
سلسلة التعلّم حول العنف القائم على النوع االجتماعي
عبر التكنولوجیا

الموجز التعلیمي الثالث: اآلثار المترتبة عن العنف القائم على النوع االجتماعي
عبر التكنولوجیا واإلجراءات التي ینبغي أن تتخذھا

الوكاالت اإلنسانیة والجھات المانحة والصناعات الرقمیة

مقدمة

ذلك،ومعالجنسین،بینوالمساواةالمرأةتمكینتعزیزفيمحتملةفعالیةذاتأدواتواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیامنوغیرھاالرقمیةالتكنولوجیاتعد
أشكالمنكشكلومعتبرةسریعةبصفةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفیظھرالعنف.معوالفتیاتالنساءتجاربمنالتكنولوجیاتغّیر
ھناكاألخرى.اإلنسانیةالطوارئوحاالتوالكوارثبالنزاعاتالمتأثرةالسیاقاتفيذلكفيبماالعالم،مستوىعلىاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف
اللكن،اإلنسانّیة.السیاقاتفيلھواالستجابةحّدتھمنوالتخفیفالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللوقایةإجراءاتالّتخاذملّحةحاجة
حاالتمنوالمتضررةالھشةالبیئاتفيمعالجتھفيالفعالةاألسالیبعنأوالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفعنالقلیلسوىُیعرف

الطوارئ،حاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفللتصديالمبذولةاألوسعالجھودظلفيلھاواالستجابةالمستجدةالظاھرةلھذهوللتصديالطوارئ.
لھللتصديفعالةوقدراتاستراتیجیاتیطّوروأنالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفموضوعالناشطالمجتمعیفھمأنالضروريمن

والتخفیف من حدتھ واالستجابة للناجیات منھ.

الحالیةاالستراتیجیاتعلىالضوءتسلیط)2التكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفحولأساسیةمعارفبناء)1إلى:ھذهالتعلمسلسلةتھدف
)3الھشة،والسیاقاتالطوارئحاالتفيالستخدامھاتكییفھایمكنوالتيلھواالستجابةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللوقایة
وتجاربأبحاثعلىالسلسلةھذهفيالمعلوماتتستندالمشكلة.معالجةلبدءالمصلحةأصحابمختلفیتخذھاأنیجبوالتيأولویةذاتإجراءاتاقتراح

مستوىعلىمتنوعةسیاقاتفيیعملنوناشطةوممارسةباحثة25معأُجریتومقابالتالرسمیةغیروكذلكمنشورةلمؤلفاتمراجعةمن1تطبیقیة،
الرقمیةوالحقوقالمرأةحقوقمجالفيوناشطاتاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيأخصائیاتالمقابلةمعھنأجریتاللواتيبینومن2العالم.

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

توصیاتویقّدمالتكنولوجیا.عبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفنطاقااألوسعاآلثاربعضإلى3التعلیمّیةالسلسلةھذهمنالثالثالتعلیميالموجزیتطّرق

أنواع مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا ونسبة انتشارھا وكیفیة تجلّیھا في سیاقات حاالت الطوارئ،المشكلة عبر النظر فيیطرح الموجز التعلیمي األول 3
الموجز التعلیمي الثاني الضوء على االستراتیجیات واإلجراءات الالزمة لالستجابة لھ. وُیسلّطباإلضافة إلى تأثیرھا على النساء والفتیات،

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.

Community(الخبراتمشاركةمجموعةمعالمساعدةمكتباشتركوالمصادر،األدبیةالمؤلفاتبمراجعةالقیامجانبإلى1 of Practice(النوععلىالقائمالعنفمسؤولیةلمحور
االجتماعي إلجراء دراسة حول العنف القائم على 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 مجموعة مشاركة الخبرات للمشاركة في مقابلة لتبادل معارفھن وخبراتھن ومھاراتھن في معالجة العنف القائم على النوع
االجتماعي عبر التكنولوجیا.

1



منللوقایةاتخاذھایجبالتياألولویةذاتاإلجراءاتبشأنالرقمیةوالصناعاتالمانحةوالجھاتاإلنسانیةالوكاالتفیھمبماالرئیسین،المصلحةألصحاب
العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لھ.

