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نت ي فضاءات اإلنتر
 
ي ونوع الجنس ف  فهم العنف االنتخاب 

ي 
 
 ما تتعرض النساء للمضايقة والعنف عندما يقررن ممارسة حقوقهن المدنية ف

ً
ا والسياسية. خلقت  جميع أنحاء العالم، كثتر

ي االنتخابات )ICTsتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت )
 
ي ذلك العنف الذي VAWIE( وسائل جديدة للعنف ضد المرأة ف

 
(، بما ف

يحدث عىل وسائل التواصل االجتماعي والرسائل الخاصة. تتفاقم هذه األشكال من العنف بسبب عدم كشف الهوية والحجم الذي 

نت. توفره المنصات اإلع   المية عت  اإلنتر

ي االنتخابات )
 
ي الحياة السياسية من VAWIEان العنف ضد المرأة ف

 
ا ف

ً
ي ينخرطن علن

نت هي وسيلة إلسكات النساء الالب  ( عت  االنتر

ي 
 
 ف
ً
ي يتعرض لها الرجال النشطاء سياسيا

نت التر هيب. يختلف هذا العنف عن العنف والمضايقات عت  اإلنتر ما  خالل الخوف والعار والتر

ه المضاعف وتكراره وشكله ومحتواه.   يخص مقصده االساسي وتأثتر

 

ي االنتخاباتم
 
 ؟)VAWIE (ا هو العنف ضد المرأة ف

ي العديد من البلدان، وكذلك العنف القائم بسبب الجنس 
يعد العنف السياسي أثناء االنتخابات والعمليات الديمقراطية أمًرا شائًعا ف 

)GBV( نت . يتواجد العنف ضد المر ي االنتخابات عت  االنتر
ق طرق العنف السياسي والعنف القائم بسبب الجنس  VAWIEأة ف  عىل مفتر

)GBV( ي الحياة العامة أو السياسية عىل وجه التحديد ألنهن نساء وغالًبا بطرق مبنية عىل
ي يشاركن ف 

، حيث يستهدف النساء الالب 

ي عىل أنهما مفاهيم محايدة جنسيا. ومع ذلك، فإن هذه قريبالجنس بشكل محدد. حتر وقت  ، كان ُينظر إىل العنف السياسي واالنتخاب 

ي دوافعها وأشكالها وآثارها. تحدد معايتر 
ي الواقع، شديدة التميتر  بير  الجنسير  ف 

كيف ولماذا تتعرض   الجنسنوع األشكال من العنف، ف 

، وكذلك أنواع األعمال  ي ي يتم تنفيذها للحد من مشاركتهن أو التأثتر عليه. النساء للعنف االنتخاب 
يمكن استخدام هذا العنف عىل  1التر

ي قمع أو ردع أو  الجنسوجه التحديد لدعم معايتر نوع 
ي المجتمع وقد يكون الدافع وراء ذلك هو الرغبة ف 

أو األدوار التقليدية للمرأة ف 

ينتهك الحقوق السياسية للمرأة عىل أساس هويتها الجنسية، مما يهدد نزاهة  هذا  2السيطرة أو اإلكراه عىل الحقوق السياسية للضحايا. 

ي االنتخابات )
ي اختالالت VAWIEالعملية االنتخابية. مثل كل أشكال العنف القائم بسبب الجنس، فإن العنف ضد المرأة ف 

( متجذر ف 

ي جميع أنحاء العالم. 
ي تحدد وضع المرأة ف 

ي االنتخابات ) 3القوة واألعراف االجتماعية التر
( VAWIEلهذا السبب، يعد العنف ضد المرأة ف 

اع، واألمن.  بسببموضوًعا مهًما للباحثير  والممارسير  الذين يعملون من منظور العنف القائم     الجنس، ومن منظور االنتخابات، والت  

ي السياسة )
ا للحقوق المدنية و VAWPيعد العنف ضد المرأة ف 

ً
ي االنتخابات انتهاك

يؤثر العنف ضد والسياسية وحقوق اإلنسان. ( وف 

ي االنتخابات )
ي المشاركة كناخبات ومرشحات ومسؤولير  عن االنتخابات VAWIEالمرأة ف 

ي والسياسي للمرأة ف 
( عىل الحق المدب 

ي  هة والشاملة. من إدراكه  خالل  إلمكانية حدوثهوناشطات وقادة األحزاب السياسية. فهو يقوض العمليات الديمقراطية الحرة والت  

نت االتصال ي ذلك  باإلنتر
ي السياسة )بما ف 

أو عدمه، يؤكد مكتب األمم المتحدة للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان أن العنف ضد المرأة ف 

ي االنتخابات( "يتكون من أي عمل من أعمال العنف القائم بسبب الجنس، أو التهديد بمثل هذه األعمال، ينتج عنه أو يحتمل أن ينتج 
ف 

ي السياسة ألنها امرأة أو يؤثر عىل النساء بشكل غتر متناسب". 
ر أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية وموجه ضد امرأة ف   4عنه ض 

 

 

                                                           
ي االنتخابات" )واشنطن العاصمة:   1

 
كارولير  هوبارد وكلتر ديسوي، "التصويت دون عنف: دليل المواطن المراقب للتصدي للعنف ضد المرأة ف

ي ، 
 . ww.ndi.org/sites/default/files/Votes_Without_Violence_Manual.pdfhttps://w( ، 2016المعهد الديمقراطي الوطت 

اير/ شباط  26غابرييل س. باردال ، "العنف والسياسة ونوع الجنس"، موسوعة أبحاث أكسفورد للسياسة،  2 ، 2018فت 
10.1093/acrefore/9780190228637.013.208/https://doi.org . 

ي االنتخابات" )واشنطن العاصمة:   3
 
كارولير  هوبارد وكلتر ديسوي، "التصويت دون عنف: دليل المواطن المراقب للتصدي للعنف ضد المرأة ف

ي ، 
 . https://www.ndi.org/sites/default/files/VVVotes_Without_Violence_Manual.pdfVV( ، 2016المعهد الديمقراطي الوطت 

ي ال 4
 
ي بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه بشأن العنف ضد المرأة ف

 6سياسة" )الجمعية العامة لألمم المتحدة ، "تقرير المقرر الخاص المعت 
 . https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/301( ، 2018أغسطس / آب 

https://www.ndi.org/sites/default/files/Votes_Without_Violence_Manual.pdf
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.208
https://www.ndi.org/sites/default/files/Votes_Without_Violence_Manual.pdf
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/301


نت: ل ي االنتخابات عبر اإلنبر
 
اة تحليل وسائل التواصل االجتأدعنف ضد المرأة ف  

 

ي السياسةتأمل هذا
 
 : العنف السياسي مقابل العنف ضد المرأة ف

نت. تؤثر هذه االختيارات لدى مختلف الباحثير  والممارسير  نظريات وأولويات وأطر مختلفة عند دراسة العنف ضد المر  أة عت  اإلنتر

ي النهاية، القرار يعود لكل مستخدم لهذا الدليل. إن مربعات النص "تأمل هذا" 
اتيجيات التدخل. ف  المفاهيمية عىل نتائج البحوث واستر

 تتفحص بعض هذه المنظورات. 

