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بأندوليااالعرتافليتماألعوامعرشاتاملرأةحقوقعنواملدافعنياملدافعاتنضالاستغرق
ويهددللمرأةاملتأصلةاإلنسانيةالكرامةيهنيلكونهاإلنسان،لحقوقانتهاكهواملرأةضدالعنف
وُيَعد�الوطنية.والترشيعاتالدوليةالوثائقتقرهااليتاألساسيةاإلنسانبحقوقويمسحياتها،
كرثهااإلنسانحقوقانتهاكاتأبرزمناملرأةضدالعنف الحمايةأدواتضعفظليفانتشاًراوأ
االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفاإلنسانحقوقلجنةأدانتفقد.1القانونيةالتدابريكفايةوعدم
ذلكومع،2املرأةضدبالعنفمعنيةخاصةمقررةتعينيتمنفسهالعامويف،1994عاميفمرةألول

األنماطسياقيفاإلنسانلحقوقانتهاًكابوصفهالنساءضدالعنفمعتتعاملالغالبيةتزالال
التقليدية للعنف (العنف الجسدي، العنف الجنيس، العنف النفيس، ....إلخ).

خاصةواالتصاالت،املعلوماتتكنولوجيااستخدامازديادومعاألخرية،السنواتيفولكن
قضيةظهرتقضاياهن؛ومنارصةآرائهنعنللتعبريالنساءقبلمناالجتماعي،التواصلمواقع
علىمؤخرا،االهتمامبعضحازتعامليةظاهرةبوصفهاالنساءضدالرقميالفضاءيفالعنف

كرب،بشكلالدويلالصعيد واالجتماعيالسيايساملجالنييفالناشطاتضدالرقميالعنفخاصةأ
النساء،أصبحتفقداملجاالت.مختلفيفواملؤثراتاإلنسانحقوقعنواملدافعاتوالنسويات

إلطالقالرقميالفضاءيستخدمنواملؤثرات،اإلنسانحقوقعنواملدافعاتالناشطاتوبخاصة
لهذهاستخدامهنازدادوكلمااملرأة،حقوقولقضاياعديدةحقوقيةلقضاياومنارصةتوعيةحمالت

استثناءليبياتكنوملضدهن.والتهديداتالتحريضوخطابالعنفحمالتتصاعدتاملساحات
(االبزتاز،املتعددةبأشكالهالنساءضدالرقميالعنفلتفيشمالئمةبيئةتمثلإنهاإذذلك،من

حقوقعناملدافعاتضدوخاصةالسيرباين)واالخرتاقوالهجوموالتنمر،والتشهري،والتهديدات،
واشتباكهنالرقميالفضاءيفوجودهنخاللمناملجتمعيفالتأثريخلقيفنجحنألنهناإلنسان؛

تمكنتMetaميتارشكةبأن٢٠٢١ديسمربيف3صدرتقريرأفادحيثالعام.املجاليفبارزةقضايامع
علىحساًبا14ومجموعاتوثالثعامةصفحة133وفيسبوكعلىحساًبا41إزالةمن

الحساباتتلكتقوداليتالشبكةأنالتقريروأضافالرشكة.سياساتانتهاكنتيجةإنستجرام؛
الذيناألشخاصوأنأسايس،بشكلليبياواستهدفتتركيايفنشأتالعامةوالصفحاتالشخصية

حيثواإلعالم،واملجتمعالسياسةيفاملرأةصعوديهاجمونوالحساباتالصفحاتتلكوراءيقفون
باإلدالءوتقومالنساءمنعامةشخصياتمنتدارأنهاتدعيصفحاتالشبكةهذهأنشأت
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https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/01/December-2021-Coordinated-Inauthentic-Behavior-Report
-2.pdf

2 https://www.ohchr.org/en/women/gender-based-violence-against-women-and-girls

بشأن1993لعاماملتحدةاألمموإعالن(سيداو)،املرأةضدالتميزيأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةاملرأةضدالعنفعلىللقضاءالدويلالقانويناإلطار"يشمل1
تحفظاتمنهاكٌلأبدتفقد(سيداو)،املرأةضدالتميزيأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةيفأطراٌفتقريًباكلهااملنطقةبلدانأنورغماملرأة.ضدالعنفعلىالقضاء

