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 املقدمة

والتي أصبحت تعرف بالعنف  إن محدودية املعلومات والبيانات املتعلقة بالجرائم اإللكترونية القائمة على النوع اإلجتماعي  

ستراتيجيات للتعامل معها ومنعها ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم  ااإللكتروني ضد النساء، تجعل من الصعب وضع سياسات و 

كما أن ضعف التوعية املجتمعية خاصة بين النساء   ،وحصول املستهدفات على التعويضات املناسبة  ، إفالتهم من العقاب

وعدم قدرة العديد منهن التعامل مع التقنيات والبرامج الحديثة املستخدمة في الحاسوب   ،من الجرائموالفتيات بهذا النوع  

 واإلنترنت تجعل من الحد من هذه الجرائم أكثر صعوبة.

ستخدام التكنولوجيا للحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات، حيث نشرت  اوخالل العقدين املاضيين تزايدت النشاطات ب

كما وأطلقت آالف   ،من الوثائق واملعلومات بلغات مختلفة من قبل املؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكوميةاملاليين  

وساعد في سن   ،املواقع اإللكترونية ملواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه املشكلة العاملية

 لوطني أو العاملي. على املستوى ا  التشريعات لحمايتهن سواء  

ولكن وفي مقابل ذلك كله، ساهمت التكنولوجيا الحديثة في انتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات، ومن أكثرها 

اإللكتروني واالبتزاز  اإللكترونية،  واملالحقة  املطاردة   
 
على   ،شيوعا والتجسس  واملراقبة  اإللكترونية،  الجنسية  والتحرشات 

واال اإللكترونيةجهزة  ال  وتحريفها ،  الفيديو  ومقاطع  للصور  واإلنترنت  التكنولوجيا  باستخدام  القانونية  غير  ستخدامات 

بالنساء واال  ،والتهديد بها تجار بالبشر؛ لالستخدامات الجنسية غير املشروعة، وانتحال أسماء وشخصيات وهمية لإليقاع 

 الدردشة وغيرها الكثير.   والفتيات خاصة في تطبيقات التي تتيح خاصية

في حين أن مواجهة هذه النواع من الجرائم اإللكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات الالتي 

ال يملكن الدوات واملعرفة للخطوات الواجب اتباعها ملواجهة هذه االعتداءات   ،يتعرضن لها ويقعن ضحايا لشكالها املختلفة

وأن التشريعات ملواجهة هكذا جرائم إما غير موجودة أو قاصرة في حمايتهن من   ،ية ووقفها ومالحقة مرتكبيها من جهةاإللكترون

لهذه   التصدي  إلىالحاجة  دور هذه الورقة في تسليط الضوء على  برز  ي وبالتالي    ،الشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له

شريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها لألفراد والسر على من خالل البرامج والسياسات والت  االنتهاكات

 وإنهاء سياسة إفالت مرتكبيها من العقاب وتعويض النساء املستهدفات من هذا الشكل من العنف.  ،حد سواء

 

 الخلفية

وحيث ُعرف العنف   ،1993اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي بشأن القضاء على العنف ِضد املرأة في عام  

أو معاناة جسمية أو جنسية أو   أذى،نه "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ضد املرأة، والذي ينجم عنه  أضد املرأة على  
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وقع ذلك في الحياة   باقتراف مثل هذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء    نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد

 العامة أو الخاصة وُيعد العنف ضد النساء والفتيات من أكثر االنتهاكات واالختراقات ملنظومات حقوق اإلنسان في العالم. 

اإللكتروني العنف  خطورة  اإل  وتكمن  الجرائم  أطياف  من  واسع  لكترونيةكطيف  فضاء   يستخدم  أنه   في 
 
 جد  ا

 
فضاء   ا هو 

العنف   من  أو شكل  نوع  أي  أو  معلومات خاصة عن املرأة  الخصوصية ونشر  انتهاك  أو  تعميمها  تم  اإلساءة  اإلنترنت، فإذا 

اإللكتروني يصعب السيطرة عليها على اإلنترنت أو حصر الضرر. في حين أن خطورة العنف اإللكتروني تكمن في أن القوانين 

 غير معروفة للجميع خصوص
 
 الجرائم اإللكترونية، فهو قانون جديد نسبي  قانون   ا

 
والجمهور وخاصة النساء ال يعرفن عنه   ا

 أن الفضاء اإللكتروني متجدد يومي  إلىالكثير، إضافة  
 
وهناك تكنولوجيا حديثة تصدر كل يوم، وبالتالي القانون ال يستطيع    ا

 اإلملام بكل جوانب العنف اإللكتروني. 

