يتم إسكاتنا”:
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ضد املرأة
العنف اإللكرتوين ّ
يف ليبيا
حقائق أساسية
مارس 2021
ما الذي دفع مبنظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا إىل إعداد هذا التقرير؟
أعدتــه منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا ،دراسـ ًـة أوىل
يقـ ّـدم التقريــر بعنــوان «لــن يتـ ّـم إســكاتنا :العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة يف ليبيــا» ،الــذي ّ
مــن نوعهــا تنظــر يف نطــاق العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة يف ليبيــا وآثــاره.
املوجهــة إىل الدولــة الليبيــة ،والهيئــات الدوليــة ووســطاء
ويو ّثــق التقريــر عــددًا مــن حــوادث العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة ويختتــم بعــددٍ مــن التوصيــات
ّ
املقــرر أن تســتخدم حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا املعلومــات الــواردة يف التقريــر لغايــات املناصــرة وتنظيــم احلمــات ،وعنــد
اإلنرتنــت .ومــن
ّ
ّ
اإلمــكان للتقاضــي مبــا يتســق مــع هدفنــا الشــامل املتمثــل يف حتقيــق املســاءلة.
حممــد املســري ،مديــر برنامــج البحــث والتدريــب يف منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا« :العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املرأة
ويف هــذا الســياق يقــول
ّ
مقدمــة النقاشــات
يف ليبيــا مســألة خطــرة لكنّهــا ال تلقــى القــدر الــكايف مــن االهتمــام .وقــد أردنــا أن نصـ ّـوب هــذا األمــر وأن نضــع صــوت املــرأة يف
ّ
ـل لهــذه املشــكلة اخلطــرة».
الهادفــة إىل إيجــاد حـ ّ
أن العنــف اإللكــروين يف ليبيــا غالبــً مــا تتبعــه
و تقــول أولغــا جــوراس ،زميلــة األبحــاث يف منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا « :مــن املأســاوي ّ
االعتــداءات اجلســدية مبــا يف ذلــك حــاالت االختفــاء القســري ،وأعمــال القتــل الوحشــية التــي ترتكــب يف وضــح النهــار .وقــد أكّ ــد مــا يزيــد علــى  80%مــن
أن العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة خطــر بقــدر العنــف املرتكــب خــارج اإلنرتنــت».
املســتجيبني املشــاركني يف املســح الــذي أجرينــاه ّ
حممــد ،رئيســة املناصــرة والتوعيــة يف منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا« :يشــكّ ل العنــف اإللكــروين ســاحًا يســتخدم إلســكات
وتقــول مــروة
ّ
املــرأة ،ويقـ ّـوض احــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون .ويجــب أن تــوىل هــذه القضيــة االهتمــام الــذي تســتحقّ ه ،وينبغــي لليبيــا أن تقـ ّـر قانونــً خاصــً
ـص علــى مالحقــة اجلنــاة مبــا يتســق مــع االلتزامــات الدوليــة لليبيــا مبوجــب
بالعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،يشــمل العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة وينـ ّ
االتفاقيــات األساســية حلقــوق اإلنســان».

ضد املرأة؟
ما هو العنف اإللكرتوين ّ
جملرد
موجهًا ضـ ّـد املــرأة
العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة شــكل مــن أشــكال العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي الــذي يرتكــب على شــبكة اإلنرتنــت ،ويكــون ّ
ّ
كونهــا امــرأة .وميكــن أن يشــمل التحـ ّـرش ،والتهديــدات ،والكراهيــة املوجهــة ضـ ّـد النســاء ،والعنــف مــن خــال الرســائل النصيــة أو اإلســاءة اجلنســية عــر
التهديــد بنشــر الصــور ،واســتخدام املعلومــات الشــخصية مــن قبيــل العناويــن اخلاصــة لغايــات إباحيــة مزيفــة ،إضافــة إىل حــاالت املطــاردة اإللكرتونية.
ويف بعض احلاالت ،قد يرقى هذا العنف إىل تعذيب.

ضد املرأة يف ليبيا
املواقف حيال العنف اإللكرتوين ّ
أجــرت حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا مســحًا إلكرتونيــً حــول العنــف اإللكــروين ضـ ّـد املــرأة يف الفــرة مــا بــن شــهري يونيــو وأكتوبــر مــن العــام .2020
ـاق واســع حيــث شــارك فيــه  163مســتجيبًا ،منهــم أكــر مــن  99%مــن الليبيــن ومنهــم  81%يقيمــون يف ليبيــا حاليــً.
ومتّ توزيعــه علــى نطـ ٍ
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ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

ضد املرأة برأيك؟
ما مدى خطورة العنف اإللكرتوين ّ
96.32%

ضد املرأة برأيك؟
ما مدى خطورة العنف اإللكرتوين ّ

3.68%

0.61%
80.98%

ﻧﻌﻢ ) 157ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(

18.4%

ﺿﺪ اﳌﺮأة
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ﻛﺴﺎﺋﺮ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ّ
ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻧﻧﺖ

ﻛﻼ )  6ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﲔ(

ّ
ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻧﻧﺖ
أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ ّ
ﻏ ﺧﻄ ﻋﻠﻰ اﻃﻼق

من ّ
ضد املرأة؟
هن النساء اللواتي يقعن ضحايا العنف اإللكرتوين ّ
89.57%

85.89%

100%

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

78.53% 76.69%
61.35%

66.26%

34.36%

75%

43.56%

50%
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0%

ﻧﻌﻢ ) 98ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(

ﻻ ) 9ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﲔ(

ﻻ اﻋﻠﻢ ) ٥٦ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(
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ضد املرأة؟
من يجب أن يتوىل مسؤولية منع العنف اإللكرتوين ّ
82.82%

