يتم إسكاتنا”:
"لن ّ
ضد
العنف اإللكرتوين ّ
املرأة يف ليبيا

شكر وتقدير
كل من أدىل بشهادته وساهم بآرائه وتعليقاته يف سياق إعداد هذا التقرير.
تتوجه حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بخالص الشكر واالمتنان إىل ّ
ّ
كل من:
وقد تولّى العمل على إعداد التقرير ّ
زميلة األبحاث :الدكتورة أولغا جوراس
حممد املسريي
مدير برنامج البحث والتدريب:
ّ
حممد
مروة
والتوعية:
مدير برنامج املناصرة
ّ
مدير االتصاالت االسرتاتيجية :تيم مولينو
الرسوم التوضيحية :دومينيكا أوزينسكا
التصميم الطباعي :مارك رشدان
الرتجمة :سوزان قازان
تيســر إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الشــراكة مــع املعهــد الدمناركــي ملناهضــة التعذيــب (ديجنيتي) ،وهو مؤسســة تقــوم على احلكــم الذاتي واالســتقاللية
ّ
عــن السياســات احلزبيــة وتدعمــه يف عملــه الــدويل جهــات عــدة منهــا وزارة اخلارجيــة الدمناركيــة ،واملفوضيــة األوروبيــة ،ووزارتــا اخلارجيــة السويســرية
والهولنديــة ،باإلضافــة إىل قائمــة طويلــة مــن املؤسســات مبــا فيهــا مؤسســة اجملتمــع املنفتــح.
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مقدمة
.1
ّ
ملحــة تؤ ّثــر علــى النســاء والفتيــات حــول العــامل .وقــد كشــفت دراســة نشــرتها هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة يف
العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة مســألة ّ
أن التحـ ّـرش اإللكــروين مــن أكــر أنــواع العنــف ضـ ّـد املــرأة التــي متّ اإلبــاغ عنهــا يف الــدول العربيــة التســع (ومــن ضمنهــا ليبيــا) 1.ويعتــر العنــف
العــام ّ 2020
2
اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة أحــد األشــكال املعاصــرة للعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي  ،وهــو يــرك أثــرًا عميقــً يف نفــوس الضحايــا ويســهم يف تقويــض
املســاواة بــن اجلنســن ،كمــا أ ّنــه يعيــق ممارســة املــرأة حلقوقهــا ،مبــا يف ذلــك حقّ هــا يف املشــاركة يف احليــاة العامــة والسياســية وحريــة الــراي و
التعبــر .ومــع ذلــك ،ال تقــدم الــدول علــى معاجلــة قضيــة العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة ،خصوصــً يف ســياق االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــات
حقــوق اإلنســان مــن حيــث منــع العنــف ضـ ّـد املــرأة ومكافحتــه ومعاقبــة مرتكبيــه.
ويتعمــق يف دراســة اآلراء اخملتلفــة جتــاه
يقـ ّـدم هــذا التقريــر دراسـ ًـة أوىل مــن نوعهــا تنظــر يف نطــاق العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة يف ليبيــا وآثــاره،
ّ
وســائل التواصــل االجتماعــي والعنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة يف اجملتمــع الليبــي .كمــا يحـ ّـدد التقريــر مــدى اســتخدام النســاء ملواقــع التواصــل يف ليبيــا،
ويبحــث يف أنــواع العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة يف ليبيــا ونطاقــه ،ويضعــه يف ســياق أوســع اللتزامــات ليبيــا القانونيــة الدوليــة .يتنــاول هــذا التقريــر العنــف
اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة يف الســياق االنتقــايل يف ليبيــا ويتطـ ّـرق إىل احلــاالت احملـ ّـددة التــي ميكــن أن يرقــى فيهــا هــذا العنــف إىل حــد التعذيــبُ .بنــي هــذا
التقريــر علــى نتائــج االســتبيانات واملقابــات التــي ُأجريــت مــع ليبيــن يف الفــرة مــا بــن  30يونيــو  2020و 28فربايــر  .2021ويختتــم التقريــر بعــددٍ مــن
التوصيــات إىل الدولــة الليبيــة ،الهيئــات الدوليــة ووســطاء االنرتنــت.

 1هيئة األمم املتحدة للمرأة ،تقييم سريع حول تأثري جائحة كوفيد 19-على األعراف االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي ،والعنف ضد املرأة – موجز من
 9دول عربية .نتائج أولية ( ،)2020متوفّ ر عرب الرابط:
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/08/evaw%20briefs/rapid%20assessment%20of%20the%20effects%20covid19_ar.pdf?la=en&vs=0 .
ضد
ضد املرأة
ٍ
كشكل من أشكال العنف املبني على النوع االجتماعي .وقد أكّ دت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ّ
 2ينظر هذا التقرير إىل العنف اإللكرتوين ّ
ضد املرأة يحدث يف السياقات التي تستخدم فيها الوسائط التكنولوجية:
أن العنف املبني على النوع االجتماعي
املرأة يف التوصية العامة رقم ّ 35
ّ
واملوجه ّ
ضد املرأة ،التوصية العامة رقم  ،)2017( 35الفقرة .20
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ّ
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 .2املنهجية
يســتند هــذا التقريــر إىل املعلومــات التــي متّ جمعهــا مــن خــال األبحــاث
املكتبيــة 3،و االســتطالعات اإللكرتونيــة واملقابــات مــع اخلــراء مبــن
فيهــم الصحفيــون والنشــطاء ،والسياســيون ،واحملامــون الذيــن يركّ ــزون
يف عملهــم علــى قضايــا العنــف ضـ ّـد املــرأة ،و العمليــة االنتقاليــة وحقــوق
متنوعــة ،شــملت
اإلنســان .و قــد ُوزّع هــذا االســتطالع علــى جماهــر
ّ
النســاء العامــات يف الصحافــة والسياســة والناشــطات واملدافعــات
عــن حقــوق اإلنســان ،واحملاميــات وأعضــاء منظمــات اجملتمــع املــدين
يف شــرق ليبيــا ،وغربهــا وجنوبهــا .كمــا متّ توزيعــه أيضــً علــى أفــراد
اجلاليــات املقيمــن خــارج ليبيــا.
ُأجــري االســتطالع اإللكــروين يف الفــرة مــا بــن  30يونيــو  2020و 31أكتوبــر
 .2020ومتّ توزيعــه علــى
نطــاق واســع فشــارك فيــه  163مســتجيبًا،
ٍ
منهــم أكــر مــن  %99مــن الليبيــن ومنهــم  %81يقيمــون يف ليبيــا حاليــً.
تراوحــت أعمــار املســتجيبني بــن  18و 74عامــً ،ومتّ اســتقاء اجلــزء األكــر
مــن اإلجابــات مــن األشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن  25و 34عامــً.
احملــددة يف
وقــد متّ تصميــم االســتطالع انطالقــً مــن الثغــرات
ّ
املعلومــات املتعلّقــة بالعنــف اإللكــروين ،ال ســيما العنــف اإللكــروين ضـ ّـد
أي دراســات شــاملة تتنــاول
املــرأة ،يف ليبيــا .وإذ ال تتوفّ ــر يف الوقــت احلــايل ّ
فــإن االســتطالع املســتخدم شــكّ ل
هــذه الظاهــرة مــن منظــور ليبيــا،
ّ
ً
ً
أساســية يف احلصــول علــى البيانــات ذات الصلــة.
وســيلة
وركّ ــز االســتطالع علــى احلصــول علــى وجهــة نظــر املســتجيبني يف
املســائل التاليــة:
ضد املرأة ؛
• •مفهوم العنف اإللكرتوين ّ

• •الهدف من استخدام وسائل التواصل االجتماعي ؛
ضد املرأة ؛
• •اجملموعات املستهدفة من العنف اإللكرتوين ّ
• •مدى املعرفة بسبل االنتصاف املتاحة للعنف عرب مواقع التواصل
االجتماعي وجتربة اللجوء إىل هذه اآلليات؛
• •وجهات النظر حيال املسؤولية املرتبطة بالعنف عرب مواقع التواصل
ضد املرأة)؛
االجتماعي (ال سيما العنف اإللكرتوين ّ
ضد املرأة وما
• •وجهات النظر املتعلّقة بهوية مرتكبي العنف اإللكرتوين ّ
إذا كان اجلناة مرتبطون بالدولة الليبية أو امليليشيات التابعة لها؛
حددها املستجيبون على أنها مسؤولة عن منع العنف
• •والكيانات التي ّ
ضد املرأة وحماربته.
اإللكرتوين ّ
ً
ً
ً
ومفتوحــة ،مــا أتــاح للمســتجيبني
مغلقــة
أســئلة
تضمــن االســتطالع
ّ
الفرصــة مــرارًا لوصــف وجهــات نظرهــم وجتربتهــم فيمــا يتع ّلــق باجلوانــب
اخملتلفــة للعنــف اإللكــروينُ .طرحــت األســئلة باللغــة العربيــة ،و ُأدرجــت
اإلجابــات بصيغتهــا األصليــة يف العربيــة.
كل مــن ســاهم
تتوجــه حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا بالشــكر إىل ّ
و ّ
ـم اإلفصــاح عــن هويات
يف اســتقاء املعلومــات الالزمــة لهــذا التقريــر .مل يتـ ّ
بعــض األشــخاص الذيــن متّ ــت مقابلتهــم وال األماكــن والتواريــخ التــي
أجريــت فيهــا املقابــات ،وذلــك حلمايــة الســامة الشــخصية للمعنيــن
ـياق قــد يتعـ ّـرض فيــه بعــض املســتجيبني لالســتهداف واالعتــداء
يف سـ ٍ
مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة وغــر احلكوميــة يف خمتلــف أرجــاء البــاد.

ضد املرأة (النوع واألثر)؛
• •جتربة العنف اإللكرتوين ّ

 3باإلضافة إىل ذلك ،قامت حمامون من أجل العدالة يف ليبيا مبراجعة
املعلومات املستقاة من مصادر إلكرتونية ،مبا يف ذلك التقارير الصادرة
عن املنظمات غري احلكومية الدولية واألمم املتحدة ،ووكاالت األنباء الدولية
والوطنية ،والبيانات احلكومية العامة ومواقع التواصل االجتماعي ،مبا فيها
فيسبوك ،وتويرت ويوتيوب.
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 .3النساء الليبيات و وسائل التواصل االجتماعي
ر يف
يتــم اســتخدام اإلنرتنــت و وســائل التواصــل االجتماعــي بشـ ٍ
ـكل كب ـ ٍ
ليبيــا .ففــي ينايــر  ،2021كان هنــاك  6ماليــن مســتخدم ملواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وارتفــع هــذا العــدد بحــوايل  )%18+( 900،000يف الفــرة
مــا بــن  2020و 4.2021وقــد اوضحــت نتائــج االســتطالع الــذي قامــت بــه
أن العــدد األكــر مــن املســتجيبني
حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا ّ
( )%99،4يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي ونســبة  %97،6منهــم
ـكل يومــي .ويعتــر معـ ّـدل
يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي بشـ ٍ
الفــت،
بشــكل
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف ليبيــا مرتفعــً
ٍ
ٍ
وحــل موقــع فيســبوك بــن
بحيــث بلغــت نســبته  %86،8يف ينايــر ،2021
ّ
املنصــات األكــر اســتخدامًا للتواصــل االجتماعــي يف البــاد 5.مــن هنــا ،تعــد
ّ
وســائل التواصــل االجتماعــي (واإلنرتنــت عمومــً) مصــدرًا هامــً الســتقاء
6
ً
ً
األخبــار ،وللنقاشــات واحملادثــات السياســية،
رئيســية
ومســاحة
للتواصــل ،ولتنظيــم احلمــات و القيــام بالنشــاط احلقوقــي .وبالرغــم مــن
بشــكل أكــر مــن
أن الرجــال يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي
ٍ
ّ
املنصــات ،ال ســيما فيمــا
أن النســاء أكــر نشــاطًا عــر
النســاء يف ليبيــا ،إ ّال ّ
ّ
7
يتع ّلــق بنشــر التعليقــات وتســجيل اإلعجــاب علــى موقــع فيســبوك.
تســتخدم النســاء يف ليبيــا املســاحات الرقميــة بانتظــام مــن أجــل
التنظيــم 8،وإقامــة احلمــات 9،والتدويــن 10والتشــبيك ،وأيضــً مــن أجــل
إطــاق منابــر لنشــر الوعــي حــول جتــارب النســاء الليبيــات وتنظيــم ورش
 4سيمون كيمب ،ديجيتال  :2021ليبيا (داتاريبورتال 11 ،فرباير  ،)2021متوفّ ر
عرب الرابط.https://datareportal.com/reports/digital-2021-libya :
 5باملقارنة ،بلغت نسبة استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف اململكة
املتحدة  77،9%يف يناير  ،2021وبلغ عدد املستخدمني  53مليونًا يف البالد.
سيمون كيمب ،ديجيتال  :2021اململكة املتحدة (داتاريبورتال 10 ،فرباير
 ،)2021متوفّ ر عرب الرابطhttps://datareportal.com/reports/digital-2021- :
.united-kingdom
جمموعات
 6ولكن ،غالبًا ما حتدث النقاشات واحملادثات السياسية ضمن
ٍ
خاصة وليس على الصفحات العامة .املنظمة الدولية للتقرير عن
الدميقراطية ،ليبيا :متابعة مواقع التواصل االجتماعي – النتائج الرئيسية (8
يونيو  ،)2020متوفر عرب الرابطhttps://democracy-reporting.org/libya- :
./social-media-report/main-findings
كمعدل وسطي بتسجيل اإلعجاب بـ 17تدوينة
 7يف يناير  ،2021قامت النساء
ّ
(مقارنةً بـُ 14أعجب بها الرجال) والتعليق على  12تدوينة (مقارنةً ب 10،تدوينات
علّق عليها الرجال) .سيمون كيمب ،ديجيتال  :2021ليبيا (داتاريبورتال 11 ،فرباير
 ،)2021متوفرة عرب الرابطhttps://datareportal.com/reports/digital- :
.2021-libya
 8مث ًال ،صفحة " ”Feminists of Libyaعلى فيسبوكhttps://www. :
.facebook.com/ Feminists-of-libya-171012039649258
 9احلمالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي ،مثل حملة #نور
ضد املرأة و تسليط الضوء على املكانة الرفيعة للمرأة
ملكافحة العنف
ّ
يف االسالم وضمان حسن املعاملة من خالل آيات القرآن احلكيم واألحاديث
نظمت احلملة منظمة صوت املرأة الليبية .عالء مرابط" ،ليبيا:
النبوية .وقد ّ
حملة نور تعالج العنف املبني على النوع االجتماعي من خالل اإلسالم" (19
يوليو http://www.wunrn.org/news/2013/07_13/07_22/072213_ )2013
libya.htm.
مدونات من إعداد النساء يف ليبيا ،راجعhttps://ps.org.ly/ :
عن
ألمثلة
10
ّ
./womeninlibya
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عمــل و تدريبــات .وقــد انطلقــت مبــادرات مثــل «مشــروع ســيلفيوم»،
ردًا علــى أحــد اخملــاوف
الــذي شــاركت خديجــة رمــايل بتأسيســه عــام ّ 2014
املتم ّثلــة يف بــدء تالشــي أصــوات النســاء 11مــن النقــاش العــام يف ليبيــا
يتعرضــن لــه ،مبــا يف ذلــك عــر اإلنرتنــت.
ـتمر الــذي ّ
نتيجــة التحـ ّـرش املسـ ّ
مدونات
مدونــة أخــرى حتــت عنــوان «هنــا ليبيــا»
ً
حمتوى مــن تأليــف ّ
وتتضمــن ّ
ّ
12
اخملصصــة لنشــر الوعي
ليبيــات مثــل رميــا إبراهيــم ،وعــدد مــن التدوينــات
ّ
حــول العنــف ضـ ّـد املــرأة يف ليبيــا ،مبــا يف ذلــك العنــف اإللكــروين 13.عـ ً
ـاوة
علــى ذلــك ،تســتخدم التكنولوجيــا والفضــاءات الرقميــة مــن قبــل النســاء
أيضــً يف ســياق اجلهــود التــي يبذلنهــا لبنــاء الســام .فعلــى ســبيل املثال،
يســتخدم منــر املــرأة الليبيــة مــن أجــل الســام الفضــاءات الرقميــة لعقــد
اللقــاءات وإقامــة الشــبكات وتنظيــم احلمــات مــن أجــل إشــراك املــرأة
يف جهــود عمليــة الســام ،وإدارة اجللســات التدريبيــة ودعــم اجملتمعــات
احملليــة ،ومنــذ فــرة غــر بعيــدة ،قامــت أيضــً باســتخدام األجهــزة
14
احملمولــة لدعــم مبــادرات االســتجابة لكوفيــد 19-يف ليبيــا.

استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف ليبيا
سئل املشاركني يف االستبيان عن سبب استخدامهم
عندما ُ
تعدد األسباب التي
ملواقع التواصل االجتماعي ،أظهرت اإلجابات ّ
تدفع باألشخاص يف ليبيا إىل استخدام هذه املواقع ،من التواصل مع
العائلة واألصدقاء ،إىل متابعة األخبار احمللية والدولية ،والتواصل مع
املنظمات ،وتنظيم احلمالت ،والقيام بأعمال املناصرة و ممارسة
احلق يف حرية التعبري ،فعلى سبيل املثال قال بعض املستجيبني:
مشاركة األفكار التي ال ميكنني االفصاح عنها يف الواقع.
للتعبري عن رأيي وملتابعة األخبار ولتكوين وسيلة اتصال مع املقربني.
ً
ً
تهمني
مساحة
فأعتربها
مهمة أتناول فيها ّ
شتى املواضيع التي ّ
ولنشر املنفعة.
للتواصل ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وتوعية الناس والنضال من
أجل قيام الدولة املدنية .وأستخدمه كذلك يف إمتام مهام عملي
ووظيفتي.
احمللية.
االهتمام بالقضايا
ّ
يدونون من أجل التغيري"
 11هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي سي)" ،الليبيون ّ
( 26مايو ,https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-36387353 ،)2016
/https://hunalibya.com/author/rimaibhrahim 12
التنمر اإللكرتوين" 27 ،يوليو
 13راجع مث ًال ،رميا إبراهيم 7" ،طرق للتعامل مع
ّ
 ،2019متوفّ ر عرب الرابطhttps://hunalibya.com/dammawashadda/ :
./marriage-and-relationships/5839
 14هيئة األمم املتحدة للمرأة"،من خالل االتصال بالهواتف ،صانعات السالم
يف ليبيا يقدن جهود الوقاية من كوفيد -19يف خمتلف أرجاء ليبيا"  19 ،يونيو
 ،2020متوفرة باإلنكليزية عرب الرابطhttps://www.unwomen.org/en/ :
feature-women-peacebuilders-lead-covid-19-/6/news/stories/2020
.prevention-efforts-across-libya

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

تشكل
االطالع على العامل فبال شك صفحات التواصل االجتماعي
ّ
نوافذ على العامل.
مزيد من االطالع ،التسلية ،التواصل مع اآلخرين وتبادل اآلراء الفنية
واالجتماعية والسياسية والثقافية.
تهمنا كليبيني
للتواصل االجتماعي واملشاركة باآلراء يف قضايا
ّ
وملتابعة آخر األخبار احمللية والدولية .وقد أصبحت مواقع التواصل ً
بديال
تتبع األخبار ولكن التدوين أصبح ً
قليال بسبب العنف.
للجريدة والتلفاز يف ّ
ً
ً
ملحوظــة يف
أهميــة
املنصــات اإللكرتونيــة ذو
وكان وجــود املــرأة علــى
ّ
الفــرة املمهــدة لالنتفاضــة الليبيــة عــام  2011وخاللهــا ،بحيــث أقدمــت
ـن
نســاء كثــرات علــى اســتخدام الفضــاءات اإللكرتونيــة مــن أجــل عملهـ ّ
الناشــط يف اجملــال السياســي ،ولتنظيــم احلمــات مــن أجــل تغيــر
15
النظــام و إرســاء الدميقراطيــة و الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف ليبيــا.
يف الفــرة التــي تعــود للعــام  ،2011م ّثــل النشــاط احلقوقــي اإللكــروين
ـن وأداء دور ناشــط يف
فرصـ ًـة للنســاء الليبيــات مــن أجــل إيصــال أصواتهـ ّ
إحــداث التغيــر االجتماعــي الــذي طــال انتظــاره .و بســبب طبيعــة وســائل
التواصــل االجتماعــي ونطاقــه الواســع ،فقــد وصلــت رســائل الناشــطات
الليبيــات ليــس فقــط إىل الليبيــن املناضلــن مــن أجــل التحـ ّـرر مــن نظــام
القــذايف فحســب ،بــل انتشــرت حــول العــامل أيضــً .و أصبــح النشــاط
احلقوقــي اإللكــروين بطبيعــة احلــال شــك ًال مــن أشــكال التمكــن للنســاء
الليبيــات يف هــذه املرحلــة التاريخيــة احلاســمة ،فلــم يتــح الفرصــة للتغلّب
علــى العوائــق أمــام املشــاركة الناشــطة يف احليــاة العامــة والسياســية
فحســب ،بــل م ّثــل أيضــً وسـ ً
ـيلة للطعــن يف األعــراف الذكوريــة والقوالــب
النمطيــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي.
ولكــن ،ومــع احتفــاء ليبيــا بالذكــرى العاشــرة لإلنتفاضــة ،باتــت حالــة حقــوق
املــرأة ،والتــي كانــت بطلــة 16اإلنتفاضــة ،تطــرح الشــكوك حيــال أوضــاع
حقــوق اإلنســان يف ليبيــا ،وصالبــة العمليــة الدميقراطيــة .و رغــم الــدور
الفاعــل للعمــل النســائي الناشــط يف ســياق انتفاضــة عــام  ،2011مل
تشــهد ليبيــا مــا بعــد القــذايف إحقاقــً حلقــوق املــرأة ،بــل متّ جتاهلهــا
مبــا يف ذلــك املســاواة بــن اجلنســن و أصبحــت ،بحكــم القانــون وبحكــم
الواقــع ،حلمــً بعيــد املنــال.

أن حظــر التمييــز مكـ ّـرس يف اإلعــان الدســتوري الصــادر يف
وبالرغــم مــن ّ
أن مبــدأ تكافــؤ الفــرص مــدرج يف
شــهر أغســطس  ،2011وبالرغــم مــن ّ
أن التجــارب اليوميــة للنســاء
املــادة  16مــن مشــروع الدســتور الدائــم 17،إ ّال ّ
يف ليبيــا تثــر الشــكوك حيــال التطبيــق الفعلــي لهــذه املبــادئ مــن قبــل
الدولــة الليبيــة .وتبــدو املبــادرات احلكوميــة مــن قبيــل اخلطــة الوطنيــة
حتــت عنــوان «معــً إلنهــاء العنــف
ضــد املرأة»18التــي أطلقتهــا وزارة
ّ
العــدل يف العــام  2019وكأنهــا تكتفــي بالــكالم فقــط للقيــام بالتزاماتهــا
الدوليــة فيمــا يتع ّلــق مبنــع جميــع أشــكال العنــف ضـ ّـد املــرأة ،واملعاقبــة
عليهــا ،وحمايــة املــرأة منهــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،ويف الوقــت الــذي
جمــاالت غــر
فتحــت فيــه شــبكة اإلنرتنــت و مواقــع التواصــل االجتماعــي
ٍ
أن هــذه
مســبوقة أمــام املــرأة الليبيــة للمشــاركة يف احليــاة العامــة ،إ ّال ّ
املســاحة مت حجمهــا جـ ّـراء حــاالت العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة ومراقبــة
الدولــة للنشــاط التــي تقــوم بــه النســاء ،19وهــو ممــا أدى إىل أعمــال العنــف
حــاالت معينــة ،القتــل أو
املوجهــة للمــرأة ،مبــا يف ذلــك و يف
اجلســدي
ٍ
ّ
واملدونــات عرضـ ًـة
االختفــاء القســري .ومــا زالــت الناشــطات عــر اإلنرتنــت
ّ
منهــن علــى مغــادرة البــاد وســط
لالســتهداف ،و تضطــر الكثــرات
ّ
ُ
التهديــدات .ويف نهايــة املطــاف ،يعتــر اســتهداف النســاء البــارزات
اللواتــي يشــاركن يف احليــاة العامــة والسياســية ،مثــل ســهام ســرقيوة
وســلوى بوقعيقيــص مدعـ ً
ـاة للقلــق ودلي ـ ًا علــى هشاشــة حقــوق املــرأة
يف ليبيــا املعاصــرة.

بعــد اإلقبــال اإليجابــي يف بدايــة فربايــر  2011للنســاء
علــى املشــاركة الفاعلــة ،استبشــرنا خــرًا إىل أن وصــل
العنــف االلكــروين اىل التحريــض علــى القتــل واإلقصــاء
لكونهــن نســاء وبــدأت االغتيــاالت السياســية بســلوى
بوقعيقيــص ،ثــم فريحــة الــركاوي ،ثــم ســهام ســرقيوة،
ّ
جميعهــن
ثــم حنــان الربعصــي ،والعامــل املشــرك ّأن
ّ
تعرضــن حلمــات
منخرطــات يف السياســة
وجميعهــن ّ
حتريــض متواصلــة باإلضافــة إىل توغــل الفكــر املتطــرف يف
املجتمــع حتــى بعــد انتهــاء الصــراع املســلح.
 -حنان املقوب ،صحفية ليبية

 15كورتني رادش« ،الكشف عن الثوار :العمل اإللكرتوين الناشط ودور
املرأة يف الثورات العربية» ( 17مايو  ،)2012جامعة رايس معهد جيمس أ.
بيكر ألبحاث السياسات العامة ،متوفرة باإلنكليزية عرب الرابطhttps://ssrn. :
ً C. Radsch and Sahar Khamis, ‘Inاضيا عجار com/abstract=2252556.
Their Own Voice: Technologically mediated empowerment and
transformation among young Arab women’ (2013) 13(5) Feminist
Media Studies 881-890.
 16راجع املصدرOlga Jurasz, ‘Women of the Revolution: the future :
)of women’s rights in post-Gaddafi Libya’, in: C. Panara, G. Wilson (ed.
The ‘Arab Spring’: New Patterns for Democracy and International
Law, Martinus Nijhoff (2013) 123-144, 124
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" 17تكافؤ الفرص مكفول للمواطنني واملواطنات .وتعمل الدولة على اتخاذ
التدابري الالزمة ،لتحقيق ذلك".
 18اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،جملس حقوق اإلنسان ،الفريق العامل
مقدم وفقًا للفقرة 15
املعني باالستعراض الدوري الشامل ،تقرير وطني
ّ
(أ) من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  .5/1ليبياA/HRC/WG.6/36/ ،
 LBY/1 ، 18آب/أغسطس  ،2020الفقرة  .65راجع أيضًا صفحة وزارة العدل
الليبية على فيسبوك ،متوفرة عرب الرابطhttps://www.facebook.com/ :
./Ministry.of.Justice.Libya/posts/2335936299846201
 19خديجة رمايل ،تيم إيتون ،كيف تتعامل النساء مع اجملموعات املسلّحة
الدائمة الوجود يف ليبيا  15( ،يونيو  ،)2020متوفرة باإلنكليزية عرب الرابط:
https://www.chathamhouse.org/2020/06/how-women-are-dealinglibyas-ever-present-armed-groups.
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ضد املرأة
 .4العنف اإللكرتوين ّ
ضد املرأة؟
ما هو العنف اإللكرتوين ّ
ملحــة ومنتشــرة علــى نطاق واســع
العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة مشــكلة ّ
و تؤ ّثــر علــى النســاء و الفتيــات حــول العــامل .و هــو شــكل مــن أشــكال العنــف
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي الــذي يظهــر أو يرتكــب مــن خــال اســتخدام
اإلنرتنــت ،وال ســيما مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وغريهــا مــن املنتديــات
التفاعليــة عــر اإلنرتنــت ،ضـ ّـد املــرأة جملـ ّـرد كونهــا امــرأة .ويشــمل هــذا
العنــف ،علــى ســبيل املثــال و ليــس احلصــر ،التحـ ّـرش اإللكــروين ،والعدائيــة
والتهديــدات عــر االنرتنــت ،والكراهيــة املوجهــة ضـ ّـد النســاء عــر اإلنرتنــت،
والعنــف مــن خــال الرســائل النصيــة (مثـ ًا عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
مثــل تويــر أو فيســبوك) أو اإلســاءة اجلنســية عــر التهديــد بنشــر الصــور،
واســتخدام املعلومــات الشــخصية مــن قبيــل العناويــن اخلاصــة 20لغايــات
21
إباحيــة مزيفــة ،إضافــة إىل حــاالت املطــاردة اإللكرتونيــة.
ضــد املــرأة خمتلــف عــن أشــكال
أن العنــف اإللكــروين
وإن كان صحيحــً ّ
ّ
العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي خــارج ســياق اإلنرتنــت بحكــم
أن هــذه الظاهــرة ليســت
الصفــات
احملــددة للفضــاء الرقمــي ،إ ّال ّ
ّ
ً
ضــد املــرأة التــي
العنــف
اشــكال
أحــد
العنــف
هــذا
ل
بــل
جديــدة.
يشــكّ
ّ
ً
موجــودة مــع نفــس األســباب املتجــذّ رة نفســها ولكــن يف بيئــة
كانــت
ضــد املــرأة خــارج
(إلكرتونيــة) خمتلفــة .و كمــا هــو احلــال مــع العنــف
ّ
ضــد املــرأة يف العالقــات غــر
ســياق اإلنرتنــت ،يتجــذّ ر العنــف اإللكــروين
ّ
املتســاوية بــن اجلنســن ،والتفاوتــات الهيكليــة ،والقوالــب النمطيــة
الذكوريــة والقائمــة علــى النــوع االجتماعــي ،باإلضافــة إىل التطبيــع
ـك
اجملتمعــي والقبــول بالطبيعــة «اليوميــة» للعنــف ضـ ّـد املــرأة 22.وال شـ ّ
ضــد املــرأة يف ظلّهــا
احملــددة التــي يقــع العنــف اإللكــروين
أن البيئــة
ّ
ّ
ّ
يزيــد مــن قــدر اإلســاءة (مث ـ ًا مــن خــال ممارســة املضايقــة اجلماعيــة
ً
ظاهــرة مقابــل
املتعــددة) وجعــل اإلســاءة
املنصــات
التحــرش عــر
أو
ّ
ّ
ّ
الســماح ملرتكبــي هــذه األفعــال بإبقــاء هوياتهــم مغفلــة ،األمــر الــذي
يعــزّ ز مــن قدرتهــم علــى اإلفــات مــن العقــاب عــن اإلســاءة التــي ارتكبوهــا.
ً
فــإن إغفــال هويــات اجلنــاة عامــل يســهم يف زيــادة
عــاوة علــى ذلــك،
ّ
اخلــوف الناجــم عــن العنــف اإللكــروين.

جملــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة ،وذكــرت فيــه« :علــى الرغــم
مــن فوائــد اإلنرتنــت وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وقدرتهــا علــى
ـكل
متكــن املــرأة ،فقــد عــرت نســاء وفتيــات مــن جميــع أنحــاء العــامل بشـ ٍ
ـن إزاء مــا يوجــد علــى اإلنرتنــت مــن ســلوك وحمتويــات
متزايــد عــن قلقهـ ّ
23
ضــارة قائمــة علــى التحيــز النوعــي والعــداء للمــرأة والعنــف ».وألفعــال
ّ
ضــد املــرأة أثــر عميــق و واســع النطــاق ودائــم علــى
اإللكــروين
العنــف
ّ
النســاء والفتيــات و يشــمل الضــرر االجتماعــي ،واالقتصــادي ،والنفســي،
ـن علــى املشــاركة
واألذى الــذي يطــال ســمعة النســاء والفتيــات وقدرتهـ ّ
يف احليــاة العامــة 24.وأكّ ــد االســتطالع اإللكــروين آلراء النســاء اللواتــي
تعرضــن لإلســاءة أو التحـ ّـرش عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي عــر ثمــاين
ّ
دول شــملت ك ًال مــن الدامنــارك وإيطاليــا ونيوزيلنــدا وبولنــدا وإســبانيا
والســويد واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة التأثــر الكبــر
25
الــذي يخلّفــه العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة.
شــعورهن بنوبــات توتــر
وقــد أعربــت نســاء مــن شــتى أنحــاء العــامل عــن
ّ
أو قلــق أو هلــع نتيجــة للتجــارب املؤذيــة التــي تعرضــن لهــا علــى شــبكة
اإلنرتنــت .يف جميــع البلــدان ،قالــت  %61ممــن ذكــرن أنهــن قــد تعرضــن
لإلســاءة أو املضايقــة علــى اإلنرتنــت إنهــن مــررن بحالــة مــن الشــعور
بالدونيــة أو مــن فقــدان الثقــة بالنفــس نتيجــة ملــا حــدث .وقالــت أكــر مــن
ـن
النصــف ( )%55إنهــن أصــن بنوبــات توتــر أو قلــق أو هلــع نتيجــة تعرضهـ ّ
إن نومهــن أصبــح قلقــً
لإلســاءة أو املضايقــة علــى الشــبكة .وقالــت ّ %63
نتيجــة لإلســاءة أو املضايقــة علــى اإلنرتنــت .وقــال عــدد يزيــد عــن النصــف
ـن
( )%56بصــورة ملحوظــة إن اإلســاءة واملضايقــة أدتــا إىل عــدم قدرتهـ ّ
علــى الرتكيــز لفــرات طويلــة مــن الوقــت.
ضــد املــرأة ،وال ســيما
أن أشــكال األذى املرتبطــة بالعنــف اإللكــروين
إ ّال ّ
ّ
ـل
النفســية منهــا ،غالبــً مــا ُينظــر إليهــا ،وبشـ ٍ
ـكل خاطــئ ،علــى أنّهــا أقـ ّ
خطــورة وأهميـ ًـة مــن العنــف خــارج اإلنرتنــت .ومــع ذلــك ،ال بـ ّـد مــن اإلشــارة
ضــد املــرأة ميكــن
أن األضــرار التــي يتســ ّبب بهــا العنــف اإللكــروين
إىل ّ
ّ
وغالبــً مــا ترتجــم بشــكل أعمــال عنــف علــى أرض الواقــع ،ال ســيما بشــكل
اعتــداءات جســدية.

