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جميع اإلشارات الواردة في هذا النص واالقتباسات بدون 
مصادر مناسبة هي مجرد مقتطفات من جملة اللقاءات 
ومدافعات  ناشطات  مع  بنفسها  المؤلفة  أجرتها  اليت 
بشكل  المقابالت  هذه  جرت  وقد  اإلنسان.  حقوق  عن 
بأمانة  اللقاءات  محتوى  المؤلفة  نقلت  حيث  طوعي، 

وصدق. 

والفتيات  النساء  ضد  العنف 
المشهد  فرضية  االنرتنت:  عىل 

في المنطقة األورو-متوسطية

تنـويــه:

المصدر: مجلس أوروبا )2018( »دراسة مسحية حول العنف عرب االنرتنت )مسوَّدة(«،
 https://rm.coe.int/t-cy-2017-10- cbg-study/16808b72da
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فعل  أي  أنه  عىل  المرأة  حق  في  العنف  تعريف  يمكن 
من األفعال الضارة الٌمرتكبة في حق أفراد عىل أساس 
إطار  في  تندرج  عالمية  ظاهرة  يعترب  وهو  جنسهم،  نوع 
األحيان  اإلنسان1. ويٌستخدم في بعض  انتهاكات حقوق 
القائم  للعنف  مرادفًا  النساء  حق  في  العنف  مصطلح 
عىل نوع الجنس. ورغم أن المفهوم العام للعنف القائم 
والنساء عىل حد سواء،  الرجال  الجنس يشمل  نوع  عىل 
أشكاله شيوعًا.  أكرث  يعترب  المرأة  العنف في حق  أن  إال 
2ويعترب العنف ضد المرأة تعبرًيا واضحا ورصيحًا عن عدم 

عىل  القائم  والتميزي  المتجذِّرة  الجنسني  بني  المساواة 
النوع االجتماعي المتأصل والمسترشي في المجتمعات 
أسباب  بني  من  السبب،  ولهذا  العالمي.  الصعيد  عىل 
اليت  الهيمنة  معايري  دراسة  عىل  الدراسة  تعكف  أخرى، 
حق  في  الممارس  العنف  من  الكافية  الوقاية  تٌيسِّر 
أو عرقلتها وضمان  األورو-متوسطية  بالمنطقة  النساء 
الحماية منه، بداًل من دراسة أوسع لجميع جوانب العنف 
الدراسة في  تٌقدِّم  القائم عىل نوع الجنس عرب اإلنرتنت. 
اليت  المشرتكة  القواسم  أولها مالحظات عامة وبعض 
في  اإلنرتنت  عرب  الجنس  نوع  عىل  القائم  بالعنف  تتعلق 
التحديد  وجه  عىل  األورو-متوسطية،  البلدان  من  عدد 
في البلدان الرشيكة في منطقة الجوار الجنوبي لالتحاد 
والمغرب  ولبنان  واألردن  ومرص  كالجزائر  األوروبي 
وليبيا.  إرسائيل  باستثناء  وتونس،  وسوريا  وفلسطني 
الشاملة  والمالحظات  االستنتاجات  بعض  تقديم  وبعد 
في الجزء األول، تٌخصِّص المؤلِّفة الجزء الثاني من هذا 
مفصل  بشكل  حدى  عىل  بلد  كل  حالة  لدراسة  التقرير 
تم  اليت  المبارشة  والتجارب  المتاحة  البيانات  عىل  بناًء 

رسدها خالل المقابالت اليت أجرتها المؤلِّفة.

1. لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، العنف القائم عىل 
https://www.unescwa.org/our-work/gender-based-violence ،نوع الجنس

2. في المكان نفسه

النساء  حق  في  العنف  عىل  الضوء  التقرير  يٌسلط  و 
الوقت  في  تخضع  مسألة  وهي  اإلنرتنت،  عرب  والفتيات 
سبيل  عىل  إليها  يٌنظر  أنها  إال  والدراسة  للبحث  الراهن 
الخطأ أنها ظاهرة منفصلة تماًما عن العنف الذي يجري 
عىل »أرض الواقع«. تزتايد حوادث العنف ضد المرأة عرب 
اإلنرتنت  إىل  الوصول  إمكانية  تزايد  ظل  في  اإلنرتنت 
العالم، ولذلك فقد أصبح من األهمية  أنحاء  في جميع 
بما كان تسليط الضوء عىل هذا النوع من العنف القائم 
المعنية  الخاصة  المقررة  وتٌقدم  االجتماعي.  النوع  عىل 
في  سيمونوفيتش،  دوبرافكا  المرأة  ضد  بالعنف 
اإلنرتنت  شبكة  عىل  الممارس  العنف  حول  تقريرها 
وحاالت العنف اليت ٌجِمعت بفضل تكنولوجيا المعلومات 
العنف  مع  للتعاطي  قيًما  تحليلًيا  إطاًرا  واالتصاالت، 
القائم عىل النوع االجتماعي من منظور حقوقي. وعىل 
الظاهرة حديثة إىل حد ما وكثرًيا ما  الرغم من أن هذه 
تٌسهله  الذي  »العنف  غرار؛  عىل  مصطلحات  تٌستخدم 
تٌيسِّره  الذي  المرأة  حق  في  و»العنف  التكنولوجيا« 
و»العنف  واالتصاالت«  المعلومات  تكنولوجيا 
الرقمي«  و»العنف  اإللكرتوني«  و»العنف  السيرباني« 
لوصفها،  كمفردات  اإلنرتنت«  عرب  المرأة  ضد  و»العنف 
نوع  القائم عىل  العنف  أن حظر  إىل  اإلشارة  بد هنا  فال 
الجنس ومنعه يجب أن ينصبَّ بشكل دقيق عىل حاالت 
عن  فضاًل  اإللكرتوني.  الفضاء  في  الممارسة  العنف 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  قرار  فإن  ذلك، 
المتحدة بشأن تعزيز حقوق اإلنسان عىل شبكة اإلنرتنت 
وحمايتها والتمتع بها )2016( ال يرتك أي مجاٍل للتفسري 
حماية  برضورة  وضوح  بكل  يقيض  فهو  التأويل؛  أو 
اإلنرتنت  شبكة  عىل  األفراد  بها  يتمتع  اليت  الحقوق 
كما هو الحال عىل أرض الواقع. ويشمل ذلك بالرضورة 
حق المرأة في الحماية من كافة أشكال العنف القائم 

عىل أساس نوع الجنس عرب شبكة اإلنرتنت.

1. ملخص
 تنفيذي
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معالجة  عىل  بالعمل  المرتبطة  المشاكل  بني  ومن 
العنف ضد المرأة عىل شبكة اإلنرتنت، أنه كثريا ما ينظر 
إليه، بحكم القانون والخطاب العام، عىل أنه منفصل عن 
وفي  المرأة.  حق  في  الجسماني  أو  الجسدي  العنف 
اإلنرتنت  عرب  المرأة  ضد  العنف  اعتبار  يمكن   ، الواقع 
األكرث  بالمعىن  الجنس  نوع  عىل  القائم  للعنف  امتدادًا 
المعايري  نفس  انتهاج  عن  ناجم  فهو  تقليديًا:  فهمًا 
في  تظهر  اليت  الهيكيل  التميزي  وحاالت  االجتماعية 
عن  صادر  لتقرير  ووفقا  الواقع.  أرض  عىل  المجتمعات 
للمضايقات  النساء  تعرض  احتمال  فإن  المتحدة،  األمم 
لها،  الرجال  تعرض  احتمال  مرة   27 يفوق  اإلنرتنت  عرب 
للعنف  النساء  المائة من  73 في  تعرض  ويشري هنا إىل 
تبدأ  أن  يمكن   ، ذلك  عىل  وعالوة  اإلنرتنت.  شبكة  عىل 
إىل  يؤدي  مما  اإلنرتنت  عرب  المرأة  ضد  العنف  حوادث 
وقوع عنف جسدي، أو يمكن أن تمتد هذه األخرية لتصل 
الحرص  ال  المثال  سبيل  فعىل  اإللكرتوني؛  الفضائي  إىل 
بيانات  إىل  استنادا  الحاسوبية  الدراسات  إحدى  أظهرت 
)أي  الحاالت  نصف  من  أكرث  أن  المتحدة  المملكة  من 
أرض  عىل  مبارش  تواصل  أول  حدوث  عىل  تنطوي   )54٪
اليت  البحوث  إىل  االفتقار  من  الرغم  وعىل  الواقع.3 
المعنية  المنظمات  فإن  العالقة،  هذه  بوجود  تعرتف 
بحقوق المرأة تذهب إىل وجود صلة واضحة بني العنف 
الواقع.  أرض  في  وخارجه  اإلنرتنت  عىل  المرأة  ضد 
الممارس عىل  العنف  بأن  أيضًا  المتحدة  وتعرتف األمم 
العنف  شأن  ذلك  في  شأنه  بالمرأة  يرض  اإلنرتنت  شبكة 
من  الوقاية  أن  السياق  نفس  في  موضحة  الجسدي، 
بنفس  يٌحاط  أن  ينبغي  اإلنرتنت  عىل  المرأة  ضد  العنف 
االهتمام الذي يحظى به موضوع العنف ضد المرأة في 
ممن  نساء  خمس  كل  من  واحدة  أن  غري   4 الواقع. 
يستخدمن اإلنرتنت تعيش في بلد من غري المرجح أن تتم 
اإلنرتنت،  عرب  المرأة  ضد  العنف  مرتكيب  معاقبة  فيه 
مما يرتك ضحايا العنف السيرباني من النساء أمام فرص 
اليت  العنف  حوادث  عن  باإلبالغ  لهن  تسمح  ضئيلة 
محاسبة  حىت  أو  اإلنرتنت  شبكة  عىل  لها  يتعرَّنض 
الجناة. وبما أن التميزي الممنهج عىل أساس نوع الجنس 
النساء  ضد  السيرباني  والعنف  الجنسني  بني  للمساواة  األوروبي  المعهد   .3

والفتيات )2017(،
https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls
4. هيئة األمم المتحدة للمرأة، »من الالزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاربة االعنف 
عىل اإلنرتنت ضد النساء والفتيات ، بحسب تقرير جديد لألمم المتحدة )24 أيلول/ 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/  ،)2015 سبتمرب 
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تبقى  الرَّقمي،  الفضاء  عىل  كبري  بشكل  يسترشي 
والنساء  والصحفيات  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعات 
خاص  بشكل  عرضة  سياسية  مناصب  يتولني  اللواتي 
لالنتهاكات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
شبكة  عىل  وبروزهن  العام  الشأن  في  انخراطهن  نتيجة 
الهوية  عوامل  تجعل  قد  ذلك،  عن  وفضاًل  اإلنرتنت.5 
المتحوالت  أولئك  مثل  المهمَّشات،  النساء  المتداخلة 
هدًفا  النساء،  من  البيض  غري  أو  اإلعاقة  وذوات  جنسًيا 
سهاًل أمام الجناة بسبب تشكَّل طبقة إضافية »هشَّة« 
تزيد  سلوكيات  طريق  عن  اإلنرتنت  عرب  مهاجمتها  يكن 
وتريتها بفعل انتشار ظاهرة إخفاء الهوية واإلفالت من 

العقاب. 7/6

حق  في  العنف  قضية  تحليل  إىل  التقرير  هذا  يهدف  و 
واضحة  أسباب  فهناك  الرَّقمي.  الفضاء  عىل  المرأة 
هذه  في  البحث  عىل  الرتكزي  زيادة  رضورة  إىل  تدعونا 
النساء  حق  في  الحاسوبي  العنف  أصبح  لقد  المسألة. 
العالمي  الصعيد  يزتايد عىل  والفتيات مصدر قلق خطري 
يوًما بعد يوم، خاصة في ظل زيادة فرص سكان المزيد 
ووسائل  اإلنرتنت  إىل  الوصول  العالم  عرب  المناطق  من 
إمكانية  فإن  األمر،  حقيقة  وفي  االجتماعي.  التواصل 
تعرضهن  احتمال  من  تزيد  اإلنرتنت  إىل  النساء  وصول 
الرجال.  لدى  الحال  أكرث مما هو  اإلنرتنت  للمضايقة عرب 
من  محددة  لفئات  بالنسبة  سوءا  الظاهرة  هذه  وتزداد 
عىل  خاصة،  بصفة  للتهميش  يتعرنض  الالتي  النساء 
غرار النساء المثيلَّات ومزدِوجات الميل الجنيس وأولئك 
المرأة  حق  في  الممارس  العنف  إن  جنسًيا.  المتحوالت 
الهيكيل  التفاوت  النتشار  ثانوي  نتاج  هو  اإلنرتنت  عرب 
النساء  يؤثر بدوره عىل حياة  الذي  الجنسني والتميزي  بني 
وعىل حياة أفراد مجتمع الميم، وهو ما ينمو ويتكيَّف 
والمعلومات  االتصال  وسائل  إىل  الوصول  ازدياد  مع 

الجديدة.

لحقوق  المتحدة  لألمم  السامي  المفوض  ترصيح  اإلنسان،  حقوق  مجلس   .5
https://www.ohchr. ،)2018 اإلنسان زيد رعد الحسني )21 كانون الثاني/ يونيو
org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23238&LangID=E

6. لويس إي أل، “إساءة معاملة النساء الالتي يناضلن من أجل حقوق المرأة عرب 
علم  مجلة  والفتيات«،  النساء  ضد  العنف  أشكال  من  جديد  كشكل  اإلنرتنت 
الجريمة والعدالة الجنائية، في عددها رقم 57 القضية 6، ترشين الثاني /نوفمرب 

https://doi.org/10.1093/bjc/azw073 ،2017
أن  يمكن  الدولية  السياسة  أدوات  في  الواردة  واألوصاف  التعاريف  بعض   .7
القضية وتأطريها في  اتساع  القضية ومدى  لطبيعة  تساعدنا عىل فهم أفضل 
مفهوم أشمل للعنف القائم عىل نوع الجنس والعنف عرب شبكة اإلنرتنت: انظر 

المرفق 1.
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يأخذ  قد  اإلنرتنت  شبكة  عرب  المرأة  حق  في  العنف  إن 
أشكااًل متنوعة؛ فقد يكون عىل شكل مالحقة سيربانية 
نوع  أساس  عىل  مبنية  وافرتاءات  إباحي«  و»انتقام 
وقد  جنيس  وابزتاز  بالعهر  وتشهري  ومضايقات  الجنس 
الذي  واالتجار  والخداع  بالقتل  التهديد  حد  إىل  تصل 
تقف  الحارض،  الوقت  وفي  اإلنرتنت.  شبكة  تٌسهِّله 
بحقوقها  المرأة  تمتع  وجه  في  بشدة  كهذه  أعمال 
األساسية  حريتها  وتقوض  اإلنرتنت  شبكة  عىل  كإنسان 

في االنخراط في أي نقاش ذا صلة بالشأن العام.

في  بلدان  ثمانية  عىل  الضوء  الدراسة  هذه  تسلِّط  و 
وتونس  األردن  وهي  األورو-متوسطية،  المنطقة 
مع  وفلسطني،  والمغرب  ومرص  ولبنان  وسوريا  والجزائر 
المنطقة  هذه  وتتسم  تركيا.  بحالة  يتعلق  جزء  إدراج 
بعدم كفاية الترشيعات أو تناقضها وانتشار أعراف أبوية 
متجذرة تؤثر بدورها عىل فهم مصطلح العنف في حق 
ترسيخ  المرأة في إطار اجتماعي وقانوني وتساهم في 
النساء  فغالبية  وتوطيدها.  العقاب  من  اإلفالت  ثقافة 
إما ال يقمن باإلبالغ عن أعمال العنف اليت يتعرنض لها 
المتابعة  إذا فعلن ال يحصلن دائما عىل  أو  عرب اإلنرتنت، 
الكافية والدعم. وقد تكون المرأة ببساطة غري مدركة، 
المتوفرة  واإلجراءات  بالقوانني  الحاالت،  من  كثري  في 
بغية اإلبالغ عن العنف، أو إذا ما حاولت اإلبالغ عن حوادث 
تٌتهم  قد  حىت  أو  الجد  محمل  عىل  تؤخذ  فال  كهذه 
فإن  عامة،  وبصفة  واشاعته.  العنيف  السلوك  »بإثارة« 
أي بلد حول العالم ال يخلو من ظاهرة انعدام الثقة في 

النظام وفي جدوائية اإلبالغ عن حاالت العنف. 

و عالوة عىل ذلك، هناك صلة وثيقة بني العنف في حق 
عىل  له  تتعرض  الذي  العنف  وبني  اإلنرتنت  عىل  المرأة 
قيد  هي  اليت  البلدان  أنحاء  مختلف  في  الواقع  أرض 
العنف  ضحايا  يتعرض  ما  فكثريًا  والدراسة؛  التَّحليل 
يتطور  وقد  التنمر،  أو  اإللكرتونية  للمطاردة  الجسدي 

العنف عرب اإلنرتنت ليصل إىل عنف جسدي.

اإلنرتنت  عىل  المرأة  ضد  العنف  ظاهرة  في  البحث  إن 
أو  موحد  تعريف  له  وليس  نسبيًا  جديد  بحث  مجال  هو 
في  الظاهرة  هذه  تنامي  رغم  مفاهيمي،  تأصيل 
الالتي  النساء  أن  ويبدو  األورو-متوسطية.  المنطقة 
مثل  الرقمي،  العالم  إىل  للولوج  أفضل  فرص  لديهن 
عرضًة  أكرث  يكنَّ  المثقفات،  والنساء  الشابات  الفتيات 
التواصل  منصَّات  عىل  سيما  وال  السيرباني  للعنف 
االجتماعي. دون أن ننىس أن تداخل الهويات فيما بينها 
وتنوع أشكال التميزي قد يؤدي إىل تفاقم ظاهرة العنف 
تداعيات  من  يزيد  وبذلك  اإلنرتنت  عىل  المرأة  حق  في 
ذلك عىل الضحايا. ففي هذا الصدد، تواجه النساء الالتي 
الجنس،  نوع  عىل  المطبقة  الصارمة  القواعد  يتحدَّين 
الجنيس  الميل  ومزدوجات  المثليات  النساء  مثل 
والمتحوالت جنسيا إضافة إىل العامالت من النساء وغري 
التعرض ألشكال معينة  المزتوجات، مخاطر مزتايدة في 
هما  والدولة  الرجال  أن  ونجد  اإلنرتنت.  عرب  العنف  من 
اإلنرتنت  عىل  المرأة  ضد  للعنف  الرئيسيان  المرتكبان 

في جميع البلدان اليت جرى تحليلها في هذه الدراسة.

لتحديد  البحث  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك  ذلك،  مع  و 
من  ضحية  كل  حالة  في  اإلنرتنت  عىل  العنف  أشكال 
عىل  العنف  لمرتكيب  االجتماعي  والصنف  الضحايا 
مختلف  عىل  وأثرها  للقضية  النسيب  والنطاق  اإلنرتنت 

الفئات االجتماعية والعمرية.

و يمكن مالحظة الفروق السياقية في مختلف البلدان، 
العنف  يرتبط  حيث  سوريا  مثل  البلدان  تلك  في  السيما 
في  أو  الرصاع  بيئة  مع  وثيقا  ارتباطا  اإلنرتنت  عرب 
فلسطني حيث يتسبب وجود االحتالل إىل تفاقم تداعيات 
يمكن  أنه  بيد  الرقمي.  الفضاء  في  المرأة  ضد  العنف 
لتوفري أساس إلجراء مزيد من  اتجاهات مشرتكة  تحديد 
المستوى  عىل  جديدة  عمل  خطط  لتنفيذ  أو  البحوث 
اإلتحاد  مستوى  وعىل  والعالمي  واإلقليمي  الوطين 

األوروبي. وفيما ييل االتجاهات الرئيسية المشرتكة:
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فراغ قانوني

عىل الرغم من أن معظم البلدان كانت قد صادقت عىل 
القضاء  اتفاقية  مثل  الشأن،  هذا  في  دولية  اتفاقيات 
ال  فإنه  )سيداو(،  المرأة  ضد  التميزي  أشكال  جميع  عىل 
القانوني  اإلطار  عىل  الدويل  للقانون  سيادة  توجد 
تتناول  ال  المحيل،  الصعيد  فعىل  ذاته.  حد  في  الوطين 
المرأة  ضد  العنف  مسألة  الوطنية  القانونية  األحكام 
البلدان  بعض  هناك   ، فأواًل  ومتجانسة.  شاملة  بطريقة 
وقوع  يمنع  ذاته  بحد  قائم  قانون  عىل  تتوفر  ال  اليت 
العنف ضد المرأة ومكافحته )مثال عىل ذلك حالة مرص 
وفلسطني(. غري أن الذين اعتمدوا قانونًا في هذا الصدد 
يغض  المرأة  ضد  للعنف  مكتمل  غري  تعريفًا  يقدمون 
عىل  فقط  يقترص  بينما  السيرباني  العنف  عن  الطرف 
وقت  في  األرسي،  سياقها  في  العنف  مسألة  معالجة 
الصعب  من  حماية  تدابري  عىل  البلدان  هذه  فيه  تتوفر 
إىل  افتقار  ثمَّة  ثانًيا،  عليها.  والحصول  منها  االستفادة 
االتساق بني األحكام القانونية واألهداف المتوخاة من 
المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  الوطنية  االسرتاتيجيات 
وكذا اإلجراءات المحددة، مما يؤدي إىل حدوث انفصام 
يتم  ما  كثريا  ثالًثا،  الفعلية.  التنفيذ  وتدابري  النظريات  بني 
اإللكرتوني في شكل  بالفضاء  المتعلقة  المسائل  حرص 
اإلعالم،  وسائل  أو  السيربانية  بالجرائم  تتعلق  قوانني 
ال  رابعًا،  الجنسني.  بني  الفوارق  مراعاة  بها  يٌراد  ال  بحيث 
القضائية  المالحقة  تعتمد  بحيث  قضائي  اتساق  يوجد 
االستعانة  إىل  يضطرون  الذين  القضاة  عىل  الفعالة 
العنف  من  الحماية  قوانني  )مثل  مختلفة  بمصادر 
بالجرائم  الخاصة  والقوانني  العقوبات  وقوانني  األرسي 
ومعاقبة  الضحية  حماية  ضمان  أجل  من  اإللكرتونية( 
دائم  تناسق  هناك  ليس  الحال،  طبيعة  وفي  المعتدي. 
قوانني  وبني  القانونية  واألحكام  الجنائية  اإلجراءات  بني 
األحوال الشخصية وغريها من القوانني. خامسًا، يبدو أن 
تستخدم  المنطقة  أنحاء  مختلف  في  الحكومات 
القوانني ألغراض مختلفة تماًما عن تلك المقصودة في 
األصل؛ ففي كثري من األحيان تٌستخدم قوانني الجريمة 
بخطاب  المتعلقة  القانونية  واألحكام  اإللكرتونية 

وتقويض  المعارضة  إلسكات  اإلنرتنت  عىل  الكراهية 
واألردن  فلسطني  في  المثال  سبيل  )عىل  التعبري  حرية 

والجزائر والمغرب وتركيا ومرص(.

في  بأخرى  أو  بطريقة  الخمسة  الظروف  هذه  تسهم  و 
بث  في  وتٌسهم  العدالة  إىل  اللجوء  أمام  عقبات  خلق 

الريبة الجماعية تجاه موظفي الدولة.

دور غير محدد بعناية يضطلع 
به وسطاء تكنولوجيا 

المعلومات ووسائل التواصل 
االجتماعية 

وأفراد  النساء  ضد  السيربانية  الهجمات  معظم  تحدث 
بحيث  االجتماعية،  التواصل  منصات  عىل  الميم  مجتمع 
رشكات  وتلعب  أفراد.  أو  الدولة  إما  بها  تقوم  قد 
تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل االجتماعية دورًا 
عىل  ينطوي  محتوىً  أي  من  المستخدمني  حماية  في 
الكراهية  خطاب  مثل  العنف،  أشكال  من  شكل  أي 
وتقوم  بالعنف.  الٌمقرتن  والتطرف  اإللكرتوني  والتنمر 
كل  في  قواعدها  بتكييف  االجتماعية  التواصل  وسائط 
بلد ومنطقة وغالبا ما تعتمد عىل اإلدارة الذاتية، ولكن 
منابر  تنظيم  عىل  مزتايد  بشكل  حريصة  الحكومات 
اتفاقات  ابرام  خالل  من  االجتماعية  التواصل  وسائل 
مخصَّصة أو مشاريع قوانني محددة. فمن جهة، يمكن 
الكافية  غري  فاالستجابات  األمام:  إىل  خطوة  ذلك  اعتبار 
تعالج  ال  االجتماعية  اإلعالم  وسائط  مديري  طرف  من 
برسعة أي حالة من حاالت العنف القائم عىل نوع الجنس، 
مما يدفعنا إىل استحضار رضورة أن تقوم الدولة بإدارة 
الملف من أجل ضمان الحماية والعالج الكافيني لضحايا 
العنف. غري أن هذه االتفاقات أو مشاريع القوانني كثريا 
اإلنرتنت  عىل  المحتوى  رصد  سلطة  الدولة  تمنح  ما 
إزالة  المعلومات  تكنولوجيا  رشكات  من  تطلب  بحيث 
تروج  اليت  المواقع  حجب  أو  القانوني«  »غري  المحتوى 
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عىل  خطرية  انعكاسات  عنه  يرتتب  قد  ما  وهو  للعنف، 
الصحفيني والمدافعني عن حقوق اإلنسان والجماعات 

النسائية عىل وجه الخصوص.

انتشار ظاهرتي الرقابة 
الذاتية وإفالت مرتكبي 

العنف من العقاب 

الفعل  ردود  أحد  الذاتية  الرقابة  مبدأ  اعتماد  يعترب 
عرب  المرأة  له  تتعرض  الذي  العنف  وجه  في  الشائعة 
اإلنرتنت. فالنساء والفتيات الالتي يقعن ضحايا للعنف ال 
يتحدثن علًنا أو ينتهجن حلواًل ذاتية ألنهن يخشني الحكم 
وال  حقوقهن  يعرفن  ال  إنهن  بل  واأٌلرسي،  االجتماعي 
يعلمن جيدًا إذا كان هناك إطار قانوني في بلدهن كفيل 

بحمايتهن أو مقاضاة مرتكيب العنف الذي طالهن.

اإلنترنت كفضاء إلتاحة الفرص 

للنساء  فريدة  فرصة  واألجهزة  الرَّقمية  المنابر  تمثل 
والناشطات إلعادة صياغة األعراف االجتماعية ومشاركة 
النساء وتمكينهن. ويمثل  بديلة وتوحيد صفوف  روايات 
فيها  تتعرض  بيئة  في  نسبيا  حرا  حزيا  الرَّقمي  الفضاء 
عليها  تغلب  مجتمعات  داخل  للتقييد  والفتيات  النساء 
البلدان  أخص في  عام، وبشكل  بشكل  الذكورية  النظرة 
المنطقة  في  بالرصاعات  المتأثرة  تلك  أو  الشمولية 
غري  المنظمات  معظم  وترى  األورو-متوسطية. 
الحكومية أنه من المهم تثقيف النساء بشأن حقوقهن 
هذا  استخدام  من  لتمكينهن  وسالمتهن  الرقمية 
الفضاء لالستفادة من المعارف والخدمات اليت يوفرها 
أكرث  الفرصة  هذه  ظهرت  وقد  بحقوقهن.  والتمتع 
رافقت  اليت  اإلغالق  2020 خالل فرتة  عام  وضوحا في 
19، حينها احتاجت الفتيات إىل حواسيب  جائحة كوفيد - 

ضحايا  خاللها  ولجأ  تعليمية  محتويات  إىل  للوصول 
أو  الدعم  خدمات  عىل  للحصول  اإلنرتنت  إىل  العنف 
الوصول إىل خطوط المساعدة. وأخريا ، من نافلة القول 
بالعنف  االستهانة  لمكافحة  إجراءات  اتخاذ  ينبغي  إنه 
برضورة  والفتيان  الرجال  توعية  عن  فضال  اإلنرتنت،  عرب 
في  وحقهن  العامة  األماكن  إىل  النساء  ولوج  احرتام 
شبكة  عىل  ذلك  في  بما  أجسادهن،  في  التحكم 

اإلنرتنت.

)الدولية(:  الفاعلة  للجهات  الرئيسية  التوصيات 
والجهات  األوروبي  واإلتحاد  المتحدة  األمم 

الفاعلة الحكومية والمجتمع المدني

المتحدة 	  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  حث 
مناقشة  عىل  العربية  الدول  وجامعة  أوروبا  ومجلس 
وسطاء  إلدارة  سياسًة  يتضمن  إقليمي  إطار  اعتماد 
منابر  سيما  وال  وتنظيمهم،  المعلومات  تكنولوجيا 
قضائي  مجلس  إنشاء  وكذلك  االجتماعية،  التواصل 
السالمة  قواعد  تنفيذ  التالية:  بالمهام  يٌعىن  مستقل 
اإللكرتونية لحماية الخصوصية ومنع العنف السيرباني 
في  بما  اإلنرتنت،  عىل  المرأة  ضد  الكراهية  وخطاب 
العنف  حوادث  عن  للتقرير  واضحة  آلية  استحداث  ذلك 
التواصل  منابر  بني  التعاون  وتحسني  المرأة.  حق  في 
اخضاع  أجل  من  القانون  إنفاذ  وسلطات  االجتماعية 
المعتدين للمساءلة عىل خلفية العنف الذي مارسوه 
أو  الدول  ضد  تقييدية  تدابري  واتخاذ  المرأة.  حق  في 
بارتكاب  تقوم  بحيث  لالتفاق  تمتثل  ال  اليت  المنابر 
حقوقهم  يمارسون  الذين  األشخاص  ضد  تجاوزات 

اإلنسانية وحرياتهم األساسية عىل شبكة اإلنرتنت.

إنشاء 	  المنطقة إىل  أرجاء  الحكومات في جميع  دعوة 
المنظمات  عضويتها  في  تضم  استشارية  أفرقة 
المعنية  الوطنية  اللجان  مع  بالتعاون  وذلك  النسوية 
المرأة  ضد  بالعنف  المعين  الخاص  والمقرر  بالمرأة 
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التغلب  إىل  تهدف  طريق  خريطة  إىل  التوصل  بغية 
عىل أوجه القصور المشرتكة في النظام القانوني من 
أجل القضاء عىل جميع أشكال العنف في حق المرأة، 
تحتوي  أن  وينبغي  السيرباني.  العنف  ذلك  في  بما 

خارطة الطريق هاته عىل ما ييل:

وضع جدول زمين محدد العتماد قوانني بشأن العنف  	
وضع  تخص  مقرتحات  وتقديم  وتعديلها  المرأة  ضد 
جميع  ضد  العنف  أشكال  لجميع  شامل  مفهوم 
مرتكيب  حق  في  العقوبات  وتحديد  والفتيات  النساء 

العنف. 
القانونية  	 األحكام  تنفيذ  في  االتساق  مراعاة 

المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتقييمها. 
المنظور  	 بإدماج  تقيض  ٌملزمة  توصيات  تبين   

الجنساني في جميع القوانني والسياسات.
التَّشجيع عىل القيام بمزيد من البحوث في المنطقة 	 

عرب  المرأة  ضد  العنف  نطاق  عن  أكرث  بيانات  لجمع 
حقوق  عىل  وآثاره  يأخذها  اليت  واألشكال  اإلنرتنت 
المرأة وحياتها وكذلك جمع بعض البيانات عن الناجني 
اآلليات  من  البحوث  تستفيد  أن  هنا  وينبغي  والٌجناة. 

اإلقليمية المنسقة لجمع البيانات.

مضاعفة الفرص أمام منظمات المجتمع المدني من 	 
عابرة  مشاريع  وتنفيذ  السليمة  الممارسات  تبادل  أجل 
العامة  المديرية  من  بدعم  وذلك  الوطنية،  للحدود 
اإلتحاد  وبعثات  والتوسع  الجوار  سياسات  لمفاوضات 
الجنوبي والربنامج اإلقليمي  الجوار  األوروبي في دول 
تحقيق  بهدف  تركيا،  في  المرأة  ضد  العنف  إلنهاء 

الغايات التالية:

العنف  	 بأثر  والفتيان  الرجال  لدى  الوعي  زيادة 
الفجوة  وبحجم  والفتيات  النساء  عىل  اإللكرتوني 

الرقمية.
منع  	 عدم  عىل  العموميني  الموظفني  محاسبة 

اإلنرتنت  عرب  المرأة  حق  في  الٌممارس  العنف 
ومعاقبة مرتكبيه وتقديمهم للمحاكمة وعىل عدم 

توفري لها سبل االنتصاف. 
بشأن  	 العموميني  الموظفني  إىل  المشورة  إسداء 

النٌّهج اليت تراعي الفوارق بني الجنسني فيما يتعلق 
بجرائم الفضاء السيرباني.

لفائدة  	 المتاحة  بالقوانني  والفتيات  النساء  توعية 
والخدمات  النساء  من  اإلنرتنت  عرب  العنف  ضحايا 

المقدمة في هذا الصدد.
الرقمية  	 األمية  محو  عىل  والفتيات  النساء  تدريب 

المتعلقة  اإلجراءات  معرفة  عىل  وتشجيعهم 
لها  يتعرضون  اليت  العنف  اإلبالغ عن حوادث  بكيفية 
التواصل  التماس المساعدة باستخدام منابر  وكيفية 

االجتماعية.
أي 	  في  فعالة  بصورة  السورية  المرأة  إدراج  ضمان 

عملية من عمليات السالم والعدالة االنتقالية ومراعاة 
المنظور الجنساني، فضال عن توثيق حوادث العنف ضد 

المرأة وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتعرض لها.
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التكنولوجيا كسيف ذو حدين 
لتحقيق المساواة بين 

الجنسين في الفضاء الرقمي

القائم 	  العنف  ومفهوم  اإللكرتونية  السالمة  اكتسبت 
عىل نوع الجنس في الفضاء الرقمي زخمًا في الرشق 
األورو-متوسطية(  )المنطقة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
اليت  االنتفاضات  رافق  فقد  المنرصم.  العقد  خالل 
النشاط  من  عقد  بداية   2011 عام  في  اندلعت 
المدونات  أصبحت  بحيث  اإلنرتنت،  عرب  والمرافعة 
بصفة  والتكنولوجيا  االجتماعية  التواصل  ووسائل 
أولئك  أيدي  في  الحر  والتعبري  للمقاومة  أداًة  عامة 
غرار  عىل  السابق،  في  مهمشني  كانوا  الذين 
المدافعني عن حقوق المرأة والنساء بشكل عام. مع 
هذا، ما يزال وجود فوارق بني الجنسني يشكل مشكلًة 
كبريًة وهو ما انعكس في الفضاء الرَّقمي الذي أصبح 
الشعبية  الحمالت  دفعت  وقد  العام.  للفضاء  امتدادًا 
األنظمة  االجتماعي  التواصل  شبكات  عىل  والثورية 
المنابر  عىل  الرقابة  فرض  محاولة  إىل  االستبدادية 
شبكة  عىل  تٌنرش  اليت  والمحتويات  اإللكرتونية 
اإلنرتنت. فعىل سبيل المثال، كانت المعارضة وال تزال، 
إلكرتونية  لهجمات  ضحيًة  وسوريا،  مرص  من  كل  في 
حيث  مثال  كتونس  بلد  في  أما  الحكومة.  تشنتها 
حققت االنتفاضات نجاًحا أكرب، فقد ساهمت الوسائل 
النساء  اإلنرتنت في والدة جيل جديد من  المتاحة عىل 
البالد.  الديمقراطية في  إرساء  الالتي يؤيدن  الناشطات 
العنان  الصحوة  هذه  أطلقت  ذاته،  الوقت  في  ولكن 
الكراهية  وخطاب  المحافظة  الروايات  تداول  أمام 

والعنف عىل شبكة اإلنرتنت.