هناك إجماع  العنف السياسي ظاهرة معممة يمكن أن تؤثر عىل الرجال والنساء عىل حد سواء، بغض النظر عن بلدهم أو مكانتهم.  إن

، واألعراف االجتماعية  كيب االجتماعي بير  الجنسير  ي التر
 
ي عدم المساواة ف

 
ب بجذورها ف عالمي عىل أن كل أشكال العنف ضد المرأة تض 

ا  5. الثقافية، وعدم التمكير  
ً
ي العملية السياسية، فهو يمثل انتهاك

 
نظًرا ألن هذا النوع من العنف يهدف إىل ردع النساء عن المشاركة ف

ا أ ً ا خطتر
ً
مام لحقوق المرأة اإلنسانية والمدنية والسياسية. وألن هدفه هو استبعاد المشاركة المتساوية والفعالة للمرأة، فإنه يشكل عائق

قوض الديمقراطية. عىل عكس العنف السياسي الذي يتعرض له كل من النساء والرجال، فإن العنف ضد المساواة بير  الجنسير  وي

ي عىل 
ي شكله، ومبت 

 
ي عىل الجنس ف

 هو قضية مختلفة ومحددة ألنه يستهدف النساء ألنهن نساء، فهو مبت 
ً
النساء الناشطات سياسيا

ه.  ي تأثتر
 
ي بالعنف ضد المرأة )يتماسى هذا التعريف مع المقرر الخاص  6الجنس ف

ي تقريرها إىل SRVAWلألمم المتحدة المعت 
 
( كما ورد ف

ي أكتوبر 
 
 :  20187الجمعية العامة لألمم المتحدة ف

ي السياسة. غتر أن أعمال العنف ضد المرأة هذه تستهدفها بسبب  
يمكن للرجال والنساء عىل حد سواء التعرض للعنف ف 

 قائمة عىل نوع 
ً
الجنس، مثل التهديدات الجنسية أو التحرش الجنسي والعنف. وهدفها هو تثبيط النساء جنسها وتتخذ أشكاال

عن ممارسة النشاط السياسي وممارسة حقوقهن اإلنسانية والتأثتر عىل المشاركة السياسية للنساء كأفراد أو جماعات أو 

 تقييدها أو منعها. 

ي االنتخابات وما بعدها، 
ي ذلك ف 

من أي عمل عنف قائم عىل نوع الجنس، أو تهديد بمثل هذه  يتكون هذا العنف، بما ف 

ي السياسة ألنها 
ر أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية وموجه ضد امرأة ف  األفعال، ينتج عنه أو يحتمل أن يؤدي إىل ض 

 امرأة، أو تؤثر عىل النساء بشكل غتر متناسب. 

  قرر العديد من الممارسير  والباحثير  األكاديميير  اتباع
ً
كتر  عىل العنف ضد النساء الناشطات سياسيا

هذا النهج وبناء منهجيتهم عىل التر

 من اعتبارها جانًبا من مظاهر العنف السياسي األكتر عمومية. 
ً
  كظاهرة فريدة، بدال

 

 

 

 

 

                                                           
, 20"إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد المرأة" )الجمعية العامة لألمم المتحدة ،  5 ( ، 1993ديسمت 

https://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm.htmhttps://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.
 .cost-the-https://www.ndi.org/not "ي االنتخابات: إطار للتقييم والمراقبة واالستجابة

 
ود ، "العنف ضد المرأة ف ا كامتر . ; جيسيكا هوبر ولتر 

 . https://www.ifes.org/sites/default/files/vawie_framework.pdf(, 2016)المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية ، سبتمت  
ي االنتخابات" )واشنطن العاصمة:   6

 
كارولير  هوبارد وكلتر ديسوي، "التصويت دون عنف: دليل المواطن المراقب للتصدي للعنف ضد المرأة ف

، المعهد الدي ي
.;  https://www.ndi.org/sites/default/files/Votes_Without_Violence_Manual.pdf(، 2016مقراطي الوطت 

Gabrielle Bardall, Elin Bjarnegard, and Jennifer Piscopo, “Gender and Political Violence: Motives, Forms, and 
)2017,” (Impacts ,http://mlkrook.org/pdf/Bardall.pptx . 
ي السياسة" )الجمعية ا 7

 
ي بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه بشأن العنف ضد المرأة ف

 6لعامة لألمم المتحدة ، "تقرير المقرر الخاص المعت 
 . https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/301( ، 2018أغسطس / آب 

 

https://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
https://www.ndi.org/not-the-cost
https://www.ifes.org/sites/default/files/vawie_framework.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Votes_Without_Violence_Manual.pdf
http://mlkrook.org/pdf/Bardall.pptx
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/301
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ي عىل نوع 
ي مبت  ي ذلك األنواع والضحايا والجناة والمواقع؛  الجنسإن العنف االنتخاب 

 
ي الجدول وت 8بطرق متعددة، بما ف

 
رد هذه الفروق ف

اضات والصور النمطية ل ، فإن االفتر
ً
وري لفهم البعد الجنسي لهذا العنف. تاريخيا ي ض  ها أدناه. إن إدراك األبعاد العديدة للعنف االنتخاب 

ي  ي معظمها من تجارب الذكور )أي عىل أنها فهم محدود للعنف االنتخاب 
 
 ممثىلي األحأنها ف

زاب أعمال عنف جسدي عامة بير 

 المتنافسة(. 

ي المساحات الخاصة، داخل  الجنسنوع يدرك الفهم القائم عىل 
 
ي ذلك ف

 
ي العديد من المساحات )بما ف

 
ي يحدث ف أن العنف االنتخاب 

لية وعىل  نتالعالقات المت   ي أغلب األحيان( ويدرك هذا التفستر القائم عىل  - اإلنتر
 
ا بأن  الجنسنوع حيث تتعرض النساء له ف

ً
أيض

ي ذلك الجناة غتر التقليديير  )مثل أفراد األرسة( والضحايا العد
 
الجهات  خارجيد من الجهات الفاعلة المختلفة قد تكون متورطة، بما ف

ا  الفاعلة الحزبية
ً
(. كما يضيف هذا التصنيف المفصل عدسة جنسية لعنف االنتخابات، فإنه يربط أيض )وخاصة الصحفيير  والناخبير 

ي عىل النوع االجتماعي 
ي والتعاريف الدولية للعنف المبت   GBV( .9(بير  العنف االنتخاب 

ي االنتخابات )
 
ا للعنف ضد المرأة ف

ً
، تشكل هذه تصنيف نت. ( خالل االتصاVAWIEبشكل كىلي  ل أو عدم االتصال باإلنتر

 

                                                           
ي بالموقع. ومع ذلك، ال تهتم هذه المنهجية إال بالعنف 8 .  يتمتر  العنف االنتخاب  ي / الرقمي

وب  ي الفضاء اإللكتر
 
ي الذي يحدث ف  االنتخاب 

9  . مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، "العنف ضد المرأة"، األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: مكتب المفوض السامي
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/Pages/VaW.aspx . 

