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16 يوم من الفعاليات ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي 2022

مع زيادة االندماج بني حياتنا املتصلة باإلنرتنت وتلك غري املتصلة بها، أصبح هناك تداخل بني العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

وآثاره يف املساحات املادية والرقمية مًعا. ويف حني أننا نرى ونتعامل مع مزايا التقدم الرقمي يوميًّا، نحن أيًضا عىل دراية بالجانب 

املظلم للتقنية، ووقْع ذلك وتأثريه عىل حياة الفتيات والشابات يف جميع أنحاء العامل. ولهذا السبب، سرنكز هذا العام عىل استحداث 

والدفاع عن مساحات رقمية من املساواة يف حملتنا "16 يوم من الفّعاليات ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي"، وتقديم ما 

توّصلنا إليه يف الجلسة 67 للجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة )CSW67(، فيام يخص املوضوع العاملي لهذه اللجنة وهو 

"االبتكار والتغيري التقني والتعليم يف العرص الرقمي لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات".

تساهم حملتنا لعام 2022 بالتعليم والتثقيف ومشاركة املوارد وتركز عىل التجارب الحياتية. سنعاين واقع الفتيات أثناء اتصالهّن 

باإلنرتنت، ومًعا سنتوصل إىل حلول تجعلنا أقرب لحياة رقمية آمنة للجميع: خالية من التحرش والعنف؛ حيث #هي_تتصفح_

.#SheSurfsFreedom الحرية

هل نستطيع االعتامد عىل طاقتك ودعمك بصفتك 1 من 10 ماليني؟

ميكن الوصول إىل كافة موارد 16 يوم من الفّعاليات هنا:
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إخالء مسؤولية بخصوص سالمة األطفال

قد تتسبب بعض الجلسات يف حزمة األنشطة هذه يف شعور بعض املشاركات واملشاركني بعدم الراحة. يف بعض األحيان، قد تكون 

املناقشات واألنشطة املتعلقة بسالمة األطفال مزعجة وقد تسبب اضطرابًا عاطفيًّا للبعض. من املهم التحضري بشكٍل مناسٍب قبل 

بداية هذه الجلسات. يف حالة انتامئكم ملنظمة تعمل مع األطفال والشباب، يجب التعرف عىل سياسات سالمة األطفال وحاميتهم 

الخاصة مبنظمتكم، والتعرف عىل اإلجراءات السليمة الواجب اتباعها يف حال أراد أحد األطفال اإلفصاح عن حادثة سوء معاملة أثناء 

الجلسة.

يف حالة عدم انتامئكم ألي منظمة، ستجدون البيانات املرجعية الخاصة بخدمات الدعم العامة يف بلدكم باستخدام الروابط التالية:

https://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/helpline.html :اإلقليم األورويب

إقليم آسيا واملحيط الهادئ: 

https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women/shadow-pandemic-evaw-and-covid-response/list-of-helplines

https://philanthropycircuit.org/insights/10-african-organizations-working-to-end-violence-against-women :اإلقليم اإلفريقي

اإلقليم العريب: أرقام الخط الساخن لضحايا االعتداءات

https://www.instagram.com/p/CCQ4pSrhjNy/?utm_source=ig_embed

https://victimconnect.org/resources/national-hotlines :إقليم نصف الكرة الغريب: الواليات املتحدة

https://cladem.org :أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

إذا كنتم تعرفون منظامت محلية للمرأة تدعم الناجيات، ننصح بإعداد قامئة ميكن مشاركتها مع أي شخص بحاجة للدعم.
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ما هي املساحة الشجاعة؟

من املهم خلق مساحة لألطفال والشباب ليشعروا بالدعم والراحة للحديث عن تجاربهم 

وحقوقهم واملساواة بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والنساء. من املهم أن تكون هناك 

قواعد سلوكية متفق عليها تكون داعمة وحساسة ومتفهمة للتنوع واالختالف. نريد أن 

يشعر األطفال والشباب باألمان، ونريد أيًضا تشجيعهم عىل التحدث ومشاركة تجاربهم 

ومخاوفهم ووجهات نظرهم. نريد أن يشعر املشاركون بالتشجيع، ولهذا نقوم بإعداد 

مساحة ليست فقط "آمنة"، ولكن "شجاعة" أيًضا.

ال تنسوا تذكري املشاركات 
واملشاركني مبا ييل:

االتفاق عىل القواعد األساسية

اطلبوا من املشاركات واملشاركني تعريف رمز خاص مبجموعاتهم 

لضامن املشاركة الكاملة لألطفال والشباب. اطرحوا عىل املجموعة 

األسئلة التالية بحيث يتم تعديل الخطوات مبا يتناسب مع 

احتياجات املجموعة: 

كيف نستطيع تحويل هذه املساحة إىل مساحة آمنة؟	 

كيف نستطيع دعمك أو دعم أصدقائك يف حالة تعرضكم 	 

للعنف؟

كيف نستطيع متكني الجميع للمشاركة يف الجلسات؟	 

لديهم دامئًا الحق يف رفض األمور التي تُشعرهم 

بعدم الراحة، مبا يف ذلك أي جانب من جوانب 

الجلسة التالية. 

