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ساء
مكافحة العنف اإللكرتوين ضد الن

ماهو العنف اإللكرتوين؟

هو تلك الكلامت الغري إنسانية التي تقلل من 

قيمة األفراد أو الجامعات بناًء عىل انتامئهم 

أو تعدد هوياتهم، مثل: جنس الشخص، 

لون البرشة، الِعرق، الهوية الجنسية إلخ. 

االعتداءات الجنسية عىل 

مواقع التواصل اإلجتامعي

هو هجوم لفظي من النقد املُسيئ والتشهري 

والقذف والُسباب ضد شخص معني أو 

منظمة، عىل سبيل املثال: مجموعات صفحات 

مواقع التواصل اإلجتامعي و املدونات و 

مجموعات التعليق عىل صفحات االنرتنت. 

مخاطبة الناس عرب شبكة 

اإلنرتنت بهدف بدأ محادثات 

أو اتصاالت جنسية معهم.

 التحرش عرب الربيد اإللكرتوين

 أو الرسائل النصية أو النصوص

 )املكتوبة )عىل االنرتنت

هي تواصل غري مرغوب فيه مع 

شخص معني، واضطهاده لفظياً.
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كل إمرأة من بني 10 نساء تعرضت للتحرش 

الجنيس أو املالحقة عن طريق تقنيات جديدة. 

غالباً ما يسري العنف اإللكرتوين جنباً إىل جنب مع  

انخفاض قيمة املجموعات املضطهدة اجتامعياً.

تعاين النساء املهاجرات وذوات تجربة اللجوء 

املترضرات من العنف اإللكرتوين من خالل 

إطالق الصفات العنرصية والشتائم عليهن 

والتمييز العنرصي عىل أساس الجنس.
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بغض النظر ما إذا كان العنف تم يف حال 

كنِت متصلة عىل االنرتنت أم غري متصلة، 

تأيت العواقب شديدة عىل املترضرات 

مام يسبب لهن آالم نفسّية و اكتئاب و 

قلق نفيس أو حتى أفكار انتحارية.

يف الفرتة األوىل قد يكون االستغناء عن وسائل 

التواصل اإلجتامعي مصدر ارتياح ولكن 

عىل املدى الطويل ال تكون العزلة حالً.
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يحدث العنف اإللكرتوين عند اإلتصال باإلنرتنت وينترش 

 Twitter,( عىل شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل اإلجتامعي

Facebook, Instagram وغريها(  سواء كان يف الشارع 

أو عىل اإلنرتنت يعترب أي شخص يقوم بأفعال البلطجة 

أو املضايقة أو املالحقة أو التهديد أنه ميارس العنف عىل 

اآلخرين. وهذا ما الميكن اعتباره إطالقاً عىل أنه حرية رأي.

1. اتفاقية اسطنبول هي اتفاقية عىل مستوى أورويب ملكافحة العنف 

ضد املرأة! نحن بحاجة لتطبيق حازم بدون تحفظ التي تشمل كذلك 

جميع أشكال العنف اإللكرتوين وتحاربه. وهذا يتطلب أيًضا وضع 

قوانني جديدة مناهضة للتمييز العنرصي وللعنرصية بجميع أشكالها.

2. أن تؤخذ السيدات املترضرات من العنف اإللكرتوين عىل 

محمل الجد عن طريق إنشاء ِمنصات دعم متعددة اللغات 

وسهلة الوصول وتطبيق القوانني املعمول بها بشكٍل جدّي.

3. يجب توعّية الرشكات الرقمية واإلعالم عن حوادث العنف 

اإللكرتوين ويجب أن يتحملوا املسؤولية والعواقب عن اإلنتهاكات، 

خصوصاً حوادث التحريض العنرصي والتمييز الجنيس.
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رصية ومكافحة التحيز الجن
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خذي دورك، تضامني مع املترضرات وأظهري النقد للترصيحات 

التعنيفية. العنف اإللكرتوين ميكن أن يواجه أيا شخٍص مّنا، 

عندما تواجه النساء عنفا إلكرتونياً تسعى  بعضهن بعضاً 

ضمن مجموعات عىل مواقع التواصل اإلجتامعي.

عندما تواجه النساء عنفاً إلكرتونياً يف مجموعات مواقع التواصل 

االجتامعي يجب عىل النساء أن يدعمن ُساندن بعضهن بعضاً.

أنِت لسِت وحدِك، هناك العديد من املجموعات النسائية ومراكز 

اإلستشارة الذين يقدمون الدعم واملساعدة. ميكنك العثور عىل 

املراكز االستشارية عىل اإلنرتنت  أو عن طريق هاتف املساعدة. 

االتصال مجاين ومتوفر بـ17 لغة عىل مدار الـ 24 ساعة عىل الرقم: 

 6016 0011 080
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ماذا ميكنك أن تفعلني ِحيال العنف اإللك



يرجى لصق الطابع هنا