آثار العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا على حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین
فيالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفیحدث،التكنولوجیاعبرااالجتماعيالنوععلىالقائمالعنففھم1التعلیميالموجزبّینھكما

عنوالناتجةوالفتیاتالنساءتواجھھاالتيوالمخاطرالضعفنقاطلزیادةنظًراالطارئة،غیراألوضاعمنأعلىأومماثلةبمعدالتاإلنسانّیةالسیاقات
الجنسيالتحرشالرتكاببكثرةُتستعملواالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجیاالرقمّیةالتكنولوجیابأّنالتقاریروأفادتوالنزوح.والكوارثالنزاعات
مناإلنسانيالمجالفيالعاملینوجودالقلقیثیرومما4اإلنسانیة.السیاقاتفيوالفتیاتبالنساءواالتجارالحمیمالشریكعنفوفيواالستغاللواالعتداء

بین المبلّغ عنھم في ھذه الجرائم.

واجتماعیةوعقلیةجسدیةأضراراتشملالناجیات،علىوخطیرةاألمدوطویلةعمیقةآثارالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفیكونأنیمكن
وجرائمالعنفتحدیدتممدّمرا.اآلخرینفعلرّدیكونقدكمااالنتحار،إلىتصلوقدالذاتوإیذاءشدیدةنفسیةضغوطإلىتؤديالمدىوطویلةقصیرة
فيخدماتتوّفرإلىالحاجةالسلبیةاآلثارھذهوتؤكدسیاقات.عدةفيالجنسيوالتحرشالصوراستخدامعلىالقائمالجنسيلالعتداءمباشرةكنتیجةالشرف
التكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفآثارتتجاوزذلك،ومعللناجیات.بفعالیةلالستجابةالطارئةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفسیاقات

منالتخفیفعلىوقدرتھناالجتماعيالنوععلىالقائمللعنفالتصّديوبرامجالمھنیاتإمكانّیاتكذلكوتتجاوزبالناجیات،تلحقالتيالجسیمةاألضرار
حّدتھ والوقایة منھ في السیاقات اإلنسانیة.

العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا ھو انتھاك لحقوق اإلنسان المتعلّقة بالمرأة

الجسدیةوالسالمةالصحةفيالحقذلكفيبمابالمرأةالمتعلّقةاإلنسانلحقوقأساسيانتھاكھوالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفإن
1رقمالصندوقالىأنظريالبیانات.وحمایةالخصوصیةفيوالحقالمعلوماتإلىوالوصولالتعبیرحریةفيوالحقالعنفمنمأمنفيالعیشفيوالحق

االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفإلىالنزاعأطرافلجأإذاالنزاعات،منالمتضررةالبیئاتوفيبھ.المعمولاإلنسانحقوققانونموجزعلىلالطالع
یبحثوالذيوحمایتھوالتعبیرالرأيحریةفيالحقتعزیزحولخاصمقررتقریرفيجاءالدولي.اإلنسانيالقانوناألخیرھذاینتھكقدالتكنولوجیا،عبر
5اإلنترنت.علىأیضااإلنترنتخارجاألشخاصبھایتمّتعالتيالحقوقحمایةیجبأنھاإلنترنت،علىبھاوالتمّتعوحمایتھااإلنسانحقوقتعزیزفي

القانونمصادرمنوغیرھاوالمعاییروالقواعدوالدولیةاإلقلیمیةوالمعاھداتالوطنیةالقوانینخاللمنوضمانھاوتعزیزھااإلنسانحقوقعنالتعبیریتم
علىالقائمبالعنفیتعلقفیماوضمانھاوحمایتھابالمرأةالمتعلّقةاإلنسانحقوقتعزیزمسؤولیةالمسؤولةالجھاتمنوغیرھاالدولعاتقعلىوتقعالدولي،
الوطنیة.القوانینفيالدوليالقانونإدماجخاللمنذلكفيبمااإلنسان،لحقوقالدوليالقانونذلكعلىینّصكماالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوع

