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ي السياسة
نت ضد المرأة �ف التدخالت إلنهاء العنف ع�ب اإلن�ت

شكر وتقدير

الذين  العديد من األشخاص  للتعليقات والمدخالت من  نتيجة  التدخالت هي  القائمة من  هذه 
نت.  كرسوا حياتهم لتعزيز المشاركة السياسية للسيدات وحماية المساحات الديمقراطية ع�ب اإلن�ت
اكة مع  ي (NDI). وقد تم وضع التدخالت وتنقيحها بال�ش نامج المعهد الديمقراطي الوط�ف قاد ال�ب
ي هذه المسألة، بما 

اء بارزين آخرين �ف كة ميدان "Meedan"، وبمدخالت من خ�ب كات لو من �ش
، وكيكي  ف ي ذلك أونا كاريتوس، وتريسي تشو، ونيغات داد، ونينا يانكوفيتش، وفرناندا ك. مارتي�ف

�ف
الديمقراطي  المعهد  ، وأماليا توليدو. ويتوجه  ي ي أوسوو�ب أيودي�ب موردي، وسارة أوه، وأولواسيون 
ي مجاالت السياسة والصحافة والنشاط االجتماعي واألوساط األكاديمية 

ي بالشكر للسيدات �ف الوط�ف
ومالحظاتهن  اتهن  خ�ب مشاركة  عل  العالمية  المستديرة  المائدة  اجتماعات  ي 

�ف شاركن  ي 
اللوا�ت

ي تطوير وتأط�ي 
وأفكارهن حول قائمة التدخالت. قدمت ميدان "Meedan" مساهمات مهمة �ف

للديمقراطية  ي  الوط�ف الديمقراطي  المعهد  مديرة  قدمت  كما  التكنولوجيا.  فضاء  ضمن  التدخل 
القيادة  ا  بي�ي ساندرا  والديمقراطية،  والمرأة  االجتماعي  النوع  ومديرة  ويالن،  مويرا  والتكنولوجيا، 
ف رامزي  نامج كايتل�ي ي ال�ب

ي الذين ساهموا �ف ي المعهد الديمقراطي الوط�ف
ف موظ�ف والتوجيه. كان من ب�ي

ي  ي فرق المعهد الديمقراطي الوط�ف
ي وأمارا شاكر براون. ُيعزى التقدير أيًضا إىل الزمالء �ف وكاىلي شوال�ب

ازيل، وكولومبيا، وجورجيا،  ي ال�ب
ي واشنطن العاصمة، وأولئك الذين دعموا الموائد المستديرة �ف

�ف
ي بامتنان  ، وأوكرانيا داخل تلك الدول. يقر المعهد الديمقراطي الوط�ف ف يا، وباكستان، والفلب�ي ونيج�ي

نامج. ي للديمقراطية (NED) لتوف�ي التمويل لهذا ال�ب دعم الصندوق الوط�ف

: ي
حول المعهد الديمقراطي الوط�ن

الدولية (NDI) هو منظمة غ�ي  ي للشؤون  الديمقراطي الوط�ف المعهد 
ي جميع 

ربحية وغ�ي حزبية وغ�ي حكومية تستجيب لتطلعات الناس �ف
ف بحقوق اإلنسان  ي مجتمعات ديمقراطية تع�ت

أنحاء العالم للعيش �ف
ي  ي عام 1983 كأحد المعاهد األساسية األربعة للصندوق الوط�ف

األساسية وتعززها. منذ تأسيسه �ف
كاؤه المحليون عل دعم وتقوية المؤسسات  ي و�ش للديمقراطية، عمل المعهد الديمقراطي الوط�ف
لمانات،  المدنية وال�ب السياسية والمنظمات  الديمقراطية من خالل تقوية األحزاب  والممارسات 
ي الحكومة. أطلق المعهد 

وحماية االنتخابات، وتعزيز المواطن عل المشاركة واالنفتاح والمساءلة �ف
ي السياسة 

ي حملة NotTheCost# كنداء عالمي للعمل لوقف العنف ضد المرأة �ف الديمقراطي الوط�ف
ي  ي عام 2021. منذ إطالق الحملة، واصل المعهد الديمقراطي الوط�ف

ي عام 2016 ونداء متجدد �ف
�ف

ي األنشطة غ�ي 
نت و�ف ي السياسة (عل اإلن�ت

امج لمعالجة العنف الذي تواجهه النساء �ف قيادة ال�ب
كاء للتخفيف من  ف ال�ش نت) من خالل زيادة الوعي وجمع البيانات وبناء القدرات ب�ي المتصلة باإلن�ت

تأث�ي االنتهاكات ومحاسبة الجناة.

حول ميدان: )متعاون( 

ي برامج ومبادرات برمجية  كة تقنية عالمية غ�ي هادفة للربــح تب�ف ميدان هي �ش
المعلومات عل  إىل  الوصول  وإمكانية  الرقمية  األمية  الصحافة ومحو  لتعزيز 
نت وخارجها. تطور ميدان أدوات مفتوحة المصدر إلنشاء ومشاركة السياق عل الوسائط  اإلن�ت
ف  جمة. تعمل ميدان مع التقني�ي الرقمية من خالل التعليقات التوضيحية والتحقق واألرشفة وال�ت
ي الحقائق ومختصي الصحة العامة والمنظمات غ�ي الحكومية والمؤسسات 

وغرف األخبار ومدق�ت
ي مشاريــــع حائزة عل جوائز من مراقبة االنتخابات إىل االستجابة للجائحات وإىل توثيق 

األكاديمية �ف
ا.

ً
نت أك�ث إنصاف حقوق اإلنسان. يدعم هذا العمل رؤيتهم إليجاد شبكة إن�ت

https://meedan.com
https://www.ndi.org/
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ي الذكرى الخامسة للحملة العالمية إلنهاء العنف الموجه ضد 
ي عام 2021، و�ف

�ف
ي الديمقراطي )المعهد(، ألزمت رئيسة  المرأة الناشطة سياسًيا، بقيادة المعهد الوط�ف
ايت، المعهد بالعمل مع اآلخرين لمعالجة  ف أول�ب مجلس إدارة، الوزيرة الراحلة مادل�ي
نت.  بـ "مشكلة التكنولوجيا القابلة للحل": معاداة النساء عىل اإلن�ت ما وصفته 
المشاركة  لدعم  مسبوقة  غ�ي  فرًصا  يوفر  نت  اإلن�ت أن  ايت  أول�ب الوزيرة  أدركت 
السياسية اآلمنة والمضخمة للنساء والفتيات والفئات السكانية المهمشة األخرى. 
نت  ومع ذلك، ومع انتقال الخطاب السياسي والتعبئة والنشاط إىل شبكة اإلن�ت
ايدة، أصبح الفضاء الرقمي بيئة سامة، ولم يرتق إىل مستوى التوقعات  ف بصورة م�ت

نت للجميع". بأن "اإلن�ت

نت المفتوح والشامل للجميع  وقد ركز المعهد لعدد من السنوات عىل دعم اإلن�ت
اهة الديمقراطية والتجديد، األمر الذي يتطلب المشاركة  ف ورية لل�ف باعتباره ألناء �ف
ي الحياة السياسية والحياة 

ي جميع تنوعاتهن �ف
لة للنساء والفتيات �ف

ّ
المتساوية والفعا

ي السياسة ينتهك 
نت ضد النساء �ف ف أن العنف الموجه ع�ب اإلن�ت ي ح�ي

العامة. و�ف
اًرا شخصية، فهو أيًضا قضية ديمقراطية حاسمة  الحقوق الفردية ويلحق أ�ف
ي عزل النساء من الخطاب السياسي والنشاط الموجود 

ه �ف : أواًل يكمن تأث�ي ف لسبب�ي
نت، وثانًيا يستخدم المستبدون والجهات الفاعلة ذات التفك�ي الرجعي  عىل اإلن�ت
ي ذلك المعلومات المضللة بناًء عىل 

ايًدا )بما �ف ف نت استخداًما م�ت العنف ع�ب اإلن�ت
نوع الجنس( بشكل متعمد كتكتيك سياسي إلسكات األصوات وتقويض قوة هؤالء 

ي الحياة السياسية. 
ي يجتهدن عىل أن يكونوا ناشطات �ف

النساء والفتيات اللوا�ت

نت  للعنف عىل اإلن�ت قائمة من الحلول  ي مشاركة 
ويكمن هدف هذا اإلصدار �ف

كات  و�ش الحكومات،  مع  الجنس،  نوع  عىل  المبنية  لة 
ّ
المضل والمعلومات 

ي يمكن تخصيصها لتناسب السياق السياسي  ي وال�ت
التكنولوجيا، والمجتمع المد�ف

ي 
ي لكل بلد. وقد ُوضعت هذه الحلول من خالل المحادثات مع الناجيات �ف

والقانو�ف
ازيل، وكولومبيا، وأوكرانيا،  ي باكستان، وال�ب

سلسلة من الموائد المستديرة اإلقليمية �ف
ي وادي 

اء �ف كات التكنولوجيا والخ�ب ، والمشاورات مع �ش ف يا، والفلب�ي وجورجيا، ونيج�ي
السيليكون والعاصمة واشنطن وبروكسل. وهي تتمحور حول الناجيات، وتسع إىل 
نت بعيًدا عن فرادى النساء ليصبح استجابة  تحويل عبء إنهاء العنف ع�ب اإلن�ت
وصانعي  النساء  تشكل  أن  ي 

�ف ي  الوط�ف الديمقراطي  المعهد  ويأمل  منهجية.  أك�ث 
ف تحالفات وطنية لتقييم  ف والباحث�ي السياسات ومنصات التكنولوجيا والناشط�ي
الحلول المعنية، والدفاع عنها، وتنفيذها لخلق الزخم الالزم للعمل ومواجهة هذا 

التحدي الذي يواجه الديمقراطية. 

ا ساندرا باب�ي
مديرة برنامج شؤون الجندر والمرأة والديمقراطية

ي المعهد الديمقراطي الوط�ف
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مقدمة

 )OVAW-P( السياسة  ي 
�ن المرأة  ضد  نت  اإلن�ت عىل  العنف  يشكل 

التفك�ي  رئيسية  أداة  بمثابة  أنه  حيث  للديمقراطية،  عميقا  تحديا 
العنف  يشمل  العالم.  أنحاء  ي جميع 

�ن الديمقراطي  اجع  وال�ت الرجعي 
ي السياسة جميع أشكال العدوان واإلكراه 

نت ضد المرأة �ن ع�ب اإلن�ت
نوع  لمجرد  السياسة  من  المرأة  استبعاد  إىل  تسع  ي 

ال�ت هيب  وال�ت
نت لتحقيق نتائج سياسية:  جنسهم. يسع هذا السلوك عىل اإلن�ت
استهداف شخصيات منفردة من المرأة إللحاق األذى أو طردهن من 
لهن  ي 

ينبعن ال  السيدات  أن  مفادها  رسالة  إرسال  مع  العامة،  الحياة 
مخيف  تأث�ي  له  نت  اإلن�ت ع�ب  العنف  هذا  السياسة.  ي 

�ن يشاركن  أن 
ي السياسة، مما يقلل من 

عىل طموحات ومشاركة المرأة والفتيات �ن
الهجمات  وقف  إن  العامة.  والحياة  السياسة  ي 

�ن وقوتهن  وجودهن 
وهو  للحل،  قابلة  مشكلة  نت  اإلن�ت عىل  الجنس  نوع  عىل  القائمة 
من  الجميع  ُيّمكن  نت  إن�ت بناء  نحو  واألوضح  األرسع  االستثمار 

