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بالرشاكة مع

اليونسكو

معلومات عن هذا
الدليل

السويدية من نرش هذه املبادئ التوجيهية .وقامت  Postcodeمكّن دعم مؤسسة
إيال ستابيل (املؤسسة الدولية لوسائط اإلعالم النسائية) بإنشاء املحتوى بالتنسيق
أبحاثاً مجانية Dechert LLP .مع مؤسسة تومسون رويرتز .وق ّدم مكتب املحاماة
أو  Dechert LLPرغم ذلك ،ال ينبغي اعتبار أ ّن محتويات هذا التقرير تعكس آراء
.املحامني الذين ساهموا فيه
التنسيق التحريري لليونسكو :ساورال ماككايب وترييزا شورباترش
دعم املرشوع :يوهان بيهري وسارة بونيادي وأنينا كاليسون
التصميم الغرافييك :بوال فيغريوا
يُوفّر هذا املورد لغرض تقديم املعلومات ال غري وال يُع ّد مشورة قانونية .يُنصح
الق ّراء عىل طلب املشورة من مستشار قانوين مؤ ّهل فيام يتعلّق بظروفهم الخاصة.
حرص املؤلفون واملساهمون عىل أن تكون محتويات التقرير صحيحة ومح ّينة يف
تتغي
زمن النرش ،لك ّنهم ال يضمنون دقّتها أو اكتاملها ،ال سيام وأ ّن الظروف قد ّ
أي مسؤولية أو تبعات
بعد النرش .ال تتح ّمل اليونسكو أو املؤلفون أو املساهمون ّ
أي خسائر ناجمة عن اعتامد
عن اإلجراءات املتخذة أو التي مل يت ّم اتخاذها أو عن ّ
أي أخطاء ترد فيه .وفقاً ملبادئ صندوق تومسون رويرتز املتعلّقة
هذا التقرير أو ّ
باالستقاللية والتح ّرر من التح ّيز ،ال تتّخذ مؤسسة تومسون رويرتز موقفاً بشأن
املعب عنها فيه
.محتويات هذا املورد أو اآلراء ّ
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اليونسكو

ﻣﻘﺔﻣﺪ
73 %

من الصحفيات املجيبات تع ّرضن إىل
العنف داخل

الفضاء اإللكرتوين

لهذا العنف عىل
اإلنرتنت عواقب خطرية
عىل حرية الصحافة
مثل تكميم أصوات
الصحفيات يف الفضاء
الرقمي

عرف من ّو وسائل التواصل االجتامعي انخراط الصحفيني يف الفضاء العام الرقمي يف
إطار عملهم .وخلق ذلك فرصاً جديدة للصحفيني ،مبا يف ذلك الصحفيات ،عىل غرار
التواصل مع الجمهور عىل نطاق أوسع ،وإمكانيات التواصل مع الصحفيني عىل
الصعيد الدويل ،وإمكانيات إنشاء منافذ إعالمية متخصصة .لكن ينطوي هذا التواجد
عىل اإلنرتنت عىل عدد من املخاطر .إذ أ ّدى يف بعض األحيان إىل تقاسم الصحفيات
ملعلومات شخصية عن أنفسهن دون إدراك ذلك .وت ُستخدم هذه البيانات اآلن
ضده ّن .إذ ميشّ ط املعتدون عىل اإلنرتنت الفضاء اإللكرتوين بحثاً عن معلومات ميكن
استخدامها لرتهيب ومضايقة العاملني يف مجال اإلعالم ومنعهم من القيام بعملهم.
وال يع ّد ذلك مصدر القلق الوحيد ،فعادة ما يتلقّى الصحفيون تهديدات بالقتل
وبالعنف الجنيس وتهديدات تطال عائالتهم ويكونون عرضة لحمالت التضليل.
وأظهرت األبحاث أ ّن هذه الهجامت تؤث ّر بشكل غري متناسب عىل الصحفيات .
وب ّينت دراسة استقصائية أصدرتها اليونسكو واملركز الدويل للصحفيني يف عام
 2020أنّ  73يف املائة من بني الـ 714صحفية من  125بلداً الاليت شملهن االستطالع
تع ّرضن للعنف عىل اإلنرتنت يف إطار عمله ّن .ووفقاً للدراسة االستقصائية ،تكون
الصحفيات املع ّرضات ألنواع أخرى من التمييز مثل العنرصية وكراهية املثلية
الجنسية أكرث عرضة لالستهداف من غريه ّن وبتأثريات أكرث حدّ ة .
ولهذا العنف عىل اإلنرتنت عواقب خطرية عىل حرية الصحافة مثل تكميم أصوات
الصحفيات يف الفضاء الرقمي .ويف حني تسعى املنصات الرقمية إىل منع الهجامت
عرب اإلنرتنت وتعمل الدول عىل مقاضاة الجناة ،هناك خطوات ميكن للصحفيني
اتخاذها لحامية أنفسهم وموظفيهم بشكل أفضل .كُتب هذا الدليل لدعم
الصحفيات أثناء مواجهتهن لتحديات العنف عىل اإلنرتنت .

REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
الفهم
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االستعداد للتح ّرش عىل اإلنرتنت

يُع ّد اتخاذ خطوات إلعداد نفسك وزميالتك للتح ّرش عىل اإلنرتنت جزءا ً مهامً من تقليل املخاطر .وكلّام قمت بذلك بشكل مبكّر ،كلّام كنت محم ّية
بشكل أفضل يف حال حدوث اعتداء .

إدارة املحتوى
عىل اإلنرتنت
قد تكون إدارة املحتوى الخاص بك عىل اإلنرتنت وحامية بياناتك أمرا ً شاقاً ،إذ تتطلّب
استثامرا ً للوقت ومعرفة بتكنولوجيا املعلومات .لذا ،يهدف دليلنا إىل تقديم املشورة بشأن
بعض الخطوات الرئيسية التي ميكنك اتخاذها لتقليل املخاطر التي قد تطالك أنت ومصادرك .ويُعترب
فهم املعلومات التي ميكن مشاركتها والبيانات التي يستحسن الحفاظ عىل رسيتها املفتاح لحامية نفسك بشكل
أفضل .ويُفضّ ل ابقاء املعلومات التي ميكن استخدامها للتحقّق من هويتك أو بيانات االتصال بك أو تحديد مكانك
خارج الفضاء اإللكرتوين رسية .وتتض ّمن تلك املعلومات بيانات مثل تاريخ ميالدك ورقم هاتفك الشخيص وعنوانك.
ويُع ّد انجاز جرد لبياناتك عىل اإلنرتنت ومكان تخزينها خطوة أوىل مه ّمة .وتق ّدم الدورة التدريبية التابعة
نظرة أكرث تفصيالً بشأن البيانات الشخصية وكيفية  Keep it Privateللمؤسسة الدولية لوسائط اإلعالم النسائية
حاميتها .ابحثي عن اسمك عىل اإلنرتنت باستخدام جميع محركات البحث واحريص عىل استعراض مقاطع الفيديو
والصور باإلضافة إىل املواقع اإللكرتونية .فغالباً ما يستهدف املعتدون عىل اإلنرتنت الصحفيات من خالل البحث
عن صور له ّن عىل الشاطئ أو يف قاعة الرياضة ويقومون بتداولها عىل اإلنرتنت مصحوبة باعتداءات وتهديدات
أي محتوى تشعرين بعدم االرتياح لوجوده عىل اإلنرتنت .بعد ذلك ،ابديئ يف إزالة
ذات نربة كارهة للنساء .د ّوين ّ
املحتوى .
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إذا كانت املعلومات مخ ّزنة عىل مواقع التواصل االجتامعي الخاصة
بك أو عىل مواقع العائلة واألصدقاء ،عليك حذفها أو جعلها غري
متاحة للعموم .ويجب أخذ أ ّن إعدادات الوصول لبعض الشبكات
أي محتوى
االجتامعية يتم ضبطها آلياً لتسمح ألطراف ثالثة بنسخ ّ
منشور عىل اإلنرتنت ،بافرتاض أ ّن املؤلفني منحوا موافقتهم املسبقة ،يف
االعتبار .لذلك ،يوىص بشدة بالتحقق دوماً من الرشوط واألحكام القانونية،
وعند الرضورة ،بتعديل إعدادات الوصول املط ّبقة عىل املحتوى املنشور عىل حسابات
الشبكات االجتامعية .اعلمي أ ّن نسخاً من هذه البيانات قد تبقى موجودة يف مكان آخر
عىل اإلنرتنت ،مثل مواقع أرشيف اإلنرتنت مثل .Wayback Machine
تُع ّد إدارة املحتوى الخاص بك عىل اإلنرتنت أمرا ً بالغ األهمية فقد ينتهي األمر ببياناتك عىل موقع طرف آخر ،مثل
قاعدة بيانات عامة أو شبكة اجتامعية ،وقد يكون من الصعب حذف تلك املعلومات .إذ قد يتطلّب ذلك استصدار