ضد املرأة
أضرار العنف اإللكرتوين ّ
قدمــت املقـ ّـررة اخلاصــة لــأمم املتحــدة املعنيــة
يف شــهر يونيــو ّ ،2018
مبســألة العنــف ضـ ّـد املــرأة تقريــرًا حــول العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة إىل
 20يشمل الكشف عن املعلومات اخلاصة ونشرها ،واإلفصاح عن االسم
ومقر عمله والكشف عن
احلقيقي للشخص وتفاصيل عنوانه ،ورقم هاتفه،
ّ
ً
عادة على نطاق واسع
تفاصيل احلساب اإللكرتوين .ثم تنشر هذه التفاصيل
عرب املنتديات اإللكرتونية ومواقع التواصل ودعوة الناس إىل استخدامها
التحرش اإللكرتوين.
لغايات اإلساءة اإللكرتونية مبا يف ذلك
ّ
 21راجع املصدرKim Barker, Olga Jurasz, Online Misogyny as a Hate:
Crime: A Challenge for Legal Regulation? (Routledge, 2019) xiv.
 22املرجع نفسه ،الفصل .2
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 23جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،تقرير املقررة اخلاصة
ضد املرأة وأسبابه وعواقبه عن العنف ضد النساء
املعنية مبسألة العنف ّ
والفتيات على شبكة اإلنرتنت من منظور حقوق اإلنسان47/A/HRC/38 ،
( 18يونيو  ،)2018ص.5 ,
 24راجع املصدرKim Barker, Olga Jurasz, ‘Text-based (sexual) abuse :
and online violence against women: towards law reform?’ in: J Bailey,
– A Flynn and N Henry, Technology-Facilitated Violence and Abuse
International Perspectives and Experiences, Emerald (2021).
 25منظمة العفو الدولية ،منظمة العفو الدولية تكشف عن اآلثار املفزعة
للتحرش ضد النساء على اإلنرتنت 20 ،نوفمرب https://www.amnesty. ،2017
org/ar/latest/news/2017/11/amnesty-reveals-alarming-impact-ofonline-abuse-against-women/
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يف الســياق الليبــي علــى وجــه اخلصــوص ،عندمــا تتلقــى
التهديــدات اإللكرتونيــة ،فهــي نــادرًا مــا تقتصر علــى تعليق
أو رســالة ،بــل ميكــن بســهولة أن تتحـ ّـول إىل خطــر جســدي
تعرضــت عائــات الكثــر مــن الناشــطات أو
فعلــي .وقــد ّ
ّ
املعلقــات مــن خــارج ليبيــا لتهديــداتٍ علــى أرض الواقــع
بســبب التعليقــات التــي قمــن بهــا عــر اإلنرتنــت.
 نادين دهان ،مستشارة قانونيةفعلــى ســبيل املثــال ،قُ تلــت الناشــطة السياســية واحلقوقيــة ســلوى
بوقعيقيــص بعــد أن ع ّبــرت عــن آرائهــا املعارضــة ضــد اجلماعــات
املســلحة عــر اإلنرتنــت وعلــى أرض الواقــع 26.كمــا يؤ ّثــر العنــف اإللكــروين
بشــكل خطــر علــى حريــة التعبــر للمــرأة علــى اإلنرتنــت،
ضــد املــرأة و
ٍ
ّ
وتكــون لــه تبعــات علــى حقوقهــا يف املشــاركة أيضــً .فهــو يقـ ّـوض حظــر
التمييــز ضـ ّـد املــرأة يف احليــاة السياســية والعامــة ،27وهــو مــا يجــري اليــوم
بشــكل متزايــد يف الفضــاء اإللكــروين.
ٍ

حنان الربعصي
يف شهر نوفمرب  ،2020اغتيلت احملامية والناشطة السياسية
البارزة حنان الربعصي يف بنغازي ،حيث أطلق عليها مسلّحون النار يف
وسط الشارع بعد نشرها ملقطع فيديو على موقع فيسبوك ادعت
فيه فساد القوات املسلّحة العربية الليبية .وجاء اغتيالها كتذكري
جملرد قيامها
مستمرة
تتعرض له املرأة من تهديدات
حمزن ملا
ٍ
ّ
ّ
ّ
بالتعبري عن رأيها عرب اإلنرتنت يف ليبيا.

ضد املدافعات عن حقوق
العنف اإللكرتوين ّ
اإلنسان والصحافيات والنساء العامالت يف
السياسة
تكــون املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان والصحفيــات
ً
عرضــة بشــكلٍ مباشــر للتهديــد
والسياســيات هدفــا أو
ّ
عملهــن .ويتلقــن
أو املضايقــة أو حتــى القتــل بســبب
تهديــدات علــى اإلنرتنــت ،تكــون ذات طابــع معــا ٍد للنســاء
بوجــه عــام ،وتكــون جنســية يف أغلــب األحيــان و جمنســنة
علــى وجــه التحديــد .وغالبــا مــا تــؤدي الطبيعــة العنيفــة
لهــذه التهديــدات إىل الرقابــة الذاتيــة .ويلجــأ بعــض النســاء
إىل اســتخدام أســماء مســتعارة ،بينمــا يبقــي البعــض
اآلخــر علــى حضــور باهــت علــى اإلنرتنــت ،وهــو نهــج ميكــن
ّ
حياتهــن املهنيــة وعلــى
أن يكــون لــه أثــر ضــار علــى
ّ
ّ
حســاباتهن
وتقــرر نســاء أخريــات تعليــق
ســمعتهن.
ّ
اإللكرتونيــة أو وقــف تشــغيلها أو حذفهــا نهائيــا أو تــرك
ّ
يشــكل االعتــداء
املهنــة باملــرة .ويف نهايــة املطــاف،
 26كريس ستيفن" ،ليبيا يف حالة صدمة بعد اغتيال الناشطة احلقوقية
سلوى بوقعيقيص" (ذا غارديان 26 ،يونيو https://www.theguardian. ،)2014
com/world/2014/jun/26/libya-shock-murder-human-rights-activistsalwa-bugaighis-benghazi.
ضد املرأة.
 27املادة  7من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ّ

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

اإللكــروين علــى الصحفيــات والنســاء العامــات يف الوســط
اإلعالمــي هجومــا مباشــرًا علــى حضــور املرأة ومشــاركتها
الكاملــة يف احليــاة العامــة .ويتســبب إخفــاء اجلنــاة
لهوياتهــم يف زيــادة اخلــوف مــن العنــف ،ممــا يــؤدي إىل
الشــعور بعــدم األمــان وبالضيــق لــدى الضحايــا .وباإلضافــة
ّ
فــإن إحــدى النتائــج الرئيســية
إىل التأثــر علــي األفــراد،
للعنــف اجلنســاين علــى اإلنرتنــت وبواســطة تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت هــي جمتمــع مل تعــد تشــعر فيــه
املــرأة باألمــان ســواء علــى اإلنرتنــت أو خارجهــا بالنظــر إىل
28
ّ
تفشــي إفــات مرتكبــي العنــف اجلنســاين مــن العقــاب.
ضد املرأة ،موضحة
املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ّ
ّ
ألسبابه وعواقبه ()2018
ضــد املــرأة شــك ًال مــن أشــكال العنــف التــي
يشــكّ ل العنــف اإللكــروين
ّ
تشــهد انتشــارًا متزايــدًا ،ويكــون لــه دور أكــر يف الســياقات االنتقاليــة وتلك
املرتبطــة بالنزاعــات ،كمــا هــي احلــال يف ليبيــا ،األمــر الــذي يســهم يف
ـكل كبــر
اســتمرار العنــف ضـ ّـد املــرأة .و يســتهدف العنــف اإللكــروين بشـ ٍ
النســاء البــارزات ،مثــل السياســيات ،29ولكنــه يســتهدف أيضــً املدافعــات
ينظمــن حمــات حقــوق املــرأة)،
ـن مــن ّ
عــن حقــوق اإلنســان( 30وضمنهـ ّ
32
ـن ،ونشــر املعلومــات اخلاطئــة.
والصحفيــات 31بهــدف إســكات أصواتهـ ّ
ّ
ر يف
يتفشــى العنــف ضـ ّـد النســاء املنخرطــات يف السياســة بشـ ٍ
ـكل كبـ ٍ
الســياق الليبــي .وتتعـ ّـرض النســاء لإلســاءة اإللكرتونيــة يف جميــع مراحــل
مشــاركتهن يف العمــل السياســي ،مبــا يف ذلــك أثنــاء تنظيــم احلمــات
ّ
املقــررة اخلاصــة لــأمم
حــد مــا ذكــرت
والرتشــح للمناصــب .وعلــى ّ
ّ
املتحــدة املعنيــة مبســألة العنــف ضـ ّـد املــرأة،

 28جملس حقوق اإلنسان ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف
ضد املرأة وأسبابه وعواقبه عن العنف ضد النساء والفتيات على شبكة
اإلنرتنت من منظور حقوق اإلنسان ،الوثيقة رقم  18( ، 47/A/HRC/38يونيو
 ،)2018الفقرة .29
 29اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة
العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ،الوثيقة رقم  6( 301/A/73أغسطس
)2018؛ املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ( )2019العنف ضد املرأة يف
االنتخابات عرب اإلنرتنت :أداة حتليل وسائل التواصل االجتماعي ،متوفر عرب الرابط:
_https://www.ifes.org/sites/default/files/violence_against_women_in
elections_online_a_social_media_analysis_tool_arabic.pdf
 30جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" ،تأثري العنف اإللكرتوين على
املدافعات عن حقوق املرأة واملنظمات النسائية .بيان ملفوض حقوق
اإلنسان زيد رعد احلسني ،الدورة الثامنة والثالثون جمللس حقوق اإلنسان
( 21يونيو https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/،)2018
NewsDetail.aspx?NewsID=23238&LangID=E.
 31جويل بوزيتي" ،العنف اإللكرتوين :جبهة أمامية جديدة للنساء الصحفيات"
(املركز الدويل للصحفيني 24 ،سبتمرب  ،)2020متاح باإلنكليزية عرب الرابط:
https://www.icfj.org/news/online-violence-new-front-line-women.journalists
 32كيم باركر ،أولغا جوراس" ،املعلومات اخلاطئة املبنية على النوع
ضد املرأة يف السياسة :التقاط املسؤولية
االجتماعي والعنف اإللكرتوين
ّ
القانونية؟" ،كو إنفورم ،مارس  ،2020متاح باإلنكليزية عرب الرابطhttps:// :
coinform.eu/gendered-misinformation-online-violence-againstwomen-in-politics-capturing-legal-responsibility/.
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الهــدف مــن العنــف ضـ ّـد املــرأة يف احليــاة السياســية هــو احلفــاظ
علــى األدوار والقوالــب النمطيــة اجلنســانية التقليديــة وإدامــة
أوجــه الالمســاواة الهيكليــة واجلنســانية ،وميكــن أن يتخــذ أشـ ً
ـكاال
عــدة ،بــدءًا مــن االعتــداءات الشــفهية املعاديــة للمــرأة واملتحيــزة
جنســانيًا إىل أكــر األفعــال شــيوعًا مــن مضايقــات وحتـ ّـرش جنســي،
33
وأصبــح أكرثهــا يجــري علــى اإلنرتنــت بصــورة متزايــدة (.)...
وينطبــق ذلــك علــى شــكل اإلســاءة اإللكرتونيــة التــي تســتهدف النســاء
ً
جنســانية بشــكلها
العامــات يف السياســة يف ليبيــا ،فهــي ليســت
ـكل كبــر علــى احملافظــة علــى القوالــب
فحســب ،بــل تعتمــد أيضــً وبشـ ٍ
النمطيــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي وتعزيزهــا.
بــدأ العنــف االلكــروين ميــارس علــى شــخصي منــذ  2011عنــد
ترشــحي للمؤمتــر الوطنــي ،ومل أســلم مــن التهــم والقصــص التــي
متــس شــريف وعرضــي مــن أجــل جعلــي أعــدل عــن فكــرة الرتشــح،
ّ
ولكننــي اســتمريت واعتــرت بــأين لــو استســلمت هــذا يعنــي نهايــة
بدايتــي السياســية.
والعمليــة تكــون ممنهجــة تقودهــا صفحــات ممولــة ممــا ّ
يؤثــر
علــى الوضــع االجتماعــي يل وللعديــد مــن النســاء ،فهــم يخوضــون
يف أمــور متــس املــرأة يف جمتمــع حمافــظ ولديــه تقاليــد و
أعــراف تقيــد املــرأة .نحــن نعمــل يف ظــروف صعبــة جـ ًـدا :حتديــات
اجتماعيــة وأســرية أيضــا حتــت تأثــر «وكالم النــاس شــن بنديرولــه».
مســت شــخصي يف ســنة 2014
وأيضــا التهديــدات بالقتــل التــي ّ
عندمــا عارضــت تيــارًا معينــا والتشــهري بــي ّ
ولكننــي صمــدت.

قطعــا تأثــر العنــف االلكــروين كبــر ،حيــث ّ
تفضــل الكثــر
مــن النســاء االنســحاب مــن الفضــاء العــام واالنــزواء جانبــا،
حملــاوالت النيــل والتشــويه والقــذف الــذي تتعــرض لــه
ناهيــك عــن التهديــدات بالقتــل .وتأثــره أيضــا واضــح علــى
العمليــة االنتخابيــة حيــث أصبحــت النســاء يتجنــن عمليــة
املشــاركة يف االنتخابــات ســواء مــن خــال الرتشــح أو
االنتخــاب .وقــد يكــون ذلــك نتــاج قــرار شــخصي ،أو مفروض
فرضــا مــن العائلــة.
 عبري امنينة ،ناشطة سياسيةعـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،سـلّط القرار الصــادر عن اجلمعيــة العامة لــأمم املتحدة
بشــأن ســامة الصحفيــن ومســألة اإلفــات مــن العقــاب ،برعايــة ودعم من
ليبيــا ،الضــوء علــى اخملاطــر احملـ ّـددة التــي تواجههــا الصحفيــات ،مدينــً
ـكل خــاص االعتــداءات احملــددة علــى الصحفيــات يف ســياق ممارســة
بشـ ٍ
عملهــن ،مبــا يف ذلــك التمييــز والعنــف اجلنســيان والقائمــان علــى نــوع
ّ
34
اجلنــس ،والرتهيــب واملضايقــة علــى شــبكة اإلنرتنــت وخارجهــا.

تعر ُ
مــرارا ســابقًا وإىل
ضــت للعنــف اإللكــروين
ً
كمذيعــةّ ،
يومنــا هــذا .ســابقًا ،كان يؤثــر علــي ثقتــي بنفســي وكيــف
وأقيــم نفســي ،تعلمــت جتاهــل األمــر مــع الوقــت
أرى ّ
وبحكــم عملــي ،لكنــه خطــر جــدًا علــى النســاء وعلــى مــدى
ّ
مشــاركتهن يف احليــاة بشــكل عــام ،رمبــا أكــر خطــورة
مــع األصغــر ســنًا.
 -رغدة إبراهيم ،مذيعة و مقدمة برامج حول الشؤون الليبية

هــذا العنــف جعلنــي بــدون عمــل خصوصــا بــأين نائــب مقاطــع ( لــدي
وجهــةنظــرسياســيةخاصــةبــي)فأنــاالأنتمــيأليحــزبأوجمموعــة.
ومل اتعــرض للعنــف اإللكــروين مــن العامــة فقــط بــل هاجمنــي
وتعــرض لشــخصي شــخصيات قياديــة وسياســية معروفــة ليــس
اال ألننــي خالفتهــم يف الــرأي فــكان الفجــور يف اخلصومــة مــن
جهتهــم ســيء ،ليــس يل بــل لهــم ألنهــم أخطــأوا يف حقــي وكان
القضــاء هــو وجهتــي ؛ مثـ ًـا وزيــر االعــام يف حكومــة الوفــاق عندمــا
ضغطنــا سياســيًا علــى حمافــظ مصــرف ليبيــا املركــزي لتغيــر
السياســة النقديــة للبــاد مل يكــن مــن بــده إال أن يهاجمنــي ألنــه كان
مقربــا لشــخص احملافــظ .وآنــذاك كتــب عنــي مقــال يتهمنــي بتهــم
خملــة بالشــرف رفعــت عليــه قضيــة عنــد النائــب العــام واليــزال حــرًا
طليقــا رغــم وجــود أمــر قبــض مــن النائــب العــام عليــه ولســت املــرأة
الوحيــدة التــي يهاجمهــا بفجــور.

 السيدة كامل اليعقوبي ،نائب و عضو يف ملتقي احلوارالسياسي الليبي
 33اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة
العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه عن العنف ضد املرأة يف احلياة السياسية
( 6أغسطس  ،A/73/301 ،)2018الفقرة .13
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تعرضــت ومــا زلــت اتعـ ّـرض للعنــف اإللكــروين لكــوين امــرأة
ّ
تناقــش يف السياســة وناشــطة يف جمــال حقــوق
اإلنسان...بســبب العنــف اإللكــروين مــن حتريــض ومــن
تشــويه ،و بســبب التحريــض املباشــر عــر صفحــات
التواصــل ،تهجــرت و تدمــر مســتقبلي داخــل ليبيــا ،ال
دراســة ال عمــل ،بــل ّ
مت تكفــري عــر السوشــيال ميديــا،
بــا ســبب حقيقــي غــر كــوين امــرأة جتــرأت و قالــت رأيهــا و
رفضهــا للتطــرف والنتشــار الســاح و غــري الكثــرات مــن
واجهــن ذات املصــر بــل وأســوأ!!!
 حنان املقوب ،صحفية ليبيةبشــكل خــاص يف ليبيــا املعاصــرة حيــث أشــارت
ويعتــر ذلــك مقلقــً
ٍ
تقاريــر مركــز مدافــع حلقــوق اإلنســان واملركــز الليبــي حلريــة الصحافــة
يتعرضــن لــه
عملهــن بســبب مــا
أن ثلثــي الصحفيــات يفضلــن تــرك
ّ
ّ
ّ
مــن التخويــف واملضايقــة ،مبــا يف ذلــك التهديــدات اإللكرتونيــة ،نتيجــة
 34اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من
العقاب ،الوثيقة رقم  13( ،A/C.3/72/L.35/Rev.1نوفمرب )2017
https://undocs.org/ar/A/C.3/72/L.35/Rev.1.