ي السياسة.
المشاركة �ن

ي يمكن أن تتخذها منصات التكنولوجيا 
فيما يىلي قائمة بالتدخالت ال�ت

ي ووسائل اإلعالم إلحراز تقدم 
والحكومات ومنظمات المجتمع المد�ن

ي السياسة. اختار 
نت ضد المرأة �ن فًعال نحو إنهاء العنف عىل اإلن�ت

المجموعات من  تلك  استهداف   )NDI( الديمقراطي  ي 
الوط�ن المعهد 

أصحاب المصالح، عىل الرغم من وجود أطراف أخرى لها دور أيًضا 
نت. وألغراض هذه التدخالت،  ي إنهاء العنف ضد المرأة عىل اإلن�ت

�ن
يمثلون  العامة هن جميعا أشخاص  والحياة  السياسة  ي 

�ن المرأة  فإن 
ي صنع القرار العام عىل 

ن إىل المشاركة �ن ي يسع�ي
جميع السيدات الال�ت

ناشطات،  بينهن  الحكومة، ويشمل  ي 
�ن المستويات  أي مستوى من 

والحكومات،  السياسية  األحزاب  ي 
�ن وعضوات  ومرشحات، 

ومسؤوالت منتخبات، وموظفات إدارة االنتخابية وصحفية. 
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المنهجية

هذا  حول  ف  عالمي�ي اء  خ�ب ي  الوط�ف الديمقراطي  المعهد  استشار 
ي اكتسبها1 المعهد  ة ال�ت الموضوع واستفاد من سنوات البحث والخ�ب
تتوافق  حة.  المق�ت للتدخالت  أولية  مسودة  لتطوير  القضية  هذه  ي 

�ف
ي وضعها  ال�ت المعلومات  لفضاء  الديمقراطية  المبادئ  مع  التدخالت 
باالزدهار  للديمقراطية  للسماح  الشامل  المعهد  ونهج  المعهد2 
مع المستديرة  الموائد  من  سلسلة  المعهد  عقد  ثم  نت،  اإلن�ت  عل 

ي مجال السياسة من سبع دول ع�ب مناطق مختلفة 
90 امرأة تعمل �ف

ومنظمات  اء  خ�ب المستديرة  الموائد  ترأس  مالحظاتهم.  لجمع 
محلية ركزت عل هذه القضية، وشارك فيها سياسيون ومرشحون 
المجتمع  عن  وممثلون  ونشطاء  أكاديميون  وباحثون  وصحفيون 
. بناًء عل مالحظاتهم، ُحذفت بعض التدخالت األولية وإضافة  ي

المد�ف
تدخالت جديدة أو توسيعها.

التطبيق

هي  القضية  هذه  ي 
�ف تقدم  إحراز  طرق  حول  هذه  األفكار  قائمة  إن 

ي  ال�ت الخيارات  من  قائمة  أنها  عل  إليها  النظر  ويمكن  البداية.  نقطة 
مجموعة  كل  من  التدخالت  من  سلسلة  اختيار  خاللها  من   يمكن 
إلحداث  ف  مع�ي سياق  أو  لبلد  األنسب  هي  ي  وال�ت الشأن  أصحاب  من 

. ي تغي�ي منه�ب

القائمة  تركز  ليست شاملة.  أنها  القائمة مفصلة،  أن  الرغم من  عل 
ي السياسة لالنخراط فيها 

ي المقام األول عل أهمية مصالح المرأة �ف
�ف

نت. تتضمن بعض الفروق الدقيقة حول كيفية تنفيذ  بأمان عل اإلن�ت
ال  ر  أو �ف مقصودة  غ�ي  عواقب  تسبب  ال  بطريقة  التدخالت  هذه 
اجع عن تفصيل  داعي له. برصف النظر عن هذه االعتبارات، فإننا ن�ت
التكنولوجيا  كات  ل�ش  

ً
مجال ك  ي�ت وهذا  تدخل.  كل  تنفيذ  كيفية 

لتحديد  اإلعالم  ووسائل  ي 
المد�ف المجتمع  ومنظمات  والحكومات 

الداخلية ووفًقا  تتناسب مع هياكلها  بطريقة  التدخالت  تنفيذ  كيفية 
 . لسياقها المحلي

: ير�ب مالحظة التاىلي

ي أن يختلف 
ال تنطبق جميع التدخالت عل كل بلد أو سياق، وينب�ف  ●

التنفيذ بناًء عل السياق.

كات  �ش بعض  قبل  من  التدخالت  هذه  بعض  بالفعل  ُتنفذ   ●
ي 

، وينب�ف ي
التكنولوجيا أو الحكومات أو مجموعات المجتمع المد�ف

أن يتعلم البعض اآلخر من هذه األمثلة.

ف  للمانح�ي أيًضا  مفيدة  هذه  التدخالت  قائمة  تكون  أن  يمكن   ●
ي يجب تمويلها للرجوع إليها لتحديد التدخالت المؤثرة ال�ت

يمكن تنفيذ العديد من التدخالت بالتنسيق مع دعم مجموعات   ●
أصحاب المصالح المتعددين.

اإلدماج

نطاق  عل  السياسة  ي 
�ف المرأة  حماية  إىل  التدخالت  بعض  تهدف 

معينة  فرعية  بمجموعات  خاص  اآلخر  البعض  أن  ف  ح�ي ي 
�ف واسع، 

(مثل المرشحات السياسيات أو الصحفيات). تواجه السيدات ذوات 
أقل  وموارد  أك�ب  تحديات  السياسة  ي 

�ف المتقاطعة  المهمشة  الهويات 
تصديها  لضمان  التدخالت  تنفيذ  ي 

ينب�ف لذلك  األحيان،  من  كث�ي  ي 
�ف

ها عل هذه المجموعات الفرعية. تهدف  لهذه التحديات وتقييم تأث�ي
قائمة التدخالت هذه أيضا إىل تقديم نقطة انطالق لتطوير التدخالت 
المهمشة األخرى  للمجموعات  نت  الحماية عل اإلن�ت الموجهة نحو 

ي السياسة".
غ�ي المدرجة تحت مظلة "السيدات �ف

.https://www.ndi.org/ending-online-violence-against-women-politics ،بدون تاريــــخ ، ي ي السياسة"، المعهد الديمقراطي الوط�ف
"إنهاء العنف ضد المرأة �ف  1

.https://dem.tools/democracy-principles-information-space ،ديمتيك، بدون تاريــــخ : ي "المبادئ الديمقراطية لفضاء المعلومات،" المعهد الديمقراطي الوط�ف  2

https://www.ndi.org/ending-online-violence-against-women-politics
https://dem.tools/democratic-principles-information-space
https://dem.tools/democratic-principles-information-space
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I. تدخالت منصات التكنولوجيا

ي تلقاها المعهد من الموائد المستديرة العالمية هي أن منصات التكنولوجيا لديها  كانت التعليقات الراجعة الكاسحة ال�ت
ي السياسة عند االنخراط فيها عىل منصاتهم، وهو ما 

"أك�ث مما يمكن فعله" فيما يتعلق بتنفيذ التدخالت لحماية المرأة �ف
يتضح من عدد التدخالت المدرجة لهذه المجموعة من أصحاب المصالح. كانت التعليقات الواردة من اجتماعات المائدة 
ي ذلك Meta وTwitter. ومع 

المستديرة موجهة بشكل أساسي إىل منصات التكنولوجيا ذات االنتشار العالمي األوسع، بما �ف
ذلك، تنطبق هذه التدخالت أيًضا عىل المنصات األصغر أو الناشئة، فضاًل عن منصات الوسائط غ�ي االجتماعية.

قياس مدى انتشار سوء المعاملة عىل أساس 
نوع الجنس وتبادل البيانات من خالل تقارير 

كات. الشفافية لل�ش

أساس  عل  باإلساءة  األمر  يتعلق  عندما  المشكلة  نطاق  فهم  يتطلب 
ي 

�ف ات  تغي�ي أي  وتتبع  المشكلة  ماهية  لمعرفة  طريقة  تطوير  الجنس 
االتجاهات أو األنماط بمرور الوقت. تعد عمليات إزالة محتوى الكالم 
ي تقارير الشفافية أحد األمثلة عل كيفية قيام 

الذي يحض عل الكراهية �ف
ف  والمدافع�ي ف  الباحث�ي بمساعدة  وإزالته  الكراهية  انتشار خطاب  قياس 
ي عل فهم نطاق المشكلة بشكل أفضل، ولكن ال 

عن المجتمع المد�ف
يوجد اتساق داخل المنصات أو فيما بينها حول كيفية تحديد المشكلة 
البيانات، واإلبالغ عنها بشفافية، عل  وتتبعها بانتظام، وتدقيق جمع 

الرغم من انتشارها المعروف.

استشارة  التكنولوجيا  منصات  عل  يجب  المشكلة،  هذه  لمعالجة 
عل  ك  مش�ت تعريف  لتطوير  المحلية)  ي 

المد�ف المجتمع  منظمات 
بناًء عل   .

ً
ه علنا يتم ن�ش المرأة والذي  الموجه ضد  ي 

و�ف اإللك�ت العنف 
اإلساءة  تقيس  ي  ال�ت المقاييس  تطوير  يجب  ك،  المش�ت التعريف  هذا 
عل  وتوزيعها  ي 

تعاو�ف بشكل  الجنس  نوع  عل  المبنية  والمضايقات 
ي مجال الصناعة (عل سبيل 

كات بدعم من التحالفات الموجود �ف ال�ش
ي تقارير الشفافية العامة 

ها �ف اء الثقة واألمان3) ون�ش المثال، جمعية خ�ب
كات. يجب أن تتضمن المنصات بيانات عن مدى انتشار ومشاركة  لل�ش
المستخدم مع المحتوى المحدد عل أن الخطاب الكراهية قائم عل 
ورفع  المستخدم  تقارير  معالجة  كيفية  حول  وبيانات  الجنس،  نوع 
تقارير مستخدمي  البالغات عن اإلساءة، وبيانات من عمليات تدقيق 
بناًء  الترصف  يتم  لم  ي  ال�ت الجنس  نوع  عل  القائمة  الكراهية  خطاب 
ي البداية. يجب أن تتضمن هذه البيانات المنشورات والرسائل 

عليها �ف
ي تم اإلبالغ عنها وإزالتها. من الممكن للمنصات  ة والتعليقات ال�ت المبا�ش
تشكيل  ي 

�ف للمساعدة  ف  والباحث�ي ي 
المد�ف المجتمع  منظمات  مع  بعمل 

الممكن  من  لتحديدها.  والتوجهات  التقارير  إلعداد  مهمة  مقاييس 
السياسات  تأث�ي  لقياس  البيانات  هذه  تستخدام  أن  أيًضا  للمنصات 

ي تنفذها لمعالجة هذه المشكلة. والمنتجات ال�ت
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ي إنشاء واستخدام مستودع قاموس 
المساهمة �ن

ي هذا المجال حول 
ك �ن مفردات عالمي مش�ت

القضايا المبنية عىل نوع الجنس.

