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 رسالة التقديم

 المشابهة  )حان الوقت(  s Up’Timeة لرائدة ومبادرا )أنا أيضا(  MeToo# حركة ساهمتألكثر من عام، 

حول التمييز الجنسي والمضايقة والعنف  اغير مسبوق ياا عالمرحوا ثارةوإفي اختراق المواضيع المحظورة 

 .حياتهن المهنيةالعديد من النساء في عاني منهم الذي ت

في المائة فقط من رؤساء الحكومات  5.2بما أن النساء يشكلن . "أنا أيضا" في السياسةالسياسيات النساء وتقول 

قطاع في المائة من البرلمانيين على الصعيد العالمي، فإن السياسة  24في المائة من رؤساء الدول و  6.6و 

في البرلمانات  نساءمشاركة الفعمل في قطاعات أخرى،  . وكما هو الحال في أماكنرجال بكثيرعليه ال هيمني

تحدي في النساء  تواصل. وبينما في تصاعد والمجالس المنتخبة والهيئات الحكومية واألحزاب السياسية

مستمر وعنف معرضات لالعتداءات السياسة، فهن ساهمت في اقصائهن من  التيالتقليدية المعايير الجنسانية 

 .السياسيةت في المؤسسا

كل من الرجال بطبيعة الحال يتعرض جسدي أو جنسي أو نفسي. هو عنف العنف ضد المرأة في السياسة 

 هنيستهدفحيث  قائم على الجنسهو عنف في السياسة  نساءالعنف في السياسة، لكن العنف ضد الالى والنساء 

الجنسي. والعنف الجنسية أو التحرش  مثل التعليقاتهي أعمال قائمة على الجنس العنف مثلة وأبسبب جنسهن 

هو أيضا لنساء في السياسية في السياسة يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان، وبعرقلة مشاركة ا نساءإن العنف ضد ال

 لحقوق السياسية. انتهاك ل

ركزت على الدول أخرى  دراسةو 2016نشرت في عام  اد البرلماني الدوليعالمية لالتح دراسةوجدت 

كشفت الدراستان أن منتشر بكثافة حيث ي السياسة أن العنف ضد المرأة ف 2018نشرت في عام األوروبية 

تعرضن ألفعال عنف نفسي  لواتي ساهمن في االستطالعالالبرلمانيات في المائة من النساء  80أكثر من 

 .تهديدات بالقتل أو االغتصاب أو الضرب أو االختطافك

وسائل التواصل  بكثرة علىات تقع وكشفت الدراسات أيضا أن أعمال العنف النفسي ضد النساء البرلماني

الجنسية والمسيئة للنساء والصور المذلة والمضايقات  ظاتالحلمبالخصوص حيث أصبحت ا االجتماعي

منتشرة. سياسية عبر اإلنترنت  ءعن آراالمعبرة في الحياة العامة و النساء النساء الناشطات ضد ات والتهديد

 تعرضنتمساواة بين الجنسين دفاع عن الالناشطات في الالنساء الشابات والنساء كما الحظت الدراسات أن 

 .بصفة خاصة للهجوم

وذلك  ذكور ينبرلمانيمن قبل وأظهرت الدراسات أيضا أن ربع النساء البرلمانيات تعرضن لتحرش جنسي 

 .أخرىحزبهم السياسي أو من أحزاب  قبل زمالء منسواء من 

 هدف المناقشة اإللكترونية

من أجل تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار وإنهاء جميع أشكال  الكفاح العالمي يشهد

كة في السياسة من خالل حرناشطات نساء شهادات مع تزايد  اغير مسبوق االعنف ضد المرأة اهتمام

#MeToo بالقضاء على جميع العالم على التزامات بلدان  الضوءالجديدة  المستدامةأهداف التنمية .كما سلطت

الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص للقيادة  النساء( وضمان مشاركة 5.2أشكال العنف ضد النساء والفتيات )الهدف 

 . (5.5)الهدف  على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

https://metoomvmt.org/
https://www.timesupnow.com/
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/women-politics-are-also-saying-metoo
http://archive.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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وشركاؤها بإطالق هذه المناقشة اإللكترونية إلى بكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة ش ستقوم

. نرحب باإلسهامات باللغات العربية واإلنجليزية الجتماعيلنشاط ضدّ العنف القائم على النوع اليوًما  16جانب 

. تسعى المناقشة اإللكترونية إلى رفع 2018ديسمبر  21نوفمبر إلى  26من والفرنسية واإلسبانية في الفترة 