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

ـن 35.وكذلــك األمــر ،ســلط املفــوض الســامي حلقــوق
ـن بأعمالهـ ّ
قيامهـ ّ
االنســان يف تلــك الفــرة زيــد رعــد احلســن يف العــام  2018الضــوء علــى
املوجــه ضـ ّـد الناشــطات واملدافعــات عــن حقــوق
النطــاق املتزايــد للعنــف
ّ
اإلنســان وآثــاره اخلطــرة:

ضــد املدافعــات
تهــدف احلمــات اإللكرتونيــة املوجهــة ّ
عــن حقــوق اإلنســان واملنظمــات إىل تقويــض مصداقيتهن
ّ
أصواتهــن أو القضــاء
كمدافعــات ،أو التقليــل مــن قــوة
ً
عليهــا وتقييــد الفضــاء العــام احملــدود أصــا الــذي ميكــن
36
للناشــطات فيــه حشــد الزخــم وإحــداث التغيــر.

دميقراطــي 37».ولهــذا األمــر أهميــة خاصــة يف ســياق اجلهــود التــي
ـتقر ومســتدام
تبذلهــا ليبيــا يف ســياق التحـ ّـول إىل نظـ ٍ
ـام دميقراطــي مسـ ّ
فــإن االعتــداءات
تُحــرم فيــه ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان .وبالتــايل،
ّ
ـن وتنميــة ثقافــة القبــول مبمارســات
ـتمرة علــى النســاء وحقوقهـ ّ
املسـ ّ
العنــف ضـ ّـد املــرأة و إفــات مرتكبيهــا مــن العقــاب ال تنتهــك التزامــات ليبيــا
الدوليــة فحســب ،بــل تقــف أيضــً كحاجــز يف وجــه حتقيــق الســام واألمــن
جلميــع املواطنــن.

موجــه إلســكات
وعليــه ،فـ ّ
ـإن العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة يعمــل كسـ ٍ
ـاح ّ
ـن (ال ســيما املشــاركة
ـتهن الســلمية حلقوقهـ ّ
النســاء ،وعرقلــة ممارسـ ّ
ً
عقبــة أمــام حتقيــق
يف احليــاة السياســية والعامــة) كمــا أنّــه يشــكّ ل
املســاواة بــن اجلنســن .وعلــى حـ ّـد مــا أشــارت اليــه املقـ ّـررة اخلاصــة
لــأمم املتحــدة املعنيــة مبســألة العنــف ضـ ّـد املــرأة وأســبابه وعواقبــه،
ضــد املــرأة علــى اإلنرتنــت حــق املــرأة يف العيــش
«ال ينتهــك العنــف
ّ
يقــوض أيضــً
بــل
فحســب،
اإلنرتنــت
علــى
املشــاركة
بــدون عنــف ويف
ّ
املمارســة الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد ويســفر بالتــايل عــن عجــز
املقدمة من اجلهات
 35جملس حقوق اإلنسان ،موجز ورقات املعلومات
ّ
صاحبة املصلحة بشأن ليبيا ،تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان 28( ،فرباير  ،A/HRC/WG.6/36/LBY/3 )2020الفقرة .29
 36جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" ،تأثري العنف اإللكرتوين على
املدافعات عن حقوق املرأة واملنظمات النسائية .بيان ملفوض حقوق
اإلنسان زيد رعد احلسني ،الدورة الثامنة والثالثون جمللس حقوق اإلنسان
( 21يونيو https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/،)2018
NewsDetail.aspx?NewsID=23238&LangID=E.

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

 37جملس حقوق اإلنسان ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف
ضد املرأة وأسبابه وعواقبه عن العنف ضد النساء والفتيات على شبكة
اإلنرتنت من منظور حقوق اإلنسان ،الوثيقة رقم  A/HRC/38/47 ، (18يونيو
 ،)2018الفقرة .29
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ضد املرأة الليبية
 .5العنف اإللكرتوين ّ
بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى االنتفاضــة الليبيــة ،يواجــه العمــل الناشــط
الــذي تقــوده املــرأة عــر اإلنرتنــت يف ليبيــا ،ومعــه احلمــات املناصــرة
ً
وقــت كانــت فيــه أصــوات النســاء
بــارزة .ففــي
حلقــوق املــرأة عقبــات
ٍ
ً
أساســية لنجــاح االنتفاضــة الليبيــة ،هــا
ومشــاركتهن علــى اإلنرتنــت
ّ
هــي اليــوم تتعـ ّـرض لإلســكات عــن طريــق التهديــدات ،والتحـ ّـرش وســائر
ـكل
األشــكال األخــرى مــن العنــف علــى اإلنرتنــت (وخــارج اإلنرتنــت أيضــً بشـ ٍ
ً
إضافــة إىل
متكــرر) التــي ترتكبهــا الدولــة وامليليشــيات التابعــة لهــا،
ّ
أن قيــام اجلهــات احلكوميــة
اجلهــات اخلاصــة الغــر حكوميــة أيضــً .كمــا ّ
مبراقبــة نشــاطات النســاء عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي و أي حمتويــات
مناصــرة أو مؤ ّيــدة حلقــوق املــرأة أمــر مــن شــأنه أن يقـ ّـوض حقــوق املــرأة
يف املشــاركة .فعلــى ســبيل املثــال ،عمــدت وزارة الداخليــة يف احلكومة
املؤقتــة بشــرق ليبيــا بوقــف جتمــع أطلقــه عــدد مــن النســاء عــر تويــر
ً
واصفــة
لعقــد لقــاء يف أحــد مقاهــي بنغــازي يف  27ديســمرب ،2018
38
ً
مدعيــة بحــدوث نشــاطات قمــار.
إيــاه بغــر األخالقــي وغــر القانــوين
وكجــزء مــن العمليــة ،قامــت القــوى األمنيــة باحتجــاز أصحــاب املقهــى
والعاملــن فيــه واســتجوبت املصـ ّـورة الفوتوغرافيــة التــي متّ ــت االســتعانة
بهــا اللتقــاط الصــور للقــاء 39.وأدانــت بعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا
احلادثــة علــى تويــر بوصفهــا علــى أنّهــا «مؤشــر خطــر برتاجــع احلريــات
الفرديــة» .40وتســلّط احلادثــة الضــوء علــى درجــة املراقبــة اخلطــرة
ـاطاتهن ،ومــا لذلــك مــن
التــي متارســها الدولــة علــى حيــاة النســاء ونشـ
ّ
وحرياتهــن األساســية.
حلقوقهــن
تداعيــات علــى ممارســات النســاء
ّ
ّ

ضد املرأة يف ليبيا :نطاقه
العنف اإللكرتوين ّ
ومنظوره
أظهر املسح الذي أجرته منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا
ضد
ّ
أن األكرثية الساحقة من املستجيبني يرون يف العنف اإللكرتوين ّ
ً
ً
أن هذا
املرأة جرمية خطرية ( )96،3%مع نسبة  97%منهم يؤكّ دون ّ
تعرضت نسبة  67،5%من
الشكل من العنف يرتكب يف ليبيا .كما ّ
املستجيبني لإلساءة اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي.
واملدونات
تتعرض الناشطات احلقوقيات والصحفيات
غالبًا ما
ّ
ّ
والسياسيات الليبيات اللواتي يشاركن أو ينظمن احلمالت على اإلنرتنت

ضد املرأة برأيك؟
ما مدى خطورة العنف اإللكرتوين ّ
96.32%

3.68%

ﻧﻌﻢ ) 157ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(

ﻛﻼ )  6ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﲔ(

41

التحرش والتهديد ،سواء على شبكة اإلنرتنت أو خارجها.
للرتهيب و
ّ
تتعرض للعنف اإللكرتوين
التي
اجملموعات
أبرز
أن
املستجيبون
حدد
ّ
وقد ّ
ّ
آرائهن عرب
ضد املرأة يف ليبيا تتمثل يف النساء اللواتي يع ّبرن عن
ّ
ّ
اإلنرتنت ( ،)89،5%والناشطات واملدافعات عن حقوق اإلنسان
( )85،9%والنساء العامالت يف الشأن السياسي ( .)78،5%كما سلّط
ضد املرأة يف
املستجيبون الضوء على تداعيات العنف اإللكرتوين
ّ
إسكات األصوات ،وأثر اجملتمع الذكوري ،وغياب القوانني املالئمة التي
تعالج العنف اإللكرتوين باعتبارها األسباب الرئيسية الستهداف النساء
وس ّجلت للمستجيبني املالحظات التالية:
بالعنف اإللكرتوينُ .
ً
ومت إسكاتنا،
ألنك ليبية وامرأة ،صوتك ليس
مقبوال حتى يف الواقعّ ،
كل
وليتمكنوا من إسكاتنا على مواقع التواصل االجتماعي ،استخدموا ّ
قواهم إلبعادنا.

 38يف احلقيقة كانت األدلة على القمار عبارة عن ألعاب دومينو وأونو:
@ PSilphium ، 29ديسمرب  8:29 ،2018مساءhttps://twitter.com/ ،
PSilphium/status/1079112128370565120/photo/1.
 39خ .رمايل" ،جتمع بنات التويرت يف مقهى يف #بنغازي باألرقام" 29 ،ديسمرب
 ،2018متاح باإلنكليزية عرب الرابطhttps://medium.com/@k_libya/the- :
benghazi-cafe-incident-in-numbers-5a8ecf3c5184
 UNSMILibya 29@ 40ديسمرب  1:56 ،2018ظهرًاhttps://twitter.com/ :
UNSMILibya/status/1079013280423788544
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املجتمع الليبي ال يقبل رؤية املرأة الليبية عندها صوت .وال يوجد سبب
للميسوجينية هي مشاعر كراهية وازدراء للمرأة الليبية.
 41منظمة العفو الدولية ،ليبيا https://www.amnesty.org/ar/ ،2019
countries/middle-east-and-north-africa/ libya/report-libya/
منظمة العفو الدولية ،إسكات األصوات :االعتداءات على املدافعات الليبيات
عن حقوق اإلنسان" ( 17يوليو https://www.amnesty.org/download/ ،)2018
Documents/MDE1986572018ARABIC.pdf.

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

تتعرض النساء الليبيات لإلساءة يوميًا على الطرقات وعلى اإلنرتنت.
ّ
والسبب ّأن العديد من األشخاص ما زالوا يؤمنون ّأن املرأة جنس أدنى
ً
ضد
قيمة (هذه العقلية القمعية) .ليس هناك من وعي حول العنف ّ
ً
جرمية حتى يف ليبيا ،وما من قوانني
يشكل
املرأة .فالعنف األسري ال ّ
تنمر على اإلطالق .ومع األوضاع
التنمر اإللكرتوين أو أي ّ
حتمي املرأة من ّ
للتنمر اإللكرتوين وليس
اهتمامًا
يويل
أحد
ال
البالد،
احلالية السائدة يف
ّ
ً
أصال.
لديه التسهيالت للقيام بذلك
ثقافة املجتمع الذكوري وعدم وجود قوانني وأحكام قانونية وعدم
تفعيل الشرطة أو األمن اإللكرتوين ...أظن ال توجد رقابة من الدولة على
اإلنرتنت .من األسباب أيضًا العادات والتقاليد التي تكبل املرأة بالصمت
جعلها أكرث استهدافًا للعنف اإللكرتوين سواء املوجه من النساء ضد
النساء أو من الرجال ضد النساء.
بهن
النساء اللواتي ال يتصرفن بالطريقة املطلوبة ثقافيًا ،ال يقبل ّ
يتعرضن للتنمر اإللكرتوين .إذا اختارت املرأة هندامًا
اجتماعيًا وبالتايل ّ
معينًا أو حتدثت عن أسلوب حياة ال ينسجم مع النموذج الليبي ،فهي
للمتطرفني
توصف بالعاهرة .وتطالها الشائعات ما يجعلها هدفًا
ّ
ومن اخلطر عليها أن تعود إىل ليبيا.

ضد املرأة برأيك؟
ما مدى خطورة العنف اإللكرتوين ّ
0.61%
80.98%

18.4%

هن النساء اللواتي يقعن ضحايا العنف
من ّ
ضد املرأة؟
اإللكرتوين
ّ
تتعــرض الناشــطات علــى وجــه التحديــد يف ليبيــا للتهديــدات مــا أجــر
ّ
البعــض
منهــن علــى مغــادرة البــاد واعتمــاد حضــور باهــت ،42أو وقــف
ّ
ســامتهن.
مشــاركتهن علــى اإلنرتنــت خوفــً علــى
ّ
ّ

وضعــت صورتــي مــع بعــض الناشــطات يف ورشــة عمــل
يف إحــدى صفحــات الفيســبوك والتعليقــات كانــت كلهــا
ّ
املعلقــن أن طلــب
وتنمــر وصــل ببعــض
تهديــدات
ّ
معلومــات عــن مــكان ســكننا حتــى يســلمنا إىل أحــد الكتائــب
بحجــة التجســس علــى حــد قولــه وشــاهدت الكثــر مــن
التعليقــات املســيئة لكثــر مــن الناشــطات فيهــا ســب
وشــتم وتنمــر وقــذف .اســتخدمت خاصيــة الفيســبوك
للتبليــغ عــن اإلســاءة لألســف ،الفيســبوك مل يســتجب ومل
ً
مســيئة.
يــر أن التعليقــات كانــت
 مستجيبة مل تذكر هويتها.وعلــى ســبيل املثــالُ ،أجــرت الناشــطة الليبيــة يف جمــال حقــوق املــرأة
تعرضهــا للعنــف املبنــي علــى
جمدولــن عبيــدة علــى مغــادرة ليبيــا بعــد ّ
النــوع االجتماعــي ،والتهديــد ،والرتهيــب بســبب احلمــات التــي كانــت
تنظمهــا عــر اإلنرتنــت وخارجهــا مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان،
وحقــوق املــرأة حتديــدًا.

دراسة حالة :جمدولني عبيدة
43

تعرضت عبيدة للعنف اإللكرتوين وخارج نطاق اإلنرتنت أيضًا.
ّ
فبعد مشاركتها يف تظاهرة يف طرابلس بعنوان «يوم غضب
املرأة الليبية» يف فرباير  ،2012نُشر اسمها إىل جانب أسماء
حمتجني آخرين على موقع فيسبوك .وتلقت رسائل عرب املوقع
ّ
تتهمها مبحاولة هدم أسلوب احلياة اإلسالمي .ونُشرت مقالة
لقائد إحدى أكرث امليليشيات نفوذًا يف شرق ليبيا ،إسماعيل
الصالبي ،على صفحته على فيسبوك ينتقد فيها املتظاهرات
رؤوسهن أثناء االحتجاجات مبا
ارتدائهن احلجاب أو تغطية
لعدم
ّ
ّ
وصفه باملمارسات التي ال مت ّثل اجملتمع الليبي.
وقد حصلت جمدولني عبيدة على اللجوء يف اململكة املتحدة يف
ً
ضد ليبيا لدى اللجنة
وقدمت شكوى
رسمية ّ
نوفمرب من عام ّ .2012
ضد املرأة ،وهي هيئة اخلرباء املكلفة
املعنية بالقضاء على التمييز ّ
ضد املرأة.
مبراقبة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ّ
ﺿﺪ اﳌﺮأة
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ﻛﺴﺎﺋﺮ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ّ
ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻧﻧﺖ
ّ
ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻧﻧﺖ
أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ّ
ﻏ ﺧﻄ ﻋﻠﻰ اﻃﻼق

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

 42اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،الفريق العامل املعني باالستعراض
الدوري الشامل .جتميع بشأن ليبيا .تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية
حلقوق اإلنسان 12( ، A/HRC/WG.6/36/LBY/2،مارس  ،)2020الفقرة .41
تعرضت لها عبيدة راجع:
 43ملزيد من التفاصيل حول أشكال العنف التي ّ
مقدم تبعًا للمادة  2من الربوتوكول
ضد ليبيا ،طلب فردي
ّ
جمدولني عبيدة ّ
ضد املرأة 8 ،مارس
التمييز
أشكال
جميع
على
القضاء
االختياري التفاقية
ّ
 ،2017عرب الرابطhttps://redress.org/wp-content/uploads/2017/11/M_ :
Abaida_Libya_CEDAW_080317.pdf.
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ّ
ضــد
هــن النســاء اللواتــي يقعــن ضحايــا العنــف اإللكــروين
مــن
ّ
املــرأة؟
89.57%

85.89%

100%

78.53% 76.69%
61.35%

66.26%

75%

43.56%

50%

بالتأكيــد يؤثــر العنــف االلكــروين علــى املــرأة ســلبيًا وعلــى
حميطهــا وفعاليــة دورهــا يف املشــاركة السياســية
والعمليــة الدميقراطيــة ،فهنــاك خمــاوف أمنيــة
واجتماعيــة وقيــود توضــع لتقييــد مشــاركة املــرأة واحلــد
منهــا وحتجيــم املشــاركة يف املســار الدميقراطــي،
ســواء كناخبــة أو مرتشــحة او كفاعليــة سياســية .والنمــط
يف ليبيــا ّأن العنــف اإللكــروين يتجــاوز اللفظــي واملكتــوب
إىل التحريــض وتهديــد احليــاة ويتجــاوز تأثــره الشــخصي
إىل مالحقــة كل أفــراد العائلــة .كمــا أن ثقافــة املجتمــع
الشــفهية التــي جتعــل االتهــام إثباتــا مــن الكلمــة األوىل
جتعــل مــن مــا يقــال يف العنــف االلكــروين تهمــة تطــال
صاحبهــا دون دليــل.