ي عل الجنس وإساءة المعاملة  من أجل اكتشاف خطاب الكراهية المب�ف
أنظمة  لبناء  جهد كب�ي  بذل  يلزم  أفضل،  بشكل  وتحديدها  والتحرش 
ف تم  ي ح�ي

ي االعتبار جميع اللغات والسياقات المحلية. �ف
كشف تأخذ �ف

ية، توجد ثغرة رئيسية تتمثل  ف اللغة اإلنجل�ي ي 
العمل �ف الكث�ي من  إنجاز 

ي يمكن استخدامها  ي مجموعات البيانات من الكلمات والعبارات ال�ت
�ف

الكالم  مصطلحات  تتل�ت  ما  غالًبا  أخرى.  بلغات  األنظمة  هذه  لبناء 
رًدا  عنها  باإلبالغ  المستخدمون  يقوم  ي  ال�ت الكراهية  الذي يحض عل 
وط الخدمة أو معاي�ي المجتمع؛  اللغة ال تنتهك �ش من المنصات بأن 
ي 

�ف م�ش فهم  عدم  إىل  األحيان  من  ي كث�ي 
�ف يرجع  هذا  فإن  ذلك،  ومع 

كتيبات  ي 
�ف الموجودة  والفجوات  والسياق  المحلية  للغة  المحتوى 

ذلك،  إىل  باإلضافة  المنصة.  وسياسات  وإرشادات  المحتوى  ي  مراق�ب
اتيجيات  ا لخطاب الكراهية واالس�ت

ً
يجب أن يوفر هذا القاموس سياق

ي سياقات محلية معينة.
ًرا �ف ها المستخدمون لجعلها أك�ث �ف ي ين�ش ال�ت

ك لمجال الصناعة هذا يجمع  ي إنشاء مورد أو مستودع مش�ت يجب أن يل�ب
كات  ال�ش قبل  من  الستخدامها  باستمرار  ويحّدثها  والعبارات  الكلمات 
الجنس.  نوع  عل  ي  المب�ف الكالم  بشأن  المحتوى  عل  اف  اإل�ش ف  لتحس�ي
يجب تطوير هذه القواميس وتحديثها بشكل متكرر بالتشاور مع المنظمات 
كات  ي منطقتهم. يجب عل �ش

ي لديها دراية بالقضايا الموجودة �ف المحلية ال�ت
لتطوير  عملها  ي 

�ف المحلية  للمنظمات  الماىلي  الدعم  تقديم  التكنولوجيا 
ي تعرضت لألذى للمنظمات المكلفة  القواميس المحلية ودعم الحاالت ال�ت
بمراجعة محتوى خطاب الكراهية لتطوير القواميس. يجب أيًضا تقديم 
ي هذه المنظمات 

ي تعرضت لألذى لموظ�ف أو دعم استشارات للحاالت ال�ت
ف الذين  يكة الذين يراجعون محتوى خطاب الكراهية، ال سيما الموظف�ي ال�ش
ُيّعرفون عل انهم من السيدات. يجب أيًضا إنشاء نظام لتحديث القواميس 
األحداث  أثناء  القاموس  لتحديثات  االستجابة  إىل  باإلضافة  بانتظام 
السياسية، حيث تتغ�ي المصطلحات باستمرار. يجب أن يسهل هذا النظام 
المحتوى. مراقبة  خوارزميات  ألنظمة  المناسب  الوقت  ي 

�ف التحديثات 
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.https://www.tspa.org ،اء الثقة واألمان، بدون تاريــــخ ك للممارسات"، جمعية خ�ب "النهوض بمهنة الثقة واألمان من خالل مجتمع مش�ت  3
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اف عل المحتوى الُمعّرب، حيث  سيعالج هذا جزئًيا فقط مسألة اإل�ش
اف  ي يتم بها هيكلة أنظمة اإل�ش توجد مشكالت أوسع تتعلق بالطريقة ال�ت

عل المحتوى حالًيا.

اكات لمعالجة تضخيم الوسائط المرئية  تطوير ال�ش
ي تم التالعب بها 

الخاطئة أو غ�ي التوافقية أو ال�ت
ي يمثلون السيدات من خالل شبكات 

للقادة اللوا�ت
التحقق من الحقائق وخدمات تجزئة الصور.

ي السياسة والحياة العامة من خالل 
غالًبا ما يتم استهداف السيدات �ف

ي تستخدم صوًرا أو مقاطع فيديو كاذبة أو فاضحة  حمالت التضليل ال�ت
افها. ي ال تكتشفها المنصات وال تخضع إل�ش أو تم التالعب بها وال�ت

من خالل إنشاء برامج التحقق من الحقائق الحالية واالستفادة منها، يجب 
أن تعمل المنصات مع منظمات التحقق من الحقائق التابعة لجهات خارجية 
ي يتم التالعب بها (عل سبيل  للتحقق من الوسائط المرئية المزيفة أو ال�ت
المثال، الصور ومقاطع الفيديو ومعاينات المقاالت). باإلضافة إىل ذلك، 
اكات مع جماعات الحقوق المدنية، يمكن للمنصات  من خالل تطوير �ش
ي قد ال تحتوي عل  ي يتم التالعب بها وال�ت معالجة وسائط المرئيات ال�ت
ادعاءات واضحة يمكن التحقق من صحتها، ولكنها مع ذلك تضخم المعاي�ي 
ف والكراهية تجاه النساء.  ي تزيد من التمي�ي المبنية عل نوع الجنس من ال�ت
ي عل هذه الوسائط 

اكات للمنصات بالعمل بشكل استبا�ت وتسمح هذه ال�ش
وتخفيضات  والتسميات،  والشاشات،  المحتوى،  إزالة  عمليات  (مثل 
رات. يجب عل المنصات  التوزيــــع) وأتمتة الكشف بدقة للسيدات المترصف
ي 

اكة هذه إذا كانت غ�ي موجودة �ف (1) إعطاء األولوية لتطوير برامج ال�ش
ايدة مطلوبة لحجم  ف م�ت لتوف�ي قدرة  المنظمات  (2) دعم هذه  جهودها؛ 
المنتجات ومسارات  ي 

(3) زيادة االستثمار �ف أك�ب ووقت استجابة أ�ع؛ 
التصعيد لتحديد هذه الوسائط لمعالجة انتشار وتضخيم هذه الوسائط 
ي السياسة وموظفيهن 

المخالفة للوائح أو الضارة؛ (4) منح المرأة العامالت �ف
امج الموجودة للتحقق   �يًعا إىل الدعم من ال�ب

ً
المعتمدين وصواًل تصاعديا

يكة؛ و(5) العمل مع منظمات  من الحقائق وبرامج الحقوق المدنية ال�ش
ف ضد الفئات المهمشة  ي للتأكد من أن هذه األدوات ال تم�ي

المجتمع المد�ف
أو تعرضها للخطر، عل سبيل المثال عن طريق إزالة عدد غ�ي متناسب من 
ف بالجنس أو  الصور التوافقية المنشورة من قبل مجموعات مثل المشتغل�ي

عارضات األزياء ذوات الوزن المرتفع أو الفئات المهمشة األخرى.
 

إىل  االنضمام  التكنولوجية  للمنصات  يمكن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
4StopNCII.org وخدمات تجزئة الصور5 األخرى لتحديد وإزالة الصور 
ها من منصاتها. تمت  ومقاطع الفيديو الحميمة غ�ي الموافقة عل ن�ش
وري ترجمتها  تغالية، ومن الرصف ترجمة هذه األداة بالفعل إىل اللغة ال�ب

نت. ي المساحات عل شبكة اإلن�ت
إىل جميع اللغات المستخدمة �ف
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إنشاء مكاتب مساعدة رسيعة اإلستجابة عىل 
ي السياسة.

ي للمرأة العامالت �ن
المستوى الوط�ن

عن خطاب  المنصات  بإبالغ  بالسياسة  الناشطة  المرأة  تقوم  ما  غالًبا 
وال  المضايقات  من  األخرى  واألشكال  بالقتل  والتهديدات  الكراهية 
ي الواقع، وفًقا للروايات المتناقلة، عا�ف كل من شارك 

يتم الرد عليها. �ف
ي الموائد المستديرة لتطوير هذه التدخالت من هذا األمر. يرجع 

تقريًبا �ف
، وهو ما تم تناوله  ف اللغة والسياق المحلي�ي هذا جزئًيا إىل االفتقار إىل 
االستجابة  وقت  فإن  ذلك،  ومع  القواميس.  بخصوص   2 التدخل  ي 

�ف
ر وبالتاىلي يجب  المتأخر من المنصات يمكن أن يؤدي إىل تفاقم الرصف
تكون  أن  يجب  االنتخابات،  ات  ف�ت خالل   

ً
خاصة األمر.  هذا  معالجة 

الجنس  نوع  عل  المبنية  باإلساءة  المتعلقة  اإلبالغات  عل  الردود 
ي غضون 

التعامل معها �ف نت حساسة للوقت ويجب أن يتم  ع�ب اإلن�ت
ساعات وليس شهور.

ي من  الوط�ف المستوى  المنصات مكتب مساعدة عل  ئ  أن تنسش يجب 
ي المنصة (الذين يفهمون 

طاقم يتشكل من كل من هم متخصصون �ف
جمة (الذين يفهمون سياق  ي ال�ت

ف �ف قنوات تصعيد المنصة) ومتخصص�ي
المناسبة لحلها. يجب أن  الدوائر  المشكالت إىل  المحلية) لرفع  اللغة 
ي هذه القضايا 

ي تقوم المنصات من خاللها بالتحقيق �ف تكون العملية ال�ت
المرفوعة ومعالجتها شفافة، ويجب أن يكون لدى أولئك الذين يقدمون 
ي أي وقت 

الشكاوى وسيلة وصول سهلة لتحديد مكان رفع شكاواهم �ف
ف  من األوقات. يجب أن تكون مكاتب المساعدة هذه متاحة للمرشح�ي
وكذلك  امرأة،  أنهم  عل  يحددون  الذين  وموظفيهم  ف  والسياسي�ي
ي رفع ومعالجة تقارير اإلساءة ع�ب 

، للمساعدة �ف ف ف والناشط�ي الصحفي�ي
ي 

ي غضون ساعات. يجب أن يشمل ذلك أيًضا المساعدة �ف
نت �ف اإلن�ت

التحقق (عل سبيل المثال، عالمة زرقاء تدل عل التحقق من شخصية 
حاملها) من السيدات السياسيات، والتدخل عند وجود حملة أو هجوم 
ي الدفاع عن السمعة رًدا عل المعلومات 

منسق، وتقديم المساعدة �ف
ف أن  ي ح�ي

الخاطئة، ومعالجة القضايا أو المخاوف األخرى ذات الصلة. �ف
ي تسبق  ة ال�ت ي الف�ت

مكاتب المساعدة هذه ستكون مهمة بشكل خاص �ف
ي أيًضا دعم االنتخابات عل المستويات دون 

االنتخابات الوطنية، ينب�ف
هذه  المساعدة  مكاتب  فإن  المثالية،  الناحية  من  والمحلية.  الوطنية 
ستكون متاحة عل مدار العام لمساعدة النساء السياسيات ح�ت يتس�ف 

لهن ممارسة عملهن بحرية دون مضايقة أو إساءة.
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.https://stopncii.org ،ها، بدون تاريــــخ "StopNCII.org"، أوقفوا إساءة استخدام الصور الحميمة غ�ي الموافق عل ن�ش  4

تجزئة الصورة هي عملية استخدام خوارزمية بصمات األصابع إلنشاء مفتاح فريد للصورة للعثور عل الصورة وتحديدها بسهولة ع�ب المنصات المختلفة، دون الحاجة إىل تخزين الصورة نفسها.    5
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كاء البحث بإمكانية الوصول تزويد رسش
 المستدام إىل البيانات المتعلقة بالعنف 

نت. ضد المرأة عىل اإلن�ت

كات حول اإلبالغ عن  باإلضافة إىل التدخل 1 (مشاركة تقارير شفافية ال�ش
ي عل نوع الجنس وبيانات االستجابة له)، يجب  خطاب الكراهية المب�ف
كاء البحث بإمكانية الوصول المستمر إىل بيانات المنصة  أن يتمتع �ش
ي المضايقات وسوء المعاملة المبنية عل نوع الجنس. يمكن 

للتحقيق �ف
والتحقيق  التوجهات،  لمراقبة  البيانات  هذه  استخدام  البحث  كاء  ل�ش
الدول،  ترعاها  ي  ال�ت الجنس  نوع  عل  المبنية  المضللة  المعلومات  ي 

�ف
ومراقبة حمالت خطاب الكراهية عند نشأتها. يجب أن توفر المنصات 

كاء البحث. توثيًقا لمقاييسها وطرق جمع البيانات ل�ش

وتنفيذها  ف جديدة  قوان�ي ي 
�ف النظر  يتم  الجغرافية،  المناطق  ي عدد من 

�ف
ي ذلك 

ي تتناول أيًضا الحاجة إىل الشفافية والوصول إىل البيانات، بما �ف وال�ت
لتحديد  المنصات  تحتاج   . ي األورو�ب لالتحاد  الرقمية6  الخدمات  قانون 
خصوصية  حماية  توفر  بينما  الجديدة  المتطلبات  لهذه  امتثالها  كيفية 
شفافية  سياسات  التكنولوجيا  منصات  تطوير  من  بداًل   . ف المستخدم�ي
ف المحلية، يجب أن تضمن  منفصلة لكل بلد أو منطقة لالمتثال للقوان�ي
ي  ي تل�ب المنصات أن سياساتها العالمية توفر الشفافية وإمكانية الوصول ال�ت

معاي�ي التنظيم األك�ث شمواًل من الهيئات التنظيمية متعددة الجنسيات.

