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مقدمــة:

يف  و�إنت�شاره  �لف�شاد  ظاهرة  ور�ء  و�لدو�فع  �لأ�شباب  تعددت 

هذه  �أن  على  �إجماع  �شبه  وجود  من  بالرغم  �ملختلفة،  �ملجتمعات 

وتتجلى  ذ�تية.  وم�شالح  مكا�شب  حتركه  �شلبي  �شلوك  �لظاهرة 

بها  �لتي غالبا ما يقوم  �ل�شلوكيات  �لف�شاد مبجموعه من  ظاهرة 

بع�ض �مل�شوؤولني و�ملتنفذين، وبالرغم من �لت�شابه �أحيانا و�لتد�خل 

فيما بينها �إل �نه ميكن �إجمالها ب�شلوكيات تتعلق باجلر�ئم �ملخلة 

��شتعمال  و�إ�شاءة  �ملختلفة،  �لعمل  �أماكن  يف  �لوظيفة  بو�جبات 

�أن  على  �لأدبيات  من  �لكثري  و�تفقت  للقانون.  خالفا  �ل�شلطة 

�لوظائف  يف  �ملوقع  �و  �ملن�شب  باإ�شتغالل  يتعلق  �لف�شاد  مفهوم 

و�لنظام  للقانون  خمالف  �لف�شاد  وباأن  ذ�تية،  م�شالح  لتحقيق 

.
1
وغري من�شجم مع �لقيم �لأخالقية �ل�شائدة يف �ملجتمع

منها  خمتلفة  و�أ�شكال  مبظاهر  �لعمل  �أماكن  يف  �لف�شاد  ويظهر 

�لف�شاد �لإد�ري و�ملايل و�لأخالقي و�ل�شيا�شي...�لخ. وتربز ظاهرة 

�لإد�ري  �لف�شاد  ��شكال  �لعمل كاأحد  �أماكن  �لتحر�ض �جلن�شي يف 

و�لأخالقي، لنها ترتبط باإ�شاءة �إ�شتخد�م �ل�شلطة ب�شكل خمالف 

للقانون.

�شتى  يف  �لعمل  �أماكن  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض  ظاهرة  تنت�شر 

بعدم  وتتميز  �لعربي،  �ملجتمع  فيها  مبا  عام  ب�شكل  �ملجتمعات 

�لظهور �مام �مللىء ب�شبب وقوعها يف �أماكن مغلقة )بيئة �لعمل(، 

كما  تتميز بوقوعها من �شخ�ض له نوع من �ل�شلطه على مروؤو�شه، 

�جلن�شي  للتحر�ض  �ل�شحية  هي  �ملر�أة  تكون  �لحيان  �أغلب  ويف 

من قبل م�شوؤولها، وقد يكون �لرجل عر�شة للتحر�ض كاملر�أة على 

ولكن  �إمر�أة،  على  �إمر�أة  من  �و  رجل،  على  رجل  من  �و  �ل�شو�ء، 

معظم �لدر��شات �أثبتت بان �لتحر�ض غالبا ما يكون من قبل �لرجل 

جتاه �ملر�أة نظر� لتويل �لرجال ملو�قع ��شر�فية و�مل�شتويات �لإد�رية 

�لعليا يف �أماكن �لعمل، يف حني تتوىل �لن�شاء م�شتويات ومنا�شب 

ن�شبة  تزد�د  وبالتايل  �لرجال،  ي�شغلها  �لتي  تلك  �أدنى من  �إد�رية 

ب�شلطة  ويتمتعون  �لعمل  �أماكن  يف  رجال  يرئ�شهن  �لالتي  �لن�شاء 

��شارت  كما  �لفل�شطينية  ينطبق على �حلالة  وهذ�  عليهن.  ونفوذ 

در��شات ونتائج �عمال �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة مبا 

فيها بيانات �جلهاز �ملركزي لالح�شاء.

وتربط كثري من �لدر��شات بني �لتحر�ض �جلن�شي يف �لعمل وبني 

الف�ساد، وغياب �لرقابة يف �ملوؤ�ش�شات، فالف�شاد �ملايل و�لإد�ري يف 

هذه �ملوؤ�ش�شات يوؤدي ب�شورة ما �ىل �لف�شاد �لأخالقي، خا�شة �ن 

ت�شدر من  �لعمل  �أماكن  �لتحر�ض �جلن�شي يف  �لكثري من حالت 

يتمتعون  ما  م�شتغلني  يرتئ�شون،  من  �لعمل جتاه  و�أرباب  �لروؤ�شاء 

�لرقابة و�آليات  �إنعد�م  ونفوذ، خ�شو�شا يف حالت  �شلطة  به من 

�مل�شاءلة، وغياب �لبنية �لت�شريعية و�لقانونية �لر�دعة.

�لعمل  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض  �لدولية  �لعمل  منظمة  تناولت  وقد 

�لإن�شان  حلقوق  و�إنتهاك  و�لعنف  �لف�شاد  ��شكال  �أحد  باعتباره 

وحقوق �لعاملني وتهديد لل�شالمة �ملهنية وبيئة �لعمل، فيما �أعترب 

عام  للمر�أة  �لر�بع  �لعاملي  �ملوؤمتر  عن  �ل�شادر  بكني  عمل  منهاج 

، �لتحر�ض �جلن�شي باأنه عمل من �أعمال �لعنف �لبدين 
2
)1995(

و�جلن�شي و�لنف�شي �لذي يحدث د�خل �ملجتمعات و�أماكن �لعمل.

مي�شغن حول  باحثات من جامعة  �أعدتها عدة  در��شة حديثة  ويف 

�لتحر�ض  �ن  فيها  �إعتربن  �لعمل،  �أماكن  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض 

، و�أكدت 
3
�جلن�شي هو �شكل من �أ�شكال التمييز �شد �ملر�أة يف �لعمل

.
4
على ذلك منظمة �لعمل �لدولية يف تقاريرها ودر��شاتها �ملتعددة

ظاهرة  معامل  �أهم  على  �لوقوف  �ىل  �لبحثية  �لورقة  هذه  تهدف 

�لتحر�ض �جلن�شي باأماكن �لعمل يف �ملجتمع �لفل�شطيني باإعتبارها 

�ل�شوء على  ت�شليط  �لف�شاد، من خالل حماولة  �أ�شكال  �شكال من 

�لدولية  و�لتجارب  �لأدبيات  مر�جعة  من  �إنطالقا  �لظاهرة  هذه 

�لظاهرة.  هذه  تناولت  �لتي  �لح�شائية  و�ملوؤ�شر�ت  و�لإقليمية 

�لتحر�ض  ظاهرة  حتديد  يف  �أ�شتخدمت  �لتي  �لتعريفات  و�أهم 

يف  �لورقة  وتبحث  �أ�شكاله.  وتبيان  �لعمل  �أماكن  يف  �جلن�شي 

�إ�شكالية �ملفهوم كما حتاول �لورقة حتليل �لعو�مل و�لدو�فع �مل�شببة 

و�آثارها  �لفل�شطينية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض  لظاهرة 

و�إرتباطها بالف�شاد و�إ�شتغالل �لنفوذ و�ملوقع �لوظيفي، وت�شتعر�ض 

�لورقة �لو�قع �لت�شريعي يف فل�شطني فيما يتعلق مبو�شوع �لدر��شة 

من خالل مر�جعة بع�ض �لقو�نني ذ�ت �لعالقة. وت�شعى �لورقة �ىل 

ر�شد �أهم �لآليات �ملوؤ�ش�شية، و�ل�شيا�شات ذ�ت �لعالقة يف متابعة 

وتناول ق�شايا �لتحر�ض �جلن�شي وتبيان �أهم �ملعيقات �لتي حتول 

�ىل  �لدر��شة  وتخل�ض  فعال.  ب�شكل  �لظاهرة  هذه  مكافحة  دون 

جمموعة من �لإ�شتنتاجات و�لتو�شيات �ملتعلقة بق�شية �لبحث.

جتدر �لإ�شارة �ىل �إعتماد �لورقة �لبحثية �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي 

عرب �إتباع �أ�شلوب �ملقابالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة، ومتثلت بعدد 

من �ملوظفات يف بع�ض �ملوؤ�ش�شات، �إ�شافة ملقابلة م�شتويات �إد�رية 

خمت�شة يف عدد من موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين �لنا�شطة يف جمال 

مبو�شوع  �ل�شلة  ذ�ت  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات  من  وعدد  �ملر�أة،  ق�شايا 

�لأجنبية  �لأدبيات  من  �لعديد  مر�جعة  �ىل  بال�شافة  �لدر��شة 

و�لعربية و�ملحلية.

وقد و�جهت �لباحثة عدة �شعوبات يف در��شة هذه �لظاهرة وذلك 

لعدة �أ�شباب، �أهمها:

�ملوظفات  من  �لعديد  جعل  �لذي  �لأمر  �ملو�شوع  ح�شا�شية  اأواًل: 

يتحفظن على �حلديث عن هذه �لظاهرة رغم �إقر�رهن بوجودها.

�ل�شعيد  على  �لظاهرة  هذه  تتناول  �لتي  �لدر��شات  ندرة  ثانياً: 

�لفل�شطيني وغياب �لإح�شائيات و�مل�شوحات �ملخت�شة �لتي ت�شاعد 

يف �إعطاء موؤ�شر�ت ذ�ت دللة حول حجم �إنت�شار هذه �لظاهرة. 
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تز�يد �لإدر�ك �لدويل بظاهرة �لتحر�ض �جلن�شي يف �أماكن �لعمل 

و�شرورة رفع �ل�شتار عنها وعدم �لت�شرت »و�لطبطبة« عليها، لأنها 

يتعر�شن  �للو�تي  �لن�شاء  من  عدد  على  باآثارها  تقت�شر  تعد  مل 

�لتنمية  عملية  مت�ض  تاأثري�تها  �أ�شبحت  بل  �لظاهرة،  هذه  ملثل 

�لن�شوي  �لقطاع  عموم  على  وتاأثريها  عام  ب�شكل  ودميومتها 

و�جلهود �ملبذولة لإدماج �ملر�أة يف �لتيار �لرئي�شي للتنمية ودورها 

يف عملية �لتنمية �ل�شاملة. وخالل �لعقد �لأخري ن�شطت �جلهود 

�لتي  �ملخت�شة  و�مل�شوحات  �لدر��شات  �شعيد  على  �شيما  �لدولية 

�شلطت مزيد من �ل�شوء على هذه �لظاهرة �لعاملية.