أي يشء يتم مناقشته خالل الجلسة 

سيظل رسيًّا، لكن يتم رشح أنه إذا 

كانت املعلومات التي يتم املشاركة بها 

تتطلب اتخاذ إجراء لحامية أحد األطفال، 

فقد يتم املشاركة بهذه املعلومات مع 

األشخاص الذين يستطيعون حامية هؤالء 

األطفال. 
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نصائح إلعداد مساحة شجاعة

يف حال مامرسة اإلرشاد والكشفية عن بعد، 
ينبغي اتّباع سياسات الجمعية الخاصة بكم 

وإجراءاتها بالنسبة لألنشطة التي تكون خارج 
االجتامعات العادية، مبا يف ذلك سياسات 

حامية األطفال الخاصة بجمعيتكم. إليكم بعض 
النصائح الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة عن السالمة أثناء استخدام 

اإلنرتنت.

فيام ييل بعض النصائح عن كيفية خلق مساحات آمنة وداعمة 

ومساوية وأخالقية. 

اتباع سياسة حامية األطفال الخاصة بكم إن وجدت، أو   .1

الرجوع إىل سياسة الحامية الخاصة بالجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة. 

https://www.wagggs.org/en/resources/wagggs-safeguarding-child-protection-policy/

عدم قبول أو تحمل أي خطاب كراهية أو سلوك ميسء.   .2

يجب استخدام لغة حوار مناسبة – يجب التواصل بشكٍل   .3

واضٍح باستخدام كلامت مناسبة لسن املتلقيات واملتلقيني 

لضامن أن يفهمكم الجميع. يجب التأكد ما إذا كانت 

املجموعة بحاجة للمزيد من الرشح. يجب استخدام 

لغة محايدة من ناحية النوع االجتامعي والحرص عىل 

عدم تعزيز أي أمناط فكرية متعلقة بالنوع االجتامعي 

أو استخدام لغة متييزية. فعىل سبيل املثال، يجب تجنب 

استخدام الترصيحات العامة مثل "الفتيات تحب العرائس" 

و"النساء يِجدن الطهي". يجب أيًضا استخدام الكلامت 

التي ال تكون محِددة للنوع االجتامعي بصفة عامة، مثل 

"القيادات" بدالً من "القائد" أو "القائدة"، و"إدارة املدرسة" 

بدالً من "ناظر املدرسة" و"ناظرة املدرسة"، و"طاقم 

الضيافة" بدالً من "املضيفة" و"املضيف"، وهكذا."

يجب مراعاة الشمولية – يجب تذكر مراعاة الشمولية فيام   .4

يخص كافة األنواع االجتامعية وطرق التعبري عن الذات.

يجب احرتام كافة املعتقدات الثقافية والدينية، مع   .5

رضورة مواجهة السلوكيات الضارة التي تدعم العنف ضد 

الفتيات والشابات – يجب إدراك أن تغيري السلوكيات 

يستغرق وقت، ويجب أن يتم بشكٍل حّساٍس وبالرشاكة 

مع املجتمع والسياق املحيل الذي تعملون فيه.

يجب تحديد مساحة يف الغرفة بعيًدا عن الجلسة   .6

الرئيسية حيث تستطيع املشاركات واملشاركون التوجه 

يف حالة الشعور باالرتباك أو الضيق أثناء الجلسة. يجب 

مراقبة األطفال يف حالة توجههم إىل هذه املساحة 

والتحدث معهم أكرث للتعرف عىل شعورهم وما إذا كانوا 

بحاجة للمزيد من املساعدة والدعم. 

ندعوكم إلجراء األنشطة التالية مع الفتيات وتشجيعهن عىل تضمني أصدقائهن من الذكور 

واإلناث، خارج مجموعة أو وحدة اإلرشاد/الكشافة. يرجى التأكد من اتّباع التنظيامت 

املحلية املتعلقة بالسامح مبقابلة األشخاص. ميكن تقديم األنشطة التالية أيًضا عرب اإلنرتنت. 
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تسخيـــن
"تُدار هذه الجلسة كجزء من حملة 16 يوم من 
الفّعاليات لعام 2022 التابعة للجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة. وتعد الجمعية 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة أكرب حركة 
يف العامل ألي فتاة ولكل فتاة، ونعمل مع 10 

ماليني من الفتيات يف 152 دولة. ونحن جزء من 
الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

    

يجب رشح ما ييل 

للمشاركات واملشاركني: 

األنشطة يف هذه الحزمة مأخوذة من منهج أصوات ضد العنف وحزمة أنشطة التصفح الذيك 2.0. 

منهج "أصوات ضد العنف" هو جزء من الربنامج التعليمي لحملة "أوقفوا العنف"1، ويستخدم التعليم غري الرسمي 

كأداة للمساعدة يف إنهاء العنف ضد الفتيات والنساء. يدفع املنهج األطفال والشباب ليتعلموا ما هو العنف، وليفهموا 

حقوقهم، وليكتسبوا املهارات والثقة لإلفصاح عن العنف الذي يواجهون يف حياتهم الخاصة ويف مجتمعاتهم وليتخذوا 

اإلجراءات ضده.

يأخذكم "التصفح الذيك 2.0"2 يف مغامرة رقمية تجدون من خاللها األدوات التي تساعدكم يف املحافظة عىل أمانكم 

واتخاذ القرارات املدروسة واملتزنة أثناء االتصال باإلنرتنت. باإلضافة إىل ذلك، ميكنكم أيًضا استكشاف كيفية تحقيق 

املزيد من االستفادة من وقتكم أثناء التواجد عىل اإلنرتنت والتواصل بإيجابية مع املجتمعات املحلية والعاملية، وكذلك 

استكشاف الطرق التي متكنكم من املشاركة بنشاط يف املجتمعات الرقمية ومامرسة املواطنة الرقمية بشكٍل مسؤول.