 

 

 العام
 الخاص
ىلي 
 مت  

ي 
اض   افتر

 
 البدنية

    األذى الجسدي والجنسي 
ي 
 غتر بدب 

نفسي واقتصادي-اجتماعي   

 

 مؤسسية
 سياسية غتر تابعة للدولة

  اجتماعي 

 سياسية
 مؤسسية
افية  احتر
 خاصة

 
 األهداف

 

 مرتكبو الجريمة

 المواقع 

 

 االشكال

  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/Pages/VaW.aspx


نت: ل ي االنتخابات عبر اإلنبر
 
اة تحليل وسائل التواصل االجتأدعنف ضد المرأة ف  

 

ي االنتخابات )
. VAWIEإن العنف ضد المرأة ف  ي

اض  ي الفضاء االفتر
ي ألنه يحدث ف 

نت هو شكل من أشكال العنف غتر البدب   ( عىل اإلنتر

نت آثار ي فضاءات اإلنتر
هيب الذي يحدث ف  ا ويمكن أن يكون للخوف الشديد والتر

ً
 اومع ذلك، فإن التهديدات الجسدية شائعة جد

ي ذلك عىل الصحة البدنية والعقلية والموارد الضحية. 
  مادية ملموسة للغاية بما ف 

ي االنتخابات )
، النفسي VAWIEأحد مفاهيم العنف ضد المرأة ف  نت يعكس أربعة أشكال للعنف: األذى الجسدي، الجنسي  ( عىل اإلنتر

، واالقتصادي(. عىل سبيل المثال، فإن منشور انستغرام  ( يهدد المرشح باالغتصاب والموت سيكون حالة من Instagram)واالجتماعي

ي تهاجم بشكل ضار ذكاء شخص ما أو أخالقه أو نزاهته أو صورته الجسدية 
نت التر . تمثل الرسائل عت  اإلنتر ي والجنسي

هيب البدب  التر

ي االنتخابا
 اجتماعية ونفسية للعنف ضد المرأة ف 

ً
(. وبالمثل، تهدد العديد من VAWIEت )لفضح شخص أو تخويفه أو إهانته، أشكاًل

، أو يرفض من  ي
اح أن ينبذ الضحية من قبل مجتمعهم الديت  الرسائل بتمزيق النسيج االجتماعي لحياة الضحية، عىل سبيل المثال باقتر

ز مصطلح "اجتماعي   من مجتمعهم )وبالتاىلي يت 
"(. يوجد أيضا عنف اقتص -قبل أرسهم، أو ُيطلق أو حتر ُينف  نت، نفسي ادي عت  اإلنتر

 من 
ً
نت( بدال ي الوصول إىل الحسابات المضفية عت  اإلنتر

نت )مثل التحكم ف  ي األماكن الخاصة عت  اإلنتر
إال أنه يحدث بشكل عام ف 

 .        وسائل التواصل االجتماعي

نت. يمكن أن ي  باإلضافة إىل هذه األمثلة، هناك العديد من أشكال العنف الخاصة بفضاءات اإلنتر
ً
صبح أي من أشكال العنف هذه أشكاًل

ي االنتخابات )
( عندما تعرقل مشاركة المرأة االنتخابية عن طريق اإلكراه أو الحد من الممارسة VAWIEمن أشكال العنف ضد المرأة ف 

 ومفاهيم مهمة مصطلحات

ي االنتخابات )
 
نت هو مصطلح جامع يعبر عن مجموعة واسعة من الخطابات VAWIEإن العنف ضد المرأة ف ( عىل اإلنبر

نت أو تكنولوجيا الهاتف المحمول عىل مدى من كثافة  ي تنتشر عىل شبكة اإلنبر
المسيئة والمضايقة والمهينة والعنيفة التر

. التداول، من اإلهانات الجنسية إىل التهديدات ال ي
 
ة باألذى البدن  مباشر

ي االنتخابات )
 
نت؟VAWIEما هو العنف ضد المرأة ف  ( عىل اإلنتر

__________________________________________________________________________________ 

ي االنتخابات )
 
نت بشكل متكرر بواحد أو أكبر من اإلجراءVAWIEيرتبط العنف ضد المرأة ف  ات التالية: ( عىل اإلنبر

تشويه سمعة أو إهانة أو إثارة الكراهية ضد مجموعة أو فئة من األشخاص بناًء عىل سمة محمية مثل الميل  خطاب الكراهية
 . الجنسي للهدف أو الجنس أو الدين أو اإلعاقة أو اللون أو بلد المنشأ

ها ب هو التضليل ي يتم إنشاؤها أو نشى
. قد تكون نية المعلومات الخاطئة أو المضللة التر ي

ر أو لفائدة الجاب  ي الض 
 
قصد التسبب ف

ر موجهة نحو األفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو العمليات ي الض 
 
 التسبب ف

، غالًبا عن طريق نقل  صحيحةهي معلومات  استغالل المعلومات ي
ر أو االستفادة من الجاب  ي ض 

يتم مشاركتها بقصد التسبب ف 
 المعلومات الخاصة إىل المجال العام. 

ي بعض  معلومات خاطئة
ر أو إدراك أنها غتر صحيحة. ف  ي ض 

هي معلومات خاطئة أو مضللة يتم مشاركتها دون قصد التسبب ف 
دامة انتشار المعلومات المضللة عن طريق مشاركة المحتوى الذي يعتقدون أنه دقيق بير  الحاالت، قد تؤدي الجهات الفاعلة إىل إ

  (CEPPS/IFES 2019شبكاتهم. )

نت نت أو تشجيع أو إثارة أو تحريض عىل الكراهية. ) الكراهية عىل اإلنبر عّرف بأنها أي تعبتر عت  اإلنتر
ُ
 Barker and Juraszت

2018) 

ي هذا المجال ال تزال قيد التطوير وليست أحادية المعت  )من المهم اإلشارة إىل أن ال
(. OHCHR / SRVAW A / HRC / 38/47مصطلحات ف 

" و ICTتشمل المصطلحات المستخدمة بشكل متكرر "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" )أو  نت" و "العنف الرقمي ( و "العنف عت  اإلنتر
ي "العنف 

وب   منهجاإللكتر
ً
ي االنتخابات )SRVAW(  خاص بشأن العنف ضد النساءالمقرر ال ". عاكسا

، يستخدم هذا المورد العنف ضد النساء ف 
(VAWIE ونية عىل أنها موقع للعنف وكأداة تسهيل نظر إىل الفضاءات الرقمية أو اإللكتر  شامل وسهل االستخدام. قد يُ

ُ
ا نت تعبتر ( عت  االنتر

 للعنف. 
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ي 
 
ي إطار العنف ضد المرأة ف

 
االنتخابات الحرة للحقوق المدنية والسياسية أو تقييدها أو إنهاؤها. تصنف أشكال العنف هذه ف

(VAWIE :  (عىل النحو التاىلي

ي االنتخابات )
 

نتVAWIEأشكال العنف ضد المرأة ف  ( عبر االنبر

ي  البدنية الفئات
 غبر بدن 

 اقتصادي نفسي -اجتماعي  الجنسي  أذى جسدي

التهديدات عبر 

نت  اإلنبر

 المتعلقة بـ: 

 القتل / محاولة القتل ●

االعتداء الجسدي  ●

 واإلصابة

ب ●  الض 

 التشويه ●

 الجرح ●

ي  ●
 
وع ف االغتصاب/الشى

 االغتصاب

 االعتداء الجنسي  ●

يك الحميم  ● اعتداء الشى

 الجنسي 

●  

 التخويف ●

تهديدات للضحية أو عائلة  ●

 الضحية

ي والتشهتر  ●
 التحرش اللفظ 

الحرمان / التهديد المستمر  ●

 بحرمان الموارد / الخدمات

●  

المراقبة والسيطرة غتر القانونية  ●

عىل استخدام األموال وتوزيعها 

والوصول إىل الخدمات )الرعاية 

 الصحية والتوظيف وما إىل ذلك(

مصطلحات 

خاصة 

بالفضاء 

ي 
 
ون  اإللكبر

ي الحياة  IRLهجمات  •
 
)"ف

 الحقيقية"(

 10وارئ الكاذبطلب الط •

 االتجار •

نت  • المالحقة عت  اإلنتر

 11والمالحقة بالوكالة

 

• ، ي
وب  أو  االستغالل اإللكتر

ي أو 
التصوير بدون تراض 

تشيب صور التعري أو 

 12الصور الحميمة األخرى 

إنشاء مادة إباحية عميقة  •

 مزيفة. 