حول  �لهادي  و�ملحيط  �آ�شيا  بلد�ن  يف  �أجريت  در��شة  ت�شري 

�لن�شاء  من   30% �ن  �ىل  �لعمل،  �أماكن  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض 

�لتحر�ض  لأ�شكال  ما  ب�شكل  تعر�شهن  عن  �أبلغن  �لعامالت 

. كما �أظهرت در��شة 
5
�جلن�شي )كالميا كان �أم بدنيا �أو جن�شيا(

�لتحر�ض  حلالت  كبرية  معدلت  بوجود  �أوروبية  �إ�شتق�شائية 

من   50%-40 بني  ما  �أبلغت  حيث  �لعمل،  مكان  يف  �جلن�شي 

�لن�شاء �لعامالت يف دول �لإحتاد �لأوروبي عن تعر�شهن ل�شكل 

ما من �أ�شكال �لتحر�ض �جلن�شي �أو �ل�شلوك غري �ملرغوب فيه يف 

 2004 �أجري يف ��شرت�ليا عام  . وبناء على م�شح 
6
مكان �لعمل

يف  جن�شي  لتحر�ض  تعر�شن  باأنهن  �ملبحوثات  من   18% �أفدن 

�ل�شني  ويف   .
7
ج�شدي لتحر�ض  تعر�شن  منهن   62% �لعمل 

�أجري م�شح حول �لتحر�ض �جلن�شي يف �أماكن �لعمل عام 2007 

�أ�شكال  باأحد  جتربة  لديهن  باأن  �ملبحوثات  من   80% و�أفادت 

 . 
8
�لتحر�ض �جلن�شي

وعلى �ل�شعيد �لعربي، ُعقد موؤمتر بالقاهرة يف دي�شمرب 2009 

مب�شاركة 17 دولة عربية، حتت عنو�ن »�لتحر�ض �جلن�شي كعنف 

�إجتماعي وتاأثريه على �لن�شاء«، ونّظم هذ� �ملوؤمتر �ملركز �مل�شري 

حلقوق �ملر�أة بالتعاون مع برنامج �لأمم �ملتحدة لل�شكان و�لهيئة 

�ل�شويدية للتعاون �لدويل. وطالب �مل�شاركني يف �ملوؤمتر باإ�شد�ر 

وتكثيف �حلمالت  �جلن�شي،  �لتحر�ض  لتجرمي  عربية  ت�شريعات 

بال�شر�حة  و�لإلتز�م  �خلطرية،  �لظاهرة  عن  تتحدث  �لتي 

و�لتثقيف و�لتوعية عرب و�شائل �لإعالم ويف �ملد�ر�ض و�جلامعات، 

وتوفري خطوط �شاخنة مع �ملخت�شني �لنف�شيني مل�شاعدة �ل�شحايا 

عدم �إيالء  �ملوؤمتر  و�لع�شبية.  و�إنتقد  �لنف�شية  �لآثار  لتجاوز 

�لر�شمي  �مل�شتوى  على  �جلن�شي  �لتحر�ض  بظاهرة  كايف  �إهتمام 

على  و�لعمل  �لهتمام  ت�شتحق  كونها ظاهرة  �إنكارها،  وحماولة 

و�لتحرك ملو�جهتها  �لوعي  ون�شر  �لجتماعي  �لتغري  م�شتوى 

هذه  حجم  تعك�ض  �لتي  و�لتقارير  �لدر��شات  ور�شد  ت�شريعيا، 

�لجتماعية  �مل�شتويات  كل  على  و�آثارها  و�أ�شبابها،  �لظاهرة، 

 .
9
و�لقت�شادية و�لأمنية، و�شبل �ملو�جهة 

�لتحر�ض  باب  طرق  يف  مدة  منذ  �لعربية  �لدول  بع�ض  وبد�أت 

�جلن�شي يف موقع �لعمل، عرب �إجر�ء بع�ض �مل�شوحات و�لدر��شات 

�ملتعلقة بهذه �لظاهرة، حيث �أجرت �جلامعة �لها�شمية يف �لأردن 

�لعو�مل  »در��شة  عنو�ن  حتت  )�أيلول/2010(  حديثة  در��شة 

�لتي ت�شكل �لأدو�ر �جلندرية يف �لردن«، وفيما يتعلق بالعنف يف 

مكان �لعمل، فقد �أظهرت �لدر��شة باأن %14 من �لن�شاء �للو�تي 

يعملن قد تعر�شن لتحر�ض جن�شي لفظي يف مكان عملهن، مقابل 

و8%  �لعمل،  مكان  لتحر�ض جن�شي ج�شدي يف  تعر�شن   0.7%

مهينة(،  �أو  نابية  )�ألفاظ  لفظي  لعنف  تعر�شن  �ملبحوثات  من 

 .
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مقابل %2.3 تعر�شن لرتويع وتهديد نف�شي من رئي�ض �لعمل

%68 من  تعر�ض  در��شة علمية جامعية يف م�شر عن  وك�شفت 

�لن�شاء �لعامالت يف �حلكومة و�لقطاع �لعام بالعا�شمة �مل�شرية 

للتحر�ض �جلن�شي من قبل روؤ�شائهن وزمالئهن �شو�ء بالقول �و 

.
11

بالفعل

تبني  در��شة  حيث  �جلن�شي  للتحر�ض  �لن�شبة  ترتفع  �ليمن  ويف 

�ملوؤ�ش�شات  يف  �لعامالت  �لن�شاء  من   87% �أن  مينية 

�لعمل  �أرباب  من  �جلن�شي  �للفظي  للتحر�ض  �حلكومية تعر�شن 

و�لزبائن وزمالء �ملهنة، وتوؤكد �لدر��شة باأن �لتحر�ض بالدرجة 

جانب  من  و�أحيانًا  �لعمل  و�أرباب  �ملدر�ء  قبل  من  ياأتي  �لأوىل 

.
12

زمالئهم يف �لعمل

لالإح�شاء  �ملركزي  �جلهاز  �أعد  �لفل�شطيني،  �مل�شتوى  وعلى 

حول  م�شحًا  )مفتاح(  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �لفل�شطيني 

�إنطباعات �لنوع �لجتماعي للعاملني يف �لقطاع �لعام يف مر�كز 

�لوز�ر�ت يف ر�م �هلل و�لبرية خالل �لعام 2008، وبينت نتائج 

�مل�شح تعر�ض �ملر�أة �لعاملة يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية لعنف لفظي 

ونف�شي وج�شدي وحتر�ض جن�شي حيث جاءت �جابات �ملبحوثني 

13
كما هو مبني باجلدول �لتايل:
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�لرجال �كرث جر�أة للحديث عن مو�شوع  �ن  يبدو  ويالحظ كما 

تعر�ض �ملوظفات للتحر�ض �جلن�شي.

�لفل�شطيني  لالح�شاء  �ملركزي  �جلهاز  �أعده  �آخر  م�شح  ويف 

حول  و�لتوثيق،  لالأبحاث  �لفل�شطينية  �ملر�أة  مركز  مع  بالتعاون 

جتاه  �لت�شريعي  �ملجل�ض  �أع�شاء  وممار�شات  وتوجهات  معرفة 

�أع�شاء  �إجابات  بينت  �لجتماعي،  �لنوع  على  �ملبني  �لتمييز 

�لعمل  �أماكن  يف  �لفل�شطينية  �ملر�أة  تعر�ض  �لت�شريعي  �ملجل�ض 

لعنف لفظي بن�شبة وعنف نف�شي وعنف ج�شدي وحتر�ض جن�شي 

:
14

وفق ما هو مبني بال�شكل �لتايل

التوزيع الن�سبي الع�ساء املجل�س الت�سريعي ح�سب وجهة نظرهم 

يف تعر�س املراأة لبع�س املمار�سات يف اأماكن العمل، 2010

االنتهاكات التي 
تتعرض لها المرأة في 

اماكن العمل

االجابة

الى حد نعم
الما

19.823.257.0عنف لفظي

18.128.953.0عنف نفسي

7.17.185.8عنف جسدي

15.339.045.7تحرش جنسي

وكما يبدو �ن �ع�شاء �ملجل�ض �لت�شريعي �كرث و�شوحا يف �حلديث 

%55 منهم �ىل وجود حتر�ض  عن �ملو�شوع حيث ي�شري حو�يل 

جن�شي يف �لعمل بني نعم ونعم �ىل حد ما. 

باأن ظاهرة  توؤكد  و�لأرقام  �ملعطيات  �أن هذه  فيه  �شك  ل  ومما 

�لتحر�ض �جلن�شي باملر�أة يف �لعمل هي ظاهرة عاملية، ل تقت�شر 

�لدول  ثقافة معينة، بل هي ظاهرة موجودة يف  �أو  على جمتمع 

�ملتقدمة كما يف �لدول �لنامية على حد �شو�ء.

التحرش الجنسي في أماكن العمل 
)إشكالية المفهوم(

ق�شية  مع  �لتعامل  يف  �لرئي�شية  �مل�شاكل  �أهم  �إحدى  تتمثل 

عليه  ومتفق  حمدد  تعريف  على  �لتفاق  يف  �جلن�شي،  �لتحر�ض 

عامليا للتحر�ض �جلن�شي يف �أماكن �لعمل،  وذلك مرده لختالف 

�لثقافات بني �ملجتمعات، فاإن ما يعد حتر�شا جن�شيا يف جمتمع 

ما، قد ل يكون كذلك يف جمتمع �آخر، �إ�شافة �ىل طبيعة �لإدر�ك 

و�لن�شاء  فالرجال  للظاهرة،   perceptual nature �حل�شي 

�لن�شاء  �ن  حيث  جن�شي،  حتر�ض  �عتباره  ميكن  فيما  يختلفون 

 .
15

لديهن تعريف �أو�شع للتحر�ض �جلن�شي من �لرجال

غياب تعريف موحد للتحرش الجنسي 
في مواقع العمل

رغم عدم وجود تعريف موحد للتحر�ض �جلن�شي، �إل �نه يوجد 

مبادئ  مع  فعل يتنافى  �لتحر�ض �جلن�شي  �أن  دويل على  �إجماع 

و�لعمل،  �لتمييز،  عدم  �مل�شاو�ة،  يف  كاحلق  �لإن�شان  حقوق 

وتكافوؤ �لفر�ض، وقبل كل �شيء �حلق �لأ�شا�شي يف �إحرت�م كر�مة 

�لإن�شان وحريته. 