حكم من املحكمة يأمر املوقع أو مز ّود الوصول بإزالة املعلومات الشخصية أو الصفحة الكاملة التي تعرضها.
ويتو ّجب عىل الصحفيني التث ّبت من حقوقهم فيام يتعلق بإزالة بياناتهم من قواعد البيانات العامة أل ّن هذا األمر
يعتمد يف أحيان كثرية عىل قانون البلد الذي يعيشون ويعملون فيه .ومتلك لجنة حامية الصحفيني دليالً أكرث
تفصيالً عن كيفية إزالة البيانات من اإلنرتنت .
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أمن الحساب
يُع ّد تأمني حساباتك عىل اإلنرتنت خطوة مه ّمة لضامن حامية أفضل ض ّد املتح ّرشني .فقد يحاول
رض بك مهنياً .وقد يبحثون أيضاً
املعتدون عىل اإلنرتنت اخرتاق حساباتك واالستيالء عليها ونرش محتوى قد ي ّ
عن بيانات ،مثل الصور أو مقاطع الفيديو ميكنهم استخدامها لتشويه سمعتك أو ابتزازك أنت ومصادرك.
لتأمني حساباتك ،احريص عىل استخدام مدير لكلامت املرور وانشاء كلامت مرور طويلة تتض ّمن أكرث 16
حرفاً .ويتو ّجب عليك عدم إعادة استخدام كلامت املرور ألنّه يف حال متكن املهاجم عىل اإلنرتنت من
الوصول إىل كلمة املرور الخاصة بك ،فسيتمكن من تسجيل الدخول إىل أكرث من حساب واحد .كام يتو ّجب
لجميع حساباتك .فهي توفّر مستوى أمان إضايف )FAعليك الحرص عىل تفعيل املصادقة ثنائية العوامل (2
سيقلّل من خطر اخرتاق شخص ما لحساباتك .ملعرفة املزيد عن أمان الحساب ،ميلك صندوق روري بيك
مفصالً .
دليالً ّ
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REUTERS/ Anushree Fadnavis

فكّري فيمن قد يستهدفك وملاذا
هناك أصناف مختلفة من املهاجمني عىل اإلنرتنت ويستخدمون اسرتاتيجيات متن ّوعة الستهداف الصحفيني .وميكن أن يساعدك
بأي
فهم من قد يرغب يف استهدافك وسبب ذلك يف االستعداد بشكل أفضل .قبل نرش قصة ما ،قد يكون من املفيد التنبّؤ ّ
ردة فعل عنيفة عىل اإلنرتنت والشكل الذي ستتخذه .سيساعدك ذلك يف االستعداد ذهنياً للتح ّرش عىل اإلنرتنت باإلضافة إىل
وضع اسرتاتيجيات للتعامل معه .وقد يكون من املفيد تحديد أصناف مختلفة من املجموعات التي متارس العداء عىل اإلنرتنت
واالسرتاتيجيات التي متيل إىل استخدامها .وت ُش َّجع غرف التحرير عىل تضمني االستعداد لالعتداءات عىل اإلنرتنت يف عملية تقييم
املخاطر .ويتض ّمن الدليل امليداين للتح ّرش عىل اإلنرتنت الصادر عن نادي القلم بأمريكا دليالً السرتاتيجيات املهاجمني عىل اإلنرتنت
ومتلك املؤسسة الدولية لوسائط اإلعالم النسائية دورة تدريبية مفصلة تحمل عنوان «تع ّرفوا عىل املتص ّيدين عىل االنرتنت» تتو ّجه
للصحفيني الذين يريدون معرفة املزيد عن املهاجمني عىل اإلنرتنت وسبب هجومهم .
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الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية

تلفيق الصور

يُعترب الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية تكتيكاً شائعاً بشكل متزايد يُستخدم ضد
الصحفيني كوسيلة لتخويفهم ويتمثّل يف جمع التفاصيل الشخصية عىل اإلنرتنت ،مثل عنوان
املنزل أو تفاصيل االتصال الخاصة ،والكشف عنها مع دعوة مستخدمي اإلنرتنت الستخدام
البيانات من أجل مضايقة الضحية أو إلحاق الرضر بها ،سواء عىل اإلنرتنت أو عىل أرض الواقع.
ويف حال نرش عنوانك عىل اإلنرتنت وتعميمه مع وجود تهديدات ضدك ،فأنت عرضة لهجوم
جسدي .يجب أن تستبق غرف التحرير الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية وأن تتّخذ
خطوات لحامية الصحفيني الذين ت ّم الكشف عن تفاصيلهم الشخصية بسبب عملهم .وينبغي
أن يشمل ذلك مناقشة الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية يف تقييم املخاطر ،وإذا أمكن
ذلك ،وضع خطة إلعادة التوطني يف حاالت الطوارئ .ويتو ّجب عىل الصحفيني التح ّدث مع
مح ّرريهم إذا كانوا قلقني من إمكانية أن تُع ّرضهم قصة ما إىل الكشف الخبيث عن التفاصيل
الشخصية .وينبغي أن يناقش الصحفيون املستقلون تهديدات الكشف الخبيث عن التفاصيل
الشخصية مع الزمالء وشبكات الصحفيني ،باإلضافة إىل املح ّررين الذين يشغّلونهم والذين
قد يكونون قادرين عىل دعمهم يف حالة وقوع حادث .ومتلك نيويورك تاميز دليالً مفصالً عن
كيفية حامية نفسك بشكل أفضل من الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية .واعتامدا ً عىل
االختصاص القضايئ الذي حدث فيه ،ميكن مالحقة الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية
قضائياً مبوجب األحكام القانونية املتعلقة بانتهاك الخصوصية أو التح ّرش .

غالباً ما يبحث املهاجمون عىل اإلنرتنت عن صور عىل اإلنرتنت للصحفيات ميكن استخدامها
لتشويه سمعتهن أو إلحاق األذى بهن .وتتض ّمن اسرتاتيجية الهجوم عىل اإلنرتنت هذه أخذ
صورة وتقدميها خارج السياق ،وغالباً ما يكون ذلك مبضمون جنيس .كام قد يعمد املهاجمون
ملعالجة الصور وتركيب وجه املرأة عىل مواد إباحية .وغالباً ما يجد املهاجمون عىل اإلنرتنت
صورا ً أو مقاطع فيديو عىل مواقع التواصل االجتامعي الخاصة بالصحفية ،لذلك من امله ّم أن
تراجع الصحفيات الصور املتاحة للعموم .وقد يت ّم نرش بعض مقاطع الفيديو والصور مبوافقتهن
(الضمنية) ،عىل سبيل املثال عند التقاطها يف سياق نشاطهن املهني العام ،أي أثناء مقابلة أو
تغطية ،أو مبناسبة مقال .ويتو ّجب عىل الصحفيات اتخاذ خطوات إ ّما إلزالة أو تقييد الوصول
أي صور أو مقاطع فيديو يشعرن أنّها قد تستخدم الستهدافه ّن .كام قد يعمد املسيؤون عىل
إىل ّ
اإلنرتنت إىل اخرتاق الحسابات أو األجهزة بحثاً عن صور ميكنهم استخدامها البتزاز الصحفيات.
ويتو ّجب عىل الصحفيني اتباع أفضل املامرسات بشأن تأمني الحسابات عىل اإلنرتنت (انظر
الصفحة  .)5قد يكون الصحفيون قادرين عىل اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي استخدام و/أو
أي صورة مشوهة ميكن التعرف فيها
متثيل لصورهم التي ال تتعلّق بنشاطهم املهني العام ،و/أو ّ
عليهم بسهولة ،إذا نُرش املحتوى دون موافقتهم املسبقة وميكن أن تسبّب لهم الرضر .
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التحدث مع اآلخرين
ّ