25%

 -أم العز الفارسي ،عضو يف ملتقي احلوار السياسي الليبي
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0%

وعلــى ســبيل املثــال ،واجهــت املدافعــة عــن حقــوق املــرأة والناشــطة
مؤسســة منــر املــرأة الليبيــة مــن أجــل الســام ،تهديــدات
زهــراء لنقــي،
ِّ
متواصلــة بالعنــف وحمــات تشــهري متكــررة علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي وصفتهــا بعدميــة األخــاق واملطلّقــة بهــدف تلطيــخ
ســمعتها وإفقادهــا مصداقيتهــا يف عينــي العامــة 44.ويكــون لهــذا النــوع
مــن اإلســاءة أثــر خــاص يف الســياق الليبــي ويف الشــرق األوســط وشــمال
وأن الطــاق
أفريقيــا حيــث ينظــر إىل وضــع املــرأة املطلّقــة علــى أ ّنــه خمـ ٍـزّ ،
يســيء إىل ســمعتها ويجلــب العــار لهــا ولعائلتهــا.

دراسة حالة :مرمي الطيب
ً
تتعــرض النســاء اللواتــي يع ّبــرن عــن آراء منتقــدة
عــاوة علــى ذلــك،
ّ
للتحــرش والتهديــد
للقــوى السياســية واألمنيــة علــى تويــر أو فيســبوك
ّ
إليهــن بالعميــات ،واخلائنــات،
املنصــات .ويشــار
والتشــهري عــر هــذه
ّ
ّ
أخالقهــن يف حماولــة الطعــن
متــس
إلهانــات
ويتعرضــن
والكاذبــات
ٍ
ّ
ّ
ّ
آرائهــن أمــام العامــة.
مبصداقيــة
ّ

تعرضــت عــدة مــرات للطعــن يف شــريف واتهامــي يف
ّ
أخالقــي والقــذف والــذم والشــتائم والتهديــد بهتــك
العــرض واحيانــا الســب والشــتم العــادي والتحقــر بكــوين
امــرأة وعلــي اتبــاع نصائــح الذكــور وأننــي ناقصــة عقــل
وديــن والقائمــة تطــول وكذلــك العديــد مــن صديقاتــي
وزميالتــي واحيانــا باالعتــداء اجلنســي اللفظــي املتمثــل
يف ارســال الفيديوهــات االباحيــة والصــور املخلــة
باألخــاق والقيــم الليبيــة وااللفــاظ الغــر حمرتمــة كوصــف
العاهــرة أو الفاســدة أو «مــا عندكــش مــن يلمــك»
باللهجــة الليبيــة وعــادة تكــون خاصيــة احلظــر هــي احلــل
األنســب واألكــر جــدوى.
 -مستجيبة مل تذكر هويتها.
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ومدونة تقيم يف طرابلس
بدأت مرمي الطيب ،وهي ناشطة
ّ
بتوثيق انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان يف ليبيا عقب انتفاضة
وتعرضت للعنف على اإلنرتنت وخارجها بسبب عملها
.2011
ّ
مبا يف ذلك تهديدات بالقتل على الفيسبوك .وقد حتدثت عن
تعرضها لالعتقال التعسفي واالعتداء اجلسدي ،وغريهما من
ّ
أشكال التعذيب وسوء املعاملة و نشرت فيديو علي فيسبوك
روت فيه اإلساءة التي تعرضت لها .إذ كانت مرمي تستخدم
الفيسبوك للمناصرة من أجل حماية حقوق املهاجرين والالجئني
والنازحني داخليًا يف ليبيا .كما عرف عنها انتقادها للميليشيات
املسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك عن حاالت
االعتقال التعسفي والقتل و االختفاء القسري والتعذيب وغريه
45
من ضروب املعاملة السيئة.

 44منظمة العفو الدولية ،إسكات األصوات :االعتداءات على املدافعات
الليبيات عن حقوق اإلنسان" ( 17يوليو https://www.amnesty.org/،)2018
download/ Documents/MDE1986572018ARABIC.pdf.
 45منظمة العفو الدولية ،إسكات األصوات :االعتداءات على املدافعات
الليبيات عن حقوق اإلنسان" ( 17يوليو https://www.amnesty.org/ ،)2018
download/ Documents/MDE1986572018ARABIC.pdf.

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

وبتاريخ  11يناير  ،2018اختطفت من سيارتها على يد ميليشيا من
46
منطقة باب تاجوراء يف طرابلس.
وتعرضت لالعتداء اجلسدي
ّ
و رفض املستشفى إدخالها إال إذا قالت إنها تريد الرعاية الطبية
بسبب مشادة 47.وعندما ذهبت إىل مكتب النائب العام للتقدم
بشكوى ضد امليليشيا ،رفضت النيابة العامة إعطاءها أي وثيقة
فرت مرمي من ليبيا يف
تشري إىل شكواها .ويف نهاية املطافّ ،
تعرضت له من إساءة إلكرتونية و إساءة
فرباير  2018نتيجة ما ّ
على أرض الواقع.
ضــد املــرأة ،تقلصــت احتمــاالت مشــاركة
ونتيجــة العنــف اإللكــروين
ّ
النســاء يف املنتديــات العامــة علــى اإلنرتنــت والتعليــق عليهــا ومــن األرجــح
بشــكل أكــر يف الفضــاءات اإللكرتونيــة اخلاصــة
أن تشــارك املــرأة
ٍ
48
فقــط.
للنســاء
واخملصصــة
تتعــرض لــه املــرأة مــن
مــا
فــإن
وعليــه،
ّ
ّ
ترهيــب وســط انتشــار خملتلــف أشــكال اإلســاءة (عــر الرســائل النصيــة أو
الصــور أو العنــف النفســي) يــؤدي إىل حمــو أصــوات النســاء مــن اخلطابــات
عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يف ليبيــا ،وجعلهــا غــر مرئيــة يف الفضاء
العــام .ولذلــك التداعيــات خطــرة ،ليــس فقــط علــى النســاء املعنيــات
كأفــراد بــل ايضــً تطــرح شــكوكًا حــول جــودة العمليــة الدميقراطيــة يف
ليبيــا ومــدى صالبتهــا وضمانهــا للمســاواة .فالقــدرة علــى املشــاركة
املتســاوية يف احليــاة السياســية والعامــة مــن ركائــز الدميقراطيــات
الناشــئة ،كمــا يطــرح اســتبعاد النســاء مــن املشــاركة بفعاليــة يف
النقاشــات السياســية والعامــة يف ليبيــا ،ســواء علــى شــبكة اإلنرتنــت أو
خارجهــا ،خطــرًا يهـ ّـدد بنــاء دميقراطيــة مســتدامة وتعزيــز احــرام حلقــوق
اإلنســان يف ليبيــا.

العنــف اإللكــروين يؤثــر بشــكل مباشــر علــى قــدرة املــرأة
الليبيــة علــى املشــاركة بحريــة يف املجــال العــام .بعــض
املناطــق واملــدن تســتخدم تعــرض املــرأة لهــذا النــوع
مــن العنــف كذريعــة ملنعهــا مــن املشــاركة يف العمليــة
الدميقراطيــة بذريعــة احلمايــة الشــخصية لهــا وحمايــة
أســرتها وعائلتهــا.
 -عضو يف ملتقى احلوار السياسي الليبي

ّ
مت اســتهدايف عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي أثنــاء
مشــاركتي يف العملية السياســية .ومن أســاء ّ
إيل هو رجل
كان معــي يف احلــوار السياســي نفســه ،وكان يتشــارك
معــي املســاحة نفســها يف تلــك الفــرة .كانــت اإلســاءة
مــن خــال الصــور و تعليقــات مليئــة بالصــور النمطيــة مــن
قبيــل اقــراح وظائــف مالئمــة أكــر للنســاء كالبقــاء يف
املطبــخ عــوض املشــاركة يف احلــوار السياســي .كانــت
ً
ً
وشــخصية جــدًا والهــدف
مبنيــة علــى النــوع االجتماعــي
منهــا تقويــض ثقــة املــرأة بنفســها.
 عضو يف ملتقى احلوار السياسي الليبيضــد النســاء
ظــل شــيوع العنــف املرتكــب
ويــزداد الوضــع ســوءًا يف
ّ
ّ
العامــات يف السياســة ســواء علــى اإلنرتنــت (بشــكل خطابــات الكراهيــة)
فــإن ضمــان املشــاركة املتســاوية يف الفضــاء
أو خارجهــا .لذلــك،
ّ
ـل األولويــة ،ال ســيما علــى ضــوء
العــام ،ال ســيما عــر اإلنرتنــت ،يجــب أن يحتـ ّ
اخملــاوف التــي ع ّبــر عنهــا األمــن العــام لــأمم املتحــدة يف ينايــر 2020
49
فيمــا يتعلّــق بتوقّ ــف العمليــات الدميقراطيــة يف ليبيــا.

تعرضــت للعنــف عندمــا كنــت أعمــل علــى إجنــاح العمليــة
ّ
الدســتورية .أنــا أمازيغيــة واألمازيــغ كانــوا مقاطعــن
الدســتور فطلبــوا منــى االنســحاب مــن دعــم الدســتور
فرفضــت ذلــك واســتمريت يف دعــم العمليــة الدســتورية.
واشــتغل اجليــش اإللكــروين بحملــة تشــهري كبــرة ضـ ّـدي
إلخافتــي حتــى ابتعــد لكننــي رفضــت واســتمريت يف
دعــم الدســتور مــع احلفــاظ بحقوقنــا كمكونــات واحلملــة
ـتمرت ضــدي إىل أن تقدمــت مبذكــرة النائــب العــام بعــد
اسـ ّ
أن وثقــت كل التشــهري وقدمــت طلبــا إىل الفيســبوك إلغالق
كل الصفحــات الوهميــة التــي تنشــر أخبــارًا كاذبــة ومــزورة
مــع الســب .اســتجابت شــركة فيســبوك وأعلنــت الدعــوة
انســحبوا جميعــا بعــد مــا اكتشــفوا إننــي لــن أخــاف منهــم
واحلمــد هلل جنحــت يف مواجهتهــم بالقانــون ووجهــا لوجــه
ألننــي مل أخــف منهــم ..
 -مستجيبة مل تذكر هويتها.

 46االعتداء على املدونة والناشطة مرمي الطيب يف طرابلس (ليبيا هريلد،
 13يناير  ،)2018متاحة باإلنكليزية عرب الرابطhttps://www.libyaherald.:
com/2018/01/13/assault-on-female-blogger-and-activist-maryamtayeb-in-tripoli/.
 47منظمة العفو الدولية ،إسكات األصوات :االعتداءات على املدافعات
الليبيات عن حقوق اإلنسان" ( 17يوليو https://www.amnesty.org/،)2018
download/ Documents/MDE1986572018ARABIC.pdf.
وتضم 40
 48جمموعات خاصة بالنساء مثل "عروس فزان "2020-2019
ّ
وتضم  85ألف مشاركةً تركز على
ألف من األعضاء و"يوميات زوجة رجل ليبي"
ّ
احلياة االجتماعية يف حني تتيح اجملموعات اخلاصة بالنساء على فيسبوك
والتي تنشئها منظمات اجملتمع املدين ،مثل مشروع سيلفيوم مع 7500
عضو مساحةً آمنةً للنساء للتناقش بالسياسة واملسائل الشائكة األخرى.
املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،تقرير متابعة مواقع التواصل
االجتماعي – ديسمرب 2018-يناير  ،)2019( 2019متوفر عرب الرابطhttps:// :
www.democracy-reporting.org/libya-social-media-report/january/.

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

تغــرت بالطبــع حياتــي بالكامــل بعــد العمــل السياســي فأصبحــت
تقريبــا حمرومــة مــن احليــاة الطبيعــة ....احلريــة التــي تتمتــع
بهــا املــرأة يف املجتمعــات الشــرقية الذكوريــة حمــدودة علــى
املســتوى الفكــري ويســتنكر اجلميــع عليهــا ظهورهــا يف هــذا
اإلطــار ويعتربونهــا امــرأة متمـ ّـر ً
تعرضــت
دة اجتماعيــا وسياســيًاّ ...
كثــرًا للعنــف اإللكــروين وحــدث بدايــة بالتزامــن مــع بدايــة بــروز
مواقفــي السياســية الواضحــة ســنة  2013عندمــا كنــت عضــوًا
 49جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا،
تقرير األمني العام S/2020/41 (15 ،يناير  ،)2020الفقرة  ،95متوفر عرب الرابط:
https://undocs.org/ar/S/2020/41.
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باملؤمتــر الوطنــي العــامّ ....كلفتنــي احلــرب اإللكرتونيــة الكثــر علــى
املســتوى العائلــي والشــخصي ....حمــات التشــهري والتشــويه
التــي تعرضــت لهــا بصفــة خاصــة واملــرأة السياســية بصفــة
عامــة كانــت شرســة وجتــاوزت كل احلــدود االخالقيــة يف اخلصومــة
واخلــاف السياســي.

 هاجر القائد ،عضو مبلتقي احلوار السياسي الليبي وعضو يفاملؤمتر الوطني العام سابقًا
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ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

ضد املرأة يف احلاالت
 .6العنف اإللكرتوين ّ
التي قد ترقى ايل حد التعذيب
حظر التعذيب
يحظــر التعذيــب يف القانــون الــدويل ،ويعتــر حظــر التعذيــب وغــره مــن
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة حظــرًا
ومكرســً يف االتفاقيــات الرئيســية حلقــوق اإلنســان :العهــد الــدويل
مطلقــً
ّ
اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية (املــادة  ،)7واتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وغــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
أو املهينــة 50،وعلــى املســتوى اإلقليمــي أيضــً يف امليثــاق األفريقــي
حلقــوق اإلنســان والشــعوب (املــادة  .)5كمــا يحظــر التعذيــب أيضــً يف
51
القانــون الــدويل العــريف ،مبــا يف ذلــك يف أوقــات النــزاع املس ـلّح.
ً
دولــة طرفــً يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن
وباعتبــار ليبيــا
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،والعهــد
الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،فهــي ملزمــة قانونــً باتخــاذ
اخلطــوات الالزمــة ملنــع التعذيــب وغــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية
والالإنســانية واملهينــة والتحقيــق فيــه و مالحقــة مرتكبيــه ومعاقبتهــم.
كمــا يشــمل االلتــزام مالحقــة اجلهــات غــر احلكوميــة املســؤولة عــن
ارتــكاب هــذه األفعــال «إذا عرفــت ســلطات الدولــة أو اجلهــات األخــرى
التــي تتصــرف بصفــة رســمية أو حتــت مظلــة القانــون بوجــود موظفــن
غــر حكوميــن أو أطــراف فاعلــة خاصــة ترتكــب أعمــال التعذيــب أو إســاءة
املعاملــة أو كان لــدى هــذه الســلطات أو اجلهــات مــن األســباب املعقولــة
52
مــا يدفــع إىل االعتقــاد بارتكابهــا».

ضد املرأة
التعذيب والعنف ّ
املقــرر اخلــاص لــأمم املتحــدة املعنــي بالتعذيــب وجلنــة
كل مــن
أقــر ّ
ّ
ّ
مناهضــة التعذيــب واللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بالبعــد اجلنســاين
للتعذيــب .وعلــى وجــه اخلصــوص ،فقــد اعرتفــت الهيئــات املنشــأة
بــأن العنــف
مبوجــب اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،واحملاكــم الدوليــة
ّ
اجلنســي والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،عندمــا يرتكــب يف
حمــددة ،ميكــن أن يرقــى إىل التعذيــب واملعاملــة
ســياقات
جمموعــة
ٍ
ّ
الالإنســانية أو املهينــة ،وينتهــك بالتــايل التزامــات الــدول علــى املســتوى
الــدويل .وتشــمل األمثلــة تقييــد أو حرمــان املــرأة مــن حقوقهــا اإلجنابيــة،53
 50صادقت ليبيا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف العام  .1989ولكن،
حتى أكتوبر  ،2020مل تصادق ليبيا بعد على الربوتوكول االختياري امللحق
باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة.
 51القاعدة  90من قاعدة بيانات القانون الدويل اإلنساين العريفhttps://ihl- ،
databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule90
 52جلنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  ،2الفقرة .18
ضد إيرلندا 17( CCPR/c/116/D/2324/2013 ،نوفمرب .)2016
 53ميليت ّ

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

والتحــرش اجلنســي بالنســاء يف األماكــن العامــة،55
والعنــف األســري،54
ّ
56
والعنــف اجلنســي املتصــل بالنــزاع.