من جهتها و�شعت منظمة �لعمل �لدولية تعريفا عاما للتحر�ض 

�جلن�شي يف �لعمل، وعرفته باأنه »�شلوك غري مرغوب فيه ذ�ت 

يوؤثر  �لذي  �جلن�ض  �أ�شا�ض  على  قائم  �شلوك  �أو  جن�شي  طابع 

�آخرون  وعرفه   .
16

�لعمل« مكان  يف  و�لرجل  �ملر�أة  كر�مة  على 

ذو طابع جن�شي،   مقبول  �أو غري  فيه  »�شلوك غري مرغوب  باأنه 

يت�شف بالعد�ئية و�لهجوم  و�لإحر�ج،  ويوؤثر على �أد�ء �ملوظف 

.
17

يف �لعمل، و�ل�شحة ، و�ملهنة، �أو ك�شب �لرزق«

االنتهاكات التي تتعرض 
لها المرأة في المؤسسات 

الحكومية

االجابة/ الجنس

الالى حد مانعم

اناثذكوراناثذكوراناثذكور

11.521.019.028.369.550.7عنف لفظي

12.426.226.232.161.441.7عنف نفسي

1.61.93.61.694.896.5عنف جسدي

7.45.220.517.472.177.4تحرش جنسي



5

�أماكن  ويف در��شة للربملان �لأوروبي حول �لتحر�ض �جلن�شي يف 

�لعمل �أجريت يف 25 دولة من �لدول �لأع�شاء عام 2004، مت 

�ل�شلوك  �أ�شكال  من  �شكل  »�أي  باأنه  �جلن�شي  �لتحر�ض  تعريف 

غري �ملرغوب فيه، �للفظي، غري �للفظي، �أو �جل�شدي ذو �لطابع 

�جلن�شي ، لغر�ض يوؤدي �إىل �نتهاك كر�مة �ل�شخ�ض، وبخا�شة 

.
18

عند خلق  بيئة ترهيب ، عد�ئية ، ومهينة ، مذلة« 

�لقانون  �شمن  �جلن�شي  �لتحر�ض  �لتون�شي  �مل�شرع  عرف  عربيا، 

»كل  باأنه  �جلن�شي«  �لتحر�ض  وزجر  �حلميدة  بالأخالق  »�ملتعلق 

من  �إ�شار�ت  �أو  �أقو�ل  �أو  بتكر�ر �أفعال  �لغري  م�شايقة  يف  �إمعان 

�شاأنها �أن تنال من كر�مته و�أن تخد�ض حياءه وذلك بغاية حمله على 

�ل�شتجابة لرغباته �أو رغبات غريه �جلن�شية �أو مبمار�شة �شغوط 

 .
19

�إر�دته على �لت�شدي لتلك �لرغبات« عليه من �شاأنها �أ�شعاف 

جرمت  �لعقوبات  قانون  �شمن  مادة  �ملغربي  �مل�شرع  �أفرد  بينما 

�شنة  من  باحلب�ض  »يعاقب  على  ون�شت  �جلن�شي،  �لتحر�ض  فيه 

�إىل �شنتني وبالغر�مة من خم�شة �لآف �إىل خم�شني �ألف درهم من 

�أجل جرمية �لتحر�ض �جلن�شي بحق من ��شتعمل �شد �لغري �أو�مر 

وتهديد�ت �أو و�شائل لالإكر�ه �أو �أية و�شيلة �أخرى م�شتغاًل �ل�شلطة 

.
20

�لتي تخولها له مهامه لأغر��ض ذ�ت �شبغة ج�شدية«

�لتحر�ض  �لدياملي  مغر�ض  �ملغربي  �لجتماع  عامل  عرف  فيما 

ونفوذ  موقع  »�إ�شتغالل  باأنه  �لعمل  �أماكن  يف  باملر�أة  �جلن�شي 

متعة  على  للح�شول  �لرجل  موؤ�ش�شة من طرف  د�خل  �شلطة  �و 

.
21

جن�شية مقابل تخويف �أو ترغيب«

�لتحر�ض �جلن�شي،  تناولت ظاهرة  �لتي  �لتعريفات  ورغم تعدد 

وجود  على  �أغلبها  بني  تو�فق  ثمة  �أن  مالحظة  ميكن  �أنه  �إل 

بينها  فيما  ت�شكل  �لتي  �ل�شلوكية  �لت�شرفات  من  جمموعة 

�لتحر�ض �جلن�شي، وباأنها �شلوك غري مرغوب وغري مقبول، كما 

�شكل مادي  ين�شب فقط على  �لتحر�ض �جلن�شي ل  باأن  تتو�فق 

ملمو�ض، بل �إنه يتخذ �أ�شكال ثالثة: 

حتر�ض جن�شي لفظي )مالحظات وتعليقات جن�شية م�شينه، طرح   .1

�أ�شئلة جن�شية، نكات جن�شية ، �لإحلاح يف طلب لقاء...�لخ(.

�لإمياء�ت  موحية،  )نظر�ت  �شفوي  غري  جن�شي  حتر�ض  	.2

و�لتلميحات �جل�شدية(.

مل�ض ج�شد  �أو  مل�ض،  مادي )حماولة  ب�شلوك  حتر�ض جن�شي   .3

�لطرف �لأخر، تقبيل �أو حماولة تقبيل �لطرف �لآخر(.

وميكن ت�شنيف �لفعل �أو �ل�شلوك على �نه يعد �شلوكا جن�شيا يف 

:
22

حالة توفر عدد� من �ل�شروط �لرئي�شية تتمثل مبا يلي

وينتج  �ل�شلوك،  لهذ�  بها  به/  �ملتحر�ض  ترحيب  عدم   .1

 hostile work عد�ئية  عمل  بيئة  خلق  ذلك  عن 

.environment

�شرطا  للتحر�ض  و�ملو�فقة  �خل�شوع  ي�شبح  عندما   .2

�لرتقيات  على  و�حل�شول  �لعمل  يف  لالإ�شتمر�ر 

و�لإمتياز�ت و�حلو�فز و�لتدريب، وهو ما �أطلقت عليه 

.)quid pro quo( منظمة �لعمل �لدولية �ملبادلة

التحرش الجنسي في أماكن العمل 
شكل من أشكال الفساد واإلستغالل 

الوظيفي

)�لف�شاد  هنا  بالف�شاد  يق�شد  ولكن  �لف�شاد،  مظاهر  تتعدد 

�أو  و�لوظيفية  �لإد�رية  �لإنحر�فات  مبظاهر  �ملتعلق  �لإد�ري 

�لتنظيمية وتلك �ملخالفات �لتي ت�شدر عن �ملوظف �لعام �إثناء 

تاأديته ملهام وظيفته يف منظومة �لت�شريعات و�لقو�نني و�ل�شو�بط 

ومنظومة �لقيم �لفردية و�حيانا �غتنام �لفر�شة لال�شتفادة من 

.
23

�لثغر�ت(

بني  و�لعربية  �لعاملية  و�لأدبيات  �لدر��شات  من  �لعديد  ربطت 

غالبا  �لإد�ري  فالف�شاد  و�لف�شاد،  �لعمل  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض 

�ملتمثل  �لأخالقي  �لف�شاد  �إنت�شار  على  م�شاعدً�  �شببًا  يكون  ما 

ب�شلوك  �ملتعلقة  و�ل�شلوكية  �لأخالقية  �لإنحر�فات  مبجمل 

باحلياء  خملة  باأعمال  كالقيام  وت�شرفاته،  �ل�شخ�شي  �ملوظف 

ما  وهذ�   .
24

�جلن�شي �لتحر�ض  �شمنها  ومن  �لعمل  �أماكن  يف 

�أكدت عليه منظمة �لعمل �لدولية يف تقاريرها �ملتعددة، كما �أكد 

عليه رئي�ض منظمة �لعمل �لعربية �لذي �أ�شار �ىل �ن �لكثري من 

حالت �لتحر�ض �جلن�شي تتميز بوقوعها من �شخ�ض له نوع من 

. و�أثبتت معظم �لدر��شات بان �لتحر�ض 
25

�ل�شلطه على مروؤو�شه

، دون نفي �مكانية 
26

�جلن�شي يكون من قبل �لرجل جتاه �ملر�أة 

�ن يكون �لرجل عر�شة للتحر�ض �جلن�شي من قبل �إمر�أة.

�لتحر�ض  لظاهرة  عدة  ودو�فع  �أ�شباب  وجود  من  وبالرغم 

�لد�فع  �شمنها  من  و�لتي  �لعمل،  �أماكن  يف  باملر�أة  �جلن�شي 

�لدر��شات  من  �لعديد  �ن  �إل  �ملتحر�ض،  لدى  �جلن�شي 

�لعمل،  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض  حول  �أجريت  �لتي  و�لح�شائيات 

�مل�شوؤول مبروؤو�شته قد ل  �لتحر�ض �جلن�شي من قبل  بان  �أثبتت 

مظهر  و�إمنا  �لأوىل،  بالدرجة  جن�شية  وحمركاته  دو�فعه  تكون 

يربز على هام�ض �شكل من �أ�شكال �لف�شاد �ملايل و�لإد�ري �لذي 

غالبا يقود �ىل �لف�شاد �لخالقي، خا�شة و�أن �لكثري من حالت 

�لتحر�ض �جلن�شي �شد �ملر�أة يف �لعمل تنتج من روؤ�شائها �لرجال 
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6

