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مقدمة:
 نتحدث يهدك قدمدثددم د ددك وتعرهف اال الم التملهدث واال الم الرقدي والفرقبهنهم دن ثه نواحي
وسائل اإلعالم التقليدي:
االتصدد

والتعبهر التملهثهم التي

هو اإل الم المثهم أو اإل الم الدورو والذ همصددث بك وئدد
ق نت دوجوثة قب ظهور اإل الم الجثهث بر اإلنترنت.
وئددددد د اإل الم المدثهددم هي التلف ة والتلف هون القبلي والددذهد والئدددددهندد وائدددددتوثهوهد ت
الدوئهمى والصحف والدجالت والقتب ودعظم الدنشورات الدطبو م.
اإلعالم الرقمي:
العثهث دن الدئدددده ت دنه (اإل الم التف لي ،إ الم الوئد د ط الدتعثثة ،اإل الم الشدددبقي الحي
لى خطوط االتص د  ،online media ،اإل الم الئددهبروني  ،CYBER MEDIAاإل الم
الشعبي.) HYPER MEDIA
تعريف اإلعالم الرقمي:
هو اإل الم الذ هئدتخثم ق يم الوئد االتصد لهم الدت حم للوصدو إلى الجدهور أهند قن وقهفد
هرهث.
الفرق بين الصحافة التقليدية والصحافة االلكترونية:
 .1الصدددددحهفدم الورقهدم التملهدثهدم تجدو امخبد ر والدحتوو وتحررهد وتخرجهد يي نصدددددو
وصور ث بتك بأنوا ه وهتم طب ته ورقه ً لتو يي الهوم الت لي.
 .2الصدددح يم االلقترونهم صدددح يم تنهم هتم تجثهثه وتحثهثه طوا الهوم و لى دثار الئددد م
اللحظي
وتحتو النصدو الدقتوبم والصدور الث بتم والرئدوم البه نهم ودم طو الفهثهو والتف
والدش رقم الفع لم دو الجدهور وذلك يي التعلهق الفور لى الدوضو ت وامخب ر والدش رقم
يي ائتطال ت الرأ .
 .3قد تتده النصدددو الدقتوبم يي الصدددح يم االلقترونهم بأنه (نصدددو نشدددطم) تعطي
تفصدددددهالت ودعلودد ت أقثر ندث النمر لى القلددم الدفتد حهدم ذات الدثاللدم يي الن  ،وًد لبد ً دد
تقون القلد ت النشطم ذات لون دختلف يي القت بم وذات خط ئفلي

أوال :اهمية االعالم الرقمي:
أ -طرق تطبهق اال الم الرقدي

اإل الم الجثهث وأثواتك وهي ت ثاث تنو ً وندواً وتثخالً دو درور الوقت ودن

• تعثثت وئد
هذه الوئ :
• الدحطد ت التلف هونهدم التفد لهدم ،والتلف هون امرضدددددي الرقدي وتلف هون اال بي وتلف هون
االنترنت والفهثهو نث الطلب ،والصددح يم االلقترونهم ،ودنتثه ت الحوار ،الدثون ت ،الدواقو
الشخصهم والدؤئئ تهم والتج رهم ،ودواقو الشبق ت االجتد هم ،اإلذا ت الرقدهم ،وشبق ت
الدجتدو االيتراضدددهم ،والدجدو ت البرهثهم ،الهواتف الجوالم التي تنم اإلذا ت الرقدهم،
الب التلف هون التف لي ،دواقو االنترنت ،الدوئددهمى ،الدت جرة ب مئددهم ،الخرا ط الرقدهم،
دجدو ت الرئ النصهم والوئ ط الدتعثثة.
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ب – متطلبات االعالم الرقمي الالزمة لتفعيله في مجال خدمة شئون المرأة
الخصائص المهمة لألعالم الرقمي :
 .1التف لهم ( :امثوار وتقون دد رئدددم االتصددد ثن هم االتج ه وتب ثلهم ولهئدددت يي اتج ه
أح ث ب هقون هن ك حوار بهن الطريهن).
 دنه المثرة لى الحصددو لى الدعلود ت اله دم دن دص د ثر دوثوق دنه يي أ دجونبتعث ن دص ثر الجه و االث ءات الق ذبم يي شتى الدج الت
دو العدلهم االتصدد لهم يي الوقت الدن ئددب للفرث ،ئددوتءا

