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الموجز التعلیمي الثاني: استراتیجیات وإجراءات
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عبر التكنولوجیا

مقدمة 
ذلك،ومعالجنسین،بینوالمساواةالمرأةتمكینتعزیزفيمحتملةفعالیةذاتأدواتواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامنوغیرھاالرقمیةالتكنولوجیاتعد

أشكالمنكشكلومعتبرةسریعةبصفةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفیظھرالعنف.معوالفتیاتالنساءتجاربمنالتكنولوجیاتغّیر
لذلكاإلنسانیة،الطوارئحاالتمنوغیرھاوالكوارثبالصراعاتالمتأثرةالبیئاتفيذلكفيبماالعالم،مستوىعلىاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف

اللكن،اإلنسانیة.السیاقاتفيلھواالستجابةحدتھمنوالتخفیفالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلمنعاستراتیجیاتوضعالضروريمن
حاالتمنوالمتضررةالھشةالبیئاتفيمعالجتھفيالفعالةاألسالیبعنأوالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفعنالقلیلسوىُیعرف

الطوارئ،حاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفللتصديالمبذولةاألوسعالجھودظلفيلھاواالستجابةالمستجدةالمشكلةلھذهوللتصديالطوارئ.
وإمكانیاتاستراتیجیاتویطورالتكنولوجیاوعبرالطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفموضوعالناشطالمجتمعیفھمأنالضروريمن

فعالة للتغلب علیھ.

الحالیةاالستراتیجیاتعلىالضوءتسلیط)2التكنولوجیا؛عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحولأساسیةمعارفبناء)1إلى:ھذهالتعلمسلسلةتسعى
اقتراح)3الھشة؛والسیاقاتالطارئةالحاالتفيلُتستخدممواءمتھایمكنوالتيلھواالستجابةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلمنع

وتجاربأبحاثعلىالسلسلةھذهفيالمعلوماتتستندالمشكلة.حّلفيللبدءالمصلحةأصحابمختلفیتخذھاأنیجبوالتيأولویةذاتإجراءات
مستوىعلىمتنوعةسیاقاتفيیعملنوناشطةوممارسةباحثة25معأُجریتومقابالتالرسمیةغیروكذلكمنشورةلمؤلفاتمراجعةمن1تطبیقیة،

إلى جانب القیام بمراجعة المؤلفات األدبیة والمصادر، اشترك مكتب المساعدة مع مجتمع الممارسة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي إلجراء دراسة حول العنف القائم على1
النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا بین العضوات للحصول على معلومات عن كیفیة تجلّیھ في السیاقات المختلفة، وعن كیفیة استجابة الخدمات وماھیة التحدیات التي تواجھ معالجة المشكلة. كما

ُدعیت عضوات مجتمع الممارسة للمشاركة في مقابلة لتبادل معارفھن وخبراتھن ومھاراتھن في معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.
1



وعددالرقمیةوالحقوقالمرأةحقوقمجالفيوناشطاتاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيأخصائیاتالمقابلةمعنأجریتاللواتيبینومن2العالم.
من الباحثات والخبیرات العامالت في مجال تقاطع التكنولوجیا مع العنف القائم على النوع االجتماعي.

علىالقائمالعنفمكافحةأجلمنالعالمحولمختلفةأماكنفيحالًیاُتستخدمواعدةاستراتیجیاتإلى3التعلیمیةالسلسةھذهمنالثانيالتعلیميالموجزیتطرق
تستطیعأولویةذاتإجراءاتخمسأیًضاویقترحالمھمة.والموارداألمثلةبعضعلىالضوءیسلطكمالھ،واالستجابةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوع

لتعزیزأولویةذاتأخرىإجراءاتوخمسةالتكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفاالستجابةدعمأجلمناتخاذھاواألخصائیاتالممارسات
مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا والحد منھ.

استراتیجیات واعدة لمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا
والمواقفوالمعاییرالھیاكلفيتغییراالمطافنھایةفيسیشملالتكنولوجیاعبریتمالذيومنھااالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأشكالمنعإن

نسبیاًجدیدشكالیعدالتكنولوجیاتیّسرهالذياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأنوبماوالعنف.والتمییزالمساواةعدمتدعمالتيالمنصفةغیروالممارسات
والمنظماتاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنففإنذلك،ورغمالمختلفة.أشكالھلمعالجةالفعالةالُنھجحولإلیھاُیستندأدلةحالیاتوجدفالاإلساءة،أشكالمن

البلدانفيحتىالبروزفيواعدةاستراتیجیاتبدأتوقدالمشكلة،لمعالجةیحُشدونالعالمأنحاءجمیعفيوحلفائھاالرقمیةالحقوقومنظماتالنسائیة
وقداإلنترنت.عنالبعیداالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلمعالجةالعقودمرعلىُطورتالتيوالنماذجالخبرةعلىتعتمدالدخل،التيومنخفضةمتوسطة

البیئاتفيالناجیاتوتمكینودعمالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمرتبطةالمخاطرمنالتخفیففيمفیدةاالستراتیجیاتھذهتكون
فئات،خمسإلىالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفللتصديحالیااعتمادھاالجارياالستراتیجیاتتنقسمالطوارئ.حاالتمنالمتضررة

منھا:
دعم الناجیات وتمكینھن.1
بناء القدرات.2
توعیة المجتمع المحلي وتثقیفھ.3
اإلجراءات التشریعیة.4
المناصرة والعمل الجماعیان.5

وتمكینھنالناجیاتدعم.1

4الناجیات.علىاألمدوطویلةوعمیقةوخیمةآثاراُیحدثأنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاتباستخدامالمرتكباالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفیمكن

تؤديأنیمكنواالجتماعیة.النفسیةوحالتھاللفتاةوالعقلیةالبدنیةالصحةعلىوخیمةعواقبُتحدثأنبالتكنولوجیامتعلقةإلساءةفقطواحدةلحادثةویمكن
الضحیةعلىاللوموإلقاءالكبیرةالعاروصمةجانبإلىالتكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفعنالناتجةالحیلةوقلةوالعجزالضعفمشاعر

یعتبرالذلكومعوالتعافي.باألمانوالشعورباآلخرینالوثوقفيالناجیةقدرةإنھاكإلىالصور،استخدامعلىالقائمالجنسيباالعتداءیتعلقفیماسیماال
االجتماعي.النوععلىالقائمالعنفاألخرىاألشكالضررنفسالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفأنالناجیاتدعملھمینبغيممنالعدید
معالجةفيمحدودةخبرةأومعرفةنطاقااألوسعالحمایةمجتمعإلىینتمونومناالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمتعلقةالخدماتمقدميمنالعدیدلدى
الناجیةخوفوكذلكالناجیات،علىالملقىواللوماالجتماعیةوالوصمةوطبیعتھاالقضیةبخطورةالوعيعدمإنخطورتھا.مدىفھمفيونقصاالمشكلةھذه
المشكلةعنالكشففيكبیرةلعوائقالناجیاتمواجھةتعنيالمتاحةالرسمیةالحلولومحدودیةالشرطةفيالثقةوانعداماالنتھاكاتمنوالمزیداالنتقاممن

وتلقي المساعدة.

القائمالجنسياالعتداءأضرارللروح":تعذیب"إنھ)2020(إي.راكلي،وك.جونسون،سي.ماكجلین،4
إلىالتقدمیةاالتصاالترابطةمنتقریراإلنترنت:عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف)2017(التقدمیةاالتصاالترابطة؛22-1والقانونیةاالجتماعیةالدراساتالصور،استخدامعلى

;https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdfوعواقبھ:وأسبابھالمرأةضدبالعنفالمعنيالمتحدةلألممالخاصالمقرر
الدولیة:الحوكمةابتكارمركز،عامةنظرةالتكنولوجیا:عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف-)2020(س.دن،

https://www.cigionline.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-overview

أنواع مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا ونسبة انتشارھا وكیفیة تجلّیھا سیاقات حاالت الطوارئ، باإلضافةالمشكلة عبر النظر فيیطرح الموجز التعلیمي األول 3
الثالث فیتطرق إلى اآلثار األوسع نطاقاً للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا على حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین،أما الموجز التعلیميإلى تأثیرھا على النساء والفتیات، 

ویقدم اقتراحات لإلجراءات ذات األولویة والتي یمكن أن تتخذھا الوكاالت اإلنسانیة والجھات المانحة والصناعات عبر اإلنترنت للبدء في الوفاء بمسؤولیاتھا لمنع العنف القائم على النوع
االجتماعي عبر التكنولوجیا واالستجابة لھ في البیئات المتأثرة بحاالت الطوارئ.

ویقدم اقتراحات إلى مختلف أصحاب المصلحة لمعالجة المشكلة وإحراز تقدم.

من بین الالتي أُجریت المقابلة معھن، أخصائیات ومقدمات خدمة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي یعملن مع الناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا،2
وباحثات وناشطات في مجال حقوق المرأة ومستشارات في السیاسات ومدیرات للبرامج، وتنشط أغلبھن في بیئات متوسطة ومنخفضة الدخل. تعمل المخبرات مع المنظمات غیر الحكومیة

المجتمعیة والوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمؤسسات البحثیة ووكاالت األمم المتحدة في إفریقیا وآسیا والمحیط الھادئ والشرق األوسط وأوروبا وأمریكا الشمالیة. ورغم عدم ذكر
األسماء بصفة فردیة لحمایة ھویة بعض المخبرات ومكان وجودھن، فقد تم االعتراف بمجھودھن وشكرھن على مشاركة خبراتھن الطویلة ومعارفھن ومھاراتھن في ھذا المجال.

