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خ اٌّٛصّمخ فٟ ا٢داة ّخ رؼٕٝ ثٕشش اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّ  ِغٍخ ِؾىّ 

 خخ ٚاٌٍغبد األعٕج١  شث١  ؼخ ثبٌٍغخ ا١ٌ  ٔغبٔٚاٌؼٍَٛ الِ 
 2023َ اراس ٘ـ /1444 - 10/03/2023 / خّغْٛاٌٚ اٌضبٌضخٕخ: اٌغ  اٌزغؼْٛ      ٚ اٌضبٟٔاٌؼذد 
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 اآلداب/ جاؿعة املوصل/ اؾعراقؽؾقة  )اؾؾغة اؾعربقة(     ذقلان ادقب رؿضاناؾدؽمور  املساعد اأُلدماذ :رقرــاؾمح ؿدقر

 :عضاء فقكة اؾمحرقر َأ

 /اؾعراقاملوصلؽؾقة اآلداب/جاؿعة  ( عؾم االجمؿاع)                   حارث حازم َأقوباأُلدماذ اؾدؽمور 
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 ردن/اأُلؽؾقة اآلداب/جاؿعة اؾزقموـة (اؾؾغة اؾعربقة)           اأُلدماذ اؾدؽمور عالء اؾدقن َأمحد اؾغراقلة

 ؽؾقة اؾرتبقة/جاؿعة بابل/اؾعراق (اؾمارقخ)                      اأُلدماذ اؾدؽمور ؼقس حامت فاـي

 جاؿعة رقلة/ اؾسعودقةؽؾقة اؾعؾوم واآلداب/ (اؾمارقخ)                ؿصطػى عؾي اؾدوقداراأُلدماذ اؾدؽمور 

 ؽؾقة اآلداب/جاؿعة عني مشس/ؿصر( اإلعالم)                اأُلدماذ اؾدؽمورة دوزان قودف َأمحد

 ؽؾقة اؾرتبقة/جاؿعة حاجت تله/ ترؽقا( وآدابفا اؾرتؽقةاؾؾغة )            ؽول جؾب أوغؾواأُلدماذ اؾدؽمورة عائشة 
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 ئداسح اٌّزبثؼــخ   –            ١ٓ     ِزشعُ.ٔغالء أَؽّذ ؽغ                 

 

  



 قواعد تعليمات النشر
 ش اٌزغغ١ً فٟ ِٕظخ اٌّغٍخ ػٍٝ اٌشاثؾ ا٢رٟ: ػٍٝ اٌجبؽش اٌشاغت ثبٌٕش  -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

ٗ ِفبد٘ب أٔ   سعبٌخ ثؼذ اٌزغغ١ً عزُشعً إٌّظخ ئٌِٝ ثش٠ذ اٌجبؽش اٌزٞ عغً ف١ٗ -2

، ٚع١غذ وٍّخ اٌّشٚس اٌخبطخ ثٗ ١ٌغزؼٍّٙب فٟ اٌذخٛي ئٌِٝ اٌّغٍخ ثىزبثخ ٙبً ف١عغ  

 اٌجش٠ذ الٌىزشٟٚٔ اٌزٞ اعزؼٍّٗ ِغ وٍّخ اٌّشٚس اٌزٟ ٚطٍذ ئ١ٌِٗ ػٍٝ اٌشاثؾ ا٢رٟ:

 m/contacts?_action=loginhttps://radab.mosuljournals.co  . 

عزّٕؼ إٌّظخ )اٌّٛلغ( طفخ اٌجبؽش ٌّٓ لبَ ثبٌزغغ١ً؛ ١ٌغزط١غ ثٙزٖ اٌظفخ  -3

ئِدخبي ثؾضٗ ثّغّٛػخ ِٓ اٌخطٛاد رجذأ ثًّء ث١بٔبد رزؼٍ ك ثٗ ٚثجؾضٗ ٠ّٚىٕٗ 

الع ػ١ٍٙب ػٕذ رؾ١ًّ ثؾضٗ .   االّؽِ

ٌّغٍخ، ٚػٍٝ إٌؾٛ ٠غت ط١بغخ اٌجؾش ػٍٝ ٚفك رؼ١ٍّبد اٌطجبػخ ٌٍٕشش فٟ ا -4

 ا٢رٟ :  

  اٌّزٓ: 16رىْٛ اٌطجبػخ اٌم١بع١خ ػٍٝ ٚفك إٌّظِٛخ ا٢ر١خ: )اٌؼٕٛاْ: ثؾشف /

(، ٠ٚىْٛ ػذد اٌغطٛس  فٟ اٌظفؾخ اٌٛاؽذح: 11/ اٌٙٛاِش: ثؾشف 14ثؾشف 

( عطًشا، ٚؽ١ٓ رض٠ذ ػذد اٌظفؾبد فٟ اٌطجؼخ األَخ١شح ػٕذ إٌشش داخً اٌّغٍخ 27)

ٍجؾٛس اٌخب١ٌخ ِٓ اٌّظٛساد ٚاٌخشائؾ ٚاٌغذاٚي ٚأػّبي ( طفؾخ 25ٌػٍٝ )

( طفؾخ ٌٍجؾٛس اٌّزؼّٕخ ٌألَش١بء اٌّشبس 30اٌزشعّخ، ٚرؾم١ك إٌظٛص، ٚ )

 ئ١ٌِٙب ٠ذفغ اٌجبؽش أعٛس اٌظفؾبد اٌضائذح فٛق ؽّذ ِب رُوش آٔفًب . 

  ف ثبٌّظذس ٚاٌّشعغ فٟ ِغشد ب ٌىً طفؾخ، ٠ُٚؼش  ًِ رُشر ت اٌٙٛاِش أَسلب

اِش ٌذٜ ٚٚسد روشٖ أٚي ِشح، ٠ٍٚغٝ صجذ )اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ( اوزفبًء اٌٙٛ

، فٟ ؽبٌخ رىشاس الزجبط اٌّظذس ٠زوش )ِظذس ثبٌزؼش٠ف فٟ ِٛػغ اٌزوش األٚي 

 . عبثك(

  ؾبٔٗ ٌٍٕشش ثؼذ رذل١ك سطبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ، ٚرأو١ذ ٠ُؾبي اٌجؾش ئٌِٝ خج١ش٠ٓ ٠شّشِ

ُ(  –اخزٍف اٌخج١شاْ ئْ  –عالِزٗ ِٓ إٌمً غ١ش اٌّششٚع، ٠ُٚؾبي  ؾّىِ ُِ ئٌٝ )

ٌٍفؾض األَخ١ش، ٚرشع١ؼ عٙخ اٌمجٛي أَٚ اٌشفغ، فؼاًل ػٓ ئِؽبٌخ اٌجؾش ئٌِٝ خج١ش 

االعزالي اٌؼٍّٟ ١ٌؾذد ٔغجخ االعزالي ِٓ اٌّظبدس اِلٌىزش١ٔٚ خ ٠ُٚمجً اٌجؾش ئرا ٌُ 

 % . 20رزغبٚص ٔغجخ اعزالٌٗ 

 ٌّؼٍِٛبد ا٢ر١خ ػٓ اٌجؾش، ٟٚ٘ :٠غت أَْ ٠ٍزضَ اٌجبؽش )اٌّإٌِّف( ثزٛف١ش ا -5

  ْٚاٌجؾش اٌّشعً ٌٍزم١١ُ ئٌِٝ اٌّغٍخ اعُ اٌجبؽش، أَٞ: ٠شعً ثذ ُّ ٠غت أَْ ال ٠ؼ

 اعُ .

  )٠غت رضج١ذ ػٕٛاْ ٚاػؼ ٚوبًِ ٌٍجبؽش )اٌمغُ/ اٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙذ/ اٌغبِؼخ

ٚاٌجؾش ثبٌٍغز١ٓ: اٌؼشث١خ ٚاِلٔى١ٍض٠خ ػٍٝ ِزٓ اٌجؾش ِّٙب وبٔذ ٌغخ اٌجؾش 

ٌّىزٛة ثٙب ِغ ئِػطبء ػٕٛاْ ِخزظش ٌٍجؾش ثبٌٍغز١ٓ أ٠ًؼب: اٌؼشث١خ ٚاِلٔى١ٍض٠خ ا

ُّ أَثشص ِب فٟ اٌؼٕٛاْ ِٓ ِشرىضاد ػ١ٍّخ .   ٠ؼ

  ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش ط١بغخ ِغزخٍظ١ٓ ػ١١ٍّٓ ٌٍجؾش ثبٌٍغز١ٓ: اٌؼشث١خ

ْ ػٓ ) بد ، ٚرضج١ذ وٍّ(350ٚال ٠ض٠ذاْ ػٓ ) وٍّخ (150ٚاِلٔى١ٍض٠خ، ال ٠مال 

٠غٍت  (5)ٚال رض٠ذ ػٓ  ،( وٍّبد3)ٔى١ٍض٠خ الرمً ػٓ اٌؼشث١خ ٚال :فزبؽ١خ ثبٌٍغز١ِٓ

ٓ  اٌزّب٠ض فٟ اٌجؾش.  ػ١ٍٙ
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٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠شاػٟ اٌششٚؽ اٌؼ١ٍّخ ا٢ر١خ فٟ وزبثخ ثؾضٗ، فٟٙ األَعبط  -6

ب اٌششٚؽ  اٌؼ١ٍّ خ ف  ِ ىّب ٘ٛ فٟ اٌزم١١ُ، ٚثخالف رٌه ع١ُشّد ثؾضٗ ؛ لوّبي اٌفٛاد، أَ

 ِج١ّٓ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ : 

  :٠غت أَْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٚاػؼ ٌّشىٍخ اٌجؾش فٟ فمشح خبطخ ػٕٛأٙب

 )ِشىٍخ اٌجؾش( أَٚ )ئِشىب١ٌ خ اٌجؾش( .

  ٠غت أَْ ٠شاػٟ اٌجبؽش ط١بغخ أَعئٍخ ثؾض١ خ أَٚ فشػ١ بد رؼجِّش ػٓ ِشىٍخ اٌجؾش

 فٟ ِزٓ اٌجؾش .٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب ٚؽٍِّٙب أَٚ دؽؼٙب ػ١ًٍّّب 

  د ٠ؼًّ اٌجبؽش ػٍٝ رؾذ٠ذ أ١َّ٘خ ثؾضٗ ٚأَ٘ذافٗ اٌزٟ ٠غؼٝ ئٌِٝ رؾم١مٙب، ٚأَْ ٠ؾّذِ

 اٌغشع ِٓ رطج١مٙب.

  ٗ٠غت أَْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٚاػؼ ٌؾذٚد اٌجؾش ِٚغزّؼٗ اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ دساعز

 اٌجبؽش فٟ ثؾضٗ .

  ،ٗ٠غت أَْ ٠شاػٟ اٌجبؽش اخز١بس إٌّٙظ اٌظؾ١ؼ اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ ِٛػٛع ثؾض

وّب ٠غت أَْ ٠شاػٟ أَدٚاد عّغ اٌج١بٔبد اٌزٟ رزٕبعت ِغ ثؾضٗ ِٚغ إٌّٙظ اٌّز جغ 

 ف١ٗ .

  ٖ٠غت ِشاػبح رظ١ُّ اٌجؾش ٚأُعٍٛة ئِخشاعٗ إٌٙبئٟ ٚاٌزغٍغً إٌّطمٟ ألَفىبس

 ٚفمشارٗ.

 اػٟ اخز١بس ِظبدس اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌجؾش، ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠ش

ٚاخز١بس ِب ٠زٕبعت ِغ ثؾضٗ ِشاػ١ًب اٌؾذاصخ ف١ٙب، ٚاٌذلخ فٟ رغغ١ً االلزجبعبد 

 ٚاٌج١بٔبد اٌجج١ٍٛغشاف١خ اٌخبطخ ثٙزٖ اٌّظبدس .

  ِٓ ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠شاػٟ رذ٠ٚٓ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب ، ٚاٌزأوُّذ

خ رشاثطٙب ِغ األَعئٍخ اٌجؾض١خ أَٚ اٌفشػ١بد اٌزٟ ٚػؼٙب اٌجبؽش ِٛػٛػبرٙب ٚٔغج

 ٌٗ فٟ ِزٓ ثؾضٗ .  

َُ ػٍٝ اٌجؾش ع١ىْٛ ػٍٝ ٚفك اعزّبسح  -7 ْ  اٌُؾْى ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠ذسن أَ

ُ ٚػٍٝ أَعبعٙب ٠ُؾى ُ اٌجؾش  ؾّىِ ُّ ُّ اٌزفبط١ً اٌٛاسدح آٔفًب، صُ رُشعً ئٌِٝ اٌ رؾى١ُ رؼ

مشارٗ ٚػٍٝ ٚفك ِب رمشسٖ رٍه األَٚصاْ ٠ُمجً اٌجؾش أَٚ ٠شفغ، ٠ُٚؼطٝ أَٚصأًب ٌف

 ف١غت ػٍٝ اٌجبؽش ِشاػبح رٌه فٟ ئِػذاد ثؾضٗ ٚاٌؼٕب٠خ ثٗ .

 ر٠ٕٛٗ: 
رؼجِّش ع١ّغ األَفىبس ٚا٢ساء اٌٛاسدح فٟ ِزْٛ اٌجؾٛس إٌّشٛسح فٟ ِغٍزٕب             

 رؼجِّش ثبٌؼشٚسح ػٓ آساء ػٓ آساء أَطؾبثٙب ثشىً ِجبشش ٚرٛعٙبرُٙ اٌفىش٠ خ ٚال

                                                          ١٘أح اٌزؾش٠ش فبلزؼٝ اٌز٠ٕٛٗ

 رسئ١ظ ١٘ئخ اٌزؾشٞ                                                                  
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 ثؾٛس ػٍُ إٌفظ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ
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 العوامل املؤثرة يف العنف اجلندري الرقمي دراسة

 . حتليلية اجتماعية 

اٌناس يحًود عبدهللا

وعد ابراهٍى خهٍمو                     


 

 76/1/2222تارٌخ قبول انبحث: 71/6/2222تارٌخ تقدٌى انبحث:

 

 : المستخلص

ثُضؼشف ػ٠ِ ثُٔغذذجس ٛذكش ثُذسثعز ث٠ُ ثُضؼشف ػ٠ِ ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ٝػ٠ِ     

ُٜزث ثُؼ٘ق ٝ ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعشر ك٤ٚ ٝٓذٟ صجع٤ش ًَ ػجَٓ ػ٠ِ ظٜٞس ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُؼ٘ق 

ً ٝمٖٔ ؽذٌز ث٫ٗضشٗش ػٔٞٓجً  ٝثٗضؾجسٙ ػ٠ِ ٓغضٟٞ ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ خقٞفج

ًٔج ٣ٜذف ثُذقظ ث٠ُ صغ٤ِو ثُنٞء ػ٠ِ ثؽٌجٍ ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ٝ فٞسٙ ، ٝصٞفِش 

 : ذسثعز ث٠ُ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُ٘ضجةؼ ثدشصٛجثُ

٣ظٜش ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ دجؽٌجٍ ٝفٞس ػذ٣ذر ٜٓ٘ج ثُؼ٘ق ثُِلظ٢ ٓغَ ثُغخ ٝ  .1 

 . ثُؾضْ ٝثُضؼ٤ِوجس ثُغجخشر ٝ ثُض٘ٔش ٝ ث٫دضضثص ٝ ثُضٜذ٣ذ ٝثُضقشػ ثُؾ٘غ٢

ثعذجح ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعشر ك٢ ثدشثص ظجٛشر ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ٢ٛ ػٞثَٓ ٝ  .2 

ثؽضٔجػ٤ز ثعش٣ز ٝ ثُض٢ صضؼِن ؿجُذ٤ضٜج دؼذّ ثُٔغجٝثر ٝثُض٤٤ٔض مذ ثُٔشثر ، ٝثعذجح ثهضقجد٣ز 

 . ٝ ٗلغ٤ز ٝ ع٤جع٤ز

ٖٓ ثدشص ثُؼٞثَٓ ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُٔؤعشر ك٢ ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ٛٞ مؼق ثُٞثصع  -3 

 . ثُذ٢٘٣ ٝ ث٫ٗقذثس ث٫خ٬ه٢

 . ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعشر: ثُؼ٘ق ، ثُؾ٘ذس ،  انكهًاث انًفتاحٍت

 انًقديت:

ٕ ٝعجةَ أ، ٗؾذ  ًجكز ٓغ دخٍٞ ث٫ٗضشٗش ث٠ُ ٓؾضٔؼ٘ج ٝ ثخضشثهٚ ؽٞثٗخ ف٤جص٘ج ث٤ٓٞ٤ُز    

ث٫صقجٍ ٝٓٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ ثفذقش صؾؾغ ػ٠ِ ثُؼ٘ق د٤ٖ ث٫كشثد ، كوذ ثفذقش 

فٞس ثُؼ٘ق خش ٝ ٓغ ثصد٣جد ٝع٤ِز عِٜز ُ٘ؾش ثكٌجس ثُؼ٘ق ٝ ٓٔجسعز ث٫مطٜجد مذ ث٥

ُذ٣٘ج فٞس ؽذ٣ذر ٝ ٢ٛ ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ، ٝثُز١ ٗضؼ ػٖ  سػذش ث٫ٗضشٗش دشص

ُٞعجةَ ث٫صقجٍ ثُقذ٣غز ، ٣ٝجخز ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ٓؾٔٞػز ٖٓ  ٢ءثُغ ؼٔجٍث٫عض

ث٫ؽٌجٍ ٓغَ ث٫دضضثص ٝ ثُض٘ٔش ٝرُي د٘ؾش كذ٣ٞٛجس ثٝ فٞس فو٤و٤ز ثٝ ٓلذشًز ًٝزُي ثُؼ٘ق 