ضد املرأة
التعذيب والعنف اإللكرتوين ّ
يف مــارس  ،2020تطـ ّـرق املقـ ّـرر اخلــاص لــأمم املتحدة املعنــي بالتعذيب
إىل اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء اإللكــروين ألغــراض التعذيــب كمجــال يدعــو
للقلــق .ومل يكــن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات حتــى ذلــك احلــن ً
أداة
ترتكــب مــن خاللهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان بــل أداة تســتخدم لعرقلــة
أن التقريــر
ممارســة احلــق يف حريــة التعبــر علــى شــبكة اإلنرتنــت 57.واألهــم ّ
ـأن «تكنولوجيــا الفضــاء اإللكــروين ميكــن أن تســتخدم أيضــً إليقــاع عناء
أقـ ّـر بـ ّ
عقلــي شــديد أو املســاهمة فيــه مــع جتنــب اســتخدام القنــاة املتمثلــة
يف اجلســم املــادي ،وال ســيما عــن طريــق التخويــف واملضايقــة واملراقبــة
والتعبــر العلنــي والتشــهري فضــ ًا عــن أخــذ املعلومــات أو حذفهــا أو
التالعــب بهــا 58».ويف ســياق العنــف اإللكــروين الــذي يرقــى إىل أفعــال تعذيب،
امليســرة
يــوىل األذى النفســي الناجــم عــن أعمــال العنــف اإللكــروين أو
ّ
بالوســائل التكنولوجيــة عنايـ ًـة هامــة .فاألفعــال التــي تشــمل علــى ســبيل
والتحرش (اجلنســي) اإللكــروين ،والتهديد
التنمــر اإللكــروين،
ّ
الذكــر ال احلصــر ّ
بالعنــف للشــخص أو عائلتــه (مبــا يف ذلــك التهديــد بالقتــل) وانتهــاك
الســامة اجلنســية (مث ـ ًا مــن خــال اإلســاءة اجلنســية مــن خــال الصــور)
ـاء عقليــً شــديدًا وقــد تدفــع حتــى باألشــخاص إىل
مــن املرجــح أن تنتــج عنـ ً
إيــذاء أنفســهم .وبالتــايل ،قــد ترقــى هــذه األفعــال إىل التعذيــب النفســي
عندمــا ترتكبهــا الدولــة أو اجملموعــات التابعــة لهــا ،ويفهــم هــذا النــوع مــن
التعذيــب علــى أنّــه «يشــمل جميــع الطرائــق والتقنيــات والظــروف التــي
تُه ّيــأ عــن تدبــر ســابق أو تُبتــدع مــن أجــل إيقــاع أمل أو عنــاء عقلــي شــديد
59
عمــدًا و بــدون اســتخدام قنــاة أو أثــر األمل أو العنــاء اجلســدي الشــديد».
 54اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،أهمية حظر التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف سياق العنف
العائلي .التقرير املؤقت للمقرر اخلاص املعني بالتعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 12( ، A/74/148 ،يوليو
ضد تركيا ،الطلب رقم  ،33401/02احلكم ( 9يونيو )2009
)2019؛ أوبوز ّ
ضد مصر (البالغ رقم
 55املبادرة املصرية للحقوق الشخصية وإنرتايتس ّ
 ،]2011[ )2006/323اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ( 16ديسمرب
.)2011
ضد البوسنة والهرسك ،البالغ رقم  ،2017/854آراء 22
 56السيدة أ
ّ
أغسطس  ،2019وثيقة األمم املتحدة رقم ؛CAT/C/67/D/854/2017
ضد كوناراتش ،احلكم الصادر عن دائرة االستئناف يف  12يونيو
النائب العام ّ
IT-96-23/IT-96-23/1-A ،2002
 57اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،تقرير املقرر اخلاص ،الوثيقة رقم
 A/HRC/43/49 (20مارس  ،)2020الفقرة 71
 58املرجع نفسه ،الفقرة .73
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وعنــد إقــدام اجلنــاة علــى ارتــكاب العنــف اإللكــروين ،مبــا يف ذلــك اإلســاءة
ً
ً
ـيطرة نفسـ ً
فعلية
ـية
عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فهــم ميارســون سـ

كمــا يشــرط للقــول بارتــكاب تعذيــب».

علــى الضحيــة ولــو عــن بعــد ،ويف الوقــت نفســه ال يكشــفون عــن هوياتهــم.
والعامــل األخــر يضــاف إىل املعانــاة النفســية للضحيــة وإحساســها بالعجــز
عــن طريــق التســبب باخلــوف مــن خــال التهديــدات النصيــة (عــر التغريــدات
املســيئة واملهـ ّـددة مثـ ًا) .عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،ميكــن أن ميــارس التعذيــب
النفســي مــن خــال اســتهداف إحســاس الضحيــة بقيمتهــا وهويتهــا
عــر انتهــاك خصوصيتهــا وكرامتهــا وســامتها اجلنســية .وعندمــا ينظــر
ضــد املــرأة ،فقــد يشــمل التعذيــب
إىل ذلــك يف ســياق العنــف اإللكــروين
ّ
النفســي خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت (مبــا يف ذلــك خطــاب الكراهيــة
املنحــاز جنســيًا) واإلســاءة املبنيــة علــى كــره النســاء (بشــكل تغريــدات
املعاديــة للمــرأة) أو إرســال حمتــوى مســيء (مثــ ًا مــن خــال الرســائل
علــى الفيســبوك أو التدوينــات أو التغريــدات).

ضــد املــرأة الــذي قــد يرقــى إىل
ويظهــر اســتخدام العنــف اإللكــروين
ّ
تعذيــب كوســيلة فعالــة أمــام اجلهــات املنتميــة للدولــة إلســكات النســاء
ـن علــى اإلنرتنــت ،ال ســيما فيمــا يتع ّلــق بالقضايــا
اللواتــي يجاهــرن بآرائهـ ّ
التــي تنتقــد أو تطعــن يف النظــام القائــم وإيديولوجيتــه .وهــو مــا يضــع
الناشــطات واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان والعامــات يف السياســة
بشــكل خــاص.
حساســة
ٍ
يف مواقــف ّ

ضد املرأة وحظر التعذيب – نحو
العنف اإللكرتوين ّ
مسؤولية الدولة؟
يشــرط التعريــف بالتعذيــب وفقــً التفاقيــة األمم املتحــدة ملناهضــة
التعذيــب وغــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
«يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف
أو املهينــة أن
ّ
رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية» 60.وبســبب هــذا
ضــد املــرأة إىل فعــل تعذيــب.
كل فعــل عنــف إلكــروين
اجلانــب ،ال يرقــى ّ
ّ
ولكــن ،تعتــر اإلســاءة اإللكرتونيــة ،مبــا يف ذلــك أعمــال العنــف اإللكــروين
ضـ ّـد املــرأة ً
أداة قويـ ًـة بيــد أجهــزة الدولــة التــي تريــد إحلــاق أذى نفســي
بالضحيــة .ويف العــامل املعاصــر ،حيــث يســيطر احلضــور الرقمــي ،مــن
املمكــن أن تلجــأ أجهــزة الدولــة ،مبــا يف ذلــك األجهــزة األمنيــة 61إىل
والتحــرش والعنــف مــن خــال الوســائل الرقميــة ملمارســة
التهديــدات
ّ
التعذيــب ضـ ّـد الضحايــا املســتهدفني .يف هــذا الســياق ،ميكــن أن تــؤدي
منصــات التواصــل االجتماعــي قنـ ً
ـاة لتنفيــذ هــذه األعمــال بطريقــةٍ مغفلــة
أن العنــف اإللكــروين ضـ ّـد
وفعليــة يكــون لهــا أثــر دائــم علــى الضحايــا .ورغــم ّ
املــرأة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يكــون نصيــً إجمــا ًال (كأن يكــون
مث ـ ًا بشــكل تغريــدات أو تدوينات/رســائل علــى فيســبوك) ،إ ّال أ ّنــه ميكــن
يتضمــن أيضــً وصفــً ألعمــال عنــف وتهديــد (مبــا يف ذلــك العنــف
أن
ّ
املوجهــة إىل الضحيــة .وعلــى نحـ ٍـو مماثــل ،ميكــن أن تســتخدم
اجلنســي)
ّ
الصــور اجلنســية الواضحــة ،واملزيفــة يف أغلــب األحيــان ،لتلطيــخ ســمعة
الضحيــة وترهيبهــا وإحلــاق أذى نفســي بهــا مثــل الشــعور بالعجــز
و«القلــق واإلجهــاد والعــار والذنــب التــي تعـ ّـد مبثابــة ‘عنــاء عقلــي شــديد’
يتضمن العهد
 60خالفًا للتعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب ،ال
ّ
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مشاركة أو موافقة موظف
رسمي لكي يصنّف الفعل يف مصاف التعذيب أو املعاملة السيئة .عوضًا عن
ذلك "من واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص ،عن طريق ما قد يلزم من
التدابري التشريعية والتدابري األخرى ،احلماية من األفعال التي حتظرها املادة ،7
سواء أحلقها به أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية ،أو خارج نطاق صفتهم
الرسمية ،أو بصفتهم الشخصية ".اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق
العام رقم  ،20حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،الوثيقة رقم ،)1992( 7. HRI/GEN/1/Revالفقرة .2
 61اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،تقرير املقرر اخلاص ،الوثيقة رقم
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ضد املرأة و الدولة الليبية
العنف اإللكرتوين ّ
أن الدولــة هــي اجلهــة
اعتــرت األكرثيــة الســاحقة مــن املســتجيبني ّ
ضــد
تتحمــل املســؤولية عــن العنــف اإللكــروين
الرئيســية التــي يجــب أن
ّ
ّ
أن العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة يف
املــرأة .ورأى  %60مــن املســتجيبني ّ
ليبيــا ترتكبــه اجلهــات احلكوميــة و/أو امليليشــيات التابعــة للدولــة .وس ـلّط
أن عــدم قــدرة الدولــة الليبيــة علــى
عــدد مــن املســتجيبني الضــوء علــى ّ
ـص علــى حمايــة مالئمــة للنســاء مــن العنــف علــى
إقــرار القوانــن التــي تنـ ّ
أن الدولــة الليبيــة
شــبكة اإلنرتنــت وخارجهــا .وأعلــن مســتجيبون آخــرون ّ
مل تتخــذ أي إجــراءات فعالــة حلمايــة املــرأة ومالحقــة اجلنــاة وإخضاعهــم
ـورط الدولــة وميليشــياتها يف العنــف اإللكرتوين ضـ ّـد املرأة.
للمســاءلة مــا يـ ّ

هل احلكومة أو امليليشيات التابعة لها برأيك مشاركة يف ارتكاب
ضد املرأة؟
العنف اإللكرتوين ّ
60.12%

34.36%

5.52%

ﻧﻌﻢ ) 98ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(

ﻻ ) 9ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﲔ(

ﻻ اﻋﻠﻢ ) ٥٦ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(
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ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

و قال بعض املستجيبني:
أعترب احلكومة مشاركة ً
أوال ألنها هي من منحت املليشيات هذه
القوة واحلرية الالحمدودة وضمنت لهم االفالت من العقاب .ثانيًا احيانًا
تستفيد احلكومة من إسكات أصوات النساء الناطقة باحلق وبقوة،
ثالثًا مل تقم احلكومة بأي عمل حلماية النساء من التهديد والرتويع
والرتهيب او العنف املباشر.
احلكومة مل تضع قوانني صارمة ضد عنف املرأة وحرمت املرأة من
أبسط حقوقها.
ألنها مل تقم باتخاذ التدابري اإلدارية والتنفيذية الالزمة حلماية املرأة
من العنف االلكرتوين .وكذلك حينما تتعرض النساء للعنف اللفظي
بصفحات احلكومة ال تقوم بحذف التعليقات أو تتبع مرتكبيها .فصمتها
يعد رضًا منها على هذا العنف.
ألنهم ال يقومون بواجبهم اجتاه اجلرمية اإللكرتونية.
ال تتعاون احلكومة يف توفري األمن للنساء الالتي يتعرضن للعنف
املعنفني وال تويل أي اهتمام بالعنف الذي يحدث على وسائل
وحماسبة
ّ
التواصل االجتماعي وللميليشيات التابعة للدولة دور كبري العنف الذي
يحدث فيساهم أفرادها يف التعنيف اإللكرتوين والضغط على النساء
الالتي يتعرضن للعنف عرب التهديد والتضييق إىل حماوالت للخطف
والقتل عليهن يف احلياة الواقعية ويصل األمر أحيانًا إىل حماوالت
للخطف والقتل.
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ضد املرأة والقانون الدويل
 .7العنف اإللكرتوين ّ
العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة شــكل مــن أشــكال العنــف املبنــي علــى النوع
التصــدي لــه علــى املســتوى
بــد مــن
املوجــه
االجتماعــي
ّ
ّ
ضــد املــرأة وال ّ
ّ
ويعــد القانــون الــدويل واضحــً
الــدويل ،واملســتويني اإلقليمــي واحمللّــي.
ّ
ضــد املــرأة ،والتــزام الــدول العنايــة الواجبــة ملنــع
حيــال حظــر العنــف
ّ
جميــع أشــكال هــذا العنــف ومعاقبتــه وحماربتــه .عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،ينتهــك
العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة املبــادئ األساســية حلقــوق اإلنســان ،أي مبــدأ
عــدم التمييــز ومبــدأ املســاواة .ويعتــر هــذان املبــدآن أساســيني جلميــع
االتفاقيــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان مبــا يف ذلــك علــى ســبيل الذكــر (ال
احلصــر) اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان (املادتــان  1و ،)2والعهــد الــدويل
اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية (املــادة  ،)2وامليثــاق األفريقــي
حلقــوق اإلنســان والشــعوب (املادتــان  2و .)19كمــا تــرد االلتزامــات بضمــان
احلقــوق املتســاوية للرجــال والنســاء وعــدم التمييــز أيضــً يف ميثــاق األمم
املتحــدة ويف عــدد مــن االتفاقيــات اإلقليميــة حلقــوق اإلنســان ،مبــا فيهــا
الربوتوكــول امللحــق بامليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب بشــأن
63
حقــوق املــرأة يف أفريقيــا (بروتوكــول مابوتــو).
أن االتفاقيــات الســارية حلقــوق اإلنســان واتفاقيــات
وإن كان صحيحــً ّ
حقــوق املــرأة (مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّـد
ضــد املــرأة ،وبروتوكــول
املــرأة ،واإلعــان بشــأن القضــاء علــى العنــف
ّ
مابوتــو) تســبق عصــر اإلنرتنــت ،و وســائل التواصــل االجتماعــي ،والعنــف
ـإن القانــون الــدويل ،ال ســيما القانون الــدويل حلقوق
اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة ،فـ ّ
اإلنســان ،ينطبــق علــى الشــكل املعاصــر للعنــف ضـ ّـد املــرأة .والطبيعــة
اإللكرتونيــة للعنــف ضـ ّـد املــرأة ال مت ّثــل عقبـ ًـة أمــام احــرام حقــوق اإلنســان
كمــا أقـ ّـر بذلــك جملــس حقــوق اإلنســان عــام  64.2016عـ ً
ـاوة علــى ذلــك،
أن
وبنــاء علــى الــرأي القانــوين وممارســة الــدول ،مــن املعــرف بــه أيضــً ّ
ً
حظــر العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ضـ ّـد املــرأة (بأشــكاله كافــة)
قــد تطـ ّـور إىل مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الــدويل العــريف 65،مــا يجعلــه ملزمــً
عمــا إذا كانــوا دو ًال طرفــً يف اتفاقيــة
قانونــً جلميــع الــدول بصــرف النظــر ّ
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّـد املــرأة.

القانون الدويل والقانون اإلقليمي حلقوق اإلنسان
ضد املرأة
أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ّ
تعتــر اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّـد املــرأة لعــام 1979

ـص علــى حمايــة حقــوق املــرأة علــى املســتوى
الوثيقــة األساســية التــي تنـ ّ
الــدويل .وقــد صادقــت ليبيــا عليهــا يف العــام  ،1989ولديهــا التزامــات
قانونيــة ترتتــب عليهــا جـ ّـراء ذلــك.