2

https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf;
https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf;
https://www.cigionline.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-overview


ومن أجل التغلب على ھذه التحدیات ودعم الناجیات وتمكینھن، تقوم جھات فاعلة مختلفة بتنفیذ عدد من االستراتیجیات منھا:
إنشاء آلیات آمنة لتوفیر المعلومات والمساعدة1.1
دمج االستجابات للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا مع عملیات وممارسات إدارة الحاالت1.2
توفیر المعلومات والمساعدة لحمایة الناجیات من التعرض للمزید من االنتھاك1.3
إنشاء منتدیات آمنة لدعم  األقران1.4

والمساعدةالمعلوماتلتوفیرآمنةآلیاتإنشاء1.1

تجاهفعلھیمكنھنوعماماھیتھوعنواالتصاالت،المعلوماتبتكنولوجیاالمتعلقواالعتداءالعنفعنكافیةمعلوماتوالفتیاتالنساءمعظملدىلیس
علىالمبنيبالعنفومتعلقةإلیھاالوصولیسھلمعلوماتالخدماتمنالعدیدُتقدمذلكولمجابھةالمتاحة.المساعدةعنأواإلبالغیستطعنوعمنالموضوع

ومزودةمختصةمصادرتخصیصإنمساعدة.علىللحصولاالعتداءاتتلكعنوبسریةبأمانالتبلیغوكیفیةالتكنولوجیا؛عبراالجتماعيالنوع
مواردھناكوأنلھ،تعرضنماعلىمالماتولسنوحیداتلسنوأنھناعتداء؛یعتبرلھنیحدثماأنفھمفيالناجیاتیساعدأنیمكنالمفیدةبالمعلومات

الحضورودونھویتھنكشفدونالمعلوماتإلىالوصولللناجیاتتتیحإذالصددھذافيمفیدةوالھاتفاإلنترنتعبرالخدماتتكونقدلدعمھن.متاحة
التكنولوجیا؛عبراالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفتتعلقمؤسسیةاستجاباتأوساریةتشریعاتوجودعدممعوحتىالمساعدة،علىللحصولشخصیا

لتسھیلونطاقھاالمشكلةطبیعةبشأنمعلوماتجمعمناآلمنةالتبلیغآلیاتوتمّكنالناجیات.لدعمجًدامھماإللكترونیةوالبواباتالساخنةالخطوطإتاحةفإن
لفت انتباه الناس لھا وللمطالبة باتخاذ إجراءات لمجابھتھا ولخلق استراتیجیات للحد من مخاطرھا.

أمثلة ومصادر تبّین آلیات تقدیم المعلومات والمساعدة

مجانیة سریة ودعًما لألمن الرقمي واستشارات نفسیة إلى استشارات قانونیة5الخط الساخن للتحرش اإللكترونيالتي تقدم من خاللمؤسسة الحقوق الرقمیة الباكستانیة
جانب نظام إحالة لضحایا التحرش عبر اإلنترنت.

عبر اإلنترنت الموجھ ضد المرأة، وإجابات على األسئلةیقدم معلومات بشأن األنواع المختلفة لإلساءة6موقعاتوفرمفوضیة السالمة اإللكترونیة للحكومة األسترالیة
المتكررة وآلیات اإلنصاف المدنیة المتاحة، وكذلك روابط ألبحاث ونصائح حول كیفیة إزالة المحتوى المسيء من الصور والفیدیوھات، وعن كیفیة التبلیغ على منصات

التواصل االجتماعي أو المواقع وكیفیة الحصول على المساعدة من الشرطة والمعلومات من أجل العائلة واألصدقاء. كما تملك أیضا بوابة إلكترونیة للتبلیغ وللحصول على
المساعدة للحفاظ على السالمة اإللكترونیة والحمایة من التنمر اإللكتروني واالعتداء الجنسي باستخدام الصور واالعتداء الجنسي على األطفال.

حیث یوفر رقم ھاتف وبریدا إلكترونیا وخدمة إلكترونیة للناجیات مع وجود محترفات للدعم. یقدم ھذا الخط الساخن7خط النجدة الخاص باالنتقام اإلباحيوالمملكة المتحدة
كذلك استشارات دون إصدار أحكام مسبقة و بسریة، وكذلك مساعدة في اإلبالغ عن المحتوى وإزالتھ واستشارات على وسائل التواصل االجتماعي وفي تقدیم تقاریر إلى

الشرطة واستشارات القانونیة.

غیر القانونیة واإلجرامیة، خاصة محتوى االعتداء المتخصصة في االستجابة للمحتوى واألنشطة8الجمعیاتشبكة منھي الرابطة الدولیة للخطوط الساخنة لإلنترنت
الجنسي على األطفال واالستمالة عبر اإلنترنت والكراھیة عبر اإلنترنت بما في ذلك كراھیة األجانب.

یمكن القیام بشيء مامنھا الدلیل اإلرشادي المعنون حیث توفر معلومات بشأن التحرش عبر اإلنترنت9موافقتيدونوالتي تقدم مبادرةالحقوق المدنیة عبر اإلنترنت

القانونیةحقوقھنلتوضیحوالشاباتالمراھقاتأجلمنالصورباستخدامالجنسياالعتداءحولمعلوماتیةمجموعاتطورتوالتيبكنداالمسیحیةالشاباتجمعیة
وكیفیة التبلیغ عن العنف الجنسي باستخدام الصور وأماكن الحصول على الدعم.

الحاالتإدارةوممارساتعملیاتمعالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفاالستجاباتدمج2.1

استجاباتبدمجاألسريالعنففيالمتخصصةالخدماتسیماوالمختلفةسیاقاتفياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمتعلقةالخدماتمنمجموعةتقوم
لألحكامإصداردونمتعاطفةرعایةعلىالناجیاتحصوللضمانتقدمھا؛التيالخدماتمعالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالمبنيللعنفمحددة

9https://withoutmyconsent.org/

8https://www.inhope.org/EN

7https://revengepornhelpline.org.uk

6https://www.esafety.gov.au/women/online-abuse-targeting-women

5www.digitalrightsfoundation.pk/cyber-harassment-helpline
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موظفاتالخدماتتزودبذلكوللقیامالعنف.علىرًدابھالقیامیجبماحولالقرارواتخاذالسالمةوضمانالتأقلمعلىلمساعدتھنوحمایةدعممعالمسبقة
العنفمنالناجیاتمنھاتعانيالتياألخرىواآلثاربالعجزوالشعورالخوفمعوالتعاملللطمأنةالالزمةوالمھاراتوالسلوكیاتبالمعرفةاألمامیةالخطوط

تدمجأمامھن.المتاحةوالخیاراتالسلبیةوتأثیراتھالعنفھذاحولالالزمةبالمعلوماتالناجیاتلتزویدوكذلكالتكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوععلىالقائم
ذواتالخدماتمقدماتمعإحالةومساراتعالقاتتكوینمعبالناجیات،المعلقةالسالمةوخططتقییماتفيبالتكنولوجیاالمتعلقةاإلساءةكذلكالخدمات

المتعلق3.1انظرالمعلومات،من(لمزیدمحتوًىحذفأوالرقمیةالسالمةلتحسینالتقنيالدعممثلتكنولوجًیاالناجیاتاحتیاجاتتلبیةعلىالقدرة
بالمعلومات والمساعدة الخاصة بحذف المحتوى المسيء والحمایة من مواصلة االعتداء).

أمثلة ومصادر توضح دمج موضوع العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في إدارة الحاالت
للناجیاتودعمامعلوماتوتقدم10االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفياألمامیةالخطوطفيالعامالتلدعمالمصادرمنعدداالمرأةخدماتشبكةمنظمةتقدم

العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا، وتشمل:
ھل تتعرضین العتداء تقني؟●
خطة األمان عند استخدام التكنولوجیا●
نصائح حول التوثیق من أجل للناجیات من االعتداء التكنولوجي والمالحقة●
تقییم االعتداء التكنولوجي والخصوصیة●
طریقة التعامل مع مكالمات ونصوص ورسائل التحرش●
الخصوصیةلتعزیزبسیطةخطوات10●
سجل االعتداء عبر التكنولوجیا والمالحقة●

االعتداءمواصلةمنوالحمایةالمسيءالمحتوىلحذفالمساعدةتقدیم3.1

التعرضمنالحدفيالناجیاتلمساعدةمعلوماتتقدیمللمنظماتیمكنبالتاليوالصور،المسيءالمحتوىوحذفاالعتداءتوقففيببساطةالناجیاتترغب
منوحمایتھنسالمتھنوتعزیزالمسيءالمحتوىحذففيالناجیاتمساعدةطرقتشملالمسیئة.والصورالمحتوىلحذفودعمھنالعنفمنلمزید

 ما یلي:مواصلة االعتداء
التطبیقاتحذفعلىمساعدتھنمثلوالخصوصیةواألمنالرقمیةسالمتھنتعزیزكیفیةحولوإرشاداتالتقنیةباالستشاراتالناجیاتتزوید●

والبرمجیات المستخدمة في التعقب والمراقبة، وحذف سجل البحث وتغییر إعدادات الخصوصیة والموقع وإدارة كلمات المرور.
منصاتتحتويماعادةالشركة.طرفمنالمسيءالمحتوىحذفلطلبالرقمیةالمنصاتعلىالمقدمةالتبلیغآلیاتاستخدامفيالناجیاتمساعدة●

سھاللیساستعمالھاأنإالالسیاسات،ھذهفعالیةمنبالرغمإزالتھ،وطلبالالئقغیرالمحتوىعنلإلبالغوآلیاتسیاساتعلىاالجتماعيالتواصل
دائما ما لم تنتھك الصورة أو المحتوى معاییر المنصة، بالتالي قد تكون إزالتھ صعبة.