نت  دعم إنشاء نظام لضحايا اإلساءة عىل اإلن�ت
ي جمع األدلة.

ي المساعدة �ن
لتل�ت

ف وسياسات معمول بها بخصوص العنف عل  بعض الدول لديها قوان�ي
ي السياسة. ومع ذلك، عند حدوث هجوم، يتحمل 

نت ضد المرأة �ف اإلن�ت
الناجون عبء جمع األدلة عل الهجمات، مثل التقاط لقطات الشاشة 
ي بعض األحيان، يكون هذا صعًبا جًدا بحيث ال 

وفهرسة األحداث. �ف
أو حذف  بإزالة  الناجون  يقوم  لذلك  دعم،  بدون  معه  التعامل  يمكن 

المشاركات المسيئة.

أو  و/  ف  محقق�ي باستخدام   ، آىلي شبه  نظاًما  المنصات  ئ  تنسش أن  يجب 
الهجمات  أدلة مفصلة عن  ي جمع 

�ف للمساعدة   ، ف ف متخصص�ي محام�ي
الضحايا، يجب عل  بناًء عل طلب  الضحايا.  العبء عن  وإزالة هذا 
ي الدعاوى وجمع األدلة الالزمة لمساعدة 

ف التحقيق �ف هؤالء المحقق�ي
الناجيات عل تقديم قضيتهن إىل الهيئة المناسبة (عل سبيل المثال، 
إطار  فيها  يوجد  ي  ال�ت البلدان  ي 

�ف القانون)  تطبيق  أو سلطات  المحاكم 
ئ المنصات أو تدمج أدوات مساعدة تقنية  ي قائم. يجب أن تنسش

قانو�ف
ي تقلل من األثر الص�ي  موجودة، مثل اإلبالغ اآلىلي والتداب�ي الوقائية ال�ت

لعرض محتوى اإلساءة والكراهية كجزء من التحقيق.

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6

11 12 13 14 15

20 19 18 17 16

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6

11 12 13 14 15

20 19 18 17 16

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

يعات قائمة، يجب عل المنصات إنشاء  ي يوجد بها ت�ش ي البلدان ال�ت
�ف

ف بحيث يرعون ممثلي المجتمع لتقديم الدعم للناجيات  برنامج محام�ي
ف  ي العملية القانونية، باإلضافة إىل العمل كحلقة وصل ب�ي

أثناء تنقلهن �ف
. سيحتاج  ي

القانو�ف ف والناجيات والنظام  التكنولوجيا والمحقق�ي كات  �ش
عل  ف  المحام�ي أو  ي 

المد�ف المجتمع  منظمات  اك  إ�ش إىل  النظام  هذا 
مستوى المجتمع لزيادة الثقة، وضمان سالمة الضحايا، وتقديم دعم 

الصحة العقلية.

ف آلية  كات التكنولوجيا تضم�ي لضمان سالمة الناجيات، يجب عل �ش
إلخفاء هوية التقارير.

إنشاء أنظمة استباقية لمنع وإدارة وإزالة خطاب 
الكراهية واإلساءة الموجه ضد النساء عىل 

ي يتم تحديثها بانتظام للرد عىل 
نت وال�ت اإلن�ت

ي ذلك استخدام 
التهديدات المتطورة، بما �ن

اك شبكات منظمات  الذكاء االصطناعي وإرسش
التحقق من الحقائق.

غالًبا ما يواجه المسؤولون المنتخبون والمرشحون الذين تحدد هوياتهم 
عل أنهن سيدات تحديات فريدة تتعلق باإلساءة وسوء المعاملة المبنية 
ي المناصب، مما قد يكون له 

شح للخدمة �ف أثناء ال�ت عل نوع الجنس 
والقضايا،  االنتخابية،  بدائرتهن  يتعلق  فيما  فعاليتهن  عل  ي  سل�ب تأث�ي 
األرضية،  الكرة  جنوب  من  السيدات  وخاصة  السيدات،   . ف والناخب�ي
الجارف  السيل  مع  للتعامل  العون  أو سبل  الموارد  من  القليل  لديهن 
نت. ليس من المعقول أن نتوقع منهم اإلبالغ عن  من اإلساءة ع�ب اإلن�ت
ي تحمل الكراهية أو  المئات من المشاركات أو التعليقات أو الرسائل ال�ت

. ف ي يتلقونها يومًيا والقيام برفعها للمعني�ي ر ال�ت الرصف

تتطور هذه التهديدات باستمرار، لذا يجب أن تتطور الحلول باستمرار 
لمواجهة  المحتملة  الطرق  إحدى  تتمثل  لألحداث.  ف  مستبق�ي لنظل 
استخدام  ي 

�ف التحقيق  من  بمزيد  المنصات  تقوم  أن  ي 
�ف التحدي  هذا 

والتقليل  لتخفيف  اآلىلي  التعلم  علم  باستخدام  وتنفيذها  المنتجات 
والمضايقات  الجنس  نوع  ي عل  البم�ف الكراهية  لخطاب  التعرض  من 
وأقسام  ها  ن�ش يتم  ي  ال�ت والمشاركات  ة  المبا�ش الرسائل  ي 

�ف واإلساءة 
ي منصاتهم. يجب أن تكون هذه المنتجات استباقية وتزيل 

التعليقات �ف
عبء التعامل مع اإلساءة عن الفئات المستهدفة باإلساءة عل شبكة 
أنظمة  بتطوير   ،7Block Party مثل  أخرى،  منظمات  قامت  نت.  اإلن�ت
ي المنصات، ويجب 

ء. يجب دمج هذه األنظمة �ف ة المحتوى المسي لفل�ت
أن تتيح المنصات أيًضا إنشاء المزيد من منتجات الجهات الخارجية 
ي واجهات برمجة تطبيقات 

ي ذلك االستثمار �ف
مثل Block Party، بما �ف

المنتجات  هذه  عل  األمثلة  ومن  إليها.  الوصول  ويمكن  شمواًل  أك�ث 
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للتخصيص  قابلة  إعدادات  مع  (السبام)"  ي 
العشوا�ئ يد  ال�ب "مجلد 

للجهات  يمكن  بحيث  واإلساءة  الكراهية  يحمل  الذي  الكالم  ة  لفل�ت
المستهدفة تجنب عبء مشاهدة والتعامل مع الرسائل الضارة، وأداة 
يمس  قلق  مث�ي  مصدر  ألنها  بالقتل،  التهديدات  عن  الفوري  لإلبالغ 
بشكل مبا�ش السالمة. يجب أن يكون للمنصات عملية موحدة للعمل 
المنتجات بطريقة  ي لضمان تطوير هذه 

مع منظمات المجتمع المد�ف
ف ضد أي من المجموعات المهمشة. مثال آخر هو أداة يمكنها  ال تم�ي
ه المستخدم بمطالبة  اإلبالغ عن كالم يحض عل الكراهية قبل أن ين�ش
تسأل، عل سبيل المثال، "تحتوي هذه المشاركة عل خطاب كراهية 
؟" تشمل  أو إساءة أو مضايقة محتملة. هل أنت متأكد أنك تريد الن�ش
اإلساءة  عن  الخاص  اإلبالغ  وخيار  المجمعة  التقارير  األخرى  األمثلة 
بشكل  المحتوى  عن  اإلبالغ  يمكن  بحيث  الجنس  نوع  عل   القائمة 

أك�ث مالءمة.

إنشاء آلية تنسيق لرفع البالغة عىل 
المستوى القطري.

باإلضافة إىل التدخل 4، والذي يعالج أوقات االستجابة المتأخرة عل 
هذا  يحدد  السياسة،  ي 

�ف بالسيدات  الخاصة  البالغات  رفع  طلبات 
ة للقلق. التدخل نهًجا استباقًيا آخر لمعالجة هذه المشكلة المث�ي

مع  القطري  المستوى  للتنسيق عل  نظاًما  المنصات  ئ  تنسش أن  يجب 
مع   ، السياسي السياق  عل  وباإلعتماد   ، ي

المد�ف المجتمع  منظمات 
ف  ب�ي الوثيقة  العالقات  إىل  التنسيق  آلية  تستند  أن  يجب  الحكومات. 
القدرة  يمنحها  مما  والحكومات،  المحلية  ي 

المد�ف المجتمع  منظمات 
ي عل نوع الجنس عل  ي ورفع البالغات بحوادث العنف المب�ف

عل تل�ت
أن  المحتمل  من  ي  ال�ت  - المضللة  المعلومات  ذلك  ي 

�ف بما   - نت  اإلن�ت
يكون لها تأث�ي عل الخطاب السياسي أو عل النتائج. يجب أن يس� 
النظام إىل تحقيق الشفافية ومعدل إتخاذ القرار �يــــع ومرونة. يجب 
، وخاصة ضد  إعطاء األولوية بشكل عاجل لتهديدات العنف السياسي

ي السياسة.
ي يعملن �ف

السيدات اللوا�ت

يجب أن تزيد هذه اآلليات من القدرة المحلية عل رفع البالغات أثناء 
يعية  ي ذلك االنتخابات والقرارات الت�ش

ى، بما �ف األحداث السياسية الك�ب
يمكن  استباقية.  أيًضا  اآللية  هذه  تكون  أن  يمكن  للجدل.  ة  المث�ي
 ، ف الحكومي�ي كاء  وال�ش ي 

المد�ف المجتمع  مع  جنب  إىل  جنًبا  للمنصات، 
عل  المناسبة  الفرق  إىل  تقرير  وتقديم  السياسي  الوضع  مراقبة 
للتدخل ومنع  إيجاد فرص  ي هو 

النهج االستبا�ت الهدف من  المنصات. 
المثال، يمكن  نت قبل حدوثه. عل سبيل  السياسي عل اإلن�ت العنف 
لآللية مراقبة توجهات الموضوعات الضارة أو الهاشتاغات أو الميمات 

ة عل نطاق واسع. ومعالجتها عند ظهورها وقبل أن تصبح منت�ش
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يعمل هذا عل توف�ي سياق محلي أك�ب لقضايا رفع البالغات، وإنشاء 
من  االجتماعي  التواصل  وسائل  كات  ف �ش وتمك�ي  ، اكة رسمي برنامج �ش
عام،  بشكل  فيها.  تعمل  ي  ال�ت للمناطق  واستجابة  دراية  أك�ث  تكون  أن 
ف عن التعامل مع البالغات  ي المسؤول�ي

هناك حاجة إىل زيادة االستثمار �ف
وفرق  والحكومات  المحلية  المنظمات  مع  العالقات  وبناء  المرفوعة 

المنصات المستهدفة.