2. االتجاهات
 اإلقليمية

العالمي،  الصعيد  الرقمية عىل  التهديدات  و رغم تشابه 
واالجتماعي  والسيايس  اإلقليمي  السياق  فإن 
تلعب دورًا هامًا في  تحدث في ظله  الذي  واالقتصادي 
كيفية نس قوانني تمنع العنف القائم عىل نوع الجنس 
سبيل  فعىل  وإدراكه.  تصوره  كيفية  وحىت  اإلنرتنت  عرب 
المثال، ينبغي تحليل العنف القائم عىل نوع الجنس في 
سوريا من خالل منظار العدالة االنتقالية بحكم أنه يحدث 
بالذات،  السياق  هذا  وفي  الزناعات.  من  مترضر  بلد  في 
األخرى  هي  التكنولوجيا  تٌيرسها  اليت  االتصاالت  تٌتيح 
جماعات المجتمع المدني، اليت تضم ناشطات نسويات، 
حقوق  انتهاكات  بمختلف  المتعلقة  الوثائق  جمع 
اإلنسان وجرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب السوري 
عىل  ومشاركتها  الخصوص  وجه  عىل  السورية  والمرأة 

اإلنرتنت. 

العالم  أن  كيف  جميعها  البلدان  هذه  شهدت  قد  و 
وإبداء  النسوية  للمقاومة  فضاٍء  إىل  تحول  الرقمي 
اختالفات  وجود  رغم  المرأة  لنشاط  والمساندة  الدعم 
سمح  مما  بينها،  فيما  واجتماعية  وسياسية  تاريخية 
بني  المساواة  لمبدأ  مضادة  جديدة  روايات  بشيوع 
وفي  الرَّقمية.  حقوقها  من  المرأة  وتمكني  الجنسني 
نوع  عىل  القائم  العنف  رقعة  اتسعت  نفسه،  الوقت 
الجنس خارج اإلنرتنت، بما في ذلك العنف بني األشخاص 
وبني الرشكاء وداخل األرسة العنف الممارس من طرف 
فهم  من  بد  ال  وبالتايل،  الرقمي.  العالم  لتجتاح  الدولة، 
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2. االتجاهات
 اإلقليمية

قد تأخذ شكل خطاب يحض عىل الكراهية أو التحرش أو 
المضايقة، مما قد يمنع النساء من الولوج إىل الفضاء 
لمنظمات  المتاح  الحزي  تقليص  من  ويزيد  الرقمي 
غاية  وإىل  المرأة.  بشؤون  تٌعىن  اليت  المدني  المجتمع 
فرص  عىل  يحصلن  الالتي  النساء  تتعدى  فال  اآلن، 
واالتصال  المعلومات  تكنولوجيات  إىل  للوصول 
في   9.63 نسبة  العربية  المنطقة  في  واستخدامها 
المائة فقط مقابل نسبة 46.2 في المائة من الرجال.10 
بالنسبة  أعىل  اإلنرتنت  إىل  الولوج  معدالت  وتبقى 
في   39.4( بالنساء  مقارنة  المائة(  في   47.7( للرجال 
سبيل  في  إحرازه  تم  الذي  التقدم  من  بالرغم  المائة(11، 

سد هذه الفجوة. 

نحو  عىل  اإلنرتنت  شبكة  إىل  الوصول  ضمان  يقتيض  و 
عرب  يقع  الذي  بالعنف  الرجال  توعية  الجنسني  يشمل 
اإلنرتنت باعتباره عنفا في حد ذاته، ودفع المرأة لمعرفة 
بحقوقها  للتمتع  لها  المتاحة  والموارد  حقوقها 
حزيا  توفر  أن  لإلنرتنت  ويمكن  جديدة.  واكتساب مهارات 
الصارمة  األعراف  تجاوز  أجل  من  والفتيات  للنساء  بديال 
تجاه نوع الجنس وإعادة صياغتها من جديد. وفوق كل 
للنساء  ناشئة  مهنية  فرًصا  الرقمي  العالم  يٌتيح  ذلك، 
للعمل  التقليدية  المفاهيم  تشكيل  إعادة  أجل  من 

واكتساب مهارات جديدة.

المتحدة  األمم  لجنة  عن  مؤخرا  صدر  تقريرا  أن  غري 
أن  إىل  يشري  آسيا12  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
أن  أيضا  باستطاعتها  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيات 
تعزز القوالب النمطية القائمة وأن تخلق أشكاال جديدة 
العربية في وسط  المنطقة  الرجل والمرأة في  المساواة بني  بدران، تحقيق   .10
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- )2017 ،عالم العمل المتغرّي )بريوت

arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_549618.pdf
تكنولوجيات  آسيا،  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة   .11
المنطقة  في  الجنسني  بني  المساواة  تعزيز  آفاق   - واالتصاالت  المعلومات 
https://www.unescwa.org/publications/  ،)2019 المتحدة  )األمم  العربية 
information-communication-technologies-prospects-promoting-

gender-equality
12. في المكان نفسه 

أنه سلسلة متصلة  الجنس عىل  القائم عىل نوع  العنف 
تربط بني العنف الممارس عىل أرض الواقع وذلك الذي 
فإن  ذلك،  خالف  إيجاد  غاية  وإىل  اإلنرتنت.  عرب  يحدث 
مصطلح العنف القائم عىل نوع الجنس سيظل يستخدم 
العنف  ذلك  في  بما  العنف،  أشكال  جميع  عىل  للداللة 
الذي تٌسهله التكنولوجيا. أما العنف القائم عىل أساس 
إىل  حرصي  بشكل  فيشري  اإلنرتنت  عرب  الجنس  نوع 
تلك  أو  الرقمي  الفضاء  في  تحدث  اليت  العنف  أشكال 

اليت تٌيرسها األدوات الرَّقمية.

المنطقة  بلدان  بعض  استحدثت  األخرية،  اآلونة  في  و 
األورو-متوسطية أحكاما قانونية تتعلق بأشكال العنف 
القائم عىل أساس نوع الجنس عرب اإلنرتنت. فقد أعلنت 
كل من مرص والمغرب عن إجراء تعديالت تٌجرِّم استخدام 
االجتماعية  التواصل  ووسائل  اإللكرتونية  األجهزة 
العقوبات8  قانون  التوايل،  )عىل  الجنيس  للتحرش 
وقانون محاربة العنف ضد النساء9(. فيما أنشئت بعض 
الجرائم  لمكافحة  وحدات  واألردن،  لبنان  مثل  البلدان، 
الرشطة  إبالغ  النساء  خاللها  من  تستطيع  السيربانية، 
عىل  لها  يتعرنض  اليت  التحرش  حوادث  عن  مبارشة 
شبكة اإلنرتنت. وعىل الرغم من أن مسألة الفوارق بني 
أن  إال  الوحدات،  تكن في صلب مهام هذه  لم  الجنسني 
تفاعلها اإليجابي مع منظمات المجتمع المدني وضحايا 
اإلنرتنت قد  الجنس عىل  نوع  القائم عىل أساس  العنف 
في  الجنس  نوع  يراعي  منظور  تبين  عىل  تدريجيا  أثر 

عملها.

العديد من  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيات  توفر  و 
المهين  بالميدان  منها  تعلق  ما  سواء  للمرأة،  الفرص 
هذا  أن  بيد  النسوي.  بالنشاط  صلة  ذا  أو  التعليمي  أو 
األخري يمكن أن يولِّد أيضا ردة فعل عكسية عىل اإلنرتنت 
8. مرص، قانون العقوبات، القانون رقم 5a8 لعام 1937، المادة 306 مكرر، المصدر:
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=99319

9. المغرب، القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء،
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/morocco-law.pdf
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من العنف القائم عىل نوع الجنس في ظل غياب سياسة 
وتنظيم  اإلنرتنت  خدمات  مقدمي  لتأطري  تهدف  واضحة 
الحديثة  التكنولوجيات  فإن  أشمل،  وبمعىن  استخدامه. 
واألجهزة  االجتماعية  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  مثل 
القائم  العنف  تٌيسِّر  أن  األخرى  هي  شأنها  من  الذكية 
أنواع  ظهور  في  ساهمت  أن  بعد   ، الجنس  نوع  عىل 
بني  ومن  الجنس،  نوع  عىل  القائم  العنف  من  جديدة 

أكرثها شيوعًا هي:

المطاردة والتعقب اإللكرتوني 

االبزتاز الرَّقمي  	
التحرش الجنيس اإللكرتوني  	
المراقبة والتجسس عىل الحواسيب  	
من  	 واإلنرتنت  للتكنولوجيا  المرشوع  غري  االستخدام 

أجل الحصول عىل صور وأرشطة فيديو 
التهديد  	
االتجار باألشخاص ألغراض جنسية غري مرشوعة 	
معروفة  	 شخصيات  انتحال  خالل  من  بالنساء  اإليقاع 

جًدا )تستخدم في أغلب األحيان في منتديات الدردشة 
عىل اإلنرتنت(

و عالوة عىل ما سبق ذكره، يمكن القول أن األشخاص 
حني  في  اآلخرين،  الستهداف  التكنولوجيا  يستخدمون 
لرصد ترصفات مواطنيها عىل اإلنرتنت  الدول  تستعملها 
بشكل  تبنت  فقد  وفعالة.  سهلة  بطريقة  ومراقبتهم 
قوانني  واألردن  وفلسطني  مرص  مثل  بلدان  مكثف 
عىل  الكراهية  وخطاب  اإللكرتونية  بالجرائم  تتعلق 

األمن  حماية  يافطة  تحت  المعارضة  إلسكات  اإلنرتنت 
تكون  ما  وعادًة  المزيفة.  األخبار  من  والحد  القومي 
الدولة هي المرتكب الرئييس للعنف القائم عىل أساس 
من  العديد  في  الحال  هو  كما  اإلنرتنت  عرب  الجنس  نوع 
بلدان المنطقة األورو-متوسطية. وقد فشلت حكومات 
إىل  الوصول  من  مواطنيها  بيانات  حماية  في  المنطقة 
مثاًل،  أخرى  حاالت  ففي  المعلومات.  تكنولوجيا  منابر 
األنظمة  مع  المعلومات  تكنولوجيا  منصات  تتعاون 
البيانات  باستخدام  لها  السماح  خالل  من  االستبدادية 
حرية  النتهاك  تعسفي  بشكل  للمواطنني  الشخصية 
الثنائية  اللوائح  أو  فاالتفاقيات  اإلنرتنت.  عىل  تعبريهم 
وسائط  خدمات  ومقدمي  الحكومات  بني  المربمة 
للمرأة  األساسية  الحقوق  تنتهك  االجتماعي  التواصل 

وحرية التعبري والتصفح عىل شبكة اإلنرتنت.

أن  إال  للقلق،  تدعو  التطورات  هذه  أن  من  الرغم  عىل 
تسهيل  مسألة  معالجة  في  بالبدء  تسمح  سباًل  هناك 
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت للعنف القائم عىل 
أوىص  بحيث  اإلنرتنت.  عرب  الممارس  الجنس  نوع  أساس 
األمم  لجنة  عن  الصادر  الذكر،  السالف  التقرير،  نفس 
بتقوية  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة 
المعنيني  المصلحة  وأصحاب  الحكومات  بني  التعاون 
لجعل العالم الرَّقمي مكانا آمنا للمرأة. كما أوىص أيضا 
الوطنية  برضورة إضفاء منظور جنساني عىل السياسات 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وادراجها نهجًا جديدا 
تٌعىن  اليت  الوطنية  السياسات  في  التحول  يكفل 

بشؤون المرأة.
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لقد أدى انتشار وباء كوفيد - 19 وتدابري اإلغالق ايل تم 
األورو-متوسطية  المنطقة  أنحاء  جميع  في  اعتمادها 
نوع  عىل  القائم  العنف  حاالت  في  هائلة  زيادة  إىل 
الجنس، وهو ما يعكس ظهور نمًطا عالميا مثرًيا للقلق. 
حاالت  زيادة  هو  العنف  أعمال  تصاعد  عىل  دليل  فأكرب 
التعايش القرسي وصعوبة وصول النساء إىل مقدمي 
عىل  القائمة  األعراف  وتفاقم  الرشطة  أو  الخدمات 
تسلط الرجال والقلق االقتصادي وتقييد الحركة، وهو ما 
أدى بدوره إىل زيادة العنف القائم عىل نوع الجنس عرب 
األنظمة  استخدام  أيضا  للقلق  يدعو  ومما  اإلنرتنت. 
لمواصلة  كذريعة  للوباء  المنطقة  في  االستبدادية 
غري  اإلنرتنت.  عىل  سلوكهن  وضبط  الفتيات  استهداف 
هاًما  دعًما  وفَّرت  نفسه،  الوقت  في  التكنولوجيا،  أن 
من  مكَّن  مما  المرأة،  بحقوق  تٌعىن  اليت  للمنظمات 
مواصلة العمل لدعم النساء خارج أماكن العمل المادية 
عىل  للحصول  النساء  من  العنف  لضحايا  سبيل  وتوفري 

المساعدة.

كوفيد-91  جائحة  خلَّفته  الذي  األثر  مالحظة  يمكن  و 
اليت  البيانات  خالل  من  رافقتها  اليت  االغالق  وتدابري 
والحكومات  الحكومية  غري  المنظمات  بعض  جمعتها 
حماية  إدارة  أعلنت  المثال،  سبيل  فعىل  المنطقة.  في 
%33 في عدد حاالت  بنسبة  زيادة  األرسة في األردن عن 
األول  الشهر  خالل  عنها  التبليغ  تم  اليت  المزنيل  العنف 
الهاتف  رقم  استقبل  تونس،  وفي  االغالق.  فرتة  من 
الوطين الساخن ما مجموعه 6.693 حالة عنف في حق 
وجسدي  ومعنوي  لفظي  عنف  حاالت  شملت  النساء، 
االغالق.13  بداية  تاريخ   2020 مايو  شهر  منذ  وجنيس، 
األورو- المنطقة  في  كوفيد19-  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة   .13

لدعم  واالستجابات  الجنسني  بني  المساواة  عدم  أوجه  عىل  التأثري  متوسطية: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid- ،)2020( المرأة
19-dans-la-region-mena-impact-sur-les-inegalites-de-genre-et-

/reponses-apportees-en-soutien-aux-femmes-f7da7585

عن  حكومية  غري  منظمات  أفادت  المغرب،  في  بينما 
أوساط  في  التكنولوجيا  تٌيرسه  الذي  العنف  في  زيادة 
إىل  ذلك  مرد  ويرجع  الجامعيني.  والطالب  المراهقني 
قضاء وقت أكرب عىل شبكة اإلنرتنت واستخدام اإلنرتنت 
بشكل مفرط بسبب انتشار التعليم عن بعد الذي فرضته 
يصيب  الذي  و»الملل«  الحركة  عىل  المفروضة  القيود 
المدمنني عىل اإلنرتنت. وشملت أشكال العنف اليت تم 
فيها  المرغوب  غري  واالتصاالت  التحرش  عنها  التبليغ 
التشويه  لغرض  رقمًيا  فربكتها  تمت  صور  ونرش 
في  عوائق  الحكومية  غري  المنظمات  تواجه  الجنيس.14 
أن  بحيث  النساء.  من  العنف  بضحايا  بعد  عن  االتصال 
العديد منهم إما يفتقر إىل المهارات الالزمة الستخدام 
عىل  يتوفر  ال  أو  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات 
اإلنرتنت.  بشبكة  اتصال  أو  هواتف  أو  كمبيوتر  أجهزة 
فقد كشف تقييم للحالة في األردن أجرته وكاالت األمم 
المتحدة أن %23 ممن شملتهم الدراسة ال يتوفرن عىل 
إىل  ترتفع  النسبة  أن  ونجد  المزنل،  داخل  اإلنرتنت  خدمة 

%35 بالنسبة لألرس المعيشية اليت ترأسها نساء.

و اتخذت الحكومات والمنظمات غري الحكومية عىل حد 
أطلقت  فقد  الوضعية.  لهذه  لالستجابة  إجراءات  سواء 
مبادرات  األورو-متوسطية  المنطقة  في  حكومات  عدة 
تهدف إىل إدماج المرأة في عملية صنع القرار من أجل 
التعاون  خالل  من  وذلك  كوفيد-91،  ألزمة  التصدي 
والوزارات  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  بني  الوثيق 
الوطنية أو المجالس الوطنية للمرأة. وكانت المنظمات 
النسائية الوطنية قد لعبت هي األخرى دوًرا أساسًيا في 
منظور  وإضفاء  الظاهرة  لهذه  االستباقي  التوثيق 
دعت  وقد  عنها.  الصادرة  التوصيات  عىل  جنساني 

عىل  كوفيد19-  وباء  تأثري  )امرأة(،  الحقوق  حول  للتعبئة  رشكاء  منظمة   .14
https://mrawomen.ma/wp-content/ ،)2020( العنف ضد المرأة في المغرب

uploads/doc/Coronaviolence%20final%20report%20-%20English.pdf

العنف القائم على نوع 
الجنس عبر اإلنترنت أثناء 

جائحة كوفيد-91 



14

مرارا  المنطقة  أنحاء  جميع  في  النسائية  المنظمات 
انعكاسات  لمعالجة  حكومية  تدابري  اتخاذ  إىل  وتكرارا 
الجنس.  نوع  عىل  القائم  العنف  عىل  كوفيد-91  جائحة 
حول  للتعبئة  رشكاء  منظمة  نرشت  اإلطار،  هذا  وفي 
الحكومية  غري  بالمنظمات  قائمة  )امرأة(  الحقوق 
رفع  عىل  النساء  تساعد  أن  يمكن  اليت  والخدمات 

شكاواهن في المغرب.15

االستجابة  تيسري  في  جوهرًيا  دورا  التكنولوجيا  تؤدي  و 
من  الطوارئ  حاالت  في  المرأة  حقوق  لضمان  الفورية 
والمستحدثة.  اإلنرتنت  عىل  الموجودة  المنصات  خالل 
يسمى  متنقل  تطبيق  يتيح  المثال،  سبيل  فعىل 
في  يقطن  الالتي  التونسيات  للنساء  »احميين« 
الوطين  الصندوق  من  االستفادة  الريفية  المناطق 
للضمان االجتماعي16، بحيث تتيح مبادرات كهاته الفرصة 
إىل  المرأة  وصول  زيادة  شأنها  من  سياسات  لتنفيذ 
بالقراءة  اإللمام  معدالت  وتحسني  التكنولوجيات 

والكتابة عىل الشبكة العنكبوتية.

15. منظمة رشكاء للتعبئة حول الحقوق )امرأة(، »موارد فريوس كورونا لضحايا 
https://mrawomen.ma/coronavirus-resources-for- النساء«،  من  العنف 

/women-victims-of-violence-2
الصندوق  اتصاالت تونس-  التفاعلية والخدمات،  التونسية لألنظمة  16. الرشكة 
طريق  عن  الريفية  للمرأة  االجتماعية  التغطية  االجتماعي:  للضمان  الوطين 
https://www.  ،)2019 مارس   8( المحمول  الهاتف  بواسطة  الدفع 
leconomistemaghrebin.com/2019/03/08/tunisie-telecom-cnss-

/couverture-sociale-des-femmes-rurales-via-mobile-paiement

تقييم  اجراء  أثناء  مراعاتها  يجب  مختلفة  أبعاد  هناك 
عرب  الميم  مجتمع  أفراد  له  يتعرض  الذي  للعنف  شامل 
اإلنرتنت الناس تواجه عىل اإلنرتنت في المنطقة األورو-
بلدان  بعض  تمنع  القانونية،  الناحية  ومن  متوسطية. 
والنوع،  الجنس  أساس  عىل  القائم  التميزي  المنطقة 
عىل  المبين  التميزي  رصاحة  منها  أي  تحظر  ال  ولكن 
أساس التوجه الجنيس أو الهوية. وفي واقع األمر، فإن 
تحظر  إما  قوانني  عىل  تتوفر  المنطقة  بلدان  معظم 
سلوك المثليني أو تعاقب عليها وتحد من أشكال التعبري 
ذلك، ال  الجنسانية. وفوق كل  والهوية  الجنس  نوع  عن 
غري  الجنسانية  الهويات  بتنوع  قانوني  اعرتاف  يوجد 

»إناث« أو »ذكور«.

ينظم  قانون  عىل  مرص  تتوفر  ال  المثال،  سبيل  فعىل 
ذلك،  ومع  الجنس.  نوع  عن  التعبري  أو  الجنيس  السلوك 
بشكل  ويضطهدهم  الميم  مجتمع  أفراد  النظام  يٌجرم 
العقوبات،  قانون  أحكام  من  العديد  باستخدام  روتيين 
مثل المادة 178 اليت تعاقب كل من يقوم بتوزيع مواد، 
من صور فوتوغرافية وغريها، تمس »باآلداب العامة«، 
لعام  اإللكرتونية  الجرائم  قانون  أحكام  باستخدام  أو 
2018 المتعلقة باآلداب العامة والقيم األرسية واللياقة. 
وقد يؤدي اجراء المالحقة القضائية تطبيًقا لمقتضيات 
عامني  إىل  تصل  لمدة  بالسجن  الحكم  إىل   178 المادة 
 566 )أي  مرصيًا  جنيهًا   10.000 إىل  تصل  مالية  وغرامة 
534 من  المادة  تحظر  أخرى،  أمريكيًا(. ومن جهة  دوالرًا 
قانون العقوبات اللبناني17 كافة أشكال الجماع الجنيس 
اليت »تتعارض مع الطبيعة«، في حني يتعرض األشخاص 
للسجن  مثلية«  جنس  »أعمال  بارتكاب  المدانون 
من  و338   333 المادتني  بمقتىض  المالية  والغرامات 
قانون العقوبات18. وال يجّرم األردن االتصال الجنيس بني 
العقوبات  قانون  أن  غري  الجنس،  نفس  من  األشخاص 

17. لبنان، قانون العقوبات،
_edoclanep-nonabel/tnemucod/dlc/ser/gro.cdonu.www//:sptth

html/Lebanon_Penal_Code_1943.pdf
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/ العقوبات،  قانون  الجزائر،   .18

Landing/files/algeria_law_punish.pdf

العنف القائم على أفراد 
مجتمع الميم عبر اإلنترنت في 

المنطقة األورو-متوسطية
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تستهدف  أن  يمكن  غامضة  »أخالقية«  أحكامًا  يتضمن 
في  حريتهم  أو  للمثليني  الجنيس  السلوك  سيئة  بصورة 
يتم  الحالة،  هذه  وفي  الجنسية.  ميولهم  عن  التعبري 
العامة«  »الفاحشة  قبيل  من  بمصطلحات  التذرع 
الترشيعات  جميع  في  للطبيعية«  المنافية  و»األفعال 
عليها  ومعاقبتهم  الميم  مجتمع  أفراد  سلوكيات  لرصد 

في كثري من األحيان.

آمٍن«  »مكاٍن  إىل  يتحول  أن  الرقمي  للفضاء  يمكن  و 
لكثري من أفراد مجتمع الميم وال سيما النساء المثليات 
الجنسانية،  الهوية  ومغايرات  الجنيس  الميل  ومزدوجات 
بعض  ممارسة  يشهد  كهذا  سياق  ظل  في  خاصة 
بالمنطقة  األنظمة  مختلف  طرف  من  القانونية  القيود 
المنابر  تبقى  ولذلك،  عليهم.  العامة  تحريض  بهدف 
مجتمع  لناشطي  الوحيد  المتنفس  هي  اإللكرتونية 

الميم لتعزيز الحركات ومبادرات التضامن.

المنطقة  في  واألفراد  الحكومات  تستخدم  ذلك،  مع  و 
أفراد  لتعقب  تكنولوجية  وسائل  الحاالت  بعض  في 
مجتمع الميم واضطهادهم، كما هو الحال مع النساء 
عرب  الجنس  نوع  عىل  الصارمة  األعراف  يتحدين  الالتي 
قام  المثال،  سبيل  عىل  المغرب،  ففي  اإلنرتنت. 
شبكة  عىل  فضح  حملة  بإطالق  الناس  من  مجموعة 
حسابات  بإنشاء  تقيض   2020 أبريل  شهر  في  االنرتنت 
بتعريض  قاموا  حيث  المواعدة،  تطبيقات  عىل  مزيفة 
نرش  طريق  عن  للخطر  التطبيقات  هذه  مستخدمي 

المعلومات الخاصة بهم.

و عىل نحو مماثل، تم تسجيل تسخري موظفي الدولة في 
مجتمع  أفراد  اضطهاد  تسهيل  بهدف  للتكنولوجيا  مرص 
الرشطة  أن  الميم  مجتمع  ناشطي  الحظ  فقد  الميم. 
المرصية دأبت منذ عام 2013 عىل استخدام التكنولوجيا، 
تعقب  أجل  من  المثليني،  مواعدة  تطبيقات  وتحديداً 
مستخدمي هذه التطبيقات وجمع أدلة فوتوغرافية عن 
»الفاحشة« وترتيب اجتماعات وهمية. وقد أدى ذلك إىل 

وقوع مالحقات قضائية عىل أساس »الفجور« أو »الٌفحش 
العام« أتاحت للقضاة فرض أحكام سجٍن طويلٍة.19 ففي 
شهر سبتمرب 2017، رفع العديد من األشخاص علم قوس 
اللبنانية  الفرقة  نظمته  حفل  خالل  بالمثليني  الخاص  قزح 
بنرش  يقوموا  أن  قبل  القاهرة  مدينة  في  ليىل  مرشوع 
صورهم عىل منصة الفايسبوك، وهو األمر الذي أدى إىل 
بعد  فمبارشة  الميم.  مجتمع  أفراد  ضد  الحملة  تكثيف 
بإسكات  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  المجلس  قام  الحفلة، 
وسائل اإلعالم المرصية حىت ال تتمكن من التعبري علنا عن 
ولم  وحمالتهم.20  الميم  مجتمع  أفراد  لحقوق  دعمها 
من  موجة  أطلقت  بل  فقط،  بذلك  الحكومة  تكتفي 
مجتمع  أفراد  حق  في  والتعذيب  التعسفية  االعتقاالت 
الميم؛ حيث أٌلغي القبض عىل 33 شخصاً ٌوجهت لبعضهم 
تهًما جنائية في نهاية المطاف، كما تم اإلبالغ عن تعرض 
البعض منهم لالعتداء واالخضاع لفحوص رشجية قرسية 
سحاقية  ناشطة  وهي  حجازي،  سارة  االحتجاز.  فرتة  أثناء 
وواحدة ممن رفعوا علم قوس قزح خالل الحفلة، تعرضت 
»االنحراف  لرتويجها  والتعذيب  للسجن  األخرى  هي 
الجنيس«، قبل أن تقدم عىل االنتحار في وقت الحق في 
كندا. وقد استمر العنف الذي حرض عليه النظام المرصي 
عىل مواقع التواصل االجتماعي ليصل إىل دعوة الناس 
عىل  الجنازة  صالة  إقامة  عدم  إىل  البقية  المحافظني 

حجازي.21

مرص«  في  الجنسية  المثلية  غريندر:  الستخدامه  »ٌسجن   ، الغارديان  صحيفة   .19
https://www.theguardian.com/global-development-  ،)2017 أبريل   3(
professionals-network/2017/apr/03/jai led-for-using-grindr-

homosexuality-in-egypt
عىل  إعالمي  تعتيم  وسط  جماعية  اعتقاالت  مرص:  ووتش،  رايتس  هيومن   .20
https://www.hrw.org/news/2017/10/06/ ،)2017 موضوع المثليني )6 أكتوبر

 egypt-mass-arrests-amid-lgbt-media-blackout
“حرية«  يفضح  حجازي  سارة  المرصية  الناشطة  »انتحار  كونفريسينش،  ذي   .21
يوليو   10( المنفى  في  المسلمني  المثليني  حق  في  الممارس  و»العنف« 
https://theconversation.com/suicide-of-egyptian-activist-sarah-  ،)2020
hegazi-exposes-the-freedom-and-violence-of-lgbtq-muslims-in-

exile-141268
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3. دراسة الحالة في البلدان
 األورو-متوسطية

تحويل للمسار من نافذة 
إسطنبول: العنف القائم على 

أساس النوع االجتماعي عبر 
اإلنترنت في تركيا
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3. دراسة الحالة في البلدان
 األورو-متوسطية

رغم أن تركيا ال تعد بمعىن الكلمة 
جزًءا من المنطقة األورو-متوسطية، 

إال أن أوجه التشابه في السياقني 
القانوني والظرفي بني تركيا وبلدان 

الجوار الجنوبي لالتحاد األوروبي 
ووزن تركيا في المنطقة وردود 

الفعل العكسية الٌمسجَّلة حالًيا ضد 
حقوق المرأة في البلد كلها تزودنا 
بأسباب قاهرة إلدراج هذا التحليل 

اإلضافي ضمن تقرير إقليمي عن 
العنف القائم عىل أساس نوع 

الجنس عرب اإلنرتنت.

اإلطار القانوني

اتفاقية  تركيا كانت قد صادقت عىل  أن  الرغم من  عىل 
)سيداو(22  المرأة  التميزي ضد  القضاء عىل جميع أشكال 
واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد 
واتفاقية  اسطنبول(23  )اتفاقية  المزنيل  والعنف  المرأة 
العنف  أن  إال  بودابست(،  )اتفاقية  اإللكرتونية  الجرائم 
يصنف  لم  اإلنرتنت  عرب  الجنس  نوع  أساس  عىل  القائم 
الرتكي،  المحيل  القانون  بموجب  جنائية  كجريمة  بعد 
حيث ال توجد أي مادة محددة تعّرف العنف المزنيل بأنه 
22. المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، »حالة تصديق تركيا«، 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.

aspx?CountryID=179&Lang=EN
23. منذ لحظة كتابة هذا التقرير، أعلن الرئيس الرتكي أردوغان انسحاب البلد من 
اتفاقية اسطنبول. وهذا يشكل قرارًا مقلقًا للغاية حيث من المرجح أن يؤثر سلبًا 
ظل  في  العنف  من  المزيد  إىل  عرضة  يجعلها  الذي  األمر  المرأة،  حقوق  عىل 

اإلفالت من العقاب )سواء عىل اإلنرتنت أو خارجه(.

عىل  يعاقب  الرتكي24  الجنائي  القانون  أن  غري  جريمة. 
أشكال مختلفة من العنف في حق المرأة.

تسمح  اليت  الوطنية  القوانني  في  اآلليات  بعض  هناك 
بإجراء المالحقة القضائية في حوادث العنف ضد المرأة 

عىل اإلنرتنت باعتباره عماًل إجراميًا:

عقوبة 	  عىل  الجنائي  القانون  من   123 المادة  تنص 
ثالثة أشهر وسنة واحدة سجًنا في حق أي  ترتاوح بني 
شخص يرص عىل إجراء مكالمات هاتفية بهدف اإلخالل 
يقدمها  شكوى  عىل  بناء  ووئامه،  غريه  بسالمة 
الضحية. وتنص المادة 125 عىل فرض عقوبة بالسجن 
غرامة  دفع  أو  وسنتني  أشهر  ثالثة  بني  ترتاوح  لمدة 
قضائية عن كل فعل يٌخل برشف شخص ما أو كرامته 
أو هيبته بواسطة ارسال رسالة شفوية أو مكتوبة أو 
 132 المادة  تعاقب  حني  في  الضحية.  تخاطب  مرئية 
االنتهاك  وقع  فكلما  االتصاالت؛  رسية  انتهاك  عىل 
غري  اعالنات  وضع  أو  المحتوى  تسجيل  شكل  عىل 
كانت  كلما  المعين،  الطرف  موافقة  بدون  مرشوعة 

العقوبات )أي السجن( أشد.

األرسة 	  حماية  قانون  أي   ،6284 رقم  للقانون  وفًقا 
ومنع العنف ضد المرأة، يٌنظر إىل المالحقة اإللكرتونية 
أن  للضحايا  ويمكن  العنف  أعمال  من  عماًل  أنها  عىل 
محكمة  أو  الوايل  أو  الرشطة  إىل  بطلب  يتقدموا 
غري  وقائية.  تحذيرية  قرارات  استصدار  بغية  األرسة25 
أنه ال يوجد أي حكم من أحكام قانون العقوبات الرتكي 
جريمة،  باعتبارها  اإللكرتونية  المالحقة  مع  يتعامل 
وقد  اسطنبول.  اتفاقية  وضعته  الذي  لإلطار  خالفا 
في  سلًفا  المذكورة  المواد  من  أي  استخدام  يشكل 
قانون العقوبات في المقاضاة معضلًة عىل اعتبار أن 

متابعة،  تقرير  مرشوع  الالجئني،  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية   .24
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/

TUR/INT_CEDAW_NGS_TUR_32493_E.pdf
https:// حكومية،  غري  منظمة  أعدته  ظل  تقرير  سوزليسمايس،  إسطنبول   .25
www.morcati.org.tr/attachments/article/441/turkey-ngo-shadow-

report-grevio.pdf
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المحددة  الصياغة  يتضمن  ال  المواد  هذه  من  أي 
تقوم  أن  المتوقع  ومن  المطاردة.  جريمة  لتعريف 
المسألة،  هذه  بشأن  قانوني  إصالح  بإجراء  الحكومة 
الوقت  في  أعمالها  جدول  في  مدرج  ليس  ولكنه 
الراهن عىل الرغم من الحمالت المكثفة اليت تنظمها 

المنظمات اليت تٌعىن بحقوق المرأة.

القانون  أيضا تعديل قوانني وطنية أخرى، مثل  و يمكن 
الجرائم  البث عىل اإلنرتنت ومنع  5651 بشأن تنظيم  رقم 
حماية  قانون  عن  فضال  البث،  هذا  طريق  عن  المرتكبة 
العنف  جرائم  معالجة  تحسني  بغية  الشخصية،  البيانات 

الٌمرتكبة في حق المرأة عرب شبكة اإلنرتنت.

أن  نسوية،  ناشطة  وهي  تيمور،  نورشيهان  تقول 
مرصعيها  عىل  ومفتوحة  غامضة  الرتكية  القوانني 
ضد  العنف  بجرائم  يتعلق  فيما  والتفسري  التأويل  أمام 
أن  ينبغي  المثال،  سبيل  فعىل  اإلنرتنت.  عىل  المرأة 
تبادل  في  يتمثل  الذي  السيرباني  التحرش  يندرج 
المعين ضمن  الطرف  الجنيس دون موافقة  المحتوى 
تٌعالج  واليت  العقوبات  قانون  من   105 المادة  نطاق 
مسألة التحرش الجنيس، حيث تنص عىل أنه »إذا تعرض 
يستفيد  آخر  شخص  جانب  من  الجنيس  للتحرش  شخص 
أو  العادي  الربيد  أدوات  توفرها  اليت  المالءمة  من 
يستند إىل  التعريف  ذلك  أن  اإللكرتوني«.26 غري  التواصل 
تفسري محدد لصياغة هذه المادة، وهو تفسري يمكن بل 
وكثريا ما يتعارض مع استبعاد هذه الجرائم من الحماية 

اليت يوفرها قانون العقوبات.

