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 االختصارات 
 

CBO   مات المجتمع المحلي                          منظ  
FPD                                        إدارة حماية األسرة 
JPD                                         إدارة شرطة األحداث 
PSD                                              مديرية األمن العام 

SGBV   القائم على النوع اإلجتماعي و الجنسي العنف 
 
 
 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  واألردن للبنان) RDPP II( والحماية للتنمية األوروبي اإلقليمي البرنامج من بمساعدة مالية الوثيقة هذه أُصِدرت
تتحمل سايرون   . وسويسرا وأيرلندا األوروبي واالتحاد والدنمارك التشيك جمهورية  من والمدعوم والعراق،

  تُعبر عن أنها على اعتبارها، وتحت أية ظروف، يمكن  وال الوثيقة هذه لمحتويات أسوسيتس المسؤولية الكاملة
 . له المانحة الجهات أو والحماية للتنمية األوروبي اإلقليمي البرنامج موقف
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 الملخص التنفيذي
 

 بشكل أفضل  األماناألفراد عن  تصورات    لفهم  2021  من عام  كانون الثانيفي    عام  مسح    قامت سايرون بإجراء 
تعزيز  "دعماً لمشروع وكان ذلك ، المستويات الحالية للقدرة على الوصول إلى المعلومات وإلى مقّدمي الحمايةلفهم و

(بتمويل من البرنامج اإلقليمي    "اللجوءمن    المتأثرةمجتمعات  للالمجتمعية    األمانخدمات    :  مساحات الحماية"نطاق  

والحماية   ست  و)،  RDPP IIللتنمية  في  المسح  إجراء  وإيدون    فيمستهدفة    مناطقتم  الرمثا  منطقتي  المشروع: 
الهاشمي الشمالي وحي نزال (محافظة عمان).  ) ومنطقتي  الخالدية والمفرق (محافظة المفرقومنطقتي  ،  )(محافظة إربد

 .األنشطة لتصميم السياقية والمعلومات المشروع، أثر لقياس األساسية البيانات من  كلً  هذا المسح يوفر 
 

الذي   األمانب  مقارنةبأمان أقل على اإلنترنت  وبشكل كبير    شعروا  المستهدفة  المناطق  فيأظهر المسح أن األشخاص  
قدرتهم على التعامل مع بنسبيًا    واثقينكانوا  الغالبية    إال أنقيادة السيارة ليًل في حي غريب عليهم.  عند    به  نيشعرو

بشكل عام    اللجوءب  . وأفاد المشاركون بالمسح بقيام األشخاصد بأنفسهمقضايا الجرائم اإللكترونية الواقعة بين األفرا
 . مساعدةلل إحتياجهم عند لشرطةوتقديم البلغات ل المقربينأفراد أسرهم إلى 
الجنسي    عنولكن ماذا    للتحرش  الُمعتدي .  اإلنترنت  علىكون الشخص ضحية  يقوم  وقد يتضّمن هذا مواقفًا حيث 

وماذا عن أولئك الذين يخشون ردة فعل  ها.  ت/ةبالتهديد بنشر صوره/ها الخاصة دون موافق  إلكترونيًا بابتزاز الضحية
أن ضحايا الجرائم اإللكترونية بالمسح  نصف المشاركين    عتقَدا  ؟الحاالتالكشف عن مثل هذه    أسرهم أو مجتمعهم عند
.  ، في حال أبلغوا عن الحادثةنفسياللفظي أو  العنف  ال  وبما في ذلكلنمط من لوم الضحية    يمكن أن يتعرضوا الحقًا

.  سمعتهمدي والعنف الذي ينال من  بشأن العنف االجتماعي واالقتصا  قلقين  المسحنصف الرجال الذين شملهم    وكان
قلقهم منكما   المسح عن  المشاركين في  ثلث  التحرش    األسريالعنف    عبّر  أو  الجسدي  العنف  أو غيره من أشكال 

 . الجنسي
 

بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون    مشكًل   بشأنها  وطلب المساعدة  اإلنترنت  عبر  حوادثال عن    اإلبلغ  يكونغالبًا ما  
الجيران  بكبير  ال  حجم إنعدام الثقة  تم التعبير عنالشرف.  ب  المتعلقة  المخاوف  بسبب المقربونإلى أفراد أسرهم    اللجوء

ا  معلى أنه  ينظر المشاركون بالمسح لهما القضايا الحساسة، حيث  عندما يتعلق األمر بالتعامل مع  والمجتمع األوسع  
الرسمية   لتقديم البلغات  اآلليات المتبعةبسرية  ال  أُعتبرت على النساء.    خاصة،  على األشخاص  إلطلق األحكام  مصدراً 

لـ   بالنسبة  الرسمية ذات أهمية قصوى  المشاركين  98وغير  ل  وأُعتبر .  المسحب٪ من  المجتمع واللجوء  زعماء  لقادة 
تنكشف أخبارهم على نطاق أوسع في حال طلبوا العون من    ، ألن خشية المشاركين هي أن أمًرا محظوًرا  العشائر 

المناصب.   تلك  في  حينواألشخاص  األشخاص  40  قال  في  من  إلىأنهم  ٪  يلجأون    المحلي  المجتمع  منظمات  قد 

)CBO  الفتيانوقال  على دراية بالخدمات المتاحة.    كانو  قلة قليلة منهم  إال أنضحية لجرائم اإلنترنت،    وقعوا) إذا  
إأل  خدمات وإجراءات الشرطة.  بنسبيًا    المرتفع  بالفهم  متمتعونإلى الشرطة بمفردهم، وهم    أنهم قد يذهبون  والرجال

 . للشرطة  الذهاب بمفردهنفي  قد تفكر  المشاركات بالمسح  قليلة جًدا من النساءال القلة  أن

 
خاصة عند مشاركة    -  من اإلناث   أسرهن أفراد    وأمان  -أمانهن على اإلنترنت  بشأن  بشكل خاص    الفتيات والنساء   تقلق

ضحايا   وقعن إال أنه، حتى وإناإلنترنت.  بر عأشخاص جدد على  التعرفمقاطع الفيديو أو الصور الخاصة بهن، أو 
،  لطلب المساعدة  أسرهنفراد  أل  يلجئنغير المرجح أن    فقد أفدن أنه من،  عبر اإلنترنتللبتزاز أو التحرش الجنسي  

  ، الخبر   انتشر إذا  إطلق األحكام عليهن،  الخوف من    كان  . بمفردهنإلى الشرطة    أن يذهبنحيل  وأنه من شبه المست
،  إطلق األحكام عليهم  ى األشخاص منيخش حتى لو لم    والفتيان والرجال.  بين  لفتيات والنساء من  ا  بينأعلى بكثير  

. أظهر  ذات الصلة أو اإلجراءات الرسمية لإلبلغ  األمنيةعن الجهات    يعرفونال    أنهم  شملهم المسح  مننصف    فقد قال
أشكال   أنقوية، إال الحماية الخدمات  بتقديمالعديد من المنظمات الوطنية والمحلية  بينما تقومأنه  بحث سايرون السابق
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ة  عبر اإلنترنت وكيفية تعامل العائلت والمجتمعات مع هذه الظاهر   )SGBV(  العنف القائم على النوع االجتماعي 
 1.بخصوصها ةالكافي المعرفةتعتبر أمور جديدة على المنظمات الوطنية والمحلية وال تمتلك  الناشئة

 
السوريواللجئ  كان خوف  بينما بالمسح    نون  إطلقالمشاركون  عليهم  مجتمعهم  من  نسبة خوف    من  أقل   األحكام 

  دراية  أقل   المستهدفة  المناطق  في  ون يعيش   السوريون الذينكان  .  أقل   كانت  الشرطة   بخدمات   معرفتهم   إال أن  ،األردنيين

  فهم ال  سوء  على   مثالو٪.    24  بنسبة  األسرة  حماية  إدارةب  أو  في مديرية األمن العام   اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  وحدةب
 تقديم أمام عائقًا تشكل التكاليف بأن  شعَرَ  منهم عشرة كل من  واحد هو أن للمساعدة ينيالسور  طلب بطريق يقفالذي 
 . الشرطة لدى ملفال فتحو تقديم البلغ مجانية من  بالرغم اإللكترونية، الجرائم مكافحة وحدة إلى شكوى

 
  الحفاظ   على   قدرة  أكثر   بأنهم  وشعروا  باألمان،  أعلى   بإحساس  األصغر   العمرية  الفئات  تمتع المشاركون بالمسح من 

 .اإللكترونية الجرائم من كبر األ  العدد عنإال أنهم وبنفس الوقت، أبلغوا . اإلنترنت عبر أمنهم على
 

عبر اإلنترنت لألمان    منخفضتصور  ب(مثل المفرق والرمثا)    المناطق العشائريةاألشخاص الذين يعيشون في    تمتع
تصورات  ب  ويتمتعون  -عائلتهم  ل  وأألنفسهم  سواء    – اإلنترنت. ب  المتعلقة  األمانأعلى  األنشطة عبر  من  مجموعة 
ل العنف  التي يمكن أن تؤدي إليها الجرائم اإللكترونية مث  التداعياتو  –الثانوي  ألذىل  التعرضالمخاوف من    عتُبِرتاو

 2  .كبيرة - األسرياالقتصادي أو العنف و االجتماعي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
من بحث أجرته سايرين أسوشيتس حول األمان المجتمعي في األردن، يمكن إيجاد البحث على الموقع   1

www.sirenassociates.com 
  ولكن اإلجرامي للفعل مباشرة كنتيجة ليس الضرر من  لمزيد  الضحية تتعرض عندما الثانوي األذى يقع" أوروبا مجلس ريفلتع وفقًا  2

 حالة فيو. )European Institute for Gender Equality( " الضحية مع واألفراد  المؤسسات بها تتعامل التي الطريقة بسبب

  اإللكترونية الجرائم من وغيرها اإلنترنت عبر االجتماعي النوع على القائم العنف ضحايا تجارب حول سايرون تجريه الذي الحالي البحث
  يمكنو. لضحيةل لومال غةلل استخدام العائلة أو المجتمع أو جهات تقديم الخدمات هو الثانوي األذى سبب يكون أن يمكن ،األفراد  بينالواقعة 

 العنف التي تشمل جرائمال حتى القائم على النوع اإلجتماعي أو لعنفمن ا  ثانويةال قضاياال يكون بمثابة أن الحاالت، بعض في لهذا األمر
 . ذلك إلى وما السمعة وتشويه االجتماعية والعزلة األسري

http://www.sirenassociates.com/
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1358


sirenassociates.com 
Expanding the Protection Space - Project Baseline Report 

 

6     

 

Siren Associates | Jordan 

 

 

 المقدمة 
اإللكترونية الواقعة بين األفراد، العنف   الجريمة 1.0

 القائم على النوع اإلجتماعي عبر اإلنترنت
 
 بالمائة  تسعون  بحيث أن.  الماضي  العقد  خلل  األردن  في  واستخدامها  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  توفر   ازدادلقد  

  تبلغ  الذين  األطفال  من ٪  65  و  المنزل؛  في  نترنتلإل  إمكانية الوصول  لديهم٪  89  و  ؛هاتف ذكي  لديها  العائلت  من

 .3اإلنترنت يستخدمون فوق فما سنوات خمس أعمارهم
 
مع األصدقاء والعائلة   فرًصا متزايدة للبقاء على اتصال  اإلنترنتوفر اإلنترنت والتقنيات الرقمية والمنصات عبر  يو 

الخارج  ل  في  والوطنيةلحصأو  المحلية  األخبار  التعليم عبر    ول على  لتلقي  الخدمات  لأو    اإلنترنتأو  إلى  لوصول 
 .االجتماعيةلمشاركة باألنشطة المدنية و لأو  الحكومية

 
سيء اآلخرون  "يمكن أن يُ   ولوجياالتكن  هذه  نفس  كتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنمتبعاً لوومع ذلك،  

لتحريض ول  للمجتمع،  ومعاديةارتكاب أعمال عدوانية  واستخدامها الستغلل األطفال والبالغين واإلعتداء جنسياً عليهم،  
باألذى    بهدف التسبب فئات السكان المستهدفة    أو  على العنف وأشكال ُأخرى من العدائية ضد األفراد والجماعات و / 

 4لآلخرين ". 
 

  ومعاكسات   ،ألطفال  جنسي  ستغللال   متعددةروايات    2020  عام   في   سايرون   أجرته   الذي  النوعي  البحث   جدوو

 5القائمة على النوع اإلجتماعي.  اإللكترونية الجرائم من  أخرى وأشكال وابتزاز وتنمر إلكتروني وتحرش إلكتروني،
 

  األردنية للشرطة وفقًاو  6اإللكترونية، الجرائم بشأن عن قلقهم عبروا والسوريين األردنيين ثلثمن  أكثر  أن حين فيف

  النساء،   أو  الفتيات  من  هم  اإللكترونية  الجرائم  ضحايا   من٪  80  من   يقرب  ما  فإن   ،)PSD(  العام  األمن  مديرية  -

ينعكس على و  7. الرجال  من  هم  الجرائمالمبلغين عن هذه    غالبية  إال أن.  االبتزاز   هي  شيوًعا  األكثر   والجريمة  هذا 

 
 عبر دخول آخر األردن، في  ICT واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وفرص حقائق ،)عام ال يوجد ( االتصاالت قطاع تنظيم هيئة  3

 [ 2019 عام من إحصاءات آخر] ،online ibleaccess اإلنترنت
  اإلنترنت عبر دخول آخر فيينا، ، اإللكترونية الجرائمحول   تدريسال  دليل ،)2019( والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب  4

accessed online  2021نيسان  28في 
 من مختص شخص 21 ومقابلت ،المكتبية المراجعة على واشتمل ،2020 الثاني تشرينو أيلول بين ما الفترة في البحث هذا إجراء تم  5

 .المستهدفة المحافظات من ونساء رجال  مع بؤرية نقاش حلقة 12 و الرئيسين، المعلومات مقدمي
  وتكراًرا مراًرا اإللكترونية الجرائم أثيرت) 2 ؛ 2020 أيار ، عمان في لألمان المجتمعي العام للتصورسايرون أسوسيتس  مسح) 1 6

- 2018(  الشرطة مع الشباب مشاركة حول السابقة سايرون برامج الشرطة خلل مع  مناقشته في الشباب يرغب أولوية ذي كمجال

 .اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من بتمويل) 2019
:  اإلنترنت عبر إليه الوصول يمكن ، عمان ، اإلنترنت  على الجرائم تزايد  بشأن الخطر ناقوس يدق األردن ، األسبوعية العربية 7

crimes-online-rising-over-alarm-sounds-https://thearabweekly.com/jordan 

https://trc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/ICT%20Facts%20&%20Opportunities%20in%20Jordan_SM.PDF
https://www.unodc.org/documents/e4j/Cybercrime/Cybercrime_Teaching_Guide_final.pdf
https://thearabweekly.com/jordan-sounds-alarm-over-rising-online-crimes
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 2020  عام    مسح   وأشار  8.سرهمأل   أو  للضحايا  العار   تجلب  أنها  على   لها   يُنظر  أخرى  لجرائم   مماثلة إبلغ    حصاءاتإ

  إنهم  األشخاص  من٪  90  من  أكثر   قال  بينماو  أنه ،عّمان   في  األمان المجتمعي  حول  سايرون  أجرته  الذي  العام  لتصور ل

بإبلغ   أسرهم أفراد اإلناث من ينصحون إنهم ممن قالوا فقط٪ 26 هنالكف جسدي،ال عتداءاال  أو سرقةال عن سيبلغون

أي    ينصحون  إنهم   المسح  في  المشاركين   من٪  40  قال و  االجتماعي؛  النوع  على   القائمالمنزلي    العنف  عن  الشرطة
 . شخص  يأل اإلبلغ عن الحادثة بعدم إمراة

 

 وبرامج سايرون بحوث   2.0 

:  "" تعزيز نطاق مساحات الحماية  )، تنفذ سايرون مشروع RDPPتنمية والحماية (للمن البرنامج اإلقليمي  مقدم  بدعم  
  .2022  من عام   آب   شهر    و  2020من عام  تموز  شهر  بين  '    اللجوءبة  لمتأثر المجتمعات  ل  األمان المجتمعيخدمة  

تهديدات العنف اإللكتروني القائم على النوع اإلجتماعي في   من  والحمايةزيادة األمن  والهدف من هذا المشروع هو  
الرمثا و المستهدفة:  المفرق)   والخالدية   محافظة إربد)(  يدونإالمناطق  المفرق (محافظة  الشمالي    وقصبة  والهاشمي 

 . (محافظة عّمان)  وحي نزال 
 

تلك   وطبيعة مدى عن  الكشف ب 2020 من عام  تشرين الثاني في  أجرتها سايرون  التي  السابقة النوعية األبحاث  بدأت
ولذلك،  . الدعم والحماية لخدمات  الوصول دون  تحول التي العوائق سلسلة   إلى باإلضافة و ،الحمايةالمتعلقة ب قضاياال