 .2الالت ادنهم( :وهي إدق نهم التف
ق ن دئتمبالً أو درئالً).
 هعطى المثرة للدرأة لى التواص د دو الدصددثر الدخص د له الئددتهف ء الدعلودم يي الوقتالدن ئب له بثون قهوث دق نهم او د نهم (دثال دق ن ن ء او وقت دتأخر دن الله )

هدتلك أثوات بئدهطم أن هقون ن شدراً

 .3الدشد رقم واالنتشد ر( :هتهح اإل الم الجثهث لق شدخ
هرئ رئ لتك لألخرهن).
 ن طرهق الدؤئددئدد ت والهه ت واالتح ثات الدعتدثة دن الثولم ان ترئدد رئدد لته وأهثايهللدرأة يي أ دق ن بئر م وتقلفم اق دد هئ ث لى انتش ر أئر

 .4الحرقم والدرونم(( :حه هدقن نم الوئدد الجثهثة بحه تصدد حب الدتلمي والدرئدد ،
دث الح ئب الدتنم وح ئب االنترنت واله تف الجوا  ،ب الئتف ثة دن الشبق ت الالئلقهم)).
 ئددهولم ائددتخثام الدرأة لأل الم الرقدي دث الدحدو وًهره دد هئ د ث لى نشددر وائددتمبوارئد الدعلودم بئدهولم قبهرة جثا ق الئدتشد رات الطبهم والثهنهم وًهره ولقن الدهم الترقه
دن الجه ت الدعتدثة
أصدددددبحدت به دم االتصددد د

به دم د لدهدم ،تتخطى حواج ال دد ن والدقد ن

 .5العد لدهدم(( :حهد
والرق بم)).
 وئدهلم ددت ة لتوثهق دصدثاقهم الهه ت والدؤئدئد ت واالتح ثات لدف ههده للدرأة وخصدوصديي الدن طق الشعبهم والرهفهم ب ن الع ثات والتم لهث الخ ط م لثههم يمط ولهئت دعددم.

والصدوت

 .6تعثث الوئد ط( :يي اإل الم الجثهث هتم ائدتخثام ق وئد االتصد دث النصدو
والصورة الث بتم والصورة الدتحرقم والرئوم البه نهم ثن هم وثالثهم امبع ث )...
 وئدددهلم يع لم جثا خصدددوصد د دو الشدددرهحم القبرو دن الدرأة يي الدن طق الشدددعبهم والرهفهموالفمهرة التي هئدددوث يهه الجه ي لوئد د الدر هم الحثهثم تئد د ث لى الشدددر بثال دن القت بم
ووئ الشر التملهثهم
يي اختهد ر
 .7االنتبد ه والترقه ( :نظراً من الدتلمي يي وئدددد اإل الم الجدثهث هموم بعدد ي
دعك ،ي نك هتده بثرجم لهم دن االنتب ه والترقه  ،بخالف التعرض لوئد
الدحتوو ،والتف
اإل الم التملهث الذ هقون ثةً ئلبه ً وئطحه ً).
 وئدددهلم يع لم جثا خصدددوصد د دو الشدددرهحم القبرو دن الدرأة يي الدن طق الشدددعبهم والرهفهموالفمهرة التي هئدددوث يهه الجه ي لوئد د الدر هم الحثهثم تئد د ث لى الشدددر بثال دن القت بم
ووئ الشر التملهثهم
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 .8امرشددهفهم والتخ هن والحفظ( :حه هئدده لى الدتلمي أرشددفم وحفظ الرئدد
الوئهلم بذاته ).
وائترج ه قج ء دن قثرات وخص
 -ممتاز للمرأة وخصوصا لو كانت هناك شروحات او وصفات معينة تحتاج للحفظ

ج

االتصدد لهم

– طرق الالزمةةة للتبلةةب على االعالم التقليةةدي وسةةةةةبةةل تحويلةةه في اتجةةا
االعالم الرقمي