كملهااالتفاقيةعلىمحددةأوعامة سيداو،التفاقيةاالختياريالربوتوكولأنكماالبلدان.تلكيفلالتفاقيةالفعالالتنفيذيفيؤثرممابها،ُمعّينةموادعلىأوبأ
املنطقةبلدانمنثالثةسوىعليهتصّدقمللالتفاقية،البلدانتنفيذباستعراضاملُكّلفةالدوليةالخرباءهيئةإىلالشكاوىإليصالاإلضافيةالوسائليحددوالذي

فقط هي: املغرب وتونس وليبيا"
https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women
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هذهعلىلإلشارةاألخرىالشبكةصفحاتيستخدمونثمعنهن،نيابةتحريضيةورسائلبخطابات
املنشورات النتقادها، من أجل التشجيع على اإلساءة ومضايقة النساء.

لدىالواضحمنكانشبكة،النشاطهذاوراءيقفمنبأنالتقريريفوردماجانبوإىل
الجريبنوراوالصحفيةالحقوقيةالناشطةرأيفبحسبممنهجة،كانتالحمالتهذهأنالناشطات

تعرضمعتزامناإلنرتنتعربالعنفمنرشسةلحملةتعرضهافإنالحمالت،لهـذههدًفاكانتاليت
منهنالعديددفعالذياألمرمثيلة،لحمالتالسياسياتوالناشطاتاملديناملجتمعنساءمنالعديد

الفضاءإىلاالفرتايضالفضاءمنالعنفهذاينتقلأنخشيةالرقميالفضاءيفنشاطهنتعليقإىل
للتهديدأيضاامتدتبلشخصيا،تستهدفهنفرديةتكنملتلقينهااليتالتهديداتوألنالواقعي،

والتشهري بأفراد أرسهن.

الحمالت،هذهيفلالنخراطودفعهماملواطننيتحريضمناملجموعاتهذهتمكنتولألسف
ومشاركةالناشطاتحساباتإىلوالتهديدالتحريضرسائلتوجيهأوالتعليقاتخاللمنوذلك

العامة،الشخصياتبعضاملُحّرضة،األطرافشملتذلك،علىعالوةنطاق.أوسععلىاملنشورات
كرثيفالقليب،انتصارالسيدةطرابلس،يفاملديناملجتمعمفوضيةرئيسةظهرتاملثالسبيلعلى أ
حقوقعنواملدافعاتالناشطاتعلىبالتحريضوقامتهاوسالكلوبعلىنقاشحلقةمن

اإلنسان، كما استخدمت صفحتها على الفيسبوك يف ذات الغرض.

كدوقد رسائل"عدةاستعرضتالبعثةأن٢٠٢٢يونيويفالصادر4الحقائقتقيصبعثةتقريرأ
ومسنجر.وفيسبوكهاوسوكلوبواتسابعربعامةوشخصياتناشطاتتلقتهاوتشويهتهديد

شخصيةتنتحلفيسبوكصفحاتأوهاوسكلوبعلىمخصصةدردشةغرفوجودعنأبلغكما
والللخطرحياتهنيعرضأنيمكنوهذااستفزازية،سياسيةترصيحاتعلىوتحتويناشطات

سيما يف ظل االستقطاب يف السياق اللييب".

النساء،ضدالرقميالفضاءيفبالعنفتتعلقوقائععنالحقائقتقيصبعثةشهادةوتدل
الدويل،الصعيدعلىاملرأةضدالعنفوتأثريبخطرالوعيازديادعلىتقاريرها،يفالناشطاتوخاصة

عنواإلبالغالوطنيةتقاريرهابتقديميتعلقفيماالركبعناملتخلفةالدولمنتعدليبياأنإال
حقوقومجلسالعامةالجمعيةإىلعامكلالدولتقدمهااليتالواعدةوالتدابرياملبتكرةاملمارسات

العنفيخصفيماالخدماتوتقديمواملقاضاةالتحقيقمجاالتحولاملرأة،وضعولجنةاإلنسان
املرأةضدالتميزيأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةبشأنوطينتقريرأيليبياتقدمملحيثاملرأةضد