 : العام  التصور  مسح من الغرضفالتالي هو 

 السابقة البحوث على  بناءً  التي خرجت بها سايرون جفتراضات والنتائاال اختبار  .1
 األنشطة  لتصميممن األدلة  أكبر  قاعدة تقديم .2
أداء   و)  3،  مكانية الحصول على خدمات الحمايةإوتوافر    )2) األمان،  1:  وضع األساس الكمي لتصورات .3

 لسلطات المحلية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ا

 

 منهجية المسح  3.0

كانون    شهر   فيلغايات هذا المسح    البيانات  جمعل  العام  الرأي  واستطلعات  للبحوث  NABD  نبض  شركة  مع  التعاقد  تم

 الممثلة   العينة  حساب   تمو.  المشروع  يستهدفها  التي  الست   المناطق  كل  في  المسح  وتم إطلق  20219  من عام  الثاني

  العامة  اإلحصاءات  دائرةوالتي زودتنا بها    منطقة،  لكل  السكانية  التوقّعات  على  بناءً مشارك بالمسح    1,106  البالغة

االعتبار خلل  بأٌخذ    ٪. 95  ثقة  ومستوى٪  3  خطأ  هامش   للمسح  .األردنية البياناتعملية  عين  النوع  تمثيل    جمع 

 . )وما فوق سنة 14( العمرية لفئاتاو) والسورية األردنية( والجنسيات ) أنثى، ذكر (جتماعي اال
 

.  نيساير   في  (RMEL)م  والتعل    والتقييم  والمتابعة البحوث  وفريق  NABD  نبضبين    بالتشارك  المسح  أداة  تصميم  تم

  االختيار  سر على األٌ   اختيار  واعتمد .  (CAPI)الكمبيوتر   بمساعدة  الشخصية  المقابلت  خلل  من   المسح   إجراء   تمو
الثلج  لوبأس   خدم وأُستُ   األردنية  لألسر   العشوائي  بالنسبةو  .منطقة  كل   داخل  ةسوري  عينة ممثلة  على   للحصول  كرة 

 
  ,criminal law The vanishing victim; Warrick C., (2005) :على سبيل المثالوالمراجع هذه المقاالت  النظر إلىيمكنك  8

and gender in Jordan, Law & Society Review; Neshwiwat F., (2004), Honor crimes in Jordan: Their 
treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws, Penn State International Law Review 

 accessible عبر لها  ، ويمكن الوصول2015عليهم في ظل ثقافة العار األردنية األطفال المعتدى لمرتين من قِبل معاناة ال(مقالة عن 
online ،معاملتهاماعي في األردن، مجلة القانون والمجتمع، وجرائم الشرف في األردن:الضحية المتلشية:القانون الجنائي والنوع اإلجت 

 في ظل القانون الجنائي اإلسلمي واألردني)
  في المهنية الخبرة من عاًما 25 من أكثر لديهم الذين االستشاريين من مجموعة قبل من إنشاؤه تم أردني مركز هو NABD نبض  9

 .المالية االستشارات وخدمات اإلدارية االستشارات وخدمات العام الرأي استطلعات

https://english.alaraby.co.uk/english/features/2015/4/26/abused-children-suffer-twice-with-jordans-culture-of-shame
https://english.alaraby.co.uk/english/features/2015/4/26/abused-children-suffer-twice-with-jordans-culture-of-shame
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  األساسي   الوصي  من  الموافقة  أوالً   طلب جامعو البياناتقد  ، فعاًما  17  إلى   14  من   أعمارهم  تتراوح  الذين   للمشاركين
 . المقابلة طوال حاضًرا  الوصي كان الطفل نفسه، وحيث موافقةالطفل و على

 
جامعي    وأربعة واحد مشرف من فريق كل وتألف. اإللكترونية اللوحية األجهزة باستخدام البيانات جمع  عملية وجرت
  الحي،   داخل   تغطيتها  المراد  المنطقة  تحدد  التي  اليومية  العمل   خطة،  عمل   يوم   كل  بداية  في ،  الميداني  القائد  قدمو.  بيانات

 بين  التخطي  أنماط  تنفيذ  تمو.  والجنسية  النوع اإلجتماعي  حيث  من  المطلوب شملها في اليوم  الحاالت  إلى  باإلضافة
بكل    المشرف  قام.  الموقع  سكان إلجمالي  المناسب  العلمي  التمثيلو  للمخرجات  الطبيعي  التوزيع  لضمان  األردنية  األسر 

 Kobo  خوادم  على  المكتملة  المقابلت  تحميل  تمو  .الجودة  ضمان  تدابير   اتخاذ  من  والتأكد  البيانات  جمع  بمراقبة  فريق
Toolbox  العمل  يوم كل نهاية في . 

 
وعليه فقد حرص الفريق   ا.كتمالهالضمان    البياناتبمراجعة كل    بعد استلم االستبيانات المكتملة  قام فريق تنقية البيانات

وظيفتان على وجه التحديد لفريق تحليل البيانات، بحيث قاموا وُخصصت  على مراجعة اإلجابات المفتوحة وتحريرها.  
قامو الذي  الوقت  بنفس  المغلقة  المفتوحة    ابالتحليل اإلحصائي لألسئلة  بترميز وتحليل اإلجابات  برامج  ستخدام  اببه 

 .MS Excelو  SPSSالتحليل اإلحصائي مثل 
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 النتائج
  الناس؟ بها ما هي درجة األمان التي يشعرها 1.0

 لكترونية الواقعة بين األفراد إحصاءات الجريمة اإل 1.1
 

  الشباب  سجل و. اإللكترونية  جرائمللضحايا  أسرتهم  أفراد  أحد  وقوع أو وقوعهمب األشخاص  من  أفاد عشرة بالمائة 

 ٪).  6(عاماً وما فوق المعدل األقل  61 العمرية الفئةسجلت و ، ٪) 13(األعلى  معدلال عاًما 17 إلى 14 من عمر 

 
  الهين  باألمر   ليس   اإللكترونية،  للجرائم   أنه أو أحد أفراد أسرته  قد تعرض   مشاركين   عشرة   كل  من  واحد   إفادة   أن

  الذين أفادوا   ومن بين   .والسوريين  والنساء  الفتيات  بين فيما    خاصة   البالغات   بتقديم   نقص  هنالك   أنه ل زال  إل . بعينه

٪ 13(  والنساء  الفتيات  إلى  والرجال  الفتيان  من  تقريبًا  1:2  ، كان هنالك ما معدلهضحايا للجريمة اإللكترونية  وقوعهمب

للجريمة  )  هنأسر   أفراد   أحد  أو(  حقيقة وقوعهن  عن  بالمسح  المشاركات  وأخبرت   . )٪7  إلى ،  اإللكترونيةكضحايا 

يقدمون   الرجال  أن  تشير إلى  102019لسنة    العام  األمن  مديرية  إحصاءاتأن  إال  .  العام  األمن  مديرية  إلى  لجأن  نهنوأ
  تشرين الثاني   شهر   في  سايرون  أجرته  الذي  النوعي  البحث  يشير   ذلك،  على  علوةو.  النساء  من  بكثير   أكثر   البلغات

  على   اللوم  إلقاء  بسبب  اإللكترونية  للجريمة  ضحية  عندما يكون الشخصالشديدة    لموقفا  ةيحساس ل  2020  من عام
  . والرجال  الفتيان  من   األمر  عن   لإلفصاح  قدرة   أقل   والنساء  الفتيات  أن   يعني   مما  . المجتمعية  العار   وصمةو  الضحية
  غير  من   أنه  شعرن   اإلنترنت   لجرائم   ضحية  كن   أنهن   معنا   شاركن اللواتي  االستطلع  في   المشاركات  أن   إلى   هذا   يشير 

 العام  األمن  مديرية  قدمت بلغ الى    التي  المرأة  أن  المرجح  منو.    العار   وصمة  ألسرهن  أو  لهن  تسبب  أن  المحتمل
  ظاهرة  تفاقم  إلى   هذا  يؤديو.  العام   األمن  مديريةل  الذهاب   عدم  قررت   التي  ضحيةال  من   أكثربأنها ضحية    ستخبرنا

ً  األكثر األفراد إلى الوصول صعوبة  ويؤكد االجتماعي النوع على القائم العنف عن البلغاتنقص تقديم   . استضعافا
 

٪ 11(ضعف عدد السورين تقريباً  هو    اإللكترونية  للجرائم  وقوعهم كضحايا  عن  أبلغوا  الذين  األردنيينعدد  ويعتبر  

 . الجنسيتين لكل جًدا  متشابه اإلنترنت عبر األمان الشخصي واألسري بشأن  القلق إال أن٪). 6 إلى
 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي تهديدات ألذى الثانوي وا 1.2
 

 الثانوية المخاوف  من    اتتهديدال  عن  2020  من عام  الثاني  تشرين  شهر   فيسايرون    أجرتها  التي  األبحاث  كشفت
 وصمة أو سوء السمعة أنها تجلب علىإليها  يُنظر  الجرائم التيتلك  وتحديداً  اإللكترونية، الجرائم ضحاياالواقعة على 

  على بالسمعة والذي يمكن أن يؤثر  اإلضرار ( األوسع المجتمع من التهديد يأتي أن يمكن  11العار للضحايا ولعائلتهم.
  و  الجسدي، والعنف االجتماعية، العزلة( األوسع  األسرة أفراد  أو  المباشرة األسرة من  أو) المعيشة أو الزواجمستقبل 

 . في هذا البحث األولي البحث خلل ذكرها تم التي تلكوتم قياس ). الشرف جرائم - القصوى الحاالت  في -

  

 
 تمت مشاركتها مع سايرين كجزء من مشروع قائم  10
 من(سايرون  منظمة ،اإلنترنت  القائم على النوع اإلجتماعي عبر بالعنف المتعلقة والمخاوف الواقعة بين األفراد  اإللكترونية الجرائم  11

 www.sirenassociates.com على متاحاً  وسيكون)   2021 آذار في إصداره المقرر

http://www.sirenassociates.com/
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  يسبب أن يمكن اإللكترونية وقوع الشخص ضحية للجريمة أن تعتقد هل: "السؤال على" نعم" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة.  1الشكل 

 "يلي؟ مما أيًا) أسرتك ألفراد أو لك(
 

  -  تواجه  أن  يمكن(  أسرتها  أفراد  أو)  اإللكترونية  الجريمة  ضحية  أن  المشاركين بالمسح  نصف  من  يقرب  ما  عتقدا

  إعتقد و٪(.  47)  بنسبة  النفسي  والعنف  ،٪(48)   بنسبة  اللفظي العنف -  كترونيةجريمة اإلللللوقوع كضحية    نتيجةو

بالمسح  ثلث  من  أكثر من    أن   يمكن   أنهم  المشاركين  السمعة   يعانوا  -الجتماعي  والعنف   ،٪(42)  بنسبة   تدمير 

  الجنسي  والتحرش   ،٪( 34)بنسبة    الجسدي  والعنف  ، ٪(36)  بنسبة   األسري  والعنف   ، ٪(39)بنسبة    لقتصادي ا

 . )1 الشكل (٪( 33)بنسبة 
 

  ، مع أن الرجال قد أشاروابالمسحممن شاركوا  ٪) 39( واإلناث٪) 41( الذكور  بين نسبيًا متشابهة األرقام هذه كانت

  األدوار  األرجح  على   يعكس  ما  وهو  ،٪)36  إلى٪  42(  بنسبة  النساء  من  أكثر   االقتصادياالجتماعي و  العنفإلى  
  12.بالنساء مقارنة العاملة القوى من  الرجال عدد في والتفاوت التقليدية، العائلية

 
ً   األردنيون َخشي     االختلف   هذا  وظهر ٪).  37  مقارنة بـ٪  41(  بنسبة  السوريين  من  بقليل  أكثر   العواقب  هذه  عموما

).  نمن السوريي٪  41  مقارنة بـ   نمن األردنيي٪  50والذي شك ل قلقاً لـ    (   اللفظي   بالعنف  األمر   تعلق  عندما   ملحوظ  بشكل
نتقال  ا  قدرة  على   الضوء  فيه  المشاركون  طسل    والتي  ،نوساير ل  السابق  البحث   المسح داعمةً لنتائج  هذا  نتائج  وجاءت

 . مجتمعي نزاع إلى تصعيده ربمالو األفراد، بين الجسدي العنف إلى اإلنترنت  عبر  األفرادالعنف المتبادل بين 

 
. حماية الثانويةمخاوف البشأن    عاًما   17  إلى   14  من   أعمارهم  تتراوح  ممن ٪)  35(  ثلث   يقرب  بالقلق ما   شعر و

  األكثر  هم  عاًما   50إلى    41  من  أعمارهم  تتراوح  الذين  فأولئك  العمرية،  الفئات  عبر ٪  10  بنسبةالقلق    هذا  رتفعاو

  التصورات  التنازلي   المنحنى  هذا   وعكس .  عاما وما فوق  61  العمرية   لفئةل٪  20توقف القلق عند نسبة  و.  ٪)45(  قلقًا
 ). األسرة ألفراد  أو الشخصي سواء(  اإلنترنت عبر  لألمان األخرى

 
  ، ٪)50 بمتوسط( والرمثا ٪) 52بمتوسط ( المفرق في خاص  بشكل  واضحا  كان مخاوف الحماية الثانويةبشأن القلق 

 ٪). 36 بمتوسط( الشمالي هاشميالو ،٪) 35بمتوسط ( إيدونو ،)٪34بمتوسط ( نزال حي  في كان واألدنى
 

 أعمارهم تزيد  الذين السكان  من٪ 14.59: 2019  عام في العاملة القوى في اإلناث مشاركة معدل بلغ الدولية، العمل منظمة بحسب 12

 .2021 الثانس كانون 29 في المسترجعة للبيانات وفقًا الذكور، لمشاركة٪ 74 بـ مقارنة عاًما، 15 عن
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 عبر االنترنت  لألمانالتصورات العامة  1.3

 
  بأمان وعائالتهم    كانوا  أنهم  اللجوءب  المتأثرةمن األشخاص في المجتمعات المستهدفة    إثنان وستون بالمائة  شعر 

، حيث    2020من عام    نيسان   شهر   في  سايرون  قام بعمله فريق  هذه اإلحصائية مع بحث  وتتشابه 13  عبر اإلنترنت.

 14من المقيمين في عمان أنهم قلقون أو قلقون للغاية بشأن الجرائم اإللكترونية.   ٪33 أفاد

 

العمرية األخرى (عبر اإلنترنت    مان لألإلى امتلك تصور أعلى    اليافعون  مال  الفئات  أفادوا بشعورهم    ٪70من 

، بنسبة  الفتيات والنساء  من تصّور أعلى    عبر اإلنترنت  ألمان ل  الفتيان والرجال  تصّور   و 15). باألمان عبر اإلنترنت

مقارنة بـ  ٪  61  السوريين بنسبة  من  عبر اإلنترنت  مانلألقليلً    أقل  تصور   نياألردني  وكان لدى٪.    58  إلى٪  66

64٪(. 