ملا يتمتعون به من �شلطة ونفوذ و�إنعد�م �لرقابة حيث تتوفر بيئه 

.
27

خ�شبة وفر�ض متنوعة للف�شاد

و�إ�شاءة  �لف�شاد  �أ�شكال  من  ك�شكل  �جلن�شي  �لتحر�ض  ويتجلى 

مرتبط  �لوظيفة  �إ�شغال  ي�شبح  عندما  �ل�شلطة،  ��شتخد�م 

�لذي  به  �ملتحر�ض  قبل  من  �جلن�شي  �لتحر�ض  رف�ض  �أو  بقبول 

عن  �ل�شكوت  ي�شبح  و�أحيانا  و�لنفوذ،  و�ملوقع  �لقوة  ميتلك 

�أو تقدم  �لتحر�ض �جلن�شي �شرطا حل�شول �لفرد على عالو�ت 

. و�لتحر�ض �جلن�شي يف �لعمل قد يكون �شبب مبا�شر 
28

يف �لعمل

لتوتري �لعالقات �لد�خلية يف �لعمل حيث يزد�د �شعوبة حينما ل 

ما  م�شوؤولها �جلن�شية وهذ�  لرغبات  �لتحر�ض  ت�شتجيب �شحية 

يوؤدي �إما لفقد�نها لعملها �أو خلق بيئة عمل عد�ئية، وحرمانها 

 .
29

من �لرتقية وفر�ض �لتدريب...�لخ

وما ي�شند �لر�أي �ل�شائد �لذي يفيد باإرتباط �لتحر�ض �جلن�شي يف 

 IPSOS أماكن �لعمل بالف�شاد، �لإ�شتطالع �لذي قام به مركز�

لعام 2010 ل�شالح وكالة رويرتز، حيث مت تنفيذ �لإ�شتطالع يف 

كل  من  و�حد  باأن  �لإ�شتطالع  نتائج  �إحدى  وخل�شت  دولة،   22

ع�شرة موظفني يف تلك �لدول يتعر�ض لتحر�ض جن�شي وم�شايقات 

ملمار�شة �جلن�ض من قبل �شخ�ض رفيع �مل�شتوى ملجرد �أنها تعمل 

. وبني 
30

ل�شاحلهم ولي�س النهم يريدون اإقامة عالقة حقيقية 

بن�شة  �لهند  يف  منت�شر  �ل�شلوك  من  �لنوع  هذ�  بان  �ل�شتطالع 

%26، تليها �ل�شني %18، وتاأتي �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف 

�ملرتبة �لثالثة حيث �نت�شر هذ� �ل�شلوك بن�شبة %16، و�ملك�شيك 

.
بن�شبة 3113%

ومن �أبرز �لعو�مل �مل�شجعة ل�شتغالل �ملن�شب و�لنفوذ من قبل 

�مل�شوؤول و�لقيام بالتحر�ض �جلن�شي:

يف  �لعمل  ورب  للم�شوؤول  �ملمنوحة  �لو��شعة  �ل�شالحيات   .1

ظل غياب �أو �شعف �لأنظمة و�ملعايري و�لإ�شتقر�ر �لوظيفي 

)�لهياكل �لوظيفية( يف عملية �لتعيني و�لرتقية و�لت�شكني، 

بيئة  توفر  �مل�شوؤول،  مز�جية  �أو  رغبة  �أمام  �ملجال  وترك 

و�لتحر�ض  و�مل�شاومة  �لإبتز�ز  ملحاولت  ومنا�شبة  خ�شبة 

�جلن�شي بالرتغيب )�لبدل( �أو �لتهديد.

ر�شمية  �شكوى  تقدمي  �لتحر�ض �جلن�شي من  جتنب �شحية   .2

بالو�قعة، مما ي�شكل �شعوبة �أمام �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية وغري 

�لو�قعة  يف  �لتحقيق  من  �لق�شية  هذه  تتابع  �لتي  �لر�شمية 

�إ�شتمر�ر �ملتحر�ض  و�ملالحقة �لإد�رية و�لقانونية، وبالتايل 

بتكر�ر هذ� �ل�شلوك.

التحرش الجنسي في أماكن العمل 
على الصعيد الفلسطيني: األسباب 

واآلثار

باتت ق�شية �إ�شتغالل �ملن�شب �لعام من قبل �مل�شوؤولني يف �أماكن 

�لعمل و��شتخد�مها ب�شكل خمالف للقانون و�حدة من �لظو�هر 

�إ�شتغالل  �شور  �إحدى  وتتجلى  �لفل�شطيني،  �ملجتمع  يف  �ملقلقة 

�ملن�شب ب�شكل خمالف للقانون بالتحر�ض �جلن�شي يف �لعمل من 

قبل �مل�شوؤول ورب �لعمل مبن يتبعون لهم �إد�ريا وخا�شة �لن�شاء 

منهم.

جهات  من  م�شوؤولني  مع  �لباحثة  �أجرتها  �لتي  للمقابالت  فوفقا 

حكومية وغري حكومية مب�شتويات خمتلفة بالإ�شافة �ىل عدد من 

للتحر�ض  تعر�شن  لن�شاء  عديدة  حالت  وجود  يظهر  �ملوظفات، 

�خلا�شة  �و  �لعامة  �لوظيفة  يف  �شو�ء  عملهن  �أماكن  يف  �جلن�شي 

�أو �لأهلية من قبل م�شوؤوليهن �لذين ي�شتغلون نفوذهم و�شلطتهم 

�لتعامل مع  يتم  �لأحو�ل  �أغلب  �نه يف  �إل  للقانون،  ب�شكل خمالف 

هذ� �لق�شية على �نها  حمظور �إجتماعي ل يجوز �حلديث عنها. 

بل �ن �لعديد من �مل�شوؤولني يف بع�ض �ملوؤ�ش�شات يحاولون جتاهلها 

�أو �إنكار وجودها يف �ملوؤ�ش�شات �لتي يقفون على ر�أ�شها خوفا على 

�شمعة هذه �ملوؤ�ش�شات، وحر�شا منهم على �أن تظهر هذه �ملوؤ�ش�شات 

 .
32

باأح�شن �شورة يف عهد توليهم لرئا�شة هذه �ملوؤ�ش�شة

ويف �ملقابلة �لتي �أجريت مع �شلوى هديب وكيلة وز�رة �ملر�أة، �أكدت 

بقطاعاته  �لعمل  �أماكن  يف  باملر�أة  جن�شي  حتر�ض  حالت  وجود 

�ملختلفة �حلكومية و�خلا�شة و�لأهلية. حيث �أ�شارت �ىل �ن �ملر�أة 

�لعاملة تعاين من حتر�ض جن�شي �شفوي، وغري �شفوي وج�شدي، �إل 

�ن �لن�شاء �شحايا �لتحر�ض تتجنب تقدمي �شكوى ر�شمية بالو�قعة، 

و�ملالحقة  �لق�شية  متابعة  يف  �لوز�رة  �أمام  عائقا  ي�شكل  مما 

�لإد�رية و�لقانونية للجاين، وتبقي ق�شية �لتحر�ض �جلن�شي ق�شية 

 .
33

م�شكوت عنها، ي�شعب متابعتها ومكافحتها

يتلقى  �ملركز  باأن  �شو�،  مركز  مديرة  �شومر/  �أهيلة  �أكدت  فيما 

�أماكن �لعمل  �لعديد من �ل�شكاوى �ملتعلقة بالتحر�ض �جلن�شي يف 

�ل�شاخن  �إما عرب �خلط  �ل�شكاوى  وترد هذه  �ملختلفة،  بقطاعاته 

بدورها  تقوم  �لتي  �ملوؤ�ش�شة،  ملقر  �مل�شتكية  تتوجه  �أو  للموؤ�ش�شة، 

�أن  �شومر،  �أكدت  ما  وح�شب  �لنف�شي.  و�لر�شاد  �لدعم  بتقدمي 

للمركز كانت �شمن  �لتي جلاأت  �لتحر�ض �جلن�شي  معظم حالت 

�ل�شحية،  للم�ض ج�شد  �لتحر�ض �جلن�شي �جل�شدي من حماولت 

حماولت  �ىل  ت�شل  �لأحيان  بع�ض  ويف  �لتقبيل،  حماولت 

لالإغت�شاب. وتعزو �شومر تردد �مل�شتكية يف تقدمي �شكوى ر�شمية 

.
34

�شد �جلاين لل�شعوبات �لإجتماعية و�لقانونية 
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يف  �ملر�أة  لها  تعر�شت  �لتي  �جلن�شي  للتحر�ض  �ملو�قف  بع�ض  ومن 

 :
35

�أماكن �لعمل كنماذج ميكن عر�ض �حلالت �لتالية 

)طلب مني مديري يومًا بع�ض �لأور�ق وطلب مني �إغالق �لباب 

و�إيقاف جميع �ملكاملات �إىل مكتبه، وعندما دخلت �أحمل �لأور�ق 

هاجمني حماوًل �لعتد�ء علي ولكنني متكنت من �لهرب لأجد 

نف�شي فجاأة دون عمل(. 

 )بد�أت معاناتي منذ حو�يل �شنتني �شمدت خاللها كثري� �أمام 

�لتحر�ض  يتحول  �أن  قبل  �لعمل  يف  رئي�شي  ومطالب  �إغر�ء�ت 

�جلن�شي �إىل �نتقام بعد �أن رف�شت �ل�شتجابة لطلباته، فقد كان 

يحرمني من كل �متياز �أو ترقية من حقي، و�أخذ بال�شغط علي 

من �أجل دفعي ملغادرة �لعمل، بعد �أن يئ�ض من �لنيل مني(.

ت�شرفات  ب�شبب  �لد�ئمني  و�خلوف  �لتوتر  من  حالة  )�أعي�ض 

مديري �لدنيئه، فاأنا �أعمل لديه �شكرترية مما ي�شتدعي تو�جدي 

معه �شاعات كل يوم باملكتب �أق�شيها يف �لتفكري يف طرق �أجتنب 

�أثر  مما  ج�شدي،  للم�ض  وحماولته  جدً�  �لوقحة  نظر�ته  فيها 

�شلبًا على نف�شيتي(. 

�ن هذه �لأ�شكال من �لتحر�ض �جلن�شي �لتي مت عر�شها �إ�شافة 

ظاهرة  باأن  ُتظهر  عليها،  �ل�شوء  ي�شلط  مل  �أخرى  مناذج  �ىل 

�لقلق  على  تبعث  م�شكلة  �أ�شبحت  �لعمل  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض 

وت�شتحق مزيد� من �لدر��شة و�لإهتمام على جميع �مل�شتويات.

دوافع واأ�سباب التحر�س اجلن�سي

تعددت �لعو�مل �مل�شببة و�مل�شاعدة على �إنت�شار ظاهرة �لتحر�ض 

ولعل  �لعامة،  �أو  منها  �خلا�شة  �شو�ء  �لعمل  �أماكن  �جلن�شي يف 

�أبرز هذه �لأ�شباب:

− غياب �لوعي مبفهوم �لتحر�ض و�أ�شكاله.	

وتعالج ظاهرة  تتعامل  �لتي  �لقانونية  �ملنظومة  �أو �شعف  غياب 

.
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�لتحر�ض �جلن�شي

− �ملوروث �لثقايف �لذي ي�شكل عائقا �أمام �ل�شحية يف تقدمي 	

�ل�شكوى و�لإبالغ عن و�قعة �لتحر�ض.

