
 

 
 

 

 المغربالتكنولوجيا القائم على أساس النوع ضد النساء بالعنف بواسطة   

 العملي-موجز نتائج البحث
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 TFGBV ضرر جسدي أو نفسي أو اقتصادي أو  إلحلاقأو االتصاالت الرقمية /هو استخدام تكنولوجيا املعلومات و

قام بتجرمي أشكال  103- 13القانون . سليباجتماعي أو معنوي أو جنسي ، موجه حنو النساء أو يؤثر عليهن بشكل 

املغرب وتعزيز ب TFGBVإنتاج قاعدة معرفية حول  هو العملي- هذا البحث اهلدف من. TFGBVمعينة من 

 ،ومناقشات مجاعية واستقصاء عرب اإلنرتنت لقاءات فردية مشل البحث. استجابتها مدى و كيفية مساءلة الدولة عن

أجنز . الصحية ووالعدالة  األمنيف قطاعات  امرأة و رجل باإلضافة ملمثلي السلطات العمومية 1794 شارك يف البحث

 .أحناء البالد فخمتلمن  موقع 39 البحث يف
 

 TFGBV  االجتماعيتجارب النساء مع العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على أساس النوع 

ملعتدين أملعرويف اهلوية فهم يتنوعون و ختتلف عالقام بالضحية من عالقة شخصية أما ا . يتصرفون حتت أمساء مستعارة  أو جمهولنيأكثر من نصف املعتدين  
 . إىل عالقة عملية أو مهنية

 املستحقات التهرب مناملال ،  للحصول علىهي الضغط أو اإلكراه على العالقات اجلنسية، االبتزاز أو االحتيال  TFGBVالدوافع األكثر شيوًعا الرتكاب  
 .األسرة قضاياالقانونية يف 

 TFGBV  حيان عرب تطبيقات املراسلة واملكاملات األميارس يف أغلب اإلنرتنت،  فضاءاتمن  شاسعةموجود يف كل مكان وواسع االنتشار عرب جمموعة
 .االجتماعية التواصلاهلاتفية والرسائل النصية ومنصات 

 رضائيةواملشاركة غري  ،االبتزاز، األكاذيب التشهريية، الشتائم، التعليقات املسيئة، التهديدات، املضايقاتتشمل،  عنهاالسلوكيات العنيفة اليت يتم اإلبالغ  أنواع 
 .اخلصوصيةللصور أو االتصاالت 

مع مرور  هاستمرار يتسم أيضا بطول مدته و  .عدة حوادث يف اليوم الواحدوقوع عن  حكوا املشاركات٪ من  35، و املتواترةبطبيعته املتكررة  TFGBVيتميز  
 .سنةأعمال العنف تستمر من شهر إىل أكثر من  املستجوبات بكون٪ من 57 أجابت، حيث الوقت

 "عرب اإلنرتنت"تصاعد العنف األويل يف كثري من األحيان ي". العامل احلقيقي"أي يف " غري املتصل"والعنف " عرب اإلنرتنت" TFGBVصلة وثيقة بني هناك  
تعرض الضحايا لسوء ت كماتوزيعها على اإلنرتنت،  يتم العنيفة مثل االغتصاب و  االعتداءاتبعض  أو تصويرتم تسجيل كما ي،  مباشر إىل عنف جسدي

 .العنف هذا يف" تتسبب"بدعوى هي من . حميطهممن قبل و عنف جديد املعاملة 

 على حياة النساء مع ردود أفعالهن و التأثير االنعكاس
، حيث تعاين النساء من جمموعة من األضرار النفسية واالقتصادية واجلسدية واألسرية "العامل احلقيقي" ضررا حقيقيا يف" االفرتاضي"يتسبب العنف يف العامل  

سجلت العديد من حماوالت لالنتحار، و هناك من تركن املدرسة أو الوظيفة أو طردن، أو أجربن على .TFGBV واالجتماعية واجلنسية واملهنية نتيجة

 .الرحيل

عن طريق إحداث تغيريات أو تضحيات يف حيام، مبا يف ذلك تقليل أو إلغاء املشاركة يف فضاءات اإلنرتنت، تغيري  TFGBV لىغالبا ما ترد النساء ع 

 أو التسرت بعض العناصر الرئيسية هلويتهم، مثل أرقام هواتفهم أو ملفام الشخصية



 

 موعة متنوعة من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األخرى ؛

 ؛، وإاء ثقافة اإلفالت من العقاب

، وتقدمي مرتكبيه، ومعاقبة النساءومحاية  همنعو من أجل 

و ضعف فائدة قضايا املعرفة، املخاوف،  مع معاجلة

 

TFGBV  حميطهني شخص يف أل تلجأن، ومل 

، أو تكرار و حتركان وأنشطتهن فرض قيود علىالسيطرة و 

لطة إىل حد كبري ، وغالًبا ما أسفرت عن استجابة ضعيفة أو معدومة ، أعقبتها ردود أفعال تعاقب الضحية ، ويف حاالت 