 
  الرمثا  تلتها). شعروا باألمان عبر اإلنترنت ٪58( منلأل تصور  أدنى المفرق منطقة من المشاركين بالمسح  لدى كان

 ٪). 66( الخالدية ثم ،٪)64( الشمالي الهاشميثم  ،٪)64( إيدون ثم  ،٪)62( نزال  حي ثم  ،٪)59(

 
أمنهم    يمثل  الرقم   هذا  فإن   اإلنترنت،  على  لألمان  إيجابي  تصور   بالمسح   المشاركين   من ٪  62  كان لدى  حين  فيف 

  أكثر   أسرهم  أفراد   أمان   قلقون بشأن  الناس   كان  كثب،  عن  نظرنا  إذا و.  اإلنترنت  أسرهم على   أفراد   وأمن   الشخصي

يء  بنفس الش٪  59  شعر  اإلنترنت،  عبر  آمنون  أنهم  المشاركين بالمسح  من٪  68  عتقدا  فبينما:  الشخصي  أمنهم  من

 . عائالتهم  أفرادبما يخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمان الشخصي  تصور
 

 
)  2 اإلنترنت؟ على شخصيًا آمن أنك تعتقد  هل) 1:  التالية الثلثة األسئلة على رًدا" مرتفع" و" جًدا مرتفع" إجابات الرقم هذا  يجمع   13
) اآلخر النوع اإلجتماعي أو( عائلتك أفراد  أن تعتقد  هل) 3 اإلنترنت؟ على آمنون) النوع اإلجتماعي نفس من( عائلتك أفراد  أن تعتقد  هل

  اإلنترنت؟ على آمنون

  على اإلنترنت عبر ،) 2020 نيسان( سايرون أسوسيتس من عمان في األمان المجتمعي عن العامة التصورات إلى الوصول يمكن  14

www.sirenassociates.com 
  ومع). 2019( للشباب األردنية الوطنية اإلستراتيجية  مع هذا ويتماشى. 30-14 بين أنهم على البحث هذا في" الشباب" تصنيف تم 15

 من. عاًما 30-18 أعمارهم تتراوح من إلى و) أطفال(  17-14 إلى الكبيرة العمرية الفئة هذه نقسم عندما مشوقة اختلفات تظهر ذلك،

 باستخدام أيًضا ويرتبط الفترة، هذه خلل حياتهم في تحدث التي الكبيرة االقتصادية-االجتماعية التغيرات بسبب هذا يكون أن المحتمل

 .الرقمية بالمعرفة اإللمام ومستويات المختلفة  الوسائط

http://www.sirenassociates.com/
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  على   شخصيًا  آمن  أنك  تعتقد  هل"  السؤال  على"  جًدا  آمن"  أو"  آمن"  بكلمة  أجابوا  الذين  ،   ةالعمري  الفئة  حسبو  ، للمشاركين بالمسح  المئوية  النسبة.  2  الشكل

 " اإلنترنت؟ 

 

  بين   بسيط  فرق  هناككان    .اإلنترنت   عبر  شخصيًا  آمنون  بالمسح أنهم  المشاركين  من   بالمائة  وستون  ثمانية  عتقدا

  مقارنة بـ٪  67  بنسبة  حيث أفاد النساء والفتيات بأن نسبة شعورهم باألمان الشخصي على اإلنترنت  واإلناثر  الذكو

  فرق  كلهناكان و). أدناه 1.4 القسم الى انظر  األسرة؛ أفرادالمتعلقة ب األمان تصورات في أكبر  بفارق( لفتيانل٪ 69

من  ٪  67مقارنة بـ    ، باألمان الشخصي عبر اإلنترنت  نالسورييمن  ٪  70شعر  حيث  (   الجنسيات  بين  درجات   ثلثب

 ).األردنيين
 

المشارك   كان كلما باألمان متناقًصا إحساًسا نجد حيث  ،العمر حسبتصنيفها  عند الردود في أكبر  اختلفكان هنالك 

٪  65 بـ مقارنة  اإلنترنت، عبر   باألمان شعروا  عاًما 17 إلى  14 بين  أعمارهم تتراوح ممن ٪ 73: سنًا أكبر بالمسح

 ) 2الشكل.انظر الى ( . وما فوق عاًما 61 هم بعمر  ممن
 

 
  األمان: "التالي السؤال  على" ما حد إلى قلق" أو" للغاية قلق " بـ أجابوا والذين ، النوع اإلجتماعي  حسب للمشاركين بالمسح،  المئوية النسبة:  3 الشكل
 .الحسابية العمليات في  المستخِدمين غير تضمين يتم لم:"  حيال ما يلي  به تشعر الذي  القلق مستوى هو ما: الرقمي

 
  مجموعةل  األمان  بشأن  المخاوف  تفصيلتم    عندماالتصورات    في  الدقيقة  الفروق  من  المزيد  برؤية  بدأنا  ذلك،  ومع

 المنحنى   عام  بشكل  العمرية  الفئات  بين  االختلفات  هذه  فبينما عكست).  3  الشكلانظر الى  (  اإلنترنت  عبر  األنشطة  من
  ذكرت   : لمشارك بالمسح ل  جتماعي النوع اال   حسب   الفصل  عند   كبير  بشكل   القلق  مستوىختلف  االحظنا    أعله،   المذكور 

73%

69%
67% 66% 66% 65%

60%

70%

80%

14 - 17 18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61+

تصور األمن الشخصي عبر اإلنترنت

29%
31% 31%

25%

50%
47%

40%

26% 27% 27%

22%

49%

41%

30%
32%

35%
34%

27%

51%
54%

50%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

Browsing the
internet

Playing online
games

Watching
videos online

Browsing
social media

Purchasing
products

online

Meeting new
people online

Sharing videos
or photos of

yourself online

مخاوف األمان الشخصي المتعلق بمجموعة من األنشطة

Average Male Female

 تصفح اإلنترنت 
 ألعاب األنترنت

 مشاهدة الفيديو على األنترنت 
 تصفح وسائل التواصل اإلجتماعي 

 شراء المنتجات على األنترنت 
 جدد على األنترنت التعرف على أشخاص 

مشاركة الصور والفيديوهات الخاصة  
 الشخص على األنترنت ب

 المتوسط   ذكر    أنثى 
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  عبّر ما معدله   )  الفرعية المكونات  جميع  في  الذكور بالمشاركين  مقارنة  القلق  من   أعلى  مستويات   المشاركات اإلناث 

 (.الرجال من ٪ 32 بـ  من النساء عن قلقهن بشأن سالمتهن عبر اإلنترنت مقارنة  41٪
 

 
 
  

 على أرض الواقع   األمان  تصورات  من بكثير أقل  اإلنترنت  على األمان تصوراتتعتبر 
 

  أن  حيث ،على أرض الواقع األمان تصورات مع مفيد بشكل أن يقارن  اإلنترنت على ألمانل الناس تصورل يمكن

٪  68  بـ  مقارنة  ، ألمانهم الجسدي  إيجابي   تصور   لديهم بالمسح    المشاركين  من ٪  92  : الثاني  من  بكثير   أقل  األول

 ،على أرض الواقع  آمنة  أسرهم  أن   الناس   من٪  90ويتصور  .  اإلنترنت  على  ألمانهم  إيجابي   تصور   لديهم ممن  

 . اإلنترنت على  آمنون أسرهم أفراد أن يرونممن  فقط٪ 59 بـ مقارنة
 

الحماية"سايرون  مشروع  من  الهدفأن   مساحات  نطاق  تعزيز    المتأثرة   للمجتمعات  المجتمعي  ناألما  خدمة  :" 
  النوع   على  القائم  بالعنف   تأثراً   األكثر   الفئات  بين  سيما  ال  اإلنترنت،  على  لألمان  التصور   هذا  زيادة  ولجوء هالب

تأثراً   على)  SGBV(  االجتماعي األكثر  والفئات   أو  األسرة  أفراد  قبل  من  المحتمل  الثانوي  باإليذاء  اإلنترنت، 
  التي  الرسمية وغير  الرسمية الخدمات حول المعلومات على الحصول خلل من أساسي بشكل ذلك ويتم. المجتمع
 . األردن  في المدني المجتمع في  الفاعلة والجهات الشرطة تقدمها

 

 
  أو أحيائهم في )جسديًا اإلنترنت،  على( شخصيًا") جًدا  آمن" أو" آمن(" األمان لديهم تصور كان الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة  .4الشكل

 بلدهم  أو محافظتهم

68%

59%

92%
90%

88%

81%

77%

55%

65%

75%

85%

95%

(على أرض الواقع وعلى اإلنترنت)تصورات األمان الشخصي 

 على اإلنترنت  األمان الشخصي
 على اإلنترنت  أمان العائلة

 الشخصي   الجسدي األمن
 األمن الجسدي للعائلة

 األمان في الحي 
 في المحافظة األمان
 في األردن األمان



sirenassociates.com 
Expanding the Protection Space - Project Baseline Report 

 

14     

 

Siren Associates | Jordan 

 

 
 

  الصحيح   سياقال  في  ذلك  فهم  يجب  ،اال انه    المشاركين بالمسح  لجميع  قلق  مصدر   اإلنترنت  عبر   المنتجات  شراء  كان  فقد

٪  6.4  يستخدم  الواقع،  فيو.  اإللكترونية  للتجارة  اإلنترنت  األردن  في   األشخاص  من  جًدا   صغيرة  نسبة  تستخدم  حيث

 16.فقط ٪ 25 نسبة من لديهم حساب مصرفي هيو للدفع، المباشر  الخصم بطاقات األردن  سكانمن  البالغين من فقط

 
من    لدىكان  و بالمسح  لل  أعلى   الرمثاو  إيدونو  المفرقالمشاركين    عبر  األنشطة  من   مجموعةال  في   مخاوفنسب 

عبر  امانهم ، بأنهم قلقون بشأن  و على التوالي % من المشاركين بالمسح43% و 46% و 47أفاد  حيثاإلنترنت (
العشائرية  الثلث  المناطق  هذه  تتشابهاإلنترنت).   الجذور  ال  بقوة  الشمالي، حيث    نزال  بحي  تهامقارنعند  والهاشمي 

عبر  أمانهم  مخاوف بشأن  ،  التوالي  على  ،% من المشاركين بالمسح  32% و  29لدى  كان  يسود التنوع المجتمعي و
 اإلنترنت.

 
 
 
 

 
 
  

 االنترنت عبر األسرة أمانب ةالمتعلق اتالتصور 1.4
 

 
GIZ، GCAP،DMA  global )2017 ،( األردن  في الرقمية المالية للخدمات الطريق تمهيد 

Accessed online 2021 آذار 6 بتاريخ مرة آخر الموقع زيارد  تمت 

 بين الذكور واإلناث اإلنترنت  على األمان تصورات فروق
 

 مانلأل  العامة  بالتصورات  يتعلق  فيما  اإلناثمن  و  الذكور من    المشاركين بالمسح  بينبدرجتين    فارقال  بالمقارنة مع
  اً صارخيعتبر    اإلنترنت   على   التالية  بخصوص األنشطة  الذكور واإلناث   بيندرجات الفرق    فإن   اإلنترنت،   على

 ): 3 الشكلراجع (  خاص بشكل
 أكثر والنساء الفتياتأن  أو ؛ درجة 20 بفارق: اإلنترنت على بهم الخاصة الصور  أو الفيديو مقاطع مشاركة •

 . والرجال الفتيانمن ٪ 67 بنسبة قلقًا
٪  31  بنسبة  قلقًا  أكثر   والنساء  الفتياتأن    أو   ؛درجة  13بفارق  :  اإلنترنت  على  جدد ال   شخاصاأل   التعرف على •

  اإلنترنت   استخدامب  أفادوا   المشاركين بالمسح   من   العظمى   الغالبية  أن  من  الرغم  على   هذا .  والرجال  الفتيان  من
 . جدد أشخاصب للتعرف

 
 أبرز  هو  -  الشخصية  الصور   خلل  من  وخاصة  -اإللكتروني  االبتزاز  أن  السابق،  النوعي  البحث  نعلم من خلل

المتعلق بالنوع    القلق  وأبحاثها حول هذا  سايرون  برامج  وتتمحور وتركز .  األردن  في  اإللكترونية  الجرائم  أنواع
التحدث   العوائق  جانب   إلى   اإلنترنت،   ستخدام إل   جتماعيإلا أو  العائلة  إلى  أمام  لها  عن    الشرطة  إبلغ   واللجوء 

 العار.  ووصمة تجلب سوء السمعة أو الشرف، تمس  التي الجرائم

https://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Working-Paper-Paving-the-Way-for-Digital-Financial-Services-in-Jordan-Jun-2017.pdf
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  األسئلة على رًدا" باألمان "أو"  الشديد  باألمان" بشعورهم الذين أفادوا ،النوع اإلجتماعيالنسب المئوية للمشاركين بالمسح حسب .  5 الشكل
 )3اإلنترنت؟  على آمنين) النوع اإلجتماعي نفس من( أسرتك أفراد  أن تعتقد  هل) 2 اإلنترنت؟ على آمن شخصيًا أنك تعتقد  هل) 1: التالية
 اإلنترنت؟ على آمنين) اآلخر النوع اإلجتماعي من( أسرتك أفراد  أن تعتقد  هل
 

 
  أكثر   كن  والنساء  الفتيات  إل أن  ،الذكور واإلناث  بين  كبيًرا  اختلفًا  تختلف  لم  الشخصي  األمن  تصورات  أن  حين  في

 بناءً و  . اإلنترنت  عبر  آمنات  إعتبرنهن٪(  51)فقط نصفهن  :  أسرهن  في  األخريات  والنساء  الفتيات  أمان  بشأن  قلقًا

  النساء   لدى  يكون  أن  توقعنا  2020  من عام  تشرين الثاني  شهر   المنعقدة في  التركيز   مجموعة نتائج النقاشات    على
لذلك..  الرجال  من  أكثر   مانباأل  متعلقة  مخاوف مؤكدة  النتائج  أنه  وجاءت    مدى   نلحظ  أن  للهتمام  المثير   من  إال 

بقلق  اإلنترنت  عبر   النساء  أسرهن  أفرادامان    بشأن٪  27  بنسبة  قلقًا  أكثر   النساءاإلختلف: كانت   .  الرجال  مقارنة 
على أن اإلناث يملن للتكلم مبدئياً  الضوء  المذكورة التركيز مجموعة مناقشات سلطت : بعامليناألمر  هذا ربط يمكنو

  ، أيًضا  أن يؤثر باألمر األسرة داخل  للجنسين  التقليديةلألدوار كما ويمكن  ألفراد أسرهن من اإلناث بشأن مخاوفهن، 
 . اإلنترنت  عبر  نشاطهم  على واإلشراف األطفال بتربية دور المسؤولية المرأة انه من التقليدي تولي   حيث

 
الشخص    قلق بدأ  ي:  العمرية  الفئات  عبر  اإلنترنت  على   األسرة  أفراد   أمان   تصورات  بين  كبيرة  اختلفات  أيًضا  كلهناكان  

لدى  شكل اهمية خاصة وي  ،وما فوق  عاًما  18  من عمر(  الشخصي  هناباألم   مقارنةً )  بالتزايد  أسرته  أفراد   أمان   بشأن

يبدأ به الناس بالزواج وتأسيس    الذي   السن  أن هذا هو  بسبب   يكون  أن   المحتمل  من  . 40إلى    31من    الفئة العمرية

 40  إلى  31  من  العمرية  الفئات  أن  إلى  باإلضافة.  بالمسؤولية  المتزايد  الشعور والتقدم بالعمر الذي ينتج عنه    العائلة،
  كانوا  هم منف:  سنًا  األكبر  العمرية  بالفئات  مقارنة"  التكنولوجيا  مجال   في  خبيرةً "   انها  تعتبر   التي  تلك   هي  دون  وما

  1996.17 عام  في  األردني للشعب مرة ألول متاًحا اإلنترنت أصبح عندما مراهقين

 

 

 
 المنخفض  التصور   شير الى  ي  مما  اإلنترنت،  على األسرة  أفراد  مان أل  تصور   أدنى  والرمثا  المفرق  من  الناس  لدىكان   

  الشخصي   األمان   ات تصور   بين  فرق   أكبر  الشمالي  هاشمي ال  لدى   كان  ومع ذلك.  اإلنترنت   على  الشخصي ألمانهم  

  لدية اوالخ  درجة  12  بفارق  نزالحي  وتليها    ،  درجة  14  بفارق  النوع اإلجتماعي  نفس  من  األسرة  أفراد  أمانو  الفردية

 .   درجات  10 بفارق والرمثا
 

 
تمت زيارد الموقع آخر مرة  accessed online ،أفريقيا  وشمال األوسط الشرق في اإلنترنت ،)1999( مرصد حقوق اإلنسان 17

 . 2021 آذار 8 بتاريخ في

 

69%
67%

63%

51%

65%

58%

40%

50%

60%

70%

80%

Male Female

التصورات المتعلقة بأمان األسرة عبر اإلنترنت

Do you think you are personally safe online?

Do you think your family members (of the same gender) are safe online?

Do you think your family members (of the opposite gender) are safe online?