�شعف �لو�زع �لديني و�لخالقي وعدم �لإلتز�م بالقيم و�ملعايري 

 .
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�لأخالقية د�خل �أماكن �لعمل

− �شعور �ل�شحية بالتهديد �ملتو��شل بعدم �لإ�شتقر�ر و�لأمن 	

�لوظيفي يجعلها �أكرث ه�شا�شة وعر�شة للتحر�ض �جلن�شي.

−  �شلبية بع�ض �شحايا �لتحر�ض يف �لتعامل مع �لأمر، فعدم 	

�لإقد�م على �لإبالغ عن و�قعة �لتحر�ض، يتيح �ملجال �أمام 

�ملتحر�ض �لتكر�ر و�لتمادي.

− يف 	 �لعمل  ورب  للم�شوؤول  �ملمنوحة  �لو��شعة  �ل�شالحيات 

ظل غياب �أو �شعف �لأنظمة و�ملعايري و�لإ�شتقر�ر �لوظيفي 

)�لهياكل �لوظيفية( يف عملية �لتعيني و�لرتقية و�لت�شكني، 

يوفر  مما  �مل�شوؤول،  مز�جية  �و  رغبة  �أمام  �ملجال  وترك 

بيئة خ�شبة ملحاولة �لإبتز�ز و�مل�شاومة و�لتحر�ض �جلن�شي 

بالرتغيب )�لبدل( �و �لتهديد. 

− عالقات �لقوة �ل�شائدة تكر�ض �لبنية �لأبوية �لتي يتم و�شع 	

�لت�شريعات و�لقو�نني و�لتعليمات و�آليات �لعمل يف �شياقها، 

�لقر�ر  �تخاذ  وم�شادر  باملو�رد  �مل�شوؤول  يتحكم  حيث 

و�مل�شوؤوليات  و�ملهمات  �لعمل  وحمتوى  و�لأجور  و�ل�شلطة 

للقوة، بينما �ملر�أة �ملروؤو�شة تبقى  و�لإمتياز�ت كونه مالك 

حتت رحمة رئي�شها يف �لعمل عر�شة لإبتز�زه وتهديد�ته.

− غياب �أو �شعف �لإلتز�م مبدونات �ل�شلوك و�لقو�عد �لأخالقية 	

و�لأهلية  و�خلا�شة  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات  به يف  �ملرغوب  لل�شلوك 

و�إجر�ء�ت  �أنظمة  يف  ت�شمينها  عدم  ب�شبب  �شو�ء  حد  على 

�لعمل و�شيا�شات �ملوؤ�ش�شة وغياب �لرقابة على تطبيقها.

− ثقافة �ملجتمع ذ�ت �لطابع �لأبوي و�إختالف �أ�شلوب �لتن�شئة 	

�لإ�شتقاللية  تعزيز  يتم  و�لرجل، بحيث  �ملر�أة  و�لرتبية بني 

و�ل�شيطرة لدى �لرجل، بينما يتم تعزيز �لتبعية لدى �ملر�أة، 

بنف�شها  �ملر�أة  ثقة  �شعف  �ىل  يقود  �لرتبوي  �ل�شلوك  هذ� 

وعدم قدرتها على مو�جهة �ملو�قف و�مل�شاكل. 

تقدمي  عن  اجلن�سي  التحر�س  �سحايا  اإمتناع  اأ�سباب  وحول 

�سكاوى ر�سمية �سد اجلاين، تظهر �لأ�شباب �لتالية: 

�شحايا  �لعامالت  �لن�شاء  من  فكثري�  �ملو�شوع،  ح�شا�شية  اأواًل: 

�لتحر�ض �جلن�شي تخاف �أو حترج من نقا�ض �ملو�شوع لدى �لطر�ف 

�ل�شمعة، خا�شة  وتلويث  �لف�شيحة،  �أحيانا  ي�شبب  قد  �لخرى مما 

�إخر�ج  يرف�ض  �أبوي  تقليدي  جمتمع  هو  �لفل�شطيني  �ملجتمع  و�ن 

عما  �لبالغ  يف  �ل�شحية  ترتدد  لذلك  �لعام،  �حليز  �ىل  �لق�شية 

.
38

تعر�شت له من حتر�ض، وتف�شل �ل�شكوت، �أو ترك �لعمل

عملها  فقد�ن  من  تخاف  �جلن�شي  �لتحر�ض  �شحايا  بع�ض  ثانياً: 

. 
39

خا�شة يف ظل حاجتها �لقت�شادية و�ملادية للعمل

ثالثاً: �شعور �شحايا �لتحر�ض �جلن�شي باأن �جلاين لن يجد �لعقاب 

�لأر��شي  يف  �ل�شارية  و�لقو�نني  �ملو�د  و�أن  خا�شة  لهم،  �لر�دع 

�لفل�شطينية �لتي ت�شري �ىل �لتحر�ض �جلن�شي، هي مو�د ف�شفا�شة 

.
40

ول حتمل يف ن�شو�شها جترمي �شريح ومبا�شر لفعل �لتحر�ض

�لتحر�ض  لو�قعة  بها  �ملتحر�ض  �ل�شحية  �إثبات  �شعوبة  رابعاً: 

�لإثبات  �أن  �إذ  �ل�شاري،  �لقانون  وفقا لحكام هذه �جلرمية يف 

عادة يتم بالرجوع �ىل و�شائل �لإثبات �لعادية �ملن�شو�ض عليها 
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�مل�شاألة  هذه  �ن  �إل  وغريه،  و�إعرت�ف  �شهود  من  �لقانون  يف 

�جلن�شي  �لتحر�ض  لوقوع  وذلك  �لإثبات  �شعوبة  �إ�شكالية  تطرح 

و�مل�شايقات يف �أماكن مغلقة، لن �جلاين يتحني فر�شة �إنفر�ده 

هذ�  ويعترب  �ملنال،  �شعبة  �لثبوتية  �لأدلة  فت�شبح  بال�شحية، 

�لعامل من �لعو�مل �حلا�شمة �لتي جتعل �ل�شحية �ملتحر�ض بها 

 .
41

مرتددة من �ل�شكوى �شد �ملتحر�ض بها

�إ�شتقبال �ل�شكاوى ذ�ت  �آليات وحد�ت  �أو �شعف  خام�ساً: غياب 

�لعالقة ومتابعتها يف �ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة و�لأهلية على 

حد �شو�ء، وعدم توفري �حلماية لل�شحية �ملتحر�ض بها يف حالة 

�لتبليغ عن �لتحر�ض �جلن�شي �لذي تعر�شت له.

�لد�عمة  و�لأهلية  �لر�شمية  و�ملوؤ�ش�شات  �لأطر  �شعف  �ساد�ساً: 

ل�شحايا �لتحر�ض �جلن�شي وخا�شة �لأطر �لنقابية و�لن�شوية �لتي 

�لنف�شي  �لدعم  وتقدمي  �لن�شاء  تد�فع عن حقوق  �ن  �شاأنها  من 

و�ملعنوي و�لقانوين.

وعلى �شعيد االآثار �لتي يرتكها �لتحر�ض �جلن�شي على �شحاياه، 

للتحر�ض �جلن�شي بجميع  تتعر�ض  �لتي  �ملر�أة  باأن  �أكدت �شومر، 

�أ�شكاله �جل�شدية و�للفظية و�لإيحاء�ت و�لإ�شار�ت، له �إنعكا�شات 

�شلبية وخطرية على �شحة ونف�شية �ملتحر�ض بها، مثل ردود فعل 

ج�شدية )�ل�شهر و�لقلق وقلة �لنوم(، �لإنتقال من مكان �لعمل �أو 

ترك �لعمل رغم �حلاجة و�لعوز �لقت�شادي، �شعوبات يف تكوين 

�لعالقات �ل�شخ�شية. �أما �لآثار �لتي يرتكها �لتحر�ض �جلن�شي يف 

�لعمل على م�شتوى �لوظيفة فيكون بهدر �ملو�رد و�لوقت و�لطاقة، 

وعرقلة �أد�ء �مل�شوؤوليات و�إجناز �لوظائف و�خلدمات ب�شكل جيد، 

�ل�شعور  و�شعف  �ل�شحية،  قبل  من  �لإنتاجية  قلة  �ىل  بالإ�شافة 

.
42

بالإنتماء و�لر�شا �لوظيفي

التحرش الجنسي والتشريعات 
الفلسطينية ذات العالقة

مع �شيوع ظاهرة �لتحر�ض �جلن�شي �أ�شبح �لتدخل �لقانوين �أمرً� 

لذلك  �أو جتاهلها،  معها  �لت�شاهل  ل ميكن  فهي ظاهرة  لزمًا، 

توجب على �مل�شرعني جترمي �لتحر�ض �جلن�شي �شمن �لقو�نني 

�ل�شارية كونه يرتبط بكر�مة �لإن�شان وحقوقه �أيًا كان جن�شه �أو 

معتقده �أو لونه.

وعاجلت  تناولت  �لتي  و�لت�شريعات  �لقو�نني  وتنوعت  �إختلفت 

ق�شية �لتحر�ض �جلن�شي �شمن ن�شو�شها، فبع�ض �لدول ن�شت 

و�إ�شبانيا،  و�ملانيا  �أ�شرت�ليا  مثل  �لعقوبات  قانون  يف  ذلك  على 

�ملر�أة  �شد  بالتمييز  �ملتعلقة  �لقو�نني  يف  تناوله  �لأخر  و�لبع�ض 

�شمنته  �أخرى  دول  وهناك  و�إيرلند�،  مالطا،  �لدمنارك،  مثل: 

 . 
34

لقو�نني �لعمل مثل �يرلند�، و�ل�شويد

قو�نني  و�ملغرب  تون�ض  من  كل  �أ�شدرت  �لعربي،  �ل�شعيد  وعلى 

تون�ض  �أ�شدرت  فقد  �جلن�شي.  �لتحر�ض  فيها  عاجلت  ومو�د 

قانونا خا�شا بذلك وهو )قانون �ملتعلق بالأخالق �حلميدة وزجر 

�شمن  مادة  �ملغربي  �مل�شرع  �أفرد  ،بينما 
35

�لتحر�ض �جلن�شي(

.
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قانون �لعقوبات جرمت فيه �لتحر�ض �جلن�شي

�لذي  �ل�شا�شي  �لقانون  فاإن  �لفل�شطيني،  �ل�شعيد  على  �أما 

يقرر حقوق �لأفر�د وحرياتهم وي�شع �ل�شمانات �لأ�شا�شية لهذه 

�حلقوق و�حلريات، هذ� �لقانون �أفرد ن�شو�شا تبني بان حقوق 

 .
46

�لن�شان وحرياته �لأ�شا�شية ملزمة وو�جبة �لإحرت�م

�جلن�شي  �لتحر�ض  ق�شية  يعالج  خا�ض  قانون  يوجد  ل  �أنه  ومبا 

جترميه  يتم  �أن  عليه  �ملتعارف  فمن  �لفل�شطيني،  �ملجتمع  يف 

�شمن قانون �لعقوبات. ويالحظ بان قانون �لعقوبات �ل�شاري يف 

بابا  يفرد  مل  �لأردين-  �لعقوبات  -قانون  �لفل�شطينية  �لأر��شي 

�ملو�شوع  لهذ�  �ل�شارة  جاءت  �إمنا  �جلن�شي،  بالتحر�ض  خا�شًا 

�شمن مو�د متفرقة حتمل عناوين تتعلق بالأفعال �ملنافية للحياء. 