26. توبلومسال إي أل، »دليل مكافحة العنف الرقمي عىل أساس الجنس« )18 
https://www.tbid.org.tr/blog-tr/tbid-ve-  ،)2019 ديسمرب  األول/  كانون 

 /altbilden-cinsiyetci-dijital-siddetle-mucadele-rehberi

أشكال العنف ضد المرأة
على اإلنترنت 

اإلنسان  حقوق  عن  المدافعون  يكون  أن  المرجح  من 
أنه  تيمور  توضح  حيث  اإلنرتنت.  عىل  للمضايقات  عرضًة 
اإلنسان  المدافعني عن حقوق  يتعرض  ، قد  تركيا  »في 
وتزتايد  المتداخلة.  هوياتهم  يستهدف  الذي  للعنف 
في  بالعنف  المبارش  والتهديد  الكراهية  خطابات  كذلك 
حق أفراد المجتمع من طرف أصحاب حسابات مجهولة 
أو مزيفة عىل تويرت بشكل خاص. وهو ما قد يعرضهم، 
اإلنرتنت  شبكة  عىل  العنف  لخطر  السياقات،  بعض  في 

وخارجه عىل أرض الواقع«.27

و قد ال يرغب المدافعون عن حقوق اإلنسان في اإلبالغ عن 
الجرائم بحكم أن األحكام القانونية غري واضحة، أو بسبب 
خوفهم من التعرض لالحتجاز أو المالحقة القضائية عىل 
اإلنرتنت.  عىل  بنرشها  يقومون  اليت  المنشورات  خلفية 
عىل  التعبري  لحرية  التقييد  هذا  مثل  حل  يتم  ما  وكثريا 
اليت  المنصة  في  الشكاوى  آليات  باستخدام  اإلنرتنت 
نهائًيا. الحساب  بإغالق  أو  الحادثة  فيها  وقعت 

من  سونمزيوكاك،  بويس  وإيزيل  شيكر  بريفو  تقول  و 
رابطة   - للمرأة  اإلنسان  حقوق  أجل  من  نساء  منظمة 
الطرق الجديدة: »يتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان 
سيما  وال  المعارضة،  أحزاب  في  السياسيون  وحىت 
العضوات في الربلمان، لمضايقات مستمرة عىل خلفية 
المحلية  »للقوانني  أن  مضيفًة  السياسية«،  مواقفهم 
العدائي  والنهج  التعسفية  اإلدارية  والتدابري  التميزيية 
يؤثر  الميم  مجتمع  تجاه  الدولة  موظفو  يعتمده  الذي 
مستوى  عىل  الجنس  مثيل  كراهية  عىل  كبرًيا  تأثريا 
عىل  األخرى  هي  تؤثر  وبالتايل  المجتمع«  داخل  عال 
األعمال ذات الصلة باإلعدام خارج نطاق القانون والتعذيب 
المزنيل  والعنف  المعاملة  وإساءة  واالغتصاب 

ومضايقة أفراد مجتمع الميم.28

27. كرمان، سيمانور، “ دعوة إىل السالم وإنهاء العنف ضد نساء تركيا المعارضات« 
https://www.awid.org/news-and-analysis/call-  ،)2015 سبتمرب  أيلول/   23(
peace-and-end-violence-against-turkeys-dissenting-women

28. المفوضية األوروبية، تقارير تركيا المرحلية 
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العنف  »مفهوم  أن  وسونمزيوكاك  شيكر  يوضح  و 
عىل  استخدام  أي  له  يوجد  ال  الجنس  نوع  عىل  القائم 
اإلطالق في النظام القانوني الرتكي، بحجة أن مصطلح 
الميم.  مجتمع  أفراد  حقوق  إىل  يشري  الجنس«  »نوع 
تسترشي  وكراهيتهم  جنسيًا  المتحولني  رهاب  أن  وبما 
األحكام  فإن  الرتكي،  المجتمع  في  مرتفع  بشكل 
الهوية  إىل  شارة  أية  عمًدا  تستبعد  الرتكية  القانونية 
الجنسانية أو ذكرها، مما يتسبب في عدم كفاية اإلبالغ 
الكراهية  جرائم  ضحايا  لها  يتعرض  اليت  الحوادث  عن 
العقاب.  الجرائم من  وحمايتهم، وبالتايل إفالت مرتكيب 
وفي واقع األمر، إن اتباع نهج قضائي وسيايس غامض 
حق  في  ترتكب  اليت  الكراهية  جرائم  من  يحدث  ما  إزاء 
أفراد مجتمع الميم يٌسهم في استرشاء ظاهرة اإلفالت 
التميزي  أساس  عىل  المرتكبة  الجرائم  عىل  العقاب  من 
الجنسانية.  والهوية  الجنسية  بالميول  يتعلق  فيما 
لحقوق  الرتكية  بالسلطة  المتعلق  القانون  ويربهن 
الرتكي  الجنائي  القانون  وكذلك  والمساواة  اإلنسان 
األيديولوجية  مكافحة  في  الرتكية  الترشيعات  قصور 
عىل  القائمة  والجرائم  المثليني  كراهية  عىل  القائمة 

التحزي.29

و يظهر هذا القصور أيًضا في نقص الدعم المتاح ألفراد 
إىل  الوصول  عىل  قادرين  غري  فهم  الميم.  مجتمع 
أو  ومراقبته  العنف  منع  مراكز  مثل  الدعم  خدمات 
هويتهم  أو  الجنسية  ميولهم  يخفوا  لم  ما  المالجئ 
ومزدوجات  المثليات  بالنساء  الرتحيب  »يتم  الجنسانية: 
توجهاتهن  عن  تخلني  إذا  المالجئ  في  الجنيس  الميل 
من  تميزيية  لممارسات  تعرضهن  حساب  عىل  الجنسية 

شأنها أن تعّقد إقامتهن في الملجأ«.30

29. جمعية كاوس جي أل، جرائم الكراهية ضد المثليني والمتحولني جنسًيا في 
https://kaosgldernegi.org/images/library/2020nefret- ،)2020 )أنقرة  تركيا 

 suclari-raporu-2019-eng.pdf
حكومية  غري  منظمة  إعداد  من  ظل  تقرير  سوزليسمييس،  إسطنبول   .30
https://www.morcati.org.tr/attachments/article/441/turkey-ngo- ،)2017(

shadow-report-grevio.pdf

لتمكني  مكان  باعتباره  الرقمي  الفضاء  حماية  تظل  و 
وهنا  ًيا.  محور أمًرا  التعبري  حرية  ممارسة  من  المرأة 
تعديالت  اعتماد  رضورة  إىل  تيمور  نورشيهان  تشري 
جديدة عىل قانون اإلنرتنت من أجل وضع إطارٍ للمضايقة 
أيًضا  األهمية  ومن  اإلنرتنت.  شبكة  عرب  المرأة  ضد 
اإلنرتنت  عىل  الجرائم  بطبيعة  الوعي  زيادة  بمكان 
لمراكز  »ينبغي  تيمور:  تقول  حيث  المرأة،  وحقوق 
خبرية  تصبح  أن  المحامني  ومنظمات  النسائية  المشورة 
منتظم  تدريب  تنظيم  ينبغي  بينما  المجال«،  هذا  في 
بني  الفوارق  يراعي  الحكوميني  الموظفني  لفائدة 
ويبقى  اإلنرتنت.  عىل  المرأة  ضد  العنف  بشأن  الجنسني 
التثقيف اإلعالمي أمًرا أساسًيا لضمان السالمة الرقمية 

عىل مختلف المستويات. 

النمطية  الصور  لبعض  الرسمية  اإلعالم  وسائل  تروج  و 
من  وتزيد  التميزي  فجوة  توسيع  في  تساهم  اليت 
تشري  حيث  الميم.  مجتمع  أفراد  عىل  الوصاية  ممارسة 
وسائل  أن  إىل  سونمزيوكاك  بويس  وإيزيل  شيكر  بريفو 
غريها  أو  النسوية  للمجموعات  التابعة  البديلة  اإلعالم 
تفكيك  تحاول  البديلة  اإلعالمية  السياسية  القنوات  من 
شيكر  بريفو  وتضيف  السائدة.  النمطية  القوالب  هذه 
السينمائي  اإلنتاج  أن  سونمزيوكاك  بويس  وإيزيل 
المحيل المتوفر عىل منصات األفالم عىل اإلنرتنت مثل 
بديلة  مساحة  األخر  هو  يعترب  بلو  وتلفزيون  نيتفليكس 

لتمثيل النساء.

ورشكات  المعلومات  تكنولوجيا  وسطاء  دور  يكتيس  و 
متسقة  حوكمة  تنفيذ  في  حيوية  أهمية  التكنولوجيا 
بيئة  ضمان  في  وكذا  باإلنرتنت  تتعلق  وسياسات 
التكنولوجيا  ورشكات  تويرت  ويعترب  آمنة.  افرتاضية 
الذي  األمر  تركيا،  في  الذكور  عليها  يسيطر  بيئات  بمثابة 
استباقيًا  نهجًا  الرشكات  هذه  تتخذ  أن  أهمية  من  يزيد 
في  وينبغي  اإلنرتنت.  عرب  المرأة  تجارب  فهم  لمحاولة 
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بما  اإلنرتنت،  قطاع  أطياف  كافة  يعمل  أن  الحالة  هذه 
وصانعو  اإللكرتونية  المنابر  عىل  المرشفني  ذلك  في 

السياسات، مًعا لتعزيز سالمة المرأة عرب شبكة اإلنرتنت.

عىل  السالمة  أن  من  تحذر  تيمور  نورشيهان  أن  بيد 
شبكة اإلنرتنت يجب أال تتحقق من خالل الرقابة، كما ورد 
الذي  االجتماعية  التواصل  وسائط  قانون  مرشوع  في 
31.2020 ووفًقا  أصدرته الحكومة في شهر تموز/ يوليو 
تٌدير  اليت  الرشكات  عىل  يتعني  هذا،  القرار  لمرشوع 
التواصل االجتماعي أن تسجل لنفسها  حسابات مواقع 
يمكن  لها  محليني  مندوبني  وتعني  تركيا  في  مكاتب 
الرشكات  32 وتٌعاقب  القانونية.  الشؤون  في  مساءلتهم 
رسعة  بخفض  تركيا  في  لها  مكاتب  فتح  ترفض  اليت 
كما  المائة،  في   90 إىل  تصل  بنسبة  اإلنرتنت  تدفق 
التواصل  شبكات  عىل  القائمة  الرشكات  من  يطلب 
حيث  المستخدمني؛  بيانات  تخزين  تركيا  داخل  الجتماعي 
وسائل  عىل  رقابة  فرض  إىل  القانون  مرشوع  »يهدف 
التواصل االجتماعي بغرض إسكات األصوات المعارضة ، 
تٌعىن  اليت  والمنظمات  النساء  أصوات  ذلك  في  بما 

بحقوق المرأة«.

جديًدا  موضوًعا  المرأة  حق  في  العنف  مسألة  تعترب 
من  اليسري  الزنر  سوى  يوجد  ال  حيث  تركيا،  في  نسبيًا 
والكمي  النوعي  المستويني  عىل  البحثية  الدراسات 
اليت تظهر المواقف العامة من العنف القائم عىل نوع 
الجنس وآثاره عىل حياة المرأة. والحاجة إىل المزيد من 
31. أكدنزي إي أل، »مرشوع قانون وسائل التواصل االجتماعي الجديد في تركيا 
يهدف إىل« إسكات األصوات المعارضة وكسب المال« )22 تموز/ يوليو 2020(، 
https://bianet.org/english/politics/227842-turkey-s-new-social-media-

bill-aimed-at-silencing-dissenting-voices-and-making-money
قصة  تركيا:  في  االجتماعية  التواصل  وسائل  »قانون  )بوليتيكو(،  ياكيل   .32
https://www.politico.eu/article/turkeys-social-media-  ،)2021( تحريية« 

law-a-cautionary-tale/ )أخر زيارة 13/04/2021( 

في  أجريت  دراسة  توصلت  فقد  وواضحة؛  جلية  البحوث 
2018 إىل أن العنف في عالقات التواعد والتحرش  عام 
عرب  والمضايقات  اإللكرتونية  والمطاردة  السيرباني 
تعترب  السيرباني33  والتنمر  االجتماعية  التواصل  وسائل 
أكرث أشكال العنف شيوًعا اليت تمارس في حق الفتيات. 
شاركت  اليت   ، تيمور  نورشيهان  تشري  اإلطار،  هذا  وفي 
نسوية  لجمعيات  التوجيهية  والمبادئ  بحوث  إعداد  في 
الباحثون  يزال  ما  الساعة  حد  إىل  أنه  إىل  متعددة، 
اإلنرتنت  عرب  التنمر  مسألة  عىل  األمر  غالب  في  يركزون 
ولكن مع غياب بيانات رسمية عن العنف ضد المرأة عىل 
في  متخصصة  وحدة  أي  حىت  وال  تركيا  في  اإلنرتنت 
عىل  النساء34،  من  السيرباني  العنف  ضحايا  مساعدة 
الرغم من أن 60 في المائة من النساء هن بالفعل ضحايا 
للعنف عىل اإلنرتنت. وتستخلص تيمور أنه تمت مجابهة 
ما  »ينسني  بأن  استجنب  الالتي  العنف  ضحايا  النساء 
»حلول  إىل  اللجوء  إىل  بمعظمهن  أدى  مما   . حدث« 
فيها  المرغوب  غري  الرسائل  حذف  قبيل  من  ذاتية« 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  المتابعني  وحجب 
شبكات  عىل  الشخصية  صفحاتهن  محتويات  وإخفاء 
عناوين  أو  صفحاتهن  بيانات  وتغيري  االجتماعية  التواصل 

الربيد اإللكرتوني الخاصة بهن.

33. يوكسيل كابتان أوغلو، العنف ضد المرأة والمساواة بني الجنسني )2018(، 
http://www.ceidizleme.org/medya/dosya/105.pdf

34. »شكل آخر من أشكال العنف القائم عىل نوع الجنس: العنف السيرباني« ، 
يناير  الثاني/  كانون  النفس،  علم  قسم  الماجستري،  شهادة  لنيل  تخرج  رسالة 

.2018
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مبادرات المجتمع المدني 
المدني، ال سيما  المجتمع  يقودها  اليت  األنشطة  تعترب 
اإلنرتنت  عرب  المرأة  ضد  للعنف  التصدي  عىل  التدريب 
الحالية  الممارسات  أفضل  من  الرَّقمي،  األمن  وتعزيز 
والجهات  النسائية  الجمعيات  تعمل  حيث  تركيا.  في 
هذا  في  وساق  قدٍم  عىل  الخاص  القطاع  في  الفاعلة 
المجال. فعىل سبيل المثال، أعد التكتل الصناعي كوك 
الجنسني  بني  المساواة  بشأن  إرشادية  وثيقة  هولدينغز 
في االتصاالت لالستخدام الداخيل عىل مستوى الرشكة 
وخارجها عىل حد سواء. ويمكن هنا لفت االنتباه إىل أن 
النسائية  الضغط  جماعة  تنظمها  اليت  التدريبية  الدورات 
عىل  الجيدة  األمثلة  من  تعد  تركيا  أجل  من  األوروبية 
العمل الذي تقوم به الرابطات النسائية في البلد. وهي 
جزء من مرشوع #HerNetHerRights الذي يهدف لخلق 
وقد  والفتيات.35  النساء  لجميع  أمانا  أكرث  إنرتنت  شبكة 
يساعد أيًضا إجراء المزيد من التدريب في مجال السالمة 
السيربانية في تقليص الفجوة الرقمية السائدة. فوفقا 
معدل  بلغ   ،2018 عام  في  تويك  أجرتها  دراسة  لنتائج 
و80.4  المائة  في   68.6 واإلنرتنت  الحاسوب  استخدام 
الفئة  في  للرجال  بالنسبة  التوايل،  عىل  المائة،  في 
عتبة  يتجاوز  لم  حني  في  سنة،   74 إىل   16 من  العمرية 
50.6 في المائة فقط و65.5 في المائة بالنسبة للنساء 
36 إن مساعدة  الذكر.  السالفة  العمرية  الفئة  في نفس 
اآلمن  االستخدام  في  بالثقة  الشعور  عىل  النساء 
هذا  لمعالجة  الطرق  إحدى  ذاتها  حد  في  هي  لإلنرتنت 

التفاوت الحاصل.

الموارد  مجموعة   .HerNetHerRights# األوروبية،  النسائية  الضغط  جماعة   .35
https:// ،)2017( بشأن إنهاء العنف عىل اإلنرتنت ضد النساء والفتيات في أوروبا
www.womenlobby.org/ IMG/pdf/hernetherr ights_resource_

pack_2017_web_version.pdf
http://www.tuik. المزنلية،  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  مسح  تويك،   .36

 gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819

و بدورها، تسعى كادين كواليسيونو )مجموعة االئتالف 
نسائية  منظمات  أنشأتها  منصة  وهي  النسائي(، 
السائدة  السياسية  الثقافة  تغيري  إىل  مستقلة، 
ضمان  أجل  من  التميزي  عىل  القائمة  والسياسات 
مشاركة المرأة عىل قدم المساواة مع الرجل في جميع 
المجاالت بعيًدا عن كافة صنوف العنف. وقد أسهمت 
الثاقبة  أفكارها  بالفعل من خالل نرش  تيمور  نورشيهان 
فيه  ركزت  عرض  إعداد  خالل  من  اإلنرتنت  شبكة  عرب 
العالم  في  المرأة  حق  في  العنف  عىل  خاص  بشكل 
يتولني  الالتي  النساء  عىل  يؤثر  والذي  االفرتايض 
مناصب سياسية والناشطات والنساء بشكل عام.37 وقد 
الشائعة  الفعل  ردود  االعتبار  عني  في  العرض  هذا  أخذ 
اليت يقوم بها النساء أمام العنف الذي يتعرنض له عرب 
واالختفاء من  بالخوف  ذلك شعورهن  بما في  اإلنرتنت، 
روتني  تغيري  وحىت  والمدينة  الهاتف  وتغيري  اإلنرتنت 

العمل أو الحياة االجتماعية ككل.

http://kadinkoalisyonu.org/wp-content/uploads/2019/02/sanal_  .37
 siddet_kadin_koalisyonu_nurcihan-temur.pdf
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الصياغ العام

المرأة  ضد  العنف  بشأن  الوطين  المسح  نتائج  أظهرت 
بأن   2019 عام  في  للتخطيط38  العليا  اللجنة  أجرته  الذي 
ما يقرب من 6.1 مليون امرأة مغربية هنَّ ضحايا للعنف 
في إطار الزواج في حني أن 1.5 مليون امرأة أخرى يرزخن 
وغريها  الرشطة  أن  غري   39 السيرباني.  العنف  رحمة  تحت 
تقدر  نسبة  سوى  تسجل  لم  المختصة  السلطات  من 
بجميع  المرأة  ضد  العنف  أعمال  من  المائة  في  بـ10.5 
أشكاله وأصنافه. بينما نجد أن هذا الرقم ينخفض إىل 8 
وخلصت  المزنيل.  العنف  حاالت  اعتربنا  ما  إذا  المئة  في 
أو  الشابات  الفتيات  أن  إىل  االستقصائية  الدراسة 
المتعلمات أو العازبات الالتي يقطن في المدن هن أكرث 
لالهتمام  المثري  ومن  السيرباني.  للعنف  عرضًة  السكان 
المسح  هذا  شملهن  الالتي  النساء  نصف  من  أكرث  أن 

للمسح  األولية  »النتائج  المغرب،  في  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  مديرية   .38
الوطين بشأن العنف ضد المرأة الذي أجرته المفوضية العليا للتخطيط في عام 
https://morocco.unwomen.org/fr/  ،)2020 يناير  الثاني/  كانون   14(  »2019

actualites-evenements/actualites/2020/01/enquete-hcp-2019
»العنف  ضحايا  امرأة  مليون   1.5 المغرب:  ديبلوماتيك،  ماروك  صحيفة   .39
https://maroc-diplomatique.  ،)2019 األول  كانون  ديسمرب/   10( السيرباني« 

/net/maroc-15-million-de-femmes-victimes-de-cyber-violence

ليست لديهن أدنى فكرة عن القانون رقم 103.13 الذي 
جميع  من  المرأة  لحماية   2018 عام  في  اعتماده  تم 
هياكل  بوجود  نصفهن  يعلم  بينما  العنف،  أشكال 
بدل  ولكن  للضحايا،  المساعدة  تٌقدم  قائمة  مؤسسية 
منظمات  تقدمها  اليت  الخدمات  عىل  يعتمدن  ذلك 
المائة  في   70 أن  إىل  البحث  وخٌلص  المدني.  المجتمع 
الصمت  الزتام  يفضلن  اإلنرتنت  عىل  العنف  ضحايا  من 
بدل البحث عن المساعدة. وتشمل حاالت العنف الرقمي 
صور  وبث  القرصنة  المرأة  لها  تتعرض  اليت  المتكررة 
استخدامها  أو  االنتقام  بهدف  فيديو  أرشطة  أو  خاصة 
أيًضا  أن ننىس  أو جنسيا، دون  الضحايا ماليا  ابزتاز  لغرض 

التحرش الجنيس من خالل وسائط اإلعالم الرقمية.40

الٌمطبق  الصمت  حاجز  لكرس  يسعون  اإلنسان  حقوق  »نشطاء   ،24 فرانس   .40
/https://www.france24.com/ar ،»حول العنف الرقمي ضد المرأة في المغرب

المغرب
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اإلطار القانوني 
و يعرِّف القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف 
عمل  أي  بأنه  المرأة  ضد  العنف   )2018( النساء41  ضد 
تميزيي، يقوم عىل أساس نوع الجنس، يمكن أن يسبب 
رضرًا جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا أو اقتصاديًا للمرأة ، كما 
األماكن  في  الٌمرتكب  الجنيس  التحرش  عىل  يعاقب 
طريق  عن  االجتماعية  التواصل  شبكات  وعرب  العامة 
تتعامل  العقوبات  قانون  في  جديدة  أحكام  إدخال 
بالتحديد مع العنف ضد المرأة الذي تٌيرسه التكنولوجيا. 
مفهوم  دائرة  توسيع  عىل   503-1-1 المادة  وتنص 
التحرش الجنيس الوارد في قانون العقوبات ليشمل أية 
أو  آخر  إلكرتوني  جهاز  أي  أو  بالهاتف  مكتوبة  رسالة 
واستخدامها  جنيس  طابع  ذات  صور  ابتكار  أو  تسجيالت 
ألغراض جنسية. كما تعاقب المادة 2-447 هي األخرى 
موافقته  دون  صوره  أو  ما  شخص  رسائل  توزيع  عىل 
اإلرضار  إىل  تهدف  كاذبة  ادعاءات  نرش  وكذا  المسبقة، 
وسيلة  بأية  بها،  التشهري  أو  ما  لشخص  الخاصة  بالحياة 
للمادة  ووفًقا  الرقمية.  الوسائل  ذلك  في  بما  كانت 
قابلة  المالية  والغرامة  السجن  عقوبة  فإن   ،447-3
عىل  امرأة  ضد  األفعال  هذه  ارتكاب  حالة  في  للزيادة 

خلفية نوع جنسها.

المنظمات  من  العديد  أفادت  ذكره،  سبق  ما  كل  رغم 
بوجود مكامن ضعف كثرية وأوجه قصور في  النسوية 
القانون رقم 103.13، فهو ال يقدم تعريفًا واضحًا يشمل 
جميع أشكال العنف وآثاره المرتتبة عىل مسألة العنف 
من  يجعل  ما  وهو  الرقمي.42  الفضاء  في  المرأة  ضد 
الحقيقة،  وفي  الحايل.  القانون  تطبيق  أيضا  الصعب 
في  الرشوع  لطلب  للضحايا  مرتوًكا  األمر  يكون  ما  عادة 
وحدات  وجود  من  الرغم  عىل  الجنائية،43  اإلجراءات 
لتلبية احتياجات الضحايا. وبالتايل، قد  حكومية مخصصة 
للغاية  صعًبا  النساء  ضد  العنف  بحوادث  اإلبالغ  يكون 
مقبواًل  المزنيل  العنف  فيها  يكون  بيئة  في  خاصة 

http://www. ،)2018(  6688 العدد رقم  الرسمية  الجريدة  المغربية،  المملكة   .41
sgg.gov.ma/BO/FR/2018/BO_6688_Fr.pdf?ver=2018-07-11-124300-213
https:// بالفعل«،  اختباره  تم  الذي   103-13 »القانون   « مايستريا،   .42
femmesdumaroc.com/societe/la-loi-103-13-deja-mise-a-rude-

 epreuve-56369
عمل  ومنهاج  إعالن  لتنفيذ  معمقة  وطنية  مراجعة  المغربية،  المملكة   .43
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded- ،بيجني، بعد 25 عاما

documents/Beijing25/morocco-beijing25_report_fr.pdf

من  المجموعات  بعض  فيها  وتكون  ما  حد  إىل  ثقافيًا 
أولئك  أو  والالجئات  األميات  المثال  سبيل  )عىل  النساء 
مدركات  غري  ريفية(  مجتمعات  في  يعنش  الالتي 
بالشكل  ممارستها  عىل  قادرات  غري  أو  بحقوقهن 
المطلوب. عالوة عىل ما سلف، يمكن القول أن المرأة ال 
القانون،  يقتضيها  اليت  الحماية  مظلة  تحت  أنها  تشعر 
يمكن  المغرب  في  التقييدية  الزجرية  األوامر  أن  بحكم 
إصدارها فقط في إطار دعوى جنائية أو في حالة وجود 
لبنان وتونس. وبالتايل،  طالق، خالفا لما عليه األمر في 
يرتك  مما  الزوجان،  تصالح  إذا  زجرية  أوامر  أي  تٌطبق  ال 
الباب مفتوًحا أمام جملة من التفسريات والتأويالت في 
سياق االغالق القرسي بسبب القيود اليت رافقت انتشار 

وباء كوفيد-91.

أشكال العنف ضد المرأة
على اإلنترنت

المرأة،  بثقة  المحلية  المنظمات  تحظى  أن  في  غرابة  ال 
في  الشعبية  وبرامجها  شبكاتها  من  تستفيد  حيث 
تعجز  اليت  واالجتماعية  القانونية  المساعدة  تلقي 
منظمة  كانت  المثال،  سبيل  عىل  تقديمها.  عن  الدولة 
في  السباقة  )امرأة(  الحقوق  حول  للتعبئة  رشكاء 
المطالبة بتحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه العنف الذي 
المرأة من خالل إعداد تقرير  التكنولوجيا في حق  تيرسه 
السائدة  العنف  أشكال  فيه  تحدد   2019 عام  في  بحيث 
وآثارها عىل النساء. 44 ووفقًا لنتائج التقرير، كثريا ما تقع 
المرتبطة  العنف  ألشكال  ضحايا  الصغريات  الفتيات 
نصف  من  أكرث  يخىش  حني  في  الجديدة،  بالتكنولوجيات 
العنف  التحدث علًنا عن حوادث  السيرباني  العنف  ضحايا 
وخٌلص  بالخجل.45  شعورهن  بسبب  لها  يتعرنض  اليت 
تقرير البحث العميل الذي أجرته منظمة امرأة أن هناك 
عرب  النساء  حق  في  العنيفة  للسلوكيات  شائعة  أشكال 
محتويات  صناعة  أو  اإللكرتونية  المالحقة  مثل  اإلنرتنت 
الشتائم  توجيه  أو  االنتقام  لغرض  ونرشها  اباحية 
الدولة  مسؤولية  تعزيز   - حقيقي  رضر  اإلنرتنت:  عىل  العنف  امرأة،  منظمة   .44
عن العنف القائم عىل النوع االجتماعي الذي تٌيرسه التكنولوجيا ضد المرأة في 
https://mrawomen.ma/wp-content/  ،)2019( اإلجرائي  البحث  تقرير  المغرب، 

 uploads/doc/TFGBV%20Report%20Final%20English.pdf
حقوق  عن  المدافعني  تحرك  المغرب:  في  اإلنرتنت  عىل  العنف  الوطن،   .45
https://www.elwatan.com/pages- ،)2020 المرأة والجمعيات )14 آذار/ مارس
hebdo/magazine-pages-hebdo/violences-virtuelles-au-maroc-des-

feministes-et-associations-se-mobilisent-14-03-2020
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والتشويه أو االبزتاز أو تبادل الصور أو االتصاالت الخاصة 
ما  وغالًبا  المعين.  الطرف  من  مسبقة  موافقة  دون 
الذي  الجنس،  نوع  أساس  عىل  القائم  العنف  يحدث 
عىل  ومتكرر  متواتر  نحو  عىل  التكنولوجيا،  تٌسهله 
صعيد مختَلف الفضاءات اإللكرتوني من خالل تطبيقات 
النصية  والرسائل  الهاتفية  والمكالمات  المراسلة 
ومنصات التواصل االجتماعية. وكما هو الحال في بلدان 
أخرى في المنطقة، فإن العنف ضد المرأة عىل اإلنرتنت 
وخارجه عىل أرض الواقع مرتابطان ارتباًطا وثيًقا؛ فكثرًيا 
اإلنرتنت إىل عنف جسدي  العنف األويل عىل  يتحول  ما 
الحوادث اليت  الواقع، في حني يمكن تسجيل  عىل أرض 
وكثريًا  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  ونرشها  الواقع  في  تحدث 
رقابية  سلوكيات  عىل  المزنيل  العنف  يشتمل  ما 

تٌيرسها االستعانة بالتكنولوجيات الحديثة. 

و يعترب تغيري الصفحة الشخصية أو رقم الهاتف أو الكف 
عن المشاركة في الفضاءات الرَّقمية من بني أهم ردود 
العديد من  بها. وقد حاول  الشائعة اليت توصلنا  الفعل 
ترك  حني  في  المدرسة،  آخرون  وترك  االنتحار  الضحايا 
العديد منهم وظائفهم أو فقدوها أو تم اجبارهم عىل 
عىل  فهم  فيها.  يعيشون  اليت  المدينة  من  االنتقال 
قناعة بأنه من غري المجدي تقديم شكوى لعدة اعتبارات 
من  انتقامية  أعمال  وقوع  احتمال  من  الخوف  أهمها 
بإثارة  اتهامهن  من  الخوف  أو  الرشطة  أو  األرسة  جانب 
االعتداء وإلغاء اللوم عليهن. والواقع أن 10 في المائة 
شبكة  عىل  للعنف  تعرنض  الالتي  النساء  من  فقط 
اإلنرتنت كن قد أبلغن السلطات العامة عن وقوع هذه 
الحوادث. ومما يعمق الشعور بعدم الثقة في السلطات 
الشكاوى  متابعة  في  القانون  قدرة  عدم  العمومية 
بسبب غياب أي دليل يشري إىل هوية المعتدي، وهو ما 
والمعتدين  اإلنرتنت  عرب  العنف  حالة  في  تحدًيا  يمثل 

مجهويل الهوية.

مبادرات المجتمع المدني 
وسبل المضي قدما

التحدي  جمعية  أطلقتها  اليت  الحملة  تهدف  و 
العنف  »أوقفوا  شعار  تحت  والمواطنة  للمساواة 
وكرس  بحقوقهن  الضحايا  وعي  زيادة  إىل  الرَّقمي« 
هذه  وتنبع  القضية.  عىل  يخيم  الذي  الصمت  دائرة 
خاصة  العام،  الفضاء  بأن  الراسخ  االعتقاد  من  المبادرة 
سبيل  في  األمام  إىل  خطوة  يشكل  الرقمي،  الفضاء 
تحقيق المساواة بني الجنسني. »و يستند المرشوع عىل 
الفاعلة  المعنية  األطراف  جميع  مع  العمل  في  رغبتنا 
في مجال العنف الرقمي، ال سيما السلطات العمومية 
الخدمات )مثل رشكة  العدالة والرشطة( وموردي  )مثل 
في  خرباء  وكذلك  وإنوي(  وأورانج  المغربية  االتصاالت 
متخصصني،  وباحثني  ومحامني  الرقمي  األمن  مجال 
السيرباني  العنف  عىل  للقضاء  إجراءات  اتخاذ  بهدف 
أدوات  من  الحملة  وتستفيد  الجنس«.  نوع  عىل  القائم 
اليوتيوب  قناة  غرار  عىل  واالتصال،  المبتكرة  التعليم 
»نافذة التحدي«، ومن بنية متعددة المستويات وموقع 
استقبال  ومكتب  المدارس  لفائدة  متنقلة  وحدة  يضم 
ضحايا  لفائدة  والنفسية  القانونية  للمساعدة  وخدمة 
يسخر  فالمرشوع  اإلنرتنت.  عىل  المرأة  ضد  العنف 
متناول  في  يضع  فهو  للمرأة،  خدمًة  التكنولوجيا 
بالمراجع  بيانات  قاعدة  يوفر  متنقل  تطبيق  الضحايا 
القانونية ويتيح مساحًة لتقديم الشكاوى. وقد تم تداول 
قناة  عىل  بسمة«  »قانون  بعنوان  فيديو  حلقات  سبع 
اإلنرتنت  عىل  العنف  حاالت  بعض  تصور  واليت  يوتيوب 
وقصص بعض الضحايا. وفي القريب العاجل، سيتم اعداد 
في  الجنس  نوع  عىل  القائم  الرقمي  للعنف  تحليل 
أثر العنف  تتناول  المغرب وسيتم تنظيم موائد مستديرة 
التحليالت  هذه  وتأتي  النساء.  حياة  عىل  المرأة  ضد 
في  كبرية  زيادة  تطبعه  مذهل  وقت  في  والمناقشات 
حاالت العنف ضد المرأة أثناء فرتة اإلغالق بسبب انتشار 
750 حالة عنف،  وباء كوفيد19-؛ فقد عالجت الجمعية 
السيرباني  العنف  بأعمال  رصاحة  تتعلق  حالة   45 منها 
حزيران/   30 16 مارس إىل  الفرتة من  المرأة. ففي  ضد 

يونيو 2020. 
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شبكة  عرب  المرأة  ضد  العنف  أن  عبدو  برشى  تعترب  و 
النساء  له  تتعرض  الذي  للعنف  امتداد  هو  اإلنرتنت 
أصل  أن  برشى  وتعتقد  الحقيقي.  العالم  في  والفتيات 
للهياكل  الذكوري  النظام  إىل  يعود  العنف  هذا 
عىل  الرجل  فيه  يسيطر  الذي  االجتماعية  والعالقات 
المرأة ويضطهدها. وتصبح بذلك المرأة عبارة عن مخزن 
يعطي  مما  الثقافية،  المنظومة  هذه  داخل  لألخالق 
رشعية للرقابة االجتماعية عىل المرأة. وفي هذا اإلطار، 
خالل  من  العنف  أعمال  تزايد  التكنولوجيات  تسهل 
للبقاء  لمستخدميها  فرًصا  وتتيح  إليها  الوصول  سهولة 
من  إلفالتهم  أكرب  فرص  وجود  مع  الهوية  مجهويل 
العقاب. وبالتايل، يمكن القول إن التكنولوجيات الحديثة 
يكونوا  بأن  اإلنرتنت  عىل  العنف  أحداث  مرتكيب  تشجع 
وهو  بضحاياهم،  أكرب  أرضاًرا  يلحقوا  وأن  عدوانية  أكرث 
أكرب  فرًصا  المحتملني  للمعتدين  يتيح  الذي  األمر 

لمواصلة أعمال العنف ضد المرأة.