 ل يمكن أن تنضوي على إيجابيات وسلبيات، مزيدويمنح اإلنترنت، كوسيلة اتصا
 
من السطوة واملساحة للجناة بسبب إمكانية    ا

إخفاء هويتهم، وارتكاب جرائم عنف ضد النساء ضمن اختصاصات قضائية مختلفة يسهل الطعن فيها وإثبات أركان جريمتها 

 وق النساء وأمنهن في فضاء اإلنترنت غير املحدود. مما يجعل من الصعب مقاضاتهم، وإيجاد أدوات تتطور مع الوقت النتهاك حق

أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو املساعدة عليها أو   إلىفي حين يشير العنف الرقمي أو عبر اإلنترنت ضد املرأة  

وألعاب  االجتماعي  التواصل  ووسائل  واإلنترنت  املحمولة  )الهواتف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  تفاقمها 

 ذلك( ضد امرأة لنها امرأة.   إلىالحاسوب والرسائل النصية والبريد اإللكتروني وما  

 يشمل العنف عبر اإلنترنت يمكن أن 
 
 يتضمن التنمر اإللكتروني إرسال رسائل تخويف أو تهديد. التنمر اإللكتروني؛  ؛علىمثال

 تتضمن الرسائل الجنسية غير الرضائية إرسال رسائل أو صور صريحة دون موافقة املستلم الرسائل الجنسية غير الرضائية؛  و 

املستلم الشخصية؛  و   ة.أو  املعلومات  عن  تعريفية  اإلفصاح  أو  خاصة  معلومات  عن  العلني  الكشف  النوع  هذا  يتضمن 

 1للضحية.

 2. التالي  الرابط   لالطالع أكثر على العنف اإللكتروني املبني على النوع االجتماعي يرجى زيارة

 في براثنها إلى، 3"الجرائم اإللكترونية ضد املرأة العربية" فيما أشارت دراسة حول 
 
 ووقوعا

 
لن النساء  ،أن النساء الكثر تضررا

 زيادة في التفكك السري واإلنحراف بين أفرادها.   إلىمما أدى    ،أقل معرفة وخبرة بكيفية حماية أجهزة الحاسوب الخاصة بهن

 
1violence-of-women/faqs/types-against-violence-do/ending-we-https://arabstates.unwomen.org/ar/what  
2-violence-based-centre/gender-knowledge-violence-based-equality.canada.ca/en/gender-gender-https://women 

its-not-just/online-gender-based-violence.html 
 للباحث يوسف الشويحاني الخبير الدولي في مجال الجريمة اإللكترونية 3

https://women-gender-equality.canada.ca/en/gender-based-violence-knowledge-centre/gender-based-violence-its-not-just/online-gender-based-violence.html
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بينما بلغت نسبة   ،سديمن الفتيات الالتي شملتهن الدراسة قد تعرضن لالعتداء الج  ٪9وقد أظهرت الدراسة أن ما نسبته  

حاصالت   ٪7.3و    من املبحوثات حاصالت على مؤهالت جامعية  ٪ 51وأن ما نسبته   ،من الفتيات  ٪13من تلقين تهديدات نحو  

العالي  ،على درجات عليا كاملاجستير والدكتوراة التعليمي  املستوى  ذلك  من  الرغم  منهن تعرضن   ،وعلى  كبيرة  أن نسبة  إال 

في الدراسةمن    ٪33كما أظهرت الدراسة أن    ،لخصوصيةا  والنتهاك  لالختراق ال يجدن استخدام برامج مكافحة   املشاركات 