.٢٠٠٩5منذطرفكدولة

5 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW352.pdf

4https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/libya/indexونزيهةمستقلةبطريقةبالعمل،وُكلفت43/39اإلنسانحقوقمجلسبقرارعمالالبعثةأنشئت
اإلنساينالدويلوالقانوناإلنسانلحقوقالدويلللقانوناملزعومةوالتجاوزاتاالنتهاكاتولتوثيقليبيا،أنحاءجميعيفاإلنسانحقوقحالةوظروفوقائعلتحديد،

محاسبةضمانبهدفاألدلةعلىوالحفاظوالتجاوزات،االنتهاكاتلهذهجنسانيةأبعادأيذلكيفبما،2016عامبدايةمنذليبيايفاألطرافجميعقبلمن
مرتكيب االنتهاكات والتجاوزات.
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7اإلنسانوحقوقالتجاريةاألعمالبشأن6التوجيهيةاملتحدةاألمممبادئأنمنوبالرغم

منالعديدفإنوحمايتها،اإلنسانحقوقباحرتامالتجاريةاملؤسساتوجميعالدولجميعتلزم
التواصلوسائلرشكاتألنباإلحباط"شعورهنالحقائقتقيصبعثةمعشاركنالليبياتالنساء

االجتماعيالتواصلمنصاتحاجةإىلأرشنكماواستبايق.كافبشكلاملحتوىتراقبالاالجتماعي
السياقيفهمونأشخاصاوتحديدافيها،العاملنيضمنيفالعربيةباللغةمتحدثنيتضمأنإىل

.8اللييب واللهجة الليبية إلدراك طبيعة التهديدات املوجهة ضدهم وخطورتها"

مناملرأةيحميقانونلوجودليبيافتفتقرالوطنية،والترشيعاتالسياساتصعيدعلىأما
خمسينياتمطلعيفالصادرالعقوباتقانونيفالعامةالنصوصبعضوتوجدأشكاله،بكلالعنف
رادعأوعقابدوناألخريةاآلونةيفاملرأةضدالعنفظاهرةتفاقممنتمنعملولكنهااملايض،القرن

قبلمنعليهالعملتمالعنفمناملرأةلحمايةقانونمرشوعتقديمتمأنهبالذكروالجديرقانوين،
منالنساءحمايةموادهيفيتضمناملدين،املجتمعمنوالحقوقينيالقانونينيالخرباءمنلجنة

اإلشارةيمكنالترشيعاتسياقويفالنواب.مجلسجلساتيفبعديعرضملأنهإالالرقمي،العنف
منظماتمنمجموعةمناملقدمةاملديناملجتمعقانونملسودةالنوابمجلستجاهلإىلأيضا

رقمالقانونوحىتليبيا.يفوالناشطنيللناشطاتحمايةضماناتستوفركانتواليتاملدين،املجتمع
حقوقية،منظماتدفعتاليتالعديدةاملآخذجانبفإىلاإللكرتونية،الجرائمبشأن٢٠٢٢لسنة٥

والزتاماتاإلنسانلحقوقاألساسيةاملبادئمع"لتعارضهنظرا-بإلغائهاملطالبةإىلودولية،ليبية
-9صياغته"عنداملصلحةوأصحابالفاعلنيمختلفمعوالتشاركالحوارمبدأوغيابالدولية،ليبيا

يا؛أعمىولدالقانونهذاأناملآخذتلكإىليضافأنيمكن املعينالقانونيلتفتملحيثجندر
بالجرائم اإللكرتونية إىل العنف الرقمي ضد النساء.

إزاءالمباالةيماثلهااملدين،املجتمعونشطاءناشطاتبمطالبالنوابمجلساكرتاثعدمإن
بشكلالرقميالعنفلضحاياالرقميةاملساعدةيقدمونالذينالتقنيةخرباءبعضمناملديناملجتمع

الجريمةملكافحةالليبيةالشبكةيفالعاماالتصالإدارةرئيسأعلنغريبمشهدففيعام
وبحسباملدين.املجتمعومنظماتمؤسساتمعالتعاملتعليقعنالجعفري،مهنداإللكرتونية،

الأنهكمااملنظمات.هذهأعضاءبعضقبلمناستفزازات"بعديأيتالقرارهذافإنالجعفريترصيح
يفاملتابعةدائرةأعلنتكماواملنظمات.املؤسساتلهذهمساعدةأيتقديمالشبكةلفريقينبغي