وهو دوضو ب لغ امهدهم أن ننتبك لك جهثاً قد انتبك لك واهتم بك الع لم الدتمثم دنذ نحو مث دن
ال د ن ،يقثهر دن تلك الثو الدتمثدم بثأوا هرون توحش اإل الم الرقدي ولذلك دلوا لى بح
ئب تطوهر اإل الم التملهث لقي هئتطهو البم ء..
ن الصح يم و التلهف هون واإلذا م .ولوال أن صحهفم بحجم «نهوهورك ت هد »
وهن نتحث
انتبهت لذلك دنذ نحو  8ئنوات ،ق ن هدقن أن هقون دصهر إصثاره الورقي ال وا  ،لقنه
انتبهت لذلك وأ ثت ترتهب أوراقه لقي تئتطهو الوصو وخثدم أقبر ثث دن المراء ي هتدت
بشق قبهر ب لع لم الرقدي وتطوهر دحتواه اإللقتروني دد ئ ث لى ه ثة ثث دت بعهه
والدشترقهن به .
التطور الئرهو لإل الم الرقدي ووئ االتص الحثهثم أصبح ههثث اإل الم التملهث يي الع لم
قلك ،حتى إن بعض الصحف والمنوات تخشى أنك يي هوم د  ،وقث هقون قرهب ً جثاً ،ئتقتب وئ
االتص الحثهثم واإل الم الرقدي شه ثة وي ة اإل الم التملهث .

ثانيا :التحول الرقمي في مواجهة التحرش والعنف:
أ – الدشدددد د ق د العنصدددددرهددم الددذقورهددم والتحرش النفئدددددي والجئددددددث
تواجك الدرأة يي أد قن العد ب ختاليه .
-

التي

دفتي دصر :اإلئالم حفظ للدرأة حموقه الد ثهم والدعنوهم دنذ بثاهم الرئ لم الدحدثهم
تعرضن للعنف الجئث أو
 % 37دن النئ ء يي دنطمم شرق البحر امبهض الدتوئط ّ
الجنئي دن الشرهك بعضهن انتحرن وأخره ت تعرضن الضطراب ت نفئهم
تقدن الدشقلم يي تفئهر بعض اآله ت القرهدم والخ صم ب لدع دالت دو الدرأة
والدتدثلم يي العم ب ئواء التعنهف أو الضرب
امئب ب العثهثة للعنف ضث الدرأة تخلف وراءه دش ق نفئهم قبهرة ،وهقون دن
نتهجتك حمث الدرأة لى الذقور