في السياسة وتوسيع الحوار حول كيفية  لنساءالوعي حول قضية العنف القائم على النوع االجتماعي ضد ا

 .ت السياسية أكثر أمانًا وأكثر شموال للنساءجعل المساحا

 األسئلة

 وواسع االنتشار؟ موجودلماذا تعتقد أن العنف ضد النساء في السياسة  .1

عنف ال يبلغنهن لحوادث يشير االتحاد البرلماني الدولي إلى أن حوالي نصف النساء اللواتي يتعرضن  .2

ذلك؟ ما الذي  كيف تفسر التحرش الجنسي أقل بكثير.معدل اإلبالغ عن جهاز األمن البرلماني والشرطة. 

 يجب تغييره لضمان اإلبالغ عن جميع الحوادث؟

التصرفات المتحيزة كالعنف النفسي ) يحدث فيهوسائل اإلعالم االجتماعية هي المكان الرئيسي الذي  .3

لسياسة. كيف تفسر والصور المهينة والمضايقات والتخويف والتهديدات( ضد النساء في ا والمسيئة للنساء

  ؟نذلك؟ كيف يمكننا التأكد من أن وسائل اإلعالم االجتماعية هي مساحة آمنة له
العنف ضد المرأة في السياسة يجعل عمل النساء السياسيات صعبًا ويحتمل أن يكون خطيًرا وبالتالي غير  .4

لمشاركة في الحياة السياسية ا تخير تجنبمهني. ما هي الرسالة التي تعطيها للنساء اللواتي  اكخيار اجذاب

 بسبب الخوف أو التهديد بالعنف؟

 المشاركات
 عشر مساهمات من قبل المستخدمين التاليين: ثمانيةتم تقديم 

مم المتحدة للمرأة أوغندا، ألوالقيادة، هيئة امشاركة السياسية امج للبر ة، أخصائيأغريبينر نانديغو .1

 أوغندا

للشباب  ةسابق ةوزير ،لسياحةل ةسابق ةلدى ألمانيا، وزير ةغانا السابق ةسفير، أكوا سينا دانسوا .2

 غانا ،ةسابق برلمانيةوالطفل،  مرأةلشؤون ال ةسابق ةوالرياضة، وزير

مستشارة ، في السياسة شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطاتلدى ، خبيرة الدكتورة أمينة الرشيد .3

 المملكة المتحدةومستشارة إقليمية لألمم المتحدة،  ةسابق ةمساعد ة، أستاذمستقلة
 موريتانياات، ئدالعربيات راالبرلمانيات في شبكة النساء  ة، عضوةسابق برلمانية، بتول عبد الحي .4

 المملكة المتحدةالمناصرة في غليتش،  ة، مديرأبيالن آبا .5
 هندوراسسان بيدرو دي سوال،  رئيسة بلدية، فاطمة مينا .6

 ،(IFESفي المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ) النوع االجتماعيشؤون في ، مستشارة غابرييل باردال .7

 الواليات المتحدة

 هولندا، االجتماعي، مستشارة في شؤون النوع إندرا بيسزوار الدكتورة .8

 كولومبياما بعد الدكتوراه في مدرسة جوزيف كوربيل للدراسات الدولية،  ةباحث، جوليانا ريستريبو .9
 الواليات المتحدة، أخصائية في النوع االجتماعي والتعليم، ة دومبياديقادي .10
 كندامشاريع وأبحاث،  ة، رئيسلوردين دوماس .11

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
http://iknowpolitics.org/en/comment/19472#comment-19472
http://iknowpolitics.org/en/comment/19463#comment-19463
http://iknowpolitics.org/en/comment/19432#comment-19432
http://iknowpolitics.org/ar/comment/19473#comment-19473
http://iknowpolitics.org/en/comment/19466#comment-19466
http://iknowpolitics.org/es/comment/19449#comment-19449
http://iknowpolitics.org/en/comment/19477#comment-19477
http://iknowpolitics.org/en/comment/19460#comment-19460
http://iknowpolitics.org/en/comment/19462#comment-19462
http://iknowpolitics.org/en/users/admin
http://iknowpolitics.org/fr/comment/19434#comment-19434
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 في السياسة شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات ، مستخدمليثا لولو .12
 تونس، أمل مجلس إدارة منظمة ة فيوعضو ة، صيدليمنية غارسى .13