أطرفیھاتوجدالالتياألماكنفيسیماالاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنوالفتیاتالنساءلحمایةأخرىتدابیرتنفیذمسؤولیةأیًضاالدولوتتحمل
دعممسؤولیاتالدولیةالفاعلةللجھاتیكونقداإلنسانیة،السیاقاتفيالتكنولوجیا.عبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأفعالفیھاُتجّرموالكافیةقانونیة
المقررأّكدكماذلك،منواألھمالتكنولوجیا.باستخدامارتكابھاعندذلكفيبمااالجتماعي،النوععلىالقائمبالعنفیتعلقفیمابالمرأةالمتعلّقةاإلنسانحقوق
المتعلّقةاإلنسانحقوقحمایةمسؤولیاتتتحملوخدماتھااإلنترنتمنصاتفیھابماالخاصالقطاعفيالفاعلةالجھاتأّنالمرأةضدبالعنفالمعنيالخاص

6بالمرأة فیما یتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.

7اإلنترنتعبروالفتیاتالنساءضّدالعنفعلىینطبقالذياإلنسانلحقوقالدوليالقانون.1الصندوق

الحق في العیش بمنأى عن العنف القائم على النوع االجتماعي
تحدد الصكوك الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان التزامات الدول بمكافحة جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، بما في ذلك العنف عبر اإلنترنت ضد المرأة وحمایة حقوقھا
اإلنسانیة، بما في ذلك حق كل امرأة في العیش بمنأى عن العنف. إن أھم اتفاقیات حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة، والتي تشمل اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز

ضد المرأة وإعالن القضاء على العنف ضد المرأة وإعالن ومنھاج عمل بكین، تسبق تطور اإلنترنت وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتسبق بالتالي أشكال العنف ضد
المرأة عبر اإلنترنت. قامت اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بتحلیل تدریجي التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وتناولت العنف ضد

المرأة عبر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عدة توصیات عامة ومالحظات ختامیة.

ص.اإلنسان،حقوقمنظورمنوالفتیاتالنساءضداإلنترنتعبرالعنفعلىوعواقبھوأسبابھالمرأةضدالعنفبمسألةالمعنيالخاصالمقررتقریر،A/HRC/38/47منمقتطف7
11-13.

6A/HRC/38/47,حقوقمنظورمناإلنترنتعبروالفتیاتالنساءضدالعنفعلىوعواقبھوأسبابھالمرأةضدبالعنفالمعنيالخاصالمقررتقریر
https://digitallibrary.un.org/record/1641160?ln=en#record-files-collapse-headerاإلنسان:

undocs.org/en/A/HRC/RES/20/8على:المتوفر،A/HRC/RES/20/8راجعيالتقدمیة.االتصاالترابطة5

)2018(سیمونوفیتش)؛2020(دن4
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الحق في حریة التعبیر والوصول إلى المعلومات
حریة التعبیر، المنصوص علیھا في المادة التاسعة عشر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة التاسعة عشر من المیثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،

والذي تضمن حق كل فرد في "حریة الرأي دون تدخل وفي التماس المعلومات واألفكار وتلقیھا ونقلھا من خالل أي وسائل وبغض النظر عن الحدود، سواء شفھًیا أو
كتابًیا أو طباعًة أو في شكل فني أو من خالل أي وسائل أخرى یختارھا"، ُتماَرس الیوم في الفضاء الرقمي باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واإلنترنت، بما في

ذلك الحق في البحث عن المعلومات وتلقیھا ونقلھا بحریة على اإلنترنت دون رقابة أو تدخل آخر. ویشمل الوصول إلى المعلومات الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات
واالتصاالت، والتي غالًبا ما تتمیز بعدم المساواة بین الجنسین أو الفجوة الرقمیة بین الجنسین، أي التمییز القائم على النوع االجتماعي ضد المرأة فیما یتعلق بوصولھا إلى
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا؛ مما یعیق تمتع المرأة الكامل بحقوق اإلنسان الخاصة بھا. ُیعد وصول المرأة إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت جزًءا

من حقھا في حریة التعبیر، وھو ضروري إلعمال حقوق اإلنسان األساسیة األخرى، مثل حق المشاركة في صناعة القرار السیاسي وعدم التمییز.