التحرش
تمرهرا ن ح لم العنف ضث
يهد أصثر الجه الدرق للتعب م الع دم واإلحص ء الدصر
ً
الدرأة يي دصر ،ط لب يهك بوقف العنف ضث الدرأة ،ووضو تشرهع ت تجردك وتع قب
لهك ،وهشد العنف ضث الدرأة «العنف الجئث دن قب ال وج ،والعنف النفئي والجنئي،
ب إلض يم إلى واج الم صرات ،والتحرش الجنئي ،وخت ن اإلن »،دفهثا -ويم ً لنت ج دئح
التقلفم االقتص ثهم للعنف االجتد ي ضث الدرأة يي الف م العدرهم  ،64-18بدصر م
 -2015بأن  % 34دن النئ ء الالتي ئبق لهن ال واج تعرضن لعنف بثني أو جنئي دن
قب ام واج ،بج نب تعرض نحو  % 90دن الئهثات للخت ن ،و واج أقثر دن ربو النئ ء
الدصره ت  % 27.4قب بلوًهن  18ئنم ،و أن نحو  % 7دن النئ ء الدصره ت
تعرضن للتحرش يي الدواصالت الع دم ،بج نب تعرض نحو  % 10دنهن للتحرش يي
الش ر  ،وذلك خال الد 12شهراً الئ بمم لعد االحص ء.
ودن ج نبك ،أقث الثقتور شوقي الم ،دفتي جدهورهم دصر العربهم ،أن الشرهعم اإلئالدهم
تقرم الدرأة وتدنحه ق يم حموقه الدشرو م ،ثا هً إلى ضرورة تض ير جهوث الدؤئئ ت
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والهه ت الدعنهم دن أج وضو الدرأة يي دق نه وأن اإلئالم قث حفظ للدرأة حموقه الد ثهم
والدعنوهم دنذ بثاهم الرئ لم الدحدثهم ،وقضى لى ق يم أشق التدهه ضثه  ،بعث أن ق نت
يي الدجتدع ت الج هلهم تع ني دن التهدهش وضه الحموق .همو تع لى« :هَ أَهُّ َه ا َّلذِهنَ
ض َد تتَ ْهت ُ ُدوه َُّن ِإ َّال أَ ْن
ئ َء ق َْر ًه َو َال تَ ْع ُ
ضلُوهُ َّن ِلتَ ْذ َهبُوا بِبَ ْع ِ
ت َدنُوا َال هَ ِح ُّ َل ُق ْم أَ ْن ت َِرثُوا النِّ َ
ش ٍم ُدبَهِّنَمٍ» النئ ء 19 :صثق هللا العظهم
هَأْتِهنَ بِفَ ِح َ
اآلثار النفسية للتحرش
" قنت دضدطرة للئدقوت دن أج الحف ظ لى دصدثر ر قي" ،هقذا تشدر إحثو الضدح ه
ئدددبب ثم إبالًه ن وق و تحرش ق نت تتعرض له دن رب دله  .ويي شددده ثة أخرو
برت الضدحهم ن ألده بموله " :قنت أح و طوا الوقت إخف ء شدعور ال أ رف د ههتك،
ولقنك ق ن هدنعني دن االقتراب والثمم ب آلخرهن" ،يمث ظلت رضدددم للتحرش الجنئدددي دن
ج نب أخهه لى دثو ئنوات دنذ أن ق نت طفلم.
الارب ء ،ب ويق تصدرهح ت
يظ هرة التحرش الجنئدي ال تمتصدر لى امد قن وامشدخ
ألفت الم -ائدتشد ر العالج النفئدي واإلثد ن -أن أبشدو االنته ق ت وأقصد ه أل ًد د هحث
ُفترض أن تقون امقثر أد نً  ،دث دق ن العد أو الدن .
ثاخ امد قن التي ه َ
تقشف الم ن أن التحرش الجنئي هو يع ربد هدر يي ثق ق ،ولقن تث ره النفئهم الئه م
لى الضدحهم تصد لثرجم الصثدم ،وتدر بدراح يي التفقهر تبثأ ب إلنق ر للواقعم وقأنه لم
دهطرا لى تفقهره يتبثأ يي دواجهم
تحث  ،ثم تفمث المثرة لى اإلنق ر من الح ث هظ دئد ً
نفئدددده بد حث  .هصددد حب هذه الدراح أ راض نفئددددهم وجئددددثهم دث االضددددطراب ت
والصثا  ،وقث تنئحب دن الدجتدو وتص ب ب قت ب دن الددقن أن هص به إلى حث اإلقثام
لى االنتح ر ،أو تبثأ يي تمبُّ د حث والتقهُّف دعك لدواجهتك وتطلب الدئ د ثة لتخطي د
حث وتجنُّب حثوثك درة أخرو ،قد أوضدددحت الم" .هن ال نطلق قلدم ضدددح ه لى َدن
تعرضن لتحرش جنئي ،ب ن جه ت".
تضددهف الم أن هؤالء الن جه ت ً لبً د هتحولن بعث ذلك إلى شددرق ء يي دق يحم الظ هرة،
دحد ولهن العدد دو جدهو امطراف الدعنهدم يي تاههر الصدددددورة الدذهنهدم للدجتدو ن الدرأة
والرج  ،وح النئ د ء لى الثمم بأنفئددهن ،و ثم الشددعور ب لذنب تج ه ئددلوك شددخ تخر
هع ني دن االضطراب ،وق نت هي ضحهتك للتنفهس ن ًضبك.
"قث هتحمق الشدف ء الت م نثد نصدثق د ًع أنني لئدت الدئدؤولم د حث لي" ،هقذا برت
إحثو الن جه ت ن شعوره تج ه د تعرضت لك دن تحرش.