قد يكون من امله ّم التح ّدث مع اآلخرين حول اإلساءة عىل اإلنرتنت وعواقبها .فقد يساعدك اعالم اآلخرين مبا يحدث لك عىل توفري حامية
أفضل لك وألحبائك .

التحدث مع غرفة التحرير وزمالئك
ّ
إذا شعرت بالقدرة عىل ذلك ،ينبغي أن تتح ّديث مع املح ّرر أو رئيس غرفة التحرير عن التح ّرش عىل اإلنرتنت.
قد يكون من املفيد التفكري مسبقاً يف كيفية دعم املنفذ اإلعالمي لك وفيام تنتظرينه .ملزيد من النصائح ،ميلك
نادي القلم بأمريكا دليالً بشأن كيفية التح ّدث مع أرباب العمل بخصوص االعتداءات عىل اإلنرتنت .كام قد
يكون التح ّدث إىل الزمالء عن االعتداءات التي تتع ّرضني إليها مفيدا ً .إذ يُع ّد إنشاء شبكات دعم األقران ومشاركة
االسرتاتيجيات للتعامل مع التح ّرش عىل اإلنرتنت أمرا ً مفيدا ً ،خاصة بالنسبة للمستقلني والعاملني األصغر سناً
الذين قد يرت ّددون يف طلب املساعدة .وقد يكون من املفيد للصحفيات االنضامم إىل مجموعات الدعم داخل
مكان العمل وخارجه .إذ ميكنها توفري الدعم الرضوري عندما يتعلّق األمر بالتعامل مع االعتداءات عىل اإلنرتنت.
وينبغي أن تش ّجع غرفة التحرير شبكات دعم األقران وأن تنشئ آليات إبالغ داخلية تُ كّن املوظفني من اإلبالغ
عن االعتداءات عىل اإلنرتنت بأمان وبشكل رسي ،وأن يكون لديها خطة لدعم الصحفيني الذين يواجهون
االعتداءات عىل اإلنرتنت .وميكن أن يشمل ذلك اسرتاتيجيات للر ّد عىل االعتداءات عىل اإلنرتنت ،وخطة لحاالت
الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية ،وتقديم دعم الصدمات ملن يحتاجه .وميلك نادي القلم بأمريكا هذا
الدليل اإلعالمي املو ّجه ألرباب العمل حول كيفية دعم العاملني الذين يواجهون التح ّرش عىل اإلنرتنت .كام
ط ّورت اليونسكو ومؤسسة تومسون رويرتز مؤخرا ً «سياسات السالمة املراعية للنوع االجتامعي لغرف
التحرير” والتي ميكن أن تكون مفيدة يف هذا السياق .إذا كانت غرفة تحريرك ال متلك سياسة
بشأن السالمة أو لديها سياسة غري مالمئة ،من الرضوري تطوير دعوة جامعية لتغيري هذه
املعلومات .
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التحدث مع العائلة واألصدقاء
ّ

الدعم النفيس

قد يستهدف املعتدون عىل اإلنرتنت أيضاً أفراد األرسة واألصدقاء
املقربني ،لذلك قد يكون من امله ّم التحدث إليهم بشأن التح ّرش
وكيف ميكن أن يؤث ّر ذلك عليهم وعليك .ارشحي لهم أهمية
الخصوصية عىل اإلنرتنت وأطلعيهم عىل املحتوى الذي ال
تشعرين بالرضا عن مشاركته عىل اإلنرتنت .قد ال يقوم أفراد
العائلة بتأمني معلوماتهم الخاصة عىل اإلنرتنت ،لذا قد يكون من
املفيد العمل معهم إلزالة البيانات وتفعيل إعدادات األمان .قد
يكون مفيدا ً أيضاً مساعدتهم يف تحديد بصمتهم عىل اإلنرتنت
ومساعدتهم يف إزالة املحتوى .وميلك نادي القلم بأمريكا دليالً
إعالمياً حول كيفية التحدث إىل العائلة واألصدقاء عن االعتداءات
عىل اإلنرتنت .