ٚ ثُضؼ٤ِوجس ثٝ ثُٔقجدعجس ٝٓج صضنٔ٘ٚ ٖٓ ثدضضثص ٝسدثس كؼَ ثٗضوج٤ٓز ثٝ صقش٣ن٤ز ثُز١ صؼٌغ

كن٬ً ػٖ ثٗضٜجى ثُخقٞف٤ز ُوشف٘ز ثُقغجدجس ٝهِخ كذ٣ز ٓج٤ُز ثٝ ثُضٜذ٣ذ دج٫خضطجف ٝ 

ٝ ٗغجء ،  ٢ ث٫ٗضشٗش ٖٓ ثهلجٍ ٝ سثؽذ٣ٖ سؽج٫ً ؼِٔث٫ؿضقجح ٝ ٛٞ ػ٘ق ٣طجٍ ؽ٤ٔغ ٓغض
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ٖٓ ٛزث ثُؼ٘ق ٓٞؽٚ ث٠ُ ثُٔشأر دقلز ػجٓز ٫ٕ ثُٔؾضٔغ ٣شٟ ك٢ ٌُٖٝ ثُـجُذ٤ز ثُؼظ٠ٔ 

 ٕ ٣ق٤ذٜج ثُؾضء ث٫ًذش ٖٓ ث٫رٟ . أثُٔشأر دجٜٗج ثُقِوز ث٫مؼق كٌجٕ ٫دذ ٖٓ 

 انًبحث االول :

 :  يشكهت انبحث

٣ؼذ ثُؼ٘ق ؽ٬ًٌ ٖٓ ثؽٌجٍ ثُغِٞى ث٫ٗغج٢ٗ ؿ٤ش ثُغ١ٞ ٝ ٛٞ ٖٓ ث٠ُٝ ٓظجٛش ثُغِٞى     

ثُٔؾضٔؼجس ث٫ٗغج٤ٗز ٓ٘ز ثُوذّ ٝ ٛٞ ٓٞؽٞد دٞؽٞد ث٫ٗغجٕ ٝ ٓغ صطٞس ثُق٤جر ٝ ثُض٢ ػشكضٜج 

ثخشٟ ٖٓ خ٬ٍ ثسصلجع ٓؼذ٫صٚ دؾٌَ  ثُٔؾضٔؼجس ثُقذ٣غز ثفذـ رُي ثُؼ٘ق ٣جخز ثؽٌج٫ً 

ٓضضث٣ذ كجُٔؾٌِز ٤ُغش دٞؽٞد ثُؼ٘ق ٝ ثٗٔج دجصغجع ٓٔجسعجصٚ ٝٓغجٛٔجصٚ ك٢ ثُق٤جر ثُض٢ 

ثفذـ ُٚ ثعج٤ُخ ثخشٟ كشمٜج ثُلنجء  كوذضٚ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُقذ٣غز ٗؼ٤ؾٜج ث٤ُّٞ ٝ ٓج ثٗضؾ

ث٫ٌُضش٢ٗٝ ُٔج ُٚ ٖٓ خقجةـ صغَٜ ُٔشصٌذ٢ ثُؼ٘ق دجُ٘لجر ٝ ٖٓ دٕٝ ث١ فغجح ثٝ ػوجح 

ٝهذ ثٗضوَ ثُؼ٘ق ٖٓ ثُٞثهغ ثُقو٤و٢ ث٠ُ ثُٞثهغ ثُشه٢ٔ ٝ دشصس ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُظٞثٛش 

ذ ثُٔشأر دٌَ ثؽٌجُٚ ، ٓغَ ثُضؼ٤ِوجس ثُغِذ٤ز ٝ ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُغِذ٤ز ًظجٛشر ثُؼ٘ق ثُشه٢ٔ م

ث٤ُٜٔ٘ز ٝ ثُضٜذ٣ذ ٝ ثُؾضْ ٝثخضشثم ثُقغجدجس ثُؾخق٤ز ٝ ثٗضقجٍ ث٣ُٜٞز ث٫ٌُضش٤ٗٝز ُِققٍٞ 

ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس ثٝ فٞس ٓقشؽز ُـشك ٗؾشٛج كٌغ٤ش ٖٓ ثُلض٤جس ٣ضؼشمٖ ُِؼ٘ق ثُشه٢ٔ 

ٜٖ دجُقغجدجس ث٫ٌُضش٤ٗٝز ، دـل ُٔٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝ ُغوض ؼٔجٍٗض٤ؾز عٞء ث٫عض

ج ثرث ًجٗش فغجدجس ٤ٔٛٝز ثٝ فو٤و٤ز ، ًٔج  ّٔ ّٖ ٣ؾِٜٖ ٤ًل٤ز ثُقلجظ ػ٠ِ إٔ ثُ٘ظش ػ ثٌُغ٤ش ٜٓ٘

ً ع٬ًٜ ُنؼجف  فغجدجصْٜ ثُؾخق٤ز دؾٌَ فق٤ـ ٓٔج ٣ؾؼَ ثخضشثم صِي ثُقغجدجس هش٣وج

 ص٢: ثُ٘لٞط . ٝ صضِخـ ٓؾٌِز ثُذسثعز دجعجسر ثُغؤثٍ ث٥

 ٓج ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعشر ك٢ ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ؟ 

 :اهمية البحث 

ن مشكلة العنف الجندري الرلمً اصبحت من أ فًتكمن اهمٌة البحث الحالً ،      

المشكالت التً ٌجب االنتباه الٌها لما لها من خطورة على المرأة نفسها و على المجتمع ، 

عملٌة التنمٌة ، والن العنف االلكترونً فً ٌر المرأة تمثل نصف المجتمع ولها دور كب لكون

ن تواصل الدراسات فً تناولها وبذل أٌعد اكثر خطورة من العنف التملٌدي ، فالبد من 

ثار السلبٌة و ما عنف والبد من وضع حلول علمٌة لمواجهة اآلالالجهود لمواجهة مثل هذا 

 ستمرار المجتمع . من و اأتلحمه من ضرر على المرأة وعلى المجتمع فً تهدٌد 

 ف البحث : اهدا

تكمن اهداف البحث فً التعرف على العنف الجندري الرلمً وعلى التعرف على     

المسببات لهذا العنف و العوامل المؤثرة فٌه ومدى تاثٌر كل عامل على ظهور هذا النوع من 

ً وضمن شبكة اال نترنت العنف وانتشاره على مستوى موالع التواصل االجتماعً خصوصا

 .كال العنف الجندري الرلمً و صورهكما ٌهدف البحث الى تسلٌط الضوء على اش، عموماً 

  منهج الدراسة: 
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،وهو المنهج الذي ٌموم على تفسٌر  فً هذا البحث منهج التحلٌل االجتماعً عمللمد است   

االجتماعً من وٌتم تحلٌل المشكالت الفعلٌة فً المجتمع وٌحدث التحلٌل  ، البٌانات الرئٌسة

ن فً ان رئٌساخالل دراسة متعممة للبٌانات االجتماعٌة التجرٌبٌة الرئٌسة.وهنان مستوٌ

 المستوى الكلً والمستوى الجزئً.هما ، التحلٌل االجتماعً

 

 المبحث الثاني:

 ياهٍت انعنف انجندري انرقًً :  – 1

ً ٕ ظجٛشر ثُؼ٘ق ٓضؾزسر  ك٢ صجس٣خ ثُذؾش٣ز ًٜٞٗج ثٗؼٌجعإ     ٝ  ُِ٘ضػز ث٫ٗغج٤ٗز ثُؼذٝث٤ٗز ج

ثُؼ٘ق ٣ظٜش ػذش ثُؼقٞس دجؽٌجٍ  ، ٓٔج ؽؼَ ٖٓر ثُٔٞس ٝثُق٤جرضثُض٢ صضٔج٠ٛ ٓغ ؿش٣

 . ع٤جع٤زثهضقجد٣ز ٝٝثٗٔجه ٓخضِلز صذؼجً ُؼٞثَٓ ثؽضٔجػ٤ز عوجك٤ز ٝ

ثُز١ ص٬صّ ٓغ صقٍٞ ثُٔؾضٔؼجس ٖٓ ٝ ٓج ٣ؾـِ٘ج ٛ٘ج ٛٞ ثُؼ٘ق ثُٔٞؽٚ مذ ثُٔشأرٝ    

ك٢ ٌٓجٕ ثُنق٤ز  ٢ٓٞٓ٫ ث٠ُ ثُٔؾضٔغ ثُزًٞس١ ٝٓج صذؼٚ ٖٓ صذثػ٤جس ؽؼِش ثُٔشأرثُٔؾضٔغ ث

 ث٫مطٜجدٜج ثؽٌجٍ ثُؤغ ٝثُشؽَ ك٢ ٌٓجٕ ثُؾج٢ٗ ٝثُلجػَ، كٌجٕ ٣ٔجسط ػ٤ٍِٞ دٚ ٝثُٔلؼٝ

ؤعظ ػ٤ِٜج د٘جء ٣ٝثُض٢ ثخزس ثؽٌج٫ ظجٛشر ٝثخشٟ ٓضنٔ٘ز ك٢ ثُٔذجدا ٝثُو٤ْ ثُض٢  ًجكز

ثُٔؾضٔغ ٖٓ ثُضلٌي وذّ ثُزسثةغ ثُٔ٘طو٤ز ُِقلجظ ػ٠ِ د٤٘جٕ ث٫عشر ٝ، ًٝجٗش ص ثُٔؾضٔؼجس

ٕ ثُٔشأر رثصٜج ثفذقش ػ٠ِ ه٘جػز دؤٕ ٛزث ثُغِٞى ثُٔٔجسط ٗقٞٛج ٤ُظ أث٤ٜٗ٫جس ث٠ُ دسؽز ٝ

 ػ٘لجً دَ مشٝسر ٖٓ مشٝسثس ثعضٔشثس ثُق٤جر.  

ؼجِٓز ثُض٢ ٔثعجءر ثُ٘ٞع ث٫ؽضٔجػ٢ ًَ ثؽٌجٍ ثُؼ٘ق ث٣ٝٝضنٖٔ ثُؼ٘ق ثُوجةْ ػ٠ِ ثُ    

غِطز ؿ٤ش ثُٔضٌجكتز د٤ٖ ٕ ػ٬هجس ثُأ، ٝث٧ْٛ عجط ؽ٘غْٜصغضٜذف ثُشؽجٍ ثٝ ثُ٘غجء ػ٠ِ أ

ثُ٘غجء صغْٜ ك٢ دشٝص ثُؼ٘ق ثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ثعجط ثُ٘ٞع ث٫ؽضٔجػ٢ ٝثعضٔشثسٙ ٫ٕ ثُشؽجٍ ٝ

ؿ ( ٛزث ثُؼ٘ق ٣٘ضؼ ػٖ عٞء ثعضـ٬ٍ ثُغِطز ثٝ ثُغ٤طشر ػ٠ِ ثُؾخـ ) ثٝ ٓؾٔٞػز ثؽخج

ًغش هٞر، ٝػجدر ٣ٜذف ثُؼ٘ق ثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ثعجط ٫َ هٞر ٝ ؽؼِٚ مق٤ز ٖٓ هذَ ثُؾخـ ثه

ثُ٘ٞع ث٫ؽضٔجػ٢ ث٠ُ ثُقلجظ ػ٠ِ ثٗؼذثّ ٓغجٝثر ثُ٘ٞع ث٫ؽضٔجػ٢ ثٝ صؼض٣ض ث٫دٝثس ثُؾ٘ذس٣ز 

ٕ ثُشؽجٍ ٝ ثُلض٤جٕ ٣وؼٕٞ ث٣نجً مق٤ز ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ٝخجفز ك٢ أُِشؽجٍ ٝثُ٘غجء. ٝٓغ 

ٗجط ، ٕ ؿجُذ٤ز مقج٣ج ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ك٢ ثُؼجُْ ٖٓ ث٩أ٫ إصؾجس دجُذؾش ٝ ثُ٘ضثػجس ٓؾجٍ ث٫

كٜ٘جى هقـ ًغ٤شر صخذشٗج ػٖ سؽجٍ ٣ضؼشمٕٞ ٫دضضثص ٖٓ خ٬ٍ فغجدجس ٤ٔٛٝز دجعٔجء 

ز ٤قٜذدٕٝ دجُلنضـَ ُِققٍٞ ػ٠ِ ٓقجدعجس ثٝ فٞس ٝصغؾ٬٤س ٣ٝ  ٝفٞس ٗغجء صغ

، ٌُٖ ثُؼذد ثهَ دٌغ٤ش ٖٓ ػذد فج٫س ثُؼ٘ق ش ثُقٞسج٫ً ًغ٤شثً ٓوجدَ ػذّ ٗؾك٤ذكؼٕٞ ٓ

ث٫ٌُضش٢ٗٝ ثُز١ صضؼشك ُٚ ثُ٘غجء
(1)

 . 

                                                           
ثُوجةْ ػ٠ِ ثُ٘ٞع ث٫ؽضٔجػ٢، ٓؾِز امل العواودة، اتجاهات االخصائً االجتماعً نحو حاالت العنف   (1)

-267، ؿ2018ث٫سدٕ، -ثُؾجٓؼز ث٫ع٤ٓ٬ز ُِذسثعجس ث٫ٗغج٤ٗز، ٓشًض دسثعجس ثُٔشأر، ثُؾجٓؼز ث٫سد٤ٗز
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ٗجط ثًغش ُزث كجُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ٌٖٓٔ ثٕ ٣ٞؽٚ ُِزًش ٝ ث٫ٗغ٠ ، ٌُ٘ٚ ٓٞؽٚ ُ٪    

كجُق٤جر ثُؾذ٣ذر ثُض٢ ٗؼ٤ؾٜج ث٤ُّٞ صؼٌظ دٌَ صلجف٤ِٜج ٝ ثفذثعٜج ٓج ٣قذط ك٢ ثُق٤جر ثُٞثهؼ٤ز 

ٌضش٢ٗٝ ٝ ثُؼٌظ فق٤ـ. ث١ ث٫فذثط ػ٠ِ ث٫ٗضشٗش ثفذقش ص٘لز ك٢ ثُق٤جر ُث٠ُ ثُؼجُْ ث٫

ث٠ُ ثُؼ٘ق ثُٞثهؼ٢، ٧ٕٝ ثُؼ٘ق ٓضؾزس ٓ٘ز ثُوذّ دغذخ  أ م٤قثُٞثهؼ٤ز. ػ٤ِٚ كجُؼ٘ق ثُشه٢ٔ 

ثُؼجدثس ٝ ثُضوج٤ُذ ثُٔٞسٝعز ٝثُٔؼضوذثس ٌُٕٝٞ ٛ٘جى فٞس ٗٔط٤ز ػٖ ثُٔشأر ٝ ٗضػز رًٞس٣ز 

ٖٓ  ٟٛٞدقغخ ٣ؾؼِٜج ف٤ذثً ع٬ًٜ ُِؼ٘ق ٝ ث١ صقشف ٣ذذٝ ٜٓ٘ج ٣ؤٍٝ ٝ ٣لغّش ػ٠ِ  هذ٤ِز

ٕ ثُلنجء ث٫ٌُضش٢ٗٝ ٓقجه دجُزًٞسر ث٤ُٜٔٔ٘ز ثُٔضؾزسر فٍٞ ثُٔشأر كؤفذـ ُذ٣ٜج ٣شؿخ  ، ٧ٝ

، ُزث كجُؼجُْ ث٫ٌُضش٢ٗٝ ٣ؼٌظ ثُقٞسر ثُقو٤وز ُِٔشأر ٝدجُضج٢ُ ٢ٛ  هٞثُخ ٗٔط٤ز ؽجٛضر

ٖٓ ثُشؽجٍ دغ٤ًِٞجصٜج ٝصقشكجصٜج ٝآعجس صقلقٜج ٝصلجػِٜج ػذش ث٫ٗضشٗش، ٓٔج  ثُنق٤ز ث٫ًغش

خِن د٤تز ٓؼجد٣ز ُٜج ػ٠ِ ثُؾذٌز ٖٓ خ٬ٍ ثُضقشػ ٝث٫دضضثص ٝث٫فض٤جٍ ثٝثُقو ٖٓ ؽجٜٗج ٝ 

ً ثُض٘ٔش ػ٤ِٜج ٝٛزث ًِٚ فق٤ِز ثُض٘ؾتز ٝثُضشد٤ز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُو٤ٔ٤ز، ُزث ٣ٌٕٞ ثُؼ٘ق ٓٞؽٜ  ج

 غش ٖٓ ثُشؽجٍ . مذ ثُٔشأر ثً

ٝ ثُٞثعغ د٤ٖ ؽ٤ٔغ كتجس  ٝٓغ صطٞس ٝعجةَ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝ ثٗضؾجسٛج ثُغش٣غ     

ثُٔؾضٔغ صطٞسس ثؽٌجٍ ث٣٫زثء ٝثُؼ٘ق ٤ُ٘ضوَ ٖٓ ثُؼجُْ ثُٞثهؼ٢ ث٠ُ ثُؼجُْ ث٫كضشثم٢ 

ٝٗز ث٫خ٤شر ثصدثدس  ٝص٤شر ٝ فذَر ٓشر ثخشٟ ػ٠ِ أسك ثُٞثهغ، ٝك٢ ث٧ٝدجُضج٢ُ ٣٘ؼٌظ 

هقذثً ثٝ عٜٞثً ث٫دٝثس  ثثُٔٞؽٜز مذ ثكشثد صؾجٝصٝٞثم٤غ ثُٔ٘ؾٞسر ػذش صِي ثُٞعجةَ ثُٔ

خ٬ٍ ثُِذجط ٝثُٔظٜش ثٝ ػٖ هش٣ن ٖٓ  ٓج إ٢ ثُق٤ّض ثُؼجّ ٝرُي ثُؾ٘ذس٣ز ثُٔؼ٤جس٣ز ك

ع٤ًِٞجس ٓؼ٤٘ز صٞفق ؽ٤ٔؼٜج ػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ ك٢ فلقجس ثُل٤غذٞى، دؤٜٗج صقشكجس 

ضٔجػ٤ز ثُٔضٞهؼز ٖٓ ثُشؽَ ثٝ ثُٔشأر ٝؿ٤ش ٫ةوز دٔؾضٔؼ٘ج. ٝػجدرً ٓج خجسؽز ػٖ ث٫دٝثس ث٫ؽ

ٔتجس ثُصغ٤ش ٛزٙ ثُٔٞثم٤غ ٝثُٔٞثهق ػجفلز ٖٓ سدٝد ث٫كؼجٍ ػٖ هش٣ن ثُؼؾشثس دَ 

ثُضؼ٤ِوجس ثُغجخشر ٝثُؼ٤٘لز ثُض٢ صقَ ث٠ُ فذ ثُضٜذ٣ذ ثُٔذجؽش ٝثُخط٤ش صؾجٙ ث٫كشثد 

َّٕ ػ٠ِ أُؼ٘ق ثُٔٞؽٚ مذ ثُ٘غجء ٝثُلض٤جس ثُِٞثص٢ ٣ضؾشثثُٜٔجَؽ٤ٖٔ. ًٔج صؼضص صِي ثُضؼ٤ِوجس 

ّٖ ً٘غجء ك٢ ثُٔؾضٔغ ) خجمؼجس ،  َٕ فذٝد دٝسٛ ثُظٜٞس د٬ٔدظ ٓغضلضر ثٝ ٣ضؾجٝص

، ٫ؽ٘غ٤جس( كجُضؼ٤ِوجس هذ صقَ ث٠ُ ثُضٜذ٣ذ دجُوضَ ٝث٫ؿضقجح ِٓضضٓجس
(1)

 . 