الحق في الخصوصیة وحمایة البیانات
إن العدید من أشكال العنف عبر اإلنترنت ھي في حد ذاتھا أعمال عنف على أساس النوع االجتماعي، وتنتھك حقوق النساء والفتیات في الخصوصیة، وُیعد نشر أو النشر
عبر اإلنترنت للصور الحمیمة على سبیل المثال دون الحصول على موافقة أو الصور التي تم تعدیلھا باستخدام برنامج الفوتوشوب لجعلھا ذات طبیعة جنسیة أو التي تم
إنشاؤھا إلھانة أو لفضح أو لوصم المرأة، انتھاًكا لحق المرأة في الكرامة وعیش حیاة خالیة من العنف. سلط تقریر حول الحق في الخصوصیة، والذي صدر مؤخًرا من
طرف المقرر الخاص، الضوء حول ضرورة تدارس العنف السیبراني ضد الفئات األكثر ضعًفا، بما في ذلك العنف األسري الذي یتم بواسطة األجھزة الرقمیة والمخاطر

).HRC/A/37/62(الخوارزمیاتفياألخرىوالتحیزاتاالجتماعيبالنوعالمتعلقةوالتحیزاتالصغاراألطفالخصوصیةتھددالتي

قد تمثل ممارسات العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا استغالال جنسیا واعتداء جنسیا

األمیننشرةفيعلیھالمنصوصالنحوعلىجنسیاًواعتداًءجنسیاًاستغالًالالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععليالقائمالعنفممارساتبعضتشكلقد
والشركاءوالمتعاقدینوموظفیھاالمتحدةاألمموكاالتجمیععلىتنطبقالتي8الجنسیینواالعتداءاالستغاللمنللحمایةالخاصةالتدابیربشأنالعام

واألمنوالمالالسمعةعلىخطرایشكلفإنھوعائالتھن،للناجیاتالجنسيواالعتداءالجنسياالستغاللیسببھاالتياألضرارإلىوباإلضافةالمنفذین.
للوكاالت اإلنسانیة.

اشتباھاأومعرفتھاعنداإلجراءاتواتخاذالجنسيواالعتداءالجنسياالستغاللمنالمتضرراتحمایةمسؤولیاتواإلنمائیةاإلنسانیةالفاعلةالجھاتتتحمل
األممموظفویرتكبھالذيالجنسيواالعتداءالجنسياالستغاللعلىالقضاءبشأن)IASC(الوكاالتبینالمشتركةالدائمةاللجنةالتزامبیانحادث.وقوعفي

لحقوقخطیًراانتھاًكاباعتبارهالجنسيواالعتداءالجنسياالستغاللعلىالضوءیسلطا201510فيالالحقوالبیان9)2006(المتحدةاألمموغیرالمتحدة
اإلنسان، ویذكر بوضوح أن لدى جمیع المنظمات اإلنسانیة مسؤولیة أساسیة التخاذ إجراءات بشأن االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي.

العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا یقوم بإسكات أصوات النساء وتقلیل وجودھن ومشاركتھن عبر اإلنترنت

المشاركةمنمباشربشكلالمستھدفاتتنسحبمافغالًبااإلنترنت،عبرومشاركتھنوسلوكھنوالفتیاتالنساءتفاعلفياإلنترنتعبرالعنفتجاربتؤثر
سلوكھنیعدلنماعادًةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفیشاھدنالالئياألخریاتوالفتیاتوالنساءوالخدمات،والمنصاتاإلنترنتعبر
والترھیببالتھدیداتاستھدافھنمنمخاوفھنبسببالرقمیةوالخدماتالمساحاتمنوینسحبنینشرن،ماعلىالرقابةویفرضنویقیدناإلنترنتعلى

