
عملي للصحفیین ووسائل اإلعالمدلیل مرجعيورقة نصائح بشأن اإلبالغ عن العنف الرقمي:

.2021الثاني/نوفمبرتشرین25التاریخ:

علىواألفرادالشریرةوالجماعاتالدولوترتكبھجدیدة،تكنولوجیاتظھورظلفيالتغیردائموھوسریعةبوتیرةالرقميالعنفینتشر
حتىعاجزةتزالالوالسیاساتفالقوانینالعقاب.منالنسبياإلفالتمعفیھ،الضالعینھویةعنُیكَشفأندونُیرتَكبوقدسواء.حدِّ

تقدماآلن.بدورھالالضطالعالحكوماتعلىویضغطالرقميبالعنفالعامالوعيُیزیدأنشأنھمنالسلیماإلبالغولكنردعھ.عناآلن
ھذه الصحیفة دلیالً سریعاً للصحفیین یشمل عالم العنف على اإلنترنت اآلخذ في التطور.

ما الذي ُیقَصد بالعنف الرقمي؟

ر تكنولوجیاً.ثمة عدة مصطلحات لھذا النوع من اإلساءة، لكن التعریف األشمل ھو ف على النحو التالي:وھوالعنف الجنساني المیسَّ ُیعرَّ
وُیرتَكبالجنسانیةوالمعاییراالجتماعيالنوعفيالمساواةعدمإلىویعودأكثرأوفردیرتكبھالعنفأعمالمنعملأي

شخصضدالرقمیة،اإلعالموسائلأوواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاتباستخدامكلیاًأوجزئیاًوُیضخمویتفاقموُیساعد
على أساس نوعھ االجتماعي.

الشخصیةالمعلوماتعنوالكشفالكراھیةعلىالتحریضوخطاباإلنترنتعلىالتحرشمنبدءاًاإلساءة،منمتعددةأشكالویشمل
واالستغاللواالبتزازجنسانیاًالمضللةالمعلوماتإلىالصورعلىالقائمةواإلساءةاإللكترونيوالتحرش)doxxing(الضرربقصد
قبلمنإجراءاتاتخاذیلزمبالتاليالحكومیة،الفاعلةوالجھاتاألفرادبھیضطلععملكونھمنوانطالقاًاألطفال.معاملةإساءةومواد

القادة لتنفیذ السیاسات الرامیة إلى إنھاء العنف الرقمي، والوقف الكامل لھ. [الرابط إلى الورقة البیضاء]

ما ھي تكالیف العنف الرقمي؟

اإلناثوقتلبلوالجنسيالبدنيواالعتداءالشوارعفيالتحرشمثلفعلي،عنفعنھینجموقدونفسیة،خطیرةعواقبالرقميللعنف
الرقميالعنفمرتكبوینجحوقد.القیادیةأدوارھموالمھنیةوسمعتھموظائفھمالرقميالعنفمنالناجونفقدأنحدثوقدواالغتیاالت.

ذلك،حدوثوحالمبتغاھم.تحقیقفيالسیاسیةوالحیاةالعامالمجالفيالمشاركةمن-النساءوغالباً-األفرادإقصاءإلىیسعونالذین
ُض المساواة بین الجنسین. تخسر المجتمعات بأكملھا وُتقوَّ

لما ُیعد ھذا األمر قضیة جنسانیة؟

یحدث العنف الرقمي نتیجًة لألعراف الجنسانیة وینجم عنھ آثار جنسانیة.

ومھدداًجنسیاًالعنفذلكیكونأنالمرجحومنالرقمي،للعنفوالفتیانالرجالمنعرضةأكثروالفتیاتالنساءتكونأنُیرجح
الذینوأولئكالمیممجتمعمنواألفرادالملونیناألشخاصوالفتیات،النساءعنفضالًالعنف،مرتكبویستھدفأنالمرجحومنبطبیعتھ.
ُكرهمنالرقميالعنفینبعماوغالباًومتداخلة.متعددةمھمشةھویاتلدیھملمناإلساءةمعدالت**وتزدادأخرى.*أقلیاتإلىینتمون

النساء والعنصریة وكراھیة المثلیة الجنسیة، وبالتالي قد یرقى إلى جریمة بدافع الكراھیة.

واآلثاراإلنتاجیةوانخفاضالسمعةوتضررالعاروصمةمنالمعاناةعلىوالفتیاتالنساءعلىالرقميالعنفتأثیرینطويماغالباً
النساءمشاركةمنالحدفيیساھموھذاذلك.إلىوماوخارجھااإلنترنتشبكةعلىوالعزلةالنفسیةوالحالةالعقلیةالصحةعلىالسلبیة

والفتیات في أماكن العمل والمدارس والمناصب القیادیة.