ب – الطرق الالزمةة عن الطري اإلعالمي الرقمي لتوعيةة المرأة بمةا هو التحرش
وانواعه
اال الم الرقدي وهو هجب تنوهك الدرأة وتحمهق االتص د بهم
دد ئددبق وشددرحك يي خصدد
وتجدعههم ن طرهق الدؤئدئد ت والهه ت واالتح ثات الدعتدثة والدوجهم ببرادج واتج ه ت دن
و ارة التضدد دن واال هر وخاليم دن الجه ت الدئدد ولم أصددبح ئدده ب م الم الرقدي الذ ال
هحت ج أقثر دن تطبهق دثال لى الدوب ه وتجدهو النئ ء بأ د رهن الدختلفم وتمئهد تهم الدختلفم
والبثء يي توجهك التو هم الال دم ب لتحرش وانوا ك دث :
أشكال التحرش الجنسي:
ً
ً
ً
دن الددقن للتحرش الجنئددي أن هأخذ أشددق ال دختلفم وقث هتضدددن شددقال واحثا أو أقثر يي
وقت واحث:
• النظر المتفحص :التحثهق أو النظر بشددددق ًهر ال ق الى جئددددم الدرأة ،بأج اء دن
جئدك/أو هنهك.

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التعبيرات الوجهيةة :دد أ نو دن التعبهرات الوجههدم التي تحدد اقتراحد ً ذو نواهد
جنئهك (دث اللحس ،الاد  ،يتح الفم )....
النداءات :البئدبئدم ،التصدفهر ،الصدرا الهدس ،وأ نو دن امصدوات ،اإلهح ءات
الجنئهم.
التعليقات :إبثاء دالحظ ت جنئددهم ن الجئددث ،دالبئددك ،أو طرهمم دشددهك ،تصددريك،
دلك ،إلم ء النق ت أو الحق ه ت الجنئهم أو طر اقتراح ت جنئهم أو دئه م.
المالحقة أو التتبع :تتبو ئدواء ب لمرب دنك أو دن لى دئد يم دشده ً أو ب ئدتخثام ئده رة
بشق دتقرر أو لدرة واحثه أو االنتظ ر خ رج دق ن العد  ،أو الدن ب لئه رة.
الدعوة لممارسةةة الجنس :طلب دد رئددم الجنس ،وصددف الدد رئدد ت الجنئددهم أو
التخهالت الجنئددهم طلب رقم اله تف ،توجهك ث وة لتن و العشدد ء أو اقتراح ت أخر
قث تحد ط بع ً جنئه ً بشق ضدني أو لني.
التحرش عبر االنترنت :المه م بإرئد التعلهم ت ،الرئد و /أو الصدور والفهثهوه ت
ًهر الدرًوبم أو الدئده م أو ًهر ال مم بر االهده الرئد الفورهم وئد التواصد
االجتد ي ،الدثون ت او دواقو الحوار بر االنترنت.
المكالمات الهاتفية :د دق لد ت ه تفهم صدوتهم او در هم أو إرئد رئد نصدهم
تحد اقتراح ت أو تهثهثات جنئهم.
اللمس :التحئددس النا  ،الحك ،االقتراب بشددق قبهر ،اإلدئدد ك ،الشددث وأ نو دن
االهح ءات الجنئهم ًهر الدرًوب به .
التهديد والترهيب :التهثهث بأ نو دن أنوا التحرش الجنئددي أو اال تثاء الجنئددي
بد يهك التهثهث ب الًتص ب.
التحرش الجماعي :تحرش جنئددي (ش د د امشددق الئ د لفم الذقر) هرتقبه دجدو م
تج ه يرث أو ثة أيراث.
قبهرة دن امشخ