الحكومة  نرى  أن  كاٍف،  غري  كان  وإن  المشجع،  من  و 
القوالب  لمحاربة  التدابري  من  جملة  تتخذ  المغربية 
الخطاب  في  والتميزي  الجنس  نوع  عىل  القائمة  النمطية 
العام، وخاصة بعد تبين الميثاق الوطين لتحسني صورة 
المرأة في وسائل اإلعالم لعام 2005 والخطة الحكومية 

للمساواة )إكرام 2، 2017-2021(.46

غري أن المنظمات غري الحكومية تحذر من أن أحد أسباب 
عدم  هو  العدالة  عىل  الحصول  أجل  من  المرأة  نضال 
القانون  ذلك  في  بما  الوطين،  القانوني  اإلطار  تمايش 
سيادة  لمبدأ  خالًفا  الدولية  االتفاقيات  مع   ،31,301
عىل  المغرب،  عليها  صادقت  اليت  الدولية  االتفاقيات 
عن  وفضاًل   47  .2011 دستور  في  عليه  المنصوص  النحو 
الخطة  فيها  بما  العامة،  السياسات  بعض  فإن  ذلك، 
واضحة  تنفيذية  تدابري  تحدد  ال  للمساواة،  الحكومية 
لحماية حقوق المرأة. دون أن ننىس أن اآلليات الوطنية 
ال  أو  المطلوب  بالشكل  تعمل  ال  المرأة  حقوق  لحماية 
بالنسبة  الحال  هو  وهذا  للعمل،  الالزمة  الموارد  تملك 
عمل  ومنهاج  إعالن  لتنفيذ  الشاملة  الوطنية  المراجعة  المغربية،  المملكة   .46
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded- ،بيجني، بعد 25 عاما

documents/Beijing25/morocco-beijing25_report_fr.pdf
أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  المغرب،  لنساء  الديمقراطية  الجمعية   .47
الموازي  الحكومية  غري  المنظمات  تقرير   ،2020 )سيداو(  المرأة  ضد  التميزي 
للتقريرين الدوريني الخامس والسادس للحكومة المغربية، يمكن تزنيلهما عىل 

الرابط االتي: 
 https://tbinternet.ohchr.org

وكذلك   ، التحديد  وجه  عىل  المرأة  ضد  العنف  لمسألة 
القانون رقم 79.14 األكرث شمولية الذي أنشأت بموجبه 

هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التميزي. 48

 2019 و أعلنت الحكومة مؤخًرا في شهر أيلول/ سبتمرب 
بالنساء ضحايا العنف  للتكفل  اللجنة الوطنية  عن إنشاء 
الفاعلة  الجهات  مختلف  بني  تنسيق  جرس  خلق  بهدف 
والهيئات ذات الصلة بمسألة مكافحة العنف ضد المرأة، 
المرأة.  العنف ضد  كخطوة منها لمحاربة جميع أشكال 
الوزارات  من  عدد  وّقع   ،2020 مارس  آذار/  شهر  وفي 
والمجلس األعىل لالتصال السمعي البرصي عىل إعالن 
كما  النساء.  حق  في  العنف  مكافحة  لدعم  مراكش 
األخرية  اللمسات  بوضع  المغربية  الحكومة  حالًيا  تقوم 
النساء  ضد  العنف  لمحاربة  الوطنية  االسرتاتيجية  عىل 
الرئيسية  المحاور  2030 اليت تتضمن جملة من   -  2020
النساء  حق  في  الممارس  والتميزي  العنف  منع  مثل 
العنف  أشكال  جميع  من  المرأة  حماية  وكذا  والفتيات، 
وفي  تواجدها  أماكن  جميع  في  لها  تتعرض  قد  اليت 
وراء  من  أيًضا  الحكومة  وتسعى  حياتها.  مراحل  كافة 
تبين هذه اإلسرتاتيجية إىل إعطاء بعد إقليمي لسياسة 
اإلقليمي  التنسيق  وتعزيز  المرأة  ضد  العنف  مكافحة 
األخري،  وفي  بالموضوع.  المعنية  األطراف  جميع  بني 
أيًضا   2020 آذار/ مارس  المغرب في شهر  أقرت حكومة 
الجرائم  بمكافحة  المتعلق   22-20 رقم  القانون 
واالبزتاز،  الكاذبة  األخبار  نرش  شاكلة  عىل  اإللكرتونية، 
التواصل  وسائل  عىل  خاص  بشكل  بالرتكزي  وذلك 
من  وكان  المماثلة.49  التواصل  ومنصات  االجتماعية 
القانونية  الثغرات  لسد  كهذا  قانون  نس  المفرتض 
الموجودة في مجال العنف الحاسوبي )رغم غياب أبعاد 
االتصال  بحرية  المساس  دون  االجتماعي(،  النوع  تراعي 
حرية  قانون  من  كجزء  دستوريًا  المكفولة  الرقمي 
التعبري. بيد أن منظمات حقوق اإلنسان تخىش أن يتحول 
هذا القانون إىل حصان طروادة »حصان طروادة« الذي 

سيفرض المزيد من القيود عىل حرية التعبري في البلد.50

 ،)2018(  6644 رقم  عددها  في  الرسمية  الجريدة  المغربية،  المملكة   .48
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/
autorit%C3%A9%20pour%20la%20parite%20et%20la%20lutte%20

 contre%20toutes%20formes%20de%20discrimination.pdf
والجرائم  الكاذبة  األخبار  لمكافحة  جديًدا  قانوًنا  ينس  المغرب  يحي،  حاتم،   .49
https://www.moroccoworldnews.  ،)2020 مارس  آذار/   19( اإللكرتونية 
com/2020/03/296735/morocco-enacts-new-law-to-fight-against-

/fake-news-cybercrime
أوقات  في  الحرية  قتل  لصدمة  ال  »المغرب،  للحقوق،  األورومتوسطية   .50
https://euromedrights.org/fr/  ،)2020 مايو  أيار/   4( الصحية«  األزمات 
publication/maroc-non-au-choc-liberticide-en-periode-de-crise-

/sanitaire
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اإلطار القانوني 

بتنفيذ  تتعلق  اليت  التحديات  من  جملة  الجزائر  تواجه 
السيرباني  العنف  مكافحة  غرض  مع  تتناسب  ترشيعات 
ضد المرأة، شأنها في ذلك شأن المغرب. ويوفر القانون 
العنف  وتجريم  الجنسني  بني  للمساواة  إطاًرا  الجزائري 
في  ذلك  ويتمثل  االجتماعي  النوع  أساس  عىل  القائم 
2016 وقانون العنف  32 و34 من دستور عام  المادتني 
لقانون  المكمالن   2015 لعام   15-19 رقم  األرسي 
عن  عاجز  القانوني  اإلطار  يزال  ما  ذلك،  ومع  العقوبات. 
حماية  تدابري  تنفيذ  أو  المرأة  ضد  العنف  وقوع  منع 

لصالحها.51

و في هذا اإلطار، اٌتخذت بعض الخطوات لتحسني األحكام 
المرأة؛ فقد أصبح اآلن  بالعنف ضد  المتعلقة  القانونية 
ضد  الجديدة  الجرائم  مرتكيب  معاقبة  الممكن  من 
والتحرش  العاطفي  أو  اللفظي  االعتداء  مثل  المرأة، 
أو في مكان  المزنل  المرأة سواء في  الجنيس في حق 
والقانون  االجتماعي  النوع  عدالة  الجزائر،  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج   .51
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/  ،)2018(

 Algeria%20Country%20Assessment%20-%20English.pdf

عام  وفي  األرسي.  العنف  تجريم  تم  أن  بعد  وهذا  عام، 
المتحدة  األمم  صندوق  من  بدعم  الجزائر،  تبنت   ،2007
للسكان، اسرتاتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 
القطاعات  جميع  في  الحياة  لدورة  بعدًا  بإدخال  تقيض 
إىل  اإلسرتاتيجية  هذه  وتهدف  التدخل.  تحتاج  اليت 
العابرة  وتلك  الوطنية  الرئيسية  العنارص  بني  التوفيق 
مبادئ  )أي  المرجعي  إطارها  في  الوطنية  للحدود 
السياسة  وأولويات  والدستور  اإلسالمية  المساواة 
الخاص  المقرر  الدولية(. غري أن تقرير  العامة وااللزتامات 
لألمم المتحدة الصادر في عام 2011 أقر بأن التميزي ضد 
في  يتغلغل52  يزال  ما  الواقع  أو  القانون  بحكم  المرأة 
استمرار  خالل  من  االجتماعية  الحياة  مناحي  جميع 
النمطية في المجتمع،  سلوكيات اآلباء ونفس القوالب 
كانت  وإن  حىت  قائمة  تزال  ما  أنها  هنا  القول  ويمكن 
الدولية  االتفاقيات  عىل  رسمًيا  صادقت  قد  الجزائر 
أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  مثل  واإلقليمية، 
https://evaw-global-  ،)2011( الجزائر  في  البعثة  اإلنسان،  حقوق  محلس   .52
database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/country%20

report/africa/algeria/algeria%20srvaw.pdf?vs=5933

الجزائر
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الربوتوكول  جانب  إىل  )سيداو(  المرأة  ضد  التميزي 
االختياري والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
الوزيرة  تضطلع  ذلك،  إىل  وإضافة  المرأة.  حقوق  بشأن 
بمسؤولية  أيَضا  المرأة  وحالة  األرسة  بشؤون  المكلفة 
الوطنية  االسرتاتيجية  وتنفيذ  المرأة  بحقوق  النهوض 
تقديم  تم  وقد  حقها.  في  الممارس  العنف  لمكافحة 
العنف  لضحايا  استقبال  مراكز  بإنشاء  تتعلق  توصيات 
وآليات جديدة لتمكني المرأة ذاتيا من تسجيل شكاواها 
خاصة  وحدات  خلق  طريق  عن  للضحايا  التوجيه  وتقديم 

للرشطة وتكوين ضابطات مدرَّبات.

بإنشاء  المرأة  العنف ضد  اسرتاتيجية مكافحة  و تويص 
جديدة  آليات  وإنشاء  العنف  لضحايا  استقبال  مراكز 
شكاواها  تسجيل  من  ذاتيا  المرأة  لتمكني  تهدف 
الرشطة  وحدات  طريق  عن  للضحايا  التوجيه  وتقديم 
الناحية  من  أنه  غري  المدربات،  والضابطات  الخاصة 
المتخصصة غري كافية وتبعث  المأوى  تزال  العملية، ما 
بعدم  المرأة  حقوق  منظمات  تفيد  حيث  القلق،  عىل 
كفاية  وعدم  الجنيس  العنف  ضحايا  لدعم  تدابري  وجود 
ومالحقة  التعويض  آليات  عن  المتوفرة  المعلومات 
الجناة. ويعد العنف المزنيل هو الشكل السائد للعنف53 
ترى  حيث  عنه،  اإلبالغ  في  كبري  قصور  وجود  ظل  في 
العنف  إن  المزتوجات  النساء  من  المائة  في   59 نسبة 
حقوق  أن  نجد  ما  وغالًبا  مقبواًل.  الزوج  يرتكبه  الذي 
المرأة تٌصاغ في سياق األرسة، حيث من األرجح أن تكون 
بمفردهن  يعنش  الالتي  والنساء  الوحيدات  األمهات 

عرضة للتشهري العام.

/https://feminicides-dz.com ،53. ال لقتل النساء – الجزائر

أشكال العنف ضد المرأة
على اإلنترنت

ال يوجد مفهوم محدد للعنف الذي تتعرض له المرأة في 
تنظيمه  في  صعوبة  وتوجد  الجزائر  في  الرقمي  الفضاء 
المفعول  سارية  قوانني  وجود  فرغم  الصحيح.  بالشكل 
لمنع العنف في الفضاء الرقمي بوجه عام، إال أنها تظل 
تتجاهل الحاالت الخاصة بالنوع االجتماعي. ويضع القانون 
الصلة  ذات  الجرائم  لمنع  محددة  قواعد   09-04 رقم 
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومكافحتها.54 ويوضح 
هذا القانون حاالت محددة يمكن فيها للسلطات اللجوء 
إلزام  أيًضا  فيها  ويمكن  الرقمية  االتصاالت  مراقبة  إىل 
القانوني  غري  المحتوى  بإزالة  اإلنرتنت  خدمات  مزودي 
بالمساس  تتعلق  اليت  الجرائم  ومنع  التحقيقات  )لدعم 

باألمن القومي عىل سبيل المثال(.

للعنف  االهتمام  من  مزيدا  الجزائرية  السلطات  أولت  و 
األحداث  بعض  ظهور  بعد  المرأة  حق  في  السيرباني 
خطاب  عىل  تنطوي  واليت  مؤخرا  وقعت  اليت  البارزة55 
عىل  للمرأة  معادية  وحمالت  الكراهية  عىل  يحض 
االتصال  وزير  تحدث  وقد  االجتماعية.56  التواصل  وسائل 
والمتحدث باسم الحكومة مؤخرا عن التحرش الحاسوبي 
االجتماعية  التواصل  وسائط  عىل  الكراهية  وخطاب 
تهدد  اليت  المقبولة  غري  بالظواهر  إياهم  واصًفا 
التماسك االجتماعي والنقاش العام حول الموضوع من 

 ،47 عدد  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة   .54
 http://www.sante.dz/ans/fr2009047.pdf

 ، المجتمع متواطئ؟«  الجزائر: هل  الجنيس في  »العنف  ياسمني،  55. سالمي، 
https://www.jeuneafrique.  ،)2020 أكتوبر  األول/  ترشين   12( أفريك  جون 
com/1056993/societe/violences-sexuelles-en-algerie-la-societe-est-

/elle-complice
الذين  للجزائريني  العقاب  من  اإلفالت  من  مزيد  ال  #أخبار-جيدة  ماغ،  إنيت   .56
https:// ،)2018 يدافعون عن العنف ضد المرأة عىل اإلنرتنت )19 حزيران/ يونيو
intymag.com/bonnenouvelle-fini-limpunite-pour-les-algeriens-qui-

/pronent-la-violence-contre-les-femmes-sur-internet
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تضامن  حركة  ظهور  إىل  بالكراهية  المليئة  الرسائل 
مساعدة  إىل  أدى  مما  المجتمع،  داخل  واسعة 
حسابات  عىل  العثور  عىل  الرشطة  اإلنرتنت  مستخدمي 
الجزائري،  العدل  وزير  وأعلن  وحجبها.  الرسائل  مروجي 
من جانبه، أن »استخدام وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 
االجتماعية للرتويج للعنف ضد المرأة« سيٌقابل بإجراءات 
الٌجناة، وهو ما تم تنفيذه فعاًل بنجاح في  علنية لتحديد 

نهاية المطاف.59

أيًضا  الدولة  تستطيع  ورد،  ما  كل  من  الرغم  عىل  و 
أجل  من  التميزي  بمنع  القايض  القانون  هذا  استخدام 
استخدام  حاالت  في  يحدث  كما  أيديولوجيتها،  تأكيد 
وتسلط  الناشطني.  عمل  لمراقبة  اإللكرتونية  القوانني 
ثروة  منظمة  في  ناشطة  وهي  هللا،  شعب  أمينة 
المثري  التطبيق  عىل  الضوء  النسوية،  نسومور  فاطمة 
للجدل لهذا القانون قائلة: »لقد اٌستخدم القانون الجديد 
بالنسبة  الحال  هو  كما  التعبري،  حرية  لعرقلة   20-05
لوليد كشيدة، أحد مؤسيس صفحة » حراك ميمز« عىل 
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، الذي ما يزال رهن 

االحتجاز منذ شهر آذار/ مارس المايض.«60

و قد استٌعمل الوباء أيضا كذريعة لقرص دور المرأة عىل 
ربة البيت، وهو ما أٌعيد تأكيده في الخطاب العام الذي 
واالقتصادية  المالية  األزمة  تحميلهن مسؤولية  حد  بلغ 

اليت تشهدها البالد.

االقتصادية  العوامل  تساهم  ذلك،  عن  فضاًل  و 
هي  المرأة  فيها  تعيش  اليت  البيئة  خاصة  واالجتماعية 

االجتماعي  االتصال  وسائل  عرب  التعبريي«  »العنف  الجزائرية،  األنباء  وكالة   .59
أكتوبر  )17 ترشين األول/  الوطين  للنسيج االجتماعي  »مرفوض« ألنه »تهديد« 
http://www.aps.dz/algerie/111223-la-violence-expressive-via-  ،)2020
les-reseaux-sociaux-est-inadmissible-et-menace-le-tissu-social-

national
واألخالق من  والدين  الجزائرية  الحكومة  إهانة  بتهمة  وليد كشيدة  أٌعتقل   .60
كانون  وفي  االجتماعية.  التواصل  وسائل  عىل  ساخرة  منشورات  نرش  خالل 
مزيد  عىل  لالطالع  سنوات.  ثالث  لمدة  بالسجن  كشيدة  عىل  ُحكم  الثاني/يناير، 
https://www.arabnews.com/node/1787061/middle- :من المعلومات، انظر

east

 ،2018 عام  وفي  وذاتية.57  جماعية  رقابة  توليد  خالل 
اعتمدت السلطات العامة القانون رقم 05-20 بشأن منع 
هذا  ويقيض  ومكافحتهما.  الكراهية  وخطاب  التميزي 
القانون بإنشاء مرصًدا وطنًيا وبمعاقبة األشخاص الذين 
يشاركون في تأسيس أي جماعة أو يدعون إىل أي نشاط 
يحرض عىل التميزي والكراهية، كما يعاقب هذا القانون 
إلكرتونية  حسابات  أو  لمواقع  فرد  أي  حيازة  عىل  أيًضا 
تشجع االتصاالت البرصية أو الشفوية اليت تسبب التميزي 
لجميع  القانون  هذا  ويتيح  المجتمع.  داخل  والكراهية 
الكاملة،  القانونية  المساعدة  من  االستفادة  الضحايا 
الوصول  سواء  حد  عىل  والشهود  للضحايا  يمسح  كما 
ذلك،  عىل  وعالوة   .)19 )المادة  الحماية  إجراءات  إىل 
مكان  بتحديد  اإلذن  يعطي  أن  العام  المدعي  يستطيع 
اليت  األداة  وكذا  والمتهم  فيه  المشتبه  الشخص 
الوسائل  بواسطة  الجريمة  ارتكاب  في  اٌستخدمت 
التكنولوجية المتوفرة لجمع المعلومات أو االتصاالت أو 
)المادة  الغرض  لهذا  خصيصًا  المصممة  التقنيات  تلك 
27(. بيد أن هذه األحكام، مرة أخرى، ال تحتوي عىل بنود 

خاصة تراعي مبدأ النوع االجتماعي.

للمرة  القضائية،  السلطات  تولت   ،2018 عام  في  و 
األوىل، مسؤولية متابعة قضية العنف في حق العداءة 
ريم، وهي فتاة تعرضت للهجوم من ِقَبل مجموعة من 
موعد  قبيل  لحظات  فقط  تركض  كانت  ألنها  الشباب 
عىل  ريم  ظهور  أدى  وقد  رمضان.58  شهر  أثناء  اإلطار 
مواقع التواصل االجتماعي للتحدث علًنا عن ما حدث لها 
وتصاعد  للمرأة  المعادية  الرسائل  انتشار موجة من  إىل 
الدعوات إىل نس قوانني تمنع العنف ضد المرأة. وذهب 
االعتداء عىل  الجزائريني عىل  تحريض  الجناة إىل حد  أحد 
هذه  انتشار  أدى  وقد  بالحامض.  المحجبات  غري  النساء 
االجتماعي  االتصال  وسائل  عرب  التعبريي«  »العنف  الجزائرية،  األنباء  وكالة   .57
أكتوبر  األول/  ترشين   17( الوطين  االجتماعي  للنسيج  »تهديد«  ألنه  »مرفوض« 
http://www.aps.dz/algerie/111223-la-violence-expressive-via-les-  ،)2020

 reseaux-sociaux-est-inadmissible-et-menace-le-tissu-social-national
يونيو  حزيران/   20( للجناة،  رحمة  أي  إظهار  يتم  »لن  النساء:  لقتل  دعوات   .58

https://algeria-watch.org/?p=68264 ،)2018
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المهاجرون  العنف.61 ويواجه  األخرى في تفاقم ظاهرة 
القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء أو النساء الناطقات 
السمراء  البرشة  ذو  الجزائريون  أو  الرببرية  باللغة 
بصفة  المجتمع  في  كبرًيا  تميزًيا  الجنوب  من  القادمون 
عامة، وهو ما قد يؤدي إىل عدم حصولهن عىل فرص 
حالة  في  العدالة  إىل  للوصول  غريهن  مع  متساوية 
الرشطة  رفض  شكل  وقد  للعنف.  ضحايا  وقوعهن 
التحقيق في االغتصاب الجماعي الذي تعرضت له ماري 
سيمون ، وهي مهاجرة من وصول كامريونية، خري مثال 
عىل ذلك. وأدى ملتمس قدمته جمعية نساء جزائريات 
إىل  اإلنرتنت  عىل  نرشته  وبيان  بحقوقهن  يطالنب 
الضغط باتجاه تقديم الدعوى في نهاية المطاف، غري أن 
التميزي  مستويات  للشك  مجااًل  يدع  ال  بما  يٌظهر  هذا 
الدعم  أجل ضمان  ينبغي معالجتها من  اليت  المتداخلة 

القانوني العادل لجميع النساء.62

مبادرات المجتمع المدني

لقد عرفت الحركة النسوية اإللكرتونية نشاًطا كبرًيا منذ 
2019، أي تاريخ االحتفال بالذكرى  22 فرباير  اندالع ثورة 
إىل  أدت  اليت  الحاشدة  الشعبية  للمظاهرات  السنوية 
نيسان/  شهر  في  السلطة  عن  بوتفليقة  الرئيس  عزل 
إبريل 2019 )الحراك(. وكشفت أمينة شعب هللا عن قيام 
الوعي  رفع  تروم  بحمالت  الجزائرية  النسائية  الجمعيات 
تجاه صمت الضحايا عىل صفحاتهن عىل شبكة اإلنرتنت، 
وهي بذلك تعمل كوسيط مبارش بني الناجني ومجموعة 
أن  أمينة  وترى  النفسيني«.  واألطباء  المحامني  من 

والتحديات،  التعبئة  الجزائر:  المرأة في  العنف ضد  الغرباني، مكافحة  61. ميجان 
https://  ،)2015 ديسمرب  األول/  كانون   2( التنمية  في  المرأة  حقوق  جمعية 
www.awid.org/news-and-analysis/combatting-violence-against-

women-algeria-mobilizing-and-challenges
والتحديات،  التعبئة  الجزائر:  المرأة في  العنف ضد  الغرباني، مكافحة  62. ميجان 
https://  ،)2015 ديسمرب  األول/  كانون   2( التنمية  في  المرأة  حقوق  جمعية 
www.awid.org/news-and-analysis/combatting-violence-against-

women-algeria-mobilizing-and-challenges

فعاليتها  أثبتت  الجرائم  عن  الشاملة  الرَّقمية  التقارير 
شكل  أي  ارتكاب  عن  وثنيهم  المهاجمني  تخويف  في 

من أشكال العنف في حق المرأة.

بالنسبة  أولوية  تشكل  اإلنرتنت  شبكة  عىل  السالمة  إن 
المرأة من أجل  الدفاع عن حقوق  للنشطات في ميدان 
محتويات  ينرشن  الالتي  أولئك  وحماية  عملهن  تسهيل 
في  هللا  شعب  وترصح  جمهورهن.  وكذا  اإلنرتنت  عىل 
شبكة  عىل  منشوراتنا  أغلب  »إن  قائلة:  اإلطار  هذا 
فقط  تقترص  بحيث  الجمهور  أمام  متاحة  غري  اإلنرتنت 

عىل مجتمع آمن تم انتقائه مسبًقا من أجل حمايتنا«.

حقوق  منظمات  عىل  مثال  خري  وسيلة  شبكة  تعد 
خدمة  في  التكنولوجيا  سخَّرت  اليت  الجزائر  في  المرأة 
تأسيسها في عام  الشبكة منذ  أهدافها63؛ فقد عملت 
والقانوني  والنفيس  الطيب  الدعم  توفري  عىل   2000
لضحايا العنف، وذلك عن طريق صفحتها عىل فيسبوك. 
النساء،  لفائدة  التخصصات  متعدد  دعًما  الشبكة  وتوفر 
إلعادة  توليه  الذي  الكبري  االهتمام  ننىس  أن  دون 
تشكيل الخطاب العام وإعادة تصويب الرأي العام، بفضل 
تعاونها المنتظم مع وسائط اإلعالم وأنشطة المرافعة 
المساواة  استعادة  في  القانون  دور  لتعزيز  تهدف  اليت 
مبادئ  منها،  كمبادرة  الشبكة،  ونرشت  الجنسني.  بني 
القطاع  في  العاملني  المهنيني  لتوعية  توجيهية 
يتوصلون  اليت  العنف  بحاالت  االعرتاف  برضورة  الصحي 
الصحفيني  لتدريب  دلياًل  نرشت  كما  عنها،  والتبليغ  بها 
في  الواردة  النمطية  بالقوالب  الوعي  إذكاء  عىل 

الخطاب العام.

جزائرية  مجموعة  وسيلة،  »شبكة  فاطمة،  أوصديق  ايمارين،  دليلة  جربال،   .63
للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة«، تساؤالت نسوية جديدة، 2014/2، العدد 
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2014- ،33

2-page-136.htma
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تونس

اإلطار القانوني 

قانوني  إطار  تتوفر عىل  اليت  البلدان  إحدى  تونس  تعترب 
البالد  شهدت  ولكن  العنف.  من  المرأة  لحماية  متقدم 
اندالع  منذ  السيرباني  التحرش  لظاهرة  معترب  شيوع 
حيث   ،2011 عام  في  للديمقراطية  المؤيدة  االنتفاضات 
الالتي  والنساء  الناشطات  النساء  من  العديد  تعرض 
تميزي  لحمالت  والصحفيات  سياسية  مناسب  يتقلدن 
هذا  وفي  الجنس.  نوع  أساس  عىل  قائمة  وتشهري 
إىل  التونسيني  للصحفيني  الوطنية  النقابة  تشري  الصدد، 
تزداد  حني  في  الجسدي،  االعتداء  حاالت  عدد  انخفاض 
الشبكات  وعىل  اإلنرتنت  شبكة  عىل  العنف  ظاهرة 
وقد  المرأة.64  حق  في  سيما  ال  االجتماعي،  التواصل 
الصحف  عناوين  المعروفة  الوجوه  من  العديد  تصدَّرت 
عىل  والعنف،  السيربانية  للمالحقة  ضحايا  لوقوعهن 
رانيا  مؤخرا  أو  مهين  بن  لينا  النسائية  المدونة  غرار 
ومنسقة  باحثة  وهي  بلغوثي،  منرية  وتوضح  أمدوني. 
في  المرأة  ضد  العنف  »حالة  أن  مرصد-نسا،  مرشوع 
الفضاء اإللكرتوني تعكس الثقافة األبوية السائدة في 

 30( اإلنرتنت  الكراهية عىل  أول ضحايا  تونس:  النساء في  العالية،  األصوات   .64
/https://fr.globalvoices.org/2020/05/30/251040 ،)2020 أيٍّار/ مايو

المجتمع وكذلك الفجوة الموجودة بني القوانني وأرض 
كفاية  بعدم  يتعلق  ال  األمر  أن  والواقع  الواقع. 
القوانني  تفعيل  برضورة  يتعلق  وإنما  الترشيعات، 

وتطبيقها عىل النحو المناسب«.

والدهشة؛  لإلعجاب  مثري  ذاته  حد  في  الترشيع  هذا  إن 
فالقانون رقم 7102-85 المتعلق بالقضاء عىل العنف 
ضد المرأة )2017( 65 يعالج كافة أشكال العنف والتميزي 
وحماية  العنف  لمنع  شاماًل  إطاًرا  ويقرتح  المرأة  ضد 
وجسديا  قانونيا  ومساعدتهن  العنف  من  الناجيات 
ونفسيا، وكذا مالحقة الجناة قضائًيا و تشديد العقوبات 
عليهم. ويصور هذا القانون العنف في حق المرأة عىل 
أو  جنيس  أو  معنوي  أو  بدني  رضر  أي  عن  عبارة  أنه 
التميزي  إىل  جذوره  يستند  بالمرأة  يلحق  قد  اقتصادي 
أفعااًل تؤدي إىل  النوع االجتماعي ويشمل  القائم عىل 
الفضاء  في  وللحريات  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  وقوع 
العام أو الخاص. وفضاًل عن ذلك، يشجع القانون نفسه 

65. الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية العدد 65، القانون األسايس رقم -2017
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/tf2017581.pdf ،58
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ضد  العنف  بقضية  اإللمام  عىل  اإلعالم  وسائل  كافة 
الموظفني  تدريب  إىل  والحاجة  محاربته  وسبل  المرأة 
تدريبًا كافيًا عىل إدراكه )المادة 11(. كما يحظر القانون 
أو  كانت  وسيلة  بأي  والصور،  النمطية  األفكار  نرش  ذاته 

عن طريق أي وسيط إعالمي كان، عىل حساب المرأة. 

و تلزتم الدولة، في نص القانون، أيضا بوضع إسرتاتيجيات 
وطنية وبرامج قطاعية ومتابعة تنفيذها بهدف القضاء 
المرأة  حق  في  الممارس  العنف  أشكال  جميع  عىل 
االجتماعية  المجاالت  وفي  األرسة  مستوى  عىل 
والثقافية  والصحية  والمهنية  والتكوينية  والتعليمية 
تم  أيًضا  القانون  هذا  وبموجب  واإلعالمية.  والرياضية 
المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  الوطين  المرصد  إنشاء 
اليت  المرأة،  شؤون  عن  المسؤولة  الوزارة  إرشاف  تحت 
للتحقيق  ميدانية  وأعمال  بحوث  بإجراء  بدورها  تقوم 
لتقييم  سنوية  تقارير  بنرش  تقوم  ثم  العنف،  حاالت  في 

تطبيق التدابري المتخذة ومدى فعاليتها.

أن  يمكننا  الذكر،  السالفة  التدابري  فعالية  عىل  كمثال  و 
قايض  استخدم   2020 مايو  أيَّار/   8 في  أنه  إىل  نشري 
33 من هذا القانون إلصدار  بشكل غري مسبوق المادة 
أمر تقييدي لصالح ضحايا التحرش الحاسوبي الذي تحول 
هذه  وتربز  الواقع.66  أرض  عىل  جسدي  تحرش  إىل 
متسقة  قانونية  أحكام  استخدام  إمكانية  القضية 
لمعالجة قضايا المضايقات واالعتداءات اليت تحدث عىل 

أرض الواقع وعرب شبكة اإلنرتنت عىل حد سواء.

و تحظى اإلنجازات اليت تحققت في أعقاب الثورة فيما 
بأهمية  المجتمع  في  المرأة  ومشاركة  بالحريات  يتعلق 
في  المرأة  مشاركة  أدت  جهٍة،  فمن  تونس.  في  خاصة 
احتجاجات عام 2011 إىل وقوعها عرضًة لحمالت تميزيية 
هذه  دفعت  بينما  االجتماعي.  النوع  عىل  قائمة 
في  المساواة  فكرة  لبعث  أخرى،  جهة  من  اإلنجازات، 

66. األصوات العالية، في المكان نفسه.

المسؤوليات بني الرجل والمرأة، وأحيت االلزتام بالقضاء 
)المادة   2014 عام  دستور  في  المرأة  ضد  العنف  عىل 
46(،67 كما دفعت بعجلة العملية التشاركية اليت تقوم 
ضد  العنف  لمكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  عليها 
تؤسس  وإذ  حياتها.68  مراحل  من  مرحلة  كل  في  المرأة 
ومختلف  المدني  المجتمع  لعمل  االسرتاتيجية  هذه 
القطاعات المعنية، فإنها تعرتف بمسؤولية الدولة في 
وتقر  الكافية.  والتشغيلية  المالية  الموارد  ضمان 
المرأة  تمكني  في  التكنولوجيا  بدور  أيضا  االسرتاتيجية 
الجماعية  التعبئة  تعزيز  في  اإلعالم  وسائل  وبأهمية 
السلوكي  المستوى  عىل  للتغيريات  خدمًة 
اإلجراءات  تشمل  الصدد،  هذا  وفي  والمؤسساتي. 

الرئيسية ما ييل:

عىل 	  العنف  عىل  الرشعية  إضفاء  عملية  مكافحة 
واألعراف  الدينية  للنصوص  خاطئة  تفسريات  أساس 

األرسية والتقاليد والقيم

حق 	  في  الممارس  العنف  محاربة  في  الرجال  إرشاك 
المرأة

تضمني العنف ضد المرأة وحقوق اإلنسان في مناهج 	 
التعليم

آليات  كفاية  بعدم  االسرتاتيجية  تقر  حني  ففي  وأخريا، 
استقبال  وحدات  توفر  وعدم  القضائية  األحكام  إنفاذ 
فهي  والرصد،  القانونية  المساعدة  وغياب  متكاملة 
إىل  الوصول  حرية  مثل  اإليجابية  الجوانب  أيضا  توضح 
المستشارين«  »القضاة  وإىل  القضائية  الهيئات  جميع 

في جميع المحاكم االبتدائية.

للتميزي  األخرى  هي  عرضًة  التونسية  المرأة  تكون  قد  و 
شأن  ذلك  في  شأنها  والعرق  الجنس  نوع  أساس  عىل 

67. دستور تونس لعام 2014،
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf

68. وزارة شؤون المرأة والطفولة، اسرتاتيجية لمحاربة العنف ضد المرأة طوال حياتها،
https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/STRATEGIE%20

VIOLENCE%20fr.pdf
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الربلمان  تبىن  ذلك،  ضوء  وفي  الجزائرية.  المرأة 
قانوًنا   2018 أكتوبر  األول/  ترشين  شهر  في  التونيس 
العنرصي،  التميزي  أشكال  جميع  عىل  بالقضاء  يقيض 
عىل  ويعاقب  الكراهية  وخطاب  التميزي  مفهوم  ويحدد 
العبارة  الترشيع لم يشمل برصيح  ارتكابهما. غري أن هذا 
عىل  تحدث  اليت  العرقي  أو  الجنيس  التحرش  حوادث 
شبكة اإلنرتنت. ويمكن اإلشارة أيًضا إىل أحكام قانونية 
أخرى تٌستخدم لتغطية الجرائم اليت تيرسها التكنولوجيا، 
السلكية  المواصالت  قانون  من   86 المادة  مثل 
عن  الغري  إىل  ييسء  من  كل  تعاقب  اليت  والالسلكية 
الشبكات  باله عن طريق  يزعزع طمأنينته وراحة  أو  قصٍد 
المادة  وكذا  والالسلكية،  السلكية  لالتصاالت  العامة 
أن  عىل  تنص  اليت  التونيس  العقوبات  قانون  من   222
يعاقب بالحبس أو بدفع غرامة مالية كل من هدد شخًصا 
آخر باعتداء يولِّد عقوبة جنائية، برصف النظر عن الوسائل 

اليت اٌستعملت في تنفيذ هذا التهديد.

يوجد  المنطقة،  في  أخرى  بلدان  في  الحال  هو  كما  و 
العنف  قضية  لمعالجة  المحدَّدة  الترشيعات  في  نقص 
سابقة  أحكام  توفر  وعدم  اإلنرتنت  عىل  المرأة  ضد 
َتستخدم اإلطار القانوني الحايل بشأن العنف ضد المرأة 
الرغم  عىل  اإلنرتنت،  عىل  المرأة  ضد  العنف  قضايا  في 
من وجود إطار قانوني قوي لمعالجة العنف ضد المرأة، 
قانون  أو  االتصاالت  قوانني  استخدام  يستلزم  مما 

العقوبات التونيس لتغطية هذا النقص.