 ليبيامنظمة الحقوق بال قيود، عضوة ، نسرين عامر .14
في جامعة كومبلوتنس بمدريد،  ةفي العلوم السياسية، أستاذ ة، دكتوربالوما رومان ماروجان .15

 إسبانيا
 تنزانيا،  في السياسة شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطاتة مستخدم، سارة مامباال سوا .16

، ، شرق لندنفي نيوهام مجلس محليسابقة ل ة، عضوغليتش منظمة ة، مؤسسسيي أكيووو .17

 المملكة المتحدة

 جمهورية الدومينيكان، فونداموسا ، رئيسة مؤسسة موخيريس سالومي أورينياتمارا سانتانا .18

 ملخص الردود
تبادل لهذه المناقشة اإللكترونية  ساهموا فيالذين نا أتباعموقعنا و مستخدميشكر نأن  نودئنا شركامع 

 .المساهماتجميع الخبرات والممارسات والتوصيات. يرد أدناه موجز ل

 وواسع االنتشار؟ موجودلماذا تعتقد أن العنف ضد النساء في السياسة  .1

المرأة تمثيل خالل القرن الماضي. ومع ذلك فإن  اتقدما غير مسبوق ةالسياسفي المرأة وتمثيل حققت مشاركة 

على كل مستويات صنع القرار السياسي في جميع أنحاء العالم. وما زالت التناصف أقل بكثير من ال يزال 

استبعدت منه ميدان عندما تنضم إلى جسدي الوحتى والتمييز وأعمال العنف النفسي يز المرأة تواجه التح

العنف ضد النساء بصفة خاصة في  الرجال في السياسة العنف لكن دوافع وأثركذلك بنشاط. يواجه ا تاريخي

والتمثيل المشاركة  قلةيساهم في العنف ضد النساء في السياسة مختلفة. يتفق المشاركون على أن السياسة 

 ديمقراطية.والمساواة بين الجنسين والهن عالميا وبالتالي يهدد حقوق لنساءل السياسي

عدم المساواة الهيكلية والتحيز المتأصل نتيجة هو في السياسة العنف فإن  نساءلاومثل جميع أشكال العنف ضد 

التحيز الالواعي والظلم  تبدأ من العنف ضد النساء في السياسةالذي يسببه القمع األبوي المستمر. مظاهر 

العنف . يجادل المشاركون بأن الجسديالعنف و التحرش حتىمضايقة والإلى التمييز الجنسي ووتصل الرمزي 

ً ألنه هو أكثر أشكال العنف ضد النساء في السياسة  ونه مظهراً سافراً من مظاهر كإلى باالضافة تطرفا

من خالل حرمانها منهجياً من حقوقها ومؤسساته ي المجتمع فمرأة الفرعي للوضع فهو يرسخ الالالمساواة 

 من صنع القرار العام.واستبعادها 

أن المعايير المتعلقة بالجنسين ال تزال  الدكتورة إندرا بزيزوار شير، تالهندو إثيوبياتجربتها في باستعانة 

. تتحدى ةية عندما يتعلق األمر بالنساء في القيادالريفمنها جامدة بشكل عام في العديد من المجتمعات وخاصة 

" في مكان تيعتبرن "متطفالالتقليدية حيث النساء اللواتي يتنافسن في مناصب سياسية المعايير االجتماعية 

 .أكثر من الرجال نواستهدافه ن بشراسةهن. لهذا غالبا ما يتم فحصهغير مناسب ل

لحواجز بالحصول على الدعم الالزم. وإدراكا اسة من الصعب بالنسبة للنساء الراغبات في المشاركة في السيا

 متابعةعن  هاتثبيطثنيها والتي تواجهها المرأة في السعي إلى مهنة سياسية، يميل أفراد األسرة واألصدقاء إلى 

في بعض األحيان أفراد األسرة واألصدقاء هم الذين يتسببون في العنف أن  نانداقوأقريبنر تقول هذا المسار. 