ٕ ثُٔشأر صضؼشك ُِضؼجَٓ ٓغ ٤٣٬ٖٓ ٖٓ ث٫ؽخجؿ ٓؾ٢ُٜٞ ث٣ُٜٞز ػذش أًٔج ٗؾذ      

ث٫ٗضشٗش ثُز٣ٖ ٣غضـِٕٞ ثخلجء ث٣ُٜٞز ثُشه٤ٔز ك٤ٔجسعٕٞ ثُؼ٘ق مذْٛ ٝصٌٕٞ ثًغش ثُ٘غجء 

٤ضؼشمٖ ك ،ثُٔغضٜذكجس دؾٌَ سة٤ظ ٖٛ ث٬ُص٢ ٣ؾـِٖ ٓ٘جفخ ػجٓز ٝع٤جع٤ز ٝثػ٤ٓ٬ز 

ّٖ ٖٓ ثُغجفز ٬ُعجءر دغذخ ٝؽٜجس ٗظشٖٛ ثُٔغ٤شر ُِؾذ ٍ ٓٔج ٣ذكؼٜٖ ث٠ُ ثصثفز ثٗلغٜ

ّٖ ةسثآثُؼجٓز ثٝ صجؽ٤َ صشؽ٤قٜٖ ُِٔ٘جفخ ثُٔ٘ضخذز ثٝ ٓؾجسًز  ، ٝهذ ٣٫قذط ٛزث ثُؼ٘ق  ٜ

مذ ثُ٘غجء ٖٓ ؽجٗخ ثُشؽجٍ كوو دَ هذ صضؼشك ثُٔشأر ُٜزث ثُؼ٘ق ٖٓ ع٤ذر ثخشٟ ٫عذجح 

ثُؾؼٞس دجٌُشث٤ٛز مذ ثُٔشأر  ٤ذكغكٜٓ٘ج ثُـ٤شر ثٝ ثمطشثح ثُؾخق٤ز ثٝٗوـ صوذ٣ش ثُزثس، 

                                                           
(1)

٣ُٞظ ٣ُٞظ، ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ك٢ ٝعجةَ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢، ؽٔؼ٤ز ثُوٞط ُِضؼذد٣ز ثُؾ٘غ٤ز ثُؾ٘ذس٣ز ك٢   

  .2014-10-24ثُٔؾضٔغ ثُلِغط٢٘٤، 
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ث٠ُ ٓٔجسعز ثُؼ٘ق مذٛج
(1)

ك٢ عذغ دٍٝ ) ٤٘٤ًج ٝ  ؽش٣شْ أ  . ٖٝٓ خ٬ٍ ثُذسثعجس ثُض٢ 

ُِؼ٘ق ػذش  ٖضؼشم٣ ث٬ُص٢ ٕ ثُ٘غجءأثٌُٞٗـٞ ثُذ٣ٔوشثه٤ز ٝ ثٌُٔغ٤ي ٝ ثُذٞع٘ز ...( صذ٤ٖ 

َٖ  ٖضق٣ِٔث٫ٗضشٗش ٝ ُققجكز ٝثُغ٤جعز ثُٔ٘جفخ ثُؼجٓز ٓغَ ث ٣ؾـِٖ ٖٔٓٝهؤر ثُٔنج٣وجس ٛ

% ٫ٝع٤ٔج ثُ٘غجء ثُِٞثص٢ ٣ضؼجِٖٓ ٓغ ثؽخجؿ ثفقجح ٝظجةق ػجٓز ٓغَ 23ًٝجٗش ثُ٘غذز 

ثُققل٤٤ٖ ٝ ثُؾخق٤جس ث٫ػ٤ٓ٬ز ٝ ثُ٘جؽط٤ٖ ثُغ٤جع٤٤ٖ
(2)

ٕ أخشٟ صذ٤ٖ أ . ٝك٢ دسثعز

ث٫ٗضٜجًجس ٝثُضؾجٝصثس ٝثُؼ٘ق ثُٔشصذو دضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ًجٕ ُِ٘غجء ٗق٤خ ًذ٤ش ٜٓ٘ج 

دٔج ك٢ رُي ثُٔذثكؼجس ػٖ فوٞم ث٫ٗغجٕ ٖٓ خ٬ٍ ثُٔطجسدر ث٫ٌُضش٤ٗٝز ٝثٗضٜجى 

 ٚٝث٫ؽٜضر ث٫ٌُضش٤ٗٝز دوقذ صؾ٣ٞ ثُخقٞف٤ز ٝثخضشثم فغجدجس ثُذش٣ذ ث٫ًضش٢ٗٝ ٝثُؾٞثٍ

٤ض ٤ٖٓ ٓظجٛش ثُضٔ ثٕ ٛزٙ ث٫ٗضٜجًجس ٝثُضؾجٝصثس ًجٗش ٓقذس هِن ٝٓظٜشً إٝ، عٔؼضٜج 

 ثُٜٔ٘ؾ٢ ثُوجةْ ػ٠ِ ثُ٘ٞع ث٫ؽضٔجػ٢. 

ٗؼٌجط ُِؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُضو٤ِذ١ ٝ ٌٖٓٔ إٔ ٣قذـ ثُؼ٘ق ثٕ ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ٛٞ إ     

ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ثًغش خطٞسر ٖٓ ثُضو٤ِذ١ دغذخ ػٞثَٓ ؿ٤ش ٓٞؽٞدر ك٢ ثُؼ٘ق ثُضو٤ِذ١ ٝ 

خش٣ٖ ػذش ثُٞعجةَ دج٥ كؼَ مجسّ  ٢ٛ ٓضٔغِز ك٢ ػذّ ٓشة٤ز ثُٝتي ثُز٣ٖ ٣وٕٞٓٞ دجُؼ٘ق ٝ ٛٞ

ٗٚ ثرث صٞهق ثُٔؼضذ١ ػٖ ث٫ػضذثء ٣٫ضٞهق ػٌظ ثُؼ٘ق ثُضو٤ِذ١ ٝث٣نجً ٣قذط أث٫ٌُضش٤ٗٝز ٝ

 دٚ صنخ٤ْ دذسؽز ًذ٤شر ٬ُٓٞسػ٠ِ ؽذٌجس ث٫ٗضشٗش دؾجٗخ ٝؽٞد ثًغش ٖٓ ٓؼضذ١ دجُٞهش

ٔغ ٝه٤ٔٚ، كٜٞ ٣ٔظ ثُق٤جر ُِٔؾض ثً ضش٢ٗٝ ثًغش ث٫ٗٞثع خطٞسر ٝصٜذ٣ذ٣ٝؼذ ثُؼ٘ق ث٫ٌُ ٗلغٚ ،

٢٘ٓ كشثد ٓٔج ٣ؤد١ ث٠ُ ثسصٌجدْٜ ؽشثةْ صٜذد ث٫عضوشثس ث٧ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُ٘لغ٤ز ٨ُ

ٕ ثُلشم ث٫عجع٢ د٤ٖ ثُضو٤ِذ١ ٝ ثُشه٢ٔ إ١ أدجُٔؾضٔغ.   ث٫ؽضٔجػ٢ ٓشٝسث دج٫عشر ٝثٗضٜجءٝ

٘ق ثُشه٢ٔ ٧ٕ ٕ ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُضو٤ِذ١ ٣ٌٔ٘٘ج ث٣وجكٚ دذسؽز ثًذش ٝ ثعشع ٖٓ ثُؼأٛٞ 

ً ثُٔؼضذ١ ٣ٌٕٞ ك٢ ثُؼجدر ؽخق ثٝ ٓؾٔٞػز فـ٤شر ٣ٌٖٔ ث٣وجكٜج ثٝ ثفضٞثةٜج ٝٝمغ  ثً ٝثفذ ج

ً فذ ُٜج، د٤٘ٔج ثُشه٢ٔ فض٠ ُٞ ًجٕ ثُٔؼضذ١ ؽخق ٕ ٣نغ ٓجدصٚ ثُؼ٤٘لز أٝدٔؾشد  ٚكجٗ ثً ٝثفذ ج

دٞمغ ٝٓغجٍ ػ٠ِ رُي ػ٘ذٓج صوّٞ ، قؼخ ثُغ٤طشر ػ٤ِٜج صػ٠ِ ث٫ٗضشٗش كجٜٗج صٌذش ٝ

٬صّ ٝٛ٘ج صٌٖٔ ُفٞسر ٓج ، ٤ُوّٞ ثُذؼل دؼذ رُي دجُض٘ٔش ػ٤ِٜج ٝصنخ٤ٜٔج ثًذش ٖٓ ث

ٕ ٣جص٢ ٖٓ ؽخـ ٫ ٣ؼشف ك٢ ث٫عجط إٔ ث٫ػضذثء ٣ٌٖٔ إر إخطٞسر ثُؼ٘ق ثُشه٢ٔ 

ث١ ، ٕ ث٫ػضذثء ٣جص٢ ٖٓ ٝسثء ثُؾجؽز ثُؾخـ ثُز١ ٣ٔجسط ػ٤ِٚ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُؼ٘ق ٧

ٕ ثُؼ٘ق ث٫ٌُضش٢ٗٝ ثًغش خطٞسر ٖٓ أ smith ،slonje)  ًذ أٝ ًٔج ، ٕ ٣ٌٕٞ ٤ٔٛٝجً أ٣ٌٖٔ 

 ٜجٗلغ ًشسثُضو٤ِذ١ دغذخ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ ر  
(3)

 .  

  :اشكال انعنف انجندري انرقًً – 2
                                                           

(1)
٤ٗل٤ٖ ثفٔذ ؿذجؽ٢، ثدسثى ثُٔشأر ُخجهش ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝٓذٟ صؼشمٜج ُِض٘ٔش ث٫ٌُضش٢ٗٝ،   

 . 43ٕ ؿ2018ؼجٓز ٝث٫ػ٬ّ، ثُؼذد ثُشثدغ ػؾش، ثُٔؾِز ثُؼ٤ِٔز ُذقٞط ثُؼ٬هجس ثُ
(2)

 Naema LyerK Bonnita Nyamwire and  Sandra Nabulega, Africain feminist 

reserch for a feminist  Internet, International  development reserch centerreserch 

conducted by policy ,August 2020, APC, Canada.  
(3)

  Slonje,R,  Smith pk, & frien.A, the natur of cyber  bulling and strategies for 

prevention computers in human behavior, (2013), p .2.  
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صؼذدس ٝؽٜجس ثُ٘ظش فٍٞ ثؽٌجٍ ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ، كجخز ٣ضشثٝؿ ثُغِٞى ثُؼ٤٘ق ػ٠ِ      

ثُخو د٤ٖ ثُضقشػ ٝ ثُضؾ٤ٜش ثُؼ٢ِ٘ ث٠ُ ثُشؿذز ك٢ ثُقجم ثُنشس ثُذذ٢ٗ دٔج ك٢ رُي 

ث٫ػضذثءثس ثُؾ٘غ٤ز ٝ ؽشثةْ ثُوضَ ٝ فج٫س ث٫ٗضقجس ثُ٘جؽٔز ػٖ رُي ، ٝ ٓغ ثٗضؾجس 

ً ٝ ثُؾشثةْ ثُٔشصٌذز ٢ٛ ٤ُغش ٖٓ ث٫ٗضشٗش ثصخز ثُؼ٘ق مذ ثُ٘ غجء ػ٠ِ ثُخو دؼذثً ػج٤ُٔج

 ٓؾجًَ ثُؼجُْ ث٫ٍٝ دَ ثٜٗج ص٘ضؾش دجعضٔشثس ٓغ ثٗضؾجس ث٫ٗضشٗش. 

 ٢: ٣ؤص٣ٌٖٝٔ ػشك ث٫ٗٞثع ثُٔخضِلز ٖٓ ث٫عجءر ػ٠ِ ؽذٌز ث٫ٗضشٗش دٔج     

 ذٌز ث٫ٗضشٗش ثؽٌج٫ً ثُضٜذ٣ذثس دجُؼ٘ق : ٣ضخز ثُؼ٘ق مذ ثُٔشأر ٝ ث٫عجءر ث٤ُٜج ػ٠ِ ؽ – 1

ٓخضِلز ٝ ٛٞ ثٓضذثد ُِؼ٘ق مذ ثُٔشأر ٝ ث٫عجءر ث٤ُٜج ك٢ ثُٞثهغ ثُلؼ٢ِ ٝ ٛٞ ٣ؾَٔ صٜذ٣ذثس 

ٓذجؽشر ثٝ ؿ٤ش ٓذجؽشر دجُؼ٘ق كٖٔ د٤ٖ ثُ٘غجء ث٬ُص٢ ؽجسًٖ ك٢ ثُذسثعز ثُٔغق٤ز ٝ هِٖ 

ّٖ صؼشمٖ ٬ُعجءر ٝ ثُضقشػ ػ٠ِ ث٫ٗضشٗش هجُش  ضٜذ٣ذ ثُٔذجؽش ْٜٗ هذ صؼشمٖ ُِإ  %26ثٜٗ

ٕ ص٘ضؾش دغشػز ك٢ ثُؼجُْ أٔذجؽش دجُؼ٘ق ثُذذ٢ٗ ثٝ ثُؾ٘غ٢ ٝ ٛزٙ ثُضٜذ٣ذثس ٣ٌٖٔ ثُثٝ ؿ٤ش 

 ث٫كضشثم٢ . 

ػ٠ِ ثُض٤٤ٔض ثٝ ثُؼ٘قش٣ز ثٝ سٛجح ثُٔغ٤ِز ثٝ  ٢ء٣٘ط١ٞ ثُٔقضٟٞ ثُٔغٝ : ثُض٤٤ٔض – 2

ثٛجٗضٚ ثٝ صو٣ٞل ٣غضٜذف ٣ٞٛز ثُؾخـ ًٔج ٣ؾَٔ ٓٞثد صٜذف ث٠ُ ثُضو٤َِ ٖٓ ؽؤٕ ثُلشد ثٝ 

ٗٔج ثُؼشم ثُز١ ص٘ض٢ٔ ث٤ُٚ إٝ كقغخ  صغضٜذف ؽ٘غٜج ٫ف٤جصٚ ثٝ ث٫عجءر ثُض٢ صضِوجٛج ثُٔشأر ٝ 

 ٝ ػٖ ثُٔظٜش ثُؾغذ١ ٓغ٬ ثعضؼٔجٍ ًِٔز )صٗؾ٤ز( ٝ ًغ٤جعز عٞدثء ثُذؾشر . 

ثُضقشػ ػ٠ِ ث٫ٗضشٗش: ٣ٝ٘ط١ٞ ػ٠ِ ه٤جّ ؽخـ ثٝ ثًغش ٣ؼِٕٔٞ ٓؼجً دجعضٜذثف ثفذٟ  – 3

ص٤٘ٓز  ٓذرٓغ٤تز ػ٠ِ ٓذثس  ثً ك٢ رُي صؼ٤ِوجس ثٝ فٞس ؼ٤ِٖٔ ثُ٘غجء ػ٠ِ ٗقٞ ٓضٌشس ٓغض

دز ُذ٣ٜج ٝ هذ ٝفلش ع٤جع٤ز ٝ ٓؤعغز )ٓٞهغ ثُخَِ ك٢ آدـشك ثٛجصٜ٘ج ثٝ خِن ؽؼٞس دجٌُ

ثٌُِٔٔز ثُٔضقذر( ٝٛٞ ٓٞهغ ُقِٔز ٓ٘جٛنز ٬ُعجءر ػ٠ِ ؽذٌز ث٫ٗضشٗش ٤ًق صؼشمش 

ً ُٜج ك٢ ثُذشُٔجٕ ث٫ٝسد٢ كوذ صِوش ُِٜؾّٞ ػ٠ِ ثُؾذٌز ػوخ  ثٗضؾجس ؽش٣و كذ٣ٞ مْ خطجدج

 ع٤ٍٞ ٖٓ ثُضؼ٤ِوجس ٝ ثُض٤ِٔقجس ثُض٢ ص٘ط١ٞ ػ٠ِ ثٌُشث٤ٛز ٝ ثُؼ٘قش٣ز ٝ ثُؼذثء ثُؾ٘غ٢ . 