تعقد حملة 16 يوم من الفّعاليات ضد العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي من 25 نوفمرب حتى 
10 ديسمرب من كل عام. إنه وقت يف العام حيث 
يقوم األشخاص حول العامل بالتأمل ورفع أصواتهم 
واالتحاد للمطالبة بإنهاء كل أشكال العنف ضد 

الفتيات والنساء. باملشاركة يف هذه الجلسة، 
سنعاين واقع الفتيات أثناء اتصالهّن باإلنرتنت، ومًعا 
سنتوصل إىل حلول تجعلنا أقرب لحياة رقمية آمنة 

للجميع: خالية من التحرش والعنف."

/https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence :"1 حملة "أوقفوا العنف

/https://www.wagggs.org/en/what-we-do/surf-smart-20 :2.0 2 التصفح الذيك
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الجزء األول – ما هو العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي عرب اإلنرتنت؟

يف هذا الجزء، يهدف النشاط إىل مساعدتكم يف التعرف عىل األشكال املختلفة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي عرب اإلنرتنت. 

تستطيع القيادات استخدام هذا النشاط لبدء املناقشات مع املشاركات واملشاركني.

الوقت: 30 دقيقة   

املواد:

البطاقات يف األدوات )صفحة 12 و13(، ويتم قص كل بطاقة.	 

 	/https://freeonlinedice.com :قطع الرند أو الرند االفرتايض

يتم رشح ما ييل للمجموعة: العنف القائم عىل النوع االجتامعي عرب اإلنرتنت 

أو الذي يتم تسهيله من خالل التقنية هو نوع من الظلم والتمييز القائم عىل 

النوع االجتامعي والذي يحدث يف مساحات اإلنرتنت. ويكون العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي عرب اإلنرتنت خطرًا ألن الكثري من مساحات اإلنرتنت ليس لديها 

ما يكفي من القواعد والتنظيامت لحامية النساء والفتيات من هذا النوع من 

العنف، مام يؤدي يف الكثري من األحيان إىل إفالت املعنِّفني من عواقب أفعالهم 

املؤذية.

ماذا يحدث؟ يتم دعوة املجموعة للجلوس يف دائرة ووضع البطاقات يف منتصفها، 

بطاقة فوق األخرى مقلوبة عىل وجهها. يف كل دورة، يقوم أحد أفراد املجموعة 

باختيار بطاقة دون أن يُظهر لآلخرين نوع العنف يف البطاقة. بعد ذلك، يتم القاء 

الرند، وحسب الرقم الذي يظهره الرند، يتم تحديد النشاط الذي سيقوم به هذا 

الشخص. ويحاول اآلخرون تخمني نوع العنف. ميكن مامرسة هذه اللعبة حتى 

يحصل كل فرد عىل دور، أو أكرث من مرة، وذلك حسب مدى مشاركة املجموعة.

ماذا تعني البطاقة يف 
اعتقادكم؟

يتم رسم نوع العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي عرب اإلنرتنت.

يتم متثيل نوع العنف يف البطاقة.

يتم املشاركة مع اآلخرين إذا رأيتم هذا 
النوع من العنف يحدث ألحد ورسد ما 

حدث.
يتم املشاركة مع اآلخرين برأيكم عن 

أثره عىل الفتيات.

ما الذي تستطيعون القيام به ملنعه؟
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أشكــال العنــف ضد النساء 
والفتيـــــات عرب اإلنرتنــــت

 –)Cyberstalking( املالحقـــة السيربانية

استخدام اإلنرتنت ملالحقة أو مضايقة شخص آخر أو 

التحرش به. ال يعني األمر فقط إرسال رسائل بريد 

إلكرتوين تطفلية، وإمنا هو ترصف منهجي ومتعمد 

ومستمر. هذه االتصاالت، سواء كانت من شخٍص 

معروٍف أو مجهول، ال تتوقف حتى بعد أن يطلب 

املتلقي من املرِسل أن يتوقف عن مراسلته، وكثريًا ما 

تكون هذه الرسائل مليئة باملحتوى غري الالئق ويف بعض 

األحيان املحتوى املقلق. املالحقة السيربانية هي امتداد 

للنوع املادي من املالحقة. 

 –)Doxxing( االستقـــــــاء

هو الكشف عن معلومات تعريفية عن أحد 

األشخاص عرب اإلنرتنت، مثل االسم الحقيقي 

وعنوان املنزل ومكان العمل والهاتف 

والبيانات املالية وغري ذلك من املعلومات 

الشخصية. ثم يتم بعد ذلك تعميم هذه 

املعلومات عىل الجمهور بدون إذن الضحية. 

وكثريًا ما يتم استخدام هذه الطريقة كأداة 

ملضايقة أحد األشخاص وإسكاته، خاصًة إذا 

كان الجاين ال يوافق هذا الشخص يف آرائه.

التصّيـــــــد 

 – )Trolling(

هو املضايقة املتعمدة لآلخرين وذلك بنرش 

املحتوى التحرييض. 