وح�شب ما �أ�شارت رميا �شما�شنة �مل�شت�شار �لقانوين ملركز �ملر�أة 

معها،  �أجريت  �لتي  �ملقابلة  يف  و�لإجتماعي  �لقانوين  لالإر�شاد 

ذلك  هو  �جلن�شي  �لتحر�ض  �إىل  �لأقرب  �لتجرميي  �لن�ض  فاإن 

�ملن�شو�ض عليه يف �ملادة )305( من قانون �لعقوبات �لتي حتدثت 

عن �ملد�عبة �ملنافية للحياء، حيث ن�شت )يعاقب باحلب�ض مدة 

ل تتجاوز �شنة كل من د�عب ب�شور منافية للحياء: �مر�أة �و فتاه 

لها من �لعمر خم�ض ع�شرة �شنة �أو �أكرث دون ر�شاهما(، و�ملادة 

�لكالم  توجيه  �و  �لأعمال  عر�ض  عنو�ن  حملت  �لتي   )306(

�خلام�شة  دون  �شبي  على  عر�ض  »من  فن�شت  للحياء  �ملنايف 

ع�شرة من عمره �و على �أنثى عمال منافيا للحياء �أو وجه �ليهما 

�أ�شهر  كالما منافيا للحياء عوقب باحلب�ض مدة ل تتجاوز �شتة 

�أو بغر�مة ل تزيد على خم�شة وع�شرين دينار�«. و�ملادة )320( 

و�لتي جاءت بعنو�ن �لأفعال �ملنافية للحياء ون�شت« كل من فعل 

فعال منافيا للحياء �و �أبدى �إ�شارة منافية للحياء يف مكان عام 

�و يف جمتمع عام �و ب�شورة ميكن معها ملن كان يف مكان عام 

�ن ير�ه يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على �شتة �أ�شهر �و بغر�مة ل 

 .
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تزيد على خم�شني دينار

بينما يرى بر�ك )2010( باأن مو�د قانون �لعقوبات �لأردين عمليا 

لتكامل  تطلب  �مل�شرع  لن  �لعمل،  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض  جترم  مل 

�ملجرم  �ل�شلوك  �إرتكاب  باأنثى،  و�لتحر�ض  �لفا�شح  �لفعل  جرمية 

�لتحر�ض  �أن  للجمهور، مبعنى  معرو�ض  �أو  مفتوح  �أو  عام  يف حمل 

فا�شح  فعل  �شورة  يف  �ملغلقة  �لأماكن  د�خل  يقع  �لذي  �جلن�شي 

وهو  متوفر،  غري  �جلرمية  عالنية  ركن  لأن  مرتكبه  عنه  ي�شاأل  ل 
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تتطلب  �لفا�شح  �لفعل  �لعمل، لأن جرمية  �أماكن  يقع عماًل يف  ما 

يتم  مل  �لتحر�ض  و�ذ�  عام،  مكان  يف  جرميته  �لفاعل  يرتكب  �أن 

بالقول  �أو  بيده  �إ�شارة  با�شتخد�م  �ملتحر�ض  وقام  �لعالنية  بطريق 

�أن �لرتقية رهنًا  �أو  باألفاظ لها دللت جن�شية د�خل مكان مغلق، 

باخل�شوع لرغبات �ملتحر�ض، فاإن ذلك غري جمرم قانونا،ً  �إل �إذ� 

جتاوز �ملتحر�ض حدوده با�شتطالة ما هو عورة يف جن�ض �ملجني عليه 

 .
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-�شحيه �لتحر�ض- وهو ما يتحقق به جرمية هتك �لعر�ض

وعلى �سعيد م�سروع قانون العقوبات الفل�سطيني 2003، �لذي 

�أقر من �ملجل�ض �لت�شريعي بتاريخ 2003/4/14 بالقر�ءة �لأوىل، 

�أمام  و�ل�شريح  �ملبا�شر  �لتوقف  �لفل�شطيني  �مل�شرع  فقد جتنب 

جرمية �لتحر�ض �جلن�شي، بالرغم من وجود هذه �لظاهرة على 

�أو �شعيد  �لأ�شرة   �لفل�شطيني �شو�ء على �شعيد  �شعيد �ملجتمع 

 .
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�لوظيفة �لعامة �و �لعمل

يف  �جلن�شي  �لتحر�ض  مو�شوع  �إغفال  تد�رك  حماولة  �إطار  ويف 

م�شروع قانون �لعقوبات �لفل�شطيني 2003، مت �إدر�ج ن�ض �شريح 

وو��شح يف م�شروع قانون �لعقوبات لعام 2010.

�لتحر�ض  عرفت  �لقانون  م�شروع  �شمن  مادة  �إفر�د  جرى  وقد 

�جلن�شي باأنه »يق�شد بالتحر�ض �جلن�شي كل �إمعان يف م�شايقة 

�أن تنال من  �إ�شار�ت من �شاأنها  �أو  �أقو�ل  �أو  �أفعال  �لغري بتكر�ر 

�لإ�شتجابة  على  حمله  لغاية  وذلك  حياءه  تخد�ض  �أو  كر�مته 

لرغباته �أو رغبات غرية �جلن�شية �أو مبمار�شة �شغوط عليه من 

�شاأنها �إ�شعاف �إر�دته على �لت�شدي لتلك �لرغبات«. كما ن�شت 

ذ�ت �ملادة على عقوبة مرتكب �لتحر�ض �جلن�شي وجاءت »يعاقب 

ثالثمائة  قدرها  وبغر�مة  �أ�شهر  �شتة  عن  تقل  ل  مدة  باحلب�ض 

�لتحر�ض �جلن�شي«. و�شاعف م�شروع  دينار كل من �رتكب فعل 

لرتكاب  �لوظيفية  و�شلطته  من�شبه  �أ�شتغل  من  عقوبة  �لقانون 

�لتحر�ض �جلن�شي، حيث ن�شت �ملادة )405( »ل تقل �لعقوبة عن 

�حلب�ض ملدة �شنتني �إذ كان �لفاعل �أحد �لأ�شول �أو �لفروع، �أو من 

�ملتولني �لرتبية �أو �ملالحظة، �أو ممن لهم �شلطة وظيفية �أو فعلية 

.
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على �ملجني عليه«

�ملبذولة  �إطار �جلهود  2010: يف  الف�ساد ل�سنة  قانون مكافحة 

مكافحة  بقانون  قر�ر  �شدر  �ملختلفة،  باأ�شكاله  �لف�شاد  ملكافحة 

�لف�شاد ل�شنة 2010. وقد حدد �لقانون عدد� من �جلر�ئم حتت 

�جلن�شي  �لتحر�ض  �إ�شتخد�م  غياب  لوحظ  �أنه  �إل  �لف�شاد،  بند 

�أغلبية  �أن  ومبا  �لف�شاد،  �أ�شكال  من  �شكل  باإعتباره  �لعمل  يف 

�ملايل  �لف�شاد  �أ�شكال  بني  تف�شل  تعد  مل  �حلديثة  �لأدبيات 

�لن�شو�ض  بع�ض  على  �لإ�شتدلل  فيمكن  و�لأخالقي،  و�لإد�ري 

�جلن�شي  �لتحر�ض  ق�شايا  متابعة  جتعل  و�لتي  �لقانون  هذ�  يف 

كجزء من �إخت�شا�ض �لهيئة. حيث جاء يف �ملادة )1( ما يحدد 

�جلر�ئم  ت�شمل  و�لتي  �لقانون  تطبيق  لغايات  �لف�شاد  م�شطلح 

�ملخلة بو�جبات �لوظيفة �لعامة، و�جلر�ئم �ملخلة بالثقة �لعامة 

�ىل  �إ�شافة  �ل�شارية،  �لعقوبات  قو�نني  يف  عليها  �ملن�شو�ض 

 )8( �إ�شتعمال �ل�شلطة خالفا للقانون. وما جاء يف �ملادة  �إ�شاءة 

تقدم  �لتي  �ل�شكاوى  يف  �لتحقيق  يف  �لهيئة  �إخت�شا�شات  حول 

من  تقرتف  �لتي  �لف�شاد  �شبهات  من  و�لتحقق  �لف�شاد،  عن 

�ل�شخا�ض �خلا�شعني لهذ� �لقانون، و�لتي ت�شمل جميع �لعاملني 

.
يف �ملوؤ�ش�شات �لعامة و�لأهلية مبوجب �ملادة )2(51

مكافحة  �لأوروبية  �لدول  من  �لعديد  �شمنت  العمل:  قانون 

�لتحر�ض �جلن�شي يف بيئة �لعمل بالقو�نني �لتي تنظم �لعمل مثل 

)�إيرلند�، �ل�شويد(، �إل �نه على �ل�شعيد �لفل�شطيني خلت مو�د 

قانون �لعمل �لذي ينطبق على �لعاملني يف �لقطاع خلا�ض، عن 

�أية مو�د ت�شري �ىل ظاهرة �لتحر�ض �جلن�شي يف �أماكن �لعمل، 

ومت �لكتفاء ببع�ض �ل�شار�ت �لعامة غري �ملبا�شرة حيث ن�شت 

�ملادة )90( على �إ�شد�ر جمل�ض �لوزر�ء �أنظمة خا�شة بال�شحة 

على   )100( �ملادة  ن�شت  كما  �لعمل،  وبيئة  �ملهنية  و�ل�شالمة 

.
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حظر �لتمييز بني �لرجل و�ملر�أة