 أوغندافي كشفت دراسة حديثة . في االنتخابات النفسي وغيره من أشكال العنف ضد المرشحات والطامحات

http://iknowpolitics.org/fr/comment/19456#comment-19456
http://iknowpolitics.org/fr/comment/19443#comment-19443
http://iknowpolitics.org/ar/comment/19444#comment-19444
http://iknowpolitics.org/es/comment/19455#comment-19455
http://iknowpolitics.org/en/comment/19470#comment-19470
http://iknowpolitics.org/en/comment/19464#comment-19464
http://iknowpolitics.org/es/comment/19431#comment-19431
http://iknowpolitics.org/en/comment/19460#comment-19460
http://iknowpolitics.org/en/comment/19472#comment-19472
http://iknowpolitics.org/en/comment/19472#comment-19472
http://iknowpolitics.org/en/comment/19472#comment-19472
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 التمثيل السياسي المنخفض للمرأة فسرون٪ من المستجيبين ي90أصدرها مكتب اإلحصاءات األوغندي أن 

الزوج قبل الترشح لالنتخابات. النساء اللواتي اخترن تحدي دورهن التقليدي  موافقةإلى حاجتها للحصول على 

 العنيفة واالنتقام. عاندةفي المجتمع واألسرة يعرضن أنفسهن لخطر الم

من دراسة  فاطمة ميناتوفر األحزاب السياسية مساحة أخرى يمكن أن تتعرض فيها المرأة للعنف. تشارك 

النساء في األحزاب السياسية في  تعرض لهعلى العنف الذي تتركز ( NDIالمعهد الديمقراطي الوطني )

جموعة مركزة ومقابالت معّمقة مع أعضاء مو دراسة استقصائيةستند إلى يي ذ، التحقيقكشف الي. وهندوراس

 في اختيارخاصة و يةحزباليحدث في الحياة العامة العنف ضد النساء في السياسة وقادة أحزاب سياسية، أن 

المنتخبة. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من النساء  المناصبداء واجبات آالمرشحين وفي  وترشيح

كثير الالرجال. كبنفس االعتبار بالنسبة للمناصب المرشحة والقيادية ال يتمتعن  هنفي األحزاب فإناشطات كن

  محدودة. كلها استخدامهة وحري نمن النساء محدودات في مشاركتهن ألن استقاللهن المالي ووقته

هو نتيجة للجهود المتنامية لجعل السياسة أكثر نف ضد النساء في السياسة العبأن  جوليانا ريستريبوتجادل 

ً بين الجنسين المزيد من الفرص  معتدينمزيد من النساء إلى السياسة أصبح لدى الالمع دخول  ألن توازنا

  التي يسيطر عليها الذكور تقليديا مجاللتالرتكاب أعمال العنف. إن زيادة حضور النساء ومشاركتهن في ال

يتحولون إلى العنف للحفاظ على الوضع الراهن فالنفوذ الرجال بفقدان بعض  عندالسياسة يخلق إحساسا ك

تي يتحدن األدوار التقليدية من خالل إظهار طموحات واأن النساء اللأيضا تشارك هي وة السلطة. كيلدينامي

ً ما يتعرضن للهجوم من قبل أولئك الذين يرغبون في القيادة ويتطلعن إلى شغل مناصب منتخبات ، غالبا

 "وضعهن في مكانهن".

معتبرة أنه على الرغم رتفاع في ا العنف ضد النساء في السياسةبأن  دعاءاال غابرييل باردلتتحدى فومع ذلك، 

هذا نوع  بالسياسة ال توجد بيانات تشير إلى أنهن اهتمامبداية منذ  عنفا ضد النساء في السياسةود من وج

 الوعي حول هذه المسألة في العقد الماضي. لقد رفعت السياسيات والخبراء واألكاديميين العنف في تزايد

. لفهم هذه العنف أو انتشار تكرارة وبين زيادهذا الوعي  ال ينبغي الخلط بينهي تنادي بأن لكن و حبنجا

تأثير التمثيل  النظر في مدىويجب أن تركز البحوث على للقياس الموحد  يةالظاهرة يجب وضع خطوط أساس

 رد فعل عنيف. لهوإذا كان نساء السياسي المتنامي لل

عنف ال يبلغنهن لحوادث يشير االتحاد البرلماني الدولي إلى أن حوالي نصف النساء اللواتي يتعرضن  .2

ذلك؟ ما الذي  كيف تفسر معدل اإلبالغ عن التحرش الجنسي أقل بكثير.جهاز األمن البرلماني والشرطة. 