 صور جنسية معدلة.  •

اءات وتحرش عىل أساس  • افتر

 الجنسنوع 

 فيديو اغتصاب •

ء الجنسي  • ي  التشتر

 التجسس والمراقبة الجنسية •

جنسية / -الرسائل النص •

 الرسائل الجنسية المسيئة

 التعييب •

المواد اإلباحية غتر المرغوب  •

 فيها

اس •  االستدراج و االفتر

 

 التحرش عت  المنصات •

 13استخدام االسم السابق •

 القذف •

 14نشى الوثائق الخاصة •

 اتهامات كاذبة بالتجديف •

 15ءةاالسا  •

 قنبلة جوجل •

 خطاب الكراهية •

هجمات الغوغاء / الغوغاء  •

ي 
وب   االلكتر

 الضحايااالنتقام من أنصار  •

 17الحزن استثارةو  16الصدمة •

نت •  التهديدات عىل اإلنتر

ي  •
وب   التنمر اإللكتر

 

 (DDoS) الموزع لخدمةاحجب  •

نةاإلساءة المالية  •
ّ
ونًيا الممك  إلكتر

رسقة الهوية وانتحال الهوية عىل  •

نت  اإلنتر

 

                                                           
ر جسدي، حيث يسىع وارئ الكاذب ططلب اليتم تصنيف  10 القانون قد  منفذياستجابة  عىل صولالحعموًمأ إىل  الكاذب الطوارئ بوطالهنا كض 

ي حالة عدم حدوث مثل هذا األذى ال
 
، يمكن تصنيف تشمل استخدام األسلحة وإمكانية القتل أو األذى. ف ي

ر وارئ الكاذب ططلب البدب  عىل أنه ض 
 .  اجتماعي ونفسي

نت  11 نت ألنها تنطوي عموًما عىل المالحقة عت  اإلنتر  خطورة من األشكال األخرى للتسلط عت  اإلنتر
ي حالة  مؤكد تهديد تعد أكتر

 
لسالمة الضحية. ف

 .  عدم وجود تهديد جسدي، يمكن تصنيفها عىل أنها عنف اجتماعي ونفسي
كاء السابقون هم عادة مرتكبو هذا النوع من العنف.  12 " يتضمن نشى صور فاضحة للفرد دون موافقتهم. الشى  "االنتقام اإلباحي
ي الميل الجنسي الكشف عن االسم السابق للشخص أو هويته الجنسية. يستخدم ب 13 شكل خاص الستهداف األفراد من المثليات والمثليير  ومزدوح 

، والالجنسي /الحليف الزائد )
ً
 +(.  LGBTQIAومغايري الهوية الجنسية والشواذ/ المتشكك، والمتحولير  جنسيا

ا نشى تفاصيل  بشخصإىل ممارسة المشاركة العامة للمعلومات الخاصة  )Doxing(  نشى الوثائق الخاصة يشتر  14
ً
ما. يمكن أن يشمل ذلك أيض

نت مجهول.   شخصية عن مستخدم إنتر
 إنشاء ومشاركة المحتوى الذي يستهدف الفرد بشكل ضي    ح.  15
  -مشاركة مواد صادمة  16

ً
ي ذلك الصور ومقاطع الفيديو الضيحة أو بشعة جنسيا

 
 مع أفراد إلثارة الصدمة.  -بما ف

. عىل غرار التصيد بالصدمة، و  17
 
 لكن االستهداف المبارسى ألفراد أرسة وأصدقاء الفرد المتوف

http://www.womensmediacenter.com/speech-project/online-abuse-101#cyberExploitationNonconsensualPhotographyOrRevengePorn
http://www.womensmediacenter.com/speech-project/online-abuse-101#cyberExploitationNonconsensualPhotographyOrRevengePorn
http://www.womensmediacenter.com/speech-project/online-abuse-101#cyberExploitationNonconsensualPhotographyOrRevengePorn
http://www.womensmediacenter.com/speech-project/online-abuse-101#cyberExploitationNonconsensualPhotographyOrRevengePorn
http://www.womensmediacenter.com/speech-project/online-abuse-101#deadnaming


نت: ل ي االنتخابات عبر اإلنبر
 
اة تحليل وسائل التواصل االجتأدعنف ضد المرأة ف  

 

ي االنتخابات )
 
نت؟VAWIEما أهمية العنف ضد المرأة ف ي فضاءات اإلنبر

 
 18( ف

ي 
 
ي كثتر من األحيان إىل التهديد بالهجمات العلنية الواسعة والشيعة عىل الكرامة الشخصية كعامل يمنعهم من الدخول ف

 
تشتر النساء ف

 ما يتخذ شكل  19السياسة. 
ً
ي غالبا عىل الرغم من أنه قد يشمل أعمال عدوان جسدي أو جنسي أو اقتصادي، إال أن العنف االنتخاب 

يعد العنف االجتماعي والنفسي أكتر أشكال العنف  فسية. هجمات ن

ي تتعرض لها النساء وأكتر أشكال العنف انتشاًرا عىل 
ي انتشاًرا التر االنتخاب 

نت .  ي عينة من البيانات، كانت نسبة التخويف وأعمال  اإلنتر
 
ي الواقع ، ف

 
ف

ي منها النساء تقارب ثالثة أضعاف النسبة 
ي تعاب 

العنف النفسية التر

العنف النفسي هو "وسيلة غتر  20(28:10سها بير  الرجال )نسبة نف

ي والنبذ  والسخرية  والتعييبرسمية للتحكم ]و[ يشمل التهكم المنهج 

 ." إىل جانب تهديدات العنف  21والنقد واالستنكار واالستبعاد والتميتر 

، فإن هذه األشكال من العنف تهير  وتحبط وتعيب  الجسدي والجنسي

تنسيق أشكال العنف النفسي بشكل متكرر من خالل  يتم عىل ضحاياها. 