)صذجدٍ ثُقٞس ثُؾ٘غ٤ز ثٝ رثس ثُخقٞف٤ز دٕٝ ٓٞثكوز ( ًغ٤شث ٓج ٣ضْ رُي ٖٓ  :ث٫دضضثص – 4

ؽَ ث٫دضضثص ًٝٔج ٣غ٠ٔ دضذجدٍ أٛجٗز ثٝ ٖٓ دز ثٝ ث٩آٌُهذَ ؽش٣ي عجدن دـشك ثُضغذخ دج

ٕ ٛزٙ ثُؼذجسر صقَٔ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُذ٫٫س ؿ٤ش ثُذه٤وز إ٫ أثُٔقضٟٞ ث٫دجف٢ دـشك ث٫ٗضوجّ، 

٫ٝصٞف٢ دجٕ صذجدٍ ٓغَ ٛزث ثُٔقضٟٞ ٣ؾٌَ ثٗضٜجًجً دقن ثُلشد ك٢ ثُخقٞف٤ز . كذ٤٘ٔج ٣ٌٖٔ 

، ج٫فَ ٝ ػ٠ِ ثُضوجه فٞس ٝ ػ٠ِ صذجدُٜج ٓغ كشد ٓج ثٕ صٌٕٞ ثُٔشأر هذ ثػطش ٓٞثكوضٜج د

ٕ رُي ٫ ٣ؼ٢٘ ثُغٔجؿ ُٚ د٘ؾشٛج ٝػ٠ِ ٗطجم ٝثعغ ٝ ٓج ٣ؾؼَ صذجدٍ ثُٔقضٟٞ دـشك ئك

ث٫ٗضوجّ ٓخضِلج ُٝٞ دقٞسر ؽضة٤ز ػٖ صذجدٍ ثُٔقضٟٞ ثُؾ٘غ٢ ثُقش٣ـ ثُٞثعغ ثُ٘طجم ػ٠ِ 

ٍ ثُٔقضٟٞ ث٫دجف٢ ُـشك ث٫ٗضوجّ ٝ ثُؾذٌز ٝٛٞ ػ٘قش ػذّ ثُٔٞثكوز ثُز١ ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ صذجد
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ص٢ ؽجسًٖ ك٢ ثُذسثعز ك٢ ث٣٫ُٞجس ثُٔضقذر ٬% ٖٓ ثُ٘غجء ث10ُك٢ ٛزث ثُغ٤جم هجُش 

ّٖ ٬ُعجءر ثٝ ثُٔنج٣وز ػث٫ٓش٤ٌ٣ز  ٜٖٗ مقج٣ج ُٔغَ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ث٫عجءرإٖ صؼشمٜ
(1)

. 

ٝ ك٢ دسثعز ٓوجسٗز ٬ُدضضثص ث٫ٌُضش٢ٗٝ ُِ٘غجء ، دقغش ثُذسثعز ػٖ د٤جٕ ثعذجح ثٗضؾجسٛج ك٢ 

٫ع٤ٔج ك٢ ظَ ٝثُٔؾضٔغ ثُؼشثه٢ ٝ د٤جٕ ثدشص ٓٞثهٖ ثُخَِ ثُض٢ صؾٞح ثُضؾش٣ؼجس ثُؼشثه٤ز 

ثسصلجع  إٔػذّ ثُضقذ٣ن ػ٠ِ ٓؾشٝع هجٕٗٞ ؽشثةْ ثُٔؼِٞٓجص٤ز ُقذ ث٥ٕ ٝثعض٘ضؾش ثُذسثعز 

س ؽشثةْ ث٫دضضثص ث٫ٌُضش٢ٗٝ ُِ٘غجء ك٢ ثُغ٘ٞثس ث٫خ٤شر ُؼذر ثعذجح ٜٓ٘ج ثصد٣جد ٓؼذ٫

ثعج٤ُخ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝ ص٘ٞػٚ ٝثُذطجُز ثُض٢ ٣ؼج٢ٗ ٜٓ٘ج ثُؾذجح ٝمؼق ثُشهجدز 

٫ع٤ٔج ؽش٣ٔز ٝثُؼجة٤ِز ُِلض٤جس ٝثكضوجس ثُضؾش٣غ ثُؼشثه٢ ث٠ُ هجٕٗٞ ٣٘ظْ ثُؾشثةْ ث٫ٌُضش٤ٗٝز 

ث٫ٌُضش٢ٗٝث٫دضضثص 
(2)

. ٝك٤ٔج ٣خـ ث٫فقجة٤ز ثُخجفز دؾشثةْ ث٫دضضثص ث٫ٌُضش٢ٗٝ ثُٞثسدر 

-3-31ُٝـج٣ز  1-2ر ٖٓ ٔذُِٝ 2022مٖٔ ثؽجدجس سةجعجس ٓقجًْ ث٫عضت٘جف ث٫صقجد٣ز ُؼجّ 

(146، ًجٗش فقز ٤ٟٗ٘ٞ ٖٓ فج٫س ث٫دضضثص ث٫ٌُضش٢ٗٝ ٢ٛ ) 2022
(3)

 . 

ٔذجؽشر ٝ ٛٞ ثُث٫ٌُضش٢ٗٝ ٖٓ ثًغش ثؽٌجٍ ثُؼ٘ق ؿ٤ش ثُض٘ٔش ث٫ٌُضش٢ٗٝ: ٣ؼذ ثُض٘ٔش  – 5

ٕ ٣٧ضؾجٝص ك٢ خطٞسصٚ ثُض٘ٔش ثُضو٤ِذ١ ٌُٕٞ ثُٔض٘ٔش ٓؾٍٜٞ ث٣ُٜٞز ك٢ ثؿِخ ث٫ف٤جٕ ٝ 

ً ٤ُظ ُٚ فذٝد ٌٓج٤ٗز ثٝ صٓج٤ٗز ٝ ُخٞف ثُنق٤ز ٖٓ  ٓجدر ثُض٘ٔش ص٘ضؾش ثٗضؾجسثً ٝثعؼج

٤ش خِق ثُٔض٘ٔش ٝ ٣ِذ٢ هِذجصٚ ٝ ٓطجٓؼٚ ثُلن٤قز ٝ ثٗضؾجس ٓؼِٞٓجس ػ٘ٚ خجفز دٚ ، كجٗٚ ٣غ

، ٝثُض٘ٔش  دٕٝ ػ٬ػٖٓ  ٕ ث٫ٓش ٣ضدثد عٞءثً أر ٖٓ ثُضٖٓ ٣ٌضؾق ٓذ٫ٜٗجء ثُض٘ٔش ٝ ٌُٖ دؼذ 

ٛٞ ثُضغِو ٝثُضش٤ٛخ ٝث٫عضوٞثء ٢ٛٝ ظجٛشر عِذ٤ز ٗؾؤس ك٢ ثُـشح ٝدذأس صـضٝ ثُٔؤعغجس 

٣ضؼشك ُٚ ثؽخجؿ ٖٓ هذَ ؿ٤شْٛ ٝ هذ  ثُضشد٣ٞز ٝ ثُخذٓجص٤ز ٝ ث٫ٗضجؽ٤ز ٝ ٛٞ ث٫دضضثص ثُز١

ٗضؼجَٓ  ٫ٗ٘جٓٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢  ؼٔجٍدذأس ٛزٙ ثُظجٛشر دج٫ٗضؾجس ٓغ ثُضٞعغ ك٢ ثعض

ٓغ ؽ٤َ فذ٣ظ ٖٓ ثُضطٞس ثُضو٢٘ ثُٜجةَ ٓغ ػذّ ٝؽٞد خقٞف٤ز كجُؾ٤ٔغ أفذـ ٣ؼشك 

ثُض٘ٔش ٛٔج ث٫هلجٍ  ُٜزث ٕهققٚ ٝ ٤ٓٞ٣جصٚ ٝ ثٓجًٖ ٝؽٞدٙ أٍٝ دؤٍٝ ، ٝأدشص كتض٤ٖ صضؼشمج

ٝثُ٘غجء
(4)

 . 

ن ثةثُضضذغ ث٫ٌُضش٢ٗٝ ث١ ثُٔطجسدر ك٢ ؽٌَ ثٌُضش٢ٗٝ ٓغ ثخلجء ث٣ُٜٞز ٝ صقذط دؼذر هش – 6

ثُٔؼِٞٓجس ثُؾخق٤ز ػٖ ثُنق٤ز ُضٜذ٣ذٛج ٝصش٤ٛذٜج ٣ٌٖٝٔ ػٖ هش٣ن ثسعجٍ  ؼٔجٍٜٓ٘ج، ثعض

صٌٕٞ رثس هذ٤ؼز  سعجةَ دش٣ذ ثٌُضش٢ٗٝ ؿ٤شٓشؿٞح ك٤ٜج ثٝٓضٌشسر ثٝسعجةَ كٞس٣ز هذ

ػذثة٤ز ًٔج ٣ٌٖٔ ُِٔضضذؼ٤ٖ ثٗضقجٍ ؽخق٤ز مقج٣جْٛ ػٖ هش٣ن عشهز ٓؼِٞٓجس صغؾ٤َ 

                                                           
(1)

، 2017ؽ٤ش٢ٓٝ د٘ضٞ، ٓجٛٞ ثُؼ٘ق ٝٓج ٢ٛ ث٫عجءر ث٠ُ ثُ٘غجء ػ٠ِ ؽذٌز ث٫ٗضشٗش، صؾش٣ٖ ثُغ٢٘   

https://www.amnesty.org.   

 . 2021-6-5دضجس٣خ 
(2)

ٛذ٣َ ثفٔذ عؼذ ثُؼذجد١، ؽش٣ٔز ث٫دضضثص ث٫ٌُضش٢ٗٝ ُِ٘غجء، دسثعز ٓوجسٗز ، ٓؾِز ؽجٓؼز ث٫ٗذجس ُِؼِّٞ   

 . 1، ؿ2020ش، ثُؼذد ثُغج٢ٗ، ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُغ٤جع٤ز، ؽجٓؼز ثُٜ٘ش٣ٖ، ٤ًِز ثُؼِّٞ ثُغ٤جع٤ز، ثُٔؾِذ ثُؼجؽ
(3)

سثدطز ثُوجم٤جس ثُؼشثه٤ز، ث٫فقجة٤ز ثُخجفز دؾشثةْ ث٫دضضثص ث٫ٌُضش٢ٗٝ،   

https://tme/fastnews2021   2021-5-2دضجس٣خ.  
(4)

٤ٗل٤ٖ ثفٔذ ؿذجؽ٢، إدسثى ثُٔشأر ُٔخجهش ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝٓذٟ صؼشمٜج ُِض٘ٔش ث٫ٌُضش٢ٗٝ،   

 . 63، ؿ2018ثُٔؾِز ثُؼ٤ِٔز ُذقٞط ثُؼ٬هجس ثُـجٓز ٝث٫ػ٬ّ، ثُؼذد ثُشثدغ ػؾش، 

https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.org/
https://tme/fastnews2021
https://tme/fastnews2021
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ثُذخٍٞ ُقغجح دش٣ذ ثٌُضش٢ٗٝ ثٝ فلقز ؽذٌجس ثؽضٔجػ٤ز ٣ٝوّٞ د٘ؾش ثُشعجةَ ػ٠ِ فلقجس 

ثُضضذغ ٫ ؿِخ فج٫س خش٣ٖ ٢ٛٝ ًِٜج ك٢ ثُـجُخ ٣وّٞ دٜج ثُشؽجٍ ٣٫زثء ثُ٘غجء ٝثثهشثْٜٗ ث٥

٣شصٌذٜج ثُـشدجء ٝ صٌٕٞ ٖٓ هذَ ث٫هشدجء ثٝؽشًجء ف٤ٔ٤ٖٔ ثٝؽشًجء عجدو٤ٖ. ًٔج ثظٜشس 

ٕ ٛزٙ ثُٔطجسدٙ ٝثُضضذغ ٖٓ هذَ ثُؾشًجء أثُذسثعجس ٖٝٓ خ٬ٍ ٓشثؽؼز ث٫دقجط ثُذ٤ُٝز 

ثُق٤ٔ٤ٖٔ صقذط ؿجُذج ك٢ ع٤جم ثُؼ٘ق ثُٔ٘ض٢ُ ٝٛٞ ؽٌَ ٖٓ ثؽٌجٍ ثُغ٤طشر ثُوغش٣ز ٝثٕ 

)ٝٝد ُٞى ( ك٢ دسثعز ثعضوقجة٤ز ٝه٤٘ز ك٢  صٞفَشر ٝخط٤شر ٝٛزٙ ثُٔطجسدر ٓغضٔ

ٕ ثعضٔشس ع٘ض٤ٖ ك٢ ثُٔضٞعو ٞؽشًجء ف٤ٔ٤ٔ هجّ دٜجٕ ثُقج٫س ثُض٢ أ ث٠ُ ث٣٫ُٞجس ثُٔضقذر 

ٝهذ ثسصذطش دوٞر ؽشثةْ ثُوضَ ٝ ، ثُـشدجء  ثُض٢ هجّ دٜجُٔطجسدر ك٢ ثع٘ز ٝثفذر  ٝثعضٔشس

ٓقج٫ٝس ثُوضَ
(1)

 . 

ثُؼ٘ق ثُِلظ٢ مذ ثُٔشأر ك٢ ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ ، ٣ٞمـ ػجُْ ث٫ؽضٔجع د٤٘٤ظ  – 7

ٕ ٌٓٞٗجس خطجح ثُؼ٘ق ثُِلظ٢ مذ ثُٔشأر ك٢ ثُؼجُْ ث٫كضشثم٢ ٢ٛ ٌٓضغذز ٖٓ ثُٞعو أ

ث٫ؽضٔجػ٢ ٣ٝضٔغَ ك٢ ع٬ط صٔظٜشثس ٓذجؽشر ٢ٛٝ ثُض٤ٔ٘و ٝثُغخ ٝثُؾضْ ثُٔذ٢٘ ػ٠ِ ُـز 

ثُض٘جكش ٝثُؼذثء ٝثُذػٞر ث٠ُ ثٌُشث٤ٛز ٖٓ خ٬ٍ خطجح فذث٢ٓ ٣شصٌض ػ٠ِ  ثٗلؼج٤ُز هجةٔز ػ٠ِ

ثُض٤ٔض ثُغِذ٢ مذ ثُٔشأر. كل٢ ثفذٟ ثُذسثعجس ثُض٢ هجٓش ك٢ ٓقش ًجٕ ثُض٘ٔش ثُِلظ٢ ػ٠ِ 

%( 42%( عْ ثُض٘ٔشث٫ؽضٔجػ٢ د٘غذز )44.6ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ مذ ثُٔشأر د٘غذز )

%(٤ِ٣ٝ19.1ٚ ثُض٘ٔشثُؾغذ١ د٘غذز )
(2)

ٕ ثُؼ٘ق ثُٔٔجسط مذ ثُٔشأر ك٢ ٓٞثهغ ثُضٞثفَ إ. 

ث٫ؽضٔجػ٢ فغخ د٤٘٤ظ ٣قجفذٚ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼٞثَٓ ٓغَ ثٗؼذثّ ثُغِٞى ثُقنجس١ ك٢ 

ثُضلجػ٬س ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝفنٞسٓ٘طن ثٌُشث٤ٛز ٝؿ٤جح ٓؼج٤٣ش ثُضذثٍٝ فٍٞ ٓغجُز ثُضغجٓـ ، 

ثٌُشث٤ٛز، كوذ ٝمغ د٤٘٤ظ عضز  ٕ ٝعجةَ ث٫صقجٍ ثُقذ٣غز صؼذ فجم٘ز ُخطجحأ كن٬ ػٖ

ٜٗج ثُغذ٤َ ث٠ُ كي ثُؼ٘ق ثُِلظ٢ مذ ثُٔشأر ٢ٛٝ صؼض٣ض ٓغجسثس ثُٔٞثه٘ز ٝ أٓذثخَ ٣شٟ 

صؾش٣ْ ثُؼ٘ق ثُِلظ٢ ٝٓؤعغز ثُضغجٓـ ثُ٘ٞػ٢ ٝثُضشد٤ز ػ٠ِ ثُؼ٤ؼ ثُٔؾضشى ٜٝٗؼ ص٘ؾتز 

ٓغضذثٓز ُِقذ ٖٓ ث٫فضذجط ثُو٢ٔ٤
(3)

ٝعجةَ ثُضٞثفَ ٕ ٓ٘قجس أ. ٖٝٓ خ٬ٍ ثُذسثعجس صذ٤ٖ 

ً خقذز دؾٌَ خجؿ ُِٔنج٣وجس ػذش ث٫ٗضشٗش ثُض٢ صغضٜذف ػجدر خقجةـ أصؼذ  سمج

% ٖٓ ث٫ٓش٤٤ٌ٣ٖ صؼشمٞث ُِٔنج٣وجس ػذش ث٫ٗضشٗش ػ٠ِ 14ٕ أؽخق٤ز ثٝ ؽغذ٣ز، ث١ 

% دغذخ ٓظٜشٖٛ 9ٝؽٚ ثُضقذ٣ذ دغذخ ثسثةْٜ ثُغ٤جع٤ز ك٢ ف٤ٖ صْ ثعضٜذثف ٓج ٣وشح ٖٓ 

ػجّ ؽ٘غْٜ دؾٌَ % ُؼشهْٜ ث8ٝثُؾغذ١ ٝ 
(4)

. ًٔج ٣ٌٖٔ ثػضذجس ؽذسثٕ ثُل٤غذٞى كنجءث 

ً صضؾغذ ك٤ٚ ٖٝٓ خ٬ُٚ ؽِٔز ٖٓ ثُشٓٞص ٝث٫ؽجسثس ثُض٢ ص٘ذسػ مٖٔ ثؽٌجٍ ثُؼ٘ق  صؼذ٤ش٣ج

                                                           
(1)