، التشاؤم من احلكم عليهن أو متابعتهنمن إلقاء اللوم عليهن، 

، واستحالة العدالة و أجهزا، انعدام الثقة يف  و تعقيدها

، بينما يف حاالت عديدة ألقي القبض على املعتدين

، ووصفن عدم أخذهن على السلطات العموميةعن استيائهن من استجابة 

 .املعنيةمنصات التواصل االجتماعي 

، من اللوم اخلوف، لياتباإلجراءات و اآلعرفة املم 

 .أي شيء للمساعدة

دون أمر من  االعتداءأو التدخل لوقف  نمساعد

MRA Mobilising for Rights Associates 
3,rue Oued Zem, appt. 

mra@mrawomen.ma

 هو عنف حقيقي يسبب أضرارًا حقيقية يف العامل احلقيقي؛

موعة متنوعة من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األخرى ؛ تهاممارس واملرأة  على إمكانية متتع

، وإاء ثقافة اإلفالت من العقابTFGBVحتميل املعتدين، وليس الضحايا، املسؤولية عن التسبب يف 

و من أجل ،  TFGBVإجياد حلول لـ  من أجل، وليس الضحايا، يف الدولة املسؤولة العمومية

مع معاجلة، TFGBVمجيع األسباب اليت جتعل النساء ال يبلغن عن جتيب عن 

 .العمومي املتوفرة حاليادوار ومسؤوليات الفاعل احملددة ألالسياسات واإلجراءات واملمارسات 

 استجابة محيط النساء
TFGBV ، صمنت خبصوص٪ من ايبات على االستبيان عرب اإلنرتنت35

 .الشخصية أو املهنية للحصول على املساعدة
السيطرة و ، أو احلاسوب اتفاهل، إلقاء اللوم عليها، احلرمان من ئةخطهي امل

لطة إىل حد كبري ، وغالًبا ما أسفرت عن استجابة ضعيفة أو معدومة ، أعقبتها ردود أفعال تعاقب الضحية ، ويف حاالت 
 .قليلة فقط اختذت إجراءات ضد املعتدي

 الصحةاألمن، القضاء،  - ة وميالعم
  TFGBV ،إىل الشرطة أو الدركخاصة إىل السلطات العامة. 

من إلقاء اللوم عليهن،  اخلوفقلة املعرفة بالقوانني واإلجراءات،  :للسلطات بسبب

و تعقيدهااإلجراءات   لطو ، الشك يف أن اإلبالغ سيؤدي إىل أي نتيجة 

 .احلصول على األدلة اليت تطلبها السلطات

TFGBV ألقي القبض على املعتدين قليلة حيت حاالت. أو متابعات مل حيصلن على أي نتائج

 .جنسية غري شروعةقات الع، بتهمة أنفسهم

عن استيائهن من استجابة ،  TFGBVقمن باإلبالغ عن  اللوايت ،نساء

 .عليهن إثبات هوية املعتديو إلقاء عبء يتحملن املسؤولية، 

 ومنصات التواصل االجتماعياستجابة شركات اإلتصال 
TFGBV منصات التواصل االجتماعي إىل احمللية أو  اإلتصال اتلشرك

م اعدان :منصات التواصل االجتماعي بسبب وأ اإلتصالال تسعى النساء للحصول على مساعدة من شركات 

أي شيء للمساعدةبتفعل اإلتصال سأن ال منصات وال شركات اليقني من 

مساعد بعدم إمكانية  اإلتصال، أخربن شركات اليت طلبت فيها النساء املساعدة

 توصيات

MRA Mobilising for Rights Associates  
3,rue Oued Zem, appt. 4, Rabat MOROCCO 

+ (212) 537.70.99.96/98  
mra@mrawomen.ma•  www.mrawomen.ma 

هو عنف حقيقي يسبب أضرارًا حقيقية يف العامل احلقيقي؛ TFGBVاإلقرار بكون  

على إمكانية متتع TFGBV يقضيهم كيف ف 

حتميل املعتدين، وليس الضحايا، املسؤولية عن التسبب يف  

املسؤولة العموميةمساءلة اجلهات  

 سبل االنتصاف ؛

جتيب عن  شاملةوضع إسرتاتيجيات  

السياسات واإلجراءات واملمارسات 

استجابة محيط النساء
35٪ من النساء املستجوبات و 70 

الشخصية أو املهنية للحصول على املساعدة
هي املاعتبارها  :املرأة خوفاً من تصمت 

 .تفاقم العنف
لطة إىل حد كبري ، وغالًبا ما أسفرت عن استجابة ضعيفة أو معدومة ، أعقبتها ردود أفعال تعاقب الضحية ، ويف حاالت كانت ردود أفعال العائالت خمت 

قليلة فقط اختذت إجراءات ضد املعتدي

العم السلطات استجابة

عنمن أبلغن فقط من النساء  10٪ 

للسلطات بسبب TFGBVال تبلغ النساء عن  

 فائدة اإلبالغ عن العنف، خبصوص

احلصول على األدلة اليت تطلبها السلطات

TFGBVغالبية النساء الالئي أبلغن عن  

أنفسهم ،الضحايا توبعت و حوكمت

نساء 10من بني كل  8أعربت •  

يتحملن املسؤولية،  منبأن  هنحممل اجلد، واام

استجابة شركات اإلتصال 
TFGBVمن النادر جًدا أن تبلغ النساء عن  

ال تسعى النساء للحصول على مساعدة من شركات  

اليقني من ، من ذلك م الفائدةاعدبانالشعور 

اليت طلبت فيها النساء املساعدة يف عدد قليل من احلاالت 

 .العام النيابة

توصياتال مقترحات لصياغة