أشكال العنف ضد المرأة
على اإلنترنت

في عام 2019، أجرى مركز البحوث والدراسات والتوثيق 
العنف  عن  دراسة  )كريديف(  المرأة  حول  واإلعالم 
السيرباني ضد المرأة عىل فيسبوك حيث وجد أن العديد 
من ضحايا خطاب الكراهية من النساء ال يتلقني مساعدة 
حني  في  شكاوى،  يقدمن  عندما  فيسبوك  من  فورية 
البعض منهن تغيري اعدادات حساباتهن أو حذف  يفضل 
صفحاتهن الشخصية أو حجب حساب المعتدي بدال من 
االنتظار. 69و تكشف الدراسة أن الشباب يشكلون السواد 
التواصل  وسائل  عىل  المعتدين  نسبة  من  األعظم 
ترتبط  المرتكبة  الجرائم  معظم  أن  مربزًة  االجتماعية، 
للمرأة  الجسدية  الجوانب  أو  بالمالبس  وثيًقا  ارتباًطا 
الٌمستهدفة. وتٌعد هذه الدراسة هي التحليل األول من 
من  العديد  انتشار  يستقيص  الذي  المنطقة  في  نوعه 
ذلك،  في  بما  تأثريها،  ومدى  المرأة  ضد  العنف  أشكال 
اإللكرتونية  المطاردة  الحرص،  ال  المثال  سبيل  عىل 
واالنتقام اإلباحي واالفرتاءات والمضايقات القائمة عىل 
مواد  ونرش  بالعهر  واالتهام  االجتماعي  النوع  أساس 
واالغتصاب  الجنيس  واالبزتاز  فيها  مرغوب  غري  إباحية 
والتهديد بالقتل والتشهري بالغري )و ذلك وفًقا لتعريفات 

المعهد األوروبي للمساواة بني الجنسني(.70

عىل  المرأة  ضد  العنف  حول  للدراسة  األولية  النتائج  الصعيدي،  هالة   .69
األول/  La Presse.tn )7 كانون  اإلنرتنت،  العنف عرب  إنهاء  االجتماعية:  الشبكات 
https://lapresse.tn/38831/resultats-preliminaires-de-  ،)2019 ديسمرب 
letude-sur-les-violences-faites-aux-femmes-sur-les-reseaux-sociaux-
mettre-fin-a-la-violence-en-ligne/?fbclid=IwAR3IEAeVhH7znxQqcqKgLr

pXra-KD4VFXNgJNaU1pr_1DkygJ8xjr3cPrLw#.XfOjww6jCAc.facebook
النساء  ضد  السيرباني  العنف  الجنسني،  بني  للمساواة  األوروبي  المعهد   .70
https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-  ،)2017( والفتيات 

 against-women-and-girls
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بسهولة  تحديد  للمستعملني  المنرب  هذا  وجود  ويسمح 
المرأة  حقوق  بفعالية  تدعم  اليت  واألحكام  القرارات 
عىل  وعالوة  الحقوق.  لهذه  انتهاكا  تشكل  اليت  وتلك 
)مثل  القدرات  بناء  رضورة  عىل  مرصد-نسا  يشدد  ذلك، 
ضد  العنف  بموضوع  تتعلق  اليت  الصورية  المحاكمات 
للحدود  عابرة  تعاون  قنوات  فتح  عن  فضاًل  المرأة71( 
تنظيم  المثال،  سبيل  عىل  أخرى،  جمعيات  مع  الوطنية 
قافلة وطنية بالتعاون مع منظمة رشكاء للتعبئة حول 
بو  انطلقت من مدينة سيدي  )المغرب(، واليت  الحقوق 
شعار تحت  التونيس  الشمال  في  جندوبة  إىل  سعيد 

 »ناقفو مع بعضنا باش
نضمنو حقوق النساء«.

يوفر  اإللكرتوني  الفضاء  أن  البلغوثي  منرية  تربز  و 
السياسية  المقاومة  عن  للتعبري  جديدة  منتديات 
غري  المنظمة  أنشأت  اإلطار،  هذا  ففي  النسوية. 
الحكومية أصوات نساء مجموعة عىل فيسبوك بعنوان 
العالمي  للهاشتاغ  حرفية  ترجمة  وهي  زادة«،  »أنا 
يضم  مجتمع  الرقمي  الفضاء  هذا  ويجمع   .  MeToo#
الشخصية  خرباتهن  لتبادل  منرًبا  ويوفر  النساء  آالف 
العنف  بأحداث  يتعلق  فيما  شهاداتهن  ويجمع  بحرية 
أماكن  إيجاد  التكنولوجيا  أتاحت  وقد  لها.  يتعرنض  اليت 
عامة افرتاضية خارج اآلليات التقليدية للرقابة االجتماعية 
تأكيدها  وإعادة  هويتها  باستعادة  للمرأة  تسمح 

والمطالبة بالعدالة.

 /https://www.facebook.com/CaravaneDroitsFemmesTunisie .71

و تطورت منصات التواصل االجتماعي من أدوات للثورة 
للتعبري  بسهولة  استخدامها  للناس  يمكن  أدوات  إىل 
أحدثتها  اليت  الجذرية  للتغيريات  معارضتهم  عن 
االنتفاضات. وتوضح منرية البلغوثي أن »ظاهرة العنف 
مع  تتشابك  بتونس  الرقمي  الفضاء  في  المرأة  ضد 
مثل  تفاقمها،  من  يزيد  مما  متعددة  هيكلية  عوامل 
وصعود  التونسية  الثورة  من  تنبع  اليت  التعبري  حرية 
بحقوق  واالعرتاف  للتغيري  المعادية  األصوليني  موجات 
فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الجنسية.  واألقليات  المرأة 
بأسماء مستعارة تشجع  إنشاء حسابات مزيفة  سهولة 
السلبية  معتقداتهم  إظهار  عىل  الناس  من  العديد 
من  يعانني  النساء  من  العديد  يزال  وما  والخفية«. 
الخاصة  الرسائل  في  والعنرصية  اللفظية  اإلساءة 
الرغم  عىل  التشهري،  وحمالت  واالبزتاز  التنمر  وسلوكيات 
من  بد  ال  وبالتايل،  الحاصلة.  العديدة  التطورات  من 
تستند  مجتمعية  ثقافة  وتعزيز  القوانني  إنفاذ  تحسني 

إىل قيم حقوق اإلنسان.

مبادرات حقوق اإلنسان

و يركز عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات 
يثري قلقا مزتايدا.  الذي  المجال  الحكومية عىل هذا  غري 
حقوق  لتعزيز  الرقمي  الحزي  مرصد-نسا  وتستخدم 
يستخدمها  اليت  الوسائل  نفس  طريق  عن  المرأة 
ضد  العنف  ظاهرة  نمو  جماح  كبح  بهدف  المعتدون 
المرأة عىل اإلنرتنت، إضافة إىل تزويد النساء بالمساعدة 
عىل أرض الواقع عندما يواجهن قضايا قانونية. ويشجع 
لحقوق  االمتثال  عىل  والقضاة  المحاكم  مرصد-نسا 
بدور  قيامها  خالل  من  الدولية،  والمعايري  اإلنسان 
المراقب لألحكام القضائية. كما تعمل عىل زيادة الوعي 
الرقمي  بالعنف  يتعلق  فيما  المواطنني  بحقوق  العام 
الصلة.  ذات  القانونية  والمراجع  العينات  جمع  خالل  من 



34

الصياغ واإلطار القانوني 

لقد شكلت وسائل التواصل االجتماعية أيضًا أداة ثورية 
أغلب  أن  والواقع  تونس.  في  الحال  هو  كما  مرص  في 
النشطاء استخدموا وسائل التواصل االجتماعي، وخاصة 
اندلعت  اليت  لالحتجاجات  دعمًا  الناس  لتعبئة  فيسبوك، 
في عام 2011 ضد الحكومة في ذلك الوقت في ميدان 
التحرير. وقد كانت وسائل التواصل االجتماعية، وما تزال، 
اإلنسان  والمدافعني عن حقوق  للناس  الرئيسية  األداة 
حالة  في  إال  تستخدم  ال  أنها  غري  أرائهم،  عن  للتعبري 
التواصل  وجود قضية ساخنة. ولطالما ساهمت وسائل 
لرواية  مخالفة  رواية  نقل  في  فعال  بشكل  االجتماعي 
ما  وهو  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  وتوثيق  الحكومة 
عملت  وقد  سهاًل.72  هدفًا  أيضًا  المنصات  هذه  جعل 
الحكومة عىل تصعيد هذا الشكل من أشكال المراقبة 
عىل  قيود  وضع  بهدف  الثورية  االحتجاجات  اندالع  منذ 
صفحات  إغالق  خالل  من  الرقمي،  الفضاء  في  الحريات 
اإلنرتنت  مواقع  وحجب  اسرتاتيجي  بشكل  فيسبوك 
72. صندوق التكنولوجيا المفتوحة، »صعود موجة االستبداد الرقمي في مرص: 
ترشين   24(  »2011-2019 الفرتة  خالل  الرقمي  التعبري  خلفية  عىل  اعتقاالت 
https://www.opentech.fund/news/rise-digital-  ،)2019 أكتوبر  األول/ 

/authoritarianism-egypt-digital-expression-arrests-2011-2019

الرقمية  الصحيفة  حساب  اغالق  ذلك  عىل  )مثال 
الحكومة  وضعت  كما  مرص«.  »مدى  المستقلة 
قوانني  ترٌشعها  والرقابة  للوصاية  مشرتكة  ممارسات 
العديد من المواطنني ألسباب  البلد، أفضت إىل اعتقال 
 73 الرقمي.  الفضاء  عىل  أرائهم  عن  بالتعبري  مرتبطة 
حقيقية  قانونية  ترسانة  بناء  تم  السياق،  هذا  وفي 
القانون  سيما  ال  بالمواصالت،  الٌمرتبطة  الجرائم  إلثبات 
واإلعالم  الصحافة  تنظيم  بشأن   )2018(  180 رقم 
مكافحة  وقانون  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  والمجلس 
الجرائم اإللكرتونية لعام 2018. ويأتي نس هذه القوانني 
أجرتها  اليت  المسح  العديد من عمليات  بناًء عىل  مؤخرًا 
الحكومية، واليت توصلت إىل »االنتشار الضخم« لحمالت 
دراسة  وجدت  وقد  البالد.  داخل  المزعومة  التضليل 
أعدتها لجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمجلس 
النواب المرصي في عام 2017 أن ما مجموعه 53.000 
خالل  مرص  في  انترشت  قد  كانت  كاذبة  اعتربت  شائعة 

73. مكتبة مجلس النواب، “ردود الحكومة عىل التضليل اإلعالمي الٌمنترش عىل 
https://www.loc.gov/law/help/social- مرص«  االجتماعي:  التواصل  منصات 

media-disinformation/egypt.php

مصر 
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نيسان/  شهر  فمنذ  والجزائر.  تركيا  من  كل  في  الحال 
أبريل 2020، تمت محاكمة عرش شابات ممن أثَّرن عىل 
وانتهاك  الفجور  عىل  التحريض  بتهمة  توك  تيك  منصة 
اعتبار  يمكن  الحقيقة  وفي  وقيمها.  األرسة  مبادئ 
التواصل  شبكات  إىل  النسوة  هؤالء  من  عدد  لجوء 
أمر مغلق بشكل خاص.74  المساعدة  لطلب  االجتماعية 
فعىل سبيل المثال، وجَّهت منة عبد العزيز، وهي فتاة 
عىل  نداء  االجتماعية،  التواصل  وسائط  عىل  مؤثرة 
تصويرها  تم  إنه  وقالت  المساعدة  أجل  من  إنستغرام 
بدون موافقة منها وتعرضت للرضب واالغتصاب. وكانت 
في  للرشطة  مركز  من  السابق  في  ُطردت  قد  منة 
القاهرة بعد محاولتها اإلبالغ عن حادث عنف تعرضت له، 
عىل  »بالتحريض  واتهامها  عليها  القبض  يتم  أن  قبل 
الفجور« وذلك بعد قيامها بنرش معلومات حول الحادثة 
بالسجن  المرصية  المحاكم  وحكمت  إنستغرام.  عىل 
أٌلقي  ممن  أخريني  امرأتني  عىل  سنوات  ثالث  لمدة 
إن  المرصي.  وسما  سامي  منار  وهما  عليهن،  القبض 
مثل هذه األعمال القمعية تجسد ازدواجية الدور الذي 
يتعلق  حني  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تلعبه 
عىل  قادرة  أداة  تعترب  فهي  المرأة؛  بحقوق  األمر 
كسب  توك  تيك  فتيات  استطاعت  فقد  المرأة،  تمكني 
الذي  األمر  وهو  نشاطهن،  خالل  من  معيشية  أجور 
المرصي.  المجتمع  مثل  األبوية  المجتمعات  تخشاه 
تيك  نساء  اعتقال  ُيفهم  أن  ينبغي  الحالة،  هذه  وفي 
هيمنة  تقييم  وإعادة  »للرد«  محاولة  أنه  عىل  توك 
خالل  من  وذلك  النساء،  أجساد  عىل  وسيطرتهم  الرجال 
الفتيات  عىل  شعبيتهم  تهدد  الذين  أولئك  معاقبة 
بها  يتمتع  اليت  واالمتيازات  األبوية  السلطة  الصغريات 

الرجال.

اإلنرتنت  عرب  واإلساءة  الجنيس  العنف  ضحايا  مرص:  الدولية،  العفو  منظمة   .74
أب/   13( قضائيَا  المالَحقات  توك  تيك  تطبيق  عىل  المؤثرات  النساء  بني  من 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/  ،)2020 أغسطس 
egypt-survivors-of-sexual-violence-and-online-abuse-among-

/prosecuted-women-tiktok-influencers

شبكات  عىل  معظمها  تعميم  وتم  فقط  يوما  ستني 
القوانني  الحكومة  وضعت  وقد  االجتماعية.  التواصل 
المزعومة  المشاكل  هذه  مثل  لمعالجة  التالية 
شيًئا  تفعل  لم  حني  في  اإلعالمي،  بالتضليل  المرتبطة 

يذكر لحماية المرأة من العنف عىل اإلنرتنت:

األعىل 	  المجلس   2018 لعام   180 رقم  القانون  يمنح 
أي  نرش  تعليق  أو  حظر  في  الحق  اإلعالم  لتنظيم 
عىل  تحتوي  إعالمية  وسائط  أو  صحف  أو  منشورات 
تشجع  أو  القومي  األمن  تهديد  شأنها  من  معلومات 
أو  الكراهية  أو  العنرصية  أو  العنف  أو  التميزي  عىل 
المجلس  ٌمنح  نفسه،  القانون  وبموجب  التعصب. 
األعىل لتنظيم اإلعالم سلطة تعليق أو حجب أي حساب 
عىل  حساب  أي  أو  المدونات  أو  اإلنرتنت  عىل  شخيص 
من  كبري  بعدد  يحظى  االجتماعية  التواصل  شبكات 
أخبار مزيفة تحرض عىل  المتابعني في حالة نرشه ألية 

انتهاك قانون معني أو تروج للعنف أو الكراهية.

مكافحة 	  بشأن   2018 لعام   175 رقم  القانون  صدر 
لمعالجة  مرصي  ترشيع  كأول  اإللكرتونية  الجرائم 
االتصال  ومواقع  اإلنرتنت  عىل  تحدث  اليت  الجرائم 
اإللكرتونية، والذي كان من شأنه أن يحمي المرأة من 
وينتهكون  عليها  التضييق  يمارسون  الذين  األشخاص 
المادة  تعاقب  المثال،  سبيل  عىل  فعىل  خصوصيتها. 
أية رسالة إلكرتونية أو موقًعا عىل  18 كل من يخرتق 
شبكة اإلنرتنت أو حسابا لشخص ما، كما تعاقب المادة 
إلكرتونية  رسائل  استخدام  عىل  األخرى  هي   24
وهمية وحسابات خاصة لإلساءة إىل شخص ما. وتنص 
المادة 25 عىل فرض عقوبات عىل كل من ينرش أخباًرا 
تنتهك خصوصية أي شخص دون موافقته أو صوًرا عن 

طريق شبكة المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات. 

المصممة  القوانني  استخدام  يمكن  الواقع  في  و 
هو  كما  واضطهادهم  األشخاص  الستهداف  للحماية 
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النشاط النسوي على اإلنترنت 

التواصل  وسائط  أتاحت  القضايا،  هذه  من  الرغم  عىل  و 
اإلساءات  عن  لإلبالغ  للنساء  فرصا  أيضا  االجتماعية 
والتجاوزات اليت كنَّ ضحاياها غري المبلغ عنهم. إن قصة 
عرب  التحرش  ضد  رقمية  ثورة  قادت  اليت  أرشف،  نادين 
نحو  عىل  ملهمة  االعتداء«،  »رشطة  إنستغرام  حساب 
من  مهمة  رشيحة  لخدمة  صوتها  سخرت  فقد  خاص. 
التحرش  من  نجون  الالتي  الشابات  وهي  المجتمع، 
الجنيس وال يتحدثن عادة عن ذلك بشكل علين بحكم أن 
وال  طبيعًيا  أمًرا  يعد  المرأة  حق  في  الممارس  العنف 
يدعو لالهتمام. تقول نادين: »لقد سمعت )و أكدت( أن 
زكي  بسام  أحمد  عن  التبليغ  وحاولوا  احتشدوا  الطالب 
باإلدارة  يعملون  الذين  أولئك  ولكن  المدرسة،  إلدارة 
شاهدت  لقد  المناسبة.  اإلجراءات  اتخاذ  بعدم  خذلوهم 
بأم عيين النساء أواًل يتحدثن عن تعرضهن للتحرش عىل 
الرسمية لجامعتنا عىل فيسبوك  يديه عىل الصفحة غري 
حوايل عام 2018، ولكن لم يجنني سوى أنه تم إسكاتهن 
من خالل حذف منشوراتهن في وقت الحق«.75 ونتيجة 
أٌطلقت  اليت  التحرش  ثقافة  انتشار  الصاخبة ضد  للحملة 
بالفعل  جرى  االعتداء«،  »رشطة  إنستغرام  حساب  عىل 
تمت  ثم  زكي،  أحمد  السَّفاح،  المجرم  مع  التحقيق 
يواجه  وهو  الفاحش،  االعتداء  بتهمة  بنجاح  محاكمته 
اآلن المزيد من التهم تتعلق بابزتاز الضحايا ومضايقتهم 
السلكية  المواصالت  أجهزة  استخدام  إساءة  خالل  من 

والالسلكية.76

اليت  الطالبة  االعتداء:  رشطة  صفحة  عن  أرشف  نادين  مع  لقاء  خريت،  فرح   .75
https://  ،)2020 سبتمرب  أيلول/   20( التحرش«  ضد  المرصية  الثورة  وراء  تقف 
egyptianstreets.com/2020/09/20/meet-nadeen-ashraf-the-student-

/behind-egypts-anti-harrassment-social-media-revolution
يعرتف  زكي  أحمد  المتهم  الجنيس  »المفرتس  المرصي،  الشارع  جريدة   .76
 ،)2020. يوليو  تموز/   7( المرصية«  العامة  النيابة  والرتهيب:  االبزتاز  باستعمال 
https://egyptianstreets.com/2020/07/07/accused-sexual-predator-

/ahmed-zakis-victims-include-a-child-egyptian-public-prosecution

التطور الذي يشهده المجال 
التشريعي 

القانوني لدعم  و يجري حالًيا العمل عىل تحسني اإلطار 
عىل   2014 عام  دستور  صادق  حيث  المرأة،  حقوق 
أشكال  جميع  من  والحماية  الجنسني  بني  المساواة 
العنف. وفضاًل عن ذلك، عدَّل القانون رقم 50 لعام 2014 
مكرر  و306  -أ-  مكرر   306 )المادتان  العقوبات  قانون 
الجنيس  بالتحرش  المتعلقة  الجرائم  ليشمل  -ب-( 
وفرض  السجن  ذلك  في  بما  به،  المرتبطة  والعقوبات 
البعد  الحسبان  )أ(  مكرَّر   306 المادة  وتأخذ  الغرامات. 
المعاقبة  عىل  تنص  فهي  التحديد؛  وجه  عىل  الرقمي 
عىل فعل التحرش الجنيس باألخرين في مكان خاص أو 
باستمرار  عليه  يرتددون  أخر  مكان  أي  في  أو  عام 
سواء  بذيئة،  أو  جنسية  وإيماءات  إشارات  باستخدام 
بأي  أفعال،  خالل  من  أو  لفظية  غري  أو  لفظية  بوسائل 
االتصال  وسائل  باستخدام  ذلك  في  بما  كانت  طريقة 
االسرتاتيجية  تشكل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الحديثة.77 
 ،)2020-2015( المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  الوطنية 
للمرأة، المحاولة األوىل  اليت صاغها المجلس القومي 
لمعالجة مسألة العدالة بني الجنسني ومكافحة العنف 
وضع  خالل  من  العملية  الممارسة  في  المرأة  ضد 
خالل  من  العنف،  حاالت  عن  التبليغ  لتسهيل  إجراءات 
بالعنف  المتعلقة  للشكاوى  الساخن  الخط  تفعيل 
لجمع  آليات  وضع  وكذا  المثال،78  سبيل  عىل  الجنيس 
البيانات المتعقلة بأعمال العنف بالتعاون مع المنظمات 
التعريف  نفس  االسرتاتيجية  وتتبىن  الحكومية.  غري 
عىل  القضاء  اتفاقية  في  الوارد  النساء  حق  في  للعنف 
االجتماعي  النوع  عدالة  حول  دراسة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج   .77
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ ،)2018( والقانون في مرص

en/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
المرأة،  ضد  العنف  لمكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  العربية،  مرص  جمهورية   .78
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/egypt-

 strategy.pdf



37

السيرباني أكرث بكثري من غريهن  للعنف  هن أقل عرضًة 
تواتره  ومدى  للعنف  التعرض  معدل  قياس  عىل  بناء 

عىل وجه الخصوص. 

موضوع  تتناول  اليت  البحوث  تبقى  الحال،  واقع  في  و 
مرص  في  اإلنرتنت  عىل  المتوفرة  المرأة  ضد  العنف 
استجابة  الحكومية  تستجيب  أن  المهم  ومن  محدودة. 
آثارا غري مرغوب فيها داخل  يولد  عاجلة، غري أن ذلك قد 
الطريق  أن يعبد  الحايل ما من شأنه  القانوني  المشهد 
بشكل  اإلنسان  حقوق  عىل  صارمة  إجراءات  فرض  نحو 
وسائل  عىل  الرقابة  وتكثيف  الرقمية  والحقوق  عام 
التواصل االجتماعية بوجه خاص. وبالتايل، فمن الرضوري 
النهائيني في مرص من االستفادة  المستخدمني  تمكني 
تكنولوجيا  منصات  نطاق  عرب  الرقمية  السالمة  من 
أن  حقيقة  مراعاة  أيضا  الرضوري  ومن  المعلومات. 
داخل  الطبقات  بني  واالجتماعي  االقتصادي  التفاوت 
تفاوت  خلق  في  يتسبب  أن  األخر  هو  يمكن  المجتمع 
عرب  الشخصية  بسالمتها  المرأة  بوعي  يتعلق  فيما 
العنف  حوادث  مع  التعامل  وطرق  وأمانها  اإلنرتنت 

السيرباني الذي قد تتعرض له.

مبادرات المجتمع المدني 

الدعم  المعلومات  لتكنولوجيا  متون  رشكة  تقدم  و 
أنشطة  بالعديد من  القيام  والمشورة من خالل  التقين 
القائمة  والفضاءات  اإلنرتنت  شبكة  جعل  بغية  الدعوة 
للمجتمع  الفرصة  إلتاحة  كمساحات  التكنولوجيا  عىل 
من  مجموعة  يد  عىل  متون  رشكة  تأسست  المدني.80 
الراغبني  المواطنني  والصحفيني  والناشطني  التقنيني 
المشاكل  لحل  الممارسات  وأفضل  المعارف  تبادل  في 
برنامَجا  الرشكة  هذه  مؤسيس  سطر  وقد  المشرتكة. 
مستوى  رفع  إىل  ويدعو  الجنسني  بني  الفوارق  يراعي 

 /https://www.motoon.org .80

عليه  وتضيف  )سيداو(  المرأة  ضد  التميزي  أشكال  جميع 
مراعاة الرضر االجتماعي واالقتصادي الناجم عن أعمال 
العنف. وتشري بيانات صادرة عن المجلس القومي للمرأة 
العنف  هو  تواترًا  المرأة  ضد  العنف  أشكال  أكرث  أن 
الذي  اللفظي  التحرش  خاصة  والمجتمعي،  المزنيل 
النساء  وتشكل  الشوارع.  في  النساء  له  تتعرض 
التحرش  من  النوع  لهذا  تعرًضا  األكرث  الفئة  المزتوجات 

بني الضحايا.

و رغم كل ما سبق ذكره، ال يوجد حىت اآلن قانون محدد 
أن  كما  المرأة،  له  تتعرض  الذي  العنف  بمحاربة  يقيض 
أجل  من  يكافح  يزال  ما  حالًيا  الموجود  القانوني  اإلطار 
ال  نحو  عىل  التكنولوجيا  تيرسه  الذي  العنف  إدماج 
إعداد  اآلن  ويجري  الفردية.  للحريات  عام  قمع  يساوي 
المرأة، ومن  العنف ضد  يخص مكافحة  قانون  مرشوع 
المرجح في هذا الصدد أن يأخذ مرشوع القانون هذا في 
عىل  األدلة  لزتايد  نتيجًة  السيرباني  العنف  االعتبار  عني 
دراسة  وقامت  المرأة.  حياة  عىل  الحاسوبي  العنف  آثار 
المرصية.  المرأة  السيرباني عىل  العنف  أثر  بتقييم  حديثة 
وخٌلصت دراسة أٌجريت مؤخًرا إىل أن نحو 41.6 في المائة 
للعنف  تعرنض  قد  كن  استبيانهن  تم  الالتي  من 
في   45.3 أن  أكد  حني  في   ،2019 عام  في  السيرباني 
مناسبات  في  الظاهرة  لهذه  تعرضهن  منهن  المائة 
عديدة. 79 وقد كشفت الدراسة أن 10 من أصل 11 جاني 
الرجال.  التعرف عليهم من قبل ضحاياهم كانوا من  تم 
وشكل حجب الجاني من الصفحة الشخصية عىل شبكات 
لحوادث  المرأة  تعرض  يكرث  أين  االجتماعية،  التواصل 
ولم  األحيان.  من  كثري  في  للضحايا  فعل  رد  أول  العنف، 
الدراسة  هذه  في  شاركوا  الذين  الضحايا  من  أي  يٌبلغ 
النقيض مما  لها. وعىل  تعرنض  اليت  بالحوادث  الرشطة 
خرجت به هذه الدراسة، وجد التقرير أن النساء المزتوجات 
عرب  مسح  الصلة:  ذات  والعوامل  السيرباني  العنف  »نمط  وآخرون،  حنس   .79
اإلنرتنت لإلناث في مرص«، المجلة المرصية لعلوم الطب الرشعي، 10، المادة 6، 

 https://doi.org/10.1186/s41935-020-0180-0 ،)2020(
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الجنسني  بني  الفجوة  تضييق  وإىل  الرقمية  المعرفة 
أفضل  صقل  عىل  الرتكزي  وكذا  التكنولوجيا،  ميدان  في 
المنصات  إدارة  من  بداًل  للمستخدمني  الممارسات 
اإلعالمية في حد ذاتها. وتزود الرشكة النساء بمجموعة 
عىل  محددة  أداة  استخدام  كيفية  بشأن  التوصيات  من 
أفضل وجه في حاالت متعددة، من خالل تنظيم حلقات 
عمل تحاكي سيناريوهات من الواقع المعاش. وصاغت 
بني مجموعة  يجمع  الرقمي  لألمن  دلياًل  أيضا  الجمعية 
اليت  فهمها،81  يسهل  بلغة  والتوصيات،  النصائح  من 
النساء  من  المرموقة  الشخصيات  مساعدة  إىل  تهدف 
الالتي  الرقمي  الفضاء  في  والناشطات  والصحفيات 
واالبزتاز.  لالخرتاق  عرضًة  الضحايا  بني  فئة  أكرث  يعتربن 
رشكة  أطلقته  برنامج  من  جزًءا  التدخالت  هذه  وتشكل 
متون تحت اسم »Noon Tech« بهدف تمكني المرأة من 
قطاع  في  تواجدها  وتشجيع  التكنولوجيات  استخدام 
بينها  المتساوي  التمثيل  تحقيق  إىل  سعيا  التكنولوجيا 

والرجل. 

بحثية  ورقة  بإعداد  متون  رشكة  مؤخًرا  قامت  قد  و 
ذاته.82.  للغرض  الجديدة  المرأة  منظمة  مع  بالتعاون 
للتكنولوجيا  الثوري  االستخدام  التقرير  هذا  ويستكشف 
بوصفها ساحة معركة تٌسهم بدورها في إحداث التغيري 
دور  التقرير  ويوثق  العام.  الرأي  وتكوين  االجتماعي 
خالل  المنسية  المرأة  قضايا  نرش  في  المدوِّنات  النساء 
)عىل  االنتفاضات  اندالع  سبقت  اليت  الخمس  السنوات 
أيًضا  يوثق  كما  ليىل«(،  »كلنا  حملة  نجد  المثال  سبيل 
التحرير  احتجاجات ميدان  تلت  اليت  األحداث  شهادات عن 
االجتماعية  التواصل  وسائل  اجتاحت  اليت  والحمالت 
وقد  الجنيس.  التحرش  ظاهرة  عىل  الضوء  لتسليط 
للمحتوى  المرأة  لرتمزي  بدايًة  التدوين  حركة  مثلت 
إىل  ساهمت،  حيث  اإللكرتوني،  الفضاء  في  النسائي 

 https://www.motoon.org/resources/enmdsm .81
 https://www.motoon.org/resources/techrole-en .82

في  االجتماعية،  التواصل  وسائل  من  أخرى  أنواع  جانب 
من  المنسية  القضايا  عىل  الضوء  تسليط  مسألة  إثراء 
وجهة نظر المهمشات، عىل عكس الرواية السائدة في 

اإلعالم الرسمي. 

2020، أصدرت رشكة  و في شهر كانون األول/ ديسمرب 
متون نتائج مائدة مستديرة أجرتها مع ناشطات نسويات 
مبدأ  مع  تقاطعها  ومدى  التكنولوجيا  موضوع  حول 
رؤية  في  خاصة  النسائية،  والحركة  االجتماعي  النوع 
والفرص  التحديات  حيث  من  اإللكرتوني  للفضاء  المرأة 
االجتماع  بها  خرج  اليت  النقاط  بني  83 ومن  يوفرها.  اليت 
فضاًءا  تمثل  اإلنرتنت  أن  عىل  المشاركني  تأكيد  كانت 
موسًعا بني المجالني العام والخاص، وهو فضاء تتحول 
عن  فضاًل  سياسية،  معارك  إىل  الشخصية  المعارك  فيه 
اليت  والروايات  الجديدة  بالهويات  يمتئل  فضاًءا  كونه 
للهويات  المؤسيس  االستنساخ  عن  بعيًدا  تنترش 
اإلنرتنت  ويعترب  االجتماعي.  بالنوع  الصلة  ذات  النمطية 
ويمكنهن  وتجاربهن  قصصهن  تبادل  للنساء  يتيح  مكاًنا 
اليت  النتائج  وتٌشري  والتآزر.  للتضامن  شبكات  بناء  من 
تخفف  اإلنرتنت  أن  إىل  المستديرة  الطاولة  إليها  خٌلصت 
من وطأة الحواجز المادية اليت تقف في وجه بالوصول 
إىل المعرفة. رغم ذلك، حدد االجتماع جملة من العقبات 

اليت تقف في وجه استخدام التكنولوجيا كاآلتي: 

تعترب بيئة يحتكرها الرجال 	 

عىل 	  الحصول  وإمكانية  حاسوب  أجهزة  توفر  عدم 
اإلنرتنت

يخص 	  فيما  مناسبة  سياسات  بوجود  الوعي  نقص 
الخصوصية الشخصية والسالمة الرقمية 

عىل 	  المرأة  تواجد  إن  التأثر:  عىل  والقابلية  الضعف 
هو  اإلنرتنت  عىل  مجتمعها  وحجم  اإلنرتنت  شبكة 
بالقمع  وللتعريف  هويتها  إلظهار  الٌمحدد  العامل 

 https://www.motoon.org/resources/techandgender .83
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النساء  فتلك  الواقع،  أرض  عىل  له  تتعرض  قد  الذي 
عادًة ما يكنَّ أكرث عرضًة للعنف عىل اإلنرتنت أكرث من 

غريهن. 

األرسة 	  طرف  من  الممارسة  اإللكرتونية  الرقابة 
استعمال  من  النساء  تٌمنع  قد  والدولة:  والمجتمع 
تكون  حني  في  الذكية  الهواتف  أو  الحواسيب  أجهزة 
متاحة )تقريًبا( للرجال بشكل دائم. ويقوم أفراد األرسة 
والمجتمع ككل برصد ما تنرشه النساء في حساباتهن 
وبوسع  ومراقبته.  االجتماعية  التواصل  منصات  عىل 
ذريعة  تحت  اإلنرتنت  مواقع  بحجب  تقوم  أن  الدولة 
التحريض عىل اإلرهاب أو نرش األخبار الكاذبة باستخدام 
الفجور  عىل  التحريض  أو  االجتماعي  التواصل  وسائل 
والسلوكات غري األخالقية )بحيث تؤثر هذه األخرية عىل 

المرأة بشكل غري متناسب(.

و عرَّجت المشارِكات عىل تجارب العنف السيرباني الذي 
صور  وإرسال  اللفظي  التحرش  ذلك  في  بما  له؛  تعرنض 
والتشهري  الشتائم  وتوجيه  واالبزتاز  والتهديد  ٌمشينة 
اآلراء  عن  التعبري  عىل  العدائية  الفعل  وردود  بالغري 
التواصل  شبكات  عىل  الحسابات  اخرتاق  ومحاولة 
الكراهية  رسائل  وإشاعة  الرَّقمي  والتنمر  االجتماعية 
التميزي  وبث  المرأة  ضد  العنف  عىل  والتحريض 
والعنرصية. إن عدم اعتبار العنف الذي يحدث عرب شبكة 
المشاكل  إحدى  يشكل  حقيقي  عنف  أنه  عىل  اإلنرتنت 
ينطوي عىل  أنه ال  الهامة في كثري من األحيان، فاعتبار 
األشكال،  من  بشكل  للجناة،  يسمح  بدني  رضر  أي 
بالقيام  تهديدات  وتمرير  للغاية  عدائية  لغة  استخدام 
بأعمال ال يمكن التسامح معها أصاًل عىل أرض الواقع84.

وسائط  تعامل  لكيفية  الحالية  الممارسة  لتحليل  اآلن  متون  رشكة  تخطط   .84
تحليل  خالل  من  اإلنرتنت  شبكة  عىل  المرأة  وجود  مع  االجتماعية  التواصل 

مختلف الضوابط المعتمدة عرب مختلف المنصات الرَّقمية. 

في  التواجد  في  المرأة  حق  قبول  ضمان  يشكل  و 
مسار  في  هاًما  جزًءا  كقاعدة  اإللكرتونية  الفضاءات 
حالًيا  يحظى  نقاش  وهو  المرأة،  ضد  العنف  مكافحة 
في  الحال  هو  وكما  مرص.  في  ورواج  شعيب  بزخم 
تستخدم  األورو-متوسطية،  المنطقة  في  أخرى  بلدان 
يستخدمها  اليت  األدوات  نفس  مرص  في  الناشطات 
هذا  في  ويمكن  مضادة،  روايات  لصياغة  المعتدون 
#بعد_إذن_األرسة_ الهاشتاج  إىل  نشري  أن  الصدد 
الذي  األخرية،  توك  تيك  أحداث  عىل  رًدا  جاء  المرصية، 
الثقافية  المعايري  في  للتشكيك  ساخر  بشكل  أٌستخدم 
صدرت  اليت  االعتقال  أوامر  عىل  الرشعية  أضفت  اليت 
أن  المضادة  الحملة  أبرزت  كما  النساء.85  حق  في 
أغلب  في  تستهدف  هاته  الممنهجة  القمع  عمليات 
اجتماعية  بيئات  من  ينحدرن  الالتي  النساء  األحيان 

متدنية. واقتصادية 

عىل  توك  تيك  نساء  اعتقال  تدعم  رقمية  »حملة  المرصي،  الشارع  مجلة   .85
خلفية قانون قيم األرسة المرصية )15 تموز/ يوليو 2020(،

https://egyptianstreets.com/2020/07/15/digital-campaign-supports-
 /tiktok-women-arrested-over-egyptian-family-values-law
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اإلطار القانوني 

بني  المساواة  مفهوم  إدماج  الساعة  حد  إىل  يتم  لم 
في  كاماًل  إدماجًا  الجنسني  بني  والتميزي  الجنسني 
اإلطار  في  المرأة  ضد  للعنف  المفاهيمية  التصورات 
من  قليل  عدد  هناك  يزال  وما  اللبناني.86  القانوني 
تٌعىن  اليت  العام  للقطاع  التابعة  الحكومية  الهيئات 
المثال  سبيل  عىل  )نذكر  المرأة  ضد  العنف  بقضية 
لألسف  ولكن  اللبنانية،  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة 
تحظى بدعم غري كاٍف(. وباإلضافة إىل ذلك، يعترب العنف 
حيث  من  نسبًيا  جديًدا  مفهوًما  المرأة  ضد  السيرباني 

الترشيع.