 يجب تغييره لضمان اإلبالغ عن جميع الحوادث؟

وهذا يعوق القدرة على فهم المشكلة بشكل كبيرا تحديًا  العنف ضد النساء في السياسةزال اإلبالغ عن يال 

يوافق المشاركون على أن األسباب التي تمنع العديد من النساء من اإلبالغ حلها. اد حلول فعالة لكامل وإيج

واالستغالل خرى األأفعال العنف لألسباب المتعلقة بمشابهة هي  العنف ضد النساء في السياسةعن أفعال 

الخاصة  نفعل على حياتهالجنسي. وهي تشمل العار والشعور بالذنب والخوف من االبتزاز والتهديد ورد ال

لعديد من النساء اللواتي ادعم وفهم قلة إلى جانب  والمفاحصة القريبةوالتخويف  تشويهال والمهنية. إن حمالت

  التقدم بشكوات.  على خريات قدمن ال يشجع األتت

القضية التي حظيت بتغطية إعالمية واسعة والتي تم فيها رفض ادعاءات االعتداء  لوردين دوماستذكر 

ترشيحه للمحكمة  مصادقةأدى إلى  مماالجنسي التي وجهتها د. كريستين بالسي فورد ضد بريت كافانوه، 

http://iknowpolitics.org/es/comment/19449#comment-19449
http://iknowpolitics.org/en/comment/19462#comment-19462
http://iknowpolitics.org/en/comment/19477#comment-19477
http://iknowpolitics.org/fr/comment/19434#comment-19434
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 الواليات المتحدةساء في العليا في الواليات المتحدة. بالنسبة لها، أشاعت هذه القضية وأثارت العديد من الن

تشارك . نمرتكبيمحاكمة الوالنساء  توصيل صوت مدى صعوبةوخارجها عن حوادث اإلبالغ ألنها أظهرت 

مثل هذه يمتنعن عن اإلبالغ عن  موريتانياو ليبياأن النساء في السياسة في  ونسرين عامر بتول عبد الحي

للنساء، فإن  حياة وموتمن الفضائح. في المجتمعات التي يكون فيها الشرف والسمعة مسألة ية الحوادث خش

 .طراوالمخ مغامرةال تبررالمحتملة من اإلبالغ عن أعمال العنف ال ابح رالم

ألن السيدات  بالسياسياتتتضخم عندما يتعلق األمر عن أفعال العنف إن تحديات اإلبالغ  غابرييل باردلتقول 

لضعف التي قد مواقف ابالقوة وتجنب تظاهر إضافية لل اتقد يشعرن بضغوطادة في مناصب القيادة والسي

فإن الضحايا في العديد عالوة على ذلك أن  جوليانا ريستريبوتقول ر مخجلة ومحرجة. وهظتحوادث تنجر عن 

الشرطة واالنتقام المحتمل والعبء المزدوج سيئة من قبل أعوان خوفا من معاملة من البلدان يتفادون اإلبالغ 

 .حدث العنف وهوية المعتديإلثبات 

 جوليانا ريستريبوالرأي القائل بأن آليات اإلبالغ الموجودة ضعيفة وغير فعالة. تشارك يشاطرون المشاركون 

في العنف ضد النساء في السياسة  حولمستنتجة من أبحاثها أمثلة حول كيفية تعطل هذه اآلليات في الممارسة 

 :أمريكا الالتينية

يجب على النساء اإلبالغ عن الحادث إلى قادة األحزاب الذين في حاالت كثيرة هم الذين 

. عندما تبلغ النساء في هذه الحاالت يتم مرتكبينقربين من التم يكونوايمارسون العنف أو 

. في حاالت أخرى، خيانة الحزب وأفرادهبسبب استبعادهن من أشغال الحزب وفرص القيادة 

عبئًا، خاصة بالنسبة للنساء في  العنف ضد النساء في السياسةالغ عن تعتبر إجراءات اإلب

إجراءات بيروقراطية أو قانونية معقدة تستغرق أكثر من حملة تطلب المناطق الريفية. قد 

شكوات النساء  رفض وعدم تصديقاإلبالغ وهو  خوف منانتخابية ... وهناك عنصر آخر ي

تكلفة النشاط السياسي للنساء. تمثل وأنها  واالدعاء بأن مثل هذه الحوادث منتشرة وعادية 

حيث يتصاعد في كثير من األحيان العنف ضد النساء في السياسة يتجاهل هذا السلوك أن 

من خطروالصور المهينة أشكال أاللفظية اإلجراءات البسيطة مثل اإلهانات عادة ما تتبع 

 الجسدي والجنسي. االعتداءلعنف مثل ا

وأن تكون متمحورة الشاكي هوية  اخفاءامكانية تكون فعالة يجب أن تعمل آليات اإلبالغ بسرعة وأن توفر ل

االحتياجات الخاصة للمرأة وأن تمتنع عن الشك في صحة الى أن تنظر  هايجبحول الضحايا ومستقلة. كما 