يجب  المجال،  هذا  ي 
�ف ي 

المد�ف المجتمع  منظمات  مشاركة   لدعم 
لتعويضهم  إنشاؤه  يتم  منح  برنامج  تطور  أن  المنصات   عل 
معالجة  بشأن  المشورة  وتقديم  ومشاركتهم،  اتهم  وخ�ب عملهم  عن 

ضحايا الصدمات.

ي تركز 
إجراء تقييمات لتأث�ي حقوق اإلنسان ال�ت

عىل نوع الجنس عىل المنصات.

إىل  تستند  قرارات  االجتماعي  التواصل  تتخذ منصات وسائل  ما  غالًبا 
مقاييس حول زيادة مشاركة المستخدم، وال يمتلك الكث�ي منها عملية 
 ، ف المستضعف�ي لمنتجاتها عل األشخاص  السلبية  اآلثار  لتقييم  شاملة 

ي ذلك االنتهاكات المتكررة لحقوق اإلنسان.
بما �ف

كات  تقييمات األثر عل حقوق اإلنسان (HRIAs) هي أدوات تستخدمها ال�ش
لتقييم المخاطر المتعلقة بتأث�ي منتجاتها عل أصحاب الحقوق. يجب أن 
ي تطوير وتوحيد تقييمات تأث�ي حقوق اإلنسان 

كات دوًرا مركزًيا �ف تلعب ال�ش
الفئات  من  مدخالت  مع  التكنولوجيا  لمنصات  الجنس  نوع  تراعي  ي  ال�ت
ي أن تكون متاحة للجمهور 

ي ينب�ف المهمشة وجنوب الكرة األرضية، وال�ت
وأن يتم توزيعها عل منصات التكنولوجيا من خالل تحالفات تركز عل 
ي تصنيف الحقوق 

كات �ف الصناعة. لقد وفر مؤ�ش ومنهجية تصنيف ال�ش
الرقمية8 إطاًرا مالئًما لتطوير هذه التقييمات. يجب دمج تقييمات األثر عل 
ي عملية التطوير لجميع المنتجات والسياسات الجديدة. 

حقوق اإلنسان �ف
يجب أن تجري المنصات أيًضا تقييمات تقييمات األثر عل حقوق اإلنسان 
ي  ي البلدان أو المناطق الجديدة ال�ت

متعمدة مبينة عل نوع الجنس للبيئات �ف
كة لدخولها أو تقديم منتج جديد إىل السوق فيها. تخطط ال�ش

ي يمكن  يجب أن تتضمن تقييمات األثر عل حقوق اإلنسان هذه النتائج ال�ت
ي تواجه الجمهور. ومن شأن ذلك أيًضا  ي تقارير الشفافية ال�ت

أن تنعكس �ف
أن يكون له تأث�ي دعم ألفضل الممارسات عل مستوى مجال الصناعة هذا 
ي تركز عل حقوق اإلنسان. يجب  لعمليات تطوير المنتجات والسياسات ال�ت
الممارسات  أفضل  وإنشاء  ف  الموظف�ي تدريب  بتطوير  المنصات  تقوم  أن 
جمة نتائج تقييمات األثر عل حقوق اإلنسان إىل قرارات تتعلق بالسياسة  ل�ت
اإلنسان  حقوق  تقييم  فرق  م  ف تل�ت أن  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة  والمنتج. 
ي عل نوع الجنس كجزء  ف عل كيفية إجراء التحليل المب�ف بتدريب الموظف�ي
من عملهم من أجل جعل تقييمات األثر عل حقوق اإلنسان أك�ث شمواًل. 
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تزويد السياسيات وموظفيهن بالموارد 
لمواجهة المضايقة. 

الكرة  جنوب  بلدان  ي 
�ف سيما  ال  عملهن،  وطواقم  السياسيات  ي 

تعا�ف
األرضية، من نقص الموارد عندما يتعلق األمر بالتحض�ي لسوء المعاملة 
، من حيث كل من المعرفة  والرد عليها عل وسائل التواصل االجتماعي
ي تعزيز الجهود المخصصة للتحض�ي لحمالت التشه�ي 

والموارد. وينب�ف
لكيفية  عملية  بموارد  ف  المعارض�ي قبل  من  والهجمات  نت  اإلن�ت عل 
ف  للموظف�ي يمكن  ي  ال�ت والخطوات  الرئيسية،  للتهديدات  االستجابة 
ي إيصال رسالتهم، ومع من 

ف وألن يستمروا �ف اتخاذها ليكونوا استباقي�ي
جمع  أو  ي 

إضا�ف بحث  يكون  عندما  الحاجة  عند  العمل  عليهم  يجب 
كات التكنولوجيا مع المنظمات  . يجب أن تشارك �ش ف المعلومات مطلوب�ي
ودعم  وموظفيهن  للسياسيات  الخدمات  هذه  لتقديم  الحكومية  غ�ي 

تكاليف هذا العمل.

يجب أن تقوم المنصات أيًضا بتطوير أدوات عل المنصة نفسها لدعم 
ي  وال�ت المحلية  للغة  ترجمتها  يتم  ي  وال�ت اإلساءة  مكافحة  اتيجيات  اس�ت
ي ذلك 

ائح المجتمعات األوسع، بما �ف إليها من قبل �ش يمكن الوصول 
اإلساءة  توثيق  ي 

�ف والمساعدة  للتتبع،  والقابلة  الشفافة  اإلبالغ  آليات 
الرقمية، واإلرشادات الموجودة داخل المنتج لإلبالغ عن اإلساءة وإدارة 

التعامل معها لجميع مستويات درجات المعرفة التقنية.

القيام بإجراء التحليل الذي يسبق االنتخابات، 
ي البلدان ذات البيئات االستبدادية 

ال سيما �ن
ن السياق بسياسة "الفائز يأخذ كل  حيث يتم�ي

ء"، ووجود معرفة رقمية منخفضة، وانتشار  ي
�ش

معروف لحمالت المعلومات المضللة.

متصل  غ�ي  ئ  متكا�ف عمل  بمجال  المعارضة  مرشحو  يتمتع  ال  ما  غالًبا 
عل  تفاقمها  أو  هذه  المساواة  عدم  أوجه  تكرار  ويمكن  نت،  باإلن�ت
مستوى  يوجد  حيث  للمعلومات  البيئية  النظم  ي 

�ف سيما  ال  نت،  اإلن�ت
والقادة  التضليل،  حمالت  وخطر  الرقمية،  المعرفة  من  منخفض 
ف الذين يستخدمون الحسابات الرسمية ألغراض سياسية.  االستبدادي�ي

. ي وهذا صحيح بشكل خاص عل المستوى دون الوط�ف

ي سياقات سلطوية هو أمر صعب. وبالطبع هذا أمر مقصود، 
إن العمل �ف

ي الواقع، يجب أن تتل�ت 
ي أنه يجب تجاهل هذه الدول. �ف لكن هذا ال يع�ف

ي  المب�ف العنف  البلدان مزيًدا من االهتمام والموارد والتحليل ألن  هذه 
السياقات  ي 

�ف األماكن.  هذه  ي 
�ف يزدهر  نت  اإلن�ت ع�ب  الجنس  نوع  عل 

التدخالت،  بشأن  الحكومة  مع  التعاون  يكون  ال  حيث  االستبدادية 
مستوى  عل  البالغات  لرفع  تنسيق  آلية  (تطوير   4 التدخل  مثل 
ف  المحلي�ي البحث  كاء  المنصات مع �ش تعمل  أن  الدولة) ممكًنا، يجب 
ي تسبق االنتخابات. ي إلجراء تقييم للبيئة ال�ت

ومنظمات المجتمع المد�ف
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، ومنظمات مستقلة  ف ف محلي�ي باحث�ي اكة مع  بال�ش التقييم  يمكن إجراء 
المجتمع  ومنظمات  نسائية،  ومجموعات  الحقائق،  من  للتحقق 
المحتملة  ات  التغي�ي عل  بالتأث�ي  للنتائج  يسمح  ي  زم�ف إطار  ي 

�ف ي 
المد�ف

وبيئة  الرقمية  المعرفة  مستوى  التقييم  يحلل  أن  يجب  المنصة.  ي 
�ف

حقوق  تقييمات  مخرجات  مع  يتماسش  وأن  الشاملة،  المعلومات 
ي هذه المناطق، ويتضمن بيانات 

اإلنسان للمنظمات غ�ي الحكومية �ف
يعية، مع إيالء اهتمام خاص  ي الهيئات الت�ش

تاريخية عن تمثيل المرأة �ف
لكيفية ترجمة ذلك إىل إساءة وتعليمات مضللة مبنية عل نوع الجنس 
ومحددة  هادفة  توصيات  التقييم  عن  ينتج  أن  يجب  نت.  اإلن�ت عل 
ي 

 السياق لمنصات التكنولوجيا لتوف�ي مساحة معلومات آمنة، ال سيما �ف
سياق االنتخابات.

ي 
دمج أدوات المعرفة الرقمية والمواطنة �ن

ن حول هذه  المنصات لتثقيف المستخدم�ي
الموضوعات أثناء تفاعلهم مع المنصة.

عل  والمضللة  الخاطئة  المعلومات  مستلمي  تدريب  يتم  ما  نادًرا 
ي انتشار 

المنصات لتقييم مدى صحتها أو سياقها وقد يساهمون الحًقا �ف
. المحتوى الضار من خالل آليات مشاركة عالية التأث�ي

الرقمية  والمعرفة  التحقق  أدوات  ف  تضم�ي المنصات  عل  يجب 
فيسبوك  قدمت  المثال،  سبيل  عل  التطبيق.  ي 

�ف الرقمية  والمواطنة 
المضللة  المعلومات  ومشاركة  قراءة  أمام  حاجًزا  تخلق  ات  ف م�ي وتوي�ت 
بينما تقوم بتقديم محتوى يوفر عمليات التحقق من الحقائق أو السياق 
ف بقراءة مقال  حول تلك المعلومات، باإلضافة إىل مطالبة المستخدم�ي
إذا حاولوا مشاركة منشور دون النقر فوق االرتباط الخاص به. هناك 
ف حول أفضل الممارسات لتحديد  فرصة إضافية لتثقيف المستخدم�ي

ي نقاط التدخل هذه.
الوسائط الخاطئة �ف
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II. تدخالت الحكومة والسياسات

ن متطلبات إعداد تقارير محددة حول  تضم�ي
ي السياسة 

نت ضد المرأة �ن العنف ع�ب اإلن�ت
 والمعلومات المضللة المبنية عىل نوع الجنس 

ي تتناول شفافية منصات 
يعات ال�ت ي الت�ش

�ن
. وسائل التواصل االجتماعي

ي 
�ف المرأة  ضد  نت  اإلن�ت عل  العنف  حول  الوعي  مستوى  رفع  يعتمد 

بيانات  عل  الجنس  نوع  عل  المبنية  المضللة  والمعلومات  السياسة 
الواضح  اإلنفاذ  إىل  باإلضافة  الظاهرة،  انتشار  حول  وشاملة  دقيقة 
ي تحظر مثل هذه  ال�ت المحلية  ف  والقوان�ي المنصة  والشفاف لسياسات 
السياسات  صانعو  يفتقر  ذلك،  عل  عالوة  واإلساءة.  المضايقات 
يــــع ضدها إىل بيانات مفصلة  المسؤولون عن االستجابة للظاهرة والت�ش
ي قد تعالجها عل أفضل وجه. عل هذا  حول المشكلة والتدخالت ال�ت
ي تتناول شفافية منصات وسائل  يعات ال�ت النحو، يجب أن تج�ب الت�ش
ي تم تطويرها بالتشاور مع منظمات المجتمع  ، وال�ت التواصل االجتماعي
، المنصات عل اإلبالغ عن بيانات دقيقة وشاملة حول  ف ي والباحث�ي

المد�ف
ف بشكل خاص  ك�ي نت وردودها عليها، مع ال�ت األنشطة الخبيثة عل اإلن�ت
ي ذلك السيدات.