  Mapping study on cyber violence with recommendation adopted by the T.CY, 

france consil of europe, on july 2018, https://mcoeint/t.cy/2017.cbg.  
(2)

  .٤ٗ89ل٤ٖ ثفٔذ ؿذجؽ٢، ٓقذس عجدن، ؿ  
(3)

عؼذ د٤٘٤ظ، ثُؼ٘ق ث٫كضشثم٢ مذ ثُٔشأر صٌش٣ظ ُٞثهغ ثُٔؾضٔغ ثُٔـشد٢،   

https://www.hespress.com/femme/374803hymi.  2021-7-4جس٣خ ث٫ه٬ع ص . 
(4)

  Stara council of europe,T.CY ( 2017), mapping study on cyber violence 

https://mcoeint/t.cy/2017.10.cbg.  

https://mcoeint/t.cy/2017.cbg
https://www.hespress.com/femme/374803hymi
https://www.hespress.com/femme/374803hymi
https://mcoeint/t.cy/2017.10.cbg
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ثُشٓض١ ، كؾذٌز ثُل٤غذٞى عٔقش ُِلشد دج٫ٗؼضجم ٖٓ ثُو٤ٞد ثُل٤ض٣جة٤ز ثُض٢ صشعْ ث٠ُ فذ دؼ٤ذ 

ٕ ٣ٌٕٞ أش ٝدجُضج٢ُ ٣ٌٖٔ ٣لضـ ثُٔؾجٍ ٝثعؼجً ُقش٣ز ثُضؼذ٤ضجم ٝؽٞد ثُٔشأر ٝ ثسثةٚ، ٛزث ث٫ٗؼ

ً ُِٔطجُذز دجُقوٞم ثُٜٔنٞٓز ثٝثعِٞح صؼذ٤ش ٝسكل ُِٞثهغ ثُٔؼجػ.  كنجءث ً سفذج ُـ٣ٞج

ٙ ) ثخ٫٬ً ُِذ٤٘ز ثُو٤ٔ٤ز ( ُِـز، ٖٝٓ ػذّ ٝثُؼ٘ق ثُِغج٢ٗ ٛٞ ثفذ ثٗٞثع ثُؼ٘ق ثُشٓض١ ٣ٌٖٝٔ 

ٙ ٓٔجسعز ُِؼ٘ق ثُشٓض١ ثُِـ١ٞ ك٢ ثُؾذٌز ث٫ؽضٔجػ٤ز ك٤غذٞى، ػذّ ث٫ٓغِز ػ٠ِ ٓج ٣ٌٖٔ 

عجس كؼِٜج ثٌُغ٤شٖٓ ثٌُ٘ش ثُؼ٘قش٣ز آثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُقلقجس دٕٝ ٝػ٢ ػ٤ٔن د ثٗضؾجس ك٢

ٕ أ٫ إسك ثُٞثهغ أُؾخق٤ز ثُؼشد٢ ٝ ٛزٙ ثٌُ٘ش ٝثٕ ًجٗش ٓضذثُٝز د٤ٖ ػجٓز ثُؾؼخ ػ٠ِ 

جسٛج ًٝغشر صذثُٜٝج ٝٝفُٜٞج ث٠ُ ثُلتجس عشٛج هذ ٣ضنجػق ػ٠ِ ثُؾذٌز دغذخ عشػز ثٗضؾأ

ً ثُقـ٤شر ٖٓ ثُٔؾضٔغ ثُض٢ عضذ٢٘ فٞسر ع٤تز ػٖ ثُؾخق٤ز ثُؼشد٤ز، ٝدجُضج٢ُ صغذخ ػ٘ل  ج

ً خل٤ صؾجٙ فٞسصٜج ٝ فٞسر ٓؾضٔؼٜج. ٣ٝؾَٔ ثُؼ٘ق ثُِغج٢ٗ ث٫ؽضٔجػ٢ ثعج٤ُخ صؾجَٛ  ج

٣ٜ٘ي هٞثٙ ٣ٝؾَٔ ٛزث  ٝثفش ثُٔؾضٔغ ٝأٛجٗضٚ ٓٔج ٣لٌي إٝأخشٝثُضؼذ١ ػ٤ِٚ ٝ ثفضوجسٙ ث٥

ـ ثُق٤جر ثُؼ٘ق ٓؾج٫س ػذ٣ذر ، كجُذؼل ٣خـ ثُق٤جر ثُٔؼ٤ؾ٤ز ثُقشكز ٝثُذؼل ٣خ

 ٖٓ ثُق٤جر ٝصوذ٣ظ ثُٔجٍ ٝثُضذج٢ٛ دج٧دطجٍ. ثً ؽذ٣ذجً ث٫عش٣ز ٝثُذؼل ٣خـ ٗٔط

 انعنف انجندري انرقًً:  انعوايم انًؤثرة فً – 3

ؤع٤ش ثُٔذ٠٘ ثُؼجة٢ِ ٝث٫عش١ ُٔؾضٔؼ٘ج ثٕ ُِؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ٓغذذجس هذ صضؼِن دض

)ثُٔؾضٔغ ثُؼشثه٢( ٝثُظشٝف ثُض٢ ٣ٔش دٜج ٖٓ ػذّ ث٫عضوشثس ث٢٘ٓ٫ ٝث٫ؽضٔجػ٢ ٝظشٝف 

صضؼِن دجُؼجدثس ٝ ثُضوج٤ُذ ٝ صشثؽغ ٓو٤ٓٞجس ثُؼ٤ؼ ثُٔؾضشى ، ٝصقِخ ثُضٔغ٬س ث٫ؽضٔجػ٤ز 

ػٞثَٓ ثخشٟ ٝثعذجح هذ صؤد١  كن٬ ػٖ ٝٝؽٞد كٞد٤ج ثُٔغجٝثر د٤ٖ ثُؾ٘غ٤ٖ ك٢ ثُٔؾضٔغ ، 

ث٠ُ ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ثُشه٢ٔ ٝ دجٗٞثػٚ ثُٔخضِلز ، ُزث ع٘ضطشم ث٠ُ ثْٛ ث٫عذجح ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝ 

ثُغوجك٤ز ٝ ث٫هضقجد٣ز ٝ ثُ٘لغ٤ز ٝثُغ٤جع٤ز ثُض٢ ًجٕ ُٜج دٝس ك٢ ٗؾٞء ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ 

  ثُشه٢ٔ.  

 

 االجتًاعٍت :  انعوايم

ثُض٢ صجعشس دجُؼذ٣ذ ٖٓ  عش٣ز ثُٔؼجفشر صضؼِن دطذ٤ؼز ثُق٤جر ث٧عش٣ز أػٞثَٓ ثؽضٔجػ٤ز  – 1

ثُٔؤعشثس ثُخجسؽ٤ز ٝ ثُذثخ٤ِز ٖٓ ٓؾجًَ ثهضقجد٣ز ٝثؽضٔجػ٤ز ثٗؼٌغش دقٞسر عِذ٤ز ػ٠ِ 

هذ٤ؼز ثُؼ٬هز ث٫عش٣ز د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثكشثد ث٫عشر ، كٔغ صؼجظْ ثُٔؾجًَ ثُٔق٤طز دجُٔؾضٔغ 

ثُضو٤٘جس ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ثُقذ٣غز ٖٓ فجعذجس ٝ  ؼٔجٍضٝث٫عشر ٝخشٝػ ثُٔشأر ُِؼَٔ ٝؽ٤ٞع ثع

ؽذٌز ثٗضشٗش ٝ ٛٞثصق ٓقُٔٞز ، أفذـ ٛ٘جى ثػضٔجد ًجَٓ ػ٠ِ ٛزٙ ثُضو٤٘جس ك٢ صقو٤ن 

ثُضٞثفَ د٤ٖ ثكشثد ث٫عشر ثُٞثفذر ٖٓ صٞثفَ ٝصؼجَٓ ثكضشثم٢ ٝرُي ػ٠ِ فغجح ثُضٞثفَ 

ٝث٫فجع٤ظ ٝثُٔؾجػشد٤ٖ ثكشثد  ٝثُؼجَٓ ثُقو٤و٢ ٝثُٔذجؽش ثُز١ ٣قون ثُضٞثكن ك٢ ثُؼٞثهق

ث٫عشر ، كنؼق ثُشٝثدو ث٫ؽضٔجػ٤ز دثخَ ث٫عشر ثدٟ ث٠ُ ٝؽٞد مقج٣ج ث٫ٗضشٗش دغذخ 

دجء ٝث٫ؽوجء ًٝزُي ثفجهضْٜ دجُقخ ٝثُق٘جٕ ثُز١ ثكضوجدْٛ ُٖٔ ٣غٔؼْٜ ٝ ٣ضقجٝس ٓؼْٜ ٖٓ ث٥
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ٌُضش٤ٗٝز ٝ ػذش سعجةَ ثُٔقجدعجس ث٫ ك٢ ثع٘جءخشٕٝ ػ٠ِ ثُؾذٌز ٣٬ُوجع دْٜ ٚ ث٥ؼِٔهذ ٣غض

قو٤ن ٓوجفذٙ ٝثٛذثكٚ ث٫ؽشث٤ٓز٣ثُذش٣ذ ٝدجُضج٢ُ ٣ضٌٖٔ ثُؾج٢ٗ ٖٓ ثُنق٤ز ٝ
(1)

 . 

صشثؽغ ٓ٘ظٞٓز ثُو٤ْ ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُشثعخز ك٢ ثػٔجم ثُٔؾضٔغ ثُؼشد٢ ٝ ظٜٞس  – 2

ٓ٘ظٞٓز ه٤ٔ٤ز ؽذ٣ذر ثكشصٛج ثُضـ٤٤ش ث٫ؽضٔجػ٢ ثُغش٣غ ، كضِي ثُٔ٘ظٞٓز ثُض٢ ثعغش 

 عشر ثُؼشد٤ز. ؽذ٣ذر ٓـج٣شر صٔجٓجً ُِٔؼج٤٣ش ثُضو٤ِذ٣ز ٨ُُٔؼج٤٣ش 

صٞؿَ كٞد٤ج  كن٬ ػٖصشثؽغ ٓوٞٓجس ثُؼ٤ؼ ثُٔؾضشى ٝصقِخ ثُضٔغ٬س ث٫ؽضٔجػ٤ز  – 3

٣٘ظش  إرثُٔغجٝثر د٤ٖ ثُؾ٘غ٤ٖ ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُؼشد٢ ٝػذّ ثعض٤ؼجح ثُٔٞثه٘ز ثُٔضغج٣ٝز ، 

ً ٣ٔضِي ؽغذثً ، ٜج ؽغذثً ٣٫ٝشثٛج ًجةٞفلثٌُغ٤ش ث٠ُ ثُٔشأر د ً ثؽضٔجػ٤ج صِي  ٝكنػ٠ِ ٘ج

هذ٤ؼ٤جً ك٢ ظَ صشثؽغ ٓ٘ظٞٓز ثُو٤ْ ث٫ف٤ِز ثُٔشصذطز  ثُ٘ظشر ٣ؼذ ثُضقشػ ٝثُؼ٘ق ثٓشثً 

دنشٝسر فٔج٣ز ثُٔشأر ٝثُذكجع ػٜ٘ج مذ ث١ ثػضذثء
(2)

 . 

ٕ أثٗضؾجس ٓلّٜٞ خجهب ُِقش٣ز ػذش ثُلنجء ث٫ٌُضش٢ٗٝ ؽؼَ ٓؼض٘و٤ٚ ٣ؼضوذٕٝ  – 4

ٔجسعز ث١ عِٞى ػ٤٘ق ثٝٓؾ٤ٖ ٓجدثٓٞث دؼ٤ذ٣ٖ ػٖ أػ٤ٖ ثُ٘جط ، ٝثٕ دجٌٓجْٜٗ ٓ

ٕ ٫ ثفذ ٣شثهخ ع٤ًِٞجصْٜ ، ك٘ؾذْٛ أٝؽٞدْٛ ٓ٘لشد٣ٖ ٓغ ثؽٜضر ثُقجعٞح ٣ؼ٢٘ 

ٕ ث٫ٗقشثف ك٢ ثُٔؾضٔغ ٝ ث٫ٗلضجؿ إٔٝ ٬ُعٔجء ثُٔغضؼجسر ٝ ثخلجء ؽخق٤جصْٜ . ًٔج ؤ٣ِؾ

ٝ ؿ٤ش ٓ٘نذطز ثٝ كٞم٣ٞز ث٫ٓش ثُز١  ؼَٔثُضثةذ ٝ ثُؼج٢ُٔ ٝ صٞك٤ش فش٣ز عجةذز ُِٔغض

ثدٟ ث٠ُ صقٍٞ ٛزث ثُلنجء ث٠ُ عجفز ٓلضٞفز ُٔٔجسعز ًَ ثٗٞثع ثُؼ٘ق ثٌُٔٔ٘ز
(3)

. كٖٔ 

ٕ ثعذجح ثُظجٛشر ٛٞ ؿ٤جح أٗضجةؼ ثعضط٬ع فٍٞ ظجٛشر ثُؼ٘ق ػذش ث٫ٗضشٗش صذ٤ٖ 

ُلضجر ، ٝ ك٢ ٣ٞٛز ٓغ٤شر ٖٓ هذَ ثؼٔجٍ ثُشهجدز ٝ ث٫ٗقشثف ٝ ث٫ٗلضجؿ ثُضثةذ ٝ ثعض

% 36ٕ أخش ُِشث١ ثُؼجّ ثؽشثٙ ٓٞهغ )ثٕٝ ٣٫ٖ( ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُغؼٞد١ ، صذ٤ٖ آثعضط٬ع 

صجخش عٖ ثُضٝثػ  ٕإٔ كشثؽ ثُؾذجح ٛٞ ثُغذخ ثُشة٤ظ ٫ٗضؾجس ٛزٙ ثُظجٛشر ًٔج أ٣شٕٝ 

ؽؼَ ثُشؽَ ٣ذخَ ك٢ ػ٬هجس ؿ٤ش ؽشػ٤ز ػٖ هش٣ن  ٔضضٝؽجس ثُؿ٤ش دجُ٘غذز ُِ٘غجء 

ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ دغذخ ػذّ ثُغوز دؼ٘قش ثُ٘غجء ُؼذّ صٝثؽٜٖ ثٝ صجخش ثُضٝثػ 

ُذ٣ٜٖ
(4)

 . 

                                                           
محمود كامل الرشٌدي، العنف فً جرائم االنترنت، اهم المضاٌا: الحماٌة والتأمٌن، الدار المصرٌة   (1)

 . 82-86، ص 9100اللبنانٌة، الماهرة، 
(2)  Opennet. Mobile communication safety for teens reserch survey, united states 
survey (2011), https://www.opennet.com  1/2/9190تم االطالع بتارٌخ  

كانون االول  01سلوى حمدي، العنف االكترونً ابتزاز وتحرش وتشهٌر ومن اكثر ضحاٌاها النساء،   (3)

9108 ،madina.com-https://www.al. 3/9/9190تم االطالع بتارٌخ 
سلٌمان بن عبد الرحمن الغدٌان، صور جرائم االبتزاز االلكترونً ودوافعها واالثار النفسٌة المترتبة   (4)

علٌها من وجهة نظر المعلمٌن ورجال الهٌئة والمستشارٌن النفسٌٌن، مجلة البحوث االمنٌة، مركز البحوث 
  .080، ص 9106، والدراسات

https://www.opennet.com/
https://www.al-madina.com/
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صقو٤ن ٓ٘لؼز خجفز ُِلشد ٝٛٞ دثكغ ٣٘ؾؤ دغذخ سؿذز ثُلشد ك٢ ثُضٞفَ ث٠ُ صقو٤ن  – 5

ز ثٝ هٜش ٫عذجس ثُزثس ثٝ ث٫ٗضوجّ ٓقجُقٚ ثُخجفز ٖٓ ٝسثء عًِٞٚ ُضقو٤ن ٌٓجعخ ٓجد٣

 ثٝثُضغ٤ِز. 

ؿ٤جح دٝس ثُضشد٤ز ٝ ثُض٘ؾتز ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُوجةٔز ػ٠ِ ٓذثخَ ػ٤ِٔز ٝ ٓؼشك٤ز ٓغَ  – 6

ثُضشد٤ز ث٫ع٤ٓ٬ز ٝ ثُضشد٤ز ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ٝ ثُضشد٤ز ػ٠ِ فوٞم ث٫ٗغجٕ ، كـ٤جح ثُخذشر 

٫ٗضشٗش ك٢ ثُٔ٘جصٍ ٝ ثُؼَٔ ثُضشد٣ٞز ػٖ ٓشثفَ ثُضؼ٤ِْ ثُٔخضِلز ك٢ ظَ ثٗضؾجس ث

ٝثُٔوج٢ٛ ثدٟ ث٠ُ ث٤ٜٗ٩جس ث٧خ٬ه٢ ُِؾذجح ٝمؼق هذسصْٜ ػ٠ِ ثُضلجػَ ػذش ٛزٙ 

ثُضو٤٘جس ٓٔج ٣ض٣ذ ٖٓ صؼشمْٜ ُٔخجهش ثُؼ٘ق ث٫ٌُضش٢ٗٝ
(1)

 . 