 ذكر
 أنثى 
 

 هل تعتقد أنك آمن شخصياً على اإلنترنت؟ 
 

النوع  هل تعتقد أن أفراد أسرتك (من نفس 
 اإلنترنت؟ ن على اإلجتماعي) آمني

 
 النوع اإلجتماعيهل تعتقد أن أفراد أسرتك (من 
 اآلخر) آمنين على اإلنترنت؟

 تصفح أفراد أسرتك لإلنترنت 
 

 اإلنترنت فيديوهات على للمشاهدة أفراد أسرتك 
 

 تصفح أفراد أسرتك لوسائل التواصل اإلجتماعي
 

 شراء أفراد أسرتك للمنتجات عبر اإلنترنت 
 

مشاركة أفراد أسرتك لصورهم وفيديوهاتهم على  
 اإلنترنت 

 

https://www.hrw.org/legacy/advocacy/internet/mena/jordan.htm#:~:text=The%20Jordanian%20public%20has%20been,Internet%20access%20locally%20since%201996.
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  الذي القلق مستوى هو ما: الرقمي األمان: " التالي السؤال على" ما حد إلى قلق" أو" للغاية قلق" بـ أجابوا الذين  للمشاركين بالمسح المئوية النسبة. 6  الشكل
 :" يلي حيال ما تشعر
 

 
  الفيديو   مقاطع  مشاركة  عند  أسرهم  أفراد  بشأن أمان  قلقًا  أكثر   األشخاصكان  ،  األمان الشخصي  وكما هو األمر مع

التمي كان    ).ذلك  بشأن  قلقهم  عن٪  45  أعرب(  اإلنترنت  عبر   والصور  بين  يمستوى   وتصفح اإلنترنت  هذا األمر ز 

 ً ً   لربما  الذيو  )األخير   بشأن   قلقهم  عن  أعربوا٪  39حيث(  واضحا   يمكن  ،الواقعفي  .  النوعي  البحث  من  كان متوقعا
  حين   فيف.  اإلنترنت  عبر   أسرهم  أفراد  أمان  على  الحفاظ  على  األشخاصلدى    قدرةال  تصورات  من خلل  ذلك  تفسير 
  على   الحفاظ  على  قدرتهم ب)  سنًا  األصغر   العمرية  الفئات  بين  سيما  ال (  حلدى المشاركين بالمس   كبيرة  ثقة  كلهنا  كان

  أفراد   أمان  على   لحفاظعلى ا  قدرتهم  عندما سؤلوا عن  كبير   بشكل   انخفضت  هذه الثقة  فإن  اإلنترنت،  عبر   سلمتهم
  أفراد   يفعله  ما  معرفة  عدم   بسبب  لربما  أو  سلمته،  عن  مسؤول  شخص  كل   أن  تصور   بسبب   هذا  يكون  قد .  أسرهم
 . اإلنترنت عبر  اآلخرون األسرة

 
 ٪53 بمعدل الفرعية المواضيع جميع بشأن مستوي عالي من القلق عن  والمفرق الرمثا منبالمسح  المشاركون عبّر  

لت كل من الخالدية وحي نّزال و  أفراد أسرهم عبر اإلنترنت.  أمان  من المشاركين بالمسح ا أفادوا بقلقهم بشأن     سج 

  الذين  بالمسح  المشاركين  منبالتوالي  %  35% و  34بمعدل   الفرعية    المواضيع  جميع  بشأن    القلق  مستويات  أدنى
 اإلنترنت  عبر   أسرهم أفراد أمان بشأن بقلقهم أفادوا

 
  أنشطة اإلنترنت،   عبر ٪  43بنسبة  (  السوريين  من   اإلنترنت  عبر   األسرة  أفراد   أمان   بشأن  قلقًا  أكثر  األردنيون  كان

  بشأن القلق على أفراد   نقاط  سبعفرق    المعدل العام، كان هنالك  متوسط  بينما بقيت النسبة أقل من و٪).  40  بـ  مقارنة

  من ٪  34  بـ  مقارنة  من ذلك  قلقون  األردنيين  من٪  41  كان  : االجتماعي  التواصل  وسائل   يتصفحون  الذين  األسرة
   السوريين.

 
  المواضيع   جميع   تجاه  قلق  مصدر   أقلعن    وما فوق  عاًما  61  أعمارهم  تبلغ  الذينالمشاركون بالمسح و  وعبر مرة أُخرى

كبِروا:  العائلية  األدوار   بسبب  هذا   يكون  أن  المحتمل   منو.  الفرعية الخاصة.   ومن  ،أبناءهم  فقد  أسرهم  كونوا    قد 
تكاد ان تكون معدومة   الرقمية المعرفةب مستويات  لديهم حيثاإلنترنت مساحات  تجاه سيما ال - بالمسؤولية إحساسهمف
يافعينو  ألطفال  آباء  هم  الذين  أولئك  من  أقل  - الشخصي  قلاال  التصورات  ربط  أيًضا  يمكنو.  شباب   على  لألمان 

 .الرقمية األدوات  استخدام  كيفية حول  األقل لديهم المعرفة بمستويات اإلنترنت
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 الحصول على خدمات الحماية 2.0

  التي  الرئيسية  العوائق  أن،  2020  من عام  الثاني  تشرين  شهر   في  سايرون  أجرته  الذي    االحتياجات  تقييم  كشف 

ً نقص:  على  تشتمل  الخدمة،   على  األفراد   بين  الواقعة   اإللكترونية  الجرائم   ضحايا   حصول  دون  تحول   حول   لمعرفةبا  ا

ً   و  المقدمة؛   الخدمات   المالية   والقدرة   الجغرافي  القرب  و  الخدمات؛  هذه  على  للحصول  بالسعي  وباإلهتمام  الثقةب  نقصا

  األذى   أنواع  الى  التعرضب   من  خاليةال  -  جتماعياإل  للدعم  وشبكات  آليات  وجود  عدم  أو  ووجود  لخدمات؛ل  للوصول

  هذه أهمية تحديد إلى المسح هذا سعى  و.تجربتها ت تم التي  أو  ةالمتوقع  العار وصمة  أو السمعة  تشويه مثل  الثانوي

 . المختلفة العوامل

منظمات المجتمع المحلي  (  الرسمية  وغير   )PSD (مديرية األمن العام   الرسمية  المتاحة   الخيارات   من   كلً   درسنا  لقدو 

CBOs  (األسرة  حماية  إدارة  أن   حين   فيف.  المساعدة  طلب  أو /    و   لإلبلغ  )FPD  (اإللكترونية   الجرائممكافحة    ووحدة  

)CCU(    اإللكتروني القائم   العنف  ضحايالاألفراد و  بينالواقعة    اإللكترونية  الجرائم   لضحايا  خدمات ال   بتقديممكلفتان

ال    الشرطة  وحدات إال أن    ، SGBV  القائم على النوع اإلجتماعي   الثانوي  العنف  أو  ، SGBV  على النوع اإلجتماعي 

ً  جزءاً  أن والواقع  18 .السكان جميع تغطيةل القدرة أو اإلمكانية تمتلك  يتمثل  العام  األمن  مديرية استراتيجية من  رئيسيا

 والمجتمع  الشرطة   إشراك  وآليات  المجتمعية  الشرطة  وحدة  خلل  من  المثال،  سبيل  المحلي،على  المجتمع  اشراك  في

  يمكن لمديرية األمن العام   ومن خلل هذه اآلليات،   .الشرطة   أصدقاء  وبرنامج)  المحلية  األمن  مجالس  مثل(  المحلي

 المحلية   المجتمعية  المنظمات  مع  والعمل  أفضل،  بشكل   ماناال  توجهات   وفهم  الرئيسية،  األمن المجتمعي  رسائل  نشر 

 . ظهورها عند أو قبل القضايا لحل

  المعرفة   من   القليل  هناك  أن  إال   ،  الشرطة  بوحدات  جيدة  معرفة  وجود   من   الرغم  على   أنه  التالي  القسم   يوضح  ،  ذلك  ومع

 .اإللكترونية الجرائم ضحايا دعم على  CBOs منظمات المجتمع المحلي  بقدرة

 

 
"يقع األذى الثانوي عندما تتعرض الضحية لمزيد من الضرر ليس كنتيجة مباشرة للفعل اإلجرامي ولكن وفقًا لتعريف مجلس أوروبا  18

 األوروبي المعهد ) an Institute for Gender EqualityEurope بسبب الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات واألفراد مع الضحية" 

. وفي حالة البحث الحالي الذي تجريه سايرون حول تجارب ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي عبر  (الجنسين بين للمساواة

  الثانوي هو استخدام العائلة أو المجتمع أو جهاتاإلنترنت وغيرها من الجرائم اإللكترونية الواقعة بين األفراد، يمكن أن يكون سبب األذى 
لضحية. ويمكن لهذه في بعض الحاالت، أن تكون بمثابة القضايا الثانوية للعنف القائم على النوع على ا اللوم  القاء للغة تقديم الخدمات التي

 وما إلى ذلك.  اإلجتماعي أو حتى الجرائم التي تشمل العنف األسري والعزلة االجتماعية وتشويه السمعة

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1358
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 ؟ المتوفرة بالخدمات علم على  الناس هل |  المعرفة 2.1
 
 

مدى توافر / إمكانية  على  المستهدفة    المناطق ثالثة وأربعون بالمائة من الناس في    كان هناك تصور إيجابي لدى  

المعرفة بخدمات الحماية المختلفة أعلى قليلً بين    وكانت 19  خدمات الحماية الرسمية وغير الرسمية.  على  الحصول

) وبين األردنيين   النساء  من   ٪ 40من الرجال أنهم كانوا على معرفة بها، مقارنة بـ  ٪  46قال  الرجال عنها بين النساء (

 خدمات الحماية المختلفة. ب  كان لديهم معرفة  من الشباب  خمسة وأربعون بالمائة  و٪).  41٪ إلى  44لسوريين (اب  مقارنة
 

بخصوص التوافر / إمكانية الحصول على خدمات    إيجابية  التصور األكثر   كان لديهم  الرمثا  من  المشاركين بالمسح  و

 ٪). 35(  الشمالي  هاشمي الو٪)  44(  نزال   حيو  ، ٪)45(  الخالديةوثم    ،٪)48(  المفرق  تليهاو  ،٪)53(  بنسبة  الحماية
 

. )CCU(  اإللكترونية  الجرائممكافحة    ووحدة)  FPD(  األسرة  حماية  إدارة  على  الرسمية  الحماية  خدمات تتضمن
  المجتمع  منظمات تقدمها التي تقنيةال أو النفسية أو القانونية الخدمات مجموعة ، الرسمية غير  الحماية خدماتب ويُقصد
ً   أكثر  -  حتى اآلن  –  والجنسيات  واألنواع اإلجتماعية  واألعمار  المواقع  جميع  من  الناس  وكان  .المحلي     بخدمات   وعيا

 ٪(. 34 إلى٪ 69)المجتمع المحلي  منظمات تقدمها التي  تلك من  الشرطة،  تقدمها التي  الحماية
 

 
 
 
 

 
 إلكترونية جريمة عن لإلبلغ التالية الخيارات عن سمعت أو تعرف هل:" السؤال على" ما نوعًا مألوف" و" نعم" بـ الردود  من مزيج  19
 " بشأنها المساعدة  طلب أو

ما مدى |المعرفة
معرفتهم بالخدمات

المتاحة؟

دعم توفر شبكات ال
اإلجتماعي

|غياب العوائق 
القيود المالية 
ة واللوجستية، قدر
وإمكانية مقدمي 

الخدمة

الموقف الشخصي
غياب الخوف |

من العواقب، 
تصور الخدمات 
على أنها آمنة 
وفعالة وشاملة

هل |السلوك
قاموا بالذهاب أو 
هل سيودون 
الذهاب؟
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 بين األفراد.  الواقعة المعرفة بالوحد الشرطية التي تتعامل مع الجريمة اإللكترونية
 

 
  لإلبلغ التالية الخيارات عن سمعت أو  تعرف هل: "التالي السؤال على" مألوًفا يبدو" أو"  نعم" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة.  7 الشكل
 " بشأنها؟ المساعدة طلب أو إلكترونية الجريمة عن

 

  في  CCU اإللكترونية الجرائم مكافحة بوحدة معرفة المسح شملهم  الذين األشخاصمن ٪) 73( أرباع ثلثةلدى كان 

 . FPD معرفة بإدراة حماية األسرة٪ 69 لدىكان في حين  ؛  PSD العام األمن مديرية

 
٪ 66 بمقابل ،CCU اإللكترونية الجرائم مكافحة وحدة عن المستهدفة  المناطق في الرجال من ثمانون بالمئة سمع

  ليس   هذاو.  الذكور واإلناث  بين  جًدا   متشابهةكانت    FPD  بإدارة حماية األسرة  المعرفة  فإن  وبالمقارنة،   .النساء  من
 والتوعية  ،القائم على النوع اإلجتماعي  العنف  مع  لتعاملمكلفة ل  األسرة  حماية  أن إدراة  إلى  بالنظر   باألمر المفاجئ

 . األخرى ةيالشرط بالوحد مقارنةبال المتوسط فوقت التي الشرطة النسائية ونسبة والنساء، الفتيات تستهدف التي

 
  كان . السوريين  من%  59مقارنة بـ    الصلة  ذات الشرطة بوحداتكان سبعة وثالثون بالمائة من األردنيين على علٍم  

، والتي    CCU  بوحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية    األمر  يتعلق  عندما   خاص  بشكل  واضًحا   المعرفة  في  الختالف   هذا

أن يكونوا على معرفة بها   السوريين. 41بنسبة  كان من المرجح لألردنين    تكون  أن   المحتمل   من و  % أكثر من 
إدراة حماية    به  ت قام  الذيالخارجي    اإلستقطاب  بسببهي    السوريين  بين  بإدراة حماية األسرة    المتزايدة  المعرفة
  تجاه  األخرى   والمنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات  اللجئين   لشؤون  السامية  المتحدة   األمم  مفوضية  خلل  من  األسرة

  الحصول على الخدمات   وبالتالي   -  المعرفة   في   مماثلةال  زيادةلل  قوية  إمكانية   هناك  أن  إلى  هذا  ويشير.  اللجئين  مجتمعات
 . اإللكترونية الجرائم من الحمايةالمتعلقة ب مخاوف الللتعامل مع  والتنسيق للمعلومات مماثلة آليات وضع تم إذا -
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 تقدمه منظمات المجتمع المحلي بشأن الجريمة اإللكترونية الواقعة بين األفراد المعرفة بالدعم الذي 
 

 
بالمسح   ثلثي  أن  حين  في   لضحايا   خدماتال  تقدم  التيو  الشرطة  في  الرئيسية  وحداتالب  دراية  علىكانو    المشاركين 

  الواقع،   في  .بكثير   أقل  المدني  المجتمع  منظمات  تقدمها  التي  بالخدمات  العلم  كان  ،الواقعة بين األفراد  اإللكترونية  الجرائم
  المجتمعمنظمات    الحماية التي يمكن أن يحصل عليها ضحايا الجرائم اإللكترونية من   بخدمات  الفعلي  الوعي  معدل  بلغ

 ٪. 34 نسبة المدني
 

 
  الجريمة عن لإلبلغ التالية الخيارات عن سمعت أو تعلم  هل: "التالي السؤال على"  نعم" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة.  8 الشكل

 )" الرسمية غير خياراتا بشأنها المساعدة طلب أو اإللكترونية
 
 
 
 
 

 
 
 

  ن السوريوفي حين أن  .والنساء  بالفتيات  مقارنةالمجتمع المحلي    منظمات  خدمات ب   أعلى  بمعرفة   والرجال  الفتيان  حظي
 . المتاحة المجتمع المحلي منظمات  خدمات  حول  المعرفة من مماثلة مستوياتلديهم  نواألردنيو

 

 
 
 
 
 
 

  شبكات الدعم اإلجتماعي  2.2
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العنف القائم على النوع اإلجتماعية
 اإلستشارة من خلل أحد منظمات المجتمع المحلي 

 منظمات المجتمع المحلي اإلجتماعي من خلل -الدعم النفسي
   من خلل منظمات المجتمع المحلي المساعدة القانونيةالحصول على 

                                        من خلل منظمات المجتمع المحلي المجتمع وأالعائلة  معالوساطة 

 المجتمع المحلي من خلل منظمات ة اإللكترونية من الجريم يةالوقاعن جلسات التوعية 
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 والمجتمع والجيران العائلة مع اإللكترونية  الجرائم مناقشة
 

 
)  العبارات( العبارة مع  تتفق مدى أي إلى: "التالي  السؤال على " أتفق" أو" بشدة أتفق" بعبارة أجابوا الذين المسحبللمشاركين  المئوية النسبة:  9 الشكل
 ":التالية

 
  طلب ل  أو  اإللكترونية  الجرائم  مناقشة ل  للشخص المؤتمنإذا كانو مقربين    األكبر  بالراحةالمشاركون بالمسح    شعر 

  المستجيبين،   من ٪  63  و٪  87  قال  حيث   .   المؤتمنون المفضلون  هموكان أفراد األسرة وبعدها األصدقاء  .  المساعدة
 . المساعدة على للحصول هميلا  يلجئون سوف  إنهم التوالي،  على

  مشاركتها ب  بالتردد  يشعرون  اإللكترونية  بالجرائم  متعلقة   قضاياة  أي  هناك  كانت  إذا  عما  المشاركون بالمسح  ُسئلومع هذا،  

  اللفظي   التحرشو  ،٪)21(  بالشرف  المتعلقة  من بين تلك القضايا هي المواضيع  قضايا  ثلث  أهم   كانتو.  أسرهم  مع

 التي  الجرائمهذه هي أنواع    أن  األولية  النوعية  األبحاث  وجدت  و  ٪).18(  واالبتزاز ٪)  20(  الجنسي  أو  الجسدي  أو
  -  النساء  وخاصة  -  األشخاص  التي يجد هي    القضايا  ولهذا فإن هذه  ، الحماية الثانوية  مخاوف  أن تسبب    المرجح   من

  20.بشأنها الشرطة إلىباللجوء  صعوبة
 

  حول  والدينيين   السياسيين   والممثلين   المحليين   المجتمع  قادة   إلى  التحدث   في  بالراحة   فقط  المستجيبين  ثلث   شعر
  الفتيات  لدىه  من  والرجال،   الفتيان  لدى  قليلً   أعلى  هذا   الراحة  مستوىكان  و  . اإللكترونية  الجرائم ب   المتعلقة  مخاوفهم

  لدى  أعلى   وكان مستوى الراحة   ،)شعروا بالراحة بالتكلم مع هؤالء األفراد  التواليعلى    ٪33  إلى٪  39(  والنساء