الالناجیة.عنبالنیابةالمسيءالمحتوىحذفوطلبالمحليأوالدوليالصعیدعلىاالجتماعيالتواصلمنصاتمعمباشرةتواصلقناةتأسیس●
تزیل بعض منصات التواصل االجتماعي المحتوى إال بطلب من المتضررة نفسھا، وفي ھذه الحالة توفر الخدمات إرشادات في ھذا الصدد.

یحذفون المحتوى الرقميفھناك أفراد وشركاتالمسيء أو غیر المرغوب فیھ،متخصصة في حذف المحتوى الرقمي لحذف المحتوىتعیین خبیرة ●
مقابل أتعاب لھذه الخدمة ال تتمكن الناجیات من دفعھا عادة، فتقوم بعض خدمات الدعم باعتبارھا في میزانیاتھم.

أمثلة ومصادر لمساعدة الناجیات في حذف المحتوى المسيء والحمایة من مواصل االعتداء

والتي ھي عبارة عن مجموعة أدوات لتعزیز األمان الرقمي.11مجموعة أدوات تنقیة البیاناتتاكتیكال تیك 

التي توفر إرشادات وروابط ألدوات تستخدم في تحسین األمان الرقمي للمرأة والفتاة والمحافظة على األمن12مجموعة أدوات السالمةتقدمالسالمة الرقمیة 
والخصوصیة، وھي متاحة باإلنجلیزیة واإلسبانیة.

 خدمة مجانیة لمساعدتھن على إزالة الصور والفیدیوھاتإلى  وتقدم أیضا إحالة للناجیات13إلزالة المحتوى الرقمي دلیل اإلرشاديال توفر الحقوق المدنیة عبر اإلنترنت
وغیرھا من المحتوى خاص.

13https://www.cybercivilrights.org/online-removal/

12https://www.techsafety.org/resources-survivors

11https://tacticaltech.org/projects/data-detox-kit

10https://techsafety.org.au/resources/resources-women/
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16،یحض على الكراھیةوالخطاب الذي 15،االبتزاز اإللكتروني14،المالحقة الرقمیةللناجیات لحمایتھن من تقدم أیضا إرشاداتحملة استعادة السیطرة على التقنیة

17.التصیدو

Chaynعلىالقائمالعنفمنأخرىأشكالعلىأیًضاتطبیقھیمكنوالمالحقة،الحمیمالشریكعنفمنالناجیاتلدعمإنشاؤهتمالذي18الرقميالسالمةدلیلتقدم
النوع االجتماعي عبر اإلنترنیت.

من عنف الشریك الحمیم، حیث تعمل متطوعات مدربات بشكل فردي مع العمیالت لتحسین سالمتھن وتقلیص للناجیات19عیادة أمان الكمبیوتركورنیل تك تدیر 
یعانین من ھذه اإلساءات. لدعم الناجیات اللواتي20األدلة اإلرشادیةاإلساءات المتعلقة بالتكنولوجیا، كما أنھا تقدم مجموعة من 

Cyberموقعیحتوي Rightsعلىالقائمالجنسياالعتداءعناإلبالغوآلیاتاالجتماعيالتواصلمنصاتسیاساتمنكبیرعددحول21مفصلةنصائحعلى
استخدام الصور.

األقرانلدعمآمنةمنتدیاتإنشاء4.1

مستمرة،نفسیةوضائقةكبیرااجتماعیاتمزقایسببمماسابقا،ذكركمااألمدوطویلةعمیقةتكونقدالتكنولوجیاطریقعنالمرتكبةواإلساءةالعنفآثارإن
علىالقائمالعنفمنالناجیاتبعضوتجدالفردیة.الحالةمعالجةتمتلوحتىواألذىالضیقإحداثفيیستمراأنالثقةوانعدامالمستمرللخوفویمكن
دعملمجموعاتمماثلةوھيمفیدة،تأقلمكاستراتیجیةمماثلةإلساءةتعرضناللواتياألخریاتمنالمتبادلالدعمأنالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوع

للتفاعلللناجیاتاإلنترنتعبرمجھولةوبھویاتآمنمنتدىتوفیریكونقدكمااالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمنأخرىأشكالمنللناجیاتاألقران
منتدىتوفیرعلىقدرةاالفتراضیةاآلمنةللمساحاتإنالناجیات.لبعضمفیًداالتأقلمواستراتیجیاتالخبراتلتبادلمماثلةتجاربذواتاألخریاتمع

بالتماسویوصىلذلكالطریقة،ھذهومخاطرفوائدحولأدلةقاعدةالراھنالوقتفيتوجدالأنھبالذكرالجدیرمنلكناألقران،لدعملإلشرافخاضع
علىمدربشخصقبلمنبعنایةعلیھاواإلشرافاألقرانلدعمافتراضیةخدمةأيإدارةیجببھذا.القیامقبلالخدمةھذهإنشاءحولالمعلوماتمنمزید
ومناالنتحاري،الفكرأوالذاتإیذاءإمكانیةعناألعضاءأحدتعبیرعندالتدخلعلىالقدرةذلكفيبماالمناسب،الدعموتقدیمالمجموعاتدینامیكیاتإدارة

الضروري أیًضا وجود مستوى عاٍل من األمن في ھذه الخدمات لحمایة سریة الناجیات وسالمتھن.

أمثلة ومصادر لمنتدیات دعم األقران عبر األنترنیت

HeartMobمماثلة.تجاربذوات22أخریاتمندعمعلىالحصولاإلنترنتعبرالتحرشیواجھنللواتيفیھیمكنموقعھو

 لصالح الناجیات.23عبر اإلنترنتمعلومات حول إدارة مجموعات الدعمتقدم السالمة الرقمیة

Bloomمنمتطوعینإدارةتحتاالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمنیعانيشخصولكلاألسريالعنفمنللناجیات24اإلنترنتعلىمجانیةدعممجموعةھي
Chaynتعاطفوعباراتوأدواتوحیلنصائحمجموعةكلتقدماإلنترنت.عبرالحضوریةبالتجمعاتالخاصةوالسریةوالمشاركةالثقةنفسإنشاءإعادةإلىوتھدف

ومتخصصة،آمنةمساحةفيعشنھماواستیعابالمنزلیةالواجباتوحلوالتفكیربالتعلمالناجیاتفیھاتقومشھرین،إلىأسابیع4بینمدتھاتتراوحدوراتمعیومًیا،
المجال.ھذافيمتمرساتوخبیراتالصدماتمعالجاتقبلمنBloomوطرقمحتوىمنالتحققویتم

24https://bloom.chayn.co/

23https://www.techsafety.org/online-groups

22https://iheartmob.org/

21https://www.cagoldberglaw.com/how-to-report-revenge-porn-on-social-media/
https://www.cagoldberglaw.com/how-to-report-revenge-porn-on-social-media/

20https://www.ceta.tech.cornell.edu/resources

19https://www.ceta.tech.cornell.edu/clinic

18https://chayn.gitbook.io/diy-online-safety/

17https://www.takebackthetech.net/be-safe/extortion-strategies

16https://www.takebackthetech.net/be-safe/hate-speech-strategies

15https://www.takebackthetech.net/be-safe/extortion-strategies

14https://www.takebackthetech.net/be-safe/cyberstalking-strategies
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أكثرلمنصةثانیةنسخةتطویرحالیایجريولبنانالعراقفيللمراھقات25االفتراضیةاآلمنةالمساحاتتجریبفيالنجاحبعدللیونیسیفاالفتراضیةاآلمنةالمساحات
منتدىإلنشاءالیونیسیفتخططاالفتراضیةاآلمنةالمساحاتمن2.0النسخةعناصرمنكعنصراالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفعنمعلوماتلتوفیرتفاعلیة

افتراضي یمّكن الفتیات من التماس الدعم وطرح األسئلة والوصول إلى الخدمات المتخصصة، ثم خلق نفس إحساس الشبكة االجتماعیة اآلمنة الحقیقیة على المنصة مع
الوقت (والذي تشیر النساء والفتیات إلى أھمیتھ في المساحات اآلمنة الواقعیة). ستساعد منصة المساحات اآلمنة االفتراضیة في توفیر الدعم للفتیات اللواتي تعرضن للعنف

عبر اإلنترنت والتأكد من تلقیھن المستوى المناسب من الرعایة والدعم.

طرفمنوالمواردالمشورةتقدیمعبریكافحنھ،منأوعلیھالشاھداتأواإلنترنتعبرالتحرشمنیعانینمنوتمكیندعمإلىیھدفالذيMaruالمحادثةبوت
بھ.یمرن26أخریاتدعمأولھواالستجابةعنھواإلبالغمنھأنفسھنحمایةوكیفیةاإلنترنتعبرالتحرشعنالمزیدمعرفةللمستخدماتویمكنوالناشطات.الخبیرات

القدراتبناء.2

علىالقائمالعنفمنععلىقادراتلیصبحنجدیدةوقدراتومھاراتمعارفتبنياالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمتعلقةالخدماتمقدماتعلىكان
بالعنفجیدةمعرفةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيالممارساتمنالعدیدحالیاتملكاللكنلھ.واالستجابةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوع
الخطوطفيالعامالتلدىاألساسیةالمعارفتكونكما27وحمایتھن،للمستھدفاتاالستجابةكیفیةأوالناجیات،علىوتأثیرهتجلیھكیفیةأوالتكنولوجیاعبر

یساھمالمعرفةفيالنقصھذاإنجدا.قلیلةعامةالبیئاتمنالعدیدفيالناجیاتیدعمنممنوغیرھناالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفياألمامیة
الذلك،علىعالوةالناجیات.لدعمالمناسبةواالستجاباتالخدماتونقصالجدمحملعلىالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأخذعدمفي

منبھامعمولوممارساتوأدواتبروتوكوالتاإلنسانیة،السیاقاتفيوخاصةعام،بشكلاالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمتعلقةالخدماتلدىتوجد
بالعنفالمتعلقةالخدماتتركزالفجوة،لھذهواستجابةالتكنولوجیا.عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنوعامالتھاخدماتھالحمایةالرقميأمانھاأجل
دورایملكونالذیناآلخرینالخدماتمقدميمنوغیرھابخدماتھاالخاصةالقدراتمنوغیرھاوالمھاراتالمعارفبناءعلىاالجتماعيالنوععلىالقائم

في االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.