تصّيد النوع االجتامعي يتضمن استخدام 

اإلهانات القامئة عىل النوع االجتامعي، واللغة 

البذيئة والتهديدات التي ميكن تصديقها 

)تهديدات باالغتصاب أو بالقتل، عىل سبيل 

املثال( من خالل مجموعة منسقة من 

املتصّيدين إلذالل النساء والفتيات، خاصًة 

ن عن آرائهن. هؤالء الاليت يعربِّ

التنمر السيرباين )Cyberbullying( – وهو 

التنمر باستخدام التقنيات الرقمية.

وقد يتضمن: 

استبعاد األشخاص من املحادثات عرب اإلنرتنت.	 

وضع العالمات عىل الصور بشكٍل غري مناسب.	 

إرسال رسائل نصية أو تعليقات أو رسائل بريد 	 

إلكرتوين خبيثة.

وضع صور أو رسائل غري لطيفة عىل مواقع 	 

التواصل االجتامعي.

تقمص شخصية آخرين عرب اإلنرتنت.	 
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 – )Hate Speech( خطاب الكراهية

ميكن توصيله من خالل أي من أشكال التعبري، 

مثل الصور والرسومات الكاريكاتورية وامليامت 

والعنارص واإلمياءات والرموز، وميكن نرشه عرب أو 

حتى دون االتصال باإلنرتنت. 

خطاب الكراهية الجنيس متعلق بالتعبريات التي 

تنرش أو تحرض عىل أو ترّوج أو تربر الكراهية عىل 

أساس الجنس. 

هناك بعض املجموعات النسائية التي يستهدفها 

خطاب الكراهية الجنيس )بشكٍل ملحوظ الشابات 

وكذلك النساء يف مجال اإلعالم أو السياسة(. ومع 

ذلك، تكون كل امرأة وفتاة هدًفا محتمالً لخطاب 

الكراهية الجنيس سواء عرب اإلنرتنت أو بعيًدا عنه. 

وقد ساهمت اإلتاحة املتزايدة لإلنرتنت واملنصات 

االجتامعية واستخدامها يف تزايد تكرار خطاب 
الكراهية الجنيس.3

التخويف/التهديد

 – )Intimidating/Threats(

قد يتضمن تهديدات بالعنف مبارشة وغري مبارشة، 

مثل التهديدات البدنية أو الجنسية. من بني 

النساء املشاركات يف االستطالع واللوايت رصّحن 

عن تعرضهن لسوء املعاملة أو التحرش من خالل 

اإلنرتنت، قالت 26% منهن أنه تم تهديدهن )بشكل 

مبارش أو غري مبارش( بالعنف البدين أو الجنيس.4 

يف بعض الحاالت، قد تنتقل هذه التهديدات رسيًعا 

إىل العامل غري املتصل باإلنرتنت.

 Public( التعيري العلني

 – )Shaming

مامرسات من شأنها تشيئة 

النساء ولّوم الضحايا من خالل 

وسائل التواصل االجتامعي.

املشاركة بصور جنسية 
وخاصة بدون موافقة
 Sharing sexual(

 and private images
 – )without consent

توزيع صور جنسية بدون 

موافقة.

https://www.coe.int/en/web/genderequality/sexist-hate-speech :3  املجلس األورويب، خطاب الكراهية الديني

4  منظمة العفو الدولية؛ ما هو العنف وسوء املعاملة ضد النساء من خالل اإلنرتنت؟

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/what-is-online-violence-and-abuse-against-women/
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االستدراج من خالل اإلنرتنت

 – )Online Grooming(

االستدراج هي كلمة مستخدمة لوصف األشخاص 

الذين يقومون مبصادقة األطفال الستغاللهم يف 

أعامل جنسية أو أي أشكال أخرى من انتهاك وسوء 

معاملة األطفال. وقد يستخدم مامرسو االستدراج 

شبكات التواصل االجتامعي أو يتوجهون إىل منصات 

التواصل االجتامعي التي يستخدمها الشباب ويدعون 

أنهم مثلهم من الشباب. وقد يحاولون كسب ثقتهم 

باستخدام صور مزيفة يف ملفاتهم الرئيسية، وادعاء 

االهتاممات ذاتها، وتقديم الهدايا، وقول الكالم املعسول 

لألطفال، ثم يستغلون بعد ذلك هذه الثقة للضغط عىل 

الشباب للمشاركة بصور وفيديوهات حميمية، ويف بعض 

األحيان، قد يقنعونهم باملقابلة الشخصية.

 – )Revenge Porn( اإلباحية االنتقامية

عرض صور أو فيديوهات جنسية رصيحة لشخص ونرشها 

عىل اإلنرتنت، وعادًة ما تكون لرشيك جنيس سابق، وذلك 

بدون موافقته، مام يسبب لهذا الشخص الضيق واإلحراج.

اإلباحية املزورة العميقة 

 – )Deepfake Porn(

عند وضع وجه أحد األشخاص 

عىل محتوى جنيس رصيح، إما 

فيديو أو صورة، وذلك بدون 

موافقتهم. 
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أثر العنف عرب اإلنرتنت )أو العنف السيرباين( عىل 

الفتيات والنساء:

ْد العنف وسوء املعاملة عرب اإلنرتنت من حق  قد يحِّ

النساء يف التعبري عن ذاتهن مبساواة وحرية وبدون خوف؛ 

فكثريًا ما يتم إسكات النساء. يف الكثري من األحيان، يكون 

األثر عىل الضحايا اللوايت تعرضن لتجربة سوء املعاملة أو 

التحرش عرب اإلنرتنت كبريًا، وقد يؤدي إىل االنخفاض يف 

تقدير الذات أو الثقة يف النفس، وقد يتخذ شكل القلق 

أو التوتر أو نوبات الهلع نتيجة لذلك. يؤثر العنف عرب 

اإلنرتنت عىل النساء بدرجات متفاوتة، ويسبب لهن 

ليس فقط الرضر النفيس واملعاناة، ولكن أيًضا مينعهن 

من املشاركة الرقمية يف الحياة السياسية واالجتامعية 

والثقافية. يعوق العنف السيرباين التحقيق الكامل 

للمساواة بني الجنسني وينتهك حقوق املرأة. 