للعنف  محدًدا  مفهوًما  تعطي  ال  اللبنانية  فالقوانني 
الجنيس وقانون العقوبات ال يعاقب عىل جميع أشكال 
الرامية  التدابري  معظم  تندرج  بحيث  الجنيس.  التحرش 
ضد  العنف  ظاهرة  عىل  الرسمي  الطابع  إضفاء  إىل 

النوع  عىل  القائم  العنف  وضع  تحليل  للسكان،  المتحدة  األمم  صندوق   .86
االجتماعي في لبنان )لبنان، 2012(،

https://lebanon.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1-Situation-
Analysis-of-GBV-in-Lebanon.pdf

 293 رقم  القانون  إطار  في  المرأة  وحماية  المرأة 
المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف 
نطاق  أن  بيد   87.2014 عام  في  أٌعتمد  الذي  األرسي، 
العمل الوارد في هذا القانون يقترص فقط عىل أعمال 
العنف أو التهديد الذي يحدث في سياق األرسة، وهو 
ما من شأنه أن يتسبب في إحداث رضر بدني أو نفيس 
أو جنيس أو اقتصادي. غري أن هذا ال ينفي وجود عنارص 
يمكن  أنه  عىل  ينص  فهو  القانون؛  هذا  في  إيجابية 
الشكاوى  تلقي  العام  والمدعي  القضائية  للرشطة 
الحصول  في  بحقها  المرأة  وإطالع  بالعنف  المتعلقة 
القانونية  المساعدة  عىل  والحصول  زجري  أمر  عىل 
موارد  تخصيص  رضورة  عىل  ينص  كما  تحتاجها.  اليت 
وفي  الٌجناة.  تأهيل  وإعادة  الضحايا  لمساعدة  مالية 
وقانون  األرسي  العنف  قانون  بني  تعارض  نشوء  حالة 
األحوال الشخصية )قوانني األحوال الشخصية المتعددة 
له  األول  القانون  فإن  الدين(،  أساس  عىل  القائمة 

والقانون  االجتماعي  النوع  عدالة  دراسة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج   .87
في لبنان )2019(،

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_
 Gov/gender-justice-and-the-law-study.html

لبنان 
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أنه  بحكم  تتم مراعاتها،  أن  األفضل  اليت من  األسبقية، 
العنف  ضحايا  لفائدة  الحماية  من  أعىل  مستوى  يوفر 

من النساء وسبيل أفضل يمكن أن يلجأن إليه.

فيما  القانون  هذ  يٌلف  الذي  الغموض  فإن  بالتايل،  و 
تستحق  اليت  والجرائم  للٌجنح  الضيق  بالتعريف  يتعلق 
القضاة.  أيدي  في  القرار  اتخاذ  سلطة  يرتك  المعاقبة 
مع  بالتعاون  العدل،  وزارة   2017 عام  في  اقرتحت  فقد 
كفى  ومنظمة  اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة 
هذا  نطاق  لتعديل  قانون  مرشوع  واستغالل،  عنف 
الفضاءات  في  يحدث  الذي  العنف  ليشمل  القانون 
القانون  مرشوع  في  بعد  ينظر  لم  الربلمان  لكن  العامة، 
هذا. وتشمل التعديالت المقرتحة تعريفا أشمل للعنف 
األرسي الذي يستند إىل إساءة استعمال السلطة داخل 
جميع  عىل  القانون  تطبيق  قابلية  زيادة  وكذا  األرسة 

أشكال العنف وعىل العواقب المرتتبة عن ذلك.

الماضية  القليلة  السنوات  في  التقدم  بعض  أٌحرز  قد  و 
السياسات  في  الجنسانية  القضايا  بإدراج  يتعلق  فيما 
العامة من خالل مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
تنفيذ  متابعة  مهمة  الهيئة  تولت  وقد  اللبنانية. 
مع   2021-2011 لبنان  في  للمرأة  الوطنية  االسرتاتيجية 
-2017 الجنسني  بني  للمساواة  الوطنية  االسرتاتيجية 
الجنس  نوع  عىل  القائم  العنف  تحدد  واليت   ،2030
الوطنية  الهيئة  تعمل  ولذلك،  أولوية.  ذا  مجااًل  بوصفه 
اللبنانية حاليًا عىل وضع الصيغة النهائية  لشؤون المرأة 
النساء  ضد  العنف  لمناهضة  الوطنية  لإلسرتاتيجية 
وترسم  وتنفيذها.88   2029-2019 لبنان  في  والفتيات 
عىل  االسرتاتيجية  أهدافها  الوطنية  االسرتاتيجية  هذه 
أساس مبدأ بذل العناية الواجبة للقضاء عىل العنف ضد 
العنف  أعمال  وقوع  منع  بضمان  الدولة  وتٌلزم  المرأة 
ومقاضاتهم  الٌجناة  مع  والتحقيق  الضحايا  وحماية 
ومعاقبتهم وتوفري تعويضات لفائدة الضحايا. ومن بني 
اإلطار  مؤامة  هو  اإلطار  هذا  في  المحددة  األهداف 
بمسألة  المتعلقة  الدولية  المعايري  مع  القانوني 
عىل  القضاء  اتفاقية  خاصة  )و  الجنسني  بني  المساواة 
يتصل  وفيما  سيداو(  المرأة،  ضد  التميزي  أشكال  جميع 
االسرتاتيجية  لتنفيذ  الوطنية  الخطة  اللبنانية،  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة   .88

الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان )2020(،
http://elibrary.arabwomenorg.org/Content/21698_VAW-NAP-

indicators-2020.pdf

سبيل  )عىل  الوطنية  القانونية  األحكام  بمختلف  أيًضا 
وتوسيع  الشخصية  لألحوال  موحد  قانون  إصدار  المثال 
قانون  وتبين  الجنيس  التحرش  أعمال  وصف  نطاق 

شامل للقضاء عىل العنف ضد المرأة(.

اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  أيًضا  نسقت  و 
األمن  مجلس  قرار  تنفيذ  بشأن  الوطنية  العمل  خطة 
والسالم  المرأة  بشأن   1325 رقم  المتحدة  لألمم  التابع 
واألمن، الذي يتضمن فرًعا خاًصا بموضوع حماية المرأة 
المرحيل  التقرير   2019 العنف. كما قدمت في عام  من 
مرور  بعد  بيجني،  عمل  ومنهاج  إعالن  بتنفيذ  المتعلق 
التقدم  الوثيقة  قّيمت  وقد  اعتماده.89  عىل  عاًما   52
في  لبنان  اتخذها  اليت  اإلجراءات  بشأن  احرازه  تم  الذي 
تٌيرسه  الذي  العنف  لمنع  األخرية  الخمس  السنوات 
يشمل  والذي  له،  والتصدي  المرأة  ضد  التكنولوجيا 
أعمال التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت والمطاردة الرَّقمية 
موافقة  بدون  أخرين  مع  الحميمية  الصور  ومشاركة 
وزارة  نفذت  العمل،  هذا  إىل  وباإلضافة  أصحابها. 
برنامًجا وطنًيا لفائدة األطفال )مع  الشؤون االجتماعية 
إىل  يهدف  والشابات(  الفتيات  عىل  خاص  بوجه  الرتكزي 
وإساءة  اإلنرتنت  استعمال  إساءة  من  الحماية  توفري 
الوزارة  نظمت  الربنامج،  هذا  من  وكجزء  استخدامها. 
المدارس  في  الرقمية  السالمة  حول  دراسية  حلقات 
األول  يتناول  بحيث  قصريين،  فيديو  رشيطي  وأنتجت 
شبكة  عىل  الجنيس  االستغالل  من  الفتيات  حماية 
اليت  األطفال  استمالة  مخاطر  الثاني  ويتناول  اإلنرتنت 

يٌسلها اإلنرتنت.

الجرائم  يتناول  محدد  قانون  الساعة  حد  إىل  يوجد  ال  و 
لمكافحة  مكتب  هناك  ولكن  لبنان،  في  السيربانية 
من  حالة  كل  في  بالتحقق  يقوم  المعلوماتية  جرائم 
تطبيق  خالل  من  المعتدين  ويعاقب  حدة  عىل  الحاالت 
اليت  العقوبات  قانون  ومواد  الجنائي  القانون  إجراءات 
يوفر  وال  إليها.  الٌمشار  للجريمة  أفضل  بشكل  تستجيب 
تراعي  أو  السيرباني  للعنف  النهج استجابًة متسقة  هذا 
إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  مما  الجنسني  بني  الفوارق 
سيلني  وتشري  للقانون.  والمفرط  التعسفي  االستخدام 
الرسمي  التقرير  أسيا،  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة   .89

عن التقدم المحرز في تحديد التحديات لتنفيذ منهاج عمل بيجني )بريوت، 2019(،
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_

 attachments/lebanon_-_national_report_-_english_-_final.pdf
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عنف  كفى  منظمة  في  الدعم  قسم  منسقة  الكيك، 
واستغالل، إىل أن الوضع قد يتحنس في المستقبل إذا 
المتعلق  االقرتاح  مسودة  عىل  الربلمان  وافق  ما 
القائم عىل نوع الجنس وتضمني أعمال العنف  بالعنف 

اليت تحدث عىل شبكة اإلنرتنت في مفهومه العام. 

المحرز  التقدم  تقييم  ينبغي  أنه  إىل  اإلشارة  بد هنا  و ال 
سيايس  إطار  سياق  في  الماضية  العرش  السنوات  خالل 
بني  السلطة  لتقاسم  نظام  من  يتألف  معقد  وقانوني 
سلسلة  وفي  البلد  في  الممثلة   81 الدينية  الطوائف 
إمكانية  من  النساء  تمنع  اليت  المتناقضة  الظروف  من 
الحاالت.  جميع  في  العنف  من  الحماية  عىل  الحصول 
القانون  تناقضات بني  المثال، نالحظ وجود  فعىل سبيل 
األحوال  فقانون  الشخصية،  األحوال  وقوانني  الجنائي 
الشخصية اللبناني ال يجرم التحول الجنيس ولكن المادة 
435 من قانون العقوبات، المتعلقة بالعالقات الجنسية 
النساء  ضد  بانتظام  تٌطبق  الطبيعة،  لنظام  المخالفة 

المتحوالت جنسًيا.90

مبادرات المجتمع المدني 

جماعات  تقوم  أن  عندئذ  المستغرب  غري  من  كان  ربما 
بالعنف  المتعلقة  األعمال  بمعظم  المدني  المجتمع 
ضد المرأة. فالعديد من المنظمات غري الحكومية تٌقدم 
المساعدة  بني  ترتاوح  التكنولوجيا  باستخدام  خدمات 
بهدف  القدرات  وبناء  الصحية  والمشورة  القانونية 
فعىل  االجتماعي.  التحول  وتشجيع  النساء  مساعدة 
سبيل المثال، أطلقت منظمة »قاِومي التحرش- لبنان« 
حملًة لمحاربة التحرش من أجل التبليغ عن حوادث العنف 
اليت تتعرض لها النساء وتشجيعهن عىل اإلفصاح عنها 

بشكل علين.91

كفى عنف واستغالل هي منظمة نسائية تٌقدم خدمات 
الدعوة والدعم للنساء الناجيات من العنف، بما في ذلك 
هاتفي  خط  عىل  توفرها  الحرص  ال  المثال  سبيل  عىل 
يتألف  دعم  ومركز  للقضايا  وإدارة  ومالجئ  للمساعدة 

عىل  بالقضاء  المعنية  اللجنة  إىل  مقدم  »تقرير  ووتش،  رايتس  هيومن   .90
التميزي ضد النساء في لبنان« )4 ترشين الثاني/ نوفمرب 2020(،

https://www.hrw.org/news/2020/11/04/human-rights-watch-
submission-committee-elimination-discrimination-against-women

91. قاِومي التحرش- لبنان، مغامرات سلوى- الحملة،
 /https://qawemeharassment.wordpress.com

الطب  وأخصائي  ومحامني  اجتماعيني  أخصائيني  من 
مبدأ  االعتبار  عني  في  كفى  منظمة  وتأخذ  النفيس. 
التميزي في األنشطة اليت  المساواة بني الجنسني وعدم 
األمثلة  ومن  عادلة.  قوانني  لتطبيق  وتدعو  بها  تقوم 
اعتماد  في  أسهمت  اليت  الحملة  ذلك  عىل  الجيدة 
الحالية  والحملة   2014 عام  في   293 رقم  القانون 
العنف  حوادث  ليشمل  ذاته  القانون  بتعديل  للمطالبة 
نرشت  كما  األرسة.  نطاق  خارج  النساء  لها  تتعرض  اليت 
ضد  العنف  لمناهضة  نموذجي  قانون  كفى  منظمة 
اعتماد  بدوره  يقرتح  العربية  الدول  في  والفتيات  النساء 
الممارس  العنف  أنواع  جميع  لمحاربة  عامة  اسرتاتيجية 
قانون  نس  كذلك  ويقرتح  والفتيات92  النساء  حق  في 

عربي نموذجي لمكافحة العنف ضد المرأة.

يسلمن  لم  أنفسهم  الحكومية  غري  المنظمات  أن  غري 
تعرضت  فقد  اإلنرتنت.  عىل  لهجمات  التعرض  من 
الرقمي عىل خلفية  منظمة كفى للهجوم في الفضاء 
استخدامها لوسائل التواصل االجتماعية والفضاء العام 
إىل  الكيك  سيلني  تشري  الصدد،  هذا  في  حمالتها.  في 
وحمالت  المنظمة  حسابات  الخرتاق  محاوالت  وقوع 
تشويه وكرثة الطلبات الصادرة من حسابات مزيفة. وتربز 
سيلني أن منظمة كفى تناضل حالًيا من أجل وضع قانون 
جميع  تكون  بحيث  المدنية  الشخصية  لألحوال  موحد 
عىل  يحصلن  وبالتايل  القانون  في  متساويات  النساء 
هذه  وكانت  الرجال.  بها  يتمتع  اليت  نفسها  العدالة 
اإلنرتنت  شبكة  عىل  واهتمام  انتقاد  محل  الحمالت 
المجتمع،  في  رشائح  جانب  من  سواء  حد  عىل  وخارجها 
أنها  اعتبار  عىل  الدينية،  الطوائف  المثال  سبيل  عىل 
تمكني  إىل  وتسعى  الشائعة  الممارسات  في  تٌشكك 

المرأة.

يلجأن إىل منظمة  الالتي  النساء  الكيك أن عدد  و تؤكد 
والمضايقات  التحرش  من  ألشكال  تعرضهن  بعد  كفى 
يصلها  ما  مع  مقارنة  جدًا  منخفضًا  يزال  ال  اإلنرتنت  عرب 
الالتي  وأولئك  العنف،  من  أخرى  أشكال  عن  تبليغ  من 
أخري.  كمالذ  ذلك  يفعلن  ما  غالًبا  المساعدة  يطلنب 
إدراج  عىل  تدريجي  بشكل  كفى  منظمة  وتعمل 

العربية  الدول  في  والفتيات  النساء  ضد  العنف  لمناهضة  نموذجي  قانون   .92
،)2017(

h t t p s : / / k a f a . o r g . l b / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / 2 0 1 9 - 0 1 /
PRpdf-103-636773712119795062.pdf
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النساء  بتوعية  الخاصة  الرقمية« في جلساتها  »الثقافة 
الوصول  )مثل  القوة  مكامن  معرفة  عىل  وتشجيعهم 
الرقمي  الفضاء  في  الضعف  ونقاط  المعلومات(  إىل 
تويص  ذلك،  عىل  ومثال  الخصوصية(.  قضايا  )مثل 
اإلجراءات  أثناء  االعرتاف،  بعدم  النساء  المنظمة 
بها  توصلت  اليت  الرسائل  من  أي  عىل  بالرد  القانونية، 
بحسب  متأصلة،  سلوكيات  وهي  المعتدي،  طرف  من 
كدليل  والقايض  المتهم  يستخدمها  أن  يمكن  الكيك، 
عىل أن المرأة »ال تزال تٌضمر شيًئا تجاه المعتدي« وهو 

ما من شأنه أن يعرض اإلجراءات الجارية للخطر.

و يوًما بعد يوٍم نجد منظمات غري حكومية لبنانية تناضل 
النساء  له  تتعرض  الذي  بالعنف  الوعي  رفع  أجل  من 
والفتيات عىل شبكة اإلنرتنت وتطالب بضمان حقوقهن 
كونها  من  الرغم  عىل  بأمان،  اإلنرتنت  استخدام  في 
Fe-( في-مايل  منظمة  وأبرزت  نسبًيا.  حديثة  ظاهرة 
Male( أن أكرث من مائة حالة من مختلف أشكال العنف 
مشريًة  شهريًا،  عنها  اإلبالغ  يتم  المرأة  ضد  السيرباني 
السيربانية  الجرائم  حاالت  من  المئوية  النسبة  أن  إىل 
اإلغالق  فرتة  خالل  أضعاٍف  ثالثة  ازدادت  قد  العامة 
عن  صادرة  بيانات  إىل  )استنادًا  لوحدها93  الوطين 
المديرية العامة لقوى األمن الداخيل(. وتعترب المضايقة 
واالبزتاز  المجتمع  في  بالعار  واالتهام  اإلنرتنت  عرب 
اإللكرتونية،  الهوية  ورسقة  بالتشويه  والتهديد  الجنيس 
وال سيما في حسابات وسائط التواصل االجتماعية، أكرث 
وفي  شيوًعا.  النساء  حق  في  السيرباني  العنف  أشكال 
المجموعة  أطلقت   ،2020 نوفمرب  الثاني/  ترشين  شهر 
لحماية  بتحمي«  ما  »الشاشة  بعنوان  حملة  النسوية 
حق المرأة في الوصول إىل اإلنرتنت واستخدامه بشكل 
التقنية  االحتياطات  بعض  عىل  الرتكزي  خالل  من  آمن 
اإلبالغ  عىل  النساء  وتشجيع  اتخاذها  الواجب  البسيطة 

عن مرتكيب الهجمات الحاسوبية اليت يتعرنض لها.

ما  »الشاشة  شعار  تحت  وطنية  حملة  تطلق  في-مايل  منظمة   .93
80131/sevihcra/gro.elam-ef.www//:sptth ،»بتحمي

 )SMEX( »سمكس  الرقمية  الحقوق  منظمة  لفتت  و 
الطابع  ذات  المساواة  عدم  أوجه  عودة  إىل  االنتباه 
أن  موضحًة  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  الجنسني  بني  الهيكيل 
غري  بشكل  تؤثر  اإلنرتنت  عىل  الخصوصية  تهديدات 
عىل  الميم94  مجتمع  أفراد  وعىل  النساء  عىل  متناسب 
الحماية  مسأليت  سمكس  منظمة  وطرحت  سواء.  حد 
الذاتية وإعادة أخذ زمام التحكم من أجل االستفادة إىل 
الرقابة  من  بداًل  الرقمي،  العام  المجال  من  حد  أقىص 
الروايات  تعكس  اليت  السيطرة،  عن  والتخيل  الذاتية 
عىل  المرأة  وتحديد  المسألة  اغبار  إىل  الرامية  التقليدية 
أخالقي.  غري  محتوى  نرش  وراء  تقف  واليت  المذنبة  أنها 
دعم  منّصة  اطالق  عن  مؤخًرا  سمكس  أعلنت  وقد 
الخطوط  تجربة  يحاكي  نظام  وهو  الرقمية  السالمة 
الساخنة التقليدية اليت تتعامل مع حاالت العنف العامة 
استجابة  خلق  إىل  المبادرة  هذه  وتهدف  المرأة.  ضد 
من  النساء  لها  يتعرض  اليت  الرقمية  للهجمات  رسيعة 

خالل التخفيف من حدة التهديدات وبناء قدرات المرأة.

بنوع من  يتسم  لبنان  الوضع في  أن  يبدو  عام،  بشكل  و 
يخدم  ال  الذي  السائدة  الترشيعات  بني  والخلط  التعارض 
غرض معالجة العنف ضد المرأة عىل اإلنرتنت. لكن ذلك 
ال  الجهات  بعض  طرف  من  مجهودات  وجود  ينفي  ال 
وبعض  اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  سيما 
المجال  هذا  في  العاملة  الحكومية  غري  المنظمات 
أيضا  بمكان  األهمية  ومن  القضية.  هذه  لمعالجة 
توفري  في  الجوهري  التكنولوجيا  دور  إىل  اإلشارة 
مزالقها  عن  النظر  برصف  النساء،  لفائدة  الحماية 
التكنولوجيا لعبت  المحتملة. والحظت منظمة كفى أن 
لقضايا  الفورية  بالمتابعة  السماح  في  أساسًيا  دوًرا 
العنف ضد النساء، خاصة في ظل ازدياد نسبة الشكاوى 
المتعلقة بالعنف بثالثة أضعاف خالل فرتة اإلغالق اليت 

رافقت ظهور جائحة كوفيد - 19. 

ترشين   30( لبنان  في  الميم  مجتمع  وأفراد  النساء  لخصوصية  تهديدات   .94
الثاني/ نوفمرب 2018(،

https://smex.org/online-privacy-threats-to-women-and-the-lgbtiq-
/communities-in-lebanon
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فلسطين 

أشكال العنف ضد المرأة
على اإلنترنت 

الفلسطينيات  النساء  ثلث  أن  حملة  مركز  مؤخًرا  كشف 
شبكة  عرب  والمضايقة  الجنيس  للعنف  عرضًة  يقعن 
المحتلة.95  واألرايض  الغربية  والضفة  غزة  في  اإلنرتنت 
العنف  أشكال  أكرث  واالبزتاز  الجنيس  التحرش  ويشكل 
سّجلت  وقد  االفرتايض.  الفضاء  في  تواترًا  المرأة  ضد 
ضد  السيربانية  الجرائم  من  حالة   850 الغربية  الضفة 

المرأة خالل الربع األول من عام 2017.

ضد  العنف  أن  إىل  وتشري  مقلقة  تعترب  النتائج  هذه  إن 
في  كبريًة  مشكلًة  يشكل  زال  ما  اإلنرتنت  عىل  المرأة 
ضحايا  أن  إىل  التقرير  وخٌلص  الفلسطينيات.  النساء  حياة 
يتجاوبن مع  النساء في فلسطني  السيرباني من  العنف 
اإلنرتنت  شبكة  عىل  لها  يتعرنض  اليت  الذاتية  الرقابة 
أخرى  بلدان  في  النساء  ينتهجنه  الذي  النحو  نفس  عىل 
امرأة  أقدمت  فقد  األورو-متوسطية؛  المنطقة  في 
والتحرش  للعنف  عرضًة  يقعن  الفلسطينيات  الشابات  ثلث  حملة،  منظمة   .95

عىل اإلنرتنت« )22 ترشين الثاني/ نوفمرب 2018(،
https://7amleh.org/2018/11/22/one-third-of-palestinian-young-

women-are-subjected-to-violence-and-harassment-on-the-internet

عىل  حساباتها  إغالق  عىل  نساء  أربع  كل  من  واحدة 
المشاركة  عن  وتوقفت  االجتماعية  التواصل  منصات 
اإلنرتنت.  شبكة  في  تدور  اليت  النقاشات  في  النشطة 
ووجدت الدراسة أيًضا إىل أن األرسة تلعب دوًرا هاًما في 
السياق  في  النساء  عىل  المفروضة  الذاتية  الرقابة 
يبقى  حيث  المحدد  الفلسطيين  والسيايس  االجتماعي 
شك  محل  وشبكاته  الفلسطيين  الشعب  وجود  مجرد 
هناك  أن  الدراسة  والحظت  يومية.  بصورة  ومساءلة 
إحساًسا قوًيا لدى جميع المشاركات بالخضوع للسيطرة 
المرأة إىل والديها  تلجأ  االجتماعية واألرسية. فكثرًيا ما 
جهة،  من  للمضايقة  حد  لوضع  منها  أوىل  محاولة  في 
في حني تشعر 61 في المئة من المشاركات بخضوعهن 
إذا ما تعلق األمر  لحراسة مفرطة من طرف والديهن96 
النساء  وتتلقى  أخرى.  لإلنرتنت97 من جهة  باستخدامهن 
حساباتهن  خصوصية  عىل  للحفاظ  توصيات  الفتيات  و 
النساء  يدفع  الذي  األمر  وهو  األحيان.  من  كثري  في 
األرسي  التدخل  لتجنب  أنفسهن  عىل  الرقابة  بممارسة 
التواصل  وسائط  عىل  واالنتقاد  المجتمعي  العقاب  أو 
االجتماعية. ومن الواضح أن هذا االستبعاد القائم عىل 

96. في المكان نفسه
97. في المكان نفسه
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االجتماعية  المعايري  نفس  من  ينبع  االجتماعي  النوع 
اليت تٌنظم الحياة العامة في العالم الحقيقي.

أساس  عىل  المبنية  االستبعاد  ظاهرة  انتشار  يرجع  و 
ذلك  في  بما  االفرتايض،  العالم  في  االجتماعي  النوع 
بيئة  وجود  إىل  اإلنرتنت،  عىل  السياسية  المشاركة 
من  الفلسطيين  الشعب  فيها  يخىش  معقدة  خارجية 
تعرضه للمراقبة األمنية عىل خلفية األنشطة السياسية 
التواصل  شبكات  عىل  بها  يقوم  اليت  واالجتماعية 
اليت  الدراسة  في  المشاركات  واقرتحت  االجتماعية. 
مواضيع  أي  إىل  التطرق  تجنبهم  حملة  منظمة  أعدتها 
لالنتقام  التعرض  منهم  خشيًة  اإلنرتنت  عىل  سياسة 
السلطات  ذلك  في  بما  الدولة،  هيئات  يد  عىل 
هذا  أن  ويبدو  سواء.  حد  عىل  واإلرسائيلية  الفلسطينية 
الخوف له ما يربره خاصة في ظل ارتفاع عدد االعتقاالت 
عىل خلفية »تهم تحريض« ذات الصلة بوسائط التواصل 
من  النساء  تخىش  ذلك،  إىل  وباإلضافة  االجتماعية. 
شخصهن  تطال  ال  قد  االنتقامية  األعمال  أن  حقيقة 
»لقد  أرسهن؛  بأفراد  اإلرضار  حد  تصل  قد  بل  فحسب، 
حدث كثرًيا98 من قبل أن يتم اعتقال والد امرأة أو أخوها 
تجد  وربما  ما.  سيايس  نشاط  في  انخراطها  خلفية  عىل 
الزتام الصمت إلنقاذ  الحالة مجربة عىل  نفسها في تلك 
الرئييس  المرجع  األرسة  وتظل  المتاعب«.99  من  عائلتها 
بعدم  يتسم  كهذا  سياق  ظل  في  الفلسطينيات  للنساء 
والفلسطينية  )اإلرسائيلية  الدولة  مؤسسات  في  الثقة 
العدالة  تضمن  أن  المفرتض  من  اليت  سواء(  حد  عىل 
التعرض  من  النساء  بني  المسترشي  الخوف  ظل  وفي 
في  فرصهن  عىل  يؤثر  ما  وهو  العلنية،  للمراقبة 
أكرب.  بقدر  استخدامه  وإمكانية  اإلنرتنت  عىل  الحصول 
وخالصة القول هنا، أن تداعيات تواجد االحتالل اإلرسائييل 
ويغذي  بينها  فيما  تتداخل  النساء  عىل  األباء  وهيمنة 

98. في المكان نفسه
أنفسهن  حماية  للنساء  يمكن  كيف  سمكس،  منظمة  نفسه،  المكان  في   .99

عرب اإلنرتنت؟ )30 كانون الثاني/ يناير 2019(،
/https://smex.org/how-can-women-protect-themselves-online

الفضاء  في  مماثلة  آثار  عنه  ينتج  مما  بعضا،  بعضها 
في  المرأة  حرية  حساب  عىل  واالفرتايض  الخارجي 

التعبري.

سياسية  ناشطة  وهي  يوسف،  الشيخ  شذى  أبرزت  و 
أن  حملة،  مؤسسة  في  المشاريع  ومديرة  ومدرِّبة 
أوارص  ربط  في  هاًما  دوًرا  يلعب  اإلنرتنت  عىل  الفضاء 
بسبب  أقاليم  عرب  مادًيا  المجزأ  الفلسطيين  المجتمع 
ضمان  فإن  ولذلك،  الحركة.  عىل  المفروضة  القيود 
االجتماعي  النوع  أساس  عىل  ومساواة  رقمية  سالمة 
تكتسيان أهمية قصوى في الحفاظ عىل الحزي الرقمي 
مستوى  من  والرفع  المحلية  المجتمعات  لبناء  كمكان 
بالهوية  المتعلقة  المزاعم  إن  والدعوة.  التضامن 
الثقافية مرتابطة بشكل ال  والقضايا السياسية والجذور 
ينفصم في فلسطني، وهو ما يعقد سياق العنف القائم 
»المرأة  أن  يوسف  الشيخ  وتالحظ  الجنس.  نوع  عىل 
العنف  من  مزدوج  مستوى  مع  تتعامل  الفلسطينية 
الموجودة«.  والسلطات  األبوي  المجتمع  طبيعة  بسبب 
الخارجية اليت تفرضها  أيًض أنه من حيث القيود  وتوضح 
لإلنرتنت  األساسية  »البنية  أن  السياسية  البيئة 
تخضع  فلسطني  في  والالسلكية  السلكية  والمواصالت 
الضفة  تتوفر  ال  بحيث  اإلرسائيلية،  السلطات  لسيطرة 
الغربية وغزة سوى عىل خدمة الجيل الثالث من اإلنرتنت 
يساهم  ذاته  حد  في  العامل  وهذا  المثال،  سبيل  عىل 
من  ويزيد  اإلنرتنت  إىل  الوصول  من  الحد  في  حتمًا 
الفجوة الرقمية«. وباإلضافة إىل ذلك، انخفض مستوى 

ثقة المرأة في الرشطة انخفاًضا معترًبا.

و خٌلصت الدراسة اليت أجرتها مؤسسة حملة أن العديد 
من النساء والفتيات الفلسطينيات الالتي تعرنض لالبزتاز 
ال  اإلنرتنت  شبكة  وعرب  الحقيقي  العالم  في  الجنيس 
في  ثقتهن  لعدم  الحوادث  هذه  عن  باإلبالغ  يقمن 
تؤكد  السياق  هذا  وفي  القضائي.  النظام  أو  الرشطة 
اللواتي  الفلسطينيات  النساء  »أن  يوسف  الشيخ  شذى 
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يعنش في إرسائيل ال يشعرن باألمان، كما أن المدافعات 
الفلسطينيات عن حقوق اإلنسان يبقني هدًفا سهاًل في 
السيايس  السياق  يشجع  ال  ذلك،  عن  وفضاًل  إرسائيل«. 
التكنولوجيا  رشكات  البالد  منه  تمر  الذي  المعقد 
أي  اتخاذ  عىل  االجتماعية  التواصل  وسائل  ومزودي 
قائلة  شذى  وتميض  الرقمية.  السالمة  بشأن  موقف 
تكنولوجيا  تتعاون مع وسطاء  أن حكوماتنا  نعلم  »نحن 
بياناتنا وانتهاك حقوقنا الرقمية. وقد  المعلومات لرصد 
يتعلق  قانون  مؤخرا  اإلرسائيلية  الحكومة  ناقشت 
بفيسبوك. وفي الوقت نفسه، ال تدعم منصات التواصل 
تحميهن  أو  الكفاية  فيه  بما  المستخدمات  االجتماعي 
يسمح  الذي  للشكاوى  نظام  لهن  توفري  خالل  من 
بمراقبة االنتهاكات ويخفف من وطأة المخاطر برسعة«. 
تديره  الذي  الهاتفية  المساعدة  الخط  مركز  أن  ويبدو 
سوا، وهي مؤسسة حقوقية غري نفعية تٌعىن بشؤون 
لقناة  بذلك  أسنس  فقد  نادرة،  لؤلؤة  يشكل  النساء، 
ما  األحيان  من  كثري  وفي  فيسبوك  مع  مبارشة  اتصال 

يمارنس الضغط من أجل إزالة محتوى غري مناسب ما.

الكراهية  الرقابة عىل خطاب  نوع من  أي  ليس هناك  و 
الصفحات  عىل  جنسيا  المتحزية  والتعليقات  المرأة  ضد 
عندما  سيما  وال  االجتماعي،  التواصل  شبكات  عىل 
عن  والمدافعات  الفلسطينيات  بالناشطات  األمر  يتعلق 
منصات  أن  إىل  يوسف  الشيخ  شذى  وتشري  الحقوق. 
حسابات  بإغالق  بانتظام  تقوم  االجتماعية  التواصل 
بحقوق  تطالب  اليت  وصفحاتهم  الفلسطينيني 
الشعب  ضد  الكراهية  خطاب  وترصد  الفلسطينيني 
تٌستخدم  ال  القدرات  هذه  فإن  وبالتايل،  اإلرسائييل. 
أفراد  ضد  أو  المرأة  ضد  الكراهية  خطاب  عن  لإلبالغ 
العليا  األولويات  من  اعتباره  عدم  بحكم  الميم  مجتمع 
المرأة  تساعد  ال  بالذات  الحالة  وهذه  للحكومات. 
بالنظر  سيما  ال  العدالة،  عىل  الحصول  عىل  الفلسطينية 
ضمن  تقع  الفلسطيين  الشعب  فئات  مختلف  أن  إىل 

هذا  أخرى  مرة  ويٌظِهر  مختلفة.  سلطات  اختصاص 
السياق قيودًا متعددة المستويات تحد من حرية المرأة 
الرشعية  نزع  يتم  حيث  اإلنرتنت؛  شبكة  عىل  التعبري  في 
من أصوات النساء الفلسطينيات ألنهن نساء في المقام 

األول وفلسطينيات في المقام الثاني. 

اإلطار القانوني 

في  التعقيد  من  القدر  بنفس  القانوني  النظام  يتسم  و 
تنفيذ  بمكان  الصعوبة  من  يجعل  ما  وهو  فلسطني 
القانوني  فالسياق  المرأة.  حقوق  تحمي  اليت  التدابري 
القوانني  مواءمة  أمام  رئيسية  عقبة  يشكل  المحيل 
التميزي  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  مع  الوطنية 
تعدد  بسبب  وذلك  ومبادئها،  )سيداو(  المرأة  ضد 
سبيل  فعىل  الفلسطينية،  الحياة  تنظم  اليت  الترشيعات 
المثال يرسي حالًيا مفعول قانون العقوبات لعام 1960 
لعام  الجنائي  القانون  ينص  ولكن   ، الغربية  الضفة  في 
بداًل  الحقوق  من  مماثلة  مجموعة  حماية  عىل   1936
من ذلك. ويعمل القانون األسايس الفلسطيين المعدل 
مصدر  يعترب  بذلك  وهو  مؤقت  كدستور   2002 لعام 
هذا  من   9 المادة  تنص  حيث  األخرى.  القوانني  جميع 
القانون عىل »أن الفلسطينيني متساوين بحكم القانون 
وأمام القضاء دون تميزي عىل أساس العرق أو الجنس أو 
اللون أو الدين أو اآلراء السياسية أو مستوى اإلعاقة«.100

بشأن  ترشيع  أي  الساعة  حد  إىل  فلسطني  تتبىن  لم  و 
التميزي  عدم  مبدأ  من  الرغم  عىل  المرأة،  ضد  العنف 
البالد  القانون ورغم مصادقة  المنصوص عليه هذا في 
وتمت  تذكر.  تحفظات  أي  دون  سيداو  اتفاقية  عىل 
صياغة قانون عقوبات موحد في عام 2003 مع تحسني 
بعض أوجه الحماية للمرأة، ولكنه لم يٌعتمد قط. ويجري 

100. لالطالع عىل النص الكامل لهذه الوثيقة، أنظر
http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2002-basic-law
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حالًيا إعداد مرشوع قانون بشأن العنف األرسي من شأنه 
المزنيل والجنيس.101  العنف  نظرًيا من  المرأة  أن يحمي 
بالنسبة  األرسة  شؤون  تنظم  مختلفة  قوانني  وهناك 
داخل  تختلف  ما  وكثريًا  بل  دينية،  مجموعة  لكل 
فبالنسبة  للمنطقة؛  وفقًا  نفسها  الواحدة  المجموعة 
للمسلمني، يٌطبق قانون األحوال الشخصية األردني رقم 
16 لعام 1976 في الضفة الغربية ويٌطبق قانون حقوق 
العائلة المرصي لعام 1954 في غزة )لكن ال يشمل أي 

منهما عىل مبدأ المساواة بني الجنسني(.

