقبة و التحكم يف استخداـ 
 ربركاهتا ، وقراءة رسائلها ، أو التوبيخ أو اؼبنع من استخدامها ، أو غَت ذلك(

2   42 22  22 49 

والزواج( أو استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت هبدؼ التوظيف/التجنيد/االستقطاب الزائف )العمل 
 اإلعالنات عرب اإلنًتنت عبذب النساء إذل وضعيات وبتمل أف تكوف خطرة -التبشَت/الدعوى 

48   25 24  22 84 

الصور الفوتوغرافية و/أو مقاطع الفيديو، مثل الصور اعبنسية و/أو مقاطع صوتية و/أو الفيديو االستحواذ و قرصنة 
 ، مع استخدامها والتالعب هبا ونشرىا بدوف موافقة . Photoshopأو الصور اليت يتم تعديلها بواسطة برنامج 

0   2 22  22 39 

 94   2 24   1 غَتىا؟ )شكرا لتفصيلها(
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  االتصاؿاألضرار الناتجة عن العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و االنعكاسات و 

 طبيعة الضرر
Préjudice 

 النفسية والمعنوية
Morale ou 

psychologique 

 الجسدية
Physique 

 

 الجنسية
Sexuelle 

 االجتماعية
Sociales 

 العائمة
Familiales 

 االقتصادية
Economiques 

 المهنية أو الدراسات
Professionnelles 

ou études 

ليست هناك 
 أضرار

Aucun 
préjudice المنطقة 

  5 5 45 422 22 42  422 أكادير

 1 1 2 5 6    25 ورزازات

  4   25 22 2 25 الحاجب إقميم

  4 24  25 44 6 242 الدار البيضاء

 4 25 22 22 22 22 22 42 و مراكش شيشاوة

  22 24 55 22 22 54 222 تازة الشمال الشرقي

  22 2 22 22 4 2 26 العرائش

 18Total / 636 99 96 234 969 45 86 2المجموع
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 ز متنىعة نتيجة اعتداء واحدمجمىع األضساز هنا ال تعكس عدد اننساء بم تشيس إنى عدد انمسات انتي ذكست فيها هره األضساز عهما أن كم ضحية قد تتعسض نضسز أو ألضسا 
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 ردود فعل الناجيات من العنف بواسطة تكنولوجيا المعمومات و االتصال 
Réaction et résistances des femmes victimes des violences facilitées par les technologies de l’information et de la communication 

 ردود الفعل
Reaction 

 اؼبنطقة
Region 

 أكادير
Agadir 

 ورزازات
Ouerzazate 

 تازة
Taza 

 شيشاوة
Chichaoua 

 العرائش
Larache 

 اغباجب
ElHajeb 

 الدار البيضاء
Casablanca 

 اجملموع
Totat 

 وسائط التواصل االجتماعي االنسحاب/عدـ اؼبشاركة يف اؼبنتديات
Se retirer, ne plus participer dans les forums ou 

réseaux sociaux 

6 1 33 7 7 6 6 63 

 اغبد من استخداـ اإلنًتنيت / التخفي
Réduire ou cacher sa présence en ligne 

53 2 33 13 8   133 

 تغيَت رقم اؽباتف
Changer de numéro de téléphone 

13 1 115 25 13 34 4 199 

 تغيَت كلمة اؼبرور
Changer de mot de passe 

53 0 6 2 1 0 0 59 

 تغيَت اغبساب أو الصفة
Changer de compte ou de profile 

15 0 4 8 1 2 0 33 

 ذبميد مرتكب/مرتكيب العنف.
Bloquer l’auteur/les auteurs 

73 5  52 16 1 6 153 

 االنًتنيت. اعبواب و فض  اؼبعتدي عرب
Répondre à / dénoncer l’auteur en ligne 

0 0 1 0 4 0 0 5 

 اعبواب و فض  اؼبعتدي شخصيا
Répondre à / dénoncer l’auteur en personne 

2 4 8 24 4 0 0 42 

 عدـ القياـ بأي شيء
N’a rien fait 

18 4 0 4 3 0 16 42 

 غَتىا
Autre ?   