استراتیجیات واعدة لبناء القدرات

معالجةمنللتمكناإلحالةوشبكاتوالخدماتاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيالعامالتقدراتلبناءحالًیاالمستخدمةاالستراتیجیاتتشمل
العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا بأمان ما یلي:

الخصوصیةضمانكیفیةحولالموظفاتتدریبذلكفيبمااالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمجالفيالخدماتلمقدماتالتكنولوجیةالقدراتبناء●
التكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحولوالمعلوماتبالمعرفةالناجیاتمعیتعاملنمنوتزویدوالتدریبواألمنوالسالمةالرقمیة

:والسلوكیات والمھارات الالزمة لالستجابة للناجیات من مختلف أشكال االعتداء، ومنھا
o.السلوكیات المتعلقة بعدم إطالق األحكام المسبقة للحد من إلقاء اللوم على الضحیة
oوالمخاطرالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفیحدثھاقدالتيالكبیرةواالجتماعیةوالعاطفیةالنفسیةللتأثیراتاالستجابةمھارات

واألضرار المرتبطة بھ، من إیذاء الذات والضرر المرتبط بالشرف في بعض السیاقات.
o.مھارات العمل مع المراھقات الالتي قد یكن مستھدفات بشكل خاص في بعض السیاقات
oاإلساءةمنالمزیدمنأنفسھنوحمایةالمسيءالمحتوىإزالةفيوالتوجیھالتقنيبالدعمالناجیاتلتزویدالالزمةوالمھاراتوالمواردالمعلومات

المتعلقة بالتكنولوجیا.
النوععلىالقائمالعنفخدمةمثلاالنتھاكات.منالمزیدمنأنفسھنلحمایةللعمیالتالتقنيالدعملتقدیمالرقميواألمنالتكنولوجیاخدماتمعالشراكة●

العنفحاالتأخصائیاتمعبالعملالتكنولوجیافيلمتخصصاتتسمحتكنولوجیةخدمةمعبالشراكةالحمیمالشریكعنفمنللناجیاتاالجتماعي
28القائم على النوع االجتماعي أو مع العمیالت لتقدیم الدعم التقني لتحسین السالمة التكنولوجیة.

أجلمناإلحالةوبروتوكوالتمساراتفيالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالناجیاتتدعمأنیمكنالتيالمفیدةالخدماتدمج●
استجابات مشتركة بین الوكاالت للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.

سیماوالالتكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالناجیةحولالمتمركزةاالستجابةعلىاألخرىالفاعلةالجھاتوتدریبالوعيرفع●
علىیجبللبالغات.مناسبةواستجاباتقانونيوإطارالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفمؤسسيفھملبناءالقضائیةوالسلطةالشرطة
ومجتمعوأسرةأصدقاءمعرفةتعتبرقدالتيالسیاقاتفيسیماالالضحیةعلىاللومإلقاءوأعرافمعتقداتیتحدىأنالقدراتبناءعلىالتدریب

الناجیة بوجود صور حمیمة لھا كأمر مخز.

28https://www.ceta.tech.cornell.edu/clinic

أشار غالبیة األشخاص الذین أكملوا االستطالع الذي تم إجراؤه مع مجتمع الممارسة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي كجزء من تطویر الموجز التعلیمي ھذا إلى كونھم ال27
یستوعبون بشكل جید موضوع العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا أو كیفیة معالجتھ.

26https://maruchatbot.co/

25

https://www.whf.london/blog/reaching-girls-across-the-digital-access-continuum-digital-solutions-to-address-gender-based-violence
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أمثلة وموارد من أجل بناء القدرات

مع الناجیات على استخدام التكنولوجیا بأمان للتواصل مع الناجیات األخریات، وعلى األمان عند استخدام والتي تعمل29موارد للخدماتالسالمة الرقمیةطورت
سنویا من أجل المنظمات التي تعمل مع الناجیات لتبادل المعلومات30قمة األمان عند استخدام التكنولوجیاالتكنولوجیا في البرامج وسالمة البیانات والسریة. كما تقوم بعقد 

وزیادة المعرفة والمھارات للعامالت مع الناجیات لتعزیز االستجابة إلساءة استخدام التكنولوجیا، ودعم الناجیات في استخدامھن اآلمن للتكنولوجیا وتسخیر التكنولوجیا
لتحسین الخدمات.

اإلنجلیزیةباللغاتمتاحةوھيالرقمي،واألمنالخصوصیةعلىالتدریبلتقدیمشاملةنسویةمواردعنعبارةھيالتيGendersec31مناھجوتیكتاكتیكال
واإلسبانیة والبرتغالیة.

وھوالرقمي،أمنھملتحسینوالناشطاتالمدنيالمجتمعلمجموعاتالفعليالوقتفيالمجانیةالتقنیةوالمشورةالمساعدةAccessNowمن32الرقمياألمنخطیوفر
متاح باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة والفرنسیة واأللمانیة والروسیة والعربیة والفلبینیة واإلیطالیة.

یعملن مع الناشطات في مجال حقوق المرأة والحقوقمنھاجا تدریبیا للمدربات اللواتيالذي طور33النسويمشروع التبادل التكنولوجيورابطة االتصاالت التقدمیة
الجنسیة الستخدام اإلنترنت بطریقة آمنة وخالقة واستراتیجیة. تم تطویر التدریب بالتعاون مع شبكة عالمیة من المدربات والكاتبات والناشطات لضمان شمل نھج

نسوي في التدریب على األمن الرقمي. ویتضمن التدریب وحدة حول العنف القائم على النوع االجتماعي عبر اإلنترنت، وكذلك حول إنشاء مساحات آمنة عبر
 للمدافعات عن34أولیة لألمن الرقميمجموعة إسعافاتاإلنترنت وسالمة الھاتف المحمول وتقییم المخاطر للمؤسسات. كما طورت رابطة االتصاالت التقدمیة 

 وھي متاحةمع القضایا األمنیة األكثر شیوًعا التي قد تعرض سالمة األجھزة واالتصاالت للخطر،وھي مصممة لمساعدة الناشطات في التعاملحقوق اإلنسان 
باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والبرتغالیة.

األمن الرقمي والناشطات على حمایة أنفسھن والمجتمعات التيوھي عبارة عن مورد لمساعدة مدربات 35الرقمیةمجموعة اإلسعافات األولیةوالمدافعات الرقمیات 
.الفرنسیةواإلسبانیة والبرتغالیة والعربیة والروسیة ووھي متوفرة باللغات اإلنجلیزیة،یدعمنھا بشكل أفضل ضد األنواع األكثر شیوًعا من حاالت الطوارئ الرقمیة

استراتیجیات التوعیة والتثقیف المجتمعیة.3

فاعلةجھاتتعملاألمر،ھذاولمعالجةالمحلیة،المجتمعاتلدىللغایةقلیلةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحولاألساسیةالمعارفإن
عبراالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفیتعلقفیماالمجتمعفيالمختلفةالفئاتمھاراتوبناءوالحوارالمحادثاتوتولیدالمجتمعوعيزیادةعلىمختلفة

وصمةمنالحدفيأھمیةذاتتعتبركماالتكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنعفيتساھمأنوتثقیفھالمجتمعلتوعیةیمكنالتكنولوجیا.
وبناءلتعلیمتھدفالتيالمبادراتوتعتبرالصور.استخدامعلىالقائمالجنسياالعتداءمثلالعنفھذاأشكالببعضالمرتبطةالضحیةعلىاللوموإلقاءالعار

تعزیزعلىوقدرتھنوالمؤسساتیةالرقمیةبالتكنولوجیاإلمامھنتعزیزفيتساھمكونھاأساسیةكمبادراتأیضاوالفتیاتللنساءالرقمیةوالمھاراتالمعارف
سالمتھن وأمنھن وخصوصیتھن. كما یمكن اعتبار برامج تعلیم الفتیان والشباب كاستراتیجیة ھامة لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.

تشمل االستراتیجیات المستخدمة حالیا لزیادة الوعي وبناء المھارات لدى مختلف الفئات في المجتمع المحلي ما یلي:
یملكونمنمعللتواصلمفیدةكأداةاالجتماعيالتواصلوسائلتعتبرحینففيلھا،التصديوكیفیةالمشكلةبشأنالعلنیةوالتثقیفالتوعیةحمالت●

إمكانیةیملكنالقدالمحمولةالھواتفخاللمنللعنفیتعرضناللواتيالنساءمنالعدیدأننتذكرأنالمھممنباإلنترنت،االتصالعلىالقدرة
وحواراتمحادثاتإلقامةفرصاتشملوأنللتواصلمختلفةقنواتوالتثقیفالعلنیةالتوعیةحمالتتستخدمأنینبغيولذلكاإلنترنت.إلىالوصول

مجتمعیة آمنة دون إنترنت.
النساءوتثقیفالقضیةھذهعنالمزیدلمعرفةالمحليالمجتمعفيالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبشأنعملیةبحوثإجراء●

والفتیات وغیرھن بشأن المشكلة خالل ھذه العملیة.