اسرتاتيجية  الفلسطينية  السلطة  تبنت   ،2011 عام  في  و 
المرأة  ضد  العنف  لمحاربة  سنوات  تسع  مدتها  وطنية 
هي  الخطوة  هذه  واٌعتربت  المحتلة.102  األرايض  في 
المؤسيس  الطابع  إضفاء  سبيل  في  نوعها  من  األوىل 
تنعكس  إنمائية  مسألة  بوصفها  المرأة  حقوق  عىل 
ينبغي  وبالتايل  بأرسه،  المجتمع  عىل  بأخرى  أو  بطريقة 
والمؤسسات  القطاعات  عىل مستوى جميع  معالجتها 
مفهوم  تحدد  اليت  االسرتاتيجية،  وتهدف  الحكومية. 
المفاهيمية  التصورات  مع  تماشيًا  المرأة  ضد  العنف 
مؤسسية  آليات  إنشاء  إىل  سيداو،  اتفاقية  في  الواردة 
الالتي  النساء  ذلك  في  بما  العنف،  من  المرأة  لحماية 
يتعرنض النتهاكات عىل يد االحتالل اإلرسائييل، وتحسني 
لفائدة  االجتماعي  والدعم  القانونية  الحماية  خدمات 
ضحايا العنف. غري أنه إىل حد اآلن لم يتم تنفيذ أي آليات 

نهائية لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته.

101. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، عدالة النوع االجتماعي والقانون،
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_

Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  الوطنية  اإلسرتاتيجية  المرأة،  شؤون  وزارة   .102

2019-2011 )بالعربية(،
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/palestine-

strategy.pdf

عىل  اإلنرتنت  بشبكة  الصلة  ذات  القضايا  يخص  فيما  و 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اعتمدت  التحديد،  وجه 
المتعلق   10 رقم  الترشيعي  المرسوم   2018 عام  في 
بالجرائم اإللكرتونية.103 وبموجب هذا القانون، تم إنشاء 
إرشاف  تحت  اإللكرتونية  الجرائم  بمتابعة  خاصة  وحدة 
في  أخرى  بلدان  في  حدث  ما  غرار  عىل  العامة،  النيابة 
إمكانية  أية  عىل  القانون  هذا  ويعاقب  المنطقة. 
أو  قانونية  غري  بصورة  العنكبوتية  الشبكة  إىل  للوصول 
وكذا  ومعلومات  بيانات  عىل  للحصول  استخدامها 
بيد  والبيانات.  اإللكرتونية  األجهزة  إىل  الوصول  تعطيل 
أن هذا القانون ال يعالج القضية من منظور يراعي النوع 
االجتماعي. وإضافة إىل ما سبق ذكره، يرى الناشطون 
في مجال حقوق اإلنسان أن هذا القانون يقيد الحق في 
يمكنه  العام  المدعي  ألن  والخصوصية،  التعبري  حرية 
أول  أو  األجهزة  من  نوع  أي  اعرتاض  الحالة  هذه  في 
االتصاالت  بحركة  المتعلقة  البيانات  عىل  الحصول 
من  الرغم  وعىل  مستخدميها.  أو  والالسلكية  السلكية 
الهيئة  ترص  القانون،  روح  عىل  أجريت  اليت  التحسينات 
المستقلة لحقوق اإلنسان عىل رضورة توضيح األسباب 
وتحديد  اإلنرتنت  مواقع  حجب  قرار  وراء  تقف  اليت 
غياب  إىل  مشريًة   ،)39 )المادة  لذلك  الزمنية  المهلة 
الضمانات الالزمة المنصوص عليها في قانون اإلجراءات 
مراقبة  يخص  فيما  ضمانات  إىل  االفتقار  مثل  الجنائية، 
اإللكرتونية  المكالمات  مراقبة  حالة  في  االتصاالت 
والمحادثات )المادة 43(.104 وفي الواقع، يتضمن القانون 
العديد من المخالفات ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية، 

اإللكرتونية،  بالجرائم  المتعلق   2018 لعام   10 رقم  الترشيعي  المرسوم   .103
 http://muqtafi.birzeit.edu/en/pg/getleg.asp?id=17018

لحقوق  المستقلة  الهيئة  “ترحب  اإلنسان،  لحقوق  المستقلة  الهيئة   .104
الجرائم  بشأن   2018 لعام   )10( رقم  بالمرسوم  المَنفذ  القانون  بصدور  اإلنسان 
الثاني/  ترشين   14( والتحفظات«  المالحظات  من  سلسلة  وتقدم  اإللكرتونية 

نوفمرب 2018(،
https://ichr.ps/en/1/26/2399/ICHR-welcomes-the-issuance-of-Law-by-
Decree-No-)10(-2018-on-electronic-crimes-and-introduces-a-series-

of-observations-and-reservations.htm
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خدمات  مزودو  يقدم  أن  برضورة  مثاًل  يقيض  فهو 
البيانات والمعلومات  اإلنرتنت للسلطات المختصة جميع 
الحقيقة،  كشف  في  تساعد  اليت  المشرتك  عن  الالزمة 
يشملها  اليت  الحاالت  عن  توضيح  أي  تقديم  دون  لكن 
»كشف الحقيقة«. وتسمح المواد 32 و34 من المرسوم 
تكنولوجيا  وأجهزة  األشخاص  بتفتيش  الترشيعي 
المعلومات وتعطي اإلذن باالحتفاظ بها وتسجيل كل ما 
عليها  المنصوص  الضمانات  غياب  ظل  في  فيها،  يحدث 
أمر  صالحية  تقييد  )مثل  الجنائية  اإلجراءات  قانون  في 
فيها  يجري  أن  ينبغي  اليت  الرشوط  وغياب  التفتيش 
أجل  من  بالفعل،  وقعت  جريمة  في  للتحقيق  التفتيش 
عىل  بناًء  وليس  المعين  تورط  تثبت  أدلة  عىل  العثور 

شكوك(.

وجه  في  أيًضا  وقفت  اليت  المشاكل  بعض  هناك  و 
صياغة  أثارت  وقد  الترشيعي.  المجال  في  تقدم  تحقيق 
مختلف  بني  حاًدا  نقاشا  األرسة  لحماية  الجديد  القانون 
القليلة  األشهر  في  الفلسطيين  المجتمع  أطياف 
الماضية. ويهدف مرشوع القانون هذا إىل حماية ضحايا 
العقوبات  وزيادة  الجنس  نوع  عىل  القائم  العنف 
النساء.  حق  في  الجسدي  العنف  عىل  المفروضة 
حقوق  عن  والمدافعات  الفلسطينيات  النساء  وتتعرض 
دينية  جماعات  جانب  من  والتشويه  لالعتداء  اإلنسان 
لتبين  الداعي  العلين  نشاطهن  خلفية  عىل  وسياسية 
تزال  وما  األرسة.105  لحماية  الجديد  القانون  مرشوع 
القانون  هذا  تمرير  في  مرتددة  الفلسطينية  السلطة 
وحرش الزعماء المحافظني في الزاوية، ولكن في الوقت 
جرائم  حاالت  عدد  لزيادة  التصدي  عليها  ينبغي  نفسه، 

الرشف.

أبو طعمة، فلسطني: قانون حماية األرسة »غري اإلسالمي«، معهد  105. خالد 
جيتستون )22 حزيران/ يونيو 2020(،

https://www.gatestoneinstitute.org/16135/palestinians-family-law

مبادرات المجتمع المدني 
المجال  في  البالد  تشهدها  اليت  التحديات  رغم  و 
يمكن  فلسطني  في  نجاح  قصص  هناك  الترشيعي، 
في  فاعلة  جهات  قادتها  اليت  تلك  سيما  ال  استقائها، 
مثل  اسهام  القصص  هذه  وتبني  المدني.  المجتمع 
في  تسهم  المجتمع  مكونات  طرف  من  التدخالت  هذه 
وكذا  القانوني،  النظام  في  الموجودة  الفجوات  سد 
الشائعة  االجتماعية  األعراف  صياغة  إعادة  في  دورها 
بني  المعاملة  في  الفروق  من  تجعل  واليت  الناس  بني 
العمل  إطار  وفي  وعادًيا.  طبيعًيا  امًرا  والمرأة  الرجل 
الذي تقوم به لضمان حماية النساء من العنف، نظمت 
العالمي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  المبادرة 
الزعماء  لتعبئة  تدريبية106  دورة  )مفتاح(  والديمقراطية 
من  الرفع  أجل  من  المدني  المجتمع  وقادة  الدينيني 
واإلنجابية  الجنسية  الصحة  حقوق  حماية  مستوى 
وتعزيز دور وسائط اإلعالم في الحمالت المطالبة بوقف 
مؤسسة  وتعمل  المرأة.  حق  في  الممارس  العنف 
حملة )اختصارا للمركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي( 
بالقضايا  للتوعية  حمالت  بإطالق  منتظمة  بصورة 
العاجلة، مثل العنف القائم عىل أساس النوع االجتماعي، 
للظواهر  المشرتك  الفهم  في  التشكيك  خالل  من 
سبيل  فعىل  المجتمع.  في  النساء  ودور  االجتماعية 
اليت  الحملة  إطالق  خالل  من  المؤسسة  أرادت  المثال، 
التحرش  أن  تربز  أن  تحّرش«  هو  »التحّرش  شعار  حملت 
التواصل  منابر  طريق  عن  اإللكرتوني  واالبزتاز  الجنيس 
الذي  التحرش  أشكال  من  شكالن  يعتربان  االجتماعي 
خارج  يحدث  الذي  اللفظي  بالتحرش  وثيقا  ارتباطا  يرتبط 
النساء  كهاته  حمالت  وتساعد  اإلنرتنت.  شبكة 
إلسماع  المزدوج  كفاحهن  خوض  عىل  الفلسطينيات 
وتحدي  المحتلة  األرايض  في  علين  بشكل  صوتهن 
في  حقهن  في  الممارس  والتميزي  المجتمعي  العنف 

الفضاءات العامة.

مشاركتهما  بعد  نجاحهما  قصة  يرويان  وواعظة  “إمام  مفتاح،  مؤسسة   .106
حماية  دعم  مرشوع  ضمن  مفتاح  مؤسسة  نظمتها  اليت  التكوينية  الورشة  في 

المرأة )16 كانون الثاني/ يناير 2019(،
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=26535&CategoryId=33
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الصياغ العام 

قطاعات  أرسع  بني  من  يعتربان  والتكنولوجيا  العلم  إن 
نسبة  الشباب  يشكل  فيما  األردن،  في  نموًا  االقتصاد 
معتربة نسبًيا من مجمل عدد السكان، كما أن اأٌلرس في 
النقاشات  األردن لديها مستوى عال من المشاركة في 
في   88.8( اإلنرتنت  شبكة  عىل  تٌنرش  اليت  والمواضيع 
باإلنرتنت(.  االتصال  بإمكانية  تحظى  األرس  من  المائة 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أجرتها  دراسة  وبحسب 
االتصاالت  تكنولوجيا  استخدام  بشأن  المعلومات 
والمعلومات ومدى انتشارها107، فإن عدد النساء الالتي 
نظرائهن من  تقريبا مع عدد  يتساوى  يستخدمن إلنرتنت 
مقابل  النساء  من  المائة  في   47 نسبته  ما  أي  الذكور، 
35 في المائة من الرجال. غري أن هذا المستوى المرتفع 
السلبية  التجارب  بعض  أيًضا  يرافقه  المشاركة  من 
أعمال  وقوع  ذلك  في  بما  اإلنرتنت،  باستخدام  المرتبطة 
أجرته  بحث  ويكشف  اإلنرتنت.  عىل  المرأة  ضد  عنف 
أشكال  أكرث  أن  األردني  النساء  تضامن  معهد  جمعية 
التحرش اإللكرتوني شيوعًا تشمل المالحقة اإللكرتونية 

الرقمي رضورة  التحول  النساء األردني، »لقد أصبح  107. جمعية معهد تضامن 
ترشين   22( صحفي[  ]بيان  مخاطره؟«  لمجابهة  مستعدون  نحن  فهل   ... للحياة 

https://www.sigi-jordan.org/?p=9282 ،)2020 الثاني/ نوفمرب

الجنيس  والتحرش  وخارجه  اإلنرتنت  عىل  واالبزتاز 
الكمبيوتر  أجهزة  عىل  والتجسس  والمراقبة  السيرباني 
واستخدام التكنولوجيا واإلنرتنت لتشويه الصور ومقاطع 
غري  جنسية  ألغراض  بالبرش  االتجار  وممارسة  الفيديو 
عىل  معروفة  شخصيات  أسماء  وانتحال  مرشوعة 
الساحة. 108 ويستخدم العديد من النساء الهواتف النقالة 
العنف  من  مختلفة  ألشكال  يعرضهن  مما  واإلنرتنت، 
والدعم  الكافية  القانونية  الحماية  غياب  في  السيرباني 
بأهمية  االفرتايض  البعد  ويحظى  المجتمع.  لدن  من 
واألجهزة  اإلنرتنت  حظي  فقد  األردن:  في  مزتايدة 
اإلغالق  عملية  سياق  في  أكرث  بأهمية  اإللكرتونية 
رافقت  اليت  األرسي  للعنف  النساء  تعرض  خطر  وازدياد 
خالل  قررت  لذلك،  ونتيجة  كوفيد-109.91  وباء  ظهور 
تعرنض  اللواتي  النساء  من  المائة  في   82 نفسه  العام 
شبكة  عىل  وجودهن  من  يقللن  أن  اإلنرتنت  عرب  للعنف 
عىل  يدل  فإنما  يشء  عىل  هذا  دل  وإن  اإلنرتنت.110 

والتحرش  واالبزتاز  »المطاردة  األردني،  النساء  تضامن  معهد  جمعية   .108
النساء  ضد  اإللكرتوني  العنف  جرائم  أبرز  هي  والتجسس  والمراقبة  الجنيس 
https://www.sigi-jordan.  ،)2016 أكتوبر  األول/  ترشين   30( والفتيات« 

org/?p=2442
من  الموقف  وورقة  كوفيد19-  األردني،  النساء  تضامن  معهد  جمعية   .109

النوع االجتماعي، 24 آذار/ مارس 2019.
العديد  اإللكرتونية  الجرائم  أجربت  األردني،  النساء  تضامن  معهد  جمعية   .110
من النساء عىل تقليل ظهورهن عن قصٍد عىل اإلنرتنت )16 كانون الثاني/ يناير 

https://www.sigi-jordan.org/?p=4780 ،)2019

األردن
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تيسري  في  اإلنرتنت  يلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  ازدواجية 
فضاًءا  يكون  أن  يمكن  ذاته  الوقت  وفي  النساء،  دعم 

يٌعرضها لشىت أنواع التهجمات.

أشكال العنف ضد المرأة
على اإلنترنت

األردن  في  الجنيس  التحرش  عن  اٌجريت  دراسة  تظهر  و 
أن الهجمات الحاسوبية ضد المرأة كانت حقيقة واقعة 
حيث  طويل111؛  بوقت  كوفيد-91  وباء  ظهور  قبل  حىت 
المقدمة من طرف  بالشكاوى  المتعلقة  البيانات  تٌظهر 
النساء أن ما يقرب من 44 في المائة من النساء كن قد 
تعرنض للعنف عىل يد رجال غرباء في الفضاء الرَّقمي. 
وتهدف اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة من خالل 
اليت  اإلنكار  ظاهرة  مكافحة  إىل  الدراسة  هذه  إعداد 
تسترشي بشكل واسع في المجتمع تجاه حقيقة وقوع 
أشكال  أكرث  بدوره  يعترب  الذي  الجنيس،  التحرش  حوادث 
األردن.112  في  والفتيات  النساء  ضد  انتشاًرا  العنف 
في   86 أن  اللجنة  إليها  توصلت  اليت  النتائج  وكشفت 
الشابات  النساء  من  هن  التحرش  ضحايا  من  المائة 
اإلنرتنت  أن  موضحًة  المزتوجات،  وغري  والمتعلمات 
شيوعا  الوسائل  أكرث  كانا  االجتماعية  التواصل  ووسائل 
اليت سمع عن طريقها الضحايا والجناة عن وقوع حوادث 
التحرش. وقد كان ما يزيد قليال عىل 80 في المائة ممن 
من  أكرث  أو  واحد  شكل  إىل  عرضًة  الدراسة  شملتهن 
النتائج  تٌظهر  كما  السيرباني.  الجنيس  التحرش  أشكال 
أن مظهر النساء الجسدي يعترب أحد أكرث األسباب شيوعا 
لحدوث المضايقة واألفعال المخلة باآلداب ضد المرأة. 
ضد  رسمية  شكوى  يقدمن  ال  النساء  معظم  أن  غري 

111. جمعية معهد تضامن النساء األردني، ورقة موقف من التحرش الجنيس 
https://www.sigi-jordan. ،خالل جائحة كورونا وما بعدها - تداعيات وتوصيات

org/?p=7874
األردن  في  الجنيس  التحرش  المرأة،  لشؤون  األردنية  الوطنية  اللجنة   .112
https://womeninleadership.hivos.org/assets/2018/12/%D9%85% ،)2017(
D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B
3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf

مثل  مؤسسية  خدمات  وجود  من  الرغم  عىل  الجناة، 
وحدة مكافحة الجرائم اإللكرتونية وإدارة حماية األرسة. 
وبالتايل، نجد أن حجب المعتدي في الفضاء اإللكرتوني 

كان هو الرد األكرث تواترا.

إن الحلقة المفرغة اليت تعيش فيها النساء عىل اإلنرتنت 
في  تتسبب  واليت  سواء  حد  عىل  العام  المجال  وفي 
إىل  األمور  »إلعادة  الهادفة  والغذف  التشهري  حمالت 
عىل  وال  األردن  عىل  بجديدة  ليست  الصحيح«  مكانها 
معظم بلدان المنطقة األورو-متوسطية. وقد أصبح صدى 
العنف الذي تتعرض له النساء في الفضاء الرَّقمي واضًحا 
اليت  الربلمانية  االنتخابات  خالل  للشك  مجااًل  يرتك  ال  بما 
وبسبب   .2020 نوفمرب  الثاني/  ترشين  شهر  في  اٌجريت 
بشكل  االنتخابية  الحملة  اجراء  تم  الوباء،  هذا  انتشار 
بروز  زيادة  إىل  أدى  مما  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  أسايس 
مرشحات من النساء عىل اإلنرتنت. ورأت ثالث مرشحات من 
أصل خمس أن شعارات الحملة المعارضة تضمنت التشهري 
منهن  المائة  في   32 تعرضت  فيما  للمرأة،  نمطية  بصور 
إىل هجمات تقليدية وإلكرتونية، مثل اإلهانات والتنمر،113 
التنمر  حملة  وتصدرت  االنتخابية.  حملتهن  خلفية  عىل 
القاسية عىل مواقع التواصل االجتماعي ضد مرأة عمياء 
الصحف. وباإلضافة إىل ذلك،  للربلمان114 عناوين  ترشحت 
زاد انتشار وباء كوفيد-91 من حجم العقبات خالل االنتخابات 
مراكز  إىل  الوصول  في  النساء  بعض  قدرة  عدم  بسبب 
منهن  تتطلب  اليت  االجتماعية  األدوار  بسبب  االقرتاع 

البقاء في المزنل لرعاية احتياجات األرسة.115

الحملة  تعرضت  المرأة:  عىل  عني  األردني،  النساء  تضامن  معهد  جمعية   .113
 5( وتقليدي«  إلكرتوني  لهجوم  مرشحات  ثالث  كل  أصل  من  لواحدة  االنتخابية 

https://www.sigi-jordan.org/?p=9171 ،)2020 ترشين الثاني/ نوفمرب
عمياء  امرأة  ترهيب  بعد  األردن  في  فيديو...غِضب  مقطع   ،Teller Repor  .114
https://www.  ،)2020 سبتمرب  أيلول/   9( الربلمانية  لإلنتخابات  ترتشح 
tellerreport.com/life/2020-09-08-video----he-got-angry-in-jordan-
after-bullying-a-blind-woman-who-ran-for-parliament.rJhyAOLVEw.

html
فريق  طرف  من  أولية  مالحظات  األردني،  النساء  تضامن  معهد  جمعية   .115

»عني عىل النساء« حول نتائج انتخابات مجلس النواب التاسعة عرش،
https://www.sigi-jordan.org/?p=9224
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القانون بعد توجيه له انتقادات كثرية تتعلق بالقيود اليت 
يفرضها عىل حرية التعبري وعدم تقديمه لمفهوم واضح 
فيه.119  الواردة  المزيفة  واألخبار  الكراهية  لخطاب 
وكاحتجاج عىل ذلك، أطلق مجموعة من النشطاء حملة 
عىل وسائل التواصل االجتماعي تحت هاشتاغ »#اسحب_
بسحب  الحكومة  إلقناع  قانون_الجرائم_اإللكرتونية«120 
لألمن  وطين  مركز  انشاء  تم  وقد  القانون.  مرشوع 
اإللكرتوني لحماية األمن القومي وضمان سالمة األفراد 
والممتلكات والمعلومات. ويٌتيح القانون لهذا المركز أن 
يحظر شبكة المواصالت ونظام المعلومات، بما في ذلك 
أجهزة االتصال والرسائل اإللكرتونية الخاصة، أو يلغيها أو 
عمل  في  الضالعني  لألشخاص  بالنسبة  بتعطيلها  يقوم 

اجرامي ما عىل شبكة اإلنرتنت.

القانون  فرضها  اليت  العديدة  القيود  من  الرغم  عىل  و 
الجريمة  قانون  ٌطبق  فقد  سحبه،  إىل  أدت  واليت 
المحاكم  قضايا  من  العديد  في   2015 لعام  اإللكرتونية 
التكنولوجيا  تيرسها  اليت  التجاوزات  من  الضحايا  لحماية 
الجنيس  التحرش  حاالت  خاصة  المعتدين،  ومالحقة 
 9 المادة  المثال  سبيل  عىل  فيسبوك،  عرب  اإللكرتوني 
بشأن األفعال الضارة ونرش المواد اإلباحية بواسطة أنظمة 
التشويه  بشأن   11 المادة  أو  المعلومات  تكنولوجيا 
اإللكرتوني  األمن  قانون  يساهم  أن  ويؤمل  اإللكرتوني. 

الجديد في تعزيز هذا العمل دون تقييد حرية التعبري.

119. مجلس النواب االردني ، »النواب يثمنون سحب قانون الجرائم االلكرتونية«، 
http://www.representatives.jo/?q=ar/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%
D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%
8 6 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 -
%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%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#
يتبىن ترشيعات شاملة لألمن السيرباني، معهد الرشق  أراز، األردن  120. سيفان 
https://www.mei.edu/publications/  )2020 يناير  الثاني/  كانون   30( األوسط 

jordan-adopts-sweeping-cybersecurity-legislation

اإلطار القانوني 

المتعلقة  القوانني األردنية  و ال يوجد تعريًفا رصيًحا في 
اإلنرتنت  عرب  العنف  يعترب  المرأة  ضد  العنف  بمكافحة 
الترشيعي  المرجع  أن  حيث  العنف،  أشكال  من  كشكل 
قانون  هو  اإلنرتنت  عرب  العنف  قضية  لمعالجة  الرئييس 
مسائل  لمعالجة  ُيصمَّم  لم  الذي  اإللكرتونية،  الجرائم 
النوع االجتماعي عىل وجه التحديد. وكما هو الحال في 
بشكل  المرأة  ضد  العنف  مفهوم  تأصيل  يتم  لبنان، 
الحماية  قانون  إطار  أي في  األرسة،  أسايس في سياق 
 116.2017 عام  في  الصادر   15 رقم  األرسي  العنف  من 
فالقانون ال يوفر الحماية لجميع النساء بغض النظر عن 
األمم  إعالن  مع  يتنافى  ما  وهو  الزوجي،  وضعهن 
أن  المرأة. كما  العنف ضد  القضاء عىل  بشأن  المتحدة 
هذا القانون ال يحدد بوضوح جرائم العنف األرسي ولكنه 
)المادتان  العقوبات  الوارد في قانون  التعريف  يشري إىل 
التحرش  بوضوح  األخري  هذا  يتناول  وال  و306(.   305
أعمال  يجرم  ذاته  الوقت  في  ولكنه  المبارش  الرَّقمي 
في  تحدث  اليت  اللفظي  والتحرش  الجنيس  العنف 
والتشويه  القذف  ذلك  في  بما  العامة،  الفضاءات 

واألفعال اليت تٌخل بالحياء.117

السيرباني  األمن  قانون  األردن  تبىن   ،2019 عام  في  و 
لعام   27 رقم  اإللكرتونية  الجريمة  قانون  يلغي  الذي 
الكراهية  خطاب  تجريم  إىل  يهدف  كان  والذي   2015
هذا  وُسحب  اإلنرتنت.118  شبكة  عىل  األخرين  وتشويه 
األرسي  العنف  من  الحماية  قانون   ،3345 رقم  العدد  الرسمية،  الجريدة   .116

)بالعربية(،
http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/files/Violence_

 Against_Women_Jordan_2017.pdf
117. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، عدالة النوع االجتماعي والقانون األردني )2019(،

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_
Gov/gender-justice-and-the-law-study.html

لعام  السيرباني  يمررون قانون األمن  النواب  تايمز، أعضاء مجلس  118. جوردان 
2019« )30 تموز/ يوليو 2019(

https://jordantimes.com/news/local/mps-pass-2019-cyber-security-
law#:~:text=AMMAN%20%E2%80%94%20The%20Lower%20House%20

on,News%20Agency%2C%20Petra%2C%20reported
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و قد تم احراز بعض التقدم في إطار السياسة العامة خالل 
تٌمكن  المثال،  سبيل  فعىل  الماضية.  العرش  السنوات 
 )2016-2025( اإلنسان  لحقوق  الشاملة  الوطنية  الخطة 
من استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة 
العدالة  إىل  والوصول  المعاملة  في  المساواة  في 
والمشاركة  االنخراط  عىل  الخطة  تشجع  كما  ومتابعتها. 
في برامج التوعية بحماية المرأة من جميع أشكال العنف 
الريفية  المناطق  في  وخاصة  المحافظات،  جميع  في 
اعتماد  في  يتمثل  أخر  توضيحي  مثال  وثمة  والمهمشة. 
للنساء  الجديد  المالجئ  برنامج  االجتماعية  التنمية  وزارة 
المهددات بالتعرض للعنف واللواتي يحتجن إىل الحماية، 
نزاع،  محل  كان  الذي  اإلداري،  االحتجاز  محل  حل  والذي 

للنساء المعرضات للعنف بدافع الرشف.

سبل المضي قدما 

الحماية  مجال  في  ناشطة  وهي  حنس،  أبو  ريم  أشارت 
االجتماعية وتمكني المرأة وعضو في الجمعية األردنية 
الهجمات  وترية  تزايد  إىل  األرسي،  العنف  لحماية ضحايا 
عىل شبكات التواصل االجتماعية في حق النساء الالتي 
يقعهن ضحية التجاوزات واستمرار معاناتهن من الحكم 
أصابع  إليهن  توجه  ما  كثريا  أنه  مضيفًة  االجتماعي، 
ريم،  وبحسب  فيه.  الضحية  هن  كن  لهجوم  االتهام 
يشغلن  الالتي  النساء  تتعرض  أن  كثرًيا  المرجح  فالمن 
لإلساءة في وسائل  الربلمانيات،  مناصب عمومية، مثل 
اإلعالم، ولكن عادًة ما ينجح الناشطون في تعبئة الرأي 
أبو حنس  ريم  السلوكيات. وقد الحظت  العام ضد هذه 
إىل  الرامية  بالتدابري  يتعلق  فيما  التقدم  بعض  إحراز 
تعرض  قابلية  ومعالجة  الجنسني  بني  المساواة  تحقيق 
لجنة  إنشاء  خالل  من  اإللكرتونية،  للهجمات  النساء 
إنشاء  عن  فضاًل  الحكومة،  داخل  المرأة  لتمكني  وزارية 
ننىس  أن  دون  الرشطة،  داخل  اإللكرتونية  للجرائم  وحدة 
أبو  ريم  وتعتقد  أصاًل.  الموجودة  األرسة  حماية  وحدة 
تطور  أن  استطاعت  اإللكرتونية  الجرائم  وحدة  أن  حنس 

النساء  أن  باعتبار  الجنسني  بني  الفوارق  يراعي  نهًجا 
العنف  أشكال  ضحايا  من  األعظم  السواد  يشكلن 
النساء  أن موضوع حقوق  رغم  اإلنرتنت،  المختلفة عىل 
أجلها.  من  تأسست  اليت  مهامها  صلب  في  يكن  لم 
رقم  األمن  مجلس  قرار  لتنفيذ  الوطنية  الخطة  وتعد 
1325 بشأن المرأة واألمن والسالم )2017( هي األخرى 
إحدى التطورات الهامة فيما يخص تمكني المرأة ومنع 
حدوث العنف. وفي هذا الصدد، تعمل الجمعية األردنية 
لحماية ضحايا العنف األرسي عىل تدريب النساء الالجئات 
في  االتصال  وأخالقيات  الزناعات  إدارة  في  كوسيطات 

بيئة تسودها التكنولوجيا العالية. 

و تشارك ريم أبو حنس، اليت شغلت منصب وزيرة التنمية 
2013 و2016، تجربتها  االجتماعية في األردن بني عامي 
عىل  مؤكدًة  والسياسات،  القوانني  تحديث  عملية  في 
أهمية وضع كل يشء في سياقه الصحيح. وإذ تربز ريم 
تلعب  والمعايري  الدولية  التوجيهية  المبادئ  أن  كيف 
في  تشدد  ولكن  التغيري،  بعجلة  الدفع  في  ًيا  محور دوًرا 
االجتماعي  القبول  توفر  رضورة  عىل  نفسه  الوقت 
إلنجاح مرحلة التنفيذ. ولذلك، يساعد تحليل التوافق بني 
وتشري  الفرق.  إحداث  عىل  والمعايري  الثقافي  السياق 
فاالحتفال  رمزية؛  نجاح  قصة  إىل  حنس  أبو  ريم  هنا 
للنساء  الحماية  ضمان  في  المتمثل  القبيل  بالتقليد 
تحقيقها ومنارصتها كان مفيدًا في  إىل  الالتي يسعني 
لهذه  وتحقيقا  بالمالجئ.  الخاصة  الحماية  آليات  تنفيذ 
في  الدينية  األخالقية  المبادئ  إدراج  أيضا  يجري  الغاية، 
تغيري  أمام  الطريق  لتمهيد  حالًيا  الدائر  النقاش  صميم 
الذي  المحيل،  السياق  له وقع جيد في  أن يكون  يمكن 

يطبعه دعوات لضمان احرتام حقوق النساء. 

تضامن  معهد  جمعية  من  ماتافو،  كوستانزا  يؤكد  و 
كيفية  في  يبقى  األكرب  التحدي  أن  األردني،  النساء 
ظل  في  خاصة  والتطبيقي،  النظري  الجانب  بني  الجمع 
الفروق  يراعي  قانوني  إطار  وضع  إىل  الرامية  الجهود 
في  تحول  احداث  يصبح  الحالة  هذه  وفي  الجنسني.  بني 
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القانون.  تنفيذ  لتحسني  أسايس  أمر  التفكري  طريقة 
ويتعني عىل كل مكون من مكونات المجتمع أن يدرك 
أن وقوع أي حادث عنف قد يؤدي إىل نوع آخر من العنف، 
والذي الذي قد يكون هذه المرة له تأثري عىل المجتمع 
جمعية  ولدى  لوحدها«.  المبارشة  الضحية  بدل  ككل 
توفري  في  طوياًل  باًعا  األردني  النساء  تضامن  معهد 
لفائدة  واجتماعية  ونفسية  كافية  قانونية  مساعدة 
الناجني من العنف، وفي بناء ائتالفات من أجل المطالبة 
والترشيعات،  العامة  السياسات  في  تغيريات  بإحداث 
تجاه  وممارساته  المجتمع  مواقف  تحسني  عن  فضال 
مرشوعها  الجمعية  وتكرس  النساء.  حقوق  احرتام 
نرش  عىل  والفتيات  النساء  لتدريب  بالكامل  »سالمات« 
المساعدة  وتوفري  الرقمية  السالمة  بشأن  التوعية 
القانونية لضحايا العنف عرب اإلنرتنت. ويعترب بناء القدرات 
رئييس  جانب  األخر  هو  الرقمية  المهارات  اكتساب  في 
خالل  من  الجمعية  تستهدفه  الذي  العمل  جوانب  من 
تمكني  إىل  يهدف  الذي  »سالمات«،  مرشوعها  اطالق 
بكيفية  إطالع  عىل  فيها  تكون  ال  قد  بيئة  في  المرأة 
وحدة  إبالغ  عدم  إىل  تميل  بل  التكنولوجيات،  استخدام 
حقها  في  تٌرتكب  اليت  باالنتهاكات  اإللكرتونية  الجرائم 
ال  ألنها  أو  والرسية  الخصوصية  بشأن  قلقها  بسبب  إما 
أن  ماتافو  كوستانزا  ويربز  شكوى.  تقديم  كيفية  تعرف 
بشكل  تعاونت  اإللكرتونية  الجريمة  مكافحة  وحدة 
لزيادة  األردني  النساء  تضامن  معهد  جمعية  مع  فعال 
آمنة.  بيئة  بتوفري  والزتامهما  بدورهما  العام  الوعي 
ومع ذلك، ترتدد النساء في كثري من األحيان في التحدث 
عليهن  بالالئمة  يلقي  خطر  أي  تفادي  وتفضلن  عالنية 
المناطق  في  سيما  ال  األرسة،  أو  المجتمع  طرف  من 
لوصاية  رضوًخا  أكرث  النساء  فيها  تكون  اليت  الريفية 
وتتجاوب  الرسية.  ضمان  الصعب  من  ويكون  الرجل 
اليت  الطلبات  األردني مع  النساء  جمعية معهد تضامن 
تتقدم بها األمهات للحصول عىل توصيات بشأن الرقابة 
األبوية وحماية أطفالهن من التعرض للعنف عرب شبكة 
جمعية  نظَّمت  السيربانية،  الجرائم  سياق  وفي  اإلنرتنت. 

اإلنرتنت  ندوات عىل  أيضا  األردني  النساء  تضامن  معهد 
األبوية  بالرقابة  للتوعية  المخصصة  برامجها  من  كجزء 
مع  بالتعاون  آمن  بشكل  اإلنرتنت  استخدام  يخص  فيما 

وحدة مكافحة الجرائم اإللكرتونية.