معلومــــات مفيـــدة 

ماذا لو حدث يل؟للقيــــــادات

ال تستجيبوا. قوموا بتغيري إعدادات الخصوصية وحظر 	 

دخول الشخص املسؤول.

قوموا بحفظ نسخ من رسائل الربيد اإللكرتوين والرسائل 	 

النصية واملحادثات.

إذا كان هناك زر "لإلبالغ عن إساءة"، قوموا بالنقر عليه. 	 

توجهوا إىل شخص تثقون به؛ أحد األصدقاء الجيدين أو 	 

أحد أفراد األرسة مثالً، وتحدثوا معهم يف هذا األمر.

ال تفرتضوا أنه ال ميكن اتخاذ أي إجراء. يعترب التنمر 	 

السيرباين جرمية يف الكثري من الدول، وكثريًا ما يتعرض 

الشخص املتنمر للمالحقة القانونية. 

إذا كان الشخص اليسء يرتاد نفس املدرسة أو إذا كان 	 

يشارك هذه الرسائل القاسية مع زمالء الفصل، تحدثوا 

إىل أحد أفراد هيئة التدريس املوثوق فيهم طلبًا للنصح. 

فقد متتلك املدرسة السياسة واألدوات التي من شأنها 

مساعدتكم. 

ماذا لو كنت شاهدة/شاهد عىل تعرض أحد األشخاص للتنمر 

السيرباين؟ 

سواء كان الشخص أحد األصدقاء أو غري ذلك، إذا كنتم 	 

عىل دراية بتعرض هذا الشخص للتنمر السيرباين، ميكنكم 

املساعدة.

ال تشرتكوا يف اإلساءة. فإعادة إرسال الرسائل أو الصور غري 	 

اللطيفة يجعلكم جزًءا من الفعل حتى وإن مل تبدأوه.

تحدثوا إىل الشخص الذي يتعرض للمضايقات وتأكدوا أنه 	 

يعلم بدعكم له وأنه ليس مبفرده.

تحدثوا مع أحد البالغني املوثوق فيهم وقوموا باإلبالغ عام 	 

يحدث.
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التصّيــــــداالستقــــاءاملالحقة السيربانيـــة

التخويــف/التهديـــدخطاب الكراهيـــةالتنمـر السيــرباين

التعيري العلنــــــي
املشاركة بصور جنسية 
االستدراج من خالل اإلنرتنتوخاصة بدون موافقة

اإلباحية املزورة العميـــقةاإلباحيـــة االنتقاميـــــة 



التصّيــــــداالستقــــاءاملالحقة السيربانيـــة

التخويــف/التهديـــدخطاب الكراهيـــةالتنمـر السيــرباين

التعيري العلنــــــي
املشاركة بصور جنسية 
االستاملة من خالل اإلنرتنتوخاصة بدون موافقة

اإلباحية املزورة العميـــقةاإلباحيـــة االنتقاميـــــة 
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الجزء الثاين – 
مواجهة التحرش الجنيس

يف هذ الجزء، يهدف النشاط لتعريف التحرش الجنيس، وكيفية حدوثه عرب اإلنرتنت وفهم طريقة حامية النفس منه.

الوقت: 

40 دقيقة

املواد: 
صياغات عن التحرش الجنيس بدون االتصال 	 

باإلنرتنت وأيًضا عربها )انظروا األدوات صفحة 
 .)18

يتم الرشح للمجموعة: أن هذه الجلسة عن التحرش الجنيس وهو شكل من أشكال 
العنف ضد الفتيات والشابات. 

أوالً، سيتم استكشاف ما هو التحرش الجنيس.  .1
يُطلب من الجميع الوقوف.	 
يتم وضع عالمة "دامئًا" عىل أحد جانبي املساحة، وعالمة "أبًدا" عىل الجانب اآلخر، 	 

وعالمة "أحيانًا" يف املنتصف. 
تستمع املجموعة للصياغات التي يتم قراءتها بصوٍت مرتفع، وتفكر فيام إذا كانت 	 

أمثلة عىل التحرش الجنيس.
ينتقل األفراد إىل الجانب الذي ميثل إجاباتهم. تُسأل املشاركات واملشاركني عن سبب 	 

اختيارهم لهذا الجانب ويتم تشجيع األشخاص، يف حالة سامعهم وموافقتهم عىل 
وجهة نظر مختلفة، عىل االنتقال إىل الجانب الخاص بها. 
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قد تجتمع املشاركات واملشاركني يف املنتصف يف حالة اعتقدهم بأن هناك سيناريوهات 
مختلفة قد تكون مقبولة يف بعض األحيان ومرفوضة يف أحياٍن أخرى. فيتم رشح أن كل 

هذه الصياغات هي أشكال من التحرش الجنيس، إال أن الكثري من األشخاص ال يالحظونها 
أو يعتقدون أنها "مجرد جزء طبيعي من الحياة"، ولكنها تؤذي اآلخرين وال يجب اعتبارها 

طبيعية. 