أجريت على العنف ضد المرأة مرارا وتكرارا أن اإلبالغ الخاطئ نادرا  الشكاوى، حيث أثبتت الدراسات التي

المؤسسات السياسية مثل البرلمانات واألحزاب السياسية على تبني قواعد أخالقية  أكوا دانسواللغاية. تحث 

والتأكد من توقيع جميع األعضاء والموظفين  العنف ضد النساء في السياسةى جميع أفعال تحدد العقوبات عل

في آليات المساءلة ومن ثم  السياسياتز ثقة يتعزستساهم في . هذه التدابير مناصبهمبغض النظر عن 

أن يشجع المزيد ، من شأن هذا آلية تعزيز. في ديناميكية نبعمله نعلى الشعور باألمان أثناء قيامه نتساعدهس

ومع كشف المزيد من القصص، يمكن تحسين آليات اإلبالغ  عنف من النساء على اإلبالغ عن حوادث

 والمساءلة.

التصرفات المتحيزة كالعنف النفسي ) يحدث فيهوسائل اإلعالم االجتماعية هي المكان الرئيسي الذي  .3

هديدات( ضد النساء في السياسة. كيف والصور المهينة والمضايقات والتخويف والت والمسيئة للنساء

  ؟نتفسر ذلك؟ كيف يمكننا التأكد من أن وسائل اإلعالم االجتماعية هي مساحة آمنة له

http://iknowpolitics.org/ar/comment/19473#comment-19473
http://iknowpolitics.org/ar/comment/19444#comment-19444
http://iknowpolitics.org/en/comment/19477#comment-19477
http://iknowpolitics.org/en/comment/19462#comment-19462
http://iknowpolitics.org/en/comment/19462#comment-19462
http://iknowpolitics.org/en/comment/19463#comment-19463
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 همنتشرة على وسائل التواصل االجتماعي. إن الوعي بتأثير ضد النساء في السياسةالنفسي العنف أعمال 

مؤسسات صحة الجودة والسلبي على قدرة المرأة في السياسة على القيام بواجباتها بحرية وأمان، وبالتالي على 

أغيريبينر ها تشارك أوغندابرلمانية في ل. يتضح ذلك من خالل حالة حديثة للغاية الديمقراطية، منخفض

تحرش جنسي على وسائل التواصل االجتماعي وذهبت إلى المحكمة حادثة عن للشرطة أبلغت والتي  ناندهيغو

ائم عبر األنترنت. جرالمعاقب على ال 2011استخدام الكمبيوتر لعام  قانون إساءةللدفاع عن قضيتها باستخدام 

 .عاديايعتبرونه ن حدث إبالغ عبسبب السياسيين والجمهور من قبل بشدة فتم انتقدها 

االجتماعي ميزات فريدة تجعلها مناسبة إليقاع العنف النفسي ضد النساء في  التواصلتقدم منصات وسائل 

مما الوصول المباشر إلى السياسيين وسرعة تبادل المعلومات تمكن وسائل التواصل االجتماعي السياسة. 

يمثلون سيوف ذات حدين تمكن جميع أنواع وفي نفس الوقت ديمقراطيات أقوى وأكثر شفافية،  بناءهم في ايس

 العنف.آثار م تضخي مما يساهم فيخطاب الكراهية من الظهور واالنتشار بشكل ال يمكن السيطرة عليه 

وسائل التواصل االجتماعي من درجة كبيرة من اإلفالت القانوني  علىالعنف يستفيد مرتكبي وعالوة على ذلك 

تصعب وتعقد  التواصل االجتماعيوسائل الموفرة على  المراسلة الخاصة والمجهوليةواألخالقي من العقاب. 

برلمانية في  قصة بتول عبد الحيشارك تل المثال، على سبيحاكمة وتشجع المرتكبين على مواصلة العنف. مال

ألن على وذلك أدينت بتهمة التشهير ضد صاحب متجر اتهمته علناً بالتحرش الجنسي بها على فيسبوك  النمسا

للدفاع عن . صياخش ارسلهمهو الذي الرغم من أن الرسائل جاءت من حسابه الشخصي، لم تستطع إثبات أنه 

على  ةالشخصيصفحته الكمبيوتر الخاص و هجهاز بالوصول إلى زبنائهيتمتع  جادل صاحب المحل بأننفسه 

التي تلقتها جاءت رسائل ألن الالجنسي العام ته على أساس التحرش مقاضاليس كان ممكنا للنائبة . فيسبوكال