 63املادة  2من بروتوكول مابوتو.
 64جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،قرار اعتمده جملس حقوق
اإلنسان بشأن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على اإلنرتنت والتمتع بها ،الوثيقة
رقم 18( A/HRC/RES/32/13يوليو  ،)2016الفقرة .1
ضد املرأة ،التوصية العامة رقم ،35
 65اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ّ
الفقرة .2
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تلتــزم الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
ضـ ّـد املــرأة بالعنايــة الواجبــة فيمــا يتع ّلــق بالقضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز
ضــد املــرأة ،كمــا هــو مع ّبــر عنــه يف املــادة  2مــن االتفاقيــة.
ّ
ويشــمل ذلــك أشــكال التمييــز اجلنســي واملبنــي علــى النــوع االجتماعــي،66
ً
صراحــة
أن االتفاقيــة ال تشــر
والتمييــز املباشــر وغــر املباشــر 67.ورغــم ّ
إىل العنــف ضـ ّـد املــرأة ،فقــد أكّ ــدت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز
ضـ ّـد املــرأة يف التوصيــة العامــة رقــم  )1992( 19أ ّنــه شــكل مــن أشــكال
ضــد املــرأة
املوجــه
العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي (أي العنــف
ّ
ّ
جمل ّــرد كونهــا امــرأة أو الــذي يؤثــر علــى النســاء علــى نحـ ٍـو جائــر) وشــكل
مــن أشــكال التمييــز ضـ ّـد املــرأة 68.وإقــرارًا بوجــود عالقــة وثيقــة بــن العنــف
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،والتمييــز ضـ ّـد املــرأة ،وانتهــاكات حقــوق
اإلنســان واحلريــات األساســية ،فقــد أكّ ــدت اللجنــة أيضــً علــى مــا يلــي:

(يقتضــي) التنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة أن تتخــذ الــدول
تدابــر عمليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد
69
املــرأة.
خطــوات تهــدف إىل ضمــان امتنــاع اجلهــات
ويشــمل هــذا االلتــزام
ٍ
ضــد املــرأة ،مبــا يف
احلكوميــة وغــر احلكوميــة عــن ممارســة العنــف
ّ
ـإن
ذلــك العنــف اإللكــروين .ونظــرًا لطبيعــة العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة ،فـ ّ
ذلــك يشــمل بــذل العنايــة الواجبــة ملنــع أعمــال العنــف ضـ ّـد املــرأة التــي
ترتكبهــا اجلهــات اخلاصــة مثــل وســطاء اإلنرتنــت و مقدمــي اخلدمــات
70
اإللكرتونيــة والتحقيــق يف هــذه األعمــال واملعاقبــة عليهــا.
ً
املتطــورة خملتلــف أشــكال
عــاوة علــى ذلــك ،وباالعــراف بالطبيعــة
ّ
العنــف ضـ ّـد املــرأة ،فقــد علّقــت اللجنــة علــى أشــكال العنــف باســتخدام
أن
التكنولوجيــا يف التوصيــة العامــة رقــم  )2017( 35والحظــت كيــف ّ
71
العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة قــد أعــاد تعريــف الســياقني العــام واخلــاص
أن االتفاقيــة تشــمل الســياقات التــي تســتخدم فيهــا الوســائط
وأكّ ــدت ّ
التكنولوجيــة ،مثــل اإلنرتنــت والبيئــات الرقميــة األخــرى.
صريح فقط إىل التمييز على
بشكل
أن االتفاقية تشري
ٍ
 66إن كان صحيحًا ّ
ٍ
ضد املرأة يف
وضحت جلنة القضاء على التمييز
أساس اجلنس ،فقد ّ
ّ
التوصية العامة رقم  28بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب
أن االتفاقية
ضد املرأة ّ
املادة  2من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ّ
تنطبق أيضًا على التمييز على أساس النوع االجتماعي أيضًا (الفقرة .)5
ضد املرأة،
 67التوصية العامة رقم  28للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ّ
الفقرة .16
ضد املرأة ،التوصية العامة رقم ،19
 68اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ّ
الفقرتان .6 ،1
ضد املرأة ،التوصية العامة رقم ،19
 69اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ّ
الفقرة .4
بشكل عام :املادة ( 2ه) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال
 70راجع
ٍ
ضد املرأة.1979 ،
التمييز ّ
ضد املرأة ،التوصية العامة رقم ،35
 71اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ّ
الفقرة .20

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

ـإن االتفاقيــة
وعلــى حـ ّـد مــا أكّ دتــه اللجنــة يف التوصيــة العامــة رقــم  ،30فـ ّ
تنطبــق علــى حــاالت النــزاع ومــا بعــد النــزاع والفــرات االنتقاليــة ،كمــا هــي
احلــال يف ليبيــا .ففــي فــرات االنتقــال مــن النــزاع ،تعـ ّـد حقــوق املــرأة يف
املشــاركة
(واملكرســة مبوجــب املــادة  6مــن اتفاقيــة القضــاء علــى
ّ
ـن مشــاركة
جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّـد املــرأة) ذات أهميـ ًـة حاســمة ،ولكـ ّ
ـادف يف احليــاة السياســية والعامــة تقـ ّـوض
ـاو وهـ ٍ
املــرأة علــى نحـ ٍـو متسـ ٍ
يف حــال انتشــار العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،بأشــكاله
اإللكرتونيــة مــن دون أن يعاقــب عليــه ،أو أن ترتكبــه الدولــة حتــى 72.ووفقــً
للمــادة  7مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّـد املــرأة،
تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز
ضــد املــرأة يف احليــاة السياســية والعامــة للبلــد ،وبوجــه خــاص تكفــل
أن
للمــرأة املشــاركة ،علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل .وإن كان صحيحــً ّ
نصــت عليــه االتفاقيــة قبــل  40عامــً مضــت (أي قبــل
هــذا االلتــزام قــد ّ
أن تفســره املعاصــر
ظهــور اإلنرتنــت و وســائل التواصــل االجتماعــي) إ ّال ّ
ينطبــق علــى الفضــاءات اإللكرتونيــة كمواقــع أساســية للحيــاة السياســية
والعامــة بشــكلها احلــايل.

ب) العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
قــد تدفــع اإلســاءة اإللكرتونيــة التــي تقــع ضحيتهــا املــرأة يف الســياقات
اإللكرتونيــة بالعديــد مــن النســاء إىل االنســحاب مــن املشــاركة مبــا يف
املنصــات اإللكرتونيــة.
نظرهــن عــر
ذلــك وقــف التعبــر عــن وجهــات
ّ
ّ
ويعتــر ذلــك مثــرًا للقلــق مــن منظــور تقييــد حــق املــرأة يف حريــة التعبــر
والــذي تكفلــه املــادة  19مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
والسياســية  .وتقــع علــى عاتــق ليبيــا التزامــات مبوجــب العهــد يف احــرام
هــذا احلــق وتعزيــزه وضمــان حمايتــه.

أن حريــة التعبــر ليســت حقــً مطلقــً ،بحيــث ال ميكــن
وبالرغــم مــن ّ
رر للتحريــض علــى الكراهيــة أو التمييــز أو العدائيــة أو
اســتخدامه كمــ ّ
العنــف ،73يبقــى مــن األهميــة أن تتمكــن املــرأة مــن التعبــر عــن نفســها
ـكل
أي شـ ٍ
علــى شــبكة اإلنرتنــت مــن دون التعـ ّـرض للتحـ ّـرش ،أو التهديــد أو ّ
ضــد املــرأة.
مــن أشــكال العنــف اإللكــروين
ّ

ج) امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وبروتوكول مابوتو
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صــارم يف املــادة  9مــن
بشــكل
يكــرس احلــق يف حريــة التعبــر أيضــً
ٍ
ٍ
ّ
تنــص املــادة 9
كمــا
والشــعوب.
اإلنســان
حلقــوق
األفريقــي
امليثــاق
ّ

مــن بروتوكــول مابوتــو علــى أن تضمــن الــدول األطــراف زيــادة متثيــل
املــرأة ومشــاركتها الفعالــة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف احليــاة
أن أفعــال
السياســية وعلــى جميــع مســتويات صنــع القــرار .ومــن املعلــوم ّ
ّ
املرشــحات للمناصــب
ضــد
املوجهــة
ضــد املــرأة
العنــف اإللكــروين
ّ
ّ
ّ
السياســية أو النســاء الناشــطات يف السياســة إمنــا مت ّثــل عقبـ ًـة واضحـ ًـة
وحقيقيـ ًـة أمــام اإلحقــاق التدريجــي لهــذا احلــق .ومــع االســتخدام املتزايــد
ملواقــع التواصــل االجتماعــي وغــره مــن الفضــاءات الرقميــة مــن قبــل
ّ
ومنظمــي احلمــات ،فإنّــه مــن
واملرشــحني االنتخابيــن،
السياســيني،
ّ
األهميــة مبــكان ضمــان املشــاركة اآلمنــة واملتســاوية للمــرأة يف هــذه
األماكــن واجملــاالت.

 73املادة  20من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.1976 ،
 74صادقت ليبيا على امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف العام
 1986وعلى بروتوكول مابوتو يف العام .2004
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 .8العنف اإللكرتوين ضد املرأة و اإلطار
القانوين احمل ّلي
ال يوجــد يف ليبيــا إطــارًا قانونيــً حمليــً مينــع و يعالــج العنــف اإللكــروين ضـ ّـد
املــرأة ،أو العنــف ضـ ّـد املــرأة عمومــً ،بالرغــم مــن ّ
تفشــي ممارســات هــذا
النــوع مــن العنــف يف خمتلــف أرجــاء البــاد .وقــد اق ُتــرح عــدد مــن مشــاريع
القوانــن املتعلقــة بالعنــف ضـ ّـد املــرأة علــى جملــس النــواب الليبــي منــذ
املســودات التــي اطلعــت عليهــا حمامــون مــن
العــام  .2014ولكــن ،كل
ّ
أجــل العدالــة يف ليبيــا مل تكــن متسـ ً
ـقة مــع املعايري املنصــوص عليها يف
القانــون الــدويل مبــا يف ذلــك تلــك الــواردة يف بروتوكــول مابوتــو واتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّـد املــرأة .فعلــى ســبيل املثــال ،مل
تتطـ ّـرق مشــاريع القوانــن إىل أي جوانــب مــن االعتــداءات والتهديــدات التــي
أن
تتعـ ّـرض لهــا النســاء يوميــً يف ليبيــا علــى شــبكة اإلنرتنــت رغــم الواقــع ّ
ـاالت عديــدة إىل اغتيــاالت
أدت يف حـ ٍ
االعتــداءات اإللكرتونيــة ضـ ّـد النســاء قــد ّ
وحــاالت اختفــاء ذهــب ضحيتهــا عــدد مــن النســاء .باإلضافــة إىل ذلــك،
ركّ ــزت مشــاريع القوانــن فقــط علــى اجلانــب اجلســدي ومل تنظــر يف حــق
ـكل رئيســي وحتــى
املــرأة يف ســامتها الشــخصية ،كمــا أنّهــا أقــرت بشـ ٍ
اآلن بــاألذى اجلســدي الناجــم عــن االعتــداء أو االغتصــاب مــن دون اإلقــرار
الكامــل باملعانــاة التــي تصيــب املــرأة نتيجــة األذى النفســي .ويعـ ّـد ذلــك
مهمــً علــى وجــه خــاص يف ســياق العنــف اإللكــروين عندمــا يكــون األذى
تنــص معايــر القوانــن علــى
(وإن ليــس بالضــرورة) نفســيًا فقــط .ومل
ّ
إنشــاء مالجــئ آمنـ ًـة لضحايــا العنــف ضـ ّـد املــرأة ،علمــً أنّهــا ضروريــة جــدًا
حلمايــة الضحايــا ،ال ســيما يف الســياق الليبــي حيــث تتمتــع امليليشــيات
بنفــوذٍ كبــر وتنعــم إىل حـ ّـد كبــر باإلفــات مــن املســاءلة.
وأكّ ــد العديــد مــن املســتجيبني واخلــراء الذيــن قابلتهــم حمامــون مــن أجــل
أي قوانــن تتطـ ّـرق إىل االنتهــاكات واجلرائم
العدالــة يف ليبيــا ّ
أن الدولــة مل تقـ ّـر ّ
املرتكبــة يف الفضــاء الرقمــي ،مبــا يف ذلــك العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة
مهــد
أو أشــكال االنتهــاكات األخــرى املرتكبــة علــى شــبكة اإلنرتنــت .وهــو مــا ّ
الطريــق برأيهــم إىل وقــوع هــذه االنتهــاكات بــا حســيب أو رقيــب ،وســط
فعالــة مــن جانــب الســلطات إلخضــاع اجلنــاة للمســاءلة.
غيــاب حتقيقـ ٍ
ـات ّ
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ضــد
حمــدد يتعلّــق بالعنــف (اإللكــروين)
وعلــى الرغــم مــن غيــاب قانــون
ّ
ّ
املــرأة ،متتلــك الدولــة الليبيــة – مــن حيــث املبــدأ – اإلطــار القانــوين
األساســي ملالحقــة مرتكبــي العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة وإخضاعهــم
للمســاءلة .فعلــى ســبيل املثــال ،وفقــً للمــادة  16مــن قانــون العقوبــات
لعــام 1953
«تعــد اجلرميــة املرتكبــة عالنيــة إذا كان ارتكابهــا  :أ ) بطريــق
ّ
الصحافــة أو غريهــا مــن وســائل الدعايــة أو النشــر ،ب) يف حمــل عــام أو
مفتــوح أو معــروض للجمهــور وبحضــور عــدة أشــخاص» .وبالرغــم مــن
أن هــذا التشــريع يســبق ظهــور اإلنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي،
ّ
ميكــن تفســر هــذه املــادة علــى أنهــا تغطــي اجلانــب اإللكــروين للجرميــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك،
تنــص املــادة  217مــن قانــون العقوبــات علــى أن
ّ
منعــا
«يعاقــب باحلبــس كل مــن منــع الغــر مــن ممارســة حــق سياســي ً
كليــً أو جزئ ًيــا بالعنــف أو التهديــد أو اخلــداع ».وميكــن اســتخدام هــذه
املــادة ملالحقــة اجلنــاة املســؤولني عــن تهديــد النســاء علــى شــبكة
حلقوقهــن السياســية واملدنيــة يف
ممارســتهن
اإلنرتنــت بســبب
ّ
ّ
الفضــاء اإللكــروين.
وأيضــً،
تنــص املــادة  430مــن قانــون العقوبــات علــى اآلتــي« :يعاقــب
ّ
باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســتة أشــهر او بغرامــة [ ]...كل مــن هــدد الغــر
بإنــزال ضــرر غــر مشــروع بــه[ ]...وإذا كان التهديــد بارتــكاب جرميــة ضــد
النفــس أو املــال أو بإفشــاء أمــور خمدشــة بالشــرف  ...تكــون العقوبــة
احلبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة» .وميكــن اســتخدامها ملالحقــة اجلنــاة
يوجهــون التهديــدات إىل النســاء والفتيــات عــر اإلنرتنــت أو إيــذاء
الذيــن ّ
ً
عالنيــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
ســمعتهن
ّ
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ضد املرأة واملسؤوليات
 .9العنف اإللكرتوين ّ
املرتتبة على وسائل التواصل االجتماعي
ضــد املــرأة،
يف ســياق اجلهــود املبذولــة حملاربــة العنــف اإللكــروين
ّ
ينبغــي للــدول ولقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات العمــل معــً مــن أجــل
أن
منــع اإلســاءة واالســتجابة لهــا
ٍ
بشــكل مالئــم .وإن كان صحيحــً ّ
املنصــات اإللكرتونيــة ليســوا مؤسســات تابعــة للــدول،
مقدمــي خدمــات
ّ
ّ
وبالتــايل ليســوا أطرافــً يف اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،إ ّال أنّهــم غالبــً مــا
ً
مقارنــة ببعــض
يتمتعــون بنفــوذٍ أكــر وســلطة أكــر ومــوارد ماليــة أكــر
الــدول األمــر الــذي يضعهــم يف مكانــةٍ تســمح لهــم مبعاجلــة الســلوك
املســيء الــذي يجــري عــر مواقعهــم .ويبقــى مــن الواجــب األساســي
للــدول ضمــان أن توفّ ــر القوانــن واألنظمــة والسياســات القابلــة للتطبيــق
علــى وســطاء اإلنرتنــت حلمايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية
ـكل فعــال .ومــع ذلــك ،ومبــا يتســق مــع مبــادئ األمم
للمســتخدمني بشـ ٍ
فــإن
املتحــدة التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان،
ّ
علــى وســطاء اإلنرتنــت مســؤولية احــرام حقــوق اإلنســان املعــرف بهــا
دوليــً للمســتخدمني وألي أطــراف ثالثــة متأثــرة بأنشــطتهم 75.وبالفعــل،
فقــد اتخــذ «عمالقــة اإلنرتنــت» (فيســبوك ،وغوغــل ،وتويــر) خطــوات
هادفــة ملعاجلــة أشــكال حمــددة مــن احملتــوى اإللكــروين التــي ينظــر
ـم عــن الكراهيــة و/أو مســيئة ،ال ســيما
إليهــا علــى أنهــا تس ـ ّبب األذى ،تنـ ّ
يف حــاالت احملتــوى اإلرهابــي أو املتطـ ّـرف 76ولكــن مــا زال عليهــم اتخــاذ
خطــوات هادفــة ملعاجلــة الكراهيــة املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي،
وأن االمتنــاع عــن اتخــاذ خطــوات
والعنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة ،خصوصــا ّ
مــن هــذا النــوع يجعــل منهــم مشــاركني يف ارتــكاب األذى الــذي يلحــق
77
ضــد املــرأة.
باملســتخدمني ضحايــا العنــف اإللكــروين
ّ