35https://www.digitaldefenders.org/digital-first-aid-kit/

34https://www.apc.org/en/irhr/digital-security-first-aid-kit

33https://en.ftx.apc.org/shelves/ftx-safety-reboot

32https://www.accessnow.org/help/?ignorelocale

31https://tacticaltech.org/news/gendersec-training-curricula/

30https://www.techsafety.org/technology-summit

29https://www.techsafety.org/resources-agencyuse
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االبتدائیةوالمدارسوالفتیاتللنساءاآلمنةوالمساحاتالشبابوبرامجلألطفالالمالئمةاألماكنفيللیافعاتالموجھةالمھاراتوبناءالتعلیمبرامج●
الشاھدواستراتیجیاتالرقمیةواألخالقالرقميواألمانالرقمیةاإلساءةإلىتتطرقوالتيالمجتمعیة،المؤسساتمنوغیرھاوالجامعاتوالثانویة

36والمحاید، والمیول الجنسي والعالقات المحترمة.

االعتداءتتضمنوالتيالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالشائعةاألشكالحولالیافعاتبینالوعيبناءأجلمنالمواردونشرتطویر●
الجنسي القائم على استخدام الصور في أماكن حدوثھ.

وآثارهالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحولالداعماتالبالغاتمنوغیرھنوالمعلماتلآلباءوالمواردالمعلوماتونشرتطویر●
ودعم الفتیات والشابات اللواتي یتعرضن للعنف الرقمي.

ومشاركةمحیطھنفيیحدثماعلىللتعرفاالجتماعيالتواصلمنصاتعلىالمغلقةالمجموعاتمثلآمنة،بمساحاتوالفتیاتالنساءتزوید●
المعلومات.

تحدیدوإعداداتوالخصوصیةبأمانالتكنولوجیاواستخداماإلنترنتعملكیفیةحولوالفتیاتللنساءالرقمیةبالتكنولوجیااإللمامعلىالتدریبتوفیر●
وتكنولوجیااإلنترنتعبروخصوصیتھنأمنھنصونمنلتمكینھنالمحمولالھاتفوتطبیقاتاالجتماعيالتواصلوسائلحساباتعلىالموقع

المعلومات واالتصاالت ومعرفة كیفیة التصرف عند التعرض أو الشھود على االعتداء أو العنف الرقمي.

أمثلة وموارد للتوعیة والتثقیف المجتمعیة

، والذي37(عبر اإلنترنت) من خالل البحث والتعلیممكافحة اإلساءةمن خالل مشروع اإلنترنت في بربادوس تقوم جمعیة اإلنترنت ببناء الوعي حول اإلساءة عبر
توعیة تعقد المنظمة نفسھا دورات38،فلسطینوفي على النساء والفتیات وحوار المجتمع حول ھذه القضیة. حملة توعیة حول آثار اإلساءة عبر اإلنترنتیتضمن 

مع تلمیذات المدارس الثانویة.

 والذي یسعى39لكي نكون آمنات المشترك المشروعالفلسطینیة غیر الحكومیة المرأة وتنمیة وسائط اإلعالموالمنظمةمنظمة نساء السالم في جمیع أنحاء العالمتنفذ
إلى بناء قدرات المعلمات واألخصائیات االجتماعیات في المدارس الفلسطینیة لدعم الناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي على اإلنترنت وبناء مھارات

الطالبات في حمایة خصوصیتھن الرقمیة وأمنھن. ویتضمن المشروع أیًضا خطة للطالبات لتنفیذ مبادرات لزیادة الوعي بین أقرانھن.

لتطویر اإللمام بالتكنولوجیا والسالمة الرقمیة. وھو دلیل لدعم النساء والفتیات40،للمرأة الباكستانیةفن األمن الرقميمؤسسة الحقوق الرقمیة في باكستانطورت

Webwiseمواردتشمل Irelandبماوالمراھقات،للمدارسمجانیةتعلیممصادر41الصوراستخدامعلىالقائمالجنسيلالعتداءالتعلیمیةالموارداإللكترونیة
في ذلك فیدیو الحملة وحقائق حول الرسائل الجنسیة وما یجب فعلھ إذا تمت مشاركة صورة دون إذن، كما تتضمن موارد من أجل األولیاء.

أدوات للمعلمات أو غیرھن من االختصاصیات العامالت مع الیافعات واللواتي یرغبن في التصدي للعنف على التي ھي عبارة عن42مجموعة أدوات األمن الرقمي
اإلنترنت ضد النساء والفتیات، بما في ذلك التحرش الجنسي عبر اإلنترنت والسالمة عبر اإلنترنت سواء في الفصول الدراسیة أو في األماكن األخرى. وتوفر

مجموعة األدوات مواد لتیسیر عقد أربع حلقات عمل بشأن مواضیع حول مشاركة الصور الجنسیة دوت إذن واالستغالل واإلكراه والتھدیدات والتنمر ذو الطابع
الجنسي والتعبیرات الجنسیة غیر المرغوب فیھا، مع وجود أداة إلكترونیة تشجع المناقشة وأداء األدوار ودلیال یتضمن معلومات عملیة للمدربات.

والمدرسات ومقدمات الخدمات والشرطةمن األولیاء43،الفتیات المتعرضات للعنف اإللكترونيمجموعة لمسانديجمعیة الشابات المسیحیة بكنداطورت
والمتخصصات في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتتضمن المجموعة نصائح عملیة لتوفیر دعم متعاطف بعیًدا عن إطالق األحكام المسبقة.

اإلجراءات التشریعیة.4

األخرىلألنواعبالنسبةوكذلكالتكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالدولةالستجابةمھماركناالعملیةالوطنیةالقانونیةالعملأطرتمثل
فيالناشطاتتلعبالتكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبشأنالتشریعاتسنمسئولیةالدولةتتحملبینمااالجتماعي.النوععلىالقائمللعنف
النحوعلىوالفتیاتالنساءحقوقتحميجدیدةقوانینوصیاغةالقانونإلصالحللدعوةمھًمادوًراالمرأةوحقوقاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجال

حقوقأطرعنالمعلوماتمنلمزیدالثالثالموجزانظرواحتیاجاتھن.وحقوقھنالناجیاتتجاربوتعكساإلنسانلحقوقالدولیةاألطرفيعلیھالمنصوص

43http://projectshift.ca/wp-content/uploads/YWCA-Guide-for-Trusted-Adults-Jan.-18_FormattedV4.pdf

42https://www.stoponlineviolence.eu/cybersafe-toolkit/

41https://www.webwise.ie/teachers/resources/

40https://digitalrightsfoundation.pk/wp-content/uploads/2017/11/Hamara-Internet-Guidebook-English-Version-2016.pdf

39https://www.swisspeace.ch/apropos/preventing-online-gender-based-violence-in-palestine/

38https://isoc.ps/

37https://www.internetsociety.org/beyond-the-net/grants/2017/project-care/

االنتقام اإلباحي: ھل تقوم القوانین األسترالیة بما فیھ الكفایة؟ مقابلة مع نیكوال ھنري، 36
https://www.latrobe.edu.au/nest/revenge-porn-do-australian-laws-go-far-enough/

8

https://www.internetsociety.org/beyond-the-net/grants/2017/project-care/
https://isoc.ps/
https://www.swisspeace.ch/apropos/preventing-online-gender-based-violence-in-palestine/
https://digitalrightsfoundation.pk/wp-content/uploads/2017/11/Hamara-Internet-Guidebook-English-Version-2016.pdf
https://www.webwise.ie/teachers/resources/
https://www.stoponlineviolence.eu/cybersafe-toolkit/
http://projectshift.ca/wp-content/uploads/YWCA-Guide-for-Trusted-Adults-Jan.-18_FormattedV4.pdf
http://projectshift.ca/wp-content/uploads/YWCA-Guide-for-Trusted-Adults-Jan.-18_FormattedV4.pdf
https://www.stoponlineviolence.eu/cybersafe-toolkit/
https://www.stoponlineviolence.eu/cybersafe-toolkit/
https://www.webwise.ie/teachers/resources/
https://www.webwise.ie/teachers/resources/
https://digitalrightsfoundation.pk/wp-content/uploads/2017/11/Hamara-Internet-Guidebook-English-Version-2016.pdf
https://www.swisspeace.ch/apropos/preventing-online-gender-based-violence-in-palestine/
https://www.swisspeace.ch/apropos/preventing-online-gender-based-violence-in-palestine/
https://isoc.ps/
https://isoc.ps/
https://www.internetsociety.org/beyond-the-net/grants/2017/project-care/
https://www.internetsociety.org/beyond-the-net/grants/2017/project-care/
https://www.latrobe.edu.au/nest/revenge-porn-do-australian-laws-go-far-enough/
https://www.latrobe.edu.au/nest/revenge-porn-do-australian-laws-go-far-enough/


اإلنسان المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.

فياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيالناشطاتوعيالمھممنللعدالة،الناجیاتوصولدعمجھودأوالقانونإصالحجھودفياالنخراطوقبل
الوصولفيكبیرةعقباتوالفتیاتالنساءتواجھ.التكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالتشریعیةاالستجابةوعوائقبتحدیاتالطوارئحاالت

النوععلىالقائمالعنفمنالقانونیةالحمایةطلبإن44التكالیف.بسببالجنائیةالقضایامنأصعبیكونالمدنیةالقضایارفعأنكماالعدالة،أنظمةإلى
جدید،منواإلیذاءواللومالعارمنللمزیدالناجیاتیعرضقدالمدنیةأوالجنائیةالمحاكمأوالقانونتطبیقخاللمنحلإیجادأوالتكنولوجیاعبراالجتماعي

علىالقائمالعنفأشكالمختلفتشكلالتيللسلوكیاتالواسعالنطاقعادًةتتناولالفالتشریعاتذلكعلىوعالوةمثال.علناحمیمةصورعرضخاللمن
استخدامعلىالقائماإلیذاءبشأنالقوانینتنطبقالقدالمثال،سبیلفعلىمعا.األمرینأومحدد،تطبیقنطاقتملكأوالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوع

عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلضبطللمشرعینتحدًیاتمثلالتكنولوجیامجالفيالسریعةالتغییراتإنالحمیمة.العالقاتسیاقفيإالالصور
والیاتفيوالمتواجدةاإلنترنتعبرالشركاتأوالجناةمساءلةأومالحقةمنتجعلالتي46لإلنترنتالوطنیةبینالطبیعةإلىباإلضافة45التكنولوجیا،

تقلیصفياإللكترونیةاالعتداءاتتضبطالتيالقوانیناستخدامإمكانیةھوللقلقإثارةأكثریعتبرقدالذيواألمرالصعوبة.غایةفيأمًراأخرىقضائیة
النوعومتغیريالجنسيالمیلومزدوجيوالمثلیاتالمثلیینوحقوقاإلنسانحقوقعنالمدافعاتعلىیؤثرمماالمعارضةوإسكاتالمدنیةالحریاتحمایة

النساءحمایةعنبدًالوذلكالمرأةحقوقوناشطاتومنظماتالجنسیةالھویةعنالمتسائلینأوالجنسیةالھویةوأحرارالجنسینصفاتوحاملياالجتماعي
مثلللتجریمبعینھامجموعاتتعرضوتزیدالجنسیة،الحریةمثلالتعبیربحریةكذلكالقوانینتلكتضرقدكما47اإللكتروني.العنفضحایاوالفتیات

العامالت في مجال الجنس والشباب الذین یتشاركون الصور بعد الموافقة.

االعتداءمثلالرقميالعنفأشكالمختلفمناإلنصافوطلبللحمایةالموجودةالقوانینالناجیاتتستخدمالقضائیة،الوالیاتبعضفيالتحدیاتورغم
الخاصةوالقوانینالجنائیةالقوانینمنوغیرھااإللكترونیةالجریمةقوانینھيعادًةالمستخدمةالقانونیةاألدواتإنالصور.استخدامعلىالقائمالجنسي
تضطرالمتخصصة،القوانینغیابظلوفي48بالتشھیر.المتعلقةوالقوانینوالخصوصیةالبیاناتحمایةوقوانیناالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنف

عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفازدیادعلىورًداوالجنائیة.المدنیةالقوانینمنمجموعةعلىلالعتمادللعادلةاللجوءیخترناللواتيالناجیات
النوععلىالقائمالعنفأشكالمختلفلمعالجةلدیھاالقانونیةالعملأطرتحدیثفيالدولبعضبدأتالحالیة،القانونیةالعملأطركفایةوعدمالتكنولوجیا

القانون في مواجھة الجرائم اإللكترونیة. كما أنشأت بعض الدول وحدات خاصة لتطبیق49االجتماعي المتصل بالتكنولوجیا في القوانین الجنائیة والمدنیة،

من مزایا وجود مجموعة قوانین واضحة خاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا نجد:
التأكید على حقوق النساء والفتیات في الحمایة من ھذا النوع من العنف وتكریسھا؛●
الخاص بصورة واضحة أن العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا أمر غیر مقبولإعالم المجتمع وشركات و منصات اإلنترنت في القطاع●

وإدانتھ؛
تحمیل الجناة وشركات اإلنترنت مسئولیة االعتداء والعنف؛●
ردع الجناة،●
وضع المساءلة والمسؤولیة في معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا على عاتق الدولة، بما في ذلك تطبیق للقوانین المرتبطة●

بالموضوع في الوالیات؛
توفیر الخیارات القانونیة لحمایة وتعویض الناجیات بما فیھا األضرار المادیة وأوامر ضد الجناة أو األفراد أو المؤسسات مثل شركات وسائل التواصل●

االتصال بالناجیة أو نشر صور جنسیة على من القیام بأمور معینة مثلاألمر بمنع الجانيوإلزالة المحتوىاالجتماعي ومشغلي المواقع اإللكترونیة 
50اإلنترنت.

نماذج وموارد لالستجابة التشریعیة للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا

/http://endcyberabuse.orgالجیدة:والممارساتاألساسیةالتشریعیةالعناصرالرقمي،العنفانھواانظر50

التابعالسیبرانيللعنفاإللكترونيوالموقع/http://endcyberabuse.org/country-factsheetsبلدبكلالخاصةالرقميالعنفانھواحقائقأوراقراجعأمثلة،علىللحصول49
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/legislationأوروبالمجلس

:اإلنسانحقوقمنظورمنوالفتیاتالنساءضداإلنترنتعلىالعنفعلىوعواقبھوأسبابھالمرأةضدبالعنفالمعنيالخاصالمقررتقریر)2018(د.سیمونوفیتش،48
https://digitallibrary.un.org/record/1641160?ln=en#record-files-collapse-header

/https://africanfeminism.com/accessing-justice-for-image-based-sexual-abuse-a-challenge-for-victims-in-malawiانظر47

األفریقي.التنمیةبنك,كینیافياالجتماعيالنوععلىالقائمالسیبرانيالعنفلمعالجةاستراتیجیاتتحدیدالفجوات:سدالسیاسة:ملخص)2016(ج.موھورو،46

، متوفر على:بما فیھ الكفایة؟ھل تقوم القوانین األسترالیة مقابلة مع نیكوال ھنري، 45
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:الطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللناجیاتالعدالةإلىالوصولتعزیز)2020(االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسؤولیةلمحورالمساعدةمكتبراجع44
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والذي یطرح مشكالت أساسیة ویقدم اقتراحات بشأن51لألمم المتحدة حول العنف ضد المرأة وأسبابھ وعواقبھإلى المقرر الخاصرابطة االتصاالت التقدمیةمقترح
التشریع والمراقبة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي عبر اإلنترنت.

معلومات عن عناصر تشریعیة أساسیة وعناصر حول الممارسات الجیدة والفجوات والتحدیات وملخص وقائع الدول الذي یحوي52اإللكترونيأنھوا العنف الرقميموقع
والذي یوضح تفاصیل الحلول القانونیة المتاحة في بنجالدیش وكندا وانجلترا وفرنسا وألمانیا والھند والیابان وباكستان والفلبین والوالیات المتحدة األمریكیة.

یوفر معلومات بشأن العدالة الجنائیة وغیرھا من االستجابات التشریعیة والسیاسات في مواجھة العنفالذي53موقعھ اإللكترونيوالمجلس األوروبي للعنف اإللكتروني
المرتبط بالتكنولوجیا وكذلك األجھزة القانونیة المحلیة والدولیة.

معلومات عن صیاغة تشریعات فعالة لمعالجة العنف الجنسي القائم على استخدام الصور ونماذج لقوانین54موقعھا اإللكترونيتوفر منظمة الحقوق المدنیة الرقمي عبر
من مختلف الوالیات القضائیة في الوالیات المتحدة األمریكیة.

المناصرة والعمل الجماعیان.5

والمجتمعواإلنترنتاالتصاالتوشركاتالحكوماتمنالمناسبةواالستجابةالكافياالھتمامالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفیتلقىال
االجتماعيالتواصلوسائلشركاتبعضوتتخذتشریعیةاستجاباتالحكوماتبعضتطبقوبینمااإلنساني،العملمجالفيالفاعلةوالجھاتالمدني

المناسبینواالستجابةوالمواردوااللتزاماالنتباهلحشدوالمنسقةالبارزةالمناصرةإلىحاجةھناكالزالت،55اإلنترنتعلىالمرأةسالمةلتحسینخطوات
عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلقضیةاالنتباهلجذبأساسیةوالمجموعاتوالمنظماتالقطاعاتبینالمشتركوالعملالشراكاتوتعدللقضیة.

القدرنفستملكوالتياإلنترنتعبرالقائمالنشاطذاتالشركاتطرفومنالسلطاتمنوغیرھاالحكوماتطرفمنوالمساءلةالعملولطلبالتكنولوجیا
من األھمیة.

وتتضمن االستراتیجیات المستخدمة حالًیا لرفع الوعي وحشد الموارد والعمل للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا واالستجابة لھ:
منعفيأكبرمسئولیةلتحملوالعالميواإلقلیميالوطنيالمستوىعلىاالجتماعيالتواصلومنصاتوشركاتاإلنترنتعلىالصناعاتمعالمناصرة●

العمرمناإللزاميالتحققاألمثلةأحدویتضمنمنصاتھا.علىاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفوارتكابوالتحریضوالترھیبوالتھدیداتالتحرش
تمأوجنسًیابھماالتجارتمالذینواألشخاصالمراھقاتواألطفالتظھرالتيالفیدیوومقاطعالصورمثلواالستغالليالمسيءالمحتوىاستخداملمنع

البلدانمختلففيالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبشأنالشركاتتثقیفإلىالمناصرةجھودتسعىأخرى.بطریقةجنسًیااستغاللھم
للتمییزللتصدياستباقیةخطواتباتخاذومطالبتھماإلنترنت،عبرالفضاءاتتجنبذلكفيبماوالفتیات،النساءعلىعواقبھوحولفیھاتعملالتي

منالمثال،سبیلعلىالجنسین.بینالفوارقتراعياإلنترنتعلىجدیدةواستجاباتمعاییرخلقعبراإلنترنتعبروالعنفالنساءوكراھیةالجنسي
أخرىأوالسنمنللتأكدأنظمةتطبیقطریقعنأوالصوراستخدامعلىقائمالجنسياالعتداءلموضوعبالبلدخاصةآمنةإبالغآلیاتإنشاءخالل

للتحقق من الھویة.
،56واإلساءةاإلنترنتعبرالعنفعلىالقضاءأومنععلىالعاملینبینالشراكاتوبناءالتنسیقوتعزیزالمعرفةلتبادلووطنیةمحلیةشبكاتإنشاء●

الحقوقوجماعاتاإلنسانحقوقوجماعاتالمدني،والمجتمعاإلعالمووسائلالقانونتطبیقفيوالدولیینواإلقلیمیینالوطنیینالحلفاءذلكفيبما
حولآمنبشكلالبیاناتجمعلتعزیزالنسویةالتكنولوجیامجالفيالفاعلةوالجھاتالباحثاتوكذلكالنسائیة،المدنيالمجتمعومجموعاتالرقمیة

مختلف أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا، الستكشاف طرق لتبادل المعارف وتسھیل المناصرة الجماعیة حول المشكلة.
عبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالتصدياستراتیجیاتحولالمزیدلمعرفةاإلنترنتوسالمةوالتكنولوجیةالرقمیةالنسویةالمنظماتمعالشراكة●

االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفخبراءبینتحالفاتوإنشاءمختلفةومناطقسیاقاتفيالمشكلةحولمعارفوبناءالمعلوماتوتبادلالتكنولوجیا،
وخبراء التكنولوجیا لتعزیز المناصرة والعمل بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.

