التقرير النهائي لفريق العمل املعين باملساواة بني اجلنسني التابع للجنة النطاق العريض ،سبتمرب
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مكافحة العنف على الخط الموجه ضد النساء والفتيات:
دعوة تنبيه على الصعيد العالمي
النقاط البارزة
•

•

•

•

•

•

يرمي تقرير جديد أعدته جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية التابعة لألمم املتحدة إىل تعبئة القطاعني العام واخلاص
حول اسرتاتيجيات ملموسة هتدف إىل وقف تصاعد العنف على اخلط املوجه ضد النساء والفتيات.
يشكل العنف ضد النساء والفتيات ) (VAWGمشكلة جسيمة بالفعل ذات أبعاد ضخمة؛ وتبني البحوث أن واحدة من
كل ثالث نساء سوف تشهد شكالً من أشكال العنف يف حياهتا .واآلن ،ميكن أن تؤدي املشكلة اجلديدة املتمثلة
يف "العنف السيرباين ضد النساء والفتيات" إىل زيادة كبرية يف هذا العدد املذهل ،إذ تشير األبحاث التي قمنا بها إلى
تعرضن أو شهدن بالفعل شكالً من أشكال العنف على الخط .ونظراً إىل أن الشبكات
أن  %73من النساء قد ّ
االجتماعية ال تزال يف مراحلها األوىل نسبياً ،يتعني معاجلة هذه املشكلة على وجه السرعة إذا أُريد للشبكة أن تظل
فضاءً مفتوحاً ومؤاتياً للجميع.
يؤدي الحجم الهائل للعنف السيبراني ضد النساء والفتيات إلى آثار اجتماعية واقتصادية شديدة على وضع
المرأة على اإلنترنت .والتهديدات باالغتصاب والقتل واملضايقة هلا عواقب وخيمة على مشاعر املرأة وتتسبب يف إهدار
وقتها ومواردها املالية مبا يف ذلك الرسوم القانونية وخدمات احلماية على اخلط واألجور املفقودة .ويمكن للعنف
السيبراني ضد النساء والفتيات أن يكون له أثر وخيم على حرية التعبير والدفاع عن وجهات النظر.
تتعرض النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  18و 24عاماً لخطر مضاعف من حيث التعرض لجميع أنواع
العنف السيبراني؛ ومن املرجح أن يشهدن التحرش واملضايقة اجلنسية ،هذا دون اإلفالت من املعدالت العالية ألنواع
أخرى من التحرش اليت عادة ما يتعرض هلا الشباب بصورة عامة مثل التهديدات البدنية.
ويف الدول الثماين والعشرين األعضاء يف االحتاد األورويب ،شهدت  18يف املائة من النساء الاليت تصل أعمارهن أحياناً
إىل  15عاماً شكالً من أشكال العنف الشديد على اإلنرتنت .ويقابل هذا العدد  9ماليني امرأة تقريباً.
التهاون والفشل في معالجة مسألة العنف السيبراني وحلها يمكن أن يعوق إلى حد كبير إقبال النساء على النطاق
العريض في كل مكان؛ وبدون اختاذ إجراء هبذا الشأن ،ميكن أن تتفشى طفرة ُعنف مل يسبق هلا مثيل يف القرن احلادي
والعشرين إذا مل تتخذ خطوات عاجلة لكبح مجاح مجيع أشكال العنف اآلخذة يف التزايد على اخلط بال ضوابط.

نطاق مسألة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات
يرتاوح السلوك العنيف على اخلط بني التحرش على اخلط والتشهري العلين إىل الرغبة يف إحلاق الضرر البدين مبا يف ذلك
•
االعتداءات اجلنسية وجرائم القتل وحاالت االنتحار النامجة عن ذلك .ومع انتشار اإلنرتنت ،اختذ العنف ضد النساء
على اخلط بعداً عاملياً .والجرائم المرتكبة على الخط ليست من مشاكل "العالم األول"؛ بل إنها تنتشر باستمرار
مع انتشار اإلنترنت.
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•

تتاح جمموعة ناشئة من احملتويات والسلوكيات املعادية للمجتمع والعدوانية والعنيفة ألي شخص يقوم بالدخول إىل
اإلنرتنت ،بغض النظر عن سنه أو نوع جنسه أو ثقافته أو قيمه .ويف عصر شبكة اإلنرتنت االجتماعية تصل شبكة
شبكات توزيع "املعلومات االستخبارية" واملنصات املتنقلة القابلة للنفاذ إىل أقصى أصقاع العامل على حنو متزايد.
ويعني النفاذ المتنقل إلى اإلنترنت أن هذه السلوكيات يمكن أن تطرأ أي وقت وأن تتابع أهدافها في كل مكان.