ینھینأوویقللنالذاتیةالرقابة"یمارسنوالفتیاتالنساءفإنالتكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوععليالقائمللعنفكنتیجةاإلنترنت.عبرواالعتداءوالمطاردة
القیادیةاألدوارتوليعنالنساءویثنياألبویة،الجندریةاألدواراإلسكاتلھذاالمنھجيالتأثیرویعزز...القیادیةواألدوارالرقمیةالمساحاتفيمشاركتھن

فياإلنترنتعبرالعنفعن)Glitch(قلتششركةأجرتھالذيالبحثیشرح11اإلنترنت".علىاإلنسانوحقوقبالمساواةالمرتبطالمحتوىمنویقلل
السوداءالبشرةذواتعلىسیماالاإلنترنت،عبرلالنتھاكاتالصامتالتأثیراإلنسانحقوقوناشطاتالمدنيالمجتمعمنظماتوثقتكیفالمتحدةالمملكة

وقتقضاءذكرنقدلألقلیاتوالمنتمیاتالسوداءالبشرةذواتمن٪48والبیضاءالبشرةذواتالمستجیبیاتمن٪41أنالبحثھذاوجدحیثواألقلیات،
قداللواتيدولثمانيفيالنساءمن76%أنإلىالدولیةالعفومنظمةأجرتھاالتياألبحاثوتوصلت12عبره.اإلساءةمواجھةبعداإلنترنتعلىأقل

13.لذلكنتیجةاالجتماعيالتواصللمنصاتاستخدامھنطریقةعلىتغییراتأجرینقداالجتماعيالتواصلوسائلعبرالتحرشأوالمعاملةلسوءتعرضن

14التواصل.علىوالقدرةالمعلوماتإلىوالوصولوالتعبیروالمشاركةوالفتیاتللنساءواالجتماعیةالسیاسیةالمشاركةعلىومھمةواضحةآثاركلھلھذا

وعنداإلنترنتعبرواألمنواألمانبالخصوصیةالمتعلقةالنساءمخاوفإلىجزئًیاالجنسینبینالتكنولوجیا"استخدام"فيالفجوةازدیادیعودالواقع،وفي

Troll-Busters.comللمرأةالدولیةاإلعالمیةالمؤسسةوتقاریرھن،الصحفیاتعلىتأثیرھاوالتحرش:التھجم)2019(م.فریر،14 :
https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/09/Attacks-and-Harassment.pdf

/https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1:السامتویتر)2018(الدولیةالعفومنظمة13

اإلنترنت:عبراإلساءةووباء19كوفید-التموج:تأثیر)2020(المرأةضدالعنفإنھاءوتحالفالمتحدةالمملكة)Glitch(غلتش12
https://glitchcharity.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/Glitch-The-Ripple-Effect-Report-COVID-19-online-abuse.pdf

)2020(دن11

10https://psea.interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/2020-06/principals_statement_on_psea_2015.pdf

9https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/63377.pdf

8ST/SGB/2003/13: https://undocs.org/ST/SGB/2003/13
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15واالتصاالت.المعلوماتتكنولوجیااستخدام

والبرامجالخدماتذلكفيبماسریع،بشكلالمتضررینللسكانللخدماتحیوًیاورابًطاللمعلوماتحیوًیامصدًرااإلنترنتأصبحتاإلنسانیة،السیاقاتفي
بسبباإلنترنتعبرالمشاركةتجنبنأووالفتیاتالنساءقللتوإذوالمساءلة،للتواصلمھمةأداةأیًضاواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاوتعداإلنسانیة.

قدرتھنأمامحاجًزایمثلأنھكماالحیویة.والخدماتوالمواردالمعلوماتإلىوصولھنمنھذاسیقللالتكنولوجیا،عبراالجتماعيالنوعالقائمعلىالعنف
فيحقوقھن.توفیرعنالمسؤولةاألخرىوالجھاتاإلنسانیةالوكاالتمساءلةوكذلكوظروفھن،احتیاجاتھنحولاإلنسانیةالجھاتمعالتواصلعلى

النوععلىالقائمالعنفیكونأنالمرجحمنالتقنیات،منغیرھاأوالمحمولةالھواتفإلىالوصولبإمكانیةوالفتیاتالنساءفیھاتتمتعالالتياألماكن
االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنحمایتھنإلىعائالتھنتسعىحیثالتكنولوجیا،إلىالوصولأمامإضافيحاجزبمثابةالتكنولوجیاعبراالجتماعي

عبر اإلنترنت، وبالتالي زیادة ترسیخ الفجوة الرقمیة بین الجنسین.

العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا كعائق أمام التنمیة المستدامة والمساواة بین الجنسین

الفجوةوسدالبشريالتقدملتسریعمعتبرةإمكانیاتالعالميوالترابطواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیالدىبأن2030لعامالمستدامةالتنمیةخطةتقر
القضاءخاللمنوالفتیاتالنساءجمیعوتمكینالجنسینبینالمساواةتحقیقعلى5رقمالمستدامةالتنمیةھدفویركزالمعرفة.مجتمعاتوتطویرالرقمیة
ذلكعلىعالوة).9.5(الھدفالمرأةتمكینلتعزیزالتمكینیةالتكنولوجیااستخداموتعزیز)2.5(الھدفوالفتیاتالنساءجمیعضدالعنفأشكالجمیععلى
التكلفةومیسورعالميوصولتوفیرإلىالسعيمعكبیر،بشكلواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاإلىالوصولزیادةعلىالدولتعملأنھو9الھدففإن
االقتصاديالتمكینأمامعقبةیمثلالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنففإنذلك،ومع.2020عامبحلولنمواًالبلدانأقلفياإلنترنتإلى

منالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفیزیدقدكماالجنسین.بینوالمساواةالمستدامةللتنمیةعقبةوبالتاليللمرأة،والسیاسيواالجتماعي
التعلیمعلىالحصولعلىبالقدرةبتساٍووالفتیاتالنساءلتزویدضروریاأمراالتكنولوجیاستكونالمساواة.وعدماالجتماعيالنوععلىالقائمالتمییزترسیخ

اكتسبالذيالزمنفيضاًراأمًرااإلنترنتعلىالتواجدعدم”ُیعدواالقتصادي؛السیاسيالقرارصنععملیاتفيوالتمثیلالالئقوالعملالصحیةوالرعایة
الدیمقراطیة،الحقوقوممارسةالمعلوماتإلىوالوصولعلیھاوالحفاظوظیفةعلىالحصولفي،19كوفید-جائحةخاللخاصةأكبر،دوراًاإلنترنتفیھ

16التجاریة.“المعامالتوإجراءالتعلیمعلىوالحصولصوتوامتالك

األعمال ذات األولویة للوقایة من واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في السیاق اإلنساني
لھواالستجابةالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللوقایةالمصلحةأصحابمختلفأمامواضحةومسائالتوالتزاماتمسؤولیاتھناك
علىالرقمیةوالصناعاتالمانحةوالجھاتاإلنسانیةالوكاالتلتشجیعأدناهاألولویةذاتاألعمالتقدیمیتموالنزوح.والكوارثبالنزاعالمتأثرةالسیاقاتفي

النوععلىالقائمبالعنفیتعلقفیماالطوارئبحاالتالمتأثراتوالفتیاتالنساءوحقوقوالحمایةالسالمةتعزیزتجاهبالتزاماتھاللوفاءخطواتاتخاذ
االجتماعي عبر التكنولوجیا.

األعمال ذات األولویة التي ینبغي أن تتخذھا الوكاالت اإلنسانیة

على النوعواستشر أخصائیات العنف القائمفي وضع متأثر بحالة طوارئ،عبر التكنولوجیاافترض وجود العنف القائم على النوع االجتماعي.1
للتعرف على طبیعتھ ونطاقھ وآثاره.االجتماعي

ادمج مجال العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في سیاسات الحمایة من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي وسیاسات الصون وتدریب.2
لالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي عبر التكنولوجیا، بما في ذلك من خالل إنشاء آلیات إبالغواتخاذ خطوات استباقیة للوقایة من واالستجابةالموظفین

آمنة.