و�سكاوى  ق�سايا  ملتابعة  الفل�سطيني  املوؤ�س�ساتي  الواقع  ثانياً: 

التحر�س اجلن�سي 

وحرياته  �لن�شان  حقوق  �ن  على  �لأ�شا�شي  �لقانون  ن�ض 

تنظم  �أن  على  ن�ض  كما  �لحرت�م،  وو�جبة  ملزمة  �لأ�شا�شية 

للعمال �لرعاية  عالقات �لعمل مبا يكفل �لعد�لة للجميع ويوفر 

و�لأمن، ومبا �أن �لتحر�ض �جلن�شي هو تعدي على حقوق �لن�شان، 

ويخلق بيئة معادية غري �آمنة يف �لعمل، فباإمكان �ل�شحية �للجوء 

يلي  �لظلم. وفيما  لرفع  �ل�شكوى  �لقانونية وتقدمي  �لقنو�ت  �ىل 

ملتابعة  �إليها  �للجوء  ميكن  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  لأهم  �إ�شتعر��ض 

ق�شايا �لتحر�ض �جلن�شي يف �أماكن �لعمل:

�جلن�شي  �لتحر�ض  ل�شحية  �لقانون  كفل  املوؤ�س�سة:  داخل  ال�سكوى 

يف  �لعليا  �لإد�رية  للم�شتويات  �شكوى  تقدمي  حق  عملها،  مكان  يف 

ت�شكيل  يف  �حلق  �لقانون  منحها  �لتي  بها،  تلتحق  �لتي  �ملوؤ�ش�شة 

جلان حتقيق با�شتثناء �ل�شكاوى �ملقدمة �شد �لفئة �لعليا �لتي تكون 

�شالحية ت�شكيل جلان حتقيق معها من �شالحية جمل�ض �لوزر�ء. 

يف  �لإجتماعي  �لنوع  وحد�ت  �ىل  �لتوجه  �إمكانية  �ىل  بالإ�شافة 

�لوز�ر�ت �ملختلفة و�لتي ترتبط بوز�رة �شوؤون �ملر�أة.

ديوان املوظفني العام: ح�شب قانون �خلدمة �ملدنية �لذي ي�شري 

�لتحر�ض  �شحية  با�شتطاعة  �لعامة،  �ملوؤ�ش�شات  موظفي  على 

تقدمي �شكوى لديو�ن �ملوظفني �لعام، �لذي يقوم بدوره بت�شكيل 

جلان تخت�ض بتق�شي �حلقائق لتحديد �خللل �لإد�ري، و�أ�شباب 

و�إذ� ما  بذلك.  تقرير  و�إعد�د  �مل�شوؤولية عنه  ونطاق  هذ� �خللل 
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كان ثمة جرم جنائي مرتكب فان �لقانون �جلز�ئي يوجب على 

.
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عاتق �جلهة �لإد�رية �إبالغ �لنيابة �لعامة بذلك �جلرم

�ملتعلقة  �لتحقيق  جلان  تت�شكل  واملالية:  االدارية  الرقابة  ديوان 

�جلهات  من  عدد  مب�شاركة  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات  د�خل  بال�شكاوى 

�أهد�فه  �شمن  يقع  �لذي  و�ملالية  �لإد�رية  �لرقابة  ديو�ن  ومنها 

�شالمة �لعمل و�ل�شتقر�ر �ملايل و�لد�ري، وك�شف �أوجه �لنحر�ف 

.
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�ملايل و�لإد�ري كافة مبا فيها حالت ��شتغالل �لوظيفة �لعامة

�لوطنية  �لآلية  �ملر�أة  �شوؤون  وز�رة  باعتبار  املراأة:  �سوؤون  وزارة 

�لر�شمية �ملكلفة للنهو�ض باأو�شاع �ملر�أة �لفل�شطينية يف مو�قعها 

�ملختلفة، فباإمكان �ملر�أة �ملتحر�ض بها، تقدمي �شكوى ر�شمية لدى 

وحدة �ل�شكاوى يف �لوز�رة، �لتي تقوم بدورها مبتابعة �ل�شكوى مع 

�جلهات ذ�ت �لعالقة.

هيئة مكافحة الف�ساد: وهي �لهيئة �لتي يقع �شمن �خت�شا�شاتها 

��شكاله  مبختلف  �لف�شاد  عن  تقدم  �لتي  �ل�شكاوى  يف  �لتحقيق 

�لتقارير  تلقي  �شالحيات  �إعطائها  عرب  وذلك  ومظاهره، 

�ملقدمة  �لف�شاد  بجر�ئم  �ملتعلقة  و�ل�شكاوى  و�لبالغات 

وجمع  �لتحري  باأعمال  و�لقيام  ومتابعتها،  ودر��شتها  لها 

�لإ�شتدللت ب�شاأنها و�لك�شف عن �ملخالفات و�لتجاوز�ت وجمع 

و�ل�شري  �لتحقيق  ومبا�شرة  بذلك  �خلا�شة  و�ملعلومات  �لأدلة 

و�إذ�   ،)9 )مادة  �لالزمة  و�لقانونية  �لإد�رية  �لإجر�ء�ت  يف 

وقوع  على  قوية  �شبهات  وجود  �لتحقيقيات  خالل  من  تبني  ما 

جرمية �لف�شاد حتال �لأور�ق �إىل �لنيابة �لعامة �ملنتدبة لتخاذ 

.
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�لإجر�ء�ت �لالزمة وفقا للقو�نني ذ�ت �لعالقة

يف  �جلن�شي  �لتحر�ض  ل�شحايا  ميكن  العامة:  والنيابة  ال�سرطة 

�أماكن �لعمل �شو�ء يف �لقطاع �لعام �و �لقطاع �خلا�ض �أو �لأهلي 

�لتوجه �ىل �ل�شرطة �أو �لنيابة �لعامة  لتقدمي �شكوى ر�شمية، حيث 

��شتدعاء  يتم  ثم  ومن  �ليمني،  بحلف  مقرونة  �لإفادة  �أخذ  يتم 

�أدلة على  �مل�شتكي عليه )�ملتحر�ض( و�لتحقيق معه، و�لطلب منه 

�إثبات بر�ءته، وبعد ذلك يتم حتويل �مللف �ىل �لق�شاء �ملخت�ض. 

وهنا يجدر �لتنويه �ىل كثري من �لدعو�ت �لر�مية لت�شهيل �شروط 

�إدر�ك و�إثبات و�قعة �لتحر�ض �جلن�شي بو�شائل خمتلفة، مما �أثار 

حماذير ت�شهيل و�شائل �لإفرت�ء �لتي ميكن �ن حت�شل ب�شكل كيدي 

من �لطرف �مل�شتكي، وتكون هنا �مل�شافة �شيقة بني و�قع �لإدر�ك 

لتكييف  و��شعة  �شلطة  �لقا�شي  مينح  �لذي  �لأمر  �لإفرت�ء،  �و 

قناعاته بناء على �لأدلة �ملتوفرة حول �لق�شية.

االن�سان ومكافحة  تعني بحقوق  التي  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

الف�ساد وتعزيز �سيادة القانون:

يف  طليعا  دورً�  �حلكومية  غري  و�ملنظمات  �لن�شوية  للموؤ�ش�شات 

متابعة ق�شايا �لتحر�ض �جلن�شي يف �أماكن �لعمل ويذكر من هذه 

�ملوؤ�ش�شات، مركز �ملر�أة لالأر�شاد �لقانوين و�لجتماعي، موؤ�ش�شة 

�لدميقر�طية  مركز  �لفل�شطينية،  للمر�أة  �لعام  �لحتاد  �شو�، 

»�أمان«  و�مل�شاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  �لئتالف  �لعاملني،  وحقوق 

) مركز �ملنا�شرة و�لر�شاد �لقانوين(،  وغريها من �ملوؤ�ش�شات 

تقدمي  على  تعمل  و�لتي  �لأن�شان،  بحقوق  تعنى  �لتي  و�ملر�كز 

و�ملالحقات  �لنف�شي  و�لدعم  و�لإر�شاد  �ل�شت�شارة  خدمات 

�لقانونية ل�شالح �شحية �لتحر�ض.

الر�سمية  املوؤ�س�سات  هذه  جميع  فان  وا�سح  هو  وكما  وعليه 

واالهلية ال تعالج ب�سكل مبا�سر هذه الظاهرة، اواًل ب�سبب قلة 

ال�سكاوى ال�سباب مت �سرحها م�سبقا، او لعدم تقدير امل�سوؤولني 

عنها ان ذلك يقع �سمن �سالحياتها.

ثالثاً: ظاهرة التحر�س اجلن�سي على �سعيد ال�سيا�سات واخلطط

�لعمل  �أماكن  يف  �جلن�شي  للتحر�ض  عر�شة  �لأكرث  هي  �ملر�أة  كون 

من قبل م�شوؤوليها، فتعترب وز�رة �شوؤون �ملر�أة �لتي مت ت�شكيلها عام 

تقوم  وطنية  كاآلية  بها  �ملعرتف  �لر�شمية  �حلكومية  �لهيئة   2003

�لإلتز�م  وتطوير  �ملر�أة  ومتكني  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  تعزيز  على 

وحقوق  �لجتماعي  �لنوع  ق�شايا  لت�شمني  �حلكومي  �ل�شيا�شي 

�لن�شان يف خطط و�شيا�شات وبر�مج �لوز�ر�ت، وكذلك يف �لقو�نني 

�لوز�رة  وو�شعت  �لفل�شطينية.  �لر��شي  يف  �ل�شارية  و�لت�شريعات 

�لعمل  بها لتحقيق هذه �لأهد�ف، ومنها خطة  خطط عمل خا�شة 

�أ�شا�شية  حماور  �شبعة  حتديد  مت  حيث   ،2007-2005 لالأعو�م 

�ملر�أة،  �شد  �لعنف  حمور  �شمنها  ومن  لعملها،  �شمويل  كاإطار 

ياأتي مكافحة �لتحر�ض �جلن�شي يف �لأماكن �لعامة و�أماكن  و�لذي 

�لعمل يف مقدمة �أهد�فه. �ل �نه ولأ�شباب تتعلق مبحدودية �ملو�زنة 

من  �لالزمة  و�لكفاء�ت  �لقدر�ت  توفر  وعدم  للوز�رة،  �ملخ�ش�شة 

�ملحاور  �إخت�شار  على  �لوز�رة  عملت  �مل�شتحدثة،  �لوز�رة  كادر 

�شد  �لعنف  حمور  منها  �أ�شتثني  رئي�شية  حماور  ثالثة  �ىل  �ل�شبعة 

. وما 
56

�إ�شتثناء �لهدف �ملتعلق بالتحر�ض �جلن�شي �ملر�أة، وبالتايل 

جاء يف �خلطة �لأوىل لعمل �لوز�رة لالعو�م 2005-2007 ينطبق 

على �خلطة �لثانية للوز�رة لالأعو�م 2008-2010 �لتي ركزت على 

ذ�ت �ملحاور �ملوجودة يف �خلطة �لأوىل، مع �إ�شافة حمور ر�بع وهو 

. و�لتي كما 
57

�حلد من ظاهرة �لعنف �لأ�شري على �أ�شا�ض �جلن�ض

يبدو ل تتناول �و تخ�شع مو�شوع �لتحر�ض �جلن�شي يف �لعمل و�آليات 

مكافحته ومتابعته خلطتها.