كمجموعة، حاولوا إيجاد تعريف عام ملاهية التحرش الجنيس. 

التحرش الجنيس هو سلوك جنيس غري مرغوب وغري مرحب به يتطفل 
عىل حياتكم. التحرش الجنيس هو السلوكيات التي ال تعجبكم أو التي ال 

تريدونها.

فهو عىل سبيل املثال: 
عند الجلوس يف الحافلة بجوار رجٍل ما ويبدأ يف ملسك ومداعبتك. 	 
عند املرور أمام مجموعة من الرجال أو الفتيان ويصدر عنهم تعليقات جنسية غري 	 

الئقة.
عند الوقوف يف طابور طويل، ويبدأ الفتى أو الرجل الذي يقف خلفك يف ملس 	 

مؤخرتك. 
 

يُسأل أفراد املجموعة عن رأيهم فيام إذا كان من املمكن حدوث التحرش الجنيس   .2
عرب اإلنرتنت. ما هي السلوكيات التي ميكنهم مقابلتها وعىل أي املنصات؟ هل تؤثر 

عىل الفتيان أو الفتيات أكرث يف اعتقادهم؟

ثم يتم توزيع الصياغات عن التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت حول الغرفة.

بعد ذلك يُطلب من املشاركات واملشاركني املرور حول الغرفة وقراءة هذه الصياغات، ثم 
تقييم كل صيغة من صفر إىل 3، حسب مدى خطورتها يف اعتقادهم. ويتم مناقشة أي 

أفكار.



16 يوم من الفعاليات ضد العنف القائم على النوع االجتماعي 2022

16

يتم رشح أن كل هذه الصياغات هي شكل من أشكال التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت، وأنها 
تكون دامئًا خطرية للغاية. التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت من شأنه أن يجعل الشخص املتعرض 

له يشعر بالتهديد أو االستغالل أو اإلكراه أو اإلهانة أو االنزعاج أو التشيئة الجنسية أو التمييز 
ضده، كام هو الحال عندما يحدث بعيًدا عن اإلنرتنت. أي من هذه األفعال قد تكون مؤذية 

ومؤثرة للغاية عىل األشخاص الذين يتعرضون لها. وعىل الرغم من أنها قد تحدث ألي شخص، 
فإنها تؤثر عىل الفتيات والنساء أكرث.

كمجموعة، حاولوا إيجاد تعريف عام ملاهية التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت. 

التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت هو أي سلوك جنيس غري مرغوب 
عىل أي منصة رقمية. 

وهو يعترب شكل من أشكال العنف الجنيس ويتضمن نطاق 
واسع من السلوكيات التي تستخدم محتوى رقمي )صور، 

فيديوهات، مشاركات منشورة، رسائل، صفحات( عىل مختلف 
املنصات )الخاصة أو العامة(. )املصدر: مركز اململكة املتحدة 

)UK Safer Internet Centre لإلنرتنت األكرث أمًنا

فهو عىل سبيل املثال عندما يقوم أحد األشخاص: 
بإصدار تعليقات ذات طابع جنيس )عىل الصور، عىل سبيل املثال( أو القاء "النكات" 	 

ذات الطابع الجنيس. 
بإرسال محتوى ذي طابع جنيس )صور، إميوجي، رسائل( لك بدون إذن منك.	 
مبشاركة صور/فيديوهات ذات طابع جنيس خاصة بك بدون إذن منك. 	 
مبضايقتك أو الضغط عليك عرب اإلنرتنت للمشاركة بصور ذات طابع جنيس أو االشرتاك يف 	 

سلوك جنيس أو يهددك جنسيًّا عرب اإلنرتنت )تهديدات باالغتصاب، عىل سبيل املثال(. 
بالتنمر عليك بسبب نوعك االجتامعي و/أو اتجاهاتك الجنسية.	 
بنرش األقاويل أو اإلشاعات أو األكاذيب املتعلقة بالسلوك الجنيس عرب اإلنرتنت مع ذكر 	 

اسمك، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.

للمناقشة: 
كيف أستطيع إيقاف التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت؟ هل هناك أدوات لذلك توفرها 	 

املنصات؟
هل هناك أي إجراء ينبغي اتخاذه قبل اإلبالغ؟	 
مع من أستطيع التحدث عن هذا املوضوع؟ 	 
هل توجد أي قوانني ضد التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت؟ 	 
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ما الذي ميكنكم القيام به يف حالة التعرض للتحرش الجنيس عرب اإلنرتنت؟

التحدث مع شخص بالغ موثوق: لستم وحدكم. فالتحدث مع أحد األشخاص من العائلة أو مجموعة اإلرشاد أو   .1

الكشافة أو املدرسة من شأنه توفري الراحة لكم ومساعدتكم يف التعامل مع املوقف. 

التوثيق: مبساعدة أحد الوالدين أو ويل األمر، يتم حفظ رسائل الربيد اإللكرتوين والرسائل الصوتية والنصية. ويتم أخذ   .2

صور للشاشة ونسخ الروابط املبارشة كلام أمكن.