يف ســياق مشــاركتي يف ملتقــى احلــوار السياســي الليبي،
تعرضــت لإلســاءة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي .ومــن
ّ
حســن حظــي فقــد كان لــدى أحــد األعضــاء البارزيــن يف
املجموعــة اتصال مباشــر بفيســبوك ،ما يعنــي ّأن احملتوى
مت اإلبــاغ عنــه ّ
قــد ّ
ومت حذفــه فــورًا .وكانــت إمكانيــة الوصول
ً
إىل صانــع القــرار علــى فيســبوك عامــا حاســمًا يف تلــك
اللحظــة ،ولكنهــا سـ ّـلطت انتباهــي أيضــا علــى غيــاب آليــات
نظاميــة لإلبــاغ عــن حــاالت العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة
 75مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،
 A/HRC/17/31 ، (21مارس .)2011
 76راجع مث ًال :مدونة قواعد سلوك االحتاد األوروبي بشأن التصدي خلطاب
الكراهية غري القانوين عرب اإلنرتنت ،متاحة باإلنكليزية عرب الرابط:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/
combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conductcountering-illegal-hate-speech-online_en#theeucodeofconduct>.
ضد املرأة :معاجلة الفجوة
 77كيم باركر ،أولغا جوراس" ،العنف اإللكرتوين ّ
املتعلقة باملسؤولية؟" (مدونة كلية لندن لالقتصاد 23 ،أغسطس ،)2019
متاحة باإلنكليزية عرب الرابطhttps://blogs.lse.ac.uk/wps/2019/08/23/ :
online-violence-against-women-addressing-the-responsibility-gap/
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و ضــرورة أخذهــا علــى حممــل اجلـ ّـد .وعندمــا تعرضــت يف
املاضــي إلســاءة مماثلــة (ويف احلــاالت التــي تلــت تلــك
احلادثــة أيضــا) ،مل تعامــل شــكواي بالطريقــة نفســها ،و
يتضمــن
مل تقــم اجلهــة املســؤولة بحــذف احملتــوى الــذي
ّ
إسـ ً
ـاءة مبنيـ ًـة علــى النــوع االجتماعــي.
 عضو يف ملتقي احلوار السياسي الليبيمــن الضــروري أن تتخــذ منصــات التواصــل االجتماعــي إجــراءات هادفــة
ضــد املــرأة وحتقيــق املشــاركة علــى قــدم
ملعاجلــة العنــف اإللكــروين
ّ
املســاواة يف الفضــاء اإللكــروين ،ويف الوقــت نفســه تقــدمي الدعــم
املالئــم وســبل الشــكوى واالنتصــاف لضحايــا العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة.
أن حمايــة حريــة التعبــر ال
ومــن املهــم أن تــويل املنصــات اعتبــارًا لواقــع ّ
ميكــن أن تكــون درعــً عندمــا يتعلّــق األمــر مبعاجلــة أعمــال العنــف التــي
مت ّيــز ضـ ّـد املــرأة وتقـ ّـوض املســاواة بــن اجلنســن .وعلــى حـ ّـد مــا جــاء
ضــد املــرأة
علــى لســان املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبســألة العنــف
ّ
واملقــرر اخلــاص املعنــي بحريــة التعبــر،
منصـ ًـة تتيــح لـ ّ
ـكل شــخص ممارســة حقــه
يجــب أن يشـ ّـكل اإلنرتنــت ّ
يف حريــة الــرأي والتعبــر ،ولكــن اإلســاءة والعنــف اإللكــروين املبنــي
يقــوض مبــادئ املســاواة األساســية
علــى النــوع االجتماعــي
ّ
املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل وحريــة التعبــر )...( .فضمــان
احلريــة مــن العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي علــى شــبكة
اإلنرتنــت يعـ ّـزز حريــة التعبــر ويســمح للمــرأة باملشــاركة الكاملــة
78
يف جميــع نواحــي احليــاة كمــا هــو جــزء ال يتجـ ّـزأ مــن متكــن املــرأة.
وإىل اآلن ،مــا زالــت اجلهــود املبذولــة مــن قبــل مواقــع التواصــل االجتماعــي
ضــد املــرأة تقتصــر علــى إخفــاء املشــكلة
ملكافحــة العنــف اإللكــروين
ّ
الــرد علــى التغريــدات
(مــن قبيــل إدخــال ضوابــط للتحكــم مبــن ميكنــه
ّ
العامــة أو إزالــة احملتــوى املســيء) عــوض معاجلــة األســباب املتجــذّ رة
ضــد
املوجهــة
والتصرفــات املســيئة
ضــد املــرأة
للعنــف اإللكــروين
ّ
ّ
ّ
ّ
النســاء علــى شــبكة اإلنرتنــت.

 78مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان" ،خرباء أمميون
يحثون الدول والشركات على معاجلة اإلساءة اإللكرتونية املبنية على النوع
االجتماعي ويحذرون من مغبة الرقابة" 8 ،مارس  ،2017متوفرة باإلنكليزية عرب
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يــؤدي موقــع فيســبوك نفســه دورًا يف إدامــة مشــكلة
ّ
ضــد املــرأة .يقــوم عــدد كبــر مــن
العنــف اإللكــروين
ّ
ّ
ضهــن للعنــف أو التعليقــات
تعر
النســاء باإلبــاغ عــن ّ
املســيئة ،ولكــن غالبــا مــا يأتــي الــرد مــن فيســبوك ّ
بــأن
ً
خمالفــة لقواعــد املنصــة .ويعــزى ذلــك
اللغــة ال تعتــر
كاف مــن احملاوريــن املتآلفــن
جزئيــا إىل عــدم وجــود عــدد ٍ
مــع اللهجــة العربيــة اإلقليميــة .علــي ســبيل املثــال بعــض
املصطلحــات يف اللهجــة الليبيــة قــد ال تكــون ســيئة يف
دول عربيــة اخــري ،فهــي مصطلحــات خاصــة و حمــددة
باللهجــة الليبيــة فقــط .ويف ّ
ظــل وجــود جمهــور بهــذه
الضخامــة ّ
يتكلــم اللغــة العربيــة علــى فيســبوك ،مــن
املؤســف رؤيــة هــذه الفجــوة وكيــف أنهــا تســهم يف
فقــدان الفضــاء اآلمــن علــى شــبكة اإلنرتنــت.

تعرضــت إلســاءة مــن خــال اســتخدام صــورة يل ونشــرها
علــى منصــات التواصــل ونشــر معلومــات مغلوطــة معهــا
تعرضــت عقبهــا حلملــة مــن التشــهري والتعليقــات الغــر
أخالقيــة ،تأثــرت كثــرًا وقتهــا وحاولــت قــدر اإلمــكان
اســتخدام آليــات اإلبــاغ عليهــا ولكــن لألســف مل تكــن
املنصــات متجاوبــة .وحلـ ّـد اليــوم ،أحــاول دائمــا البحــث عــن
طريقــة حلــذف هــذه الصــور املنتشــرة ولكــن دون جــدوى،
و هــذا التأثــر والتشــويه والتعنيــف موجــود حتــى اليــوم
فاإلنرتنــت مصــدر قــد يســتخدمه أي شــخص للبحــث عــن
اســم قبــل معرفتــك بــه وبالتــايل ســيكون لهــذا األمــر تأثــر
بصــورة أو أخــرى ،أيضــا أصبحــت الصــورة تســتخدم بشــكل
يســتفز األهــل وتنشــر بشــكل عشــوائي يف التعليقــات
علــى منشــورات علــى صفحــات أهلــي اخلاصــة.

 -نادين دهان ،مستشارة قانونية

 -عضو يف ملتقى احلوار السياسي الليبي

من يجب أن يتوىل مسؤولية منع العنف
ضد املرأة؟
اإللكرتوين ّ
صنّف املستجيبون املواقع اإللكرتونية يف املرتبة الثانية بعد الدولة
ضد املرأة ،بحيث
حتمل املسؤولية عن أعمال العنف اإللكرتوين ّ
يف ّ
أن هذه املواقع يجب أن تتوىل املسؤولية عن
اعتقد  76%منهم ّ
منصاتها.
اإلساءة التي ترتكب عرب
ّ

82.82%

اﻟﺪول/اﳊﻜﻮﻣﺎت
) 135ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(
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76.07%

ً
واضحــة للغايــةّ .
وملــا كنــت
املنصــات سياســات
تعتمــد
ّ
أشــارك يف هــذه املنصــات فأنــا أتوقــع منهــا أن تقــوم
بشــيء مــا يف حــال انتهكــت حقوقــي مــن قبــل شــخص
خــرق هــذه السياســات .مــن غــر املنطقــي أن نتوقــع
مــن موقــع فيســبوك مراقبــة كل تعليــق أو كل حســاب،
ولكــن الهــدف مــن آليــة الشــكوى هــي لفــت االنتبــاه إىل أمــر
مــا بحيــث تســتطيع إدارة املوقــع التعامــل معــه بصــورة
هادفــة–الســيماإنوقعــتاإلســاءةبلغــةغــراإلنكليزيــة.
 -نادين دهان ،مستشارة قانونية

اﳌﻨﺼﺎت اﻻﻟﻜوﻧﻴﺔ
) 124ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

 .10التوصيات
ضــد املــرأة تداعيــات ملحوظــة علــى اإلحقــاق
يحمــل العنــف اإللكــروين
ّ
التدريجــي حلقــوق املــرأة يف ليبيــا مــا بعــد العــام  .2011وتأثــرات العنــف
علــى الضحايــا واســعة النطــاق وتتجــاوز احلــدود يف اجملــاالت اإللكرتونيــة
أدى العمــل
وخــارج شــبكة اإلنرتنــت أيضــً .وعلــى وجــه التحديــد ،فقــد ّ
اإللكــروين الناشــط للمــرأة ومشــاركتها علــى شــبكة اإلنرتنــت إىل نتائــج
والتحــرش علــى
خطــرة شــملت القتــل ،واالختفــاء القســري ،واخلطــف،
ّ
اإلنرتنــت وخارجهــا ،والتهديــدات واألفعــال التــي قــد ترقــى إىل التعذيــب
أن هــذه األفعــال تلحــق األذى ليــس فقــط باملــرأة
(اإللكــروين) .ال ّ
شــك ّ
املســتهدفة بــل باجملتمــع مبفهومــه الواســع أيضــً .وال ميكــن التقليــل
مــن شــأن إســكات أصــوات النســاء مــن خالل العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املرأة،
ال ســيما عندمــا ينظــر إليــه مــن منظــور ضمــان حريــة التعبــر واحلــق يف
املشــاركة علــى قــدم املســاواة يف احليــاة السياســية والعامــة.
توصــل إليهــا هــذا التقريــر ،تقـ ّـدم حمامــون
علــى ضــوء االســتنتاجات التــي ّ
مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا التوصيــات التاليــة:

إىل الدولة الليبية:
• •احرتام التزامات ليبيا الدولية مبوجب اتفاقية القضاء على جميع
ضد املرأة واتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى والوفاء
أشكال التمييز ّ
ضد املرأة ،مبا يف ذلك عرب
بها ،ال سيما فيما يتعلّق مبنع العنف ّ
اإلنرتنت ومالحقة مرتكبيه.
• •إقرار تشريعات وطنية يف القوانني اجلنائية و املدنية تتناول أشكال
العنف اإللكرتوين والذي ميارس ضد املرأة .ويجب أن يشكّ ل هذا
التشريع جزءًا من قانون جديد وشامل ملكافحة العنف املبني على
وينص
يتطرق إىل األشكال املعاصرة لهذا العنف
النوع االجتماعي،
ّ
ّ
يتضمن القانون
على سبل إنصاف الضحايا ودعمهم .كما يجب أن
ّ
أيضًا التزامات ليبيا الدولية ،مبا يف ذلك بروتوكول مابوتو.
• •إلغاء جميع التشريعات التي يتضمنها النظام القانوين الليبي والتي
وتقوض التزامات ليبيا مبوجب اتفاقية القضاء
ضد املرأة
تشكّ ل متييزًا ّ
ّ
ضد املرأة وبروتوكول مابوتو مبا يف ذلك
على جميع أشكال التمييز ّ
ضد املرأة أو تدمي
االحكام القانونية التي تسبب أو تعزّ ز أو تربر العنف ّ
اإلفالت من العقاب عن هذه األفعال.
ضد املرأة ،مبا يف ذلك
• •االعرتاف العلني بانتشار ممارسات العنف ّ
على شبكة اإلنرتنت ،وااللتزام مبنع العنف املبني على النوع االجتماعي
ضد املرأة والتحقيق فيه ومكافحته واملعاقبة عليه و ذلك
ّ
املوجه ّ
كجزء من حتقيق الهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة
(املساواة بني اجلنسني) والتنفيذ الكامل لقرار جملس األمن التابع
لألمم املتحدة رقم  1325حول املرأة والسالم واألمن.

ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

• •إنشاء برامج للتوعية ومنع العنف املبني على النوع االجتماعي بهدف
تعزيز املساواة بني اجلنسني ،والقضاء على القوالب النمطية املبنية
على النوع االجتماعي ،وتثقيف املواطنني حول املشاركة املدنية عرب
اإلنرتنت مبا يف ذلك على مواقع التواصل االجتماعي.
• •توفري التدريب املالئم للعاملني يف نظام العدالة ومؤسسات إنفاذ
ضد
القوانني األخرى مثل وزارة الداخلية حول قضايا العنف اإللكرتوين ّ
املرأة وآثاره ،واملساواة بني اجلنسني ،واالستجابة لهذه الظاهرة
املعاصرة.

إىل الهيئات الدولية:
• •على جملس حقوق اإلنسان قيادة التحقيقات الالزمة يف حاالت
ضد الصحافيات والسياسيات واملدافعات عن حقوق
العنف اإللكرتوين ّ
اإلنسان يف ليبيا.
• •على الهيئات املنشأة مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان تطبيق
املنظور املراعي للنوع االجتماعي يف سياق التحقيقات وأعمال
التقصي واملراقبة الدورية ملدى وفاء ليبيا بالتزاماتها مبوجب
ّ
أن انتهاكات حقوق اإلنسان
االتفاقيات الدولية ،و األخذ بعني االعتبار ّ
حتدث يف السياق اإللكرتوين/الرقمي وأنّها قد تتسبب باإليذاء على
أرض الواقع ،وعلى نطاق واسع و دائم.
• •على املقررين اخلاصني لألمم املتحدة (ال سيما املقررة اخلاصة
ضد املرأة واملقرر اخلاص املعني بحرية
املعنية مبسألة العنف
ّ
التعبري) االخذ يف االعتبار يف سياق التقارير والتحقيقات التي يجرونها
ضد املرأة يف ليبيا.
لآلثار والدرجات اخلطرية للعنف اإللكرتوين ّ
• •على البعثة املستقلة لتقصي احلقائق التابعة لألمم املتحدة يف ليبيا
والتي أنشئت مبوجب القرار رقم  39/43الصادر عن جملس حقوق
ضد
اإلنسان التابع لألمم املتحدة التحقيق يف منط العنف اإللكرتوين ّ
املرأة وحتديد مرتكبيه بهدف إخضاعهم للمساءلة.

إىل وسطاء اإلنرتنت:
ضد املرأة من خالل تبني انتهاج
• •االلتزام بالقضاء على العنف اإللكرتوين ّ
منب على مبادئ حقوق اإلنسان حيال األنظمة واملسؤوليات و ضمان
ضد املرأة يف التحقيقات
إتاحة استخدام األدلة على العنف اإللكرتوين ّ
واإلجراءات القانونية الهادفة إىل إخضاع اجلناة للمساءلة.
• •نشر تقارير تدقيق سنوية تتضمن بيانات موزّعة حسب النوع
االجتماعي و حول استجابات وسائل التواصل االجتماعي لشكاوى
السلوك املسيء املبني على النوع االجتماعي (مبا يف ذلك العنف
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ضد املرأة) الذي يحدث على منصة معينة .ويجب أن
اإللكرتوين
ّ
تتضمن هذه املعلومات عدد الشكاوى التي يتبني أنها تنتهك املبادئ
ّ
الرد
يتم
ّ
والسياسات التوجيهية للمنصة ،وعدد الشكاوى التي مل ّ
عليها و الوقت الذي تستغرقه هذه املواقع عادة لالستجابة للشكاوى
املتعلقة باإلساءة املبنية على النوع االجتماعي.
• •حتسني آليات اإلبالغ مبا يف ذلك اإلبالغ عن اإلساءة املبنية على النوع
االجتماعي و العنف االلكرتوين ضد املرأة.
حمددة من حيث اللغة
• •حتسني سبل مراقبة احملتوى بحيث تكون
ّ
واملضمون.
• •تنظيم حمالت توعية عامة باللغة العربية تشرح ما هو العنف اإللكرتوين
ضد املرأة ،وأنواعه وكيفية اإلبالغ عنه عرب وسائل التواصل االجتماعي.
ّ
• •إتاحة نظام الشكاوى عرب منصات التواصل االجتماعي بسهولة و
باللغة العربية.
ّ
تتطلــب عمليــة التصـ ّـدي لقضايــا مــن قبيــل العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة حتـ ّـو ًال ثقافيــا معينــا .والوقــت حاليــا مناســب جــدًا ملعاجلــة هــذه املســائل
يف ليبيــا مبــا أننــا نشــهد منــذ  5أو  6ســنوات علــى بدايــة هــذا التحـ ّـول الثقــايف .ومــع بلــوغ اجليــل القــادم سـ ّـن الرشــد ،ومــع ازديــاد ظاهــرة العوملــة،
تسـ ّـجل مشــاركة أكــر مــن قبــل الشــابات عــر منصــات إلكرتونيــة جديــدة وخمتلفــة .ال شـ ّـك ّأن هنــاك أنــواع خمتلفــة مــن اإلعــام االجتماعــي ومــن
اجلماهــر والســياقات ،التــي ال تتحكــم بهــا مشــاعر الغضــب واالســتقطاب واملشــاعر القويــة كتلــك التــي شــهدناها أثنــاء الثــورة الليبيــة .فمســاحة
الشــباب الليبــي علــى تويــر مــكان جميــل ومينحنــي األمــل .املســاحة متاحــة للنســاء حتمــا هنــاك ،وإن حمــدودة ولكــن مــا تقولــه املــرأة وتســهم فيــه
يــوىل اهتمامــا واعتبــارًا .وركــوب هــذه املوجــة ضــروري للتصـ ّـدي للعنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة.

 -نادين دهان ،مستشارة قانونية
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ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ
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