ٛضٔجّ دجُؾجٗخ دٕٝ ث٫ٖٓ مؼق ثُٞثصع ثُذ٢٘٣ ٝث٫هضقجسػ٠ِ ثُؾٞثٗخ ثُ٘ظش٣ز  – 7 

ثُضغجَٛ ك٢ ثُقؾجح ثُؾشػ٢ ٝثدشثص ٓلجصٖ ثُٔشأر ٓٔج ؽؼَ مؼجف ثُضطذ٤و٢ ٖٓ ف٤ظ 

ُِضٞثفَ ٓؼْٜ ثٝ ٝمغ ثسهجّ ثصقجٍ ك٢  جثُ٘لٞط ٣قجُٕٝٞ ٓقجدعضٜج ٝرُي ٫ػطجةٜج سهٔ

ٓٞثمغ دجسصر ٌٖٓٔ ٓؾجٛذصٜج عْ دؼذ رُي ٣ققَ ثصقجٍ دٌٔجُٔجس ٝ صضطٞس ث٠ُ ُوجءثس 

ُٔشأر دؾٌَ ًذ٤ش ٖٓ خ٬ٍ ٝ صق٣ٞش ٝثسعجٍ فٞس ؽخق٤ز، ٝٛٞ عذخ صغْٜ ك٤ٚ ث

خش كشفضٚ ٫دضضثصٛجصغجِٜٛج ك٢ ثهجٓز ػ٬هجس ٝٓ٘ـ ثُطشف ث٥
(2)

 . 

ً ٓغ ص٣جدر  كوذٝهش ثُلشثؽ ُذٟ ثُؾذجح،  – 9 صنجػلش فج٫س ثُؼ٘ق ث٫ٌُضش٢ٗٝ هشد٣ج

ث٫كشثد ٬ُٗضشٗش دغذخ ثُض٣جدر ك٢ ثُٞهش ثُز١ ٣ون٤ٚ ثُؾذجح ػ٠ِ ث٫ٗضشٗش  ؼٔجٍثعض

ث٫خ٤شر ٝظٜٞس كج٣شٝط ًٞسٝٗج ثُٞدجة٢ ٝ ثُقؾش ثُقق٢ ثدٟ ث٠ُ  ٥ٝٗزٝخجفز ك٢ ث

صـ٤ش ؽزس١ ك٢ ف٤جر ث٫كشثد ٤ٌَٛٝ ثُٔؾضٔغ ، كٌجٗش ٖٓ صذثػ٤جس ٝػٞثهخ ثُؾجةقز ٢ٛ 

٣ِضّ ث٫كشثد دجُذوجء ٝ  ٗلغٚ ثُذسثعز ك٢ ثُٔ٘ضٍ ٝثُؼَٔ ٝػ٤ِٔجس ث٫ؿ٬م ٝك٢ ثُٞهش

ثخضشثم ثُقغجدجس ثُؾخق٤ز  ؾجعس ث٤ُّٞ كص٘ل٤ز ًَ ؽ٢ ًَٝ ث٫ٗؾطز ك٢ ثُٔ٘ضٍ ػ٠ِ ٓذث

ٝثدضضثص ثُلض٤جس دجُقٞس ٝثُٔ٘ؾٞسثس ٝ ث٣ٜجٜٖٓ دجُضٝثػ ُـشك ث٫دضضثصث٫ٌُضش٢ٗٝ 

٣ٌٖٔ ث٫عضذ٫ٍ ػ٤ِٚ ٖٓ خ٬ٍ ثصد٣جد فج٫س ث٫ٗضقجس ، ٝٝٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُؼ٘ق 

ٝٓقج٫ٝس ث٫ٗضقجس د٤ٖ ثُؾجدجس ثُز١ ػجدر ٓج ٣ٌٕٞ ٓقذسٙ ثُضؼشك ٬ُدضضثص 

ث٫ٌُضش٢ٗٝ ثٝثُقٞثدط ثُخجفز دجُؼ٘ق ثُٔشصذو دجُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج
(3)

ٕ أ. ُزث ٗؾذ 

ٍ صٞؽٚ ثُؼ٘ق ثُٔؾضٔؼ٢ ث٠ُ ث٫ػضذثء ثُز١ ًجٕ ك٢ ثُٞثهغ ث٠ُ  ثُقؾشثُقق٢ هذ ّٞ ف

ػ٘ق ػذش ث٩ٗضشٗش ٖٓ خ٬ٍ ثُقذثهجس ٝ ثُؼ٬هجس ثُؾخق٤ز ٝثُز١ صغِٜٚ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج 

                                                           
هٌثم عبد الرحمن البملً، الجرائم االلكترونٌة الوالعة على العرض بٌن الشرٌعة والمانون الممارن، دار   (1)

، نمال عن رٌهام السٌد عبد الجلٌل ابراهٌم، دور الجامعة فً 81، ص 9101العلوم للنشر والتوزٌع، الماهرة

دراسة تحلٌلٌة، مجلة  تطوٌر االداء -واصل االجتماعًمواجهة مخاطر العنف االكترونً عبر شبكات الت
 . 13،ص9101الجامعً،

. 09نورة بنت عبد هللا بن دمحم المطلك، ابتزاز الفتٌات احكامه وعموبته فً الفمه االسالمً، ص  (2)

https://unite.imamu.edu.ca  9190-5-8، تم االطالع بتارٌح . 
(3) Mohammed Iqbal, Jatmiko,Mub, sys,Covid 19, harassment and social media: A 
study of gender, based violence. Facilitated by technologie during the pandedic.  تم

   9190-1-93االطالع بتارٌخ 

https://unite.imamu.edu.ca/
https://unite.imamu.edu.ca/
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ً ٫عض ًؾلش دسثعز ك٢ ثُٔـشح ٝهذثُؾذ٣ذر،  ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج  ؼٔجٍػٖ ثُذٝثكغ ث٫ًغش ؽ٤ٞػج

ثٝث٫ًشثٙ ػ٠ِ ثُؼ٬هجس ثُؾ٘غ٤ز ثٝث٫فض٤جٍ  ثُشه٤ٔز ك٢ ثُضقشػ مذ ثُ٘غجء ٢ٛ ثُنـو

ُِققٍٞ ػ٠ِ ثُٔجٍ ثٝ ثُضٜشح ٖٓ ثُٔغضقوجس ثُوج٤ٗٞٗز ثُٔضؼِوز دونج٣ج ث٫عشر
(1)

 . 

 انثقافٍت :  عوايمان

ثُطذ٤ؼز ثُغوجك٤ز ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُغجةذر ثُض٢ صشدش ػ٤ِٜج ث٫ٗغ٠ ٖٓ خ٬ٍ ثُض٘ؾتز  – 1

ُٔؾجػش ٝ ثُزًش٣جس ثث٫ؽضٔجػ٤ز ػ٠ِ ثعجط ثُخنٞع ث٠ُ عِطز ثُزًش ٓٔج ٣ؾؼِٜج صٌذش 

ثُٔؤُٔز ٝثُؼؾض ك٢ ثُضؼذ٤ش ػٜ٘ج ٓٔج ٣ؾؼِٜج صؼذش ٓج دذثخِٜج دطش٣وز ؿ٤ش ٓوذُٞز ثؽضٔجػ٤جً 

ُِؼ٘ق ث٫ٌُضش٢ٗٝ مذ ثُشؽَ ث١ صوجدِٚ دجُٔغَ ٗلغٚ ٖٓ خ٬ٍ ٓج  ُٜجؼٔجٖٓ خ٬ٍ ثعض

، ًٔج  ِٚ ٕ ثٗخلجك ثُٔغضٟٞ ثُغوجك٢ ٝثُٞمغ ث٫ؽضٔجػ٢ ُٚ دٝس أصضؼشك ث٤ُٚ ٖٓ هِذِ

ًذ٤ش، كجُضلجٝس ثُغوجك٢ ٓغ ثٗخلجك ٓغضٟٞ ثُضؼ٤ِْ هذ ٣ؤد١ ث٠ُ سدٝد ثكؼجٍ ػ٤٘لز 

 ٤ؾٜج ثُوجةْ دجُؼ٘ق.٩فذثط صـ٤ش ك٢ ث٫ٝمجع ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُض٢ ٣ؼ

ثُؾَٜ دج٫ٓٞس ٝػذّ ٓؼشكز ثُقوجةن ٝثُٔؼِٞٓجس ثٌُجِٓز ٝثُقق٤قز ػٖ  – 2

ٓٞمٞػجس فغجعز ٝػذّ صوذ٣ش ثُؼٞثهخ، ًٔج ثٕ ثُ٘غجء ُْ صذِؾ ػٖ ثُٔنج٣وجس ٝ ثُؼ٘ق 

ػذشث٫ٗضشٗش دغذخ هِز ثُٔؼشكز دجُوٞث٤ٖٗ ٝث٫ؽشثءثس ٝثُؾي ك٢ ثٕ ث٫د٬ؽ ٌٖٓٔ ثٕ 

ًغ٤شثس ٜٖٓ٘ ٫ ٣ؼشكٖ  ٫ٕز ، كجُ٘غجء صغٌش ػٖ ثُؼ٘ق ػذش ث٫ٗضشٗش ٣ؤد١ ث٠ُ ٗض٤ؾ

ٕ ثُغذخ ك٢ إٔ ثُؼ٘ق ث٫ٌُضش٢ٗٝ ؽش٣ٔز ٣ؼجهخ ػ٤ِٜج ثُوجٕٗٞ ٫ًغش ثُذٍٝ ، ًٔج أ

ٕ ًجٗش ٢ٛ إعٌٞس ثُ٘غجء ػ٘ٚ ٛٞ ثُخٞف ٖٓ ثُلن٤قز ٝثُؼجس ثُز١ صٞفْ دٚ فض٠ 

ثُنق٤ز
(2)

ػٖ  ٖؽذثس ثُقٔش ُْٝ ٣ٌؾل ٣ٌٕغش، كوذ د٤٘ش ثُذسثعجس ثٕ ٛ٘جى ٗغجء ُْ 

ً ٖٓ ثدضضثص ؽٜجس  ٓؼجٗجصْٜ ث٤ٓٞ٤ُز ٓغ ثُؼ٘ق ثُٔٔجسط ػ٤ِٜٖ ٖٓ خ٬ٍ ث٫ٗضشٗش خٞكج

ٖٓ ٗظشر ثُٔؾضٔغ ثُز١ ٖ خٞكٜ كن٬ ػٖ، ٖثٝ ٓوجهغ كذ٣ٞ صخقٜ ٖٓؼ٤٘ز د٘ؾش فٞسٛ

 ؿجُذجً ٓج ٣ِو٢ ثُِّٞ ػ٠ِ ثُٔشأر.

دؼل دشثٓؼ ثُو٘ٞثس ثُلنجة٤ز ٝث٫ػ٬ّ ثُٜجدو ك٢ ث٫ك٬ّ ٝثُٔغِغ٬س ٝ ث٫ؿج٢ٗ  – 3

ثُض٢ صؼشك ك٢ ثُلنجة٤جس ثُٔؾجٛذ ثُٔقشٓز ثُض٢ صؤؽؼ ثُؼٞثهق ٝصِٜخ ثُٔؾجػش 

ثهجٓز ثُؼ٬هجس  ث٣ٝ٠ُؾجٛذٛج ؿ٤شثُٔقق٤ٖ٘ ٓٔج ٣ذكغ دجٌُغ٤ش ٖٓ ثُؾذجح ٖٓ ثُؾ٘غ٤ٖ 

 ٣٘وَ ث٤ُْٜ ٖٓ ثكٌجس ٝ عوجكجس ٝػ٘ق. ثٝثُطش٣ن ثُٔ٘قشف ػٖ هش٣ن ٓج 

ُزث صؼذ ٓ٘قجس ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ ثسم٤ز ؽذ٣ذر ُِخ٬ف، كٖٔ ثُنشٝس١ ثٕ صٌٕٞ 

ثُ٘غجء هجدسثس ػ٠ِ ثُٔغجٛٔز ك٢ ثُ٘وجػ ٖٓ خ٬ٍ صؼض٣ض ثُٔؾجسًز ثُٔذ٤ٗز ٝثُذ٣ٔوشثه٤ز 

ٝث٫دضضثص ٝٓغ رُي صضؼشك ثُ٘غجء دجعضٔشثس ُٔؾٔٞػز ٝثعؼز ٖٓ ثُؾشثةْ ٓغَ ثُوشف٘ز 

ٝخطجح ثٌُشث٤ٛز، ٝهذ صؾ٠ِ رُي ك٢ كِغط٤ٖ ف٤ظ ثسصلؼش ثُؾشثةْ ث٫ٌُضش٤ٗٝز ٖٝٓ 

                                                           
، 9191ارتفاع حاالت االنتحار الى العنف الرلمً ضد المغربٌات،عبد الرحٌم العسري، دراسة تعزو   (1)

https://www.hespress.com  9190-1-1، تم االطالع بتارٌخ  . 
كٌف تحمً نفسن من عنف الكترونً وابتزاز جنسً زاد فً ظل الحجر  -امٌرة مهدي، فاٌروس كورونا  (2)

 99/8/9190تم االطالع بتارٌخ  https://www.bbc.com، 9191اٌار  1المنزلً، 

https://www.hespress.com/
https://www.hespress.com/
https://www.bbc.com/
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( ؽش٣ٔز 1020) ٓج ٣وجسح( ٝ صْ صغؾ٤َ 2015مٜٔ٘ج ثُؼ٘ق مذ ثُ٘غجء ك٢ ػجّ )

ًٔج ثكجدس ثُقشًز ثُ٘غ٣ٞز ثُؼشد٤ز  2014( ػجّ 922ثٌُضش٤ٗٝز ك٢ ثُخ٤َِ ٓوجسٗز ح )

 2016ضذثءثس ػذش ث٫ٗضشٗش مذ ثُ٘غجء ك٢ كِغط٤ٖ ك٢ ػٖ ثسصلجع ًذ٤ش ك٢ ػذد ث٫ػ

% 21% ٖٓ ث٫ػضذثءثس ًجٗش ػ٠ِ ؽٌَ صٜذ٣ذثس ٝثدضضثص ُ٘ؾش ثُقٞس ٝ 13كٌجٗش 

% 14ثسصلجع د٘غذز  ثدٟ ث٠ُٓٔج  2017% ك٢ 35ٜٓ٘ج ػ٠ِ ث٫ٗضشٗش ٝهذ ثسصلؼش ث٠ُ 

ػجّ ٝثفذك٢ 
(1)

. 

 االقتصادٌت :   عوايمان

ٝ صٌٕٞ ٛزٙ ث٫عذجح ٓضؼِوز دجُنق٤ز ٝٓضؼِوز دجُوجةْ ػ٠ِ ثُؼ٘ق، كذجُ٘غذز ُِوجةْ ػ٠ِ    

ٕ ثٗضؾجس ثُذطجُز دقٞسر ًذ٤شر ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُؼشثه٢ ٝٝؽٞد ثُلشثؽ ٝ ؿ٤جح أثُؼ٘ق ٗؾذ 

ث٫ٛذثف ُذٟ ثُؾذجح ٝثُلض٤جس ٝػذّ صٞكش كشؿ ثُؼَٔ، ُزُي ٣ٌٖٔ ثُ٘ظش ث٠ُ ثُؼجَٓ 

عجسٙ ك٢ آث٫ٍٝ ؽجٗخ ثُلوش ٝثعشٙ ٝثُغج٢ٗ ؽجٗخ ثُـ٠٘ ٝثُضشف ٝث٫هضقجد١ ٖٓ ؽجٗذ٤ٖ 

صؾؾ٤ؼٚ ػ٠ِ ثُؾش٣ٔز كجُلوش ٛٞ عذخ ٌُغ٤ش ٖٓ ٓظجٛش ثُؼ٘ق ٝثُؾشثةْ ٝٛٞ عذخ سة٤ظ 

ُِغشهز ٝث٫خض٬ط ٝث٫دضضثص ثُٔج٢ُ ٝثُض٠ٗ، ٝ دجُ٘غذز ُِٔؾشّ ثُوجةْ دجُؼ٘ق ٣ذكؼٚ رُي 

خ٬ٍ صٜذ٣ذٙ ُِنق٤ز ، ًٝٔج ثٕ ثُلوش ٣ُٞذ ث٫دضضثص ُِققٍٞ ػ٠ِ ثُٔجٍ ٖٓ  ؼٔج٫ٍعض

ٕ ثُـ٠٘ ٣ُٞذ ع٤ًِٞجس ٓ٘قشكز ػٖ أثُذطجُز ٝ ثُذطجُز صُٞذ ثُلشثؽ ٝ ثُؾش٣ٔز ، ًٔج 

٬ُؿشثء ؼٔجُٚهش٣ن ثُٔجٍ ٝ ثعض
(2)

 . 

 اننفسٍت :  عوايمان

ٛ٘جى ٓؤعشثس ٗلغ٤ز دثكؼز ُِؼ٘ق ٓغَ ؽؼٞس ث٫ؽخجؿ دجُ٘وـ ٝ ث٫فذجه ٝ  -

ثُقشٓجٕ ٝ ػذّ ثُغوز دجُ٘لظ ٝ ػذّ ثُوذسر ػ٠ِ ث٫ؽذجع ثُؼجهل٢ ٓٔج ٣لجهْ ٓؾجًَ 

 كوذث٫دٓجٕ ث٫ٌُضش٢ٗٝ ٝ ص٣جدر ثُضقش٣ل ػ٠ِ ثُؼ٘ق ٝث٫ٗضوجؿ ٖٓ ثُٔشأر ، 

ػ ػذش ث٫ٗضشٗش ًٞع٤ِز ٕ ثُضقشؼِٔٞثؽجسس دسثعجس ثؽش٣ش ػ٠ِ ثؽخجؿ ٣غض

ٕ  أ٫صػجػ مقج٣جْٛ ث٠ُ  ٣٫ٝٞؽذ ُذ٣ْٜ هذسر ػ٠ِ  ْٜٗ ٣ؼجٕٗٞ ٖٓ صوذ٣ش رثس ٓضذ

ً ُٞؽٚ ، ٝثٕ ُذ٣ْٜ ٓوذثس ٖٓ ثمطشثح ثُؾخق٤ز ثُز١ ٣وَِ ٖٓ  ثً ثُٔٞثؽٜز ٝؽٜج

هذسصْٜ ػ٠ِ صوذ٣ش ٗضجةؼ ثكؼجُْٜ، ك٤شصٌذٕٞ ثكؼج٫ً ٫ صوق ُذسؽز ثُغٞء ثُز١ ٣ؤد١ 

ٜٗج صخذّ ؽٜٞصْٜ ٬ُٗضوجّث٤ُٚ هجُٔج ث
(3)

 . 