 . الغرباء إلى التحدثب بالراحة  األشخاص من ٪ 19 شعر  ، مقارنةك و. السوريين لدى منه األردنيين
 

 
  مع  مشاركتها في بالتردد  يشعرون قد  التي اإللكترونية بالجرائم المتعلقة القضايا أنواع عن المشاركون بالمسح سُئل المنوال، نفس وعلى  20

  أي   بالمسح بمشاركة  المشاركون  يرغب  ولم  ،٪26.7  بنسبة  بالشرف  المتعلقة   المواضيع  أو  القضايا  هي  قضايا  ثلث  أهم  كانت.  مجتمعاتهم

 ٪.18.0 بنسبة األسرية أو الخاصة حياتهم وقضايا٪ 18.8 بنسبة مجتمعهم مع شيء
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من المشاركين بالمسح أنهم قادرين على التحدث مع العائلة والجيران% قال 
والمجتمع عن المخاوف المتعلقة بالجرائم اإللكترونية

الجيران نسبة المشاركين بالمسح الذين قالوأنهم قادرين على التحدث مع العائلة و
والمجتمع عن المخاوف المتعلقة بالجرائم اإللكترونية

Male Female

 ذكر
 أنثى 

 أستطيع أن أتحدث مع عائلتي عن مخاوفي من الجريمة اإللكترونية 
 أستطيع أن أتحدث مع جيراني عن مخاوفي من الجريمة اإللكترونية 

 المحلي عن مخاوفي من الجريمة اإللكترونية  المجتمع قائد أستطيع أن أتحدث مع 
 ن مخاوفي من الجريمة اإللكترونية ع أن أتحدث مع ممثلي السياسينأستطيع 

 عن مخاوفي من الجريمة اإللكترونية  أستطيع أن أتحدث مع ممثلي الدينين
 أشعر براحة أكبر عند التحدث مع أصدقائي عن مخاوفي من الجريمة اإللكترونية 
 أشعر براحة أكبر عند التحدث مع الغرباء عن مخاوفي من الجريمة اإللكترونية 
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.  اإللكترونية  الجرائم  بشأن   عائلتهم  أفراد   إلى   التحدث  براحة  شعروهم  حيث   من   األعمار   بين  ضئيل  فرق   هناك  كان 
  إلى   التحدثبتردد المشاركين    عن  كشفت  والتي  أعله،  المذكورة  النتائج  سياق  في  هذا  وضع  يتم  أن  يجب  ذلك،  ومع

 . االبتزاز  أو الجنسي/  اللفظي التي تشمل التحرش  شرفهم على المؤثرة اإللكترونية الجرائم بشأن  أسرهم
 

 إلكترونية؟ جريمة عن إلبالغذهابهم ل  عند مرافقتهمل األشخاص هسيختار الذي من
 

  أفراد   أحد  برفقة  إذا كنّ   اإللكترونية  جرائمال  عنالشرطة    يبلغنوف  س   أنهن  النساء  من  بالمائة  وثمانون  ثمانية  تقال

.  النساء  من  فقط٪  8  بـ  مقارنة  بمفردهم،   الذهاب   الرجال  من   أربعون بالمئة  ويفضل  . الرجال  من ٪  42  بـ  مقارنة   األسرة
  بمفردهن   الشرطة  إلى  يذهبن  لن  النساء  أن  والذي أظهر   ،السابق لسايرون   النوعي  البحث   نتائج  األمر   هذا  يعكسو

   .بذلك للقيام الذكور األسرة أفراد أحد برفقة يكون أن دائًما ويفضلن

 

  منظمات  وخدمات الشرطة من الدعم على   الحصول قرارخاذ إتب المؤثرة العوامل  2.3

 المحلي  المجتمع
 

 
  منظمة من المساعدة بطلب ترغب كنت إذا: "التالي  السؤال  على" مهم" أو" جًدا مهم" بكلمة أجابوا للمشاركينن بالمسح الذين المئوية النسبة.  10 الشكل
 :" يلي مما كل أهمية مدى فما إلكترونية،  بشأن جريمة المحلي  المجتمع
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رونية أهمية العوامل المختلفة المؤثرة على قرار اإلبلغ عن الجريمة اإللكت
(مهم جداً، مهمة نوعاً ما)لمنظمات المجتمع المحلي 

 المسافة بين منزلي ومنظمة المجتمع المحلي 
 سهولة المواصلت من وإلى منظمة المجتمع المحلي 

 منظمة المجتمع المحلي تكلفة المواصلت من وإلى  
 موقع منظمة المجتمع المحلي 

 المعرفة عن تجارب اآلخرين مع منظمة المجتمع المحلي 
 معرفة أحد األشخاص العاملين في منظمة المجتمع المحلي 
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  العام األمن لمديرية تقديم البلغ تريد كنت إذا: " التالي السؤال على" مهم" أو" جًدا مهم" بكلمة أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة.  11 الشكل

 :"يلي مما كل أهمية مدى فما اإلكترونية،  عن الجريمة

 
الحصول على  كانوا   إذا   ما  القرار  بإتخاذ  األمر  تعلق  عندما   المختلفة  العوامل  بشأن  قلقًا  أقل  الناس  كان  يريدون 

  الذهاب   وتفضيل  المتاحة  بالخدمات   المعرفة  قلة  إلى   األرجح  على  ذلك  ويرجع.  المجتمع المحلي  منظمات من    خدماتال
 . العام األمن مديرية إلى
 

،   اختيارهن  عليها  ينطوي  التيبين العوامل  ٪  78  بمعدل(  اإلعتبارات  هذه  واحد من  لكل  أكبر   أهمية  النساء  أعطت

بتقييد أكبر عند إتخاذ القرار بطلب المساعدة من    السوريون، فقد شعر  باألردنيين  مقارنةو).  للرجال٪  69  مقارنة بـ

% لألول 83أهمية    ل (بمعد    المؤسسية  منظمات المجتمع المحلي بسبب مجموعة من العوامل الجغرافية واإلجتماعية و

للثاني).  71و   عتبارات للا  أكبر  أهمية  عاًما   17  إلى  14  من  أعمارهم  تتراوح  الذين   األشخاص  أولى   أخيًرا، و% 

% بين األشخاص بعمر 63أهمية اإلعتبارات معدل بلغت ( األعمار  جميع عبر  تدريجي  انخفاض مع ،٪)84 بمعدل(

  وما فوق). 61
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غ للشرطة أهمية العوامل المختلفة وتأثيرها بإختيار تقديم البل
عن الجريمة اإللكترونية

Very important Somewhat important

 مهم للغاية
 مهم نوعاً ما

 المسافة بين المركز األمني والمنزل 
 المركز األمني  من المواصلت سهولة
 المركز األمني  وإلى من المواصلت تكلفة

 القانونية لتقديم الشكوى عن الجريمة اإللكترونيةالرسوم 
 توفر الشرطة النسائية في حال دعت الحاجة 

 توفر التطبيق أو الموقع اإللكتروني لتقديم البلغ 
 توفر إمكانية اإلبلغ عبر الهاتف

إمكانية األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة للحصول على  
 الخدمات 
   للشرطة ا البلغممن قدمو اآلخرين  تجارب عن المعرفة
 مديرية األمن العام  في  العاملين األشخاص أحد معرفة
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 إمكانية حصول ذوي اإلحتياجات الخاصة على الخدمات 

 
 

  االحتياجات  ذويمن  ألشخاصا حصول إمكانية هو %)90(بنسبة  لمشاركين بالمسحا األكثر ِذكراً من  االعتبار كان 
  مفاجئًااألمر    هذا  كانو.  العام  األمن  مديرية  إلى  اإللكترونية   جريمةال  عن  إلبلغل  على الخدمات عند حاجتهم  الخاصة

  أكدت فقد    ، ذلك  ومع.  خاصة  حتياجات اال  ذوي  ليسوا من  المشاركين بالمسح  من  العظمى  الغالبية  أن  حيث  البداية،  في

  استطلعات  خلل  بشكل منتظم عالية درجات على تحصل األسئلة هذه مثل نأ ،NABD لجمع البيانات نبض شركة
  األشخاص   إلى  باإلضافة(  المسنين  فراداأل  أحد  لديها   العائلت  معظم  أن  هو  التفسيرات  أحد  يكون  قد.  المماثلة  الرأي
وصولهم   التي تحول دون  الجسدية  المعوقاتغيرها من  أوصعوبات في التنقل    يواجهون  الذين)  المحتملين  اإلعاقة  ذوي

 وبالتالي  -  السؤال   يصبح  األقارب،   هؤالء  احتياجات  حول  الوعي   من  مستوى  العائلت  لدى  وألنه .  للجهات المعنية
 بالنسبة لهم.  شخصيًا – االعتبار 

 

   للشرطة البالغ  ممن قدموا اآلخرين تجارب عن المعرفة

 
قال تسع وثمانون من المشاركين بالمسح، أن معرفتهم بتجارب األشخاص اآلخرين مع الشرطة أُعتبرت مهمة لدرجة  

  منظمات   مع  اآلخرين   تجربة  بمعرفة   األمر   تعلق  عندما٪  79و بنسبة    أنها قد تؤثر على عملية اإلبلغ الخاصة بهم. 
.  )لكليهما نقاط ثماني  بفارق( االعتبارات  هذه على  التركيز  من  قدر أكبر   السوريون و النساءوضع . المجتمع المحلي

 هو  الشرطة  مع  السلبية  التجارب  إلى  االستماع  أن  2020سايرون في تشرين الثاني من    أجرته  كشف بحث  وفعلياً،
  .الخصوص وجه على السوريين واللجئين الشباب بين لإلبلغ رئيسي ال رادعال

 األشخاص والخدمات وسهولة المواصالت المسافة الجغرافية بين 
 

على عملية اإلبلغ بإفادة   عامل مؤثر على أنها  ذُكرت التي (  الى مراكز الشرطة المواصلت سهولة أُعتبرت

  المستجيبين من ٪ 75 ذكرها التي% من المشاركين بالبحث). و سهولة المواصلت لمنظمات المجتمع المحلي (87

% من  80التي ذكرها . (الشرطة قرب يليه  اإلبلغ، أنماط على  يؤثر  الذي ذكًرا األكثر التالي العاملكانت  )

لم يكن  ). من المشاركين بالمسح٪ 71تم ذكرها من قبل ( منظمات المجتمع المحليمن المشاركين بالمسح) والقرب 
   .الجنسية أو  العمر  أو الجنس حسبهناك فرق يذكر 

 توفر الشرطة النسائية 
 

بالمسح،  بالمائة  وثمانون  ثلثة  قال  المشاركين  النسائية  توفر   إن  من  الشرطة    اختيارهم   في  مهم  عامل  كان  ضباط 

.  الذكور واإلناث  بين  مئوية  نقطة  12  بفارق  -  للنساء٪  89  إلى  النسبة  هذه  وإرتفعت.  اإللكترونية  الجريمة  عن  لإلبلغ

وكان هذا  ٪).  73(  إيدون  من  هم  لمن  أهمية  أقل  ولكنه  ،٪)86(  المفرق  من  للناس  خاص  بشكل  األمر مهم  هذاكان  و

ً  60-31لمن هم بين ذكره مراراً كالعامل االكثر  العامل هو  . الجنسيات بين فرق ضئيل  وكان هنالك. عاما

 

 التكاليف 
 

أ  المواصلت  تكاليف  ذُكرت أنها عامل    مقارنة )  همهم  تكان  اأنه  ٪88قال  حيث    (  لسوريينا  بين  تأثيرا  كثر على 

  جًدا  كانت مهمة  شكوىال  لتقديم  القانونية  الرسوم   بدفع  المرتبطة  التكاليف  وبشكل مشابه، فإن ٪).  75بنسبة  (  ألردنييناب

 األردنيين  أن  اإلختلف بسبب  هذا  يكون  قد  % من األردنيين.80% من السوريين و  92  نسبةل  ما  حد  إلى  مهمة  أو
ً  أكثر   . الشرطة إلى شكوى تقديمب تتعلق تكاليف توجد ال أنه يعرفون وبالتالي ،  جريمة  عن  اإلبلغ بإجراءات وعيا
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 مديرية األمن العام  في العاملين األشخاص أحد معرفة
 

  يعمل الذي األسرة أفراد  أحد يطلبون المشورة من ألشخاص قصص عدة التركيز  مجموعات  مناقشات خلل سمعنا
  المنظمات أو الشرطة  في  األفراد معرفة ظهرت  حيث  .قدًما المضي كيفية حول النصيحة على  للحصول الشرطة في

  أن  يمكن هذا أن من الرغم على  المستجيبين، من٪  79 لـ اإلبلغ أنماط على يؤثر  مهم كمتغير  أخرى مرة المجتمعية
 . لإلبلغ شرط أو كوسيلة وليس فقط، للتشاور  يكون

  

 غ عبر الهاتف أو التطبيق أو الموقع اإللكتروني تقديم البالغ إمكانية
 

  عن   المساعدة  طلب  أو  الشرطة  إبالغب  خيارال  لك يتاح  أن  المهم   من   أنه  األشخاص   من  إثنان وسبعون بالمائة   إعتبر 
  يُظهر.  تكراًرا  األقل   االعتبارات   أحد   كان  -  ارتفاعه  رغم   -  والذي  ، التطبيق  أو  اإللكتروني  موقعال  أو  الهاتف   طريق
  ومع   .بعد  عن  اإلبلغ  من  شخصيًا  الشرطة  إلبلغ استعدادً   أكثر   الناس  أن  المختلفة  المسح  أسئلة  على  الردود  في  التثليث
  أنحاء جميع  في  الذكية الهواتف واستخدام  لإلنترنت واسعة  تغطية هناك أن  حين  في ف :ضئيلً  ليس الرقم  هذا فإن  ذلك،

أنه    األردن،  يزال    اإللكترونية  الحوكمة  هياكل  من  جًدا  القليل  هنالكإال   تكنولوجيا  ومنصات  أدوات  استخدام وال 
ً منخفض المجتمع المحلي منظماتو العامة للخدمات واالتصاالت المعلومات  .للغاية ا

 
  

  ذلك،   ومع.  الرئيسية العام   األمن  مديرية  وحدات  من  شخصيًا   المساعدة  طلب  أو اإلبالغ  والنساء  الرجال  من  كل  فضَّل
  أو   اإللكترونية  الجرائم   مكافحة  وحدة  إلى  شخصيًا  الذهاب  في  رغبة  أقلكانت اإلناث المشاركات بالمسح    حين  فيف

  بالنسبة  نقاط  أربع وفارق  لألول، بالنسبة  نقاط   10 فرق  ) بالذكور المشاركين بالمسح  مقارنة إدراة حماية األسرة 
  الهواتف   تطبيقات   أو  اإللكتروني  الموقع أو الهاتف  طريق   عن   بالشرطة  لالتصال  استعدادً  أكثر  النساء  كانت   ،(لألخير
 المنخفض   قبولالو  السفر،  عند  النساء  تواجهها  التي  قيودبال  مرتبًطا  هذا  يكون  أن  المحتمل  منو.  الرجال  مقارنةً مع  الذكية 

تقديم البلغ والحصول على الخدمة   خيارات  تكون  أن  المرجح  منف  بمفردهن  الشرطة  مراكز   إلى  لنساءا  ذهابب  لمجتمعل
كان  و.  أفراد العائلة  أحدتدخل    يفضلن عدمو  ،ضي الكتمانقضيتهن    بقاءبإ  يرغبن  اللواتي  للنساء  قبوالً   أكثر  عن بعد

  باألعمار  مقارنة  تطبيقال  أو  اإللكتروني  موقعال  أو  هاتف  الستخدام استعداًد    أقل   وما فوق  عاًما  61  بعمر  األشخاص

  واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا  استخدام   انخفاض  ،أخرى  مرة   ، يعكس  مما ٪)  67  بمعدل   مقارنة ٪  51(  األخرى
 . على األرجح  العمرية الفئة هذه لدى
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 لخدمات؟ ا على  الحصول بشأن  األفراد يشعر كيف |  الشخصية المواقف 2.4
 

 الخوف من العواقب المترتبة 
سابقاً توثيق انخفاض مستوى اإلبلغ من قِبل ضحايا الجرائم من النساء التي قد تجلب العار على أنفسهن أو على  تم 

    نتائج المسح. واضحاً فييمكن رؤية هذا الخوف من العار والحكم المجتمعي وخاصة بالنسبة للنساء  21  أسرهن.