إجراءاتباتخاذوالمطالبةللتعبیرالرقمیةالمنصاتواستخدامالستعادةوالفتیاتللنساءآمنةاإلنترنتوعبررقمیةمساحاتإلنشاءالتكنولوجیاتسخیر●
والفتیاتللنساءتوفرأنأیًضایمكنھاللعنف،مواقعتكونقداالجتماعيالتواصلوسائلمنصاتأنحینففيوالتمییز.المعاملةوسوءللعنفللتصدي

وسیلة لزیادة الوعي والمطالبة باتخاذ إجراءات للتصدي للعنف المرتكب باستخدام ھذه المنصات.
استخدام األبحاث للدعوة إلى االھتمام وتوفیر الموارد والتأثیر على استجابات السیاسات.●

األفریقي.التنمیةبنك،كینیافياالجتماعيالنوععلىالقائمااللكترونيالعنفلمعالجةاستراتیجیاتتحدیدالفجوات:سدسیاسةموجز)2016(ج.موھورو،56

المرأة على اإلنترنت ومنھا وضع السیاسات المتخصصة وإنشاء الھیئة االستشاریة لسالمة المرأة،فعلى سبیل المثال، خصص فایسبوك موارد لتحسین سالمة55

https://about.fb.com/news/2019/10/inside-feed-womens-safety/

54https://www.cybercivilrights.org/guide-to-legislation/

53https://www.coe.int/en/web/cybercrime/legislation

52http://endcyberabuse.org/

51https://www.apc.org/en/pubs/online-gender-based-violence-submission-association-progressive-communications-united-nations
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للتصديالجماعيللعملأفكارلتولیدوالصحفیاتوالطالباتوالمصمماتوالتقنیاتوالناشطاتالفناناتمثلمتنوعةفئاتبینللجمععملورشاتتنظیم●
لممارسة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.

أمثلة وموارد للمناصرة والجماعیة

وحمایةوالتنمیةاإلنسانوحقوقالسالمأجلمنیعملونالذیناألشخاصودعملتمكینمكرسةالمدنيالمجتمعمنظماتمندولیةشبكةھي57التقدمیةاالتصاالترابطة
البیئة من خالل االستخدام االستراتیجي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. وحقوق المرأة والمشاركة في إنشاء إنترنت نسوي ھي إحدى المجاالت اإلستراتیجیة لرابطة

مشكلةعلىالضوءیسلطالتقدمیةاالتصاالترابطةلشبكةعالمیةتعاونیةحملةمشروعھوTakeBackTheTech(!58(التكنولوجیا!لنسترجعالتقدمیة.االتصاالت
العنف المرتبط بالتكنولوجیا ضد المرأة إلى جانب القیام بأبحاث وإیجاد حلول من أجزاء مختلفة من العالم. تقدم الحملة خرائط توجیھ ومعلومات للسالمة وتوفر وسیلة

التخاذ اإلجراءات وتنفیذ الحمالت:

دلیل الموارد مععلى اإلنترنت ضد الصحفیات وأنتجت مجموعة مواد للمناصرة وأحداث الحمالت، منھا بحًثا عن العنفمنظمة التعاون األمني   في أوروباأجرت
60.فیدیولتحسین سالمة الصحفیات على اإلنترنت وملخصات للوقائع ومقاطع  شاملة لمختلف الجھات الفاعلة59توصیات وإجراءات

المؤسسات اإلعالمیة ونقابات الصحفیین على اتخاذ خطواتتشجیع للصحفیات و 61قضیة التصید عبر اإلنترنتحملة للفت االنتباه إلىاالتحاد الدولي للصحفیینطبق
ملموسة للقضاء على التصید عبر اإلنترنت.

من التي تحمي النساء63مقارًنا حول األطر القانونیةتحلیالً، كما أنتجت62عبر اإلنترنت في خمسة بلدان أفریقیةتجارب النساء والفتیات مع العنفبحًثا عن بولیسيأجرت
العنف عبر اإلنترنت.

علىالقائمالعنفضدالنشاطمنیوًما16الـحملةمنكجزء64اإلنترنتعلىاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفضدحملةتركیافيللمرأةالمتحدةاألممھیئةأطلقت
.2020لعاماالجتماعيالنوع

النوععلىالقائمالعنفمجالفي65  للمناصرةموجًزاوأنتجتبحًثاأوغنداوتشفیرالحماة،وحمایةالرقمیة،بالتكنولوجیااإللمامومبادرةأوغندا،نساءشبكةمنكلأجرت
االجتماعي عبر اإلنترنت في أوغندا واألطر القانونیة القائمة وتدابیر معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر اإلنترنت.

للتصدي66االجتماعيالتواصللمنصاتتوصیاتمعتوجیھخریطةونشربالبشراالتجارفياالجتماعيالتواصلوسائلدورحولبحًثاPolarisمشروعأجرى
لالتجار بالبشر عبر ھذه المنصات

GenderIt67وبودكاستوأخبارمقاالتعلىیحتويومناصرین.وصحفیینوأكادیمییناإلنترنتحقوقونشطاءالجنسیةوالحقوقالمرأةلحقوقفكریةمؤسسة
ومقاطع فیدیو ورسوم كاریكاتوریة ومدونات حول سیاسة وثقافات اإلنترنت من منظور نسوي ومتقاطع، ویمیز األصوات والتعبیرات من إفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة

68مختلفة.منصاتعلىاإلنترنتعبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفبالتصديخاصةمواردویتضمنالشرقیة.أوروبامنوأجزاءالعربیةباللغةالناطقةوالبلدان

اإلجراءات ذات األولویة للوقایة واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في سیاقات الطوارئ

68https://www.genderit.org/sites/default/files/online_violence_-_prevention_reporting_and_remedy_ebook_0.pdf

67https://www.genderit.org/

66

https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2018/08/A-Roadmap-for-Systems-and-Industries-to-Prevent-and-Disrupt-Human-Traff

icking-Social-Media.pdf

65https://wougnet.org/website/publications/publicationsingle/30

64https://fireflies.digital/

63https://ogbv.pollicy.org/legal_analysis.pdf

62https://ogbv.pollicy.org/report.pdf

61https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/online-trolling-you-are-not-alone.html

60https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/369446

59https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/468861

58https://www.takebackthetech.net/

57https://www.apc.org/
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فالمشكلةالطوارئ،بحاالتالمتأثرةالسیاقاتفيلھواالستجابةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللوقایةإجراءاتاتخاذالضروريمن
بشكلالطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفخدماتتحتاجحیاتھن.تھددوقدشدیدةتكونأنقدالناجیاتعلىوالتأثیراتاالزدیادفيآخذة

مجتمعیحتاجاألذى.أوالعنفمنالمزیدلخطرالمعرضاتسیماالللناجیاتالمناسبالوقتفيالمناسبالدعمتقدیملتستطیعالقدراتبناءإلىعاجل
المخاطرمنللتخفیفالسرعةوجھعلىاستراتیجیاتونشرواختبارتطویرإلىأیًضاالطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالتصدي
لممارساتیمكنعملیةأولیةكخطواتالتالیةاألولویةذاتاإلجراءاتاقتراحتمومنعھا.التكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمبالعنفالمرتبطة

سیاقاتفيلھواالستجابةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنعفيللمساعدةاتخاذھااالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفومتخصصات
الطوارئ.

خمس إجراءات لتحسین االستجابات للناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا

إلنشاء خط مساعدة مخصصاستكشاف خیارات الشراكة مع اآلخرینإنشاء ونشر آلیات آمنة للناجیات ومؤیدیھن للحصول على المعلومات والمساعدة..1
أو بوابة رقمیة للناجیات وأسرھن وغیرھن، مثل المعلمات والعامالت في مجال حمایة الطفل للحصول على المعلومات والمساعدة. والتأكد من تضمین
حزم معلومات لألولیاء والمعلمات والعامالت في المساحات المالئمة لألطفال وغیرھن من البالغات اللواتي یتعاملن مع الفتیات والشابات على اإلساءة
القائمة على الصور وغیرھا من اإلساءات الرقمیة لبناء معارف وسلوكیات داعمة ومھارات في حمایة ودعم الفتیات الالتي یعانین من ھذا الشكل من

أشكال العنف.