للتح ّرش عىل اإلنرتنت عواقب خارج الفضاء
اإللكرتوين عىل ضحاياه .وغالباً ما يتح ّدث
الصحفيون الذين يتعرضون لالعتداءات عن
شعورهم بالخوف والعزلة واالرتباك .وأظهر
دراسة استقصائية لليونسكو واملركز الدويل
للصحفيني لعام  2020أ ّن  26يف املائة من
الصحفيات املستهدفات اللوايت شاركن يف
االستطالع ذكرن أ ّن االعتداءات عىل اإلنرتنت
تس ّببت يف مشاكل تتعلق بالصحة العقلية وأ ّن
 12يف املائة طلنب مساعدة طبية .وميكن أن
يكون طلب مساعدة مهنية أمرا ً مفيدا ً .من
الناحية املثالية ،ينبغي أن توفّر غرف التحرير
الدعم النفيس واالجتامعي للصحفيني .وقد يجد
الصحفيون الذين ليس لديهم إمكانية الوصول
إىل مساعدة مهنية من املفيد التحدث مع
األصدقاء والزمالء .ومتلك لجنة حامية الصحفيني
هذا الدليل مع روابط نحو مصادر قد تكون
مفيدة .ويق ّدم مركز دارت نظرة عامة شاملة عن
االعتداءات عىل اإلنرتنت مع توجيهات حول الر ّد
عىل االعتداءات .
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ما الذي يجب فعله أثناء الهجوم وبعده

إذا كنت مستهدفة بهجوم متواصل عىل اإلنرتنت ،قد يكون من الصعب معرفة كيفية حامية نفسك .

الخطوات
األوىل

الر ّد عىل
االعتداءات

توثيق الهجوم
واإلبالغ عنه

يجب عىل الصحفيني الذين مل يتخذوا إجراءات وقائية مراجعة
قسم االستعداد للتح ّرش عىل اإلنرتنت الوارد يف بداية هذا الدليل.
ويجب عىل جميع الصحفيني مراجعة حساباتهم والتأكّد من
استخدام كلامت مرور آمنة وتفعيل املصادقة ثنائية العوامل.
ويجب أن يتح ّدث العاملون يف وسائل اإلعالم مع مح ّرريهم
حول االعتداءات ويجب عىل غرفة التحرير تقديم الدعم وفقاً
ملبادئها التوجيهية املتعلّقة بالتحرش عىل اإلنرتنت .بالنسبة
لبعض الصحفيني ،قد يكون من املفيد عدم االتصال باإلنرتنت
ومتكني زميل أو صديق موثوق من مراقبة حساباتهم إىل حني
زوال التح ّرش .قد يكون الحصول عىل الدعم عىل اإلنرتنت من
الصحفيني أو الجامعات األخرى من خالل مطالبتهم بتغريد
أي رسائل تثري القلق .وميكن
رسائل الدعم .ومن امله ّم أيضاً توثيق ّ
العثور عىل تفاصيل عن كيفية توثيق التح ّرش يف القسم األخري
من هذا الدليل .

ميكن أن متثّل معرفة توقيت وكيفية الر ّد عىل االعتداءات عىل
اإلنرتنت تحدياً .وهذا بسبب وجود أصناف عديدة من املعتدين
عىل اإلنرتنت وقد يكون تحديد الدافع وراء املضايقة أمرا ً صعباً.
وميكن أن يؤ ّدي الر ّد عىل املتحرشني عىل اإلنرتنت إىل تفاقم
االعتداءات؛ لكن قد يكون الر ّد مفيدا ً يف بعض األحيان .فقد
يستفيد الصحفيون الذين تستهدفهم حمالت التضليل املنسقة
التي تشكّك يف نزاهة تقاريرهم من تثبيت ر ّد يف أعىل موجز
وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بهم .ومن الناحية املثالية،
ينبغي عليهم القيام بذلك بدعم من املنفذ اإلعالمي .وتُنصح غرف
التحرير بوضع سياسة حول الر ّد عىل االعتداءات عىل اإلنرتنت
و  HeartMobومشاركتها مع العاملني .كام ت ُق ّدم منظامت ،مثل
 ،TrollBustersاملشورة والدعم بشأن االستجابة لالعتداءات.