  
 

 

 
 "ألي مدى تتفق مع العبارة (العبارات) التالية"على السؤال التالي:  أتفق": النسبة المئوية للمشاركين بالمسح ممن أجابوا "أتفق بشدة" أو "12الشكل 

 
  راجع(  اإللكترونية  الجرائم  بشأن  الجيران  أحد   إلى  التحدث ب  بالراحة ٪)  51(  المشاركين بالمسح  نصف  شعر حين  فيف 

  كلتا   في  ، ذلك  ومع.  عليهم  حكم ال  دون  سيساعدهم  -  األوسع  المجتمع  أو  -  جيرانهم  أن  فقط٪  29  إعتقد  ،)2.2  القسم
 .النساء مقارنة ب  حكاماأل  إصدارأقل من  بخطر الرجال شعر  الحالتين،

 
 
 
 

 

 
)  2015سبيل المثال ، راجع مقال العربي عن األطفال الذين يتعرضون لإلساءة والذين يعانون مرتين مع ثقافة العار األردنية (على   21

The vanishing victim: criminal law and ; Warrick C., (2005),  accessible online التي يمكن الوصول إليها عبر
gender in Jordan, Law & Society Review; Neshwiwat F., (2004), Honor crimes in Jordan: Their 

treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws, Penn State International Law Review (  مقالة عن

،  accessible online، ويمكن الوصول لها عبر 2015المعاناة لمرتين من قِبل األطفال المعتدى عليهم في ظل ثقافة العار األردنية 
الضحية المتلشية:القانون الجنائي والنوع اإلجتماعي في األردن، مجلة القانون والمجتمع، وجرائم الشرف في األردن:معاملتها في ظل 

 القانون الجنائي اإلسلمي واألردني)
 
   

 

70%

32% 34%

72%

25% 24%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

My family is able to help me
without judging me if I was a

victim of cybercrime

My neighbors are able to help me
without judging me if I was a

victim of cybercrime

My community is able to help me
without judging me if I was a

victim of cybercrime

ة تصور تقديم العائلة أو الجيران أو المجتمع المساعدة لضحية الجريم
(حسب النوع اإلجتماعي)اإللكترونية بدون الحكم عليها 

Male Female

 ذكر
 أنثى

 علي في حال وقعت ضحية للجريمة اإللكترونية بوسع عائلتي مساعدتي بدون الحكم 
 بوسع جيراني مساعدتي بدون الحكم علي في حال وقعت ضحية للجريمة اإللكترونية
 بوسع مجتمعي مساعدتي بدون الحكم علي في حال وقعت ضحية للجريمة اإللكترونية

https://english.alaraby.co.uk/english/features/2015/4/26/abused-children-suffer-twice-with-jordans-culture-of-shame
https://english.alaraby.co.uk/english/features/2015/4/26/abused-children-suffer-twice-with-jordans-culture-of-shame
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 تصور الخدمات 
 

  الفاعلة   والجهات   المحلية  السلطات  أداء  عن  إيجابي  تصور  المشاركين بالمسح  من  وسبعون بالمائة  واحدكان لدى  

 للنساء، ٪  71(  الذكور واإلناث  وبين  ،٪)70(   للشباب  بالنسبة  نسبيًا  ضئيل  فرق  هناككان     22 .حليالم  المجتمع  في

 ).للسوريين٪ 69 لألردنيين،٪ 72( الجنسية حسبأو  ،) للرجال٪ 72

 
 

 الخالدية  في  األعلىهي    حليالم  المجتمع  في  الفاعلة  والجهات  المحلية  السلطات  أداء  عن  اإليجابية  تصوراتال  كانت

 ،٪)73(  نزال  حيثم    ،٪)77(  إيدون  يليها  و  ،)من المشاركين بالمسح كان لديهم تصور إيجابي بهذا الخصوص  83٪(

 ٪). 69( الشمالي والهاشمي٪) 71( المفرقو٪)  72( الرمثاو
 

 
 اإلبلغ إجراءاتب دراية على أنت  مدى أي إلى: "التالي  السؤال  على" مألوف" أو" جًدا مألوف" بـ أجابوا للمشاركين بالمسح ممن المئوية النسبة  .13الشكل

 ." (FPD) األسرةأو إدارة حماية ) CCU( مكافحة الجريمة اإللكترونية وحدة إلى شكوى تقديم/  إلكترونية الجريمة عن

 
 

  دراية  أقل و  ،)بهمعلى دراية    اكانو  ٪ 76(  تقديم البلغات إلدارة حماية األسرة، بنسبة  بإجراءات  دراية  أكثر   الناس كان  

البلغات   تقديم  الحوادث  بإجراءات  بنسبةاإللكترونية  الجرائم  مكافحة   وحدةلعن  إدراة حماية    أن   ورأوا٪).  67(  ، 

 الزمنية المدة طول أن  األشخاص من٪ 97 قال حيث  ،  مهًما أمًرا  هذا يعد  ٪).76( بنسبة استجابة  األكثر هي األسرة
  وفي   ال.  أم  الخدمات  على  الحصول  سيتم  كان  إذا  مافي  إتخاذ القرار ب  مهم  عامل  إلكمال اإلجراءات كانت  المستغرقة

  23.أهمية األكثر  هو العامل  هذاأن  ِذكر تمت  ، المؤسسة " طرح السؤال المفتوح عن "مدى إستجابة إطار 

 

 
 عن لإلبلغ التالية الخيارات عن سمعت أو تعرف هل"  السابق السؤال على" نعم" بـ أجابوا  الذين  األشخاص على السؤال هذا طرح تم  22

 "بشأنها المساعدة طلب أو إلكترونية الجريمة
 مجتمعة" جدا  مهم" و" مهم" بـ  الردود   23

76%

67%

74%

70%

60%

65%

70%

75%

80%

Family Protection Department Cybercrime Unit

طية مستوى المعرفة والتصور لمدى إستجابة الوحد الُشرَ 

Familiarity with unit Perception unit is responsive

 إدراة حماية األسرة
 وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية

 
 المعرفة بالوحدة

 لإلدارة ذات تصور اإلستجابة الجيدة للوحدة أو 
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 بالنسبة التالية الخصائص أهمية مدى ما: "على السؤال التالي " ما حد إلى مهم" أو"  جًدا مهم" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة.  14 الشكل

 "  جريمة الكترونية عن العام األمن مديرية تريد إبلغ كنت إذا لك

 
عند اإلبلغ عن   مهمة  خاصية  هي  ومعلوماتهم  هويتهم  سرية  أن   بالمسح  المشاركين  من  بالمائة  وتسعون  ثمانية  شعر 

 المواقع   أو  الجنسيات   بين  طفيفة  اختلفات  كلهنا  كانتو  24.المحلي   المجتمعلمنظمات    أو   لشرطةجريمة اإللكترونية للا
 والمجتمع  الجيران   الصادر من  حكمالب  المتعلق  قلقال  تفهم  مع األمر    هذا  قراءة  نبغييو.  األعمار   أو  النوع اإلجتماعي   أو

الذي ممكن أن يلحق بضحية الجريمة    القائم على النوع اإلجتماعي   الثانوي  العنف  بخصوصوالقلق    ، )2.4  القسم   راجع(

 ) 1.2 القسم راجع( اإللكترونية
 

  االستجابة   ذكر   تم.  ذكرها  يسبق  لم  لهم  بالنسبة  أهمية  ذات  أخرى  عوامل  ذكر   المشاركين بالمسح   من  طُلب   أخيًرا،و 

  أخذ الحق   »  ويليه  )    %18(  الموقف  حل  يليها  ، المشاركين بالمسح  من ٪  20  لـ   الرئيسي  العامل   باعتبارها  السريعة

 ٪). 13بنسبة  ( «
 

 اإللكترونية؟  للجريمة ضحايا وقوعهم  حال  في الناس سيفعل ماذا | السلوك  2.5
 

 اإللكترونية لجرائم لضحية  وقعواما الذي فعله الناس عندما 
 

 
 
 

 اإللكترونية  للجرائم  ضحية  وقعوا  قد  –  أسرتهم   أفراد   أحد   أما هم أوأن    –  األشخاصبالمائة من    تسعة وثلثونأفاد  

يفعل أنهم  ٪)  29(الثلث  قال    بينما  الشرطة،  إلى  قد ذهبوا  بأنهمو من  بالمائة    عشر   اثنافي حين ان  و.  شيء  أي  والم 

الى  (  المشكلة  هذه  عن  أسرهم  أبلغواأنهم    قالو    الضحايا المشاركين  منو).  15  الشكلانظر  فقد  بين    قمن   بالمسح، 
  والرجال  الفتيان من أكبر  عدد  وأفاد الجريمة.  عن  األسرةالشرطة أو  بإبلغ والرجال الفتيان من أكثر  والنساء الفتيات

 .والنساء بالفتيات مقارنة بعدم قيامهم بأي شيئ
 
 

 
 مجتمعة" جدا  مهم" و" مهم" بـ  الردود   24

98%
95%

97%
94%

84%

80%

90%

100%

Confidentiality of
Identity /

Information

My knowledge of
their processes

The length of time of
their procedures

Physical availability
(close to me,

available at all times)

Remote availability
(over the phone or

other online means)

العوامل المهمة لألشخاص الذين يفكرون بإبلغ الشرطة عن الجريمة 
اإللكترونية   سرية هويتهم / معلوماتهم

 معرفة الشخص باإلجراءات لدى الجهة األمنية
 طول المدة الزمنية التي تستغرقها اإلجراءات 

 التوفر الفعلي (قريبين مني ومتاحين بكل األوقات)
 التوفر عن بعد (عبر الهاتف أو وسيلة الكترونية أُخرى)  
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 . اإللكترونية  للجرائم ضحية أسرتهم أفراد  أحد أو  هم وقعوا عندما فعلوه ما شاركوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة  15 الشكل

 

 ؟ الفاعلة الجهات  من مجموعة إلى اإللكترونية الجرائم  عن لإلبالغ  الناس استعداد   مدى ما
 

 
 أسرتك أفراد أو أنت وقعت إذا: "التالي لسؤالكإجابة على ا" ونمستعد أو" تماًما مستعدون بأنهم أفادوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة. 16 الشكل

 : " من المساعدة اطلب أو/  عنها لإلبلغ استعدادك مدى فما إلكترونية،  لجريمة ضحية
 

39%

12%

29%

20%

والذين وقعوا ضحية 113خيارات إستجابة المشاركين بالمسح البالغ عددهم 
للجريمة اإللكترونية

Reported to the police

Reported to a family
member

Did not do anything

Other

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

تلفة إستعداد الناس لإلبلغ عن الجريمة إلى مجموعة من الجهات الفاعلة المخ
(بناًء على النوع اإلجتماعي)

Average Male Female

 الشرطةأبلغوا 
 أبلغوا أحد أفراد األسرة 

 لم يفعلوا أي شيء
 غيرها

 بشكل شخصي –األمن العام: وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية 
عبر الهاتف / الموقع اإللكتروني /  –األمن العام: وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية 

 الهاتفي التطبيق
 بشكل شخصي  –األمن العام: إدارة حماية األسرة 
 الهاتفي  عبر الهاتف / الموقع اإللكتروني / التطبيق –األمن العام: إدارة حماية األسرة 

 النوع اإلجتماعيأحد أفراد األسرة من نفس 
 اآلخر  النوع اإلجتماعيأحد أفراد األسرة من 

 أحد أفراد األسرة خارج بيت األسرة
 العشيرة
 الجيران

 قادة المجتمع 
 المتوسط  منظمات المجتمع المحلي

 ذكر
 أنثى 

 المعدل 



sirenassociates.com 
Expanding the Protection Space - Project Baseline Report 

 

30     

 

Siren Associates | Jordan 

 

الجرائم    وحدة  إلى  مشكلة  عن  لإلبلغ  استعداد  على  سيكونون  إنهم  األشخاص  من  بالمائة  وثمانون  ستة  قال مكافحة 
  بالمائة   وسبعون  ثلثة  قالفي حين    .إلكترونية  لجريمة  ضحية  األسرة  أفراد   أحد  أو  هم  كانوا  إذا  شخصيًا  اإللكترونية

بشكل   شخصيًا اإلبلغلقد فّضل الناس  و .شخصيًا إلدارة حماية األسرةالبلغ  لتقديم استعدادسيكونون على  على أنهم
  النساء   أن  من   الرغم  على  ،)  التطبيقات  أحد  أو  اإللكتروني   موقعال  أو  الهاتف  عبر (  بُعد  عن  اإلبلغ  من  بدالً   ،واضح
 . بُعد عن اإلبلغ خيارات الستخدام  الرجال من استعدادً  أكثر كن  

 
م أبلغو  القسم أعله والذين أفادوا بأنهفي    من المشاركين بالمسح    ٪  39الـ    من  بكثير   أعلى  الرقم  هذا  أن  الواضح  من

ثلث األشخاص    ما يقارب    . وقال للجريمة اإللكترونية  فعلية  وقعوا هم أو أحد أفراد أسرتهم كضحاياالشرطة عندما  

 .استقصاءالمزيد من  يستحقإال أنه  ،اقضالتن هذا سبب  خلل المسح  من يتضح لم. ) أنهم لم يفعلوا شيئاً 29٪(

 
 وترتفع.  اإللكترونية  الجريمة  عن   األسرة  أفراد   أحد   إلبلغ   نمستعدوأنهم    األشخاص  من   بالمائة  وثمانون  واحد  قال 

  أفراد   أحد  إبلغ  الجنسين  كل  ويفضل  ).والرجال  لفتيانبين ا٪  76  مقابل(  والنساء  الفتيات  بين٪  86  إلى  النسبة  هذه
  سوف   الذين  األشخاص  عن  يسأل  محدد  بسؤال  هذا  مقارنة  يجب  ذلك،  ومع  .اإلناث  األسرة  أفراد  عنالذكور   األسرة

   يلجأون   سوف  النساء  من٪  36  و  الرجال  من  فقط٪  10:  اإلنترنت  عبر   الجنسي  للتحرش  ضحايا  وقعوا  إذا  إليهم  يلجأون
  تقييمهم  أثناء  لألشخاص  جًدا  مهًما  اعتبارً   يمثل  اإللكترونية  الجريمة  نوع  أن  الواضح  من  .الحالة  هذهب  عائلتهم  إلى

 . لخياراتهم

 
  ،  يلجأون  سوف  منل  حول  عليهم  االفتراضي  السؤال  التي قدمها األشخاص عند طرح  جالنتائ  أن  أخرى  مرة  ويتضح

ً   األشخاص  فعله  ما  عما  بإحصاءات  وبمقارنته  أبلغ بحيث  :  ملحوظ  بشكل  تختلف  اإلنترنت،  جرائم  مواجهة  عند  حقا

 ضحية لها.  اآلخرين أحد أفراد العائلة أو وقعوا هم عندما اإللكترونية الجريمة عنعائلتهم   األشخاص من فقط٪ 12

 
  أو  المجتمع  قادة  من المساعدة  لطلب   استعداد على كانوا  الناس  من  نسبيًا  منخفضة أعدادً   فإن ، المقارنة سبيل  وعلى

 بقادة  ثقة  أكثر  سنًا   األكبر  األجيال   كانت  حيث   العمر،   وفقًا  طفيفة  اختلفات   هناك  كانت   ذلك،  ومع  . العشيرة  أو   الجيران 
 .والمجتمع العشائر 

 
  

  أكثر  كانوا  الذين  ، من السوريين  اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  وحدة  مساعدة  لطلب استعداًد    أكثر   األردنيونكان  حيث  

 40  إلى  31  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  بالمسح  المشاركون  كانو.  إدارة حماية األسرةمن    مساعدةال  لطلب  استعدادً 
ً   العمرية،  الفئات  جميع  بين   من  بالجريمة   العام   األمن   مديرية  إلبلغ   استعدادً   األكثر  هم  عاًما   تتراوح   الذين  بأولئك  مقارتنا

 .العمرية الفئات جميع بين استعدادً  األقل كانوا والذين ،ما فوق أو عاًما 61 بين أعمارهم
 

  أفراد  من المساعدة لطلب  استعدادً  األكثر هم عاًما  17 إلى 14 بين أعمارهم تتراوح الذين المشاركون بالمسح كان و 

  األكثر   هم  50إلى    41  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المشاركين بالمسح  كان  حين  في  ؛النوع اإلجتماعي  نفس  من  األسرة
  بالمسح   المشاركين   كان   الفئتين،  لكل   بالنسبة  . اآلخر   النوع اإلجتماعي   من   األسرة   أفراد   من   المساعدة  لطلب   استعدادً 

 .المساعدة لطلب  استعداًدا األقل  هم فوق وما عاًما 61 أعمارهم تبلغ الذين

 
للحصول على    يسعون  سوف أخرى  كيانات  أو  خيارات  هناك  كانت  إذا  ما  تحديد من المشاركين بالمسح أيضاً    طُلب  كما

 . أصدقائهم  من  مساعدةال  كانوا ليفضلون طلب  أنهم  المشاركين بالمسح  من٪  73.8عندها أفاد  و  .مساعدتها ولم يتم ذكرها
 

 المجتمعي التماسك تصورات 3.0 

  أفاد  حينها  .االجتماعي  التواصل  منصات  على  شهدوه  الذي  واالحترام  التفهم  مستوى  تقييم  بالمسح  المشاركين  من  طُلب 