76.07%

اقتباسات من نساء ليبيات حول العنف اإللكرتوين
ضد املرأة
ّ
يف الســياق الليبــي علــى وجــه اخلصــوص ،عندمــا تتلقــى
التهديــدات اإللكرتونيــة ،فهــي نــادرًا مــا تقتصــر علــى تعليــق أو
رســالة ،بــل ميكن بســهولة أن تتحـ ّـول إىل خطر جســدي فعلي.
ّ
املعلقــات مــن
تعرضــت عائــات الكثــر مــن الناشــطات أو
وقــد ّ
خــارج ليبيــا لتهديــداتٍ علــى أرض الواقــع بســبب التعليقــات
التــي قمــن بهــا عــر اإلنرتنــت.
 -نادين دهان ،مستشارة قانونية

اﻟﺪول/اﳊﻜﻮﻣﺎت
) 135ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(

اﳌﻨﺼﺎت اﻻﻟﻜوﻧﻴﺔ
) 124ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ(

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
مفــروض فرضــا مــن العائلــة.
 -عبري امنينة ،ناشطة سياسية

وأقيم نفســي،
ـرارا ســابقًا وإىل يومنــا هــذا .ســابقًا ،كان يؤثــر علــى ثقتــي بنفســي وكيــف أرى ّ
تعرضـ ُـت للعنــف اإللكــروين مـ ً
كمذيعــةّ ،
ّ
ـاركتهن يف احليــاة بشــكل عــام،
تعلمــت جتاهــل األمــر مــع الوقــت بحكــم عملــي ،لكنــه خطــر جــدًا علــى النســاء وعلــى مــدى مشـ
رمبــا أكــر خطــورة مــع األصغــر ســنًا.
ومقدمة برامج حول الشؤون الليبية
 رغدة إبراهيم ،مذيعةّ

تتعـ ّـرض النســاء الليبيــات لإلســاءة يوميــا علــى الطرقــات وعلــى اإلنرتنــت .والســبب ّأن العديــد مــن األشــخاص مــا زالــوا يؤمنــون ّأن
املــرأة جنــس أدنــى قيمـ ًـة (هــذه العقليــة القمعيــة) .ليــس هنــاك مــن وعــي حــول العنــف ضـ ّـد املــرأة .فالعنــف األســري ال يشـ ّـكل
تنمــر علــى اإلطــاق.
التنمــر اإللكــروين أو أي ّ
جرميـ ًـة حتــى يف ليبيــا ،ومــا مــن قوانــن حتمــي املــرأة مــن ّ
 -مستجيبة مل تذكر هويتها.

وضعــت صورتــي مــع بعــض الناشــطات يف ورشــة عمــل يف إحــدى صفحــات الفيســبوك والتعليقــات كانــت كلهــا تهديــدات
ّ
التجســس علــى حـ ّـد
املعلقــن أن طلــب معلومــات عــن مــكان ســكننا حتــى يسـ ّـلمنا إىل أحــد الكتائــب بحجــة
وتنمــر وصــل ببعــض
ّ
ّ
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 يــر أن التعليقــات كانــت مسـ ً
ـيئة.
 -مستجيبة مل تذكر هويتها.

أعتــر احلكومــة مشــاركة ً
أوال ألنهــا هــي مــن منحــت املليشــيات هــذه القــوة واحلريــة الالحمــدودة وضمنــت لهــم االفــات مــن
العقــاب .ثانيــا ،أحيانــا تســتفيد احلكومــة مــن إســكات أصــوات النســاء الناطقــة باحلــق وبقــوة ،ثالثــا ،مل تقــم احلكومــة بــأي عمــل
حلمايــة النســاء مــن التهديــد والرتويــع والرتهيــب أو العنــف املباشــر.
 -مستجيبة مل تذكر هويتها.
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التوصيات األساسية
إىل الدولة الليبية:
ضد
ضد املرأة ،مبا يف ذلك على شبكة اإلنرتنت ،وااللتزام مبنع العنف املبني على النوع االجتماعي
ّ
املوجه ّ
• •االعرتاف العلني بانتشار ممارسات العنف ّ
املرأة والتحقيق فيه ومكافحته واملعاقبة عليه ،وذلك 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.

إىل الهيئات الدولية:
• •على البعثة املستقلة لتقصي احلقائق التابعة لألمم املتحدة يف ليبيا والتي أنشئت مبوجب القرار رقم  39/43الصادر عن جملس حقوق اإلنسان
ضد املرأة وحتديد مرتكبيه بهدف إخضاعهم للمساءلة.
التابع لألمم املتحدة التحقيق يف منط العنف اإللكرتوين ّ

إىل وسطاء اإلنرتنت:
ضد املرأة من خالل تبني انتهاج يقوم على مبادئ حقوق اإلنسان حيال األنظمة واملسؤوليات وضمان إتاحة
• •االلتزام بالقضاء على العنف اإللكرتوين ّ
ضد املرأة يف التحقيقات واإلجراءات القانونية الهادفة إىل إخضاع اجلناة للمساءلة.
استخدام األدلة على العنف اإللكرتوين ّ

املتحدثني الرسميني ،يرجى االتصال:
للمزيد من املعلومات أو للتك ّلم مع
ّ
تيم مولينو ،مدير االتصاالت االسرتاتيجية يف منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا على العنوان،tim@libyanjustice.org :
. +44 (0)7501 395067
التحدث رسميًا مع:
إلجراء مقابالت ،ميكن
ّ
• •زميلة األبحاث :الدكتورة أولغا جوراس
حممد املسريي
• •مدير برنامج البحث والتدريب:
ّ
حممد
مروة
• •رئيسة املناصرة والتوعية:
ّ
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ضد املرأة يف ليبيا
يتم إسكاتنا” :العنف اإللكرتوين ّ
"لن ّ