الحظر-التجاهل-اإلبالغ: ميكنكم حظر الحسابات ويف بعض األحيان تجاهلها بإسكاتها، أو حتى إسكات مشاركات   .3

أو كلامت محددة. وميكنكم إبالغ املنصة بأي إساءة تنتهك رشوط الخدمة، وميكنكم أيًضا محاولة حذف املشاركة 

املنشورة املسيئة أو تعليق الحساب امليسء. 

جهات تطبيق القانون: حسب مدى التحرش، قد يفكر الوالدان أو أولياء األمور يف إبالغ الجهات القانونية.   .4

تأمني حساباتكم: اجعلوا الحسابات خاصة وقوموا بتغيري كلامت املرور، وتأكدوا من املعلومات الشخصية التي   .5

تتيحونها للعموم من خالل اإلنرتنت. 

التدرب عىل الرعاية الذاتية: تذكروا؛ هذا ليس خطأكم. قد يشعركم التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت بالخوف أو الخزي،   .6

وهو أمر مرهق ومحبط. وقد يكون له أثرًا سلبيًّا عىل صحتكم الذهنية والعاطفية والبدنية. اطلبوا الدعم من أجل 

التعامل مع هذه املشاعر. 

]https://hbr.org/2020/06/youre–not–powerless–in–the–face–of–online–harassment مقتبس عن[
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األدوات

صياغات التحرش الجنيس: 

هل هذا تحرش جنيس؟ 

إبداء تعليقات غري 

الئقة ذات طبيعية 

جنسية.

نرش صور جنسية ألحد 

األشخاص عرب اإلنرتنت أو 

من خالل الهاتف املحمول.

شد حزام حاملة 

الصدر الخاص 

بأحد األشخاص.

إمساك مؤخرة 

صبي.

إمساك أو ملس 

جسم فتاة بدون 

إذن منها.

قرص 

مؤخرة أحد 

األشخاص. 

رفع تنورة أحد 

األشخاص أثناء 

املرور بجوار 

أحدهم.

التحديق يف أحد 

األشخاص بطريقة 

مخيفة أو بشكٍل موحي 

جنسيًّا.

الصفري ألحد 

األشخاص يف 

الشارع. 

التعليق بصوٍت عاٍل 

بشأن مظهر فتاة عند 

مرورها بطريقة تشعرها 

بعدم الراحة. 

صياغات التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت

يتم تقييم األفعال التالية من صفر إىل 3 حسب مدى خطورتها يف اعتقادكم: 

تسجيل مقاطع فيديو ذات طباع 

جنيس ألحد األشخاص واملشاركة 

بها عرب اإلنرتنت بدون إذن من 

صاحبها بشكٍل متعمد. 

طلب أموال من فتاة مقابل 

عدم نرش صور جنسية لها 

عرب اإلنرتنت.

نرش اإلشاعات عرب 

اإلنرتنت عن النشاط 

الجنيس ألحد الصبية.

التعليق عىل صورة 

أحد األشخاص يف لباس 

البحر بطريقة تجعلهم 

يشعرون بعد الراحة. 

املشاركة عرب اإلنرتنت 

بامللف الشخيص ألحد 

الصبية ودعوة اآلخرين 

للتحرش به جنسيًّا. 

اإلفصاح العلني عرب 

اإلنرتنت عن النوع 

االجتامعي ألحد األشخاص 

أو اتجاهاته الجنسية. 

استحداث استطالع للرأي 

عرب اإلنرتنت لتقييم مدى 

جاذبية الفتيات يف الفصل 

الدرايس. 

التعليق بشكل 

جنيس عىل صوركم 

عرب اإلنرتنت. 

التقاط صورة تحت تنورة 

إحدى الفتيات بدون إذن 

منها واملشاركة بالصورة 

عرب اإلنرتنت. 

الطلب املستمر من 

أحد األشخاص إلرسال 

صور أو مقاطع فيديو 

فاضحة.
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هل ترغبون يف معرفة املزيد عن التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت؟

!SAFETEA مارسوا لعبة السالمة الرقمية

الوقت:

20 دقيقة

املواد: 

وصلة إنرتنت للوصول إىل اللعبة.	 

يتم الرشح للمجموعة: أن هذه الجلسة عن التحرش الجنيس وهو شكل من أشكال 

العنف ضد الفتيات والشابات. 

من ابتكار هيئة "بولييس" ]https://pollicy.org/[  وهي مجموعة نسوية من 

علامء البيانات واملبتكرات واألكادمييات مقرها أوغندا، تقوم لعبة السالمة الرقمية 

)Digital SafeTea( عىل قصة ثالث شخصيات: عائشة وجويتيس ودامي. تعيش 

الشخصيات سيناريوهات مختلفة من التحرش الجنيس عرب اإلنرتنت ويكون لديها 

اختيارات عن كيفية االستجابة للتهديد ونصائح عن كيفية التعامل مع تهديدات مشابهة 

يف الحياة الواقعية. ويتم توجيه الالعبني إىل املواقع والتجهيزات والعّدة حيث ميكنهم 

تعلُّم املزيد عن املوضوع املطلوب. 

/https://digitalsafetea.com :ميكن الوصول للعبة هنا
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الجزء الثالث – اتخاذ اإلجراء والتعبري عن الرأي!
يف هذا الجزء، يهدف النشاط 

إىل فهم أشكال العنف 

املختلفة التي تتعرض 

لها النساء والفتيات عرب 

اإلنرتنت، وأثر ذلك عىل 

كيفية مشاركتهن وتحركهن يف 

املساحات االفرتاضية.