  مجتمعات  بين واالحترام التفهم من توسطةم إلى  عالية مستويات عن المشاركين بالمسح٪) 77( أرباع ثلثة من أكثر 
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٪).  74( نزال  حي   في واألدنى  ، ٪)87( إيدون في  التجمعات  جميع بين التفهم من  مستوى أعلى حيث كان . اإلنترنت

من  ٪  77(  المشاركات بالمسح  باإلناث  مقارنة  التفهم  من  قليلً   أعلى  بمستوى  الذكور من    بالمسحالمشاركون    وشعر 

المرتفعة والمتوسطة  والنساء  لفتياتمن ا٪  76  والرجال و  لفتيانا بالمستويات    ن السوريي  أفاد األكثر منو).  أفادوا 

  الذين   األشخاص  بين  التفهم  من  مستوى  أعلى  كان و٪).  74(  األردنيينب  مقارنة  التفهم  من  أعلى  بمستوى٪)  84(

بينما لوِحظ  ٪)82(  عاًما  50إلى  41  بين  أعمارهم  تتراوح   عاًما   60إلى  51    بين  أعمارهم  تتراوح  لمن  األدنى، 

)68.(٪ 
 

أردنيين   مشاركين  من  سِمع فريق سايرون  2020 من عام  الثاني  تشرين  شهر   في  التركيز   مجموعات  مناقشات  خلل 
 أصول  من  واألردنيين  الشرقية  الضفة  في  العشائرية  العائلت  بين  أو  مختلفة،ال  العشائر   من  الناس  بين  السلوك  أن  ،

الناس والءهم   التواصل، حيث يُظهر   منصات  الجداالت علىعند اندالع    اإلنترنت  عبر   يُعب ر عنه  أن  يمكن  فلسطينية،
  مدعوًما   ،بهذا الشأن  القلق  من  مستوى   هناك  كانو.  على وسائل التواصل اإلجتماعي  قدم  كرة  فريقل  أو  سياسية  لشخصية

  من   آخرين  أفراد   جذب ت  ممكن أن التي من ال  جسدية مشاجرات لادى الى الوصول  بأن االمر    رواية قصصاالستشهاد بب
  بين  واالحترام  التفهم مستويات تصور المشاركين بالمسح من األردنين بأن وراء  األسباب  أحد  هذا  يكون قد ف. العشائر 

 متدنية. اإلنترنت مجتمعات
 

بالمسح  ُسئل   كانتو.  االجتماعي  التواصل  منصات  على  واجهوها  ربما  التي  االحترام   عدم  أشكال  عن  المشاركون 

 ٪).15( واإلنتقاد والتنمر  ،٪)24( اللفظية واإلساءة ،٪)28( اآلخر  تقبل عدمب األهم منها هي المتعلقة الثلثة
 

 
) العبارات(  العبارة  مع  تتفق   مدى  أي  إلى: "التالي  السؤال  على"  يتفقون"  أو"  بشدة  يتفقون"  إنهم   قالوا   الذين  للمشاركين بالمسح  المئوية  النسبة.  17  الشكل 
 :"التالية
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People from other
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مستويات التواصل داخل األسرة وداخل المجتمع

Jordanian Syrian

 أردنيون 
 سوريون 

 يتقبل مجتمعي األشخاص من الجنسيات االُخرى
 يتواصل مجتمعي جيداً مع األشخاص من الجنسيات األُخرى

 مخاوفهم بشأنبإنفتاح  يعبروايمكن لألشخاص من الجنسيات األُخرى في مجتمعي أن 
الجنسيات األُخرى في مجتمعي أن يحصلوا على الخدمة المتساوية من قنوات دعم مكافحة الجريمة  يمكن لألشخاص من 

 اإللكترونية مثلي 
 يمكن لألشخاص من الجنسيات األُخرى في مجتمعي أن يطلبوا مساعدة مجتمعي إذا إحتاجوا لها 

ي بدون أي خوف من التحيز أو  يمكن لألشخاص من الجنسيات األُخرى في مجتمعي أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيع
 التمييز بناًء على جنسيتهم
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المتعلق بقدرة األشخاص من   هو سجل مؤشر  أدنى  كان قياسها،  تم التي االجتماعي  التماسك مؤشرات  بين من

  بالمائة وسبعون اثنان وافق في حين). 17الشكل انظر الى مخاوفهم ( بشأن بإنفتاح التعبير  الجنسيات المختلفة على

  عن التعبير  يمكنهم مجتمعهم  داخل مختلفة خلفيات  من األشخاص أن  على األردنيين من٪ 68 و السوريين من
 وتستضيف .نزال  وحي الشمالي الهاشمي منطقتي سكان بين المقياس لهذا النتائج أدنى  سجلتقد  .بحرية مخاوفهم
 والعراقيين واليمنيين السودانيين تشمل المتنوعة الجنسيات   من  مجموعة عمان في المنطقتان هاتان

  أنه وعلى الرغم من ذلك لوحظ  للهتمام المثير  وكان من . والسوريين األردنيين المقيمين إلى باإلضافةوالفلسطينيين،
يمكن لألشخاص من الجنسيات األُخرى في   " العبارة على بشدة وافقوا المناطق نفس من  ن بالمسحأن المشاركي

  من الكبير  لعدد نتيجة ل األمر  هذا يكون قدو  بنفس الوقت. " حتاجوا لهامجتمعي أن يطلبوا مساعدة مجتمعي إذا إ
 .المواقع هذه في العاملين الخدمة مقدمي

 
 

  الخلفيات  نفس  إلى  ينتمون  منهم   العديد  فإن   السوريين،  اللجئين  من   كبيرة  أعدادً   يستضيفان  والرمثا  المفرق   أن  حين   فيو
وجاء   .المضيف المجتمعب اللجئين علقة  على هذا بوضوح يؤثر و. األردنيين مضيفيهم كما هو الحال لدى العشائرية

بها    العيش  والمهاجرون   اللجئون   يختار   حيث  نزال،   وحي   الشمالي   هاشمي كال  الحضرية  المناطقهذا على عكس  

 .األول المقام في اقتصادية ألسباب
  
 

 

 المعلومات  بمصادر الثقة 4.0

  جدارة   المحلية  واألخبار  للمعلومات  مصادر  أكثر أنهما على  -  كبير   حد  إلى -  والحكومة  العام األمن مديرية   إلى  يُنظر
رأى تسعون بالمائة من المشاركين  (  والمواقع  واألنواع اإلجتماعية  والجنسيات   العمرية  الفئات  لجميعبالنسبة    بالثقة

عن   ء  من المشاركين بالمسح نفس الشي  ٪ 86  بينما قال  "،   للغاية  ثوقةوموثوقة" أو "م"ن العام  مبالمسح أن مديرية األ

التي عقدت من قبل سايرون    التركيز  مجموعة  مناقشات  نتائجمع    األمر   هذا  يتوافقو    . )18الشكل  انظر الى  الحكومة) (

 . 2020 من عام تشرين الثاني شهر  فيلنفس المواقع 
 

من  ٪  58  بـ   مقارنةمنهن قلن أنه موثوق،  ٪  72(   للمعلومات  موثوق  مصدر  أكثر  ثاني  هو  التلفاز   أن   النساء   وجدت
بعد مديرية األمن العام    بالدرجة الثانية  موثوقية  األكثرالمصدر    هي  العشائرية   الشخصيات  أن  الرجال  وجد   . )لرجالا

 ). لنساءمن ا٪ 62 بـ مقارنةرأوا أنها موثوقة، من الرجال  ٪ 66( والحكومة 

 
  أكثر  أنها  على  إليها  نظريُ   كانو  ،٪)70(  المفرق  في   الدرجات  أعلى   العشائرية  الشخصياتب  الثقة  سجلت في حين  

  السوريون   ثقوو٪).  54(  بنسبة  السوريين  بين  مقارنة لما هو )  انها موثوقة  ٪67قال  (  ، حيثاألردنيين  بين  موثوقية

  أولئك  قبل  من   ثقة  األقل هي  و  ، ٪)55(  بنسبة  األردنيين  من   أكثر ٪)  62(  بنسبة  المحلي   المجتمع  منظمات  إعلناتب

  ، ٪)30(  بنسبة  المحلي   المجتمع  بممثلي  األشخاص  نصف  من   أقل   ووثق٪).  41(  عاما وما فوق  61  بعمر   الذين

  بنسبة  اإلنترنت  عبر   األنباء  ووكاالت  ،٪)40(  بنسبة  االجتماعي  التواصل  وسائل  وصفحات  ،٪)39(  بنسبة  والصحف

  مقارنة ٪  72(  الخالدية   في   بكثير   أعلى   نسب   المحليون  الدينيون  الممثلون  سجل و).  كمصادر موثوقة للمعلومات  45٪(

 ٪).55 بمتوسط
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للحصول على    بالنسبة لك   "ما مدى موثوقية ما يلي. النسبة المئوية للمستجيبين الذين أجابوا بـ "موثوق للغاية" أو "موثوق" على السؤال التالي:  18الشكل   

 ؟"المحلية المعلوماتاألخبار أو 
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(تماعيحسب النوع اإلج)تصورات مصادراألخبار والمعلومات الجديرة بالثقة 

Male Female

 ذكر
 أنثى
 التلفاز

 صحف ال
 المحطات االذاعية

 الممثلون/الموظفون الدينينون المحليون
 وسائط اإلنترنت (وكاالت األنباء) 

التواصل  وسائط اإلنترنت (صفحات 
 اإلجتماعي)

 ممثلو المجتمع المحلي 
 الشخصيات العشائرية 

 اإلعلنات الرسمية (مديرية األمن العام) 
 اإلعلنات الرسمية (الحكومة)

 إعلنات منظمات المجتمع المحلي 
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 1الملحق 
 

 
 أن يمكن اإللكترونية الجرائم أن  تعتقد هل: "السؤال على" نعم " بـ أجابوا الذين النوع اإلجتماعي،   حسب للمشاركين بالمسح،  المئوية النسبة.  19 الشكل

 " يلي؟ مما أيًا) أسرتك ألفراد أو لك( تسبب

 
  أو لك( تسبب أن يمكن اإللكترونية  الجرائم  أن تعتقد هل: "السؤال على" نعم" بـ أجابوا الذين الجنسية،   حسب بالمسح،  للمشاركين المئوية النسبة.  20 الشكل
 "يلي؟ مما أيًا) أسرتك ألفراد
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وي المتمثل التصور إلحتمالية تعرض ضحايا الجريمة اإللكترونية لألذى الثان
(  حسب النوع اإلجتماعي)بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي 
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وي المتمثل التصور إلحتمالية تعرض ضحايا الجريمة اإللكترونية لألذى الثان
(حسب الجنسية)بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي 

Jordanian Syrian

 ذكر
 أنثى 

 العنف الجسدي 
 العنف اللفظي
 العنف النفسي 

 اإلقتصادي -جتماعيالعنف اإل
 العنف األسري 
 التحرش الجنسي

 اإلساءة للسمعة األذى أو 

 أردنيون
 سوريون

 العنف الجسدي 
 العنف اللفظي
 العنف النفسي 

 اإلقتصادي -جتماعيالعنف اإل
 العنف األسري 
 التحرش الجنسي

 اإلساءة للسمعة األذى أو 
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  تسبب أن يمكن اإللكترونية  الجرائم  أن تعتقد هل: "السؤال على" نعم" بـ أجابوا  الذين الفئة العمرية،   حسب بالمسح،  للمشاركين المئوية النسبة.  21 الشكل

 "يلي؟ مما أيًا) أسرتك ألفراد أو لك(
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وي المتمثل التصور إلحتمالية تعرض ضحايا الجريمة اإللكترونية لألذى الثان
(حسب الفئة العمرية)بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي 
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 العنف الجسدي 
 العنف اللفظي

 النفسي العنف 
 اإلقتصادي -جتماعيالعنف اإل

 العنف األسري 
 التحرش الجنسي

 اإلساءة للسمعة األذى أو 
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  أو لك( تسبب أن يمكن اإللكترونية  الجرائم  أن تعتقد هل: "السؤال  على" نعم" بـ أجابوا  الذين  ، حسب الموقع  بالمسح،  للمشاركين المئوية النسبة. 22الشكل 
 "يلي؟ مما أيًا) أسرتك ألفراد
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65%

ثل التصور إلحتمالية تعرض ضحايا الجريمة اإللكترونية لألذى الثانوي المتم
(حسب الموقع)بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي 

Eidoun Al Ramtha Al Mafraq

Al Khaldeya Hashmi Al Shamali Hai Nazzal

 إيدون 
 الرمثا
 المفرق
 الخالدية

 الهاشمي الشمالي 
 حي نزال

 العنف الجسدي 
 العنف اللفظي
 العنف النفسي 

 اإلقتصادي -جتماعيالعنف اإل
 العنف األسري 
 التحرش الجنسي

 اإلساءة للسمعة األذى أو 
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 يلي بالنسبة لك ما موثوقية مدى ما: "التالي السؤال على" موثوق" أو" للغاية موثوق" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة  .23 الشكل

 "المحلية؟ المعلومات أو األخبار على للحصول
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(حسب الجنسية)تصورات مصادراألخبار والمعلومات الجديرة بالثقة 

Jordanian Syrian

 أردنيون 
 سوريون 
 التلفاز

 صحف  ال
 حطات االذاعية الم

 المحليون الدينينون الموظفون/الممثلون
 ) األنباء وكاالت( اإلنترنت وسائط
 ) اإلجتماعي التواصل صفحات( اإلنترنت وسائط
 المحلي  المجتمع ممثلو

 العشائرية  الشخصيات
 ) العام األمن مديرية( الرسمية اإلعلنات
 )الحكومة( الرسمية اإلعلنات
 المحلي   المجتمع منظمات إعلنات
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  القلق مستوى هو ما: الرقمي األمان: " التالي السؤال على"  ما حد  إلى قلق" أو" للغاية  قلق" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة  :24الشكل 
 :"يلي بخصوص ما  به تشعر الذي
 

 
  القلق مستوى هو ما: الرقمي األمان: " التالي السؤال على"  ما حد  إلى قلق" أو" للغاية  قلق" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة  :25 الشكل
 :"يلي بخصوص ما  به تشعر الذي
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ئة حسب الف)تصور أمان أفراد األسرة بمختلف األنشطة على اإلنترنت 
(العمرية
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سب ح)تصور أمان أفراد األسرة بمختلف األنشطة على اإلنترنت 
(الموقع

Your family members browsing the internet

Your family members watching videos online

Your family members browsing social media

Your family members purchasing products online

Your family sharing videos or photos of themselves online

 
 تصفح أفراد أسرتك لإلنترنت 

 فيديوهات على اإلنترنت للمشاهدة أفراد أسرتك 
 تصفح أفراد أسرتك لوسائل التواصل اإلجتماعي

 شراء أفراد أسرتك للمنتجات عبر اإلنترنت 
 مشاركة أفراد أسرتك لصورهم وفيديوهاتهم على اإلنترنت 

 

 إيدون 
 الرمثا
 المفرق
 الخالدية

 الهاشمي الشمالي 
 حي نزال

 تصفح أفراد أسرتك لإلنترنت 
 فيديوهات على اإلنترنت للمشاهدة أفراد أسرتك 

 تصفح أفراد أسرتك لوسائل التواصل اإلجتماعي
 شراء أفراد أسرتك للمنتجات عبر اإلنترنت 

   مشاركة أفراد أسرتك لصورهم وفيديوهاتهم على اإلنترنت
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  على شخصيًا آمن أنك تعتقد هل") 1: التالية األسئلة على رًدا" آمنون" أو" جًدا آمنون" بأنهم يشعرون الذين حللمشاركين بالمس المئوية النسبة. 26 الشكل

)  اآلخر اإلجتماعي النوع من( أسرتك أفراد أن تعتقد هل) 3 اإلنترنت؟ على آمنين) اإلجتماعي النوع نفس من( أسرتك أفراد أن تعتقد هل) 2 ؟"اإلنترنت؟ 
 اإلنترنت  على آمنين

 
  على شخصيًا آمن أنك تعتقد هل") 1: التالية األسئلة على رًدا" آمنون" أو" جًدا آمنون" بأنهم يشعرون الذين حللمشاركين بالمس المئوية النسبة.  27 الشكل

)  اآلخر اإلجتماعي النوع من( أسرتك أفراد أن تعتقد هل) 3 اإلنترنت؟ على آمنين) اإلجتماعي النوع نفس من( أسرتك أفراد أن تعتقد هل) 2 ؟"اإلنترنت؟ 
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67% 66% 66% 65%
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49%
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53%
56%

70% 68%
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(ريةحسب الفئة العم)تصورات األمان الشخصي واألُسري على اإلنترنت 

Do you think you are personally safe online?

Do you think your family members (of the same gender) are safe online?

Do you think your family members (of the opposite gender) are safe online?