عل الجهود المبذولة لحماية الفئات المهمشة، بما �ف

قدر  المنصات  ع�ب  متسقة  التقارير  إعداد  مقاييس  تكون  أن  يجب 
عل  يجب  منصة.9  لكل  الفريدة  التحتية  البنية  مراعاة  مع  اإلمكان، 
ام بمبادئ سانتا  ف صان�ي السياسات مطالبة منصات التكنولوجيا باالل�ت
اف عل المحتوى10 والتوسع  ي اإل�ش

كالرا بشأن الشفافية والمساءلة �ف
والتضليل  المضايقات  عن  لإلبالغ  محددة  مقاييس  ي 

�ف أك�ب  بشكل 
المحتوى  مقدار  ذلك  ي 

�ف بما   ، والجنسي االجتماعي  النوع  عل  المبنية 
ي ذلك الرسائل 

ي بواسطة المنصة (بما �ف
الذي تمت إزالته بشكل استبا�ت

ي  ال�ت المستلمة  التقارير  ونوع  عدد  والتعليقات)؛  المشاركات  ة،  المبا�ش
ي أدت إىل اتخاذ إجراء؛ معلومات  ينشئها المستخدمون؛ عدد التقارير ال�ت
حول أنواع ومستويات الردود؛ مقاييس األداء حول تقنيات التخفيف 
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عل المنصة؛ وصف للدعم والتدريب الذي يتلقاه الموظفون ومسؤولو 
ة للتعامل  ف والخ�ب المحتوى للتعامل مع الشكاوى؛ وأوصاف الموظف�ي

مع شكاوي التعرض للمضايقات.

ي تراقب 
اعتماد مدونات قواعد السلوك ال�ت

اإلشاءة القائمة عىل نوع الجنس من قبل أي 
، أو من قبل أي  ن موظف عام منتخب أو مع�ي

ن  ، أو من قبل أحد الموظف�ي ي مرشح انتخا�ب
المذكورين أعاله.

ف  ف المنتخب�ي ف الحكومي�ي يجب تطبيق معاي�ي مماثلة عل جميع المسؤول�ي
مستويات  جميع  (عل  السياسية  واألحزاب   ، ف والمرشح�ي  ، ف المعين�ي أو 
ي الواقع. يجب 

نت أو �ف ، سواء عل اإلن�ت ي سلوكهم الرسمي
الحكومة) �ف

ف أن يكونوا قدوة يحتذى بها، وأن يقوموا بالرد  ف الحكومي�ي عل المسؤول�ي
القائمة عل نوع الجنس عندما يرون ذلك،  عل اإلساءة والمضايقات 
ي مثل تلك اإلساءات بأنفسهم. يجب عليهم 

فضاًل عن عدم االنخراط �ف
عدم مشاركة أو استخدام معلومات مضللة مبنية عل نوع الجنس أو 
العنف عل  أخرى من  أشكال  أي  أو  الجنس،  نوع  قائمة عل  اءات  اف�ت
ي عليهم تشجيع أو تسهيل الهجمات من 

نت ضد السيدات. وال ينب�ف اإلن�ت
قبل اآلخرين. وإذا فعلوا ذلك، يجب أن يكونوا عرضة لخطر التوبيخ أو 
العقوبات األخرى المبنية عل قواعد الهيئة ذات الصلة. يجب أن تكون 
داخلية  آلية  أو  األخالقيات  لجان  أشكال  من  شكاًل  الصلة  ذات  الهيئة 

ي تقودها السيدات. ف األحزاب وال�ت ي تكون ب�ي ي االدعاءات ال�ت
للتحقيق �ف

منظمات  من  إرشادات  عل  للحصول  الحكومات  تس�  أن  يجب 
لتطوير  الجنس  نوع  ف عل  ك�ي بال�ت تعمل  ي  ال�ت المحلية  ي 

المد�ف المجتمع 
تطبيق  عل  ف  والموظف�ي ف  المسؤول�ي وتدريب  لسياقها  مناسبة  معاي�ي 
والتحقيق  لإلبالغ  المناسبة  اإلجراءات  تطوير  يجب   . المعاي�ي هذه 

. والرقابة عل أولئك الذين ينتهكون المعاي�ي
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 ، ي السياق السياسي الحاىلي
ي كل بلد أو سياق. ومن المهم بشكل خاص النظر �ف

كما ذكر أعاله، لن يتم تطبيق كل تدخل �ف
ي 

حيث قد ال تكون بعض التدخالت لمجموعة أصحاب الشأن هذه قابلة للتطبيق أو قد تكون ضارة إذا تم تطبيقها �ف
ي السياسة واستخدامها 

ي تهدف إىل حماية المرأة �ف السياقات االستبدادية. عىل سبيل المثال، يمكن التالعب بالسياسات ال�ت
. يمكن تطبيق هذه التدخالت عىل المستوى المحىلي أو  ضدهن أو يمكن التالعب بها لفرض الرقابة عىل حرية التعب�ي

، بحسب السياق المناسب. ي أو اإلقليمي أو الدوىلي الوط�ف

"، مركز ويلسون، ديسم�ب 2020، سون، "الحرية والمزيفات: استكشاف مقارن لمكافحة المعلومات المضللة وحماية حرية التعب�ي نينا يانكوفيتش وشانون ب�ي  9 

.https://www.wilsoncenter.org/publication/freedom-and-fakes-comparative-exploration-countering-disinformation-and-protecting-free

.https://santaclaraprinciples.org/ ،2021 ،"اف عل المحتوى ي اإل�ش
Access Now  10 وآخرون، "مبادئ سانتا كالرا بشأن الشفافية والمساءلة �ف

https://www.wilsoncenter.org/publication/freedom-and-fakes-comparative-exploration-countering-disinformation-and-protecting-free
https://santaclaraprinciples.org/
https://santaclaraprinciples.org/
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ن وهيئات إدارة االنتخابات  يجب عىل المتحدث�ي
ن تنفيذ سياسة عدم التسامح  لماني�ي والقادة ال�ب
ا مع النوع االجتماعي والجنس والعنرصية 

ً
مطلق

واألشكال األخرى لخطاب الكراهية واإلساءة 
يعية والملفات التعريفية  عىل الصفحات الت�ش

والمنصات، باإلضافة إىل تلك الخاصة 
. ن بالمرشح�ي

ي اإلبالغ 
دد المسؤولون المنتخبون والمرشحون وموظفوهم أحياًنا �ف ي�ت

عن محتوى عل صفحاتهم الرسمية عل وسائل التواصل االجتماعي أو 
ي تحتوي عل  ي ذلك المنشورات والتعليقات والرسائل ال�ت

حذفه، بما �ف
ي السياسة. ومع 

ي يعملن �ف
إساءة ومضايقات وتضليل ضد النساء اللوا�ت

وط  ذلك، فإن السماح لمثل هذا المحتوى - الذي غالًبا ما ينتهك �ش
ي المنصات - بالوقوف دون منازع إىل األبد عل الصفحات 

اإلستخدام �ف
عية ضمنية عل هذا المحتوى ويسمح له باكتساب  ي �ش

الرسمية يض�ف
القائمة عل نوع الجنس  المضايقات  ُينظر إىل  . يجب أن  جمهور أك�ب
أنها  عل  األخرى  المهمشة  بالمجتمعات  الخاصة  الخصائص  عل  أو 

وع. مختلفة عن النقد السياسي الم�ش

ي 
ة للقلق، يجب عل األفراد أو الجماعات �ف لمعالجة هذه القضية المث�ي

ي ذلك المسؤولون المنتخبون والمرشحون 
المناصب السياسية، بما �ف

لمانيون وهيئات إدارة االنتخابات، تنفيذ سياسة  واألحزاب والقادة ال�ب
ي عل النوع االجتماعي  عدم التسامح مطلًقا ضد خطاب الكراهية المب�ف
عل  الكراهية  خطاب  أشكال  من  ذلك  وغ�ي  والعنرصي  والجنسي 
حسابات وسائل التواصل االجتماعي الرسمية الخاصة بهم أو مواقعهم 
هذه  يديرون  الذين  ف  الموظف�ي أو  األشخاص  عل  يجب  الويب.  عل 
الحسابات اتخاذ خطوات استباقية إلزالة المحتوى الضار. وللمساعدة 
مصدر  تشمل  وأن  بوضوح  السياسة  تحديد  يجب  المجهود،  هذا  ي 

�ف
الضار  المحتوى  بشأن  الوضوح  لتوف�ي  المشكلة  هذه  حول  إرشادي 

المراد إزالته.

ف ال يستخدمون  من أجل الحفاظ عل الشفافية والتأكد من أن المسؤول�ي
وع (مثل التعليق الناقد الذي ال يحتوي  هذه السياسة إلزالة الكالم الم�ش
الشفافية  االحتفاظ بسجالت  ُيطلب  أن  عل خطاب كراهية)، يجب 
واإلفراج عنها عل أساس ربــع سنوي، مع تفصيل ملخصات منهجية 
باإلضافة إىل  إزالتها.  ي تمت  ال�ت المصدر  للتعليقات والرسائل مجهولة 
ذلك، تجب مراجعة هذه البيانات بانتظام من قبل لجنة األخالقيات 

ي المناصب القيادية.
ي تشمل السيدات �ف ال�ت
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ن ذات الصلة  القيام من خالل مشاريــــع القوان�ي
ي تتناول العنف ضد المرأة، أو األمان عىل 

ال�ت
نت عىل نطاق أوسع، بتجريم العنف عىل  اإلن�ت

نت الموجه ضد السيدات والمعلومات  اإلن�ت
ي تؤدي إىل 

المضللة المبنية عىل نوع الجنس ال�ت
. ر نفسي أو جسدي أو مادي خط�ي �ن

توجد لدى بعض البلدان أطر قانونية وتنظيمية للتعامل مع العنف عل 
ي السياسة، لكن العديد منها ال 

ي يعملن �ف
نت ضد السيدات اللوا�ت اإلن�ت

ف والسياسات لتوف�ي  تملك مثل تلك األطر. يمكن استخدام هذه القوان�ي
ي 

الحماية القانونية لألفراد الذين ُيعرفون عل أنهن من السيدات اللوا�ت
نت. ي المساحات عل شبكة اإلن�ت

يشاركن �ف

ي تتناول هذه المشكلة إىل تعريفات  ف ال�ت يجب أن تستند مشاريــــع القوان�ي
ضد  نت  اإلن�ت عل  العنف  ف  ب�ي تفرق  أن  يجب  ي  وال�ت المعالم  واضحة 
اف  االع�ت مع  المرأة،  ضد  والعنف  نت،  اإلن�ت عل  والعنف  السيدات، 
ف هذه الظواهر الثالث ومعالجتها بشكل شامل. عل سبيل  بالصالت ب�ي
ف عل  ف االنتخابية عل تعريف للتمي�ي القوان�ي المثال، يجب أن تحتوي 
االنتخابية. يجب  الحمالت  أثناء  والذي يجب حظره  الجنس،  أساس 
، ويجب  ي

ف بالتشاور مع منظمات المجتمع المد�ف تطوير مشاريــــع القوان�ي
ف بها دولًيا لحرية التعب�ي وتعريف اإلساءة  أن تستند إىل المبادئ المع�ت
عل أساس نوع الجنس. إنشاء مثل هذه التعريفات السابقة لديه ثالثة 
عل  االجتماعي  التواصل  وسائل  منصات  يج�ب  فهو  تتبعه:  ات  تأث�ي
تحديد األولويات واتخاذ إجراءات إنفاذ أك�ث جدية ضد هذا السلوك؛ 
ي هذا السلوك، سواء 

يحدد عواقب بالنسبة ألولئك الذين ينخرطون �ف
نت أو خارجها؛ كما يرع توف�ي الموارد الالزمة لسلطات إنفاذ  عل اإلن�ت

القانون لدعم أهداف مثل هذا السلوك.