ج – التوعية للمرأة بسبل مواجهه التحرش وحقوقها والقضاء على األفكار
الرجعية للمجتمع
أهم األمور تدفع بالضحية الرفض باإلفصاح عن المضايقات الصادرة عن المسؤول في العمل:
•
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منهدد د تخدد د ف دددددن الدجتدددددو ،تخدد د ف دددددن ائددددرته  ،ودددددن نظددددرة جهرانهدد د
الههددد  ،مندددك لدددن همدددو نهددد أحدددث انهددد شدددج م ،بددد ئدددوف همولدددون هدددي
التدددي بددد ثرت وحتددددى لددددى الدئددددتوو المددد نوني هحتددد ج التبلهددددغ الددددى شددددهوث
هددد د ن وال ا تمدددددث ان هنددد د ك ددددددن ئدددددتأتهك الشددددده دم لهدددددذهب دعهددد د الدددددى
الدحقدددددم قشددددهوث هددد ن لهئددد نثوا قضددددهته ثثث ي لدئددددألم أخطددددر بقثهددددر ددددد
نتصدددور منهددد صددد رت قضدددهم دئددد ودم حمهدددرة لدددى شدددرف الددددرأة مجددد
لمدددددم العددددهش ومجدددد أال تدددددوت جو دد د لههدددد ان تمبدد د ب لتمبهدد د واللدددددس
والعنددد د ق ....الدددددت وإن أراثت ان ترتمدددددي يدددددي دنصدددددبه يعلههددد د ان تئددددددو
قدددالم ددددثهره وهدددذا دددد جدددرو لألئدددف لنئددد ء هتدئدددقن ب لصددددت والقبدددت
منهدددن هخفدددن ومنهدددن هعتبدددرون أنهدددن خئدددرن شدددريهن يدددال هجدددب خئدددران
احتدددددددددددددددددددددددرام النددددددددددددددددددددد د س النهدددددددددددددددددددددددم.
إن المضددددهم تعتبددددر دحئددددودم للدددددثهر وحتددددى لددددو ربحتهدددد الدددددرأة ق نونهدددد
ئتخئره اجتد ه ً.

ث – توفير قنوات للمرأة عن طري االعالم الرقمي يحفظ لها خصةةةوصةةةيتها وعدم
نشر ما تعرضت لها مما يساعد على القضاء على الظاهرة
• دددددن الدهددددم جددددثا ان هددددتم ددددد تلددددك التطبهمدددد ت و ددددد لجدددد ن يددددي أ
دؤئئددددددم او اتحدددد د ث او جدعهددددددم دختصددددددم يمددددددط بدوضددددددو التحددددددرش و
تتضددددن جددد ء طبدددي و نفئدددي و لدددى اتصددد بددد مدن و هدددتم التحمهدددق يدددي
الواقعدددم قددد ذلدددك دددن طرهدددق التطبهدددق بدددثون أ ا دددالن او اشددده ر حف ظددد
لددددى الخصوصددددهم و لدئدد د ثة الضددددحهم لددددى الظهددددور و ددددثم القتددد د ن و
يددددي نفددددس الوقددددت تقددددون تلددددك الخصوصددددهم دحدهددددم ب لمددد نون و بعلددددم يمددددط
الج هددد ت الدعنهدددم و ئدددهولم اال دددالم الرقددددي هنددد اندددك هفدددتح حلمدددم الوصددد
دب شددددرا بددددهن الضددددحهم و بددددهن الجهدددد ت الدعنهددددم التددددي تقددددون دئدددد ولم و
دؤهلم لدث هذه امدور

ثالثا :مجتمع التواصل االجتماعي:
أ -منصةةةةات التواصةةةةل االجتماعي ودورها في تبير فكر وسةةةةلوكيات المرأة في
المجتمع
-