بما یلي:عند اإلبالغ عن العنف الرقمي، یتعین على الصحفیین القیام

علىیؤثرالرقميالعنفأنتذكر"تنمر".أو"تصیُّد"مجردباعتبارهالرقميالعنفرفضأوالناجيعلىاللومإلقاءعدم-
جمیع جوانب الحیاة وغالباً ما یؤدي إلى عنف فعلي.

التكنولوجیالشركاتویمكنواإلبالغ.الحظرطریقعنأياإلساءة،إنھاءعبءالجانيتحمیلعدمالمسؤولین.محاسبة-
خاصًةالحكومات،علىویجبللجمیع.اإلنترنتعبرالمشاركةلحمایةتشریعاتفرضالحكوماتعلىویجبأكثر،ھوبمااالضطالع

https://www.nytimes.com/2021/06/03/us/disinformation-online-attacks-female-politicians.html
https://www.amnesty.org.uk/online-violence-women-mps
https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-12/key-issues/gender-based-interpersonal-cybercrime.html
https://en.unesco.org/publications/thechilling


حقوقعنوالمدافعینوالصحفیینالنقادمنالبارزینضدتسھیلھأواإلنترنتعبرالعنفتشجیععدماالستبدادیة،الدولحكومات
اإلنسان.

والفتیاتالنساءیستھدفالذيالرقميللعنفالجذریةاألسبابتتمثلاإلنسان.لحقوقانتھاكأنھعلىالرقميالعنفعناإلبالغ-
فجرائموالكراھیة.النساءوكُرهاألبويالنظامأساسعلىالسلطةفيالتفاوتوأوجھالجنسینبینالمساواةعدمفيالمیممجتمعوأفراد

أكثرفيوتؤديبلالعامة،الحیاةفيالمشاركةمنالناجینحرمانإلىتسعىألنھاسیاسیةقضایابمثابةُتعدالكراھیةوجرائمالنساءُكره
أشكالھا تطرفاً، إلى إنھاء الحیاة تماماً.

أومھینالمصطلحاتبعضأنمنھمالكثیرویرىمختلفة،بطرقتجاربھمالناجونیوضحالناجي.تجربةتحترملغةاستخدام-
ضمنیاًویعنيالموضوع،علىالجنسيالطابعیضفيألنھاإلباحي""االنتقاممصطلحعلىالبعضیعترضالمثال،سبیلعلىمضلل.
الجنسيواالعتداءالحمیمة،للصورالرضائیةغیرالمشاركةمثل:عباراتاستخدامفيالتفكیریجبالناجي.علىباللومویلقيالموافقة

إلىاإلشارةعنداألطفال".عناإلباحیةو"المواداإلباحي""االنتقاممنبدالًاألطفال،علىالجنسياالعتداءوموادالصورعلىالقائم
حالةفيأوالمحكمةإجراءاتسیاقفي"الضحیة"مصطلحُیستخدمماغالباًو"الضحیة"."الناجي"مصطلحّيبینالتمییزیجبالناجي،

وفاة الناجي. یشیر "الناجي" إلى الفعل في التغلب على العنف.

بـالصورھذهفوصفما.لشخصالحمیمةالصور"تسریب"تمأنھمقولةتجنبیجبالجاني.فعلعلىتركزالتياللغةاستخدام-
توافقبدونالحمیمةالصورإصداریكونوقدمنھا.المستھدفالشخصجانبمناإلھمالأوالجانيجانبمنبالسلبیةیوحي"المسربة"

نتیجة اختراق. وقد ُیقدم المعتدي على نشر ھذه الصور أو إفشائھا أو بیعھا بشكل ضار.

یرجىھویتھم.عنالكشفعدمبشأنمطالبھماحترامویجبمقابلةأيعلىالناجینمنمسبقةموافقةوجودمنالتأكدیتعین-
واإلغفال: دلیل إعالمي لتغطیة العنف القائم على النوع االجتماعي.الصمتعلى كتیب مركز القیادة العالمیة للمرأةاالطالع

ویجبالصدمة.لھمتعیدقدالتياللحظاتاستعادةأومسیئةرسائلأوفیدیومقاطعأومشینةصوربتسلیمالناجینمطالبةعدم-
مذكرات االنتحار.. ویلزم تجنب القصص أو إعادة إنتاجمنع االنتحاراالطالع على المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة بشأن

التطبیقات والمنصات التي تحاول إنھاء العنف الرقمي.للعنف الرقمي، مثلالتأكید على إیجاد حلول-

إظھارإلىاالجتماعيالتواصلوسائلفي"االتجاھات"عناإلبالغیؤديقدالكراھیة.علىالمحّرضالخطابتضخیمعدم-
بلالمعتدین،تقلیدعملیةتنشیطإلىیؤديوقدمضللة.معلوماتونشرالسیئةالسمعةإثارةعنفضالًمتناسبة،غیربصورةالمعتدین

وإلى تطبیع السلوك والممارسات المسیئة.