ي 
يجب عل صان�ي السياسات تطوير بروتوكول ودورات تدريبية لموظ�ف

نت ضد  ار العنف عل اإلن�ت سلطات إنفاذ القانون لفهم مخاطر وأ�ف
الواعية  الحساسية  عل  والحفاظ  العنف،  توثيق  وتفس�ي  السيدات، 
بالصدمات تجاه الضحايا. يجب عليهم أيًضا ضمان التنفيذ المناسب 
االمتثال  ومراجعة  ي  اتي�ب االس�ت ي 

التقا�ف خالل  من  ف  القوان�ي لهذه 
وتوكوالت الداخلية. لل�ب

بالتوازي مع ذلك، يجب عل الحكومات تمويل الخدمات والمنظمات 
لتسهيل رفع البالغات (مثل المنظمات غ�ي الحكومية المعنية بالعنف 
والعمل كآلية  االجتماعي  التواصل  األ�ي) من خالل منصات وسائل 
وسيطة عندما يكون لألفراد أو المجتمعات عالقة ضعيفة مع سلطات 

ي مجال الجنس والمهاجرون، إلخ.)
إنفاذ القانون (العاملون �ف
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ن إنفاذ  تشكيل كتلة ع�ب األحزاب لتحس�ي
يعات الجديدة أو القائمة للعنف عىل  الت�ش
ي السياسة. االنخراط 

نت ضد المرأة �ن اإلن�ت
بشكل نشط ومنتظم مع المنصات ومنظمات 
ي ووسائل اإلعالم حول العنف 

المجتمع المد�ن
ي السياسة 

نت الموجه ضد السيدات �ن عىل اإلن�ت
لزيادة الوعي داخل المجتمع.

التعامل  لتنظيم  الجديدة  والسياسات  ف  القوان�ي من  العديد   تفتقر 
السياسة  ي 

�ف يعملن  ي 
اللوا�ت السيدات  ضد  نت  االن�ت عل  العنف  مع 

ي 
�ف مختلف  بشكل  تطبيقها  يتم  أو  الواضح  اإلنفاذ  إىل   (16 (التدخل 

ف بشكل  سياقات مختلفة. هناك مخاوف من احتمال تطبيق هذه القوان�ي
غ�ي متسق من إدارة إىل إدارة، وفرضها من زاوية حزبية، واستخدامها 
ف إنفاذ  وع. يجب أن تكون هناك طريقة لتحس�ي للحد من الكالم الم�ش

القانون وفصل إنفاذ القانون عن السياسة.

لمعالجة هذه المشكلة، يجب عل الحكومات إنشاء مجموعة أو تجمع 
يعية، ومجلس، ووزارة، وما إىل  ي داخل أي هيئة عامة (هيئة ت�ش غ�ي حز�ب
ي السياسة 

ي يعملن �ف
مة بمعالجة العنف ضد السيدات اللوا�ت ف ذلك) مل�ت

نت. يمكن لهذا التجمع مراجعة إنفاذ  والمعلومات المضللة عل اإلن�ت
السياسة  ي 

ي يعملن �ف
اللوا�ت بالعنف ضد السيدات  يعات الخاصة  الت�ش

المعرفون  األعضاء  لها  يتعرض  ي  ال�ت اإلساءات  تتبع  نت؛  اإلن�ت عل 
منظمات  مع  والتواصل  المنصات؛  مع  التفاعل  سيدات؛  أنهم  عل 
الناس  وعامة  اإلعالم  ووسائل  ف  األكاديمي�ي اء  والخ�ب ي 

المد�ف المجتمع 
لرفع مستوى الوعي العام حول هذه القضية والموارد المتاحة وتعزيز 
يعات القائمة. يجب أن تساعد هذه المجموعة أيًضا صان�ي  تنفيذ الت�ش
ي إساءة معاملة السيدات عل 

ي تحديد االتجاهات العامة �ف
السياسات �ف

ي السياسة والحياة العامة من خالل تبسيط عملية اإلبالغ، 
نت �ف اإلن�ت

بداًل من إرسال تقارير متقطعة للمنصات من مختلف المكاتب وأعضاء 
ف الذين هم حلفاء،  ف الرجال المنتخب�ي اك المسؤول�ي لمان. يجب إ�ش ال�ب
ي التجمع. وبالمثل، فإن 

ي �ف
وكذلك ممثلون عن منظمات المجتمع المد�ف

ف  التكرارات اإلقليمية أو الدولية لمثل هذا التجمع أو منتدى االتصال ب�ي
ي 

ي التضامن العابر للحدود لما يعت�ب �ف المجموعات الوطنية يجب أن تب�ف
جوهره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
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 ، ي
بالتعاون مع منظمات المجتمع المد�ن

العمل عىل إنشاء مبادرات وهيئات عالمية 
للتصدي لخطر العنف القائم عىل نوع الجنس 

نت. عىل اإلن�ت

السيدات  ضد  نت  اإلن�ت عل  العنف  إلنهاء  العالمية  المشاركة  تعمل 
وبناء  المشكلة  لمعالجة  الحوار  تعزيز  عل  السياسة  ي 

�ف يعملن  ي 
اللوا�ت

عالقات لتطوير حلول متعددة األطراف. يجب أن يأخذ هذا التدخل 
العديد من الطرق. عل سبيل المثال، من المهم إعطاء األولوية للتحليل 
ي خطط العمل متعددة األطراف 

ي عل نوع الجنس والمشاركة �ف المب�ف
ومتعددة أصحاب المصالح مثل خطط العمل الوطنية للمرأة والسالم 
ي التقارير الروتينية، عل سبيل 

اكة الحكومة المفتوحة؛ و�ف واألمن و�ش
ف ضد  المثال، إىل لجنة األمم المتحدة للقضاء عل جميع أشكال التمي�ي
ي أن تكون هناك طريقة لتجميع مختلف مصادر 

المرأة (سيداو). وينب�ف
البيانات والرجوع إليها من أجل دعم الحمالت والمبادرات العالمية.
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زيادة  من  بدًءا  ء  ي
تشمل كل سش أن  ويجب  المحلية  لالحتياجات  وفًقا 

الوعي بوجود المشكلة إىل زيادة الوعي بالحقوق الرقمية إىل الدعوة إىل 
العنف  يزال  السياقات، ال  العديد من  ي 

أو سياسات محددة. �ف ف  قوان�ي
ي السياسة يعت�ب "تكلفة ممارسة العمل"، 

نت ضد السيدات �ف عل االن�ت
ويجب أن تتحدى هذه الحمالت هذا ال�د وأن توفر التعليم أو الموارد 
لألفراد أو المنظمات التخاذ اإلجراءات الالزمة. يجب أن تعمل منظمات 
ي مع المنصات للقيام بذلك، ويجب أن تضمن وصول 

المجتمع المد�ف
التعليم إىل المناطق الريفية ذات المعرفة الرقمية المنخفضة.

ن - وخاصة أولئك  كاء المحلي�ي ضمان أن ال�ش
نت  ن بشكل خاص للعنف عىل اإلن�ت المعرض�ي

ي السياسة - لديهم 
الموجه ضد السيدات �ن

نقاط اتصال مخصصة عىل منصات التواصل 
ي يمكنهم الوصول 

االجتماعي ذات الصلة وال�ت
ي لحظات األزمات.

إليها �ن

ي أن تكون 
ي المحلية ال ينب�ف

عل الرغم من أن منظمات المجتمع المد�ف
مسؤولة عن تطوير أو الحفاظ عل معرفة المنصات والوعي بالسياق 
ف عدد صغ�ي من منظمات المجتمع  اكات الوثيقة ب�ي ، فإن ال�ش المحلي
عندما  األزمات  ي 

�ف فعالة  تكون  أن  يمكن  التكنولوجيا  كات  ي و�ش
المد�ف

تكون هناك حاجة التخاذ إجراءات فورية وعندما تكون قنوات االتصال 
اكات الوثيقة  العادية مغمورة ومزدحمة. يجب أيًضا استخدام هذه ال�ش
ي الحاالت المعقدة حيث تكون األنظمة المقننة غ�ي فعالة. نظًرا ألن 

�ف
المشكالت  أولويات  الموثوقة ُتظهر تحديد  ي 

المد�ف المجتمع  منظمات 
ي يتم رفعها ع�ب هذه القناة، فيجب عليها ضمان االستجابات الفعالة  ال�ت

ي الوقت المناسب.
�ف
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دعم الشبكات غ�ي الرسمية للقادة الذين يسعون 
نت. إىل معالجة المضايقات والعنف عىل اإلن�ت

تبادل  يمكنهن  حيث  األقران  مجموعات  ي 
�ف التضامن  السيدات  تجد 

اتهن ودعم بعضهن البعض. يجب تعزيز الشبكات القائمة وإنشاء  خ�ب
شبكات جديدة لألشخاص المعرفون عل أنهم سيدات للحصول عل 
ي إىل خدمات الصحة 

الدعم والمساعدة. يجب إنشاء الوصول المجا�ف
ها ألعضاء هذه الشبكات،  الواعية بالصدمات وتوف�ي النفسية المهنية 
فضاًل عن التدريب عل تقديم دعم األقران المستدام. يجب زيادة الوعي 
الريفية، بغرض كل من مساعدة  المناطق  ي 

الشبكات، ال سيما �ف بهذه 
وفهم  الوعي  زيادة  وبغرض  ومواردهن  خياراتهن  فهم  عل  الناجيات 
عية  ال�ش إلضفاء  المخصصة  والمساحات  لألحداث  يمكن  التهديد. 
ي غالًبا  نت، وال�ت ومناقشة الصحة العقلية وصدمات اإلساءة عل اإلن�ت
ي هذه المجموعات، أن تك� الصمت المستمر حول 

ما تكون غائبة �ف
ي تعرضن لها عل صحتهن. التأث�ي الكب�ي والدائم لتلك التجارب ال�ت

إنشاء حمالت منا�ة حول القضايا الرئيسية 
نت ضد السيدات   المتعلقة بالعنف عىل اإلن�ت