-

-

-

لجأت الضح ه إلى رواهم شه ثاتهن بر دنص ت إلقترونهم و بر وئ التواص
االجتد ي ،وهو د ب تت تفعلك شرات النئ ء حو الع لم بعث تعرضهن للتحرش،
وذلك لئهولم إهص أصواتهن إلى جدهو الن س ،قوئهلم دن وئ الضاط ،لتظهر
حدالت دئ نثة ودط لبم بدع قبم الدتحرشهن.
ودو ق ح ثثم تحرش أو انته ك بحق النئ ء تظهر بر وئ التواص االجتد ي
حدالت تض دن دو الضحهم ،تعتدث لى حم ق تتعلق ب لح ثثم نفئه .
تقدن أهدهم حدالت التض دن دو ضح ه التحرش الجنئي ،بقونه تثيو ب تج ه قئر
ح ج الصدت لثههم ،وأال تبمى هذه المض ه دن المض ه الدختفهم يي الدجتدو
وبحئب ائتبه ن بنه هم م  ،2019تعرضت  %25دن الصحفه ت إلى تحرش جنئي،
بهند تعرض  %30لإلئ ءة بئبب جنئهن ،بهند أقثت  %70دن الدش رق ت ه ثة يي
قم العنف الذ تتعرض لك الصحفه ت.
أن حدالت التض دن ق ثرة يي البالث التي ً بت نه الثهدمراطهم ،لى ريو الو ي
لثو الدجتدو حو قض ه التحرش والعنف ،ودن الددقن أن تؤث إلى تاههر يي
الموانهن الخ صم بحد هم النئ ء والصحفه ت ،بشرط أن تقون حدالت دتت بعم ق ثرة لى
الضاط لى الحقود ت.
وال تتوقف أهدهم الحدالت لى الضاط لى الدتحرشهن ،ودنو جه ت ق نونهم أو
الدؤئئ ت الع دلهن يهه دن حد هتهم أو الئقوت لى ئلوقهم ،ب هدتث أثره إلى دنو
دن هفقر ب لتحرش دن اإلقثام لى هذا الفع .
إدق نهم االئتف ثة دن حدالت التض دن بر وئ التواص االجتد ي بشق قبهر،
م ،وهذا أدر إهج بهً لتشجهو النئ ء لى ثم
قونه تحو المضهم إلى قضهم رأ

الئقوت ،ب إلض يم إلى أنه أثبتت نج حه  ،خ صم يي حشث الث م والدن صرة
للضحهم.
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وتمثم حدالت وئ التواص االجتد ي الث م النفئي ولو بشق دؤقت لضح ه التحرش،
وهو د هشجو الح الت الص دتم لى ئلوك الثرب نفئك والبو بمصصهن وب لت لي االتج ه
نحو وتحمهق تحرش أق .

مدى فعالية منصات التواصل االجتماعي في تبيير الفكر العام للنساء بعد طرق
االجتد ي بدجهوثاته الجد هم والفرثهم والحدالت الدنتظدم والدرق
 دنص ت التفالدئددتدرة التي تص د دب شددرا للدرأة بصددفم دم وللضددح ه بصددفم خ صددم بثأت تأتي
بثدد رهد والدثلهد االن لى ظهور حد الت قثهرة دن التحرش للعلن وبدثء قئددددر الجدوث
والخوف لث الضددددح ه وهذا دن اهم امئددددب ب التي ئددددتؤث الى حرقم قبهرة لوقف
التحرش بفضح الدتحرش واهم ك يي شر ا د لك.

رابعا التحديات التي تواجهها المرأة:
أ – دور اإلعالم الرئيسي في تشجيع وتفعيل وتعظيم دور المرأة
-