 تعرضن للطالق بسبب اإلنترنت، و   ٪25أن    إلى أشارت الدراسة    ، الفيروسات والتجسس. وعن تأثير هذه الجرائم على السرة

 تعرضن لالبتزاز.  61٪

الجديدة من العنف ضد النساء واملتمثلة بالعنف اإللكتروني، بسرعة تغّيرها، وتغّير وصفها تأتي خطورة الشكال والنماط  

وتكييفها الجرمي، ما يعني ضرورة إعادة صياغة املشرع للقوانين الناظمة لهذه الفضاءات بصورة مستمرة ما يضمن اعتبارها 

 للتعبير النساء ويجدن فيه المان إذا ما تعرضن لي ان
 
 تهاك.فضاء حرا

 لسالمة املرأة البدنية  
 
يشكل العنف ضد املرأة على اإلنترنت مصدر قلق شديد في الدول العربية من بينها الردن، ويشكل تهديدا

 وصحتها النفسية، كما أنه يهدد تواجد املرأة ومشاركتها في الفضاء اإللكتروني. 

تواصل والتعبير عن نفسها، ومع ذلك ال تشعر النساء بالمان في حين ظهر الفضاء اإللكتروني كمالذ آمن للمرأة لتتمكن من ال

العمل معهن لزيادة الوعي بهذا الشكل من أشكال العنف   إلى أو االستعداد ملواجهة العنف على اإلنترنت؛ ومن هنا تأتي الحاجة  

 وتمكينهن من التصدي له. 

مما زاد من تكاليف الجائحة املستترة املتمثلة ، ستجدفيروس كورونا امل   وازداد التعرض للعنف على اإلنترنت مع ظهور جائحة

الحيز الرقمي، قد يسهم العنف على   إلى والتحول الحتمي    فيروس كورونا املستجدفي العنف ضد املرأة، ومع استمرار أزمة  

اإلنترنت في تفاقم الفجوة الرقمية، وقد يعوق أيضا حصول املرأة على الخدمات مثل التعليم عن بعد أو الدعم القانوني أو  

 الخدمات الساسية الخرى.

ي. والعنف على اإلنترنت وخارجه لذلك فمن املهم تتبع آثار ما بعد الجائحة بعناية من حيث صلتها بالعنف في الفضاء اإللكترون

 مترابطان، حيث يصعب عادة التمييز بين نتائج الفعال التي بدأت في البيئات الرقمية وبين الحقائق خارجها والعكس. 

كان ذلك على اإلنترنت أو خارجه. وعلى غرار أشكال العنف    فمن الضروري أن نتصدى للعنف ضد املرأة بطريقة شاملة سواء  

يزال هناك نقص في اإلبالغ عن العنف على اإلنترنت، ومن ثم فإن إطالع مستخدمي ومستخدمات اإلنترنت على   الخرى، ال

البروتوكوالت وأماكن اإلبالغ عن حاالت العنف ضد النساء والفتيات على اإلنترنت والعنف الذي تيسره تقنيات املعلومات 

 في االستجابات الوطنية إلنهاء العنف ضد  الخدمات الساسية على    إلىواالتصال، وكيفية الوصول  
 
 هاما

 
اإلنترنت، يشكل محورا

العمل مع الجهات التي تقدم الخدمات الحكومية، وال سيما الضابطة العدلية ومنظمات    إلى والفتيات. وهناك حاجة    النساء 

ذلك، ينبغي تعزيز قدرات عناصر املجتمع املدني، من أجل تطوير خدمات مناسبة تركز على النساء املستخدمات. وعالوة على  
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العدالة والشرطة املتخصصة في التصدي للعنف على اإلنترنت. وينبغي لوسطاء اإلنترنت أن يحددوا التزامات رفيعة املستوى 

وواضحة لدعم سالمة املرأة في الفضاء اإللكتروني، وأن يوفروا إجراءات لإلبالغ وتقديم الشكاوى ميسرة وشفافة فيما يتعلق 

خطوط هاتفية مجانية وخدمات مناسبة للسن،   إلى عنف الرقمي بما في ذلك مواقع التواصل االجتماعي، وإمكانية الوصول  بال

كما ينبغي أن يواصلوا االستثمار والتعاون مع شركات التكنولوجيا املناصرة للمرأة ومنظمات املجتمع املدني في وضع حلول على 

 املدى القصير واملتوسط والطويل. 