 .      أدوات التواصل االجتماعي

 

نت ضد النساء بيئة معادية بهدف  النساء أو تخويفهن أو اهانتهن. ليست كل األشكال  التعييب عىليخلق العنف واالعتداء عىل اإلنتر

ي  22جرائم، ولكن جميعها تؤثر عىل حقوق اإلنسان للمرأة
ي ثمانية بلدان،  استطالع حديثف 

للرأي بتكليف من منظمة العفو الدولية ف 

ي شملهن االستطالع إىل سوء المعا
نت. وتعرض ما يقرب من رب  ع النساء الالب  صف تقرير صادر عن لجنة وملة أو المضايقة عىل اإلنتر

نت بأنه "مشكلة تكاف   الوباء". وجد التقرير أن  ي المائة من النساء عت   73النطاق العريض لألمم المتحدة العنف ضد المرأة عىل اإلنتر
ف 

 . ي
وب  ن بعض أنواع العنف اإللكتر نت تعرضن أو اختت  ي  26دولة شملتها الدراسة االستقصائية للتقرير، اتخذت  86من بير  و 23اإلنتر

ف 

ستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ُ
ا ما ت وخاصة وسائل  -المائة فقط من وكاالت إنفاذ القانون إجراءات ضد هذا العنف. كثتر

ي والسياسي الخاص بنوع الجنس. هناك  -التواصل االجتماعي  أدلة عالمية ساحقة عىل استخدام تكنولوجيا  كأدوات للعنف االنتخاب 

ي الحياة العامة، ال سيما األعمال 
ي ارتكاب مجموعة واسعة من األعمال العنيفة ضد المرأة أثناء االنتخابات وف 

المعلومات واالتصاالت ف 

 . ي تسبب الخوف واألذى النفسي
 التر

ة كأداة ل ي ضد يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مبارسى
لتخويف من خالل التهديد أو التحريض عىل العنف البدب 

ي مسيئة أو تهديدية أو 
وب  ي إرسال رسائل بريد إلكتر

وب  المرشحات أو الناخبات أو النائبات. وتشمل هذه المضايقة أو التخويف اإللكتر

ي و / أو الجنسي وتشجيع الغرباء عىل إلحاق األذى 
ي بعض فاحشة، وتهديدات واضحة بالعنف البدب 

الجسدي بالضحية، مما يؤدي ف 

. قد تتضمن أعمال العنف ضد المرأة ) ي فعىلي
نت ( VAWIEالحاالت إىل اعتداء بدب  ر عت  االنتر ي تلحق الض 

ا نشى األكاذيب التر
ً
أيض

نت وإرسال ر  وسات ضارة، وانتحال هوية الضحية عت  اإلنتر ي شكل بريد مزعج كثتر وفتر
ي ف 
وب  سائل بريد بالسمعة، والتخريب اإللكتر

ي مسيئة أو بريد 
وب  اك احتياىلي إلكتر نت باسم الضحية أو إرسى ها من االتصاالت عت  اإلنتر مزعج، ومنشورات مدونات، وتغريدات، وغتر

                                                           
ي Bardall  (2017النص الكامل لهذا القسم مأخوذ من  18

 
 ويستخدم هنا بتضي    ح.  Vitis & Seagrove( ف

19  .  مقابالت المؤلفير 
20 Bardall , Gabrielle“ . ، " ي , 1120ديسمت   IFES,13كش القالب: فهم نوع الجنس والعنف االنتخاب 

violence-electoral-and-gender-understanding-mold-https://www.ifes.org/publications/breaking 
 8مرجع سابق,  21
22 Pinto, Shiromi ”. نت ضد النساء؟ " ما هو العنف واإلسا ,  العفو الدوليةءة عىل اإلنتر

women/-against-abuse-and-violence-online-is-https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/what  
ي جميع أنحاء العالم“ 23

 
نت ضد النساء والفتيات: دعوة لالستيقاظ ف مجموعة عمل لجنة النطاق العريض المعنية بالنوع مكافحة العنف عىل اإلنتر

/ أيلول االجتماعي    https://en.unesco.org/sites/default/files/highlightdocumentenglish.pdf, 2015, سبتمت 

ا من التميتر  
ً
ي بيئة أوسع نطاق

نت ف  "يتم استخدام اإلنتر
ي والعنف القائم عىل نوع  الهيكىلي واسع النطاق والمنهج 
الجنس ضد النساء والفتيات، مما يؤطر وصولهن إىل 
نت واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  اإلنتر
األخرى. سهلت األشكال الناشئة لتكنولوجيا المعلومات 

الت أنواًعا جديدة من العنف القائم عىل النوع واالتصا
ي الوصول إىل 

االجتماعي وعدم المساواة بير  الجنسير  ف 
تمتع النساء والفتيات الكامل  يعيقالتقنيات، مما 

وقدرتهن عىل تحقيق المساواة بير   اإلنسانيةبحقوقهن 
 " .  الجنسير 

ي بالعنف ضد النساء  -
المقرر الخاص المعت 

 A / HRC / 38/47والفتيات ، 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty-reveals-alarming-impact-of-online-abuse-against-women/
https://www.ifes.org/publications/breaking-mold-understanding-gender-and-electoral-violence
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/what-is-online-violence-and-abuse-against-women/
https://en.unesco.org/sites/default/files/highlightdocumentenglish.pdf
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ي غتر المرغوب فيها، مما يؤدي إىل مئات الرسائل غتر المرغوب فيها يومًيا. يمكن ارتكاب مثل هذه 
وب  يد اإللكتر ي قوائم الت 

 
الضحايا ف

نت". الهج  مات من قبل الغرباء واألفراد المعروفير  للضحية، وكذلك من قبل المالحقون بالوكالة و "الغوغاء عت  اإلنتر

 

ات وسائل التواصل االجتماعي تجعل هذه التقنيات مناسبة بشكل فريد إلحداث عنف نفسي عىل النساء أثناء ممارستهن  بعض متر 

، غالًبا ما تحمل الهجمات المرتكزة عىل األخالق )مثل اتهامات الدعارة والمثلية للحقوق المدنية والسياسية. عىل وجه الخصوص

الجنسية وفشل الوالدين وما إىل ذلك( تكاليف اجتماعية أكت  بكثتر عىل النساء مقارنة بالرجال بسبب وجود معايتر مزدوجة حول ما 

. تعمل وسائل الت ي للذكور واإلناث السياسيير 
ر
واصل االجتماعي عىل تضخيم هذه االختالالت وتفاقم االعتداءات يشكل السلوك األخالف

ي الحياة العامة بعدة طرق. 
 
 عىل النساء ف

 

 ، وسائل اإلعالم االجتماعية 
ً
ي المشاركة مهيأة أوال

 
ي أغلب األحيان ف

 
ي تواجهها النساء ف

 االنتخابية. بشكل جيد لتضخيم أنواع العنف التر

ي السياسة. 
 
 ف
ُ
ي وسائل  فطبيعة 24تظهر األبحاث أن العنف االجتماعي والنفسي هو أكتر أشكال العنف ضد المرأة انتشاًرا وإيذاءا

 
الرسائل ف

ي السياسة.  والتعييبالتواصل االجتماعي تسهل السخرية 
 
ي االنتخابات وف

 
نسى   حيث واألشكال النفسية األخرى للعنف ضد المرأة ف

ُ
ت

ائل التواصل االجتماعي منتديات تتيح للجمهور العريض وس

وي    ج للشائعات،  ي التر
بسبب كره للنساء،  والتعييباالنخراط ف 

هيب من خالل قنوات اتصال  واإلساءة، والتهديدات، والتر

متعددة )إعادة المشاركة / إعادة تغريد، "اإلعجاب" ، التعليق، 

  النشى عت  المنصات، إلخ.(. 