من غري املمكن توثيق جميع االعتداءات عىل اإلنرتنت ،ولكن قد
ترغبني يف توثيق رسائل معينة الطالع املح ّررين عليها ،أو إحالتها
إىل السلطات أو تقاسمها مع منظامت حرية الصحافة .ويجب عىل
الصحفيني التفكري يف توثيق التهديدات من املعتدين املتك ّررين،
خاصة إذا كانوا يستخدمون اسمهم الحقيقي ،وكذلك الرسائل التي
تحتوي عىل تهديدات بالقتل أو االغتصاب .إذا أمكن ذلك ،ابلغي
عن االعتداءات عىل منصات وسائل التواصل االجتامعي عرب قنوات
االبالغ املخصصة .ويتو ّجب عىل الصحفيني الحرص عىل التقاط
لقطات شاشة ألكرب عدد ممكن من الرسائل ،مبا يف ذلك املحتوى
والتاريخ والتوقيت واسم املتح ّرش .ويُنصح بإنشاء جدول بيانات
لتت ّبع االعتداءات مع ذكر تاريخ التح ّرش وتوقيته باإلضافة إىل املنصة
التي تلقيت اإلساءة عليها .وميلك نادي القلم بأمريكا املزيد من
التفاصيل بشأن توثيق التح ّرش هنا .
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ما الذي يجب فعله أثناء الهجوم وبعده

مالحقة الجاين (الجناة) وطلب اإلنتصاف
ميكن مقاضاة التح ّرش عىل اإلنرتنت ض ّد الصحفيات مبوجب أحكام قانونية مختلفة ،ترتاوح بني التح ّرش والتهديد ووصوالً لألحكام التي تحمي
حرية الصحافة .واعتامدا ً عىل الوالية القضائية ،ميكن اعتبار التحيز الجنساين أو السلوك املدفوع بالنوع الجنساين ظرفاً مشددا ً عندما يكون
الدافع وراء ارتكاب جرمية أو مخالفة .
من املامرسة العملية ،عند التع ّرض للتحرش عىل اإلنرتنت ،ميكن للصحفيات اتخاذ تدابري مختلفة لوقف من االعتداءات أو تجنب املزيد منها،
ورفع قضية عىل ضوء اإلجراءات القانونية مبا يف ذلك .
• أ ّو ً،ال ال سيام يف حالة انتحال الهوية عىل اإلنرتنت و/أو الكشف الخبيث عن التفاصيل الشخصية ،االتصال باملصادر وجهات االتصال لتمكينهم
من استباق املزيد من االعتداءات وحامية أنفسهم؛
•

ثانياً ،جمع األدلة مثل الشهادات ولقطات الشاشة للرسائل والصور املتلقاة أو املنشورة عىل اإلنرتنت؛

وربا املطالبة بإجراءات أوسع نطاقاً لغربلة الهجامت
•
ثالثاً ،االتصال باملواقع التي تستضيف الصفحات املعنية للمطالبة بإزالة املعلوماتّ ،
واقصاء املهاجمني من املنصات؛
بعد ذلك ،اإلبالغ عن الهجوم باستخدام اآلليات التي وضعتها السلطات املحلية ،وعند االقتضاء ،تقديم شكوى إىل الرشطة املحلية،
•
مبساعدة مستشار قانوين إذا لزم األمر؛
•

يجب النظر يف إيجابيات وسلبيات اإلبالغ عن االعتداءات كخرب أو قصة إخبارية إلثارة القضية عىل جدول األعامل العام.

REUTERS/ David W Cerny
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