بناء القدرات لخدمات العنف القائم على النوع االجتماعي لالستجابة للناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا من خالل:.2
تدریب األخصائیات االجتماعیات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا واإللمام بالتكنولوجیا الرقمیة والسالمة واألمن●

التكنولوجیین.
السالمة التكنولوجیة وتأمین األجھزةلتسھیلالقائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا  للناجیات من العنفإتاحة الدعم الفني المتخصص●

والبیانات والحسابات وما إلى ذلك و / أو إبالغ شركات وسائل التواصل االجتماعي. ویمكن القیام بذلك عبر تدریب أخصائیات حاالت العنف القائم
على النوع االجتماعي لیكنن "بطالت التكنولوجیا" أو عامالت أساسیات من أجل الناجیات الالتي یعانین من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر

الدعم الفني. أو عن طریق تحدید طرف ثالث لتقدیم69التكنولوجیا، 
عملیات تقییم السالمة والتخطیطیشمل ھذا ضمان أن تعكسوبروتوكوالت إدارة الحالة.دمج موضوع اإلساءة المتعلقة بالتكنولوجیا في ممارسات●

المناسبة وسیاسات صناعةیملك الطاقم دلیال الستخدام وسائل التواصل االجتماعيلھا أثر العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا وأن 
اإلنترنت للتبلیغ عن المحتوى التمییزي والمسيء والعنیف أو المحتوى الذي یتعارض مع معاییر المجتمع وإزالتھ.

ویجب أنللموظفین والخدمات.لتحسین األمن والحمایة الرقمیةإدراج اإللمام بالتكنولوجیا واألمان عند استخدام التكنولوجیا في السیاسات التنظیمیة●
یشمل ھذا تطویر سیاسات معینة ودمج األمن الرقمي في السیاسات الحالیة مثل مدونة قواعد السلوك.

لتسلیط الضوء على مشكلة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا بینتحدید قنوات للتواصل المباشر مع منصات التواصل االجتماعي.3
السكان المتأثرین بحاالت الطوارئ والسماح باإلبالغ عنھا وتصعید طلبات اإلزالة.

فعلى سبیل المثال یمكنبناء مسارات إحالة وقدرات للخدمات ذات الدور في دعم الناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا..4
البحث عن حلفاء في الشرطة ملتزمون بمعالجة قضیة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في المناطق التي یتم تجریمھ فیھا لیمثلوا

مراكز تواصل للناجیات. والتواصل مع الخدمات التي یمكن أن توفر السالمة للناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا
والمعرضات للمزید من العنف والضرر، تشمل ھذا الخدمات اختصاصیات ذوات خبرة في االستجابة للناجیات المعرضات إلیذاء الذات.

تحدید مقاربات لتوفیر الدعم النفسي واالجتماعي للناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا واختبارھا، مثل محافل دعم األقرن،.5
أخریات عشن نفس تجربة وتلقى الدعم منھن. اعتبار كیفیة بناء ھذا في مساحات افتراضیة آمنةتتمكن النساء والفتیات اللواتي یرغبن بالتواصل معحتى

وكیفیة تطویع التدخالت لالستجابة الحتیاجات مختلف المجموعات من الناجیات، مثل المراھقات والشابات النساء والفتیات ذوات االحتیاجات والنساء
والفتیات المثلیات ومزدوجات المیل الجنسي ومتغیرات النوع االجتماعي وحامالت صفات الجنسین وأحرار الھویة الجنسیة، والنساء والفتیات من

األقلیات العرقیة واإلثنیة والدینیة.

خمس إجراءات لتخفیف العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا ومنعھ

إلىباإلضافةبالتكنولوجیاالمتعلقبالدعمالناجیاتتزویدعلىقادراتوسیكننوالخصوصیةواألمنالتكنولوجیةالسالمةحولموجھاًتدریباًالموظفاتتلكستتلقى69
خدمات إدارة الحاالت الالزمة
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االشتراك مع المنظمات النسویة والحقوق الرقمیة لزیادةتولید الوعي االجتماعي ومناقشة قضیة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا..1
وعي في المجتمع من أجل بناء المعارف حول العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا وتحفیز الحوار المجتمعي حولھ. إشراك المراھقات

والیافعین على وجھ الخصوص وتوفیر السالمة للتحدث عن الوصمة وإلقاء اللوم على الضحیة والحد منھما وتعبئة العمل المجتمعي لمعالجة العنف القائم
على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.

بناء المعارف للنساء والفتیات والمھارات التي تتعلق بالتكنولوجیا والعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا من خالل:.2
آمنة والتعلیم وبرامج حمایةمن خالل برمجة مساحةتوفیر المعلومات للنساء والفتیات حول العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا،●

الطفل ومراجعة المراكز المتصلة باإلنترنت وغیر المتصلة بھا. اعتبر كیفیة التوفیر األمثل للمعلومات المطّوعة لمجموعات معینة، مثل المراھقات
والشابات والنساء والفتیات ذوات االحتیاجات، والنساء والفتیات المثلیات ومزدوجات المیل الجنسي ومتغیرات النوع االجتماعي وحامالت صفات

الجنسین وأحرار الھویة الجنسیة والنساء والفتیات من األقلیات العرقیة واإلثنیة والدینیة واللواتي یتمتعن بمستوى تعلیم منخفض.
اآلمنة الواقعیة واالفتراضیةوالسالمة الرقمیة واألمن من خالل المساحاتتوفیر التدریب للنساء والفتیات في مجال اإللمام بالتكنولوجیا الرقمیة●

لتقلیل الفجوة بین الجنسین في اإللمام بالتكنولوجیا والمھارات والثقة، بما في ذلك الموظفات.

برنامج العنف القائم على النوععلى سبیل المثال، بدمجدمج العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا ضمن تدخالت التصدي الحالیة..3
االجتماعي عبر التكنولوجیا في البرامج التي تسعى إلى خلق معاییر اجتماعیة منصفة بین الجنسین وغیر عنیفة ومحترمة، والعمل مع قطاعي حمایة

الطفل والتعلیم لدمج برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في برامج المھارات الحیاتیة والحیاة الجنسیة والعالقات المحترمة
لألطفال والیافعین.

في مختلفالشراكة مع الحلفاء بما في ذلك حقوق المرأة والحقوق الرقمیة والجھات الفاعلة األخرى التي تعمل حالیا عند تقاطع العنف والتكنولوجیا.4
الخدمات والمنظمات والمھن والقطاعات، بما في ذلك الناشطات والصحفیات والمحامیات لتطویر موارد المناصرة والسیاسات والموجزات حول العنف

ضد النساء والفتیات عبر التكنولوجیا والقیام بالمناصرة الجماعیة التي تستھدف:
الحكومة وصانعي القرار اآلخرین ل:

معالجة الثغرات القانونیة والسیاسیة في التدابیر الوقائیة والعالجیة والحمایة فیما یتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا بطریقة●
تحمي وتعزز حقوق الناجیات وال تنتھك حریة التعبیر، بما في ذلك الحریة الجنسیة، وتضع المساءلة عن جرائم العنف القائم على النوع االجتماعي

عبر التكنولوجیا على الجناة وعلى وسائل التواصل االجتماعي والشركات والمنصات عبر اإلنترنت.
توفیر موارد لتطبیق القانون وللخدمات األخرى لالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.●

وسائل التواصل االجتماعي والشركات والمنصات األخرى عبر اإلنترنت ل:
إعالمھم بكیفیة إلحاق شركاتھم الضرر بالنساء والفتیات خاصة في السیاقات المتأثرة بحاالت الطوارئ.●
طلب القیام بإجراءات لمعالجة المشكلة، بما في ذلك االستماع إلى النساء والفتیات وتوفیر الموارد لتمویل الحلول وتحدید الحلول التي یمكن تنفیذھا●

لمعالجة المشكلة، وتصمیم سیاسات مناسبة لمعاییر المجتمع لتعكس واقع النساء والفتیات حیثما كان ذلك ممكنا.

المناصرة ضمن النظام اإلنساني عبر المجموعات والھیاكل ذات الصلة مع الجھات المانحة لضمان:.5
توجیھ االنتباه والتركیز إلى الوقایة من اإلساءة المتعلقة بالتكنولوجیا واالستغالل واالستجابة لھما أینما وقعا.●
قیام الوكاالت والقطاعات بخطوات للتخفیف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا واالستجابة بطریقة مناسبة عند وجود●

إبالغ، حتى فیما یتعلق بموظفیھم.

مكتب المساعدة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي
بمثابةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسؤولیةبمحورالمساعدةمكتبیعُد

الجھاتإلھامإلىتھدفوالتينوعھامنفریدةوتقنیةبحثیةاستشاریةخدمة
والتخفیفوالفتیاتالنساءضدالعنفمنعفيللمساعدةودعمھااإلنسانیةالفاعلة

المعنيالمساعدةمكتبویدیرالطوارئ.حاالتفيلھواالستجابةحدتھمن
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االجتماعيالتنمیةمكتبیدیرهالذي،االجتماعيالنوععلىالقائمبالعنف
Socialالمباشر( Development Direct(خبراءكبارمنعالمیةقائمة

أھبةعلىھموالذینمسؤولیةمحورعلىالقائموالعنفاالجتماعيالنوع
الخطوطفياإلنسانيالعملمجالفيفاعلةجھةتوجیھفيللمساعدةاالستعداد
المخاطر،وتخفیفاالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمنالوقایةأنواألمامیة،
وأفضلالدولیة،التوجیھیةوالمبادئالمعاییرمعیتماشىبمااالستجابةوتدابیر

مكتبمنشوراتفيعنھاالمعبرواآلراءالنظروجھاتوإنالممارسات.
بالضرورةتعكسالاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسؤولیةلمحورالمساعدة

والاالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفعنالمسؤولیةمحورأعضاءجمیعآراء
التنمیةمكتبقائمةفيالمباشرةاالجتماعیةالتنمیةمجالفيالخبراءجمیع

).SDDirect(المباشرالجتماعیةا
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