 . نشرت مالحظاته على صفحتهاللدفاع عن نفسها في مراسالت خاصة وبالتالي 

قيف وفي نفس الوقت تحرية التعبير و تشجيعجتماعي اال تواصلشركات وسائل العلى المشرعين و يصعب

الهجمات قلص أن تالصنصرة المستخدمين وشكوات و النقاشاتاإلشراف على كحلول خطاب الكراهية. يمكن ل

بأن خصوصيات  غابرييل باردال. تجادل عندما يفوت األوانولكن غالبًا ما يتم استخدامها بعد حدوث الضرر و

والمثلية  دعارةمثل االتهامات بالتسهل ما يسمى بالهجمات "القائمة على األخالق" جتماعي اال تواصلالوسائل 

الصور ومقاطع الفيديو. تشكل اإلهانات انتشار من خالل وذلك  مة األمومةفي القيام بمهفشل الالجنسية و

هذه الهجمات تكاليف . تحمل مثل القيادات النسائيةة تهديًدا لسالمجنسي ذات الطابع الالمهينة المغيرة والصور و

 ا للرجاليً أخالقسلوكا أكبر للنساء مقارنة بزمالئهن الذكور بسبب المعايير المزدوجة السائدة حول ما يشكل 

 النساء األخريات من التفكير في دور في السياسة.بعد . هذه الظاهرة يمكن أن توللنساء في السياسة

أكبر عن سلوك مستخدميها العنيف االجتماعي إلى تحمل مسؤولية  تواصليقترح المشاركون دفع شركات ال

كشف الأدوات لتطوير  في إنشائها. ويمكن القيام بذلك عن طريق همواواستثمار المزيد في حل المشكلة التي سا

وتسمية الفاعلين يتبعها حذف منهجي في جميع اللغات واللهجات مهينة والعنيفة لللمالحظات ا وتوماتيكياأل

أو مالحظة  اخاص ايمكن للمستخدمين الذين ينشرون محتوى يحض على الكراهية أن يكون لهم رمزوتكذيبهم. 

 المستخدمينصفحات هؤالء ، قد يتم إلغاء من نفس الطابع حوادثتكرار . بعد ةالشخصي صفحتهم ترفق

، سواء مكافأة لإلبالغ عن محتوى يحض على الكراهيةالمبلغون تلقى ، يمكن أن يباالضافة الى ذلك. كمعاقبة

 ج خاص.وأو رصيد شكر بسيط لشراء مساحة إعالنية أو منتتقدير كان ذلك مجرد مالحظة 

http://iknowpolitics.org/en/comment/19472#comment-19472
http://iknowpolitics.org/en/comment/19472#comment-19472
https://ulii.org/ug/legislation/act/2015/2-6#https://ulii.org/ug/legislation/act/2015/2-6
https://ulii.org/ug/legislation/act/2015/2-6#https://ulii.org/ug/legislation/act/2015/2-6
http://iknowpolitics.org/ar/comment/19473#comment-19473
https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/10/13/metoo-setback-austrian-politician-guilty-libel-sex-abuse-claim/1630364002/
http://iknowpolitics.org/en/comment/19477#comment-19477


8 
 

إساءة استخدام اإلنترنت ومبادرتها لمساعدة النساء األخريات على تجنب آثار خبرتها في  سيي أكيوووتشارك 

أة سوداء شابة كانت امرحيث  7201في البرلمان األوروبي في عام  خطابهافيديو ل اثر ظهورنفس التجربة. 

منظمة غير  ،"غليتش". ثم أسست "ةمريع بصفة"لإلساءة والمضايقة عبر اإلنترنت تعرضت ، في السياسة

العنف ضد  ، بما في ذلكوالعنف ضد النساءهانات اإللتنتهي عبر اإلنترنت  المملكة المتحدةمقرها  حكومية

 تريد، جهازعطل مؤقت في اليعني باللغة األنقليزية ، وهو "غليتش"من خالل اختيار اسم اسة. النساء في السي

والعنف انتشار االعتداء وصف وضر وقت الحاللنظر إلى الوراء الامكانية لجيل المستقبل اتوفير  ةالمؤسس

 أنه "خلل" بسيط في التاريخ.كعلى اإلنترنت على أساس الجنس 

وذلك من مساحة آمنة للسياسيات  االجتماعيتواصل جعل اإلنترنت ووسائل الالى  غليتشاستراتيجية تهدف 