واضحة لالستجابة إذا كان اختبر أووالتأكد من وجود مبادئ توجیھیةالتشغیلدمج السالمة واألمان الرقمي مع الموارد البشریة وسیاسات وبروتوكوالت.3
ارتكب الموظفون العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.

لتحدید كیفیة:التعاون مع أخصائیات العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ.4
الدمج اآلمن لمؤشرات العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في تقییمات االحتیاجات اإلنسانیة وخطط االستجابة القطاعیة؛●
تحدید وتخفیف مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في البرامج والخدمات اإلنسانیة؛●

ص.،البلدانمتعددة:دراسةآسیا:فيالمرأةضداإلنترنتعلىالعنف)2020(للمرأةالمتحدةاألممھیئة16
50:https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/12/ap-ict-vawg-report-7dec20.pdf?la

=en&vs=4251

االتحادطرفمنالرقمیةللتنمیةالعریضالنطاقلجنةاطالقتموقدالعالم،أنحاءجمیعفيلالستیقاظدعوة:والفتیاتالنساءضدالسیبرانيالعنف)2015(المتحدةلألممالعریضالنطاق15
الدولي لالتصاالت.
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إنشاء أنظمة للرصد واإلبالغ عن العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.●

أجل:مناألخرىواآللیاتالمجموعاتخاللمناإلنسانیةالھیكلیةداخلالمناصرة.5
لفت االنتباه وزیادة االلتزام بقضیة العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا كقضیة تتعلق بالحمایة وحقوق اإلنسان؛●
توجیھ الموارد نحو الوقایة من واالستجابة لإلساءة واالستغالل المتصلین بالتكنولوجیا في حاالت الطوارئ؛●
تشجیع الوكاالت والقطاعات اإلنسانیة على اتخاذ خطوات استباقیة للتخفیف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا●

واالستجابة بشكل مناسب عند تلقي التقاریر، بما في ذلك التقاریر المتعلقة بموظفیھا.

خمس إجراءات ذات أولویة للجھات المانحة

:ما یليتوفیر موارد ودعم لتطویر واختبار وتجربة.1
أدوات إلجراء البحوث والتقییمات بشكل آمن بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في حاالت الطوارئ.●
فيالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفإلدماجاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفوخدماتلبرامجواألدواتالتوجیھات●

بروتوكوالت وممارسات إدارة الحالة؛
القائمللعنفآمنبشكلللتصدياإلحالةوشبكاتوالخدماتاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمجالفيالعامالتلدعمالقدراتبناءاستراتیجیات●

على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا في األوضاع اإلنسانیة.

معبالشراكةالمناصرةمواردوتطویرواألحداثالمنتدیاتلعقدواإلقلیميالوطنيالصعیدینعلىالمرأةحقوقمجالفيالفاعلةللجھاتالمواردتوفیر.2
االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالوقایةحولوالمواردوالتعلموالمعلوماتالخبراتلتبادلشبكاتتطویرفيالدعماآلخرین.المصلحةأصحاب

عبر التكنولوجیا واالستجابة لھ في السیاقات اإلنسانیة.

سالمةتعززالتيالمبادراتتمویلخاللمنالرقمیةالخدماتوتقدیمالرقمیةالھویاتظھورمثل،اإلنسانيالعملفيالتكنولوجیةالتطوراتفيالتأثیر.3
النساء وتمكینھن.

وحقوقوأمنلسالمةاإلنسانيالنظامعبروالمناصرةاإلنسانیة،السیاقاتفيوحمایتھاالرقمیةالبیاناتخصوصیةحولالعالمیةالمناقشاتفيالنخراطا.4
علىالرقمیة.والتقنیاتبالبیاناتالمتعلقةوالمعاییراإلرشاداتفيتناولھالیتمعامة،والفتیاتوالنساءاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالناجیات

التيالسیاقاتفيبالبرنامجالخاصةواألدواتاإلرشاداتإعدادعنداالعتباربعینوالفتیاتللنساءالرقمياألمانأخذمنالتأكدخاللمنالمثال،سبیل
یتم فیھا نشر أنظمة الھویة البیومتریة.