معظم حاالت العنف السيبراني ضد النساء والفتيات ال يُبلغ عنها
خلصت مؤسسة الشبكة العاملية  WWWإىل أن وكاالت إنفاذ القانون والمحاكم فشلت في اتخاذ اإلجراءات
•
المناسبة لمكافحة العنف السيبراني ضد النساء والمرأة في  %74من البلدان الستة والثمانين التي شملتها
الدراسة االستقصائية.
تعيش واحدة من بني كل مخس مستعمالت لإلنرتنت يف بلدان من غري املرجح إىل حد كبري أن يُعاقب فيها على التحرش
•
وإساءة معاملة املرأة على اإلنرتنت (املصدر :مؤشر الويب).
مثال واقعي من أحد بلدان العامل :يشري تقرير مقدم من اهلند إىل أن  %35من النساء فقط يف هذا البلد قامت بالتبليغ
•
عن تعرضهن لألذى ...وغالباً ما تفضل املرأة عدم تقدمي تقارير عن العنف السيرباين خوفاً من العواقب االجتماعية.
يعين االنتشار السريع لإلنرتنت أن الضوابط القانونية واالجتماعية الفعالة على املستوى الوطين لردع السلوكيات املعادية
•
للمجتمع والسلوكيات اإلجرامية تظل من التحديات اهلائلة .وستكون الرقابة الصارمة وإنفاذ القواعد التي تحظر
فضاء آمناً ومحترماً
العنف السيبراني ضد النساء والفتيات بمثابة حجر األساس الالزم إذا كان لإلنترنت أن تصبح ً
وتمكينياً للنساء والفتيات وبالتالي للفتيان والرجال.
يتعني على احلكومات واهليئات التنظيمية واألعمال التجارية ومستعملي اإلنرتنت بشكل يومي االعرتاف والعمل باملبدأ
•
األساسي الذي يفيد أن وجود شبكة إنترنت غير آمنة سيعني استخدام النساء لإلنترنت بحرية أقل مما يؤدي إلى
آثار اجتماعية واقتصادية تنطوي على تكاليف باهظة.
بروتوكوالت حماية الصناعة
تعتبر األطراف الفاعلة من دوائر الصناعة حراس بوابات رقميين مهمين .ومن بينها موردو خدمات اإلنرتنت وشركات
•
اهلواتف احملمولة ومواقع التواصل االجتماعي ومواقع اللقاءات واأللعاب على اخلط ومشغلو املواقع اإللكرتونية
ومطورو الربامج.
يتعني على شركات التكنولوجيا االعرتاف بوضوح بأن العنف السيرباين ضد النساء والفتيات سلوك غري قانوين وإظهار
•
التعاون املتزايد والعاجل يف إطار توفري اإلغاثة لضحايا العنف/الناجني وذلك يف حدود القدرات اليت تتمتع هبا الشركات،
وخاصةً من خالل ما يلي:
أنظمة أفضل للتعاون مع اجلهات املعنية بإنفاذ القانون
إجراءات أكثر فعالية إلزالة احملتوى املسيء والضار
إمكانية إلغاء احلساب بسبب سوء السلوك
إعداد تقارير الشفافية للسجالت اخلاصة بالعنف السيرباين ضد النساء والفتيات اليت تبني بالتفصيل كيفية
استجابتها وموعدها.
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التوصيات الرئيسية للتقرير

منع اجملتمع جلميع أشكال العنف السيرباين
ضد النساء والفتيات من خالل التدريب
والتعلم ومحالت التوعية وتطوير اجملتمع

حرص دوائر الصناعة على صيانة بنية
حتتية لإلنرتنت تتسم باملسؤولية وممارسات
رعاية العمالء

وضع قوانني وقواعد تنظيمية
وآليات إدارية

قيام العدالة واألمن/الشرطة بإدماج الشواغل
املتعلقة بالعنف السيرباين ضد النساء والفتيات
يف مجيع الدورات التدريبية األمنية
اجلنائية والسيربانية

الضمانات

منع العنف السيبراني ضد النساء
والفتيات من خالل تغيير
السلوكيات االجتماعية

اإلشراف والرصد للحد من
المخاطر التي تتعرض لها النساء
والفتيات

تكييف وتطبيق القوانين والقواعد
التنظيمية

وضع حلول تقنية
تعزيز االحتياط الواجب ووجوب التبليغ
عن إساءة االستعمال

الجزاءات

التوعية

ينبغي أن تستند أفضل املمارسات إىل  3مبادئ  -التوعية والضمانات والجزاءات
التدابري الوقائية من خالل التوعية العامة .ميثل تغيري السلوكيات واملعايري االجتماعية اخلطوة األوىل لتحويل طريقة فهم
•
إساءة استخدام اإلنرتنت وجدية التعامل معها .وهناك حاجة للتعليم العام وتوعية موظفي وكاالت إنفاذ القوانني
مثل الشرطة.
تعزيز ضمانات السالمة واملساواة على اخلط لفائدة النساء والفتيات .تشمل أطر السالمة التقليدية للعنف ضد النساء
•
مالجئ النساء ومراكز األزمات وخطوط املساعدة والتعليم :ويتطلب العالم الرقمي أيضاً اتخاذ تدابير السالمة لمواكبة
تطور اإلنترنت السريع .وهذا سيتطلب بالضرورة املوارد واالهتمام واملشاركة الفعالة حلراس البوابات الرقميني يف دوائر
الصناعة واجملتمع املدين واحلكومات.
فرض جزاءات وإنفاذها من خالل احملاكم واألنظمة القانونية لتعريف وإنفاذ االمتثال للقواعد ذات الصلة وتوضيح
•
العواقب اجلزائية اليت ستطبق على اجلناة.
هذه الركائز املتمثلة يف التوعية والضمانات والجزاءات تدعم بعضها بعضاً وحتتاج إىل العمل املتسق والتعاوين على
•
العديد من املستويات.

إنفاذ احملاكم واألنظمة القانونية
لالمتثال للقواعد ذات الصلة وتطبيق
جزاءات فعلية على اجلناة
عمليات التشاور بشأن وضع برنامج
للحقوق املدنية السيربانية

___________
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