ثُنـٞه ثُ٘لغ٤ز ثُغ٤تز ثُض٢ صضؼشك ُٜج ثُلضجر ك٢ ثُٔ٘ضٍ ٖٓ ث٫ٛجٗز ٝسدٔج ثُنشح  -

مؼق ثُؼ٬هجس ث٫ؽضٔجػ٤ز د٤ٖ  كن٬ ػٖ ٝثُضؼز٣خ ٖٓ هذَ دؼل ثكشثد ث٫عشر 

ثكشثد ث٫عشر ٝؿ٤جح ث٫ُلز ٝثُضلجْٛ ٓٔج ٣ؾؼَ ثُلضجر صذقظ ػٖ ٓض٘لظ ٣غضٔغ 

ُٜج كضنغ ًجَٓ عوضٜج دٚ كضشعَ ُٚ ٓج٣ش٣ذ ٖٓ فٞس  ثً ٝف٤ذ ثً ٣ٌٕٝٞ ٓ٘لزُؾٌٞثٛج 

                                                           
(1) 7 amleh-arabe center for social media advancment, online GBV in palastine, 
means losing out women,s participation, 11 th june 2019, P.8.  

 . 92، ص9109نسرٌن عبد الحمٌد بنٌة، االجرام الجنسً، مكتبة الوفاء المانونٌة، االسكندرٌة،     (2)
(3) Barak, Azy, sexual harassment on the internet, social science computer review, 
2005, vol 23, No 1.  
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ثٝؽِٜٜج دخطٞسر صِي ثُؼ٬هز صقش ٓغ٠ٔ ثُقذثهز ثٝثُؼ٬هز  ٝصغؾ٬٤س ٓغ ػِٜٔج

ثُذش٣تز ثٝ ثُضش٣ٝـ ػٖ ثُ٘لظ
(1)

 . 

ثُنـٞه ثُ٘لغ٤ز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٗض٤ؾز ثُلوش ٝثُذطجُز ٝعٞء ث٫فٞثٍ ث٫هضقجد٣ز ًِٜج  -

 ثُض٘ؾتز ث٫ؽضٔجػ٤ز  كن٬ ػٖ دٝسدذٝسٛج ث٠ُ ثمطشثدجس ٗلغ٤ز ٝ ع٤ًِٞز  هذ صؤد١

غ٤ِٔز ٝ ثُٔ٘قشكز ٝ ثُ٘جصؾز ػٖ ثُضلٌي ث٫عش١ ٝ ثُض٢ صؼذ د٤تز فجم٘ز ثُؿ٤ش 

ُظٜٞس ثؽٌجٍ ٓخضِلز ٖٓ ثُؼ٘ق ث٫ٌُضش٢ٗٝ ٝ خجفز ٗؾذ ثٕ فج٫س ثُؼ٘ق هذ صثدس 

عذذش فجُز ثُؼضٍ ثُقق٢ ٝ  كوذ( 19-ٗغذضٜج ك٢ ثُٔشفِز ثُشثٛ٘ز )ؽجةقز ًٞك٤ذ

ع ٓؤؽش ظٜٞس ث٫مطشثدجس ثُ٘لغ٤ز ٝ ثُغ٤ًِٞز ثُ٘جصؾز ػٜ٘ج دؾٌَ جث٫ؽضٔجػ٢ ثسصل

 ُ٘ظش . ث ٣ِلش

 انسٍاسٍت :  عوايمان

ثُؼ٘ق  ؼ٣ٌَٕٔٞ ُذٟ ث٫كشثد ٝ ثُؾٔجػجس دؼل ث٫كٌجسثُغ٤جع٤ز ٝث٣٫ذ٣ُٞٞؽ٤ز،  ك٤غض   

ثُغ٤جع٤ز ثكٌجسٙ ٝصٞؽٜجص٢ٚ دجؽٌجُٚ ثُٔخضِلز ُخذٓز ث٫ٌُضشٝٗ
(2)

، ٝدج٫خـ ٗؾذ ثٕ 

ثُغ٤جعز د٤تز ٓؼجد٣ز ُِ٘غجء ك٢ ؽ٤ٔغ ثٗقجء ثُؼجُْ ، ٝ ثفؼخ ٓج ك٢ ثُؼ٘ق مذ ثُٔشأر ك٢ 

ثُغ٤جعز ٛٞ ثُؾؼٞس دجٕ ثُذ٤تز ثُٔؤعغ٤ز ثُغ٤جع٤ز صضغجٓـ ٓغ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُغِٞى ٝ 

ػ٠ِ فٞسصٜٖ ٝ ٓغ٤شصٜٖ ٝ ؽؼٞس ثُ٘غجء ثُو٤جد٣جس ثٕ ث٫د٬ؽ ػٖ ٛزث ثُؼ٘ق ٣ؤعش 

ٓغضوذِٜٖ ثُغ٤جع٢ ٝ رُي دغذخ ػذّ صٞثصٕ ثُوٟٞ د٤ٖ ثُؾ٘غ٤ٖ ك٢ ًغ٤ش ٖٓ ث٫ف٤جٕ
(3)

 .

 كوذسًضس ػ٠ِ ثُذٍٝ ث٫ٝسد٤ز ٬ُصقجد ثُذشُٔج٢ٗ ثُذ٢ُٝ  2018كوذ ٗؾشس دسثعز ك٢ 

ٕ ثُؼ٘ق مذ ثُ٘غجء ثُذشُٔج٤ٗجس ٝثعغ ث٫ٗضؾجس ٓغ ثٗضؾجس ٓضلجٝس ك٢ ٓ٘جهن ٝ أًؾلش 

ٕ ثُؼ٘ق ثُ٘لغ٢ أثدقجط ث٫صقجد ثُذشُٔج٢ٗ ثُذ٢ُٝ ٝهذ ًؾلش دِذثٕ ٓخضِلز ٖٓ ثُؼجُْ ، 

ثُز١ صنٖٔ ٬ٓفوجس ؽ٘غ٤ز ٝ ًجسٛز ُِ٘غجء ٝ ثُقٞس ث٤ُٜٔ٘ز ٝ ثُضش٤ٛخ ٝ ثُضٜذ٣ذ 

جف ٛٞ ثًغش ثؽٌجٍ ثُؼ٘ق ثُض٢ صٞثؽٜٚ ثُ٘غجء ثُذشُٔج٤ٗجس دجُوضَ ثٝ ث٫ؿضقجح ثٝ ث٫خضط

 ً % ٖٓ ثُٔؾجسًجس ك٢ ثُٔغـ ثُؼج٢ُٔ ًٔج ثؽجسس 80، ف٤ظ ٓظَّ دجًغش ٖٓ ؽ٤ٞػج

ز ُِضٜذ٣ذثس دجُوضَ ؼِٕٔ ث٫صقجٍ ثُشه٢ٔ ٛٞ ث٫دثر ثُشة٤غز ثُٔغضث٠ُ أث٫دقجط 

ًٝجٕ ثعجط ٛزث ثُؼ٘ق ٕ ٕٞ ٓؼظْ ثُٔشصٌذ٤ٖ ٓؾُٜٞأٝث٫ؿضقجح ُِ٘غجء ثُذشُٔج٤ٗجس ٝ

ٛٞ ثػجهز ٓؾجسًضْٜ ثُغ٤جع٤ز
(4)

 . 

 انًبحث انرابع

 ثار انًترتبت عهى انعنف انجندري انرقًً ثانثا : اَ

                                                           
 . 09نورة بنت عبد هللا بن دمحم المطلك، مصدر سابك، ص  (1) 
دمحم محمود مكاوي، الجوانب االخاللٌة والمهنٌة للحماٌة من الجرائم المعلوماتٌة)جرائم الكمبٌوتر   (2)

 . 35، ص9101واالنترنت(، المكتبة العصرٌة للنشر والتوزٌع، المنصورة، 
وائتالف   NDIلعمري، دلٌل حول العنف ضد المرأة فً الحٌاة العامة، المعهد الدٌممراطً علً صالح ا  (3)

   .9ص، 9191البرلمانٌات فً الدول العربٌة لمناهضة العنف ضد المرأة، 
، 9102ملخص النماش االكترونً حول العنف ضد النساء فً السٌاسة ،   (4)

https://www.iknowpolitics.org9/5/9190االطالع بتارٌخ تم.  

https://www.iknowpolitics.orgتم/
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ر إٕ ًجٗش ُٚ خقٞف٤ز ، إٕ ثُؼ٘ق مذ ثُٔشأر ٛٞ ؽضء ٫ ٣ضؾضأ ٖٓ ِٓق ثُؼ٘ق ثُؼجّ ٝ إ    

ٗٔج صوغ إصٌِلضٚ ٫ صوغ ػ٠ِ ثُٔشأر ثُنق٤ز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُ٘لغ٤ز ٝ ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝ ث٫هضقجد٣ز ٝ  ّٕ إ

ث٣نجَ دجُٔغَ ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ دؤعشٙ ثُز١ ٣قشّ ٖٓ ثُٔؾجسًز ثُ٘غ٣ٞز ثٌُجِٓز ُ٘قق ثُوٞر ثُلجػِز 

ز ك٤ٚ ٝ ٢ٛ ثُٔشأر ، ٝثُز١ ٣ضؼشك ك٢ ثُٞهش ٗلغٚ ُِضآًَ ٖٓ ثُذثخَ ػ٘ذٓج ٣وّٞ ػ٠ِ د٤٘

ثخ٬ه٤ز ٝ عوجك٤ز ٝثؽضٔجػ٤ز ٓؾٞٛز صغٔـ دٔٔجسعز ثُض٤٤ٔض ٝ ث٫هقجء ٝ ثُؼ٘ق مذ ٗقق 

ز ُٜزث ثُٔؾضٔغٌٞٗثُوٞر ث٫ٗغج٤ٗز ثُٔ
(1)

 . 

 

 ثار اننفسٍت اوالً: اَ

ٖٓ  عجس ٗلغ٤ز ؽذ٣ذر صؼذ  آ٣ؤد١ ثُقؾْ ثُٜجةَ ُِؼ٘ق ثُشه٢ٔ مذ ثُ٘غجء ٝثُلض٤جس ث٠ُ      

دج٫ًضتجح ٝ ث٫مطشثح ثُ٘لغ٢ ٝ ثُضٞصش ٝ ثُؾؼٞس دجُزٗخ ٝ فؼٞدز عجس ثُٔضٔغِز ثخطش ث٥

ثُّ٘ٞ ٝ صشى ثُؼَٔ ،ًِٜج صؤعش ػ٠ِ ٝمغ ثُٔشأر ػ٠ِ ث٫ٗضشٗش ٝ ثُضٜذ٣ذثس دج٫ؿضقجح ٝ 

ٖٓ  ثُوضَ ٝ ثُٔنج٣وز ُٜج ػٞثهخ ٝخ٤ٔز ػ٠ِ ٓؾجػش ثُٔشأر ، كل٢ دسثعز ؽِٔش ٬ًً 

ٖ ثٌُِٔٔز ثُٔضقذر ٝث٣٫ُٞجس ثُٔضقذر ث٫ٓش٤ٌ٣ز، صذ٤ّ ثُذثٗٔجسى ٝث٣طج٤ُج ٤ٗٝٞصُ٘ذث ٝثعذج٤ٗج ٝ

% رًشٕ ثٜٖٗ صؼشمٖ ٬ُعجءر 61ٕ ٝأعجس ثُ٘لغ٤ز ػ٠ِ ثُٔشأر ك٢ ؽ٤ٔغ ٛزٙ ثُذِذثٕ، ث٥

ثٝثُٔنج٣وز ٝ ٓشسٕ دقجُز ٖٓ ثُؾؼٞس دجُذ٤ٗٝز ٖٝٓ كوذثٕ ثُغوز دجُ٘لظ ٗض٤ؾز ُٔج فذط ُٜٖ 

ذٖ د٘ٞدجس صٞصش ٝهِن ِٝٛغ ٗض٤ؾز %( ثف55،ًٔج ُٞفع ثٕ ثًغش ٖٓ ثُ٘قق ٝد٘غذز )

َ ًٔج رًشس %( 63ٕ )أصؼشمٜٖ ٬ُعجءر ػ٠ِ ثُؾذٌز ًٔج د٤٘ش  ٕ أٜٖٓ٘ ثفذـ ٜٖٗٞٓ هِوؤ

ٕ إ%  هِٖ 76ٕ أه٣ِٞز ٝ  ٝهجس% ٖٓ ث٫عجءر ٝثُٔنج٣وز ثدس ث٠ُ ػذّ ثُضش٤ًض 65٧

ٓج  صؾشدضٜٖ ؿ٤شس ٖٓ هش٣وز صؼجِٜٖٓ ٓغ ٛزث ثُٔٞهغ، ٝؽَٔ رُي كشك ه٤ٞد رثص٤ز ػ٠ِ

% ٖٓ ثُ٘غجء ٣24٘ؾشٙ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُ٘غجء ًٔج ٣ٔض٘ؼٖ ػٖ ث٫عٜجّ ك٢ ثُ٘وجؽجس ثُؼجٓز ٝثٕ 

ّٖ ثٜٖٗ هذ صؼشمٖ ٬ُعجءر ػ٠ِ  ّٖ ثُذسثعز هِ ٕ رُي هذ ؽؼِٜٖ ٣خلٖ ػ٠ِ ع٬ٓز أثُض٢ ؽِٔضٜ

 ّٖ ثعشٛ
(2)

 . 

صِؾج ثُنق٤ز  ًٔجعجس ثُ٘لغ٤ز ث٫خشٟ كوذثٕ ثُؾ٤ٜز ٝ ثُٞعٞثط ثُوٜش١ ٝ ثٗؼذثّ ثُغوز ٝ ٖٓ ث٥

ث٠ُ ثُؼضُز ٝ ثُٞفذر ٝ ثُضـ٤خ ػٖ ثُٔذسعز ثٝثُؾجٓؼز ٝثٛٔجٍ ثُٞثؽذجس ث٫ؽضٔجػ٤ز كضقذـ 

خش٣ٖ ثُنق٤ز رثس ؽخق٤ز ؿ٤ش ع٣ٞز ٫ صغضط٤غ ثُو٤جّ دج٫ػٔجٍ ث٤ٓٞ٤ُز ٫ٝ صخضِو ٓغ ث٥

ي ثٝ ٓغ كضٌٕٞ ػذ٣ٔز ثُلجةذر ك٢ صلجف٤َ ثُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز ٖٓ صشد٤ز ث٫هلجٍ ٝثُضؼجَٓ ٓغ ثُؾش٣

 دجء ٝث٫ٜٓجس. ث٥

ٕ ٬ُدضضثص صجع٤شثس ًغ٤شر ػ٠ِ ثُٔشأر أٝك٢ دسثعز ٤ٓذث٤ٗز ك٢ ٓذ٣٘ز ثُٔٞفَ ، ثظٜشس     

% عْ دجُذسؽز ثُغج٤ٗز ٣جص٢ 24خش٣ٖ ٖٓ أْٛ ثُضجع٤شثس ثر دِـش ٗغذز كٌجٕ ثٗؼذثّ ثُغوز دج٥

ثؽضٔجػ٤ز  ثً عجسآُٜٖ ٕ  صؼشك ثُ٘غجء ٬ُدضضثص ٣غذخ إ% 16ٝث٫ًضتجح ٝ ثُز١ دِـش ٗغذضٚ 

                                                           
الجهاز المركزي لالحصاء، لسم احصاءات التنمٌة البشرٌة، تمرٌر التنمٌة المستدامة نحو تمكٌن افضل   (1)

 2/8/9190.تم االطالع بتارٌخ 06، ص9106للنساء والفتٌات لسنة 
. 9101منظمة العفو الدولٌة تكشف عن االثار المفزعة للتحرش ضد النساء على االنترنت، تشرٌن الثانً   (2)

  .9190-6-9تم االطالع بتارٌخ 
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عجس ًجٗش ػ٠ِ ث٫عشر ثر دِـش ثُٔؾجًَ ًغ٤شر ٝدجُضج٢ُ صو٣ٞل ثُغِْ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝ ٖٓ ٛزٙ ث٥

 ز٤١ش ٌٓجٕ ثُؼَٔ ث٤ُُِؾذٌز عْ صـ ؼٔجُٜٖ% ٓ٘غ ثعض18% عْ ًجٗش ٗغذز 31 زث٫عش٣ز ٗغذ

دِـش ٗغذز ، ثهجسح  ث٫ع٤ٔج ثر ًجٗٞٝثُؼ٘ق ٝ ثُوط٤ؼز د٤ٖ ث٫عشص٤ٖ  ؼٔجٍ% ٝ ثعض17 دِؾ

% ٖٓ ثُ٘غجء ث٬ُص٢ صؼشمٖ ٬ُدضضثص ُؾؤٕ ث٠ُ ثُؾشهز  50ٕ أ% ًٔج ثظٜشس ثُذسثعز 38

ثُٔؾضٔؼ٤ز ُٔج ُٜج دٝس كجػَ ٝ ْٜٓ ك٢ ٓؼجُؾز ٛزٙ ثُظجٛشر دجٗٞثػٜج ثُٔخضِلز ُِقذ ٖٓ ثُضلٌي 

ض٢ ث٫عش١ ٝ ثُٔؾضٔؼ٢ ٝ فٔج٣ز ثُنق٤ز ٖٓ سدر كؼَ ث٫عشر ٝ ثُونجء ػ٠ِ ٓظجٛش ثُؼ٘ق ثُ

صضٔغَ دجُغشهز ٝ ؿغَ ثُؼجس ٝثُوضَ
(1)

. ًٝٔج ثًذس دسثعز ٗلزصٜج ؽذٌز ثُذشُٔج٤ٗجس ثُؼشد٤جس 

%( دجٜٖٗ 47.3عجس ثُٔضشصذز ػ٠ِ ثُؼ٘ق ثُٔٔجسط مذٖٛ ، كوذ ثكجدس )ُِٔغجٝثر ٖٓ ٗجف٤ز ث٥

ٖٓ فش٣ضٜٖ ك٢  %( فذّ 37.7%( صؼشمٖ ُنـٞه ثعش٣ز ٝ )32.3ؽؼشٕ دجُخٞف ٝ )

% ٖٓ ثُؼَٔ ثُغ٤جع٢ ٝ 12.5ٖٓ ٗؾجهٜٖ ثُغ٤جع٢ ك٤ٔج ثٗغقذش  فذّ  %(31.7ثُضؼذ٤ش ٝ )

ُٜٖ خغجةش ٓج٤ُز ك٢ ف٤ٖ صشثؽؼش  ش%( ٖٓ كشؿ ثهضقجد٣ز ثٝ صغذذ19.7فشٓش )

%( ٜٖٓ٘ ػٖ ثُضشؽ٤ـ ُٔ٘قخ ثٝ ٓٞهغ ع٤جع13.1٢)
(2)

. 