-

-

تُبدذ جهوث ثولهدم قبهرة ئددد د هدم لتدقهن الدرأة دن النهوض يي قد يدم الدجد الت وتفعهد
ثوره يي الدجتدعد ت إهدد ن ً بأنّهد شدددددرهك أو وأئدددد ئدددددي يي تحمهق أهثاف التندهدم
والنهضدددددمّ ،إال ّأندك و لى الرًم دن ذلدك ال ا هند ك ج ء ال بدأس بدك دن الخطد ب
اإل الدي ج اً ن دواقبم ذلك ،دثاً إلى حصددر الدرأة يي صددورة ندطهّم ئددلبهم ال
تُرا ي إدق ن ته القبهرة وال تعقس ثوره قشدرهقم يي التندهم ،يي الحهن الذ هجب يهك
أن تُئدددتا أثوات اإل الم الفع لم يي تاههر الئدددلوقه ت والدعتمثات الدجتدعهّم الئدددلبهم
حو الدرأة أثّت بعض امئددب ب إلى دحثوثهم الترقه لى قضدد ه الدرأة بر وئدد ط
اإل الم ،ودنه د هأتي:
ّ
ضدددعف الو ي بد هتعلق ب لدرأة دن أثوار وحموق ودشدددقالت ودق نم دجتدعهّم ده ّدم،
حه هظهر ذلك قواقو دجتدعي هُشد ّق اإل الدهّون ج ءاً دنك وهعقئدونك بد همثّدونك دن
رئددد د د إ الدهدّم ،وهقدن حد هدذه الدشدددددقلدم يي ت وهدث اإل الدههن بد لدعريدم والو ي
ّ
هتعلق بمض ه ه .
الق يههن لنم الصورة الئلهدم للدرأة ود
انفص التثرهب الفقر والدهني لإل الدههن ن اتج ه ت العد اإل الدي الحثه بد
ّ
هتعلق بمض ه الدرأة.
ضدعف التواصد الفعّ بهن الدؤئدئد ت اإل الدهّم نفئده  ،أو بهنه وبهن ب قي الدؤئدئد ت
الدعنهّم دن أج خثدم قضد د ه الدرأة ،وهو امدر الذ هئدددتث ي وجوث شدددراق ت يع لم
ودتّئمم بهثف تج و هذه الدشقلم.

ب – أهميةة تةدريةب العةاملين في مجةال الصةةة ةحةافةة وتوجيههم في اتجةا تبير نظر
المجتمع للمرأة
ائدددتط ت العثهدددث ددددن شددددبق ت الدجتددددو الددددثني النئددد هم والدنظدددد ت النئددد هم دددددن
هددددد ثة ده راتهددددد يدددددي دددددثّة دجددددد الت ،دثددددد  :االتصددددد الت ،وإجدددددراء البحدددددو ،
والتعدددرف لدددى الدددنهج ال ُدتّبدددو يدددي دؤئئددد ت نئددد هم يدددي أدددد قن دختلفدددم ،ودواقبدددم
ّ
التطددددورات دددددن خددددال اال ئددددتف ثة دددددن التمنهدددد ت والتقنولوجهدددد الدتمثدددددم والوصددددو
ّ
إلددددى الدعلوددد د ت التددددي ته ّدهددددم ،إضدددد يمً إلددددى االئددددتف ثة دددددن تقنولوجهدددد الدعلوددددد ت
واالتصدد د الت دددددن أجدد د ث ددددم حدددددالت الدن صددددرة لقثهددددر دددددن الدنظددد د ت والشددددبق ت
النئدددد هم و هدددد ثة تأثهرهدددد  ،قددددد ئدددد هدت تقنولوجهدددد الدعلوددددد ت واالتصدددد الت يددددي
تع هدددد االئددددتخثام االجتددددد ي لوئدددد اإل ددددالم التملهثهددددم ،حهدددد ئدددد ّهلت الوصددددو
إلدددددى تلدددددك الوئددد د قددد د لراثهو ،وائددد دتِف ثة النئددد د ء ددددددن البدددددرادج اإلذا هدددددم ،إذ إنّ
التمرهددددب بددددهن التمنهدددد ت الحثهثددددم والتملهثهددددم هُئدددد هم يددددي الحصددددو لددددى ائددددتج بم
أقبدددددددددددددددددددددددددر وذات ي دددددددددددددددددددددددددثة ددددددددددددددددددددددددددن اآلخدددددددددددددددددددددددددرهن.
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خاتمة:
 اال الم هو درتة ويقر الدجتدو ودنك بنئددبم قبهرة جثا هنتم الو ي واميق روالثم يم للدجتدو وهو الدوجك الر هئدي لألجه الم ثدم والح لهم يبتوجهك ئدلهم
لأل الم للمضددددد هد الهد ددم يي الدثولدم ولهس هند ك دن أهم دن الدرأة دد ث
الدجتدو وأئدد ئدددك ان نموم بحده ته دن التحرش واالهتد م به لتنشدددش نشدددأ
ص لح وهنتج نك دجتدو ص لح بن ء .
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