الوقت:
20 دقيقة

املواد: 
وصلة إنرتنت للوصول إىل االستطالع املتاح 	 

عربها.

يتم تحديد اثنني من األصدقاء غري املشرتكات أو املشرتكني يف الوحدة اإلرشادية  أ. 

والكشفيّة الخاصة بكم، ومامرسة النشاط من " الجزء األول – ما هو العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي عرب اإلنرتنت؟" قوموا بدعم أصدقائكم للتعرف عىل األشكال 

املختلفة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي عرب اإلنرتنت وكيف ميكنهم حامية 

أنفسهم منه. 

مع الصديقتيـــن االثنتيــــن أو الصديقـــني االثنني، قوموا بزيارة هذا الرابـــط  ب. 

  ]/https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-of-activism[

إلكامل استبيان متاح من خالل اإلنرتنت. نريد معرفة املزيد عن أفكاركم وتجاربكم 

مع العنف ضد النساء والفتيات عرب اإلنرتنت. قوموا بإكامل هذا االستطالع عن العنف 

من خالل اإلنرتنت يف مدرستكم أو محيطكم االجتامعي. 

لجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة )CSW( هي الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية املكرسة خصيًصا لدعم املساواة بني الجنسني 

ومتكني النساء والفتيات. يف كل عام بلجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة، يجتمع كبار املمثلني الحكوميني من جميع أنحاء العامل 

إلعادة تأكيد وتعزيز االلتزام السيايس بتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات وأيًضا حقوق اإلنسان الخاصة بهن. ويتم 

ذلك من خالل موائد وزارية مستديرة أو حوارات تفاعلية عالية املستوى لتبادل الخربات والدروس املستفادة واملامرسات الجيدة. 

يتم يف كل عام تحديد موضوع، ويف عام 2023، سرتكز لجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة عىل "االبتكار والتغيري التقني والتعليم 

يف العرص الرقمي لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات ". ومن خالل بطالتنا للمنارصة العاملية، سنقدم نتائج 

االستطالع يف الجلسة السابعة والستني للجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة وذلك للتأثري عىل ُصنَّع القرار واملنارصة من أجل التغيري 

الستحداث مساحات عرب اإلنرتنت آمنة أكرث للنساء والفتيات.

املوارد الخاصة بالسالمة عرب اإلنرتنت لألطفال والنساء
/https://www.wagggs.org/en/resources/surf-smart-20 2.0 التصفح الذيك

Internet Matters https://www.internetmatters.org/
Culture Reframed https://www.culturereframed.org/

Pollicy https://pollicy.org/about/

امسحوا رمز االستجابة 
الرسيعة للمسح عرب اإلنرتنت.
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الصور والفيديوهات

يرجى التقاط الكثري من الصور واملشاركة بها مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. ال تنسوا 
ذكر الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف كافة مشاركاتكم حتى نستطيع زيادتها!

     
ارشحوا للمشاركات واملشاركني أن هذه الصور سيتم املشاركة بها مع الجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة كإضافة للقصص والرسائل. سنستقبل محتوى من الفتيات من جميع أنحاء العامل كجزء 
من الحملة. أخربوا املشاركات واملشاركني أن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ترغب يف 
املشاركة برسائل الدعم الخاصة بهم للناجيات مع املنظامت األعضاء والجمهور األكرب لزيادة التوعية 

بقضية العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 
     

ما أن تنطلق حملة 16 يوم يف 25 نوفمرب، سنقوم باملشاركة بالصور عرب اإلنرتنت من خالل منصات 
وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

قوموا بالتقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات إلجراءات مجموعاتكم الخاصة بحملة 16 يوم 
وشاركوا بها مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. ميكنكم إرسال الصور والفيديوهات 

إلينا لنستخدمها عرب وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بنا. يجب إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين 
stoptheviolence@wagggs.org :إىل

اإلقرار باملوافقة
يرجى طلب املوافقة قبل املشاركة بالصور معنا. مبشاركتكم الصور معنا، أنتم توافقون عىل أن يتم املشاركة 
بهذه الصور خارجيًّا، من خالل وسائل التواصل االجتامعي وعىل موقعنا اإللكرتوين. تأكدوا من عدم التقاط 

الفتيات الصور لبعضهن اآلخر واملشاركة بها من خالل وسائل التواصل االجتامعي أو أية قنوات أخرى بدون 
ترصيح بذلك. 

يرجى قراءة اإلرشادات الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة الخاصة باملشاركة بالصور التي 

/https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-of-activism تعرض العنف
     

إذا كانت لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع فريق "أوقفوا العنف" بالجمعية العاملية للمرشدات 
   stoptheviolence@wagggs.org :وفتيات الكشافة من خالل الربيد اإللكرتوين
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ميكنكم التواصل معنا 
وإرسال الصور لنا من خالل: 

 https://www.facebook.com/wagggsworld :فيسبوك
@wagggsworld :تويرت

@wagggs_world :انستجرام

استخدموا الوسوم )الهاشتاج( التالية:
#هي_تتصفح_الحرية #16_يوم #أوقفوا_العنف

#SheSurfsFreedom #16Days #StopTheViolence

ملزيد من املعلومات عن حملة 16 يوم من الفّعاليات، يرجى زيارة:
www.wagggs.org/16-days

 
جمعية خريية مسجلة تحت رقم 1159255 )إنجلرتا وويلز(