وأحدى  محامية  وهي  خرض،  أسمى  تستشهد  و 
األردني  النساء  تضامن  معهد  جمعية  مؤسيس 
تدريبية  بدورات  والمستشارة،  لها  التنفيذية  والرئيسة 
ناشطات  نساء  لفائدة  الرقمية  األمية  محو  مجال  في 
الشباب  مهرجان  مثل  حكومية،  غري  ومنظمات 
واليت   ،2009 عام  منذ  سنويا  يقام  الذي  والتكنولوجيا 
تعترب من بني أفضل الممارسات اليت تتبعها المؤسسة 
فيما يتعلق بمسألة العنف الرقمي. وقد أدت التدريبات 
الجريمة  لمكافحة  مرشوع  ظهور  إىل  الحني  ذلك  منذ 
من  االبزتاز  ضحايا  إىل  المساعدة  يقدم  اإللكرتونية 
النساء. وفي عام 2020، اغتنمت جمعية معهد تضامن 
للقضاء  الدويل  باليوم  االحتفال  األردني مناسبة  النساء 
بعنوان  جديد  مرشوع  إلطالق  المرأة  ضد  العنف  عىل 
رقمية  عيادات  إنشاء  المرشوع  ويتضمن  »آمان«121. 
تقدم العديد من الخدمات عىل شبكة اإلنرتنت والتدخالت 
والتميزي  للعنف  المعرضات  والفتيات  النساء  لفائدة 
والحماية،  الوقاية  مجال  في  المعارف  لتعزيز  ومركز 
القدرات.  وبناء  التأهيل  إلعادة  مركز  تأسيس  عن  فضاًل 
الرقمي«  »التضامن  أهمية  عىل  خرض  أسمى  وتؤكد 
حالة من   812 تسجيل  تم  2020، حني  عام  الذي شهده 
حاالت العنف ضد المرأة في غضون مدة شهرين فقط 
التقديرية في عام واحد  الحاالت  بلغ متوسط عدد  )حيث 
الفتيات  المزيد من  يزال  أنه ما  650 حالة(. وترى أسمى 
عىل  للحصول  الرقمية  األدوات  استخدام  إىل  بحاجة 
عدم  احتمال  مواجهنت  عن  النظر  برصف  التعليم، 

موافقة األرسة.

يومًا   16 الـ  حملة  تطلق  »تضامن  األردني،  النساء  تضامن  معهد  جمعية   .121
العنف  الحلوة والمرة…و  النساء تحت شعار “رشكاء عىل  العنف ضد  لمناهضة 
https://www.sigi-jordan. ،)2020 مرفوض بالمرة« )25 ترشين الثاني/ نوفمرب

org/?p=9297
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الصياغ العام 

قضية  سوريا  في  المرأة  ضد  العنف  موضوع  يعترب 
متعددة المستويات. ولقد أدى الرصاع الذي طال أمده 
عام  في  للديمقراطية  المؤيدة  االنتفاضات  من  )بدًءا 
2011 مروًرا بالحرب األهلية وما تالها( إىل خلق ظروف 
العنف،  االنتهاكات وأشكال  العديد من  لحدوث  مواتية 
وجرائم  االجتماعي  النوع  عىل  القائم  العنف  فيها  بما 
اليت  العبودية  وممارسة  الجنيس  العنف  مثل  الحرب، 
اليت  التجاوزات  ذلك  إىل  ينضاف  داعش،  تنظيم  يرتكبها 
بما  السورية،  األمن  قوات  يد  عىل  النساء  لها  تتعرض 
والتعذيب  واالغتصاب  التعسفي  االحتجاز  ذلك  في 
السوريات  النساء  بذلك  وتجد  المهينة.122  والمعاملة 
مستقرة  غري  بيئة  وفي  قانوني  فراغ  في  أنفسهن 
عدم  خلقها  وضعية  وهي  القانون،  سيادة  لرتسيخ 
للمرسوم  للمساءلة)امتثاال  الحكومية  القوات  تقديم 
الحكومة  وفاء  وعدم   )2008/64 رقم  الترشيعي 
صادقت  اليت  الدولية  باالتفاقيات  المتعلقة  بالزتاماتها 
الثاني/  كانون   24( المرأة  ضد  العنف  حالة  عن  تقرير  أرنامو،  منظمة   .122
http://www.urnammu.org/situation-report-on-violence- ،»)2017 نوفمرب

/against-women

وقف  في  الدويل  المجتمع  فشل  إىل  إضافة  عليها، 
ظاهرة  ومعالجة  المدنيني  ضد  المرتكبة  االنتهاكات 
اعتبار  ينبغي  اإلطار،  هذا  وفي  العقاب.  من  اإلفالت 
في  التكنولوجيا  تٌيرسها  اليت  المرأة  ضد  العنف  أعمال 
النساء  لها  تتعرض  اليت  العنف  ألشكال  امتدادًا  سوريا 

خارج اإلنرتنت في بيئة نزاع.

اإلطار القانوني 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال  صادقت سوريا عىل 
وغريه  التعذيب  مناهضة  واتفاقية  المرأة  ضد  التميزي 
من رضوب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو المهينة واتفاقيات جنيف اليت تضع معايري للمعاملة 
أخرى(.  اتفاقيات  بني  )من  الحروب  وقت  في  اإلنسانية 
عىل  التميزي  ممارسة  يمنع   2012 عام  دستور  أن  ورغم 
أساس نوع الجنس في حق أي مواطن، إال أن الحكومة 
من  النساء  لحماية  قانون  أو  اسرتاتيجية  أي  تٌقنن  لم 
العنف. كما أن قانون العقوبات يحظر ممارسة التعذيب، 
أية  عىل  بالمعاقبة  يقيض  ال  ذاته  الوقت  في  ولكنه 
نجد  حني  في  الجنيس،  التحرش  بجرائم  مرتبطة  جنايات 

سوريا 
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الزواج.  نطاق  خارج  االغتصاب  حوادث  يٌجرم  فقط  أنه 
األفضلية  يعطي  ال  فالدستور  ذلك،  عىل  وعالوة 
لالتفاقيات الدولية عىل حساب القوانني الوطنية. وكانت 
األمم المتحدة قد أنشأت آلية محايدة ومستقلة خاصة 
في  المرتكبة  الجرائم  في  التحقيق  دعم  بهدف  بسوريا 
2011 ومحاكمة  آذار/ مارس  السوري منذ شهر  الرصاع 
المستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  وكذا  مرتكبيها 
في  للتحقيق  السورية  العربية  بالجمهورية  المعنية 
سوريا،  في  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  انتهاكات 
لتوصيات  االمتثال  عن  سوريا  تقاعس  عىل  رًدا  وذلك 
المرأة  ضد  التميزي  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية 

)سيداو( لعام 123.2014

أشكال العنف ضد المرأة
على اإلنترنت

و يشري تقرير مجلس حقوق اإلنسان عن العنف الجنيس 
في  االجتماعي  النوع  أساس  عىل  القائم  والعنف 
الجمهورية العربية السورية إىل أن النساء والفتيات قد 
وقعن  الجري  الرصاع  من  متناسب  غري  بشكل  ترضرن 
الحرب  جرائم  التقرير  ويوثق  متعددة.124  ألسباب  ضحايا 
العنف  أشكال  من  وغريه  االغتصاب  في  المتمثلة 
والميليشيات  الحكومية  القوات  ترتكبها  اليت  الجنيس 
النساء  حق  في  المسلحة  الجماعات  وأفراد  لها  التابعة 
بشكل  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ارتكب  فقد  السوريات. 
والمعاملة  التعذيب  في  تتمثل  حرب  جرائم  ممنهج 
القاسية أو الالإنسانية واالعتداء عىل الكرامة الشخصية 
حىت  بالحجارة  للرجم  يتعرنض  نساء  تصوير  وتم  للمرأة. 

http:// ،123. سيداو، المالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثاني حول سوريا
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.

aspx?TreatyID=3&DocTypeID=5
124. مجلس حقوق اإلنسان، ”فقدت كراميت“: العنف الجنيس والجنساني في 
https://www.ohchr.org/Documents/  ،)2018( السورية  العربية  الجمهورية 

HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf

أرشطة  تعميم  يتم  أن  قبل  عدة،  مناسبات  في  الموت 
النساء.  بقية  إرهاب  بغية  اإلنرتنت  عىل  هاته  الفيديو 
عن  اإلبالغ  في  نقص  هناك  يكون  قد  ذلك،  عن  وفضاًل 
السائدة،  الثقافية  األعراف  بسبب  الجنسانية  االنتهاكات 
عىل الرغم من التوثيق الشامل للعنف الجماعي القائم 

عىل أساس نوع الجنس.125

آذار/  الربلمان السوري في شهر  و في هذا السياق، تبىن 
مارس 2018 قانون جديد لمكافحة الجريمة اإللكرتونية126 
والذي يقيض بإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في قضايا 
الجنح.127  جرائم  تشمل  اليت  األرسية  اإللكرتونية  الجرائم 
من  الدولة  أمن  جرائم  أو  اإلرهاب  جرائم  تبقى  حني  في 
معلومات  بحوزتنا  توجد  وال  العادية.  المحاكم  اختصاص 
للوقوف عىل ما إذا كان هذا القانون يطبق حاليا لحماية 
المرأة من العنف أو لتقويض حرية التعبري. ومع ذلك، وقد 
ومستخدمي  المواطنني  الصحفيني  من  مئات  احتجاز  تم 
 2012/17 اإللكرتونية  الجرائم  قانون  بموجب  اإلنرتنت 
الثورة في  بداية  2011/108 منذ  وقانون وسائل اإلعالم 
عام 2011. واطلق بعد ذلك القانون الجديد العنان لمزيد 
عن  المضللة  المعلومات  نرش  أو  القمع  حمالت  من 
االنتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق اإلنسان 
سابقة  عزز  حني  في  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  والناشطات 
استخدام وسائط اإلعالم لخلق رواية مغايرة ال ترض بمصالح 
بها  اليت يمكن االستشهاد  الحديثة  الدولة. ومن األمثلة 
الجماعات  عمل  بني  السببية  العالقة  عىل  الدولة  تأكيد 
المسلحة خارج نطاق سلطة القانون الوطين وزيادة أعمال 

 ،)2020( الحرب  اندالع  منذ  سنوات  ثماني  حرب:  حالة  في  سوريا  اإلسكوا،   .125
https://www.unescwa.org/publications/syria-war-eight-years

الجرائم  لمكافحة  جديًدا  قانوًنا  تقر  السورية  »الحكومة  سمكس،   .126
https://smex.org/syrian-government-  ،)2018 مارس  آذار/   14( اإللكرتونية« 

/passes-new-anti-cybercrime-bill
مرشوع   … المعلوماتية  لجرائم  واسع  انتشار  العدل:  حميجو،  منار  محمد   .127
القضاة  وتأهيل  بها  خاصة  واستئنافية  بدائية  جزائية  محاكم  إلحداث  قانون 

https://alwatan.sy/archives/142115 ،)2018 للتعامل معها )6 آذار/ مارس
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بكل  الدولة،  وبإمكان  النساء.128  ضد  والجرائم  العنف 
الخطاب  هذا  إدامة  خالل  من  األنظار  تشتت  أن  بساطة، 

وتعزيزه والرتكزي عىل االنتهاكات اليت يرتكبها اآلخرون.

نّصار، وهي مدافعة عن حقوق اإلنسان  و تؤكد سيما 
أنه »ال توجد مادة  أورنامو،  وإحدى مؤسيس مؤسسة 
اإللكرتوني  العنف  تعالج  السوري  القانون  في  واحدة 
الترشيعي  المرسوم  أن  كما  النساء«.  له  تتعرض  الذي 
عىل  التواصل  لقانون  الٌمطبِّق   2012 لعام   17 رقم 
أية  يتضمن  ال  المعلوماتية  الجريمة  ومكافحة  الشبكة 
ضد  العنف  بموضوع  تتعلق  أحكام  أو  محددة  تعاريف 
أحداث  في  التحقيق  فإن  وكذلك،  اإلنرتنت.  عىل  المرأة 
وحدة  اختصاصات  صلب  في  يدخل  ال  النساء  ضد  العنف 
المعلوماتية.  الجريمة  منع  إلدارة  التابعة  التحقيق 
الحالة،  هذه  في  يستخدم،  القانون  أن  سيما  وتالحظ 
لغرض  األمنية  األجهزة  ترتكبها  اليت  األعمال  لتغطية 

إسكات المواطنني.

من  دعم  عىل  الحصول  األحيان  من  كثري  في  يصعب  و 
السلطات لمعالجة الحوادث اليت تقع عىل اإلنرتنت ولذلك 
أجهزتهن  في  مصريهن  يواجهن  عموما  الضحايا  ترٌتك 
المنطقة  في  أخرى  بلدان  في  الحال  هو  كما  الخاصة، 
باألساليب  الوعي  إذكاء  األورو-متوسطية. ولطالما كان 
استخداما  األكرث  االسرتاتيجية  الجناة  يستخدمها  اليت 
هناك  أن  نجد  أننا  غري  الهجمات.  هذه  أرضار  من  للحد 
مبارشة  مشكالتهن  رفعن  ممن  الناشطات  من  العديد 
إىل إدارة فيسبوك وحللنها معها، ولكن هذا النهج غالًبا 
ما يأخذ وقًتا طوياًل ومن الصعب تحقيق نتائج من خالله 
من  في  للتحكم  اإلعدادات  تحديد  المثال،  سبيل  )عىل 
يرسل الطلبات عىل فيسبوك أو من يجعل فيسبوك يقوم 
السجن(. في  يقبع  ما  ناشط  حساب  بإغالق 

العنف  ارتفاع  المسلحة ساهم في  الجماعات  128. محمد منار حجيمو، “ظهور 
ضد المرأة في سورية« )3 تموز/ يوليو 2018(،

https://alwatan.sy/archives/203603

النسائية  المبادرات  من  كبري  عدد  إىل  أيضًا  نّصار  يشري  و 
العاملة في الميدان لدعم ضحايا العنف ضد المرأة. غري 
متعددة؛  ألسباب  محدوًدا  يزال  ما  تأثريها  أن  يالحظ  أنه 
وتناوب  الرصاع  خريطة  في  المستمر  التغيري  منها 
آخر.  إىل  مكان  من  العسكرية  القوة  مراكز  مختلف 
الالتي  النساء  فرص  تقل  سلًفا،  ذكره  تم  عما  وفضاًل 
فرص  عىل  الحصول  في  الالجئني  مخيمات  في  يعنش 
في  وجودهن  تعزيز  ذلك  في  بما  أنفسهن،  لتمكني 
العنف  توثيق  عملية  أن  نصَّار  وتضيف  الرقمية.  المنابر 
هي  االجتماعي  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس 
إحدى أكرث المهام صعوبة في سياق الوضع في سوريا 
الطبيعة  يعززه  ما  وهو  لذلك،  المجتمع  رؤية  بسبب 
األبوية للمجتمع السوري الذي ال يعرتف للنساء بحقهن 

كعضوات نشطات ومؤثرات داخل المجتمع.

و من بني األمور اليت تشغل نصَّار هي عدم وجود خطة 
والسالم  المرأة  بشأن   1325 القرار  لتنفيذ  حكومية 
جنب  إىل  جنًبا  الغربية  الحكومات  تعمل  ولذلك،  واألمن. 
لضمان  النسائية  والمنظمات  المدني  المجتمع  مع 
ونباء  السياسية  العملية  في  السورية  المرأة  إرشاك 
هذه  تصبح  أن  بد  ال  ذلك،  ومع  البالد.  في  السالم 
المشاركة أكرث تكاماًل؛ حيث يقول نصار »إن وجود النساء 
الرغم  التفاوض أمر يدعو للفخر عىل  في تشكيلة وفود 
في  النساء  تؤديه  الذي  للغاية  المحدود  الدور  من 

العملية السياسية«.
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المدني  المجتمع  مبادرات 
وسبل المضي قدًما

و أطلقت 80 منظمة من المنظمات النسائية ومنظمات 
إىل  سوريا  »طريق  بعنوان  حملة  اإلنسان  حقوق 
التحقيق  إىل  األوروبية  الحكومات  فيها  تدعو  العدالة« 
النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  أعمال  في 
في  السورية  األمن  قوات  ترتكبها  اليت  االجتماعي 
بعد  وذلك  مرتكبيها،129  ومحاكمة  االحتجاز  مرافق 
عام  في  ألمانيا  في  ناجحة  جنائية  شكوى  أول  تقديم 
2020 تتعلق بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 
شهر  وفي  االحتجاز.  مرافق  في  المرتكب  االجتماعي 
المنظمات،  2020، قدمت مجموعة من  أيلول/ سبتمرب 
السورية،  المرأة  وشبكة  أورنامو  مؤسسة  فيها  بما 
المتحدة  لألمم  الخاصة  اإلجراءات  هيئة  إىل  شكوى 
القانون  في  السورية  المرأة  ضد  والعنف  التميزي  بشأن 
السورية  الحكومة  التقرير  هذا  ويطالب  والممارسة.130 
التميزي  عىل  القائمة  القانونية  لألحكام  حد  بوضع 
عدم  مبدأ  ترسيخ  في  تساهم  اليت  والممارسات 
المساواة بني الجنسني ونرش ثقافة اإلفالت من العقاب.

لتحقيق  الحايل  المسعى  إطار  في  التوثيق،  يشكل  و 
متكافئ  انتقال  تحقيق  لضمان  رئيسًيا  عنرًصا  العجالة، 
ووفقًا  سوريا.  في  الرصاع  بعد  ما  مرحلة  إىل  وشمويل 
والعدالة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  »توثيق  للتقرير 

معروفني  ونشطاء  وحقوقية  نسوية  منظمة   80 أورنامو،  مؤسسة   .129
يدعمون الدعوة إىل محاكمة العنف الجنيس والجنساني كجريمة ضد اإلنسانية 
https://www.urnammu. ،)2020. من قبل المحاكم األوروبية )18 حزيران/ يونيو
org/80-feminist-and-human-rights-organisations-and-well-known-
advocates-support-call-for-sexual-and-gender-based-violence-to-be-

/tried-as-a-crime-against-humanity-by-european-courts
بشأن  الخاصة  المتحدة  األمم  إجراءات  هيئة  إىل  شكوى  تقديم  أورنامو،   .130
التميزي والعنف ضد المرأة السورية في القانون والممارسة ›)16 أكتوبر/ ترشين 
https://www.urnammu.org/submission-to-the-united-  ،)2020 األول 
nations-special-procedures-on-discrimination-and-violence-against-

 /syrian-women-in-law-and-practice

الثغرات وسبل معالجتها«131، فإن  يا:  االنتقالية في سور
االنتهاكات  مرتكيب  لمساءلة  الطريق  يمهد  التوثيق 
ويمكن  الضحايا.  لفائدة  التصالحية  العدالة  وتحقيق 
السيايس  االنتقال  عملية  تٌيرس  أن  الواقع  في  للعدالة 
وقد  سوريا.  في  مستدام  سالم  تحقيق  إىل  تؤدي  وأن 
لعبت التكنولوجيا خالل جميع مراحل هذه العملية دوًرا 
ًيا في خلق فضاء آمن للتوثيق ومناقشة الخطوات  محور
والمنظمات  الناشطات  بحضور  اتخاذها  ينبغي  اليت 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  المفاوضات.  طاولة  عىل  النسائية 
بديلة  أطر  لبناء  شهادات  بجمع  اإلعالم  وسائط  قامت 
لرسد روايات بشأن العنف القائم عىل نوع الجنس. ويلزم 
إجراء المزيد من البحوث لتحديد مدى الرضر الذي يسببه 
اليت  الفرص  ومعرفة  اإلنرتنت  عىل  المرأة  ضد  العنف 
ظروف  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تتيحها 

رصاع واسع النطاق كهذا الذي تمر منه سوريا.

.131
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المرأة  ضد  التميزي  عىل  بالقضاء  المعنية  اللجنة  تتناول 
المرأة  ضد  العنف  موضوع  التحديد  وجه  عىل  )سيداو( 
في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تيرسه  الذي 
التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف القائم عىل النوع 
االجتماعي ضد المرأة، مما يشري إىل أن اتفاقية القضاء 
عىل جميع أشكال التميزي ضد المرأة تبقى قابلة للتطبيق 
في الفضاء الرقمي باعتبار أن األخري إحدى األماكن اليت 
القائم  العنف  و»يتجىل  النساء.  ضد  العنف  فيها  يحدث 
عىل النوع االجتماعي ضد المرأة في سلسلة متواصلة 
من أشكال العنف المتعددة والمرتابطة واليت تتكرر في 
مجموعة من األماكن، في الفضاء الخاص والعام عىل 
البيئات اليت تشهد أحداث عنف  حد سواء، بما في ذلك 

ضد النساء بواسطة التكنولوجيا«.132

و ٌيذكِّر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن حماية 	 
المدافعات عن حقوق اإلنسان بأن »االنتهاكات المتصلة 
واالعتداءات  واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجيا 
سيما  ال  النساء،  حق  في  والعنف  التميزي  وممارسة 
المدافعات عن حقوق اإلنسان، مثل التحرش والمطاردة 
الرقابة  وممارسة  الخصوصية  وانتهاك  اإلنرتنت  عىل 
النقالة  والهواتف  اإللكرتوني  الربيد  حسابات  واخرتاق 
سمعة  تشويه  بغية  اإللكرتونية  األجهزة  من  وغريها 
النساء والتحريض عىل ارتكاب االنتهاكات واإلساءات في 
حقهن، كلها تشكل قلًقا مزتايداً ويمكن أن تكون مظهرًا 
النوع  أساس  عىل  القائم  المنهج  التميزي  مظاهر  من 
بما  فعالة  استجابة  تهيئة  يتطلب  ما  وهو  االجتماعي، 
اإلنسان«.133 حقوق  معايري  مع  يتماىش 

ضد 	  بالعنف  المعنية  الخاصة  المقررة  تقرير  يعّرف  و 
بأنه »أي عمل  المرأة عىل اإلنرتنت  العنف ضد  المرأة 
من أعمال العنف القائم عىل أساس النوع االجتماعي 
يتم ارتكابه في حق امرأة ما لكونها امرأة أو المساعدة 
في ارتكابه أو يتفاقم، جزئيا أو كليا، باستخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، مثل الهواتف النقالة والذكية 
الربيد  أو  االجتماعية  التواصل  ومنصات  واإلنرتنت 

132. سيداو، التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
ضد المرأة ، تحديث التوصية العامة رقم 19 )2017(،

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/gr35.aspx
الجمعية  طرف  من  اعتماده  تم  قرار  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية   .133
http://www.un.org/en/  ،)2014(  2013 ديسمرب  األول/  كانون   18 في  العامة 

 ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181

اإللكرتوني، ضد امرأة ألنها امرأة، أو يؤثر عىل النساء 
بشكل غري متناسب«.134

ومكافحة 	  منع  بشأن  أوروبا  مجلس  اتفاقية  وضعت 
العنف ضد المرأة والعنف األرسي )اتفاقية إسطنبول( 
الكراهية  وخطاب  المرأة  ضد  العنف  لمفهوم  تصوًرا 
عىل  أخرى(  أمور  بني  )من   3 المادة  في  اإلنرتنت  عىل 
يعتربان »انتهاكًا لحقوق اإلنسان وشكالن من  أنهما 
أعمال  جميع  هذا  ويشمل  المرأة  ضد  التميزي  أشكال 
أو  تؤدي،  اليت  االجتماعي  النوع  عىل  القائم  العنف 
أو  أو جنيس  تؤدي، إىل وقوع رضرٍ جسدي  أن  يحتمل 
معاناتهن،  في  تتسبب  أو  للنساء  اقتصادي  أو  نفيس 
التهديد بممارسة أفعال كهاته أو إكراه  بما في ذلك 
النساء أو حرمانهن بشكل تعسفي من الحرية، سواء 

كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة«.135

الملحق 	  أوروبا  لمجلس  اإلضافي  الربوتوكول  يعرِّف  و 
خطاب  االلكرتونية  الجرائم  بشأن  بودابست  باتفاقية 
الكراهية الجنيس عىل أنه عبارة عن »تعبريات عامة ٌتنرش 
أساس  عىل  المبنية  الكراهية  تربر  أو  تروج  أو  تَحرض  أو 
النوع االجتماعي«.136 وعالوة عىل ذلك، ذكر تقرير صادر 
لمجلس  التابعة  االلكرتونية  الجرائم  اتفاقية  لجنة  عن 
قد  السيرباني  العنف  أن   ،2018 عام  في  ُنرش  أوروبا، 
يتضمن أشكال جديدة من العنف غري موجودة أصاًل في 
العالم الحيس مما قد يرتتب عنه آثار بعيدة المدى، أو قد 
يتسبب في ارتكاب األذى من جديد ، بعد أن يتخذ المجرم 
مشاركة  يمكن  المثال،  سبيل  )عىل  األولية  اإلجراءات 
صورة واحدة نرشها شخص معني في تاريخ محدد وإعادة 

توزيعها وإعادة تعميمها، وما إىل ذلك(.137

134. مجلس حقوق اإلنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، 
منظور  من  اإلنرتنت  عىل  والفتيات  النساء  ضد  العنف  عىل  وعواقبه  أسبابه 

حقوق اإلنسان،
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../Session38/.../A_

HRC_38_47_EN.docx
العشري  وعنف  المرأة  ضد  العنف  ومكافحة  منع  اتفاقية  أوروبا،  مجلس   .135
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text- ،)2011 اسطنبول(

of-the-convention
136. مجلس أوروبا، صحيفة وقائع خطاب الكراهية )2020(،

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf
حول  مسحية  دراسة  االلكرتونية،  الجرائم  اتفاقية  لجنة  أوروبا،  مجلس   .137

العنف السيرباني )مسودة(، )سرتاسبورغ 2018(،
 https://rm.coe.int/t-cy-2017-10-cbg-study/16808b72da
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الملحق 2:
األطر القانونية والسياسية: االتجاهات 

اإلقليمية في المنطقة األورو-متوسطية 

تعترب النظم القانونية الوطنية في معظم بلدان المنطقة 
األورو-متوسطية نٌظم هجينة تجمع بني قوانني تعود إىل 
عىل  تقوم  الشخصية  لألحوال  وأخرى  االستعمار  حقبة 
أساس الدين. ومن األمثلة الرئيسية عىل عملية االمزتاج 
القانوني  اإلطار  أن  بحيث  فلسطني،  في  يحدث  ما  هاته 
المرصي ٌملزم في غزة في وقت يرسي فيه الترشيع األردني 
عىل أجزاء من الضفة الغربية ويحكم القانون اإلرسائييل 
مدينة غزة.44 غري أنه فيما يتعلق بقوانني األحوال الشخصية، 
يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس للترشيعات 
المدنية اإلرسائيلية، في حني أن السكان المسلمني في كل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة يتبعون قانونني مختلفني 

عىل أساس الفقه اإلسالمي.45 

و فيما يتعلق باإلطار القانوني الدويل، يمكننا القول أن 
فلسطني وتونس تعتربان البلدان الوحيدان اللذان صادقا 
عىل دون ابداء أي تحفظات. ومن ناحية أخرى، صادقت 
بعض  ابداء  مع  االتفاقية  عىل  المنطقة  دول  غالبية 
مبادئ  مع  تتعارض  اليت  األحكام  عىل  التحفظات 
أغلب  تزال  وما  والتقاليد.46  المحلية  والعادات  الرشيعة 
دمج  عىل  قادرة  غري  األورو-متوسطية  المنطقة  بلدان 
ضد  التميزي  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أحكام 
مصادقتها  رغم  الوطنية،  قوانينها  في  )سيداو(  المرأة 
عىل االتفاقية. وما تزال أيًضا األطر القانونية والسياسية 
في البلدان المذكورة أعاله متأخرة فيما يتعلق باحرتام 
حقوق النساء وتحقيق المساواة بني الجنسني. وإىل حد 
بتجزؤها  والسياسية  القانونية  الجهود  اتسمت  اللحظة، 
أثناء  أو  السلم  وقت  في  أخرى  تارة  وبانفصالها  تارة 
اإلصالحات  معظم  أن  كما  سواء.  حد  عىل  الرصاعات 
الدولة  الزتامات  مع  بالتوازي  صياغتها  تتم  لم  الوطنية 
دائًما  الدساتري  تعكس  ولم  الواجبة  العناية  ببذل 
تتعارض  ما  وكثرًيا  اإلطار.47  هذا  في  الدولية  االلزتامات 
الدساتري والقوانني المحلية المتعلقة بالفضاء العام مع 
قوانني  مع  وكذا  العقوبات،  وقوانني  األرسة  قوانني 

األحوال الشخصية.48

إن االفتقار إىل قوانني قائمة بذاتها تعالج جميع أشكال 
العنف ضد المرأة بطريقة متسقة ومتكاملة يمثل ثغرة 
كبرية في الدفاع عن حقوق النساء في المنطقة. فإىل 
غاية تاريخ كتابة هذا التقرير، فقط األردن ولبنان وتونس 
والمغرب من تبنت قوانني للحماية من العنف الممارس 
جميع  عىل  القضاء  عىل  والعمل  المرأة  حق  في 
أشكاله.49 والعمل عىل القضاء عليها. في حني اعتمدت 
فقط  وفلسطني،  ومرص  الجزائر  غرار  عىل  أخرى،  بلدان 
لفرتات  العامة  للسياسية  التوجيهية  المبادئ  بعض 
الوطنية  االسرتاتيجيات  المثال،  سبيل  )عىل  محددة 
العمل  لنداءات  استجابًة  المرأة(  ضد  العنف  لمحاربة 
هما  وتونس  مرص  وكانت  بيجني.51  إعالن  في  الواردة 
تضمني  رصيح  بشكل  استطاعا  اللذان  الوحيدان  البلدان 
مسألة العنف ضد النساء في دساتريهما. وفي المقابل، 
2012 أي تنقيح ومراجعة  لم يشهد دستور سوريا لعام 
لمعالجة  سياسية  أو  قانونية  إصالحات  عىل  ليحتوي 
األزمة  إىل  ذلك  ومرد  رصيح،  بشكل  المرأة  ضد  العنف 
أن  كما  البالد.  تعرفها  اليت  للغاية  المعقدة  اإلنسانية 
العنف  المرأة من  عاجزة عن حماية  نفسها  تجد  الدول 
عىل النحو المناسب أمام الثغرات القانونية الموجودة. 
لالسرتاتيجية  ونتيجة  المثال  سبيل  عىل  مرص  ففي 
الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة اليت بدأ العمل بها 
في شهر يونيو/ حزيران 2015، تعمل حالًيا مديرية تابعة 
العنف في  تقارير عن حوادث  الداخلية عىل جمع  لوزارة 
حق النساء، غري أن مرص تفتقر إىل وجود قوانني تعرتف 
بوجود العنف األرسي أو تحمي النساء من التعرض إليه. 

غري أن هذا ال يعين أنه لم يتم احرز أي تقدم. فقد حدثت 
اليت  االنتفاضات  أعقاب  في  السيما  هامة،  تغيريات 
تاريخ نضال  المنطقة، شكلت عالمة فارقة في  اجتاحت 
حركات  بروز  إىل  وأدت  داخله  وفي  اإلنرتنت  خارج  النساء 
سبيل  عىل  تونس  ففي  المنطقة.52  في  جديدة  نسوية 
المرأة  بحقوق  المعنية  المنظمات  لعبت  المثال، 
االنشغاالت  حماية  في  أساسًيا  دوًرا  والناشطات 
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في  الجنسني  بني  المساواة  بموضوع  المتعلقة 
اإلصالحات الدستورية اليت جرت في عام 2014. فها هي 
تكافؤ  مبدأ  تضمن  التونيس  الدستور  من   46 المادة 
في  تمثيلها  زيادة  خالل  من  والمرأة،  الرجل  بني  الفرص 
الهيئات المنتخبة واالعرتاف بما للدولة من دور وتأثري في 
أثارت  النساء. كما  القضاء عىل العنف الذي تتعرض له 
االنتفاضات اليت شهدتها المنطقة نقاشات عامة حول 
للجدل،  المثرية  بمغتِصبها«  المغتَصبة  »تزويج  قوانني 
اليت  الجزائية  القوانني  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي 
تربئ مرتكيب االغتصاب إذا تزوجوا ضحاياهم. وفي عام 
الجنائي،  قانونه  من   475 المادة  المغرب  ألغى   ،2014
لجهود  نتيجة   30853 المادة  كذلك  األردن  ألغى  بينما 
الدعوة الجماعية من طرف بعض المحامني والناشطني 
 ،2018 عام  والربلمانيني. وفي  المرأة  في مجال حقوق 
قانون  من   30854 المادة  األخرى  هي  فلسطني  ألغت 
االغتصاب  لمرتكيب  تسمح  واليت  بها  الخاص  العقوبات 

بتجنب المقاضاة واإلدانة من خالل هذا االستثناء.

و يجري في اآلونة األخرية تنفيذ بعض المبادرات لمعالجة 
وقد  أعاله.  عنها  المعرب  الرئيسية  القلق  بواعث  بعض 
والجزائر  والمغرب  وفلسطني  تونس  من  كل  شهدت 
بشأن  الوطنية  االسرتاتيجيات  حول  مناقشات  إجراء 
العنف ضد المرأة بصورة شاملة حرضتها طائفة واسعة 
من أصحاب المصلحة، بمن فيهم رجال الرشطة ووكالء 
النسائية  والمنظمات  العنف  من  والناجني  العدل 
تحققت  وكنتيجة  الصحية.  الخدمات  ومزودو  والباحثون 
بتنفيذ  المنطقة  في  الحكومات  قامت  األنفس،  بشق 
أطًرا إقليميًة بشأن العنف الذي تتعرض له النساء. وتشري 
االسرتاتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة -2011
قواعد  تطوير  أهمية  إىل  المثال،  سبيل  عىل   ،202056

البيانات والمؤرشات بصورة منهجية لقياس العنف ضد 
أن  يمكن  اليت  اإلقليمية  عرب  التنفيذية  واآلليات  المرأة 
األكرث  والمؤسسات  الرئيسية  األهداف  تنفيذ  تكفل 

كافية  حماية  بضمان  األمر  يتعلق  عندما  استجابة 
اإلقليمية  االسرتاتيجية  وتدعو  العنف.  من  وموثوقة 
النساء  جانبها، إىل حماية  ، من  العربية56  المرأة  لحماية 
في  ذلك  في  بما   ، العنف  أشكال  جميع  من  والفتيات 
 1325 سياق الرصاعات المسلحة تماشًيا مع القرار رقم 
بشأن المرأة والسالم واألمن ومع ميثاق جامعة الدول 
واسرتاتيجية  اإلنسان  لحقوق  العربي  والميثاق  العربية 
تحديد  االسرتاتيجية  وتقرتح  العربية.  بالمرأة  النهوض 
أهداف رئيسية وإتخاذ إجراءات لوضع خطة عمل يمكن 

أن:

اسرتاتيجيات 	  إىل  واإلقليمية  الدولية  القرارات  ترتجم 
وطنية وبرامج عمٍل

تشجع عىل بذل جهود إقليمية ودولية متضافرة لتنفيذ 	 
قدم  عىل  المرأة  مشاركة  وضمان  القرارات  هذه 
بني  المساواة  منظور  وإدماج  الرجل  مع  المساواة 

الجنسني في هذه العمليات.

تقنية  جرائم  لمكافحة  العربية  االتفاقية  تهدف  أخرًيا،  و 
التكنولوجيا  اليت تسهلها  الجرائم  المعلومات57 إىل منع 
والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، خاصة عند ارتكابها أو 
تنظيمها في أكرث من بلد واحٍد. وتدين االتفاقية أي عمل 
للبيانات  مرشوع  غري  وتوزيع  متعمد  انتهاك  عىل  ينطوي 
األهمية  من  ولكن  اإللكرتونية.  األنظمة  عن  المتوفرة 
النوع  تراعي  اليت  االعتبارات  أن  إىل  اإلشارة  بمكان 
االجتماعي تظل غائبًة تماماً طوال الوقت، كما هو الحال 
اإللكرتونية  بالجرائم  المتعلقة  الدولية  االتفاقية  في 
هذه  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  و  بودابست(.58  )اتفاقية 
اإلطار  هو  كما  شاملة  ليست  اإلقليمية  االسرتاتيجيات 
الدويل لحقوق اإلنسان. وقد أسفرت هذه االسرتاتيجيات 
عن نتائج متضاربة لم تتمكن في كثري من األحيان من سد 
الثغرات في النظم القانونية المحلية فيما يتعلق بالعنف 

ضد المرأة وحقوق اإلنسان بوجه عام.
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