 

 

ا عىل تسهيل الهجمات 
ً
تعمل وسائل التواصل االجتماعي أيض

ي كل مكان، 
عىل أخالقيات المرأة وأدبها من خالل وجود الصور ف 

ايد، مقاطع الفيديو. إن استخدام الصور المعدلة أو  وبشكل متر 

ا قوًيا ل
ً
شح للمناصب وقد النمطية أو المهينة إلضفاء الطابع الجنسي عىل النساء وتعاطفهن واهانتهن يشكل مثبط ي التر

ي تفكر ف 
لمرأة التر

ي تنتقل بها المعلومات عت  شب
ي ال يمكن التحكم فيها تقريًبا والتر

ا، إن الشعة التر
ً
ا عىل سالمتها الشخصية. ثالث ً ا مبارسى

ً
كات يشكل تهديد

ها تزيد من التأثتر العنيف. رابعا ، إن اإلصالح المتاح لهذا النو  ي ذلك رقابة المجتمع،  -ع من الهجوم التواصل االجتماعي ونطاق نشى
بما ف 

ي 
ي الموقع، والتدخل القانوب 

ا ، يستفيد العنف المرتكب  -واالعتدال ف  ً ر الذي يلحق بالضحية. أختر ال يشي مفعوله إال بعد حدوث الض 

. قد تعا ي
ي واألخالفر

ة من اإلفالت من العقاب القانوب  كات التكنولوجيا من خالل وسائل التواصل االجتماعي من درجة كبتر ي رسى
ب 

والحكومات من التوتر بير  وقف خطاب الكراهية وتعزيز حرية التعبتر أو النقاش الديمقراطي السليم. باإلضافة إىل اإلخفاء الملحوظ 

 يعمل هذا اإلطار عىل تعقيد المقاضاة ويشجع الجناة.  -وغالًبا ما تكون فعلية  -لهوية المستخدم 

 

ي االنتخابات )فهم النظم البيئية لـلعن
 
نت (VAWIEف ضد المرأة ف  عبر االنبر

 

ي االنتخابات )
ي تتبع وقياس العنف ضد المرأة ف 

نت (VAWIEف   ، من المهم وضع التحليل وفهم إمكاناته وقيوده. عت  االنتر

ا ورًسا، مع االحتفاظ بدرجات مختلفة مان 
ً
ي متعدد األبعاد. يشارك األفراد المحتوى علن

وب  ي المحتوى وما يقال الفضاء اإللكتر
ن التحكم ف 

ف بها والصحافة  ي كل من المساحات "الرسمية" مثل الوسائط التجارية المعتر
نت ف  عنه. تظهر التعليقات واإلبالغ عىل شبكة اإلنتر

نت وكذلك المنتديات العامة األقل تنظيًما مثل غرف الدردشة وتويتر ويوتيوب وإينستاجرام والمدونا ت ومساحات المنشورة عىل اإلنتر

                                                           
"، ورقة بيضاء ، سلسلة أوراق بيضاء )المؤسسة الدولية لألنظمة ا 24 ي النتخابية، غابرييل باردال، "كش القالب: فهم النوع االجتماعي والعنف االنتخاب 

؛ غابرييل باردال، https://www.ifes.org/sites/default/files/gender_and_electoral_violence_2011.pdf(, 2011ديسمت  
" )رسالة دكتوراه ، ج التصويت"األصوات ،  ي يال، والعنف: مقاالت عن ديناميات مختارة من االستبداد االنتخاب  ( 2016امعة مونتر

،https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/18513 . 

خمس طرق تضخم فيها وسائل اإلعالم االجتماعية العنف 

ي االنتخابات )
 
نت (VAWIEضد النساء ف  عبر اإلنبر

 طبيعة الرسائل تسهل العنف النفسي  .1
ي الهجمات عىل األ  .2

خالق من خالل الصور تساهم ف 
 الطابع الجنسي 

 رسعة المعلومات ونطاق النشى تضخم التأثتر  .3
 من الصعب منع أو توفتر العدالة الوقائية .4
 الحصانة القانونية واألخالقية .5

https://www.ifes.org/sites/default/files/gender_and_electoral_violence_2011.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/18513


نت: ل ي االنتخابات عبر اإلنبر
 
اة تحليل وسائل التواصل االجتأدعنف ضد المرأة ف  

 

؛ لديهم أهداف مختلفة، وعىل محددةالتعليق عىل مواقع الوسائط. كل هذه األشكال المختلفة من وسائل اإلعالم تستقطب جماهتر 

ات مختلفة.   هذا النحو، لها تأثتر

ي االنتخابات 
 
ي مخاطر مختلفة فيما يتعلق بوجود العنف ضد المرأة ف

اض  نت (VAWIE)تفرض كل منطقة من الفضاء االفتر  عت  االنتر

ي االنتخابات )
 
نت ( VAWIEوتتطلب أساليب مختلفة للتعامل معه. يمكن أن يتواجد العنف ضد المرأة ف عت  كل هذه عت  االنتر

ي للمساحات عت  
 من ذلك، فهو موجود عت  نظام بيت 

ً
نت. بدال  ما يقتض عىل مساحة واحدة عىل اإلنتر

ً
المساحات المختلفة ونادرا

نت ي االنتخابات )اإلنتر
 
( العديد من التغريدات VAWIE. عىل سبيل المثال، قد تتلفر امرأة مستهدفة من قبل العنف ضد المرأة ف

 لك(. وقد تظهر صور لها تم التالعب بها بعد ذViberالتهديدية أو المهينة، تليها رسالة نصية تهديدية عىل هاتفها وحسابها عىل فايت  )

نت Facebookفيسبوك )( أو YouTubeعىل يوتيوب ) (، وقد ينشى المدون عنوان شارعها ورقم هاتفها. قد يجد مستخدمو اإلنتر

ي مثل هذه الحاالت، وهي شائعة، يتم 
 
اآلخرون هذه المعلومات ويقررون الظهور عىل عنوانها الفعىلي لتهديدها أو تهديد أرستها. ف

ونية المختلف نت )استخدام العديد من المنصات واألدوات اإللكتر ي االنتخابات عت  االنتر
 
( ضد VAWIEة الرتكاب العنف ضد المرأة ف

 فرد واحد. 

ي بعض األبعاد الخاصة. تثتر السياسة االنتخابية  نت، يضيف السياق االنتخاب  بينما تتعلق هذه الفئات بجميع أشكال اإلساءة عت  اإلنتر

ي السياسة أو يتحدثون عنها. يمكن أن 
 كثافة. مع وجود عدد أكت  من صورة األفراد يتنافسون ف 

يصبح االستهداف عت  المنصات أكتر

. قد تتضمن هذه  األفراد الذين يقومون بعمل مضايقة واحد أكتر مما قد يتعرض له فرد خاص، فمن المرجح أن تظهر حاالت تطرف أكت 

ا إىل مستويات أكتر حدة، أو اجتذاب أفراد هامشيير  قد ي
ً
نقلون العنف إىل أماكن واقعية، أو يخلقون الحاالت المتطرفة غضًبا شديد

نت ) ي االنتخابات عت  االنتر
ا من "الضوضاء" حول أي حادثة معينة من أحداث العنف ضد المرأة ف 

ً
( حيث يتدخل فيها VAWIEمزيد

نت. يتم عرض طر  يقة واحدة أشخاص من جميع أجزاء طيف الرأي. لذلك من المهم فهم وتصنيف هذه المساحات المختلفة عت  اإلنتر

ي الجدول أدناه: 
اضية ف  ي هذا التوزي    ع للمساحات االفتر

 للتفكتر ف 

 
 الوصول إىل المحتوى

 العام الخاص

 

 

 إدارة المحتوى
 الخاص

محادثات خاصة بير  المستخدمير  األفراد. 