0 0 0 0 13 0 0 10 
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 من تتحدث النساء الناجيات من العنف بواسطة تكنولوجيا المعمومات و االتصال في محيطهن مع
 ابأشخاص الذين ربدثت إليهن عن العنف

Les personnes avec qui elles ont 
parlé 

 اؼبنطقة
Région 

 أكادير
Agadir 

 ورزازات
Ouarzazate 

 تازة
Taza 

 شيشاوة
Chichaoua 

 العرائش
Larache 

 اغباجب
ElHajeb 

 الدار البيضاء
Casablanca 

 اجملموع
Total 

 174 14 8 19 9 115 5 4 فرد من العائلة

 52 6 4 18 0 7 7 10 صديقة/صديق

 42 13  3 5 10 6 5 منظمة/ صبعية غَت حكومية

 7 2 4 1 2 2 2 2 زميل يف العمل

 15 2 2 2 2 2 2 11 عائلة أو صديق اؼبعتدي.

 4 2 2 2 1 1 2 2 يف اؼبدرسة/اعبامعة مسئوؿ

 1 2 2 2 1 2 2 2 مسئوؿ يف العمل

 
 لمن قدمت النساء الناجيات من العنف بواسطة تكنولوجيا المعمومات و االتصال، شكايات بالعنف الذي تعرضن له

 ابأشخاص الذين قدمت ؽبن شكاية
Les personnes auprès de qui elle a déposé une 

pliante 

 اؼبنطقة
Région 

 أكادير
Agadir 

 ورزازات
Ouerzazate 

 تازة
Taza 

 شيشاوة
Chichaoua 

 العرائش
Larache 

 اغباجب
ElHajeb 

 الدار البيضاء
Casablanca 

 اجملموع
Totat 

 37 8 4 1 13 1 1 9 الشرطة / الدرؾ

 19  2 1  7  9 النائب العاـ

 1 2 2 2 1 2 2 2 مهنيي الصحة

 4 2 2 2 2 2 2 2 القاضي

 6 2 2 2 2 2 2 4 موظف إداري
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 من منصات التواصل اإلجتماعيلمن بلغت النساء الناجيات من العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و االتصاؿ، 
A qui les femmes victimes des violences facilitées par les technologies de l’information et de la communication ont signale ces 

violences 
 

 منصات التواصل االجتماعي
Les plateformes 

 اؼبنطقة
Région 

 أكادير
Agadir 

 ورزازات
Ouerzazat

e 

 تازة
Taza 

 شيشاوة
Chichaoua 

 العرائش
Larache 

 اغباجب
ElHajeb 

 الدار البيضاء
Casablanca 

 اجملموع
Totat 

 فايس بوؾ
Facebook 

190  1 0 0 1 3 4  
 

 نساء من 10
قمن بتبليغ 

منصات التواصل 
من خالؿ خدمة 
التبليغ اؼبتوفرة يف 
منصة التواصل 
االجتماعي 
 نفسها 

 تويًت
Twitter 

0 0 0 0 0 0 0 

 أفيتو
Avito 

0 0 0 0 0 0 0 

 يوتوب
You Tube 

0 0 0 0 0 1 0 

 سناب شات
Snapchat 

0 0 0 0 0 0 0 

 أنستغراـ
Instagram 

0 0 0 0 0 0 0 
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 صبدت عضوية اؼبعتدي دوف ربديد ما إذا كن قد بلغن اؼبنصة اؼبعنية بذلك أـ ال لذلك دل يتم إدراجهن ىنا امرأة بأكادير ذكرت بأهنا 21 
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 لشركات االتصاؿ و التواصل لمن بلغت النساء الناجيات من العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و االتصاؿ
A qui les femmes victimes des violences facilitées par les technologies de l’information et de la communication ont signale ces 

violences 
 

 ابأنًتنيتوسطاء اؽباتف و 
Operateurs 

 اؼبنطقة
Région 

 أكادير
Agadir 

 ورزازات
Ouerzazate 

 تازة
Taza 

 شيشاوة
Chichaoua 

 العرائش
Larache 

 اغباجب
ElHajeb 

 الدار البيضاء
Casablanca 

المجمو 
 ع

Tota
t 

 اتصاالت اؼبغرب
Maroc Telecom 

3 1 5 2 2 4 0 17 

 أورنج
Orange 

0 0 2 1 0 0 0 3 

  إنوي
Inwi 

0 0 2 1 0 0 0 3 
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If you do not send me pictures 
showing your body naked, I 
will kidnap you near your 
school and rape you. 
 

I want you to have sex 
with me in exchange of 
me helping you enrolling 
in the university. 
 

If you do not give me the money I asked for, I 
will post your photos on the Internet. 
 

If you do not come 
back to me I will 
ruin your life. 

 

" 

 

 