أخبارلنرشفيسبوكعلىالصفحاتبعضاستخدموااملنظماتأعضاءبعضأنالليبية،الشبكة
وخاصةاملديناملجتمعتجاهالليبينيبعضلدىالسائدةالسلبيةالفكرةيعكسماوهو،10كاذبة"

.الناشطات

لحمايةضماناتيقدمقانونأوعامبشكلاملرأةيحميقانونوجودعدمفإنذلك،ومع
ضدالرقميالعنفيجرمخاصنصوجودعدموكذلكاإلنسانحقوقعنواملدافعنياملدافعات

10 https://lnncc.ly/mohaned-al-jafari/

9 https://defendercenter.org/ar/6798

التقرير نفسه املشار إليه سابقا.8

٢٠١١يونيويفاإلنسانحقوقمجلسبتأييدوحظيتالوطنية،عربوالرشكاتاإلنسانحقوقبمسألةاملعينالعاملألمنيالخاصاملمثلوضعها7

6 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
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حمايةعنمسؤوليتهامنالليبيةالسلطاتلتنصلذريعةليسإلكرتونية،جريمةبوصفهالنساء
املدنيةبالحقوقالخاصالدويلالعهدعلىليبياصادقتحيثالرقمي؛الفضاءيفحىتاألفراد

نحوعلىشخص،أيتعريضيجوزال-١":١٧املادةوفقاألطرافجميعيلزموالذيوالسياسية
حمالتأليوالمراسالته،أوبيته،أوأرسته،شؤونأوخصوصياته،يفلتدخلقانوين،غريأوتعسفي

التدخلهذامثلمنالقانونيحميهأنشخصكلحقمن-٢سمعته.أورشفهتمسقانونيةغري
املطالبأحدولعلهالوطنية،ترشيعاتهايفذلكتعكسبأنيلزمهاذلكعلىوالتصديقاملساس."أو

ففي،٢٠٢٢سنةيفليبيايفالنسائيةاملديناملجتمعومنظماتالحقوقياتللناشطاتالرئيسة
قضاياخمسحولليبيايفللدعماملتحدةاألممبعثةيفالجنسنيبنياملساواةقسمأجراهتصويت

ليبيا،يف٢٠٢٢لسنةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمناهضةمنيوما١٦لحملةموضوعالتكون
اإلنرتنتعربللعنفالتصديقضيةدعمالتصويت،يفشاركناللوايتالناشطات،من٪٤٣اختارت

علىالحملةرسائلبنيمنتكونأنواقرتحن11والفتياتالنساءيستهدفالذيالكراهيةوخطاب
لسنالقرارصناعو"دعوةالسياسية"آرائهاعنالتعبرييفللمرأة"الحقاالجتماعي:التواصلمواقع
ومنظماتالناشطاتوعيعلىيدلماوهواإلنرتنت.عربالعنفمناملرأةلحمايةولوائحقوانني
النساء،حياةعلىفقطليسوآثارهاالرقميالفضاءيفالعنفظاهرةبخطرالنسائيةاملديناملجتمع

بل أيضا على أرسهن ومجتمعاتهن.

للحديكفيالالظاهرةهذهبخطرالنسائيةاملديناملجتمعومنظماتالناشطاتوعيأنغري
منها والقضاء عليها، بل البد من سلسلة من اإلجراءات لعل أهمها:

إطالق حمالت توعية تبعث رسالة واضحة بأن العنف الرقمي ضد الناشطات هو انتهاك●
املجتمع املدين للقيام بحمالتتحشيد جهود الناشطات منلحقوق اإلنسان، ويعد جريمة مع

مضادة تتصدى لحمالت العنف ضدهن.
●
تحشيد الجهود واملنارصة مع الجهات الترشيعية لتبين ترشيعات توفر الحماية للنساء●

وللناشطات والنشطاء، وكذلك مع الجهات التنفيذية مع مزودي الخدمات (رشكات
االتصاالت والتقنية) وتذكريهم بالزتاماتهم القانونية واألدبية تجاه حقوق اإلنسان.

بناء قدرات مزودي الخدمات ومكاتب الجرائم اإللكرتونية تحت وزارة الداخلية من خالل●
تعميم منظور النوع االجتماعي فيما يتعلق بالتعامل مع البالغات املتعلقة بحاالت العنف

الرقمي ضد النساء.
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