يقتض الوصول واإلدارة عىل المستخدمير  

ين )رسائل فيسبوك الخاصة، واتساب،  المبارسى

 وما إىل ذلك(سكايب، تلغرام، 

يقوم المستخدم الخاص بنشى منشورات عامة عىل 

ي 
 
حساب وسائط التواصل االجتماعي لمستخدم آخر أو ف

حسابه الشخصي )عىل سبيل المثال، إنشاء منشور عام 

عىل صفحة فيسبوك ألحد األصدقاء عىل فيسبوك، أو 

نشى حالة عىل حساب أحدهم عىل فيسبوك، أو نشى 

  الخاص به.(تغريدة من حساب تويتر 

 العام

وسائل اإلعالم العامة والصحافة المنشورة 

رسمًيا )وسائل اإلعالم التجارية، المواقع 

 الصحفية، درجة أكت  من التنظيم(

منتديات عامة ضعيفة التنظيم أو غتر منظمة )تويتر 

ها من أشكال  واينستغرام ويوتيوب والمدونات وغتر

 "الدردشة"(
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ي ما هي طرق استخدام 
 
تحليل وسائل التواصل االجتماعي لتتبع العنف ضد المرأة ف

نت (VAWIEاالنتخابات )  ؟عبر االنبر
 

 

ي استخراج  استخراج البيانات
ة من البيانات الخام ويقوم بتصفيتها للعثور عىل األنماط. ف  ي يأخذ فيها المحلل كمية كبتر

يشتر إىل العملية التر

ة معينة بيانات خام.  ي فتر
نت ف  ء يتم إنتاجه عىل اإلنتر ي

البيانات المحلل أوال  يستخلص بيانات الوسائط االجتماعية، يمكن اعتبار أي سى

ستخالص المعلومات من صفحات الويب والمنتديات ويستخرج المعلومات بحيث يمكن االمن مصدرها ، مثل تويتر أو فيسبوك. يأخذ 

ي وقراءة كل 
مقارنتها وتصنيفها بسهولة. سيكون من المستحيل من الناحية اللوجستية الدخول عىل صفحة فيسبوك العامة لكل برلماب 

خذ معلومات الويب وسحب النص بطريقة أسهل للتحليل. عىل سبيل المثال، يستطيع مستخلص تويتر منشور. يتيح لنا االستخالص أ

ي 
ي لسلسلة من التغريدات ووضعها ف 

أن يأخذ نص الرسالة وتاريخها ووقتها وعدد مرات إعادة التغريد واسم المستخدم والموقع الجغراف 

سلة من المشاركات والكلمات يمكن التحكم والبحث فيها بحيث يمكن بعد جدول بيانات واحد. قد يحتوي جدول البيانات هذا عىل سل

 ذلك أن نفهمها. 

ي الويب ببساطة باستخدام محرك 
. عىل عكس البحث ف  من هذه البيانات، يمكن للمرء أن يقوم بالبحث أو التصفية ألفراد وكلمات معينير 

من التغريدات ومشاركات فيسبوك ومنشورات المدونات واألخبار بحث، يقوم بحث بيانات الوسائط االجتماعية بتصفية الماليير  

ا عن 
ً
ا استخراج هذه البيانات الخام بحث

ً
لمانية، فيمكن أيض باستخدام العبارات. إذا كان لدى الباحث بيانات موجودة، مثل السجالت الت 

 عبارات وكلمات مفيدة. 

نت ويقوم بتصفيتها حسب كلمات ومواضيع معينة أو  يأخذ استخراج بيانات الوسائط االجتماعية كميات هائلة من البيانات عت  اإلنتر

تتم مناقشة عبارة أو كلمة  مت  حسب عوامل مثل التاري    خ والمستخدم والشعبية. يمكن للباحثير  تحديد بعض أو كل المعلومات التالية: 

ي تمت كاتبأو شخص بشكل أو بآخر، بعض المعلومات حول 
.  منشور، وعدد المرات التر  مشاركة منشور، والشعور العام للنشى

ة من المعلومات حول  تحليل المشاعر ي البداية كوسيلة لتصنيف كميات كبتر
هي أداة تستخدم لتصنيف العاطفة أو المشاعر. تم تطويره ف 

كة ات بشعة إىل إيجابية، االستفادة من تحليل المشاعر لتصنيف سلسلة من التعليقات أو المراجع  مامنتج أو عالمة تجارية. يمكن لشى

 سلبية، ومحايدة. 

ا. ال 
ً
نت، اتسع تحليل المشاعر أيض ي جميع أنحاء العالم عىل الوصول إىل اإلنتر

ايد قدرة الناس ف  ، نظًرا لتر  تزال  عىل مدار العقدين الماضيير 

كات مهتمة بفهم استقبال الجمهور لمنتجها. لكن آخرين، مثل المستشارين السياسيير  ومتخصصي   العالقات العامة، استخدموا الشى

اع، يمكن أن يأخذ تحليل  ي المواقف. باإلضافة إىل المزيد من األدوات التقليدية مثل االقتر
تحليل المشاعر للكشف عن االتجاهات ف 

نت ومراقبة المشاعر اإليجابية والحيادية والسلبية حول شخصية عامة أو س ة من البيانات عت  اإلنتر ياسة ما. أحيانا المشاعر كميات كبتر

 

 
كل محتوى الوسائط 
 االجتماعية العامة

 
. استخالص 1

 البيانات

 

  
جميع المحتويات ذات 
 الصلة باألهداف المحتملة

 . منجم البيانات2 

  
المحتوى ذو 

ه  الصلة يتم تفستر
 وتصنيفه

 . تحليل المشاعر3 

 

 

 

 

 

 



نت: ل ي االنتخابات عبر اإلنبر
 
اة تحليل وسائل التواصل االجتأدعنف ضد المرأة ف  

 

ة االنتخابات  ي فتر
 
ي تذكر اسم مسؤول سياسي بارز ف

نت التر يأخذ تحليل المشاعر البيانات المستخلصة، مثل جميع المشاركات عىل اإلنتر

 الحالية وتصنف البيانات حسب المشاعر. 

نت يمكن لتحليل المشاعر تحديد رد فعل الجمهور تجاه مرشح أو مسؤول عام. فالمشاعر السلبية  تصف المشاركات أو المقاالت عت  اإلنتر

از أو الخوف أو الغضب أو  ي تعتت  سلبية بشكل عام تجاه فرد ما. من بير  المشاعر السلبية، قد تنقل هذه المشاركات الشعور باالشمت  
التر

ي ت
نت التر ي تنقل السعادة الحزن. عىل النقيض من ذلك، فإن المشاعر اإليجابية تصف المشاركات أو المقاالت عت  اإلنتر

عتت  إيجابية أو التر

السلبية. وال تتنبأ المشاعر اإليجابية والسلبية كلًيا  والالمشاعر اإليجابية  الأو الموافقة أو الدعم. المشاعر المحايدة ال تنقل بشكل واضح 

ا، كما تستحق"، سيتم تصنيفها بما إذا كان المنشور عنيفا أم ال. عىل سبيل المثال، "أنا سعيد للغاية ألن المرشحة تلقت اللك ً م والركل أختر

 عىل أنها "إيجابية" بواسطة أنظمة تحليل المشاعر اآللية، ألنها تعت  عن السعادة، عىل الرغم من أن محتوى المنشور ينقل العنف. 