ي السياسة.
�ن

ي بناء حمالت منا�ة حول القضايا 
يجب عل منظمات المجتمع المد�ف

ي السياسة، بما 
نت ضد السيدات �ف الرئيسية المتعلقة بالعنف عل اإلن�ت

ي ذلك حمالت التضليل المبنية عل نوع الجنس، والسالمة الشخصية 
�ف

ي 
�ف السيدات  نت ضد  اإلن�ت للعنف عل  المروع  والتأث�ي  نت،  اإلن�ت عل 

تبة  السياسة عل المشاركة السياسية للمرأة - باإلضافة إىل اآلثار الم�ت
مصممة  الحمالت  هذه  تكون  أن  يجب  الديمقراطية.  ي 

�ف ذلك  عل 
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ي ووسائل اإلعالم 
III. تدخالت المجتمع المد�ن

ي دعم 
ي يخدمونها. لذلك، لديهم دور يلعبونه �ف ي دوًرا فريًدا باعتباره الناطق باسم المجتمعات ال�ت

يلعب المجتمع المد�ف
ي أن يتحملوا المسؤوليات الرئيسية 

ف أنه ال ينبعف ي ح�ي
العديد من التدخالت المحددة لمنصات الحكومة والتكنولوجيا. �ف

كات التكنولوجيا والحكومات بقيادة وتمويل  اتهم إىل دور داعم بينما تقوم �ش لهذه التدخالت، يجب نقل تجربتهم وخ�ب
ي مشاركة أفضل الممارسات، واإلبالغ عن تصميم وتنفيذ التدخالت، ورفع 

التنفيذ. يجب عىل منظمات المجتمع المد�ف
ي ذلك سياسات الحكومة والمنصة. يجب 

القضايا، وتقديم المشورة بشأن السياسات عىل جميع المستويات، بما �ف
ي أيًضا دعم ورفع مستوى وجهات النظر المحلية، واألصوات من جنوب الكرة األرضية، 

عىل منظمات المجتمع المد�ف
ي إنشاء بيئة وسائط اجتماعية تدعم الديمقراطية.

والمجموعات المهمشة لضمان أن احتياجاتهم وظروفهم تساعد �ف
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يجب أن تقدم المؤسسات اإلخبارية ومنظمات 
ن  ي الدعم لموظفيها والعامل�ي

المجتمع المد�ن
ن الذين يعرفون عىل أنهم من السيدات  المستقل�ي
ا لإلساءة والمضايقات ع�ب 

ً
ي يصبحن أهداف

اللوا�ت
نت. اإلن�ت

منظمات  أو  اإلخبارية  المؤسسات  ي 
�ف العامالت  المرأة  تكون  عندما 

نت، فإنهن  الهجمات عل اإلن�ت ي مستهدفات من قبل 
المد�ف المجتمع 

الذين  الصحفيون  يقوم  ال  ما  غالًبا  منظماتهن.  من  الدعم  إىل  بحاجة 
ف تجنب انتشار  ُيعّرفون عل أنهم نساء باإلبالغ عن الهجمات، محاول�ي
الخ�ب وتعريض أنفسهن لمزيد من الهجمات. يتعرض الصحفيون الذين 
الحكومات  قبل  من  منتظمة  لهجمات  أيًضا  سيدات  بأنهم  ُيعرفون 

ف والنقاد بطرق مبنية عل نوع الجنس عل وجه التحديد. والمنافس�ي

العمل  اإلخبارية  والمؤسسات  ي 
المد�ف المجتمع  منظمات  عل  يجب 

ف  والعامل�ي ف  الموظف�ي الهجمات عل  البالغات عن  لرفع  المنصات  مع 
لحسابهم الخاص المعرفون عل أنهم سيدات وتوف�ي الموارد لضمان 
وسهلة  الواضحة  الهياكل  ف  تقن�ي يجب  والعقلية.  الجسدية  سالمتهن 
ي 

�ف األزمات  عن  واإلبالغ  الموارد  إىل  والوصول  لإلبالغ  االستخدام 
القيادة  تدريب  يجب  التوظيف.  عمليات  أثناء  حها  و�ش المنظمات 
لدعم  بالصدمات  الواعية  الممارسات  أفضل  عل  واإلدارة  التنظيمية 
المنظمات  عل  يجب   . ف المستقل�ي ف  والعامل�ي ف  المستهدف�ي ف  الموظف�ي

ف هذه العمليات من خالل السياسات الداخلية. أيًضا تقن�ي

ن منظمات  تطوير تحالفات ع�ب القطاعات ب�ي
ي تعالج العنف ضد المرأة 

ي ال�ت
المجتمع المد�ن

ي السياسة ومنظمات التكنولوجيا المدنية، 
�ن

وكذلك وسائل اإلعالم.

ي 
�ف المرأة  بالعنف ضد  المعنية  ي 

المد�ف المجتمع  منظمات  إعالم  يتم  ال 
نت  اإلن�ت أن تكون عليه حول مكون  الذي يجب  بالقدر  دائًما  السياسة 
التكنولوجيا  منظمات  تمتلك  ال  ما  غالًبا  وبالمثل،  بالقضية.  الخاص 
والمعلومات  السياسة  ي 

�ف المرأة  ضد  نت  اإلن�ت للعنف  فهًما  المدنية 
ي بذل الجهود لتشكيل تحالفات 

المضللة المبنية عل نوع الجنس. ينب�ف
ف  المستوي�ي عل  والعمل  الدفاع  فعالية  زيادة  أجل  من  القطاعات  ع�ب 
ف هذا التحالف تعريًفا متفًقا عليه  . يجب أن يتضمن ترك�ي ي والمحلي الوط�ف
عل  المبنية  المضللة  والمعلومات  نت  اإلن�ت عل  للعنف  محلًيا  ا 

ً
وسياق

ي السياسة والحياة العامة؛ رفع الوعي بالقضية؛ 
نوع الجنس ضد المرأة �ف

العنف  من  رات  والمترصف سياسًيا  الناشطات  السيدات  وصول  ضمان 
نت إىل خدمات االستشارة؛ والتعرف عل حاالت العنف عل  عل اإلن�ت
ي السياسة وتسجيلها وتحليلها من قبل منظمات 

نت ضد السيدات �ف االن�ت
التكنولوجيا المدنية.
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تدريب وسائل اإلعالم عىل الترصف بطريقة 
ي 

مسؤولة فيما يتعلق بالتضليل المحتمل المب�ن
عىل نوع الجنس وخطاب الكراهية. يجب أن 
تخضع وسائل اإلعالم أيًضا لقواعد السلوك 

كة. المش�ت

نت أو خارجها) أداة قوية لتضخيم  تعد وسائل اإلعالم (سواء عل اإلن�ت
يتم  الكراهية.  الجنس وخطاب  نوع  المبنية عل  المضللة  المعلومات 
ي 

ي تث�ي االنتباه، بما �ف ف وسائل اإلعالم عل اإلبالغ عن القصص ال�ت تحف�ي
المضللة،  الجنس والمعلومات  ي عل نوع  المب�ف الكراهية  ذلك خطاب 
لكن القيام بذلك يضعف بيئة المعلومات. يجب تدريب المؤسسات 
ي التحقق المسؤول 

ف عل االنخراط �ف اإلعالمية وغرف األخبار والصحفي�ي
ي يحتمل  من الحقائق والحصول عل تأكيد قبل اإلبالغ عن القصص ال�ت
ي تدريبهم عل منع خروج المحادثات السياسية 

أن تكون خطرة. كما ينب�ف
عن مسارها من خالل اإلبالغ عن سياسات المرأة بداًل من الشائعات أو 
ح�ت حقيقة تعرضهن لهجمات المعلومات. يجب أن يتضمن التدريب 
ي السياسة والحياة العامة 

معلومات حول كيفية اإلبالغ عن السيدات �ف
بطريقة تراعي نوع الجنس، وحول تنظيم خطاب الكراهية أو التعليقات 
المسيئة عل المقاالت. يجب أن تحافظ وسائل اإلعالم عل خطوط 
إذا  للهجوم بشكل شائع بحيث  يتعرضن  ي 

اللوا�ت السيدات  اتصال مع 
ي التحدث علًنا عن هذه القضية السياسية الجادة، يتم دعمهن 

ف �ف رغ�ب
اإلخبارية  المؤسسات  جميع  عل  يجب  لهن.  متاحة  الوسائل  وتكون 
بكيفية  يتعلق  فيما  كة  المش�ت السلوك  قواعد  مدونات  عل  التوقيع 
ي السياسة وكيف تترصف تجاه مراسليها الذين يعّرفون 

تغطيتها للمرأة �ف
عل أنهم سيدات.

ي 
وضع القضية عىل جدول األعمال �ن

ي 
االجتماعات اإلقليمية للمنظمات الدولية ال�ت

تتناول موضوعات مثل االنتخابات أو الحكم أو 
ي أو العنف ضد المرأة.

المجتمع المد�ن

تتجاهل العديد من االجتماعات اإلقليمية األهمية الحاسمة للتصدي 
عل  المروع  ه  وتأث�ي السياسة  ي 

�ف السيدات  ضد  نت  اإلن�ت عل  للعنف 
الديمقراطية. هذا مثال عل نهج الدفاع الهادف لزيادة الوعي بالقضية 

والتأث�ي عل المناقشات اإلقليمية.

عل  العنف  عن  ندوات  اإلقليمية  النسائية  الشبكات  تنظم  أن  ي 
ينب�ف

المؤتمرات  تسبق  ي  ال�ت ة  الف�ت ي 
�ف السياسة  ي 

�ف السيدات  ضد  نت  اإلن�ت
ف السيدات ح�ت يمكن االستفادة من وجهات  اإلقليمية، وزيادة الوعي ب�ي

ي المداوالت اإلقليمية الالحقة.
النظر هذه �ف
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التعاون مع األحزاب السياسية للحفاظ عىل 
ي تتم فيها الموافقة عىل تقرير 

قواعد البيانات ال�ت
ي وبشكل ال 

اإلبالغ عن المضايقات بشكل ذا�ت
غ بشكل إختياري والتقارير 

ّ
يحدد هوية الُمبل

ن معّرفون عىل أنهم  مقدمة من قبل موظف�ي
من السيدات والمؤسسات الفرعية التابعة 

ي واألحزاب السياسية.
لمنظمات المجتمع المد�ن

قدمها  ي  ال�ت االنتهاكات  بتقارير  المتعلقة  البيانات  ي 
�ف نقص  هناك 

لمنظمات  والمنتسبات  سيدات  أنهم  عل  يعّرفون  الذين  الموظفون 
ي واألحزاب السياسية. هذه المعلومات مهمة ليس فقط 

المجتمع المد�ف
لتقييم التهديدات، وإذا لزم األمر، لتحويل البيانات إىل سلطات إنفاذ 
الخدمة  وط  �ش لفرض  المنصات  عل  للضغط  أيًضا  ولكن  القانون، 

ف الذين يعّرفون عل أنهم نساء. الخاصة بهم وحماية المستخدم�ي

ي 
استبا�ت بشكل  الخدمة  هذه  تقديم  ي 

�ف المنظمات  تفكر  أن  يجب 
أنه  إدراك  مع  منظماتهن،  ي 

�ف تضليل  لحمالت  المعرضات  للسيدات 
غرف  مثل  والراسخة  ة  الكب�ي المنظمات  عل  السهل  من  أنه  ف  ح�ي ي 

�ف
األخبار الوطنية تقديم هذه الخدمة، فقد يكون ذلك بمثابة عبء ثقيل 

ي فضاء الناشطات.
للمنظمات األصغر واألصغر �ف
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معلومات االتصال: 
كايىلي شوالب

ي
نامج، المعهد الديمقراطي الوط�ن مديرة ال�ب

kschwalbe@ndi.org
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