4 

  

 
402/Summary_Keyfindings_Arabic_Final_2022.pdf-default/files/2022https://arabstates.unwomen.org/sites/  
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 السياق القانوني األردني 

ُيجرم قانون العقوبات الردني وقانون مكافحة الجرائم اإللكترونية وقانون الحماية من العنف االسري كافة أشكال العنف  

ة أشكال التمييز ضّد النساء )سيدا
ّ
و( ضد املرأة في الردن، كما صاّدق الردن على إّتفاقية المم املتحدة حول القضاء على كاف

 .16املاّدة  من  الفقرة الولى  و  9املاّدة    من  الفقرة الثانية  مع تحفظه على  1992في عام  

تضمن قانون الجرائم اإللكترونية في بعض نصوصه جرائم يمكن أن تتعرض لها النساء والفتيات والطفالت وبالتالي معاقبة 

 بإلتقاط أو اعتراض أو التنصت 
 
 ، على ما هو مرسل عن طريق اإلنترنت أو أي نظام معلومات آخرمرتكبيها ومنها القيام قصدا

 كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن 
 
كما ويعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو اإلنترنت قصدا

 إباحية يشارك فيها أو تتعلق باالستغالل الجنس ي ملن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، ويعاقب
 
   أعماال

 
 كل من قام قصدا

 
أيضا

بإستخدام نظام معلومات أو اإلنترنت في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال 

 
 
 أإباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا

 
أو توجيهه أو تحريضه على  ،و عقليا

 ة. إرتكاب جريم

 95املادة الفقرة أ من 

 كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن  
 
يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة املعلوماتية قصدا

أعماال إباحية وتتعلق باالستغالل الجنس ي ملن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد  

 .( خمسة آالف دينار5,000( ثالثمائة دينار وال تزيد على )300على سنة وبغرامة ال تقل عن )

 بإستخدام نظام معلومات أو اإلنترنت لغايات  أوعاقب القانون  
 
 كل من قام قصدا

 
ستغالل من لم يكمل الثامنة عشرة من ايضا

 
 
 أو عقليا

 
 باستخدام اإلنترنت أو أي نظام   ، العمر أو من هو معوق نفسيا

 
في الدعارة أو العمال اإلباحية، وكل من قام قصدا

 معلومات للترويج للدعارة. 

 10املادة 

يعاقب كل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكرتونيات للتسهيل أو الترويج للدعارة  

 .( خمسة آالف دينار5,000( ثالثمائة دينار وال تزيد على )300رامة ال تقل عن )بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغ

 يتفرع من قانون العقوبات، إال أن عدم 
 
 خاصا

 
 جزائيا

 
 قانونا

 
وبالرغم من الحماية القانونية التي يوفرها القانون، باعتباره أيضا

الثغرات الفنية من جهة والحقوقية من جهة أخرى    معالجة العنف املوجه ضد النساء بنص صريح ومحدد يترك مجموعة من

 إذا 
 
 للنساء بعدم تجريم أفعال إلكترونية عنيفة ضدهن، وإفالت الجناة من العقوبة. خصوصا

 
التي قد تشكل مجتمعة تهديدا

 
ي رقم  5

ونية األردن   2015لسنة  27قانون الجرائم اإللكتر

https://jordanlaws.org/2020/10/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/
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 لحساسية
 
الجريمة  كانت الضحية أنثى، المر الذي يحتم على املشرع ضرورة "التخصيص" و"التشديد" في هذه الحالة، نظرا

بل لألسرة بأكملها، طاملا أن النثى   ،فحسبوأثرها والضحية وصورتها املجتمعية، ما ينجر على تهديد ليس على الضحية وحدها  

 رعائية داخلها، إضافة  
 
 الوصمة املجتمعية التنميطية السرع والخطر والتي قد تؤدي للقتل أحيان  إلىتلعب أدوارا