ي االنتخابات )
 
نت أن يستخدم تحليل المشاعر، ولكن كطريقة واحدة فقط VAWIEيمكن ل لعنف ضد المرأة ف    ( عت  االنتر

 
تحليل ف

فهو ليس مفيدا لفهم اتجاهات  -وليس إىل العنف بشكل ضي    ح  -نظًرا ألن تحليل المشاعر ينظر فقط إىل المشاعر وحدها . أوسع نطاقا

ح األداة تحليال أوسع، يمكن من خالله استخدام تحليل المشاعر كوسيلة لتضييق عينة أو التعرف عىل  . االساءة عىل هذا النحو، تقتر

ي تنطوي عليها المشا
يجب أن يكمل المنفذون تحليل المعنويات باستخدام تصنيف الكلمات الرئيسية والتعلم اآلىلي من  ركة. المشاعر التر

  أجل الحصول عىل فهم أكتر دقة للبيانات. 

ي 
ان مع األدوات التكنولوجية األخرى. يسىع منهجنا تجاه العنف ضد المرأة ف  يكون تحليل وسائل التواصل االجتماعي مفيدا فقط باالقتر

نت بير  الجنسير  ومختلف أصحاب المصلحة السياسيير  VAWIEتخابات )االن نت إىل مقارنة مستويات وأنواع العنف عت  اإلنتر ( عت  االنتر

ي وما إىل ذلك( والذين هم أهداف محتملة 
، نشطاء المجتمع المدب  ، والمسؤولير  المنتخبير  واالنتخابيير  )مثل المرشحير  والصحفيير 

ي تم جمعها، يمكن للباحثير  مالحظة االتجاهات مع مرور الوقت وتحليل االختالفات بير  مختلف فئات للعنف. باستخدام البيانا
ت التر

نت.  ي عت  اإلنتر ي تحديد دوافع العنف االنتخاب 
 العنف. يمكن أن تساعد هذه النتائج ف 

 الخالصة

ي جميع أنحاء ال
ي تتم بها السياسة ف 

ت وسائل التواصل االجتماعي الطريقة التر عالم، مما فتح المجال للحوار وخلق مسارات جديدة غتر

سحت المشاركة السياسية من قبل سوء استخدام وإساءة استخدام تكنولوجيات االتصال والمعلومات 
ُ
لمشاركة المواطن وتعليمه. كما اكت

. حتر اآلن، لم يتICTsالجديدة ) ي التأثتر ( ، بسبب تصاعد الوقاحة والتضليل وخطاب الكراهية والعنف المبارسى
م بعد التحقيق الكامل ف 

 الكبتر لهذه االتجاهات عىل المشاركة السياسية للمرأة. 

ي االنتخابات )
ي VAWIEيمثل العنف ضد المرأة ف 

ي المشاركة بأمان وحرية ف 
ا للديمقراطية ألنه يعيق حق المرأة ف 

ً
نت تهديد ( عت  االنتر

نت )االنتخابات. بمساعدة موارد مثل أداة العنف ضد المرأ ي االنتخابات عت  االنتر
(، يمكن اتخاذ خطوات VAWIE-Online Toolة ف 

نت. نحن بحاجة إىل فهم نطاق وشكل وتأثتر هذا الشكل الجديد من أشكال العنف من أجل المشاركة  للتصدي للعنف ضد المرأة عىل اإلنتر

ي االنتخابات )
 
ي VAWIEيساعد تحليل وسائل التواصل االجتماعي لـلعنف ضد المرأة ف

 
نت ف  اإلجابة عىل هذه األسئلة: ( عبر االنبر

نت عىل النساء بشكل غتر متناسب؟ •  هل يؤثر العنف والتحرش عت  اإلنتر

ر جسدي، اجتماعي  • (؟ -هل هذه االختالفات بير  الجنسير  تتغتر تبعا لشكل العنف )ض  ، جنسي  نفسي

 هل تتغتر أشكال العنف مع مرور الوقت؟ •

نا هذه األشكال عن دوافع وأسباب العنف السياسي القائم عىل نوع  •  ؟الجنسماذا تخت 

اب االنتخابات أم أنها تنحش وتتدفق طوال الوقت؟  •  هل يزداد العنف القائم بسبب الجنس مع اقتر

هم؟ •  من غتر
 هل بعض األفراد مستهدفون بالعنف أكتر

؟  • ي مع السياسيير  المحليير 
 كيف يمكن مقارنة السياسيير  عىل المستوى الوطت 

، مثل الصحفيير  ومفو • نت؟ ضوهل غتر المرشحير  ا للعنف القائم بسبب الجنس عىل اإلنتر
ً
 االنتخابات، يخضعون أيض

؟ • نا البيانات عن المنصات الرقمية المختلفة وأنواع مختلفة من المسيئير   ماذا يمكن أن تخت 

نت؟ما  •  هي جغرافية االعتداء عىل اإلنتر

نت؟ •  ما مدى رسعة انتشار المشاركات المسيئة والعنيفة عت  اإلنتر
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ي االنتخابات 
 
نت )بنشاط لمنعه وإنهائه. يمكن استخدام أداة العنف ضد المرأة ف ( من ِقبل جهات فاعلة VAWIE-Online Toolعت  االنتر

نت ولديها الحافز إلنهائها. عىل الرغم من استخدام تقنيات جديدة  ي يقلقها الكالم البغيض والعنيف عىل اإلنتر
من مجموعة من المهن التر

ة لمكافحته. تساعدنا التكنولوجيا الجديدة ا فرًصا كبتر
ً
ي AIمثل الذكاء االصطناعي ) إللحاق األذى، فإنها توفر أيض

( عىل فهم التحديات التر

نت  نواجهها ونجتمع مًعا للحديث ضد الظلم وعدم المساواة. إن استخدام هذه األدوات من أجل التنمية والديمقراطية يحمي حرية اإلنتر

ي التحدث بحرية ودون خوف عىل الجميع. 
 
 ف

 

العنف ضد المرأة  (CEPPSاالتحاد من أجل االنتخابات وتعزيز العملية السياسية )المواد المذكورة أعاله مأخوذة من الجزء األول من 

نت: أداة تحليل وسائل التواصل االجتماعي  ي االنتخابات عبر اإلنبر
 

. لمزيد من اإلرشادات التفصيلية حول كيفية إجراء تحليل لوسائل ف

ي االنتخابا
 

نت لـلعنف ضد المرأة ف ي من أداة تحليل الوسائط VAWIEت )التواصل االجتماعي عبر اإلنبر
(، يرجر الرجوع إىل الجزء الثان 

نت لـ  ية فقط(.  VAWIEاالجتماعية عبر اإلنبر  )متاح باللغة اإلنجلبر 
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