تقديم ورش عمل تقنية لتمكين النساء ومساعدتهن على التعامل مع  ، يتمثالث جبهات. أوالخالل العمل على 

وتمكينهم رقمية للشباب للمساعدة في تثقيف الجيل القادم مواطنة بيئة اإلنترنت المعادية وكذلك ورش عمل 

من خالل الدعوة. " شطاالن شاهد، يتم تشجيع ثقافة "الممواطنين جيدين على اإلنترنت. وثانيا كونواعلى أن ي

الحكومات بجمع األموال من شركات التكنولوجيا التي تطالب  "ة للتكنولوجياضريب"، تم إطالق حملة اثالثً 

هذه األموال لرفع الوعي العام حول اإلساءة عبر الهدف هو استخدام لمكافحة إساءة استخدام اإلنترنت. 

ئل بأمان على وساحتى يتمكن عدد أكبر من النساء من التعبير العنف ضد النساء في السياسة اإلنترنت و

 .االجتماعيتواصل ال

العنف ضد النساء في السياسة تأثير في لنظر ادر بدراسة لقراطي الوطني بالديمأن المعهد  سيي أكيوووتشارك 

تويتر بين الطالب  التغريدات والحوارات علىاتهن وذلك من خالل تحليل وطموحتهن في السياسة مشاركعلى 

لتحسين توجيه جهود الدعوة لتشجيع اإلصالح . وسيتم استخدام النتائج القادمة كولومبياو كينياو إندونيسيافي 

لتمكين النساء من وفي األطر القانونية الوطنية والدولية  االجتماعيتواصل في سياسات شركات وسائل ال

 في المناقشات عبر اإلنترنت دون الخوف من العنف.المساهمة 

يكون خطيًرا وبالتالي  العنف ضد المرأة في السياسة يجعل عمل النساء السياسيات صعبًا ويحتمل أن .4

المشاركة في الحياة  تخير تجنبمهني. ما هي الرسالة التي تعطيها للنساء اللواتي  اكخيار اغير جذاب

 السياسية بسبب الخوف أو التهديد بالعنف؟

ًدا ألنهن يشكلن تهديخارجه اإلنترنت أو  لىسواء كان ذلك عاصال وومت شديداتواجه النساء في السياسة عنفًا 

 "الرهانات عالية جداً في السياسة أن غابرييل باردال. تقول منذ األبدخطيًرا لالمتيازات التي يتمتع بها الرجال 

، ليس أمام المرأة من خيار سوى السلطة تُتخذ وال تُعطى أبداً ما أن . وبلسلطةا تجارة/أعمالألن السياسة هي 

مقاومة محاوالت  من خاللفي المساواة مع الرجل وجودها في السياسة والمطالبة بحقها فرض مواصلة 

 .ةالمتواصل التخويف واالستبعاد

في مكافحة العنف.  نلمساعدتهيتفق المشاركون على أنه من المهم بالنسبة للنساء كمجموعة بناء شبكات داعمة 

الحزبية النسائية مثاالً جيداً لشبكة على المستوى الوطني أو اللجان المؤتمرات أن  أجريبارينر ناندهيغوقول ت

المعرفة شبكة  أكوا دانسوا ذكرتكما . بغض النظر عن االنتماء الحزبي الدعم تتلقىحيث يمكن للبرلمانيات أن 

باعتبارها شبكة عالمية فعالة على اإلنترنت تسهل تبادل خبرات النساء  في السياسة الدولية للنساء الناشطات

السياسية. االنتخابة ناصب ، للترشح للم، وخاصة الشاباتفي السياسة وتثقيف وتشجيع وتمكين المزيد من النساء

القضاء و العنف ضد النساء في السياسةة لمكافح واألقوى األول الحلوجود المزيد من النساء في السياسة هو 

http://iknowpolitics.org/en/comment/19464#comment-19464
https://youtu.be/9HH7XhludDs
https://fixtheglitch.org/
http://iknowpolitics.org/en/comment/19464#comment-19464
http://iknowpolitics.org/en/comment/19477#comment-19477
http://iknowpolitics.org/en/comment/19472#comment-19472
http://iknowpolitics.org/en/comment/19463#comment-19463
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لمزيد من القوانين والممارسات لأكبر فرص ، هناك برلمانياتمزيد من الال؛ ومع وجود على العنف تماما

 من العنف.خالية  مجتمعات أكثر عدالً بالتالي لبناء ، والمراعية لالعتبارات الجنسانية

 

 