فيبعنایةالنظردونالمسیئةاالجتماعيالتواصلوسائلمنشوراتعناإلبالغعدمیجباالعتبار.بعیناألشملالسیاقأخذ-
السیاق األشمل، بما في ذلك التأثیر على المستھدف من ھذه اإلساءة وما إذا كانت اإلساءة تمثل الرأي العام األوسع نطاقاً.

ویتعینمتزایدة.مخاطرالمیممجتمعمنوالصحفیاتالملوناتالصحفیاتتواجھحیثالرقمي،للعنفخاصبشكلكذلكمعرضون*الصحفیون
فيسالمتھمعلىالحفاظمفتاحھوالصحفیینبیناألقراندعمأنجدیدبحثُیظھرالمھمشة.الھویاتذويفیھمبمنالصحفیین،جمیععملحمایة

مواجھة اإلساءة المتزایدة عبر شبكة اإلنترنت. وتظھر شبكات الدعم، حتى وإن كانت غیر رسمیة، كموارد قّیمة.

رالجنسانيالعنفمنالمعاناةمعدالتأنإلىالبلدانبعضفياالستقصائیةالدراسات**تشیر عنفمعدالتضعفعنتزیدبالتكنولوجیاالُمیسَّ
منصاتعلىللتحرشتعّرضنقدوالفتیاتالشاباتمنالمائةفي58منأكثرأنإلىحدیثةدراسةوتشیرالمراھقات.لھتتعرضالذيالعشیر

والتھدیدالجسممنالسخریةعنفضًالالمتعمدواإلحراجوالمھینةالمسیئةواللغةاإلنترنتعبراألذىمنشیوعاًاألكثربالنوعاالجتماعي،التواصل
منالجنسيأوو/الجسديللعنفتتعرضمراھقاتأربعكلمنواحدةبأنتقولالتيالعالمیةالتقدیراتضعفعلىھذاویزیدالجنسي.بالعنف

العشیر أو الزوج.

مصادر إضافیة

تفاقمت في ظل الجائحة

تقریر الیونسكو عن االتجاھات العالمیة في العنف على شبكة اإلنترنت ضد الصحفیات

https://sites.rutgers.edu/gbv-journalism/
https://www.who.int/mental_health/media/en/426.pdf
http://www.counterhate.com/
https://glitchcharity.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/Glitch-The-Ripple-Effect-Report-COVID-19-online-abuse.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377223


خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفیین ومسألة اإلفالت من العقاب

المعلومات المضللة القائمة على النوع االجتماعي باعتبارھا مشكلة من مشاكل األمن الوطني

مبادرة الصحافة بشأن العنف الجنساني، في مركز القیادة العالمیة للمرأة، جامعة روتجرز

لجنةنیویورك:العالم.مستوىعلىصحوةنداءوالفتیات:النساءضدالسیبرانيالعنف).2015(إس.بریتشارد،إن،تاندون،
النطاق العریض للتنمیة الرقمیة التابعة لألمم المتحدة

رت 19كوفید-خاللوالفتیاتالنساءضدالعنفواالتصاالت*المعلوماتوتكنولوجیااإلنترنتشبكةیسَّ

رةواالستغاللاالعتداءجرائم).2021(إس.وھیندیز،أ.،وباولأ.فلین، المصلحةألصحاباستقصائیةدراسةبالتكنولوجیاالمیسَّ
.المرأةسالمةألبحاثاألسترالیةالوطنیةالمنظمة).02/2021بحثي،(تقریرالدعمخدماتفي

الحكمأسلوبفياالبتكارمركزعام.استعراضالتكنولوجیا:تسھلھالذياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف).2020(دنسوزي
الدولي.

رالجنسانيالعنفبشأنالتعلمسلسلة).2021(الجنسانيبالعنفالخاصالمسؤولیةمجال بالتكنولوجیا.الُمیسَّ

العالمیةالقیادةومركزواإلنجابیةالجنسیةللصحةالمتحدةاألممووكالةللسكانالمتحدةاألممصندوقھذهالنصائحورقةإعدادفياشترك
للمرأة بجامعة روتجرز.

https://en.unesco.org/un-plan-action-safety-journalists
https://www.brookings.edu/techstream/gendered-disinformation-is-a-national-security-problem/
https://sites.rutgers.edu/gbv-journalism/
https://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf?v=1&d=20150924T154259
https://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf?v=1&d=20150924T154259
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519
https://20ian81kynqg38bl3l3eh8bf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/4AP.4-Flynn_et_al-TFa_Stakeholder_Survey.pdf
https://20ian81kynqg38bl3l3eh8bf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/4AP.4-Flynn_et_al-TFa_Stakeholder_Survey.pdf
https://www.cigionline.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-overview/
https://www.cigionline.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-overview/
https://gbvaor.net/index.php/node/1155