القطاعفيالفاعلةالجھاتذلكفيبما،والتكنولوجیا،الرقمیةوالحقوق،االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمناھضةمجتمعاتبیناالجتماعاتعقددعم.5
المبادئولتحدیدالتكنولوجیاعبراالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفبشأنوالتعلمالمعلوماتتبادللتعزیزواإلقلیمي؛العالميالمستویینعلىالخاص

والمعاییر المشتركة لتوجیھ إدماج واستخدام التكنولوجیا بطریقة أخالقیة وآمنة في السیاقات اإلنسانیة.

خمس إجراءات ذات أولویة للصناعات الرقمیة والصناعات عبر اإلنترنت

األوضاع المتأثرة بحاالت الطوارئ ابتداء من مرحلة التصمیم، والمساھمة في تطویر التطبیقاتفيوالسالمةدعم اإلدماج الرقمي للنساء والفتیات.1
والحلول التقنیة األخرى لرصد سالمة النساء والفتیات وحمایتھن على اإلنترنت وعند استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

التعرف على كیفیة استخدام التقنیات الرقمیة وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بغیة ارتكاب أعمال العنف وإساءة معاملة النساء والفتیات في السیاقات.2
إلى ممثلي النساء والفتیات والمنظمات في السیاقات المتأثرة بحاالت الطوارئ اإلنسانیة،ابتكار طرق لالستماعالمتأثرة بحاالت الطوارئ اإلنسانیة.

وكذلك إلى الجھات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني.

الوعي والتعلیم والدعم العملي والتقنيبالموارد لدعمھا في زیادةاإلنسانیةتزوید منظمات حقوق المرأة العاملة في السیاقات المتأثرة بحاالت الطوارئ.3
والتدریب على المھارات للنساء والفتیات.
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إنشاء آلیات سریة وآمنة وشفافة لإلبالغ عن العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا وتوظیف موظفات متخصصات لتلقي الشكاوى المتعلقة.4
بحاالت الطوارئ اإلنسانیة لضمان قدرة العامالت على تقییم التقاریر وطلبات اإلزالةفي البلدان المتأثرةبھذا العنف من طرف المنظمات واألفراد

باللغات المحلیة بشكل مناسب بناًء على السیاق الثقافي المحلي.

للتحرش بالنساء والفتیاتلمنعھم من استخدام منصاتك الرقمیةاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي العنف القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجیا.5
واالعتداء علیھن. كن استباقًیا وأنشئ آلیات یسھل الوصول إلیھا لتصعید التقاریر عن التحرش وسوء المعاملة والعنف، ال سیما فیما یتعلق باالعتداء

الجنسي القائم على استخدام الصور وفي السیاقات المتأثرة بحاالت الطوارئ والسیاقات الھشة.

مكتب المساعدة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي
مكتب المساعدة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي ھو خدمة

بحثیة واستشارات فنیة فریدة تھدف إلى إلھام ودعم الجھات الفاعلة اإلنسانیة
للمساعدة في منع العنف ضد النساء والفتیات في حاالت الطوارئ والتخفیف من

المباشرة، ویعمل بمكتبوتدیره منظمة التنمیة االجتماعیة.حدتھ واالستجابة لھ
المساعدة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي قائمة عالمیة من

كبار الخبیرات المختصات بالنوع االجتماعي والعنف القائم على النوع
االجتماعي وھنَّ على أھبة االستعداد للمساعدة في توجیھ الجھات الفاعلة
اإلنسانیة في الخطوط األمامیة بشأن الوقایة من العنف القائم على النوع

االجتماعي وتخفیف مخاطره وتدابیر االستجابة بما یتماشى مع المعاییر الدولیة
اآلراء المعبر عنھاووجھات النظر أو.والمبادئ التوجیھیة وأفضل الممارسات

في منشورات مكتب المساعدة لمحور مسؤولیة العنف القائم على النوع
االجتماعي ال تعكس بالضرورة آراء جمیع عضوات محور المسؤولیة عن

العنف القائم على النوع االجتماعي، وال جمیع الخبیرات في قائمة مكتب
.المساعدة لمنظمة التنمیة االجتماعیة المباشرة
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