ُٜج  عجس ثُ٘لغ٤ز ثُض٢ صشصذش ػ٠ِ ثُؼ٘ق ثُشه٢ٔ ُِ٘غجء ًجٕٕ ث٥أٖٓ صِي ثُذسثعجس ٗؾذ     

صغذخ ثُؾؼٞس دجُ٘وـ ٝ صو٤َِ ثُٔشأر ٖٓ ه٤ٔضٜج  كوذثدؼجد ع٤تز ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُ٘لغ٢ ُِٔشأر 

،  ثُزثص٤ز ٝ دزُي صؤعش ػ٠ِ فقز ثُٔشأر ثُ٘لغ٤ز ٝ ثُؼو٤ِز ٝ رُي ٖٓ خ٬ٍ صؾضش ثُٔشأر كٌش٣ج 

ٝ ٣٘ؼٌظ ٛزث ػ٠ِ ثُوذسر ثُغ٤ِٔز ػ٘ذ ثُٔشأر ك٢ ثُضقشف ٝثُضل٤ٌش ثُٔ٘طو٢ ثُغ٤ِْ
(3)

 . 

 

  :ثار االجتًاعٍتثانٍاً : اَ

ٕ صٌٕٞ ػ٠ِ ثُنق٤ز ) ثُٔشأر ( ٝ ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ كؼ٠ِ فؼ٤ذ ثعجس ث٫ؽضٔجػ٤ز ك٤ٌٖٔ ثٓج ث٥

ثُٔشأر صضٔغَ دقؼٞدز ثهجٓز ثُؼ٬هجس ٝ ثُضٞثفَ ٓغ ثكشثد ثُٔؾضٔغ ٝ هذ صؤد١ ث٠ُ كوذثٕ 

ٝ ٖٓ عْ ثُضلٌي ٝ ك٢ دؼل ث٫ف٤جٕ ث٠ُ ثُط٬م ٝ ػذّ ثُضٌٖٔ ٖٓ  ث٫عشرثُؼ٬هجس دثخَ 

صشد٤ز ث٫د٘جء ٝ ص٘ؾتضْٜ ص٘ؾتز ٗلغ٤ز ٝثؽضٔجػ٤ز ٓضٞثصٗز
(4)

ٝثرث ًجٗش ثُنق٤ز ػضدجء كجٕ  

٫ع٤ٔج ثُٔق٤و ثُوش٣خ ٜٓ٘ج ُٔؼشكز هن٤ضٜج ٝ ٝكشؿ ثُضٝثػ صوَ ٫ػشثك ثُ٘جط ػٜ٘ج 

ّ د٤ش ثُضٝؽ٤ز دؼذ ثٕ ٣ؼشف ثُضٝػ صجس٣خٜج ثُغجدن ثف٤جٗج صشكل ثُلضجر ثُضٝثػ خٞكج ٖٓ ٛذ

 خش٣ٖ.  دغذخ كوذ ثُغوز ٖٓ هذَ ث٥

                                                           
فاطمة منذر حازم طه، ابتزاز النساء وانعكاساته على السلم االجتماعً، دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة   (1)

، 9190م، جامعة الموصل، كلٌة االداب، لسم علم االجتماع، الموصل، دبلوم عالً فً دراسات بناء السال

 . 013ص
جمعٌة معهد التضامن النسائً االردنً، العنف ضد النساء فً السٌاسة، البرلمانٌات العربٌات انموذجا،   (2)

 . 9191شباط  93
-8لمجتمع المحلً، حلمً ساري، االثار النفسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة للعنف االسري على المرأة وا  (3)
8-9191     r www.alhewar.org   
تم االطالع  www.arabi.com. 9190، 9106-0-2انتصار الغٌوم، اثار العنف ضد المرأة،   (4)

 . 9190/ 11/1بتارٌخ

http://www.alhewar.org/
http://www.arabi.com/
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 : دج٧ص٢عجس ثُٔضشصذز ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ ك٤ٌٖٔ ث٣ؾجصٛج ثٓج ث٥

ثُضذخَ ك٢ ؽؤٕٝ ث٫خش٣ٖ كن٤ِز عٞثء دضٜذ٣ذْٛ ثُٔؼِٖ  ؼذّ خِن ؽ٤َ ٫ ٣ذج٢ُ دجُو٤ْ ٣ٝ – 1

 ثٝثُخل٢. 

 ث٤ُٔٛٞز. ث٫عٔجء ثٗضؾجس ثُخٞف ٖٓ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُضو٤٘ز دج٫عْ ثُقو٤و٢ ٝثُِؾٞء ث٠ُ  – 2

ثدثر ك٢ ٣ذ ٖٓ ٣ش٣ذ  ٢ءفقٍٞ عـشثس ثخ٬ه٤ز صؾؼَ ٖٓ ثُٔغضخذ٤ٖٓ ُِضو٤٘ز دؾٌَ ع – 3

 دج٫ٖٓ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝ ثُٞه٢٘ ثُغٞء. 

ٕٞ ثعَٜ هش٣وز ُِضغذخ خش٣ٖ ػذش ثُضو٤٘ز ث٫ٌُضش٤ٗٝز ٣ٌثٗضؾجس فخ ث٫ٗضوجّ ٖٓ ث٥ – 4

خش٣ٖدج٫رٟ ٦ُ
(1)

 . 

 

 ثار االقتصادٌت : اَ

ٕ ثُٔشأر ٣ؾخ ثٕ ٣٘ظش ث٤ُٜج ػ٠ِ ثٜٗج ػ٘قش ٖٓ ػ٘جفش ث٫ٗضجػ ) ثُؼَٔ ( ثُز١ ٖٓ دٝٗٚ إ

ػ٤ِٔز ثٗضجػ ، كجٕ صؼط٤َ ٛزث ثُؼ٘قش ثٝ ثُقذ ٖٓ ثعضخذثٓٚ دؾٌَ ؿ٤ش  ز٣٫ٌٖٔ ثٕ صضْ ث٣

 ًلٞء ٣ؤعش عِذجً ك٢ ثُض٤ٔ٘ز ث٫هضقجد٣ز ٝ ثُؼٌظ فق٤ـ . 

ُِٔشثر دٕٝ ٓؾجسًضٜج ٓؾجسًز ثٌُجِٓز ك٢ ف٤جصٜج ٝ ف٤جر ٓؾضٔؼٜج  ُٚزث كوذ ٣قٍٞ ثُؼ٘ق ثُٔٞؽ

إٕ ، كل٢ ثُٔؾضٔغ هذ صضوِـ ثُطجهجس ثُض٢ ٣ٌٖٔ صٞؽ٤ٜٜج ٗقٞصقو٤ن فجُـ ثُٔؾضٔغ ٝ ص٤ٔ٘ضٚ ، 

ً ٖٓ ػ٤ِٔز ثُض٤ٔ٘ز كجُؼ٘ق  ثٌٓجٗجس ثُ٘غجء ٝ ٓغجٛٔضٜٖ ك٢ ثُض٤ٔ٘ز ٝ ثُ٘ٔٞ صؾٌَ ؽجٗذج ٛجٓج

ضقِٜٔج ٣ٝ ٣ضشصخ ػ٠ِ ثُؼ٘ق صٌِلز مخٔز ، جٗجصٜٖ ثٌُجِٓز مذٖٛ ٣ٔ٘ؼٜٖ ٖٓ صقو٤ن ثٌٓ

 ، ثُٔؾضٔغ ٝ ٌُٜ٘ج صظَ خل٤ز ك٢ ؽجٗذٜج ث٫ًذش دغذخ ٗذسر ث٫فقجءثس ثُٔضؼِوز دٜزٙ ثُٔغجُز

ٌُٖٝ ثُضٌِلز ثُٔجد٣ز ُؼٞثهخ ثُؼ٘ق صغضشٛج ثُضٌج٤ُق ث٫هَ ٝمٞفج ٝصقذ٣ذث ٝثُٔضؼِوز د٘ٞػ٤ز 

هٔغ ثٌٓجٗجس ثُ٘غجء ك٢ ثُٔؾجسًز ثٌُجِٓز ك٢ ٓؾضٔؼجصٜٖثُق٤جر ٝثٗضٜجى فوٞم ث٫ٗغجٕ ٝ
(2)

 . 

  النتائج :

فً ضوء ماسبك اٌضاحه حول الشكل الجدٌد من اشكال العنف التً ظهرت فً الولت 

العنف بشكل مطرد فً  عمالالحاضر والذي واكب التطور التكنولوجً والزٌادة فً است

 تٌة : الولت الحاضر، فمد توصلت الباحثة الى النتائج اآل

ن المرأة هً الحلمة االضعف التعرض للعنف الجندري الرلمً هً فئة االناث من ان اكثر 

 فً المجتمع 

ٌظهر العنف الجندري الرلمً باشكال وصور عدٌدة منها العنف اللفظً مثل السب  .0

 لساخرة و التنمر و االبتزاز و التهدٌد والتحرش الجنسً .و الشتم والتعلٌمات ا

                                                           
   .2/5/9199االطالع بتارٌخ  تمmadina.com-https://www.alسلوى حمدي، مصدر سابك،   (1)
رادٌكا كومارا سوامً، الممررة الخاصة المعنٌة بمسألة العنف ضد المرأة، اسبابه وعوالبه ن طبما لمرار   (2)

، الحموق االلتصادٌة 1، الوحدة رلم 0223/ 19، وثٌمة االمم المتحدة/ 0221/  13لجنة حموق االنسان 

 95/5/9190تم االطالع بتارٌخ  nn.edu>arabhttps://brtirary.u    واالجتماعٌة والثمافٌة للمرأة،  
 

https://www.al-madina.comتم/
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من العوامل المؤثرة فً ابراز ظاهرة العنف الجندري الرلمً هً عوامل و اسباب  .9

اجتماعٌة اسرٌة تتعلك غالبٌتها بعدم المساواة والتمٌٌز ضد المراة ، واسباب 

 التصادٌة و نفسٌة و سٌاسٌة .

ٌة التً تربت علٌها المرأة منذ الصغر والتً تتعلك ان الطبٌعة الثمافٌة و االجتماع .5

بالتنشئة االجتماعٌة هً من العوامل المؤثرة فً انتشار العنف الجندري الرلمً 

فالتمٌٌز بٌن الذكر و االنثى منذ الوالدة واالعتداء على االنثى هو نتٌجة لمجموعة 

دوره انعكس على الوالع من المٌم و االعراف التً توارثتها االبناء عن االباء وهذا ب

 الرلمً اي ماهو موجود فً العالم الوالعً انعكس على العالم االفتراضً الرلمً . 

من العوامل االجتماعٌة المؤثرة فً العنف الجندري الرلمً هو ضعف الوازع  .1

طوٌلة ولضاء اولات  الولاتالدٌنً و االنحدار االخاللً وهذا ٌاتً نتٌجة الجلوس 

 شبكة االنترنت .فراغ الشباب فً 

ثار نفسٌة و اجتماعٌة و آٌؤدي الحجم الهائل للعنف الجندري الرلمً ضد المرأة الى 

 التصادٌة لها عوالب وخٌمة على المرأة وعلى المجتمع .

 

 التوصيات و المقترحات : 

التوعٌة العامة من خالل تغٌٌر السلوكٌات و المعاٌٌر االجتماعٌة و التً تعد الخطوة  -0

نبذ العنف ضد الجمٌع سواء كان ضد الرجل او الطفل او كبٌر السن او االولى ل

 المرأة 

فرض وتطبٌك جزاءات وانفاذها من خالل المحاكم و االمتثال للمواعد و الموانٌن  -9

 المتعلمة بالعنف الجندري الرلمً . 

ولاٌة المرأة من العنف وذلن من خالل مشاركتها فً الحٌاة العامة وتمكٌنها  -5

 ً  والتصادٌاً وثمافٌاً وصحٌاً . اجتماعٌا

م عمالهم ها وتتبع نشاطهم على موالع التواصل واستئحث االسر على مرالبة ابنا -1

 لشبكة االنترنت منعاً الي سلون غٌر ممبول .

ً االناث بمخاطر هذا النوع من العنف وكٌفٌة مواجهته  -3 توعٌة االبناء و خصوصا

 والحد منه .

ذ التدابٌر افً محاربة هذا النوع من العنف و اتخ لٌام المؤسسات المختصة بدورها -8

 زمة لمن ٌموم به .  الو العموبات ال

 

 المصادر

ثَٓ ثُؼٞثٝدر، ثصؾجٛجس ث٫خقجة٢ ث٫ؽضٔجػ٢ ٗقٞ فج٫س ثُؼ٘ق ثُوجةْ ػ٠ِ ثُ٘ٞع    .1

ٓؼز ث٫ؽضٔجػ٢، ٓؾِز ثُؾجٓؼز ث٫ع٤ٓ٬ز ُِذسثعجس ث٫ٗغج٤ٗز، ٓشًض دسثعجس ثُٔشأر، ثُؾج

 . 2018ث٫سدٕ، -زث٫سد٤ٗ
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٣ُٞظ ٣ُٞظ، ثُؼ٘ق ثُؾ٘ذس١ ك٢ ٝعجةَ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢، ؽٔؼ٤ز ثُوٞط ُِضؼذد٣ز    .2

 . 2014-10-24ثُؾ٘غ٤ز ثُؾ٘ذس٣ز ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُلِغط٢٘٤، 

٤ٗل٤ٖ ثفٔذ ؿذجؽ٢، ثدسثى ثُٔشأر ُخجهش ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝٓذٟ صؼشمٜج    .3

٬ّ، ثُؼذد ثُشثدغ ػؾش، قٞط ثُؼ٬هجس ثُؼجٓز ٝث٫ػُِض٘ٔش ث٫ٌُضش٢ٗٝ، ثُٔؾِز ثُؼ٤ِٔز ُذ

2018 . 

ؽ٤ش٢ٓٝ د٘ضٞ، ٓجٛٞ ثُؼ٘ق ٝٓج ٢ٛ ث٫عجءر ث٠ُ ثُ٘غجء ػ٠ِ ؽذٌز ث٫ٗضشٗش، صؾش٣ٖ    .4

 . 2021-6-5دضجس٣خ   .https://www.amnesty.org، 2017ثُغ٢٘ 

ٛذ٣َ ثفٔذ عؼذ ثُؼذجد١، ؽش٣ٔز ث٫دضضثص ث٫ٌُضش٢ٗٝ ُِ٘غجء، دسثعز ٓوجسٗز ، ٓؾِز    .5

ؽجٓؼز ث٫ٗذجس ُِؼِّٞ ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُغ٤جع٤ز، ؽجٓؼز ثُٜ٘ش٣ٖ، ٤ًِز ثُؼِّٞ ثُغ٤جع٤ز، ثُٔؾِذ 

 . 2020ثُؼجؽش، ثُؼذد ثُغج٢ٗ، 

ٌُضش٢ٗٝ، سثدطز ثُوجم٤جس ثُؼشثه٤ز، ث٫فقجة٤ز ثُخجفز دؾشثةْ ث٫دضضثص ث٫   .6

https://tme/fastnews2021.   

عؼذ د٤٘٤ظ، ثُؼ٘ق ث٫كضشثم٢ مذ ثُٔشأر صٌش٣ظ ُٞثهغ ثُٔؾضٔغ ثُٔـشد٢،    .7

https://www.hespress.com/femme/374803hymi.  
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Violence: Social Analytical Study 
Enas Mahmoud Abdullah


 

Waad Ibrahim Khalil


 

Abstract :- 

     The study aimed to identify digital gender violence and to 

identify the causes of this violence and the factors affecting it 

and the extent of the impact of each factor on the emergence of 

this type of violence and its spread on the level of social 

networking sites in particular and within the Internet in 

general. The research also aims to shed light on the forms of 

digital gender violence  And its images, and the study reached 

a set of results, the most prominent of which are:  

1. Digital gender violence appears in many forms and images, 

including verbal violence such as insults, insults, sarcastic 

comments, bullying, blackmail, threats and sexual harassment.  

 2. Among the factors affecting the emergence of the 

phenomenon of digital gender violence are family social 

factors and reasons, the majority of which are related to 

inequality and discrimination against women, and economic, 

psychological and political reasons.  

 3- One of the most prominent social factors affecting digital 

gender violence is the weakness of religious faith and moral 

regression. 

key words : Violence . Gender . Factors Influencing 
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