 
 . ا

ضعف   أن  والفتيات كما  النساء  ضد  اإللكتروني  العنف  جوانب  بعض  حماية  في  وقصوره  القانونية  املواد  بهذه  التوعية 

 في مجال أنظمة املعلومات، جميعها تهدد الحق   ،والطفالت
 
بتأمين   وعدم وجود عدد كاف من الشخاص املؤهلين والقادرين فنيا

ضايقات والتحرشات الجنسية واالبتزاز وغيرها من جرائم العنف الخصوصية على شبكة اإلنترنت والسالمة وعدم التعرض للم

للنساء والفتيات.، خاصة وأن مديرية المن العام قد أشارت   التعبير   أنها   إلىاإللكتروني والوصول اآلمن للمعلومات وحرية 

  7,500ساء. بينما سجلت  واقعة على الن   2,800آالف قضية تنمر، منها    4  ، و 2020قضية جرائم إلكترونية عام    9,500سجلت  

، املستجدفيروس كورونا جريمة تنمر، وعزت الجهات الرسمية هذه الزيادة بسبب آثار جائحة  3,750منها  2019جريمة لعام 

 زيادة العنف اإللكتروني.  إلىوإجراءات الحظر ومنع التجول، مما أدى  

واقع على الفراد أو حقوقهم عبر   - أي جرم  – ثبات الجرم  تعامل املشرع مع قانون الجرائم اإللكترونية على أن يكون أداة إل 

أخرى، يطبق خاللها العقوبة الغلظ ويضاعفها في حال   أنظمة املعلومات وإن لم ينص عليه صراحة بل أعاده لتشريعات 

 للجرائم الواقعة على  
 
 خاصا

 
 النساء. التكرار، إال أن ذلك، وبمراجعة التشريعات الجزائية الخرى ال يعطي اعتبارا

 

 :14املادة 

 باالشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون  
 
يعاقب كل من قام قصدا

 .بالعقوبة املحددة فيه ملرتكبيها

 : 15املادة 

املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع  من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة  كل

 .الكرتوني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في ذلك التشريع

 : 16املادة 

 .العقوبة املنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم املنصوص عليها فيه تضاعف
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 التوصيات 

قوانين تعمل على حماية النساء بصورة أكبر من العنف اإللكتروني، وتقديم نص قانوني خاص يعد ضرورة سن   •

 إلحالة تكييف أي قضية عنف عبر أنظمة املعلومات أو الفضاء اإللكتروني تستهدف النساء يتضمن المور  
 
مرجعا

 : اآلتية

o حياة وحقوق النساء.   اإلحاطة بكافة أشكال اإليذاء والعنف والتهديد املمكن الذي قد يمس 

o .الحماية للضحايا، وضمان سالمة املبلغات واملجني عليهن من الخطر 

o الستغاللهم ضعف الضحايا وقصورهن على حماية أنفسهن 
 
، وأال تقدم تغليظ العقوبات على الجناة، نظرا

 استثناءات لذوي القربى من الضحايا إذا ثبت تورطهم في الجرائم. 

o ع هذه القضايا؛ ملا لها من حساسية اجتماعية تمس مكانة وسمعة وكرامة  سرية وخصوصية التعامل م     

 .الضحايا

o  تطوير آليات التقاض ي في القضايا املشابهة مع تحكيم أساسيات ضمان املحاكمة العادلة، ومراعاة كون

 هذه القضايا تمس نساء. 

o   إلغاء املواد التي تتعلق بأسقاط الحق الشخص ي والعقوبات الجزائية التي من شأنها ان تخفف   إلىإضافة

 العقوبات عن مرتكبي الجرائم وخاصة السرية في ذات السياق. 

ضرورة تعزيز الوعي االجتماعي لحقوق املرأة وتشجيع الدراسات في هذا املجال والعمل على تطوير الخطط التي تتعلق  •

الجتماعية وخاصة املؤسسات المنية، وتوعية النساء والفتيات بخطر جرائم االبتزاز والتحرش االلكتروني بالحماية ا

 لكترونية.من خالل وحدة الجرائم اإل
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