64% 65%

59%

72% 71%
69%

63%

55% 55%

62%

57% 57%

64%

58% 59%

65%
63%

60%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

Eidoun Al Ramtha Al Mafraq Al Khaldeya Hashmi Al
Shamali

Hai Nazzal

(حسب الموقع)تصورات األمان الشخصي واألُسري على اإلنترنت 

Do you think you are personally safe online?

Do you think your family members (of the same gender) are safe online?

Do you think your family members (of the opposite gender) are safe online?

 هل تعتقد أنك آمن شخصياً على اإلنترنت؟ 
 ن على اإلنترنت؟ اإلجتماعي) آمنوتك (من نفس النوع هل تعتقد أن أفراد أسر

 ن على اإلنترنت؟ (من النوع اإلجتماعي اآلخر) آمنو هل تعتقد أن أفراد أسرتك

 إيدون 
 الرمثا
 المفرق
 الخالدية
 الشمالي  الهاشمي

 نزال حي
 اإلنترنت؟ هل تعتقد أنك آمن شخصياً على 

 ن على اإلنترنت؟ تك (من نفس النوع اإلجتماعي) آمنوهل تعتقد أن أفراد أسر
 ن على اإلنترنت؟ (من النوع اإلجتماعي اآلخر) آمنو هل تعتقد أن أفراد أسرتك
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  اإلنترنت على آمنين

 
  هو ما: الرقمي األمان: "التالي  السؤال على" ما حد إلى قلق" أو" للغاية قلق" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح، حسب الموقع،  المئوية النسبة.  28الشكل
 :" حيال ما يلي به تشعر الذي  القلق مستوى

 

 

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Browsing the
internet

Playing online
games

Watching
videos online

Browsing
social media

Purchasing
products

online

Meeting new
people online

Sharing videos
or photos of

yourself online

حسب )نت مستويات القلق بشأن األمان الشخصي بمختلف األنشطة على اإلنتر
(الموقع

Eidoun Al Ramtha Al Mafraq

Al Khaldeya Hashmi Al Shamali Hai Nazzal

 إيدون 
 الرمثا
 المفرق
 الخالدية
 الشمالي  الهاشمي

 نزال حي
 اإلنترنت  تصفح
 األنترنت  ألعاب
 األنترنت  على الفيديو مشاهدة
 اإلجتماعي  التواصل وسائل تصفح
 األنترنت  على المنتجات شراء
 األنترنت  على الجدد باألشخاص اإللتقاء
 األنترنت  على الشخصب الخاصة والفيديوهات الصور مشاركة
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 لإلبلغ التالية الخيارات عن سمعت أو تعرف هل" :التالي السؤال على" مألوًفا يبدو" أو" نعم" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة.  29الشكل
 " بشأنها؟ المساعدة طلب أو اإلكترونية الجريمة عن

 

 
 لإلبلغ التالية الخيارات عن سمعت أو  تعرف هل" :التالي السؤال على" مألوًفا يبدو" أو" نعم" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة.  30 الشكل
 "بشأنها؟ المساعدة طلب أو اإللكترونية جريمةال عن

 
 

69% 69%

73%

68%

60%

67%

70%

79%

73%

67%

70%

76%

50%

60%

70%

80%

90%

Eidoun Al Ramtha Al Mafraq Al Khaldeya Hashmi Al
Shamali

Hai Nazzal

نية الواقعة المعرفة بالوحد الُشرطية التي تتعامل مع ضحايا الجرائم اإللكترو
(حسب الموقع)بين األفراد 

FPD CCU

53%

69% 67%

72%

56%
59%

70%

79%

72%
76%

64%

58%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

14 - 17 18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61+

نية الواقعة المعرفة بالوحد الُشرطية التي تتعامل مع ضحايا الجرائم اإللكترو
(حسب الفئة العمرية)بين األفراد 

FPD CCU

 إدراة حماية األسرة 
 وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية 

 إيدون 
 الرمثا
 المفرق
 الخالدية
 الشمالي  الهاشمي

 نزال حي

 إدراة حماية األسرة 
 لكترونية مكافحة الجرائم اإلوحدة 
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  عن لإلبلغ التالية بالخيارات سمعت أو  تعلم هل: "السؤال على رًدا" مألوًفا يبدو" أو" نعم" بـ أجابوا الذين  للمشاركين بالمسح المئوية النسبة .31 الشكل 

 )"رسمية غيرال خياراتال ( بشأنها المساعدة التماس أو اإللكترونية الجريمة

 

 
  عن لإلبلغ التالية بالخيارات سمعت أو  تعلم هل": السؤال على رًدا" مألوًفا يبدو" أو" نعم" بـ أجابوا الذين للمشاركين بالمسح المئوية النسبة  .32 الشكل

 )" رسمية غير خيارات( بشأنها المساعدة إللتماس  أو اإللكترونية جريمةال
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ة مستوى المعرفة بخدمات الحماية الغير رسمية المقدمة لضحايا الجريم
حسب )ي اإللكترونية والقضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماع

(الموقع

Refer the cybercrime case to the police

Counselling through a CBO

Psycho-social support through CBOs

Legal assistance through CBOs

Mediation with the family or community through CBOs

Awareness session on cybercrime prevention through CBOs

40%

11% 14% 13% 11%
19%

29%

9%
17% 16% 12%

20%
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Refer the
cybercrime case

to the police

Counselling
through a CBO

Psycho-social
support through

CBOs

Legal assistance
through CBOs

Mediation with
the family or
community

through CBOs

Awareness
session on
cybercrime
prevention

through CBOs

ة مستوى المعرفة بخدمات الحماية الغير رسمية المقدمة لضحايا الجريم
حسب )ي اإللكترونية والقضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماع

(الجنسية

Jordanian Syrian

 إيدون
 الرمثا 
 المفرق
 الخالدية
 الشمالي  الهاشمي

 نزال حي
 جريمة اإللكترونية إلى الشرطةلاقضية  إحالة

 اإلستشارة من خلل أحد منظمات المجتمع المحلي 
 اإلجتماعي من خلل منظمات المجتمع المحلي -الدعم النفسي

  وأالعائلة  معالوساطة من خلل منظمات المجتمع المحلي المساعدة القانونيةالحصول على 

ة  ممن الجري يةالوقاعن جلسات التوعية من خلل منظمات المجتمع المحلي  المجتمع

 من خلل منظمات المجتمع المحلي اإللكترونية 

 أردنيون
 سوريون
 الشرطة  إلى اإللكترونية الجريمة قضية إحالة

 المحلي  المجتمع منظمات أحد  خلل من اإلستشارة
 المحلي  المجتمع منظمات خلل من اإلجتماعي-النفسي الدعم

 المحلي المجتمع منظمات خلل من القانونية المساعدةالحصول على 
 المحلي المجتمع منظمات خلل  من المجتمع أو العائلة مع الوساطة
 المحلي المجتمع منظمات خلل من اإللكترونية ةمالجري من ةالوقاي  عن التوعية جلسات
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 ضحية أسرتك أفراد أحد أو أنت وقعت إذا" :السؤال على  رًدا" مستعدون أو" تماًما مستعدون" بأنهم أفادوا الذين لألشخاص المئوية النسبة. 33 الشكل
 : " من المساعدة اطلب أو/  عنها لإلبلغ استعدادك مدى فما ،  إلكترونية لجريمة

 

 
 ضحية ،  هللا سمح ال أسرتك،  أفراد أحد أو أنت وقعت إذا: "السؤال طرح عند المتاحة الخيارات أحد اختاروا الذين لألشخاص المئوية النسبة  .34 الشكل

 " ستفعل؟ فماذا االجتماعي،  التواصل وسائل عبر مضايقاتلل
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ة عبر إستعداد ضحايا الجرائم اإللكترونية لإلبلغ والحصول على المساعد
الهاتف مقارنةً باإلبلغ الشخصي

Male Female
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Eidoun Al Ramtha Al Mafraq Al Khaldeya Hashmi Al
Shamali

Hai Nazzal

وا نسبة تفضيل المشاركون بالمسح لمجموعة من الخيارات في حال وقع
(حسب الموقع)ضحايا لإلبتزاز اإللكتروني 

Seek help from police Seek help of family members Seek  help of tribe

Seek help of NGO Do nothing Other

 ذكر 
 أنثى 

 بشكل شخصي –مديرية األمن العام: وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية 
 عبر الهاتف / الموقع اإللكتروني / التطبيق  –مديرية األمن العام: وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية 

 بشكل شخصي –مديرية األمن العام: إدراة حماية األسرة 
 لهاتف / الموقع اإللكتروني / التطبيقعبر ا –مديرية األمن العام: إدراة حماية األسرة 

 

 إيدون
 الرمثا 
 المفرق
 الخالدية
 الشمالي  الهاشمي

 نزال حي
 

 اطلب المساعدة من الشرطة
 اطلب المساعدة من أحد أفراد األسرة

 اطلب المساعدة من العشيرة
 اطلب المساعدة من المنظمات الغير حكومية

 ال أعمل شيئاً 
 غيرها
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 ضحية ،  هللا سمح ال أسرتك،  أفراد أحد أو أنت وقعت إذا": السؤال طرح عند المتاحة الخيارات أحد اختاروا الذين لألشخاص المئوية النسبة  .35 الشكل

 " ستفعل؟ فماذا ،   االجتماعي التواصل وسائل عبر مضايقاتلل

 

 
 ضحية هللا،  سمح ال أسرتك،  أفراد أحد أو أنت وقعت إذا": السؤال طرح عند المتاحة الخيارات أحد اختاروا الذين لألشخاص المئوية النسبة .36 الشكل

 " ستفعل؟ فماذا ،   االجتماعي التواصل وسائل عبر مضايقاتلل
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رونية تفضيلت المشاركون بالمسح في حال وقعوا ضحايا للجريمة اإللكت
(حسب العمر)

Seek help from the police Seek help from family members Seek the help of my tribe

Seek help of NGO Take no Action Other, Specify
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Take no Action Other, Specify

رونية تفضيلت المشاركون بالمسح في حال وقعوا ضحايا للجريمة اإللكت
(حسب الجنسية)

Jordanian Syrian

 الشرطة  من المساعدة طلبا
 األسرة  أفراد أحد  من المساعدة طلبا
 العشيرة من المساعدة طلبا
 حكومية الغير المنظمات من المساعدة طلبا
 شيئاً  أعمل ال

 غيرها، حدد

 أردنيون
 سوريون

 الشرطة  من المساعدة طلبا
 األسرة  أفراد أحد  من المساعدة طلبا
 العشيرة من المساعدة طلبا
 حكومية الغير المنظمات من المساعدة طلبا
 شيئاً  أعمل ال

 غيرها، حدد
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 ضحية أسرتك  أفراد أحد أو أنت وقعت إذا: " السؤال  على رًدا" مستعدون " أو" تماًما مستعدون" بأنهم أفادوا الذين لألشخاص المئوية النسبة  .37 الشكل
 : " من المساعدة اطلب أو/  عنها لإلبلغ استعدادك مدى فما إلكترونية،  لجريمة
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إستعداد األشخاص إلبلغ مجموعة من الجهات الفاعلة المختلفة عن 
(  حسب الجنسية)الجريمة 

Jordanian Syrian

 أردنيون 
 سوريون 
 شخصي بشكل – اإللكترونية  الجرائم مكافحة وحدة: العام األمن
 التطبيق/  اإللكتروني الموقع/  الهاتف عبر – اإللكترونية  الجرائم مكافحة وحدة: العام األمن
 شخصي  بشكل – األسرة حماية إدارة: العام األمن
 التطبيق/  اإللكتروني الموقع/   الهاتف عبر – األسرة حماية إدارة: العام األمن
 النوع اإلجتماعي نفس من األسرة أفراد أحد
 اآلخر النوع اإلجتماعي من األسرة أفراد أحد
 األسرة  بيت خارج العائلة أفراد أحد

 العشيرة 
 الجيران 

 المجتمع  قادة
 المحلي ات المجتمع  منظم
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" أو "مستعدون" باإلجابة عن السؤال: في حال وقت أنت أو أحد أفراد أسرتك كضحية ادوا بأنهم "مستعدون تماماً نسبة األشخاص الذين أف .38الشكل 

 لجريمة إلكترونية، ما هي درجة إستعدادكم لإلبلغ عنها لـ / أو طلب المساعدة من:" 
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إستعداد األشخاص إلبلغ مجموعة من الجهات الفاعلة المختلفة عن الجريمة
(حسب النوع اإلجتماعي)

Average Male Female

 المتوسط
 ذكر  
 أنثى
 شخصي بشكل – اإللكترونية  الجرائم مكافحة وحدة: العام األمن
 التطبيق/  اإللكتروني الموقع/  الهاتف عبر – اإللكترونية  الجرائم مكافحة وحدة: العام األمن
 شخصي  بشكل – األسرة حماية إدارة: العام األمن
 التطبيق/  اإللكتروني الموقع/   الهاتف عبر – األسرة حماية إدارة: العام األمن
 النوع اإلجتماعي نفس من األسرة أفراد أحد
 اآلخر النوع اإلجتماعي من األسرة أفراد أحد
 األسرة  بيت خارج العائلة أفراد أحد

 العشيرة 
 الجيران 

 المجتمع  قادة
 المحلي   عتالمجم اتمنظم
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 ضحية أسرتك  أفراد أحد أو أنت وقعت إذا"  :السؤال  على رًدا" مستعدون " أو" تماًما مستعدون" بأنهم أفادوا الذين لألشخاص المئوية النسبة  .39الشكل
 : " من المساعدة اطلب أو/  عنها لإلبلغ استعدادك مدى فما إلكترونية،  لجريمة
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إستعداد األشخاص إلبلغ مجموعة من الجهات الفاعلة المختلفة عن الجريمة 
( حسب الموقع)

Eidoun Al Ramtha Al Mafraq

Al Khaldeya Hashmi Al Shamali Hai Nazzal

 إيدون 
 الرمثا
 المفرق
 الخالدية
 الشمالي  الهاشمي

 لنزا حي
 شخصي بشكل – اإللكترونية الجرائم مكافحة وحدة : العام األمن
 التطبيق /   اإللكتروني الموقع/  الهاتف عبر – اإللكترونية الجرائم مكافحة وحدة : العام األمن
 شخصي  بشكل – األسرة  حماية إدارة: العام األمن
 التطبيق /  اإللكتروني الموقع/  الهاتف عبر – األسرة  حماية إدارة: العام األمن
 اإلجتماعي النوع نفس من األسرة أفراد 
 اآلخر اإلجتماعي النوع من األسرة أفراد 
 األسرة  بيت خارج العائلة أفراد أحد 

 العشيرة
 الجيران

 المجتمع  قادة
 المحلي معتالمجات منظم
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)  العبارات(  العبارة  مع  تتفق  مدى  أي  إلى: "التالي  السؤال  على"  يتفقون"  أو"  بشدة  يتفقون"  إنهم  قالوا  الذين  للمشاركين بالمسح  المئوية  النسبة.    40الشكل  
 :"التالية
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تصورات مستويات التواصل داخل األسرة وداخل المجتمع

 
 االُخرى  الجنسيات من األشخاص مجتمعي يتقبل

 األُخرى الجنسيات من األشخاص مع جيداً  مجتمعي يتواصل
 مخاوفهم عن بإنفتاح يعبروا أن مجتمعي في األُخرى الجنسيات من لألشخاص يمكن
 دعم قنوات من المتساوية الخدمة على يحصلوا أن مجتمعي في األُخرى الجنسيات من لألشخاص يمكن

 مثلي  اإللكترونية الجريمة مكافحة
 لها  إحتاجوا إذا مجتمعي مساعدة  يطلبوا أن مجتمعي في األُخرى الجنسيات من لألشخاص يمكن
 خوف أي بدون طبيعي بشكل حياتهم يمارسوا أن مجتمعي في األُخرى الجنسيات من لألشخاص يمكن
 جنسيتهم  على بناءً  التمييز أو التحيز من
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(حسب الموقع)تصورات مستويات التواصل داخل األسرة وداخل المجتمع

Eidoun Al Ramtha Al Mafraq

Al Khaldeya Hashmi Al Shamali Hai Nazzal

 إيدون 
 الرمثا
 المفرق
 الخالدية
 الشمالي  الهاشمي

 نزال حي
 االُخرى  الجنسيات من األشخاص مجتمعي يتقبل

 األُخرى الجنسيات من األشخاص مع جيداً  مجتمعي يتواصل
 مخاوفهم عن بإنفتاح يعبروا أن مجتمعي في األُخرى الجنسيات من لألشخاص يمكن
 دعم قنوات من المتساوية الخدمة على يحصلوا أن مجتمعي في األُخرى الجنسيات من لألشخاص يمكن

 مثلي  اإللكترونية الجريمة مكافحة
 لها  إحتاجوا إذا مجتمعي مساعدة  يطلبوا أن مجتمعي في األُخرى الجنسيات من لألشخاص يمكن
 من خوف أي بدون طبيعي بشكل حياتهم يمارسوا أن مجتمعي في األُخرى الجنسيات من لألشخاص يمكن
 جنسيتهم  على بناءً  التمييز أو التحيز
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