�أن  �أقرت  �لوز�رة  بان  �ملر�أة،  وز�رة  وكيلة  هديب  �شلوى  وت�شري 

�لعمل  �أماكن  يف  �ملر�أة  له  تتعر�ض  �لذي  �جلن�شي  �لتحر�ض 

�أ�شكال  ومعاجلة  لتناول  حماولة  ويف  �لعنف،  مظاهر  �أحد  هو 

�لوز�رة  عقدت  �لفل�شطينية،  �ملر�أة  له  تتعر�ض  �لذي  �لعنف 



11

موؤمترً� خا�شًا ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة يف نهاية عام 2007، 

�شد  �لعنف  ملناه�شة  �لأهلية  �ملنظمات  �إئتالف  مع  بالتن�شيق 

�ملر�أة، �لذي متخ�ض عنه و�شع خطة �إ�شرت�تيجية على �مل�شتوى 

�أ�شا�ض  على  �ملبني  �لأ�شري  �لعنف  ظاهرة  من  للحد  �لوطني 

�لحتاد  مع  بالتن�شيق  �لوز�رة  عملت  �آخر  جانب  ومن  �جلن�ض. 

�لعام للمر�أة �لفل�شطينية، و�لأطر و�ملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �لن�شوية 

يف  حملت  �لتي   ،
58

�لفل�شطينية �ملر�أة  حقوق  وثيقة  �إعالن  على 

ثناياها مطالب �قت�شادية و�إجتماعية، جاء يف م�شمونها مطالبة 

�ل�شلطة �لوطنية باتخاذ �لجر�ء�ت �لت�شريعية و�لتنفيذية �لتي 

�أ�شكال �لعنف و�مل�شايقات  تكفل حماية �ملر�أة �لعاملة من كافة 

�جلن�شية �لتي تتعر�ض لها �ملر�أة يف مكان �لعمل. ولكن كما يبدو 

اقت�سر املو�سوع على جانب املبا�سرة دون ان يحدد ما املطلوب 

عمله ومن هي اجلهة امل�سوؤولة عن ذلك.

يف  �لجتماعي  �لنوع  وحد�ت  دور  �ملجال  هذ�  يف  يربز  كما 

عام  ��شتحد�ثها  مت  �لتي  �ملر�أة  لوز�رة  م�شاندة  كاآلية  �لوز�ر�ت 

2005، و�لتي تقع م�شوؤوليتها ت�شمني ق�شايا �لنوع �لجتماعي يف 

خطط و�شيا�شات �لوز�ر�ت، وتدقيق ومتابعة �لرب�مج و�ل�شيا�شات 

من منظور �لنوع �لجتماعي.

وعلى �شعيد �لقر�ر�ت �حلكومية، فقد �شعت وز�رة �ملر�أة لإتخاذ 

�لعديد من �لإجر�ء�ت و�خلطو�ت �شيما ما يتعلق مبو�شوع �لعنف 

�شد �ملر�أة، من �أهم هذه �لقر�ر�ت:

ل�شنة  )09/40/09/م.و/�أ.ق(  رقم  �لوزر�ء  جمل�ض  قر�ر  	.1

. حيث ��شتمل 
59

2005، �خلا�ض بتعزيز حماية �ملر�أة �ملعنفة

�شد  �ملوجه  "�لعنف  وهو  للعنف  تعريف  و�شع  على  �لقر�ر 

يف  يحدث  �لذي  و�لنف�شي  و�جلن�شي  �لبدين  �لعنف  �ملر�أة: 

وكلف  �ملرعية".  للقو�نني  و�ملخالف  و�ملجتمع  �لأ�شرة  �إطار 

�تخاذ  �أجل  من  م�شرتك  ب�شكل  بالعمل  �لوز�ر�ت  من  عدد� 

�لجر�ء�ت �لالزمة ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة.

قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم	)12/59/06/م.و/�ض.ف( لسنة	  .2

ملناه�شة  �لعليا  �لوطنية  �للجنة  بت�شكيل  �لقا�شي  	، 	2008

ملناه�شة  وطنية  ��شرت�تيجية  لو�شع   ،
60

�ملر�أة �شد  �لعنف 

�لعنف �شد �ملر�أة تكون �أ�شا�شا خلطة وطنية �شاملة للحد من 

�لعنف �ملوجه �شد �ملر�أة يف كل �أ�شكاله.	

وقد لوحظ باأن هذه �لقر�ر�ت تناولت �ملفهوم �لعام للعنف �شد 

�ملر�أة وخلت من �أية ��شارة مبا�شرة ملو�شوع �لتحر�ض �جلن�شي يف 

�أماكن �لعمل.

ما  �إبر�ز  فيمكن  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  ن�شاط  �شعيد  على  �أما 

قامت به جهود �ملجتمع �ملدين يف �عد�د مدونة �ل�شلوك �خلا�شة �لتي 

واملعايري االخالقية"  ال�سلوك  جاءت حتت عنو�ن "مبادئ مدونات 

خالل  )�أمان(  و�مل�شاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  �لإئتالف  �أعدها  �لتي 

�لأعو�م �لأخرية، و�لتي ت�شمل �لعاملني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ض، 

. و�لتي 
61

و�لهيئات �ملحلية و�لعمل �لأهلي و�لإعالميني �لفل�شطينيني

�لقطاع  �لعمل يف  لأخالقيات  �ملوظف، وحمدد�  ل�شلوك  كدليل  تعد 

�ن  �أهمها  �إعتبار�ت  عدة  من  منطلقا  �لدليل  هذ�  وجاء  �لعام، 

يخ�شع  �لعام  �ملوظف  و�أن  و�لثقة،  �لأمانة  تتطلب  �لعامة  �لوظيفة 

بالولء  ويتمتع  �لوظيفي  و�شلوكه  ت�شرفاته  على  ذ�تية  لرقابة 

تت�شل  �لتي  �لإد�رية  �لتفاعالت  جتاه  �ل�شمري  ويقظة  و�لإنتماء 

وقيادة  م�شوؤولية  ر�أ�ض  على  يقف  من  �لدليل  هذ�  دعى  كما  بعمله. 

�إحرت�م  ت�شمن  عمل  بيئة  توفري  �شرورة  �ىل  �لعامة،  �ملوؤ�ش�شات 

كر�مة �ملو�طنني و�لتنوع �لثقايف و�لديني وخ�شو�شية �ملر�أة، وتوفري 

�لتحر�ض  ظاهرة  معاجلة  يتم  مل  ولكن  و�ل�شالمة،  �لأمان  �شروط 

�جلن�شي ب�شكل مبا�شر.

الخالصة واالستنتاجات :

ي�شتدل مما �شبق بان ظاهرة �لتحر�ض �جلن�شي يف �أماكن �لعمل 

�شو�ء،  حد  على  و�لنامية  �ملتقدمة  �ملجتمعات  كافة  يف  منت�شرة 

ومن �شمنها �ملجتمع �لفل�شطيني يف ظل تفاوت و��شح يف ن�شبة 

عليها.  �ل�شوء  وت�شليط  �لإهتمام  ومدى  �لظاهرة  هذه  �إنت�شار 

و�إ�شتغالل  بالف�شاد  وثيقا  �رتباطا  ترتبط  �لظاهرة  هذه  وباأن 

�ملن�شب و�لنفوذ ب�شكل خمالف للقانون من قبل بع�ض �مل�شوؤولني 

و�أرباب �لعمل.

�مل�شوحات  توفر  عدم  من  وبالرغم  �نه  �لإ�شتنتاج  وميكن 

هذه  تناولت  �لتي  �مل�شوحات  وندرة  �ملخت�شة،  �لح�شائية 

�لظاهرة، ويف �شوء �لدر��شة و�ملقابالت �لتي �أجريت على وجود 

هذه �لظاهرة يف �ملجتمع �لفل�شطيني يف �أماكن �لعمل �شو�ء يف 

�إمكانيات  توفر  �إدر�ك  مع  �لأهلي،  �أو  �خلا�ض  �و  �لعام  �لقطاع 

�لقطاع  من  �أو�شع  ب�شكل  �خلا�ض  �لقطاع  يف  �لظاهرة  �نت�شار 

�لعام و�لأهلي وذلك مرده لل�شالحيات �لو��شعة �ملمنوحة لرب 

�لعام  �لقطاع  يف  �حلال  عليه  مما  �أكرث  �لقطاع  هذ�  يف  �لعمل 

و�لأهلي، �لأمر �لذي يتيح �ملجال �أمام رب �لعمل لإ�شتغالل هذه 

�ل�شالحيات لإرتكاب بع�ض �لتجاوز�ت جتاه �ملر�أة �لعاملة و�لتي 

ياأتي من �شمنها �لتحر�ض �جلن�شي. نقول ذلك بالرغم من عدم 

توفر �ح�شاء�ت مو�شوعية حول ذلك.

على �شعيد �لقو�نني �ل�شارية يف �لأر��شي �لفل�شطينية، فيالحظ 

غياب قو�نني تتناول هذه �لظاهرة ب�شكل مبا�شر، ل�شيما قانون 

�لعقوبات �لأردين لعام 1960 �لذي من �ملفرت�ض �ن يعالج هذه 
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�لظاهرة، فقد خلت ن�شو�شه من �أية تطرق للتحر�ض �جلن�شي، 

وبات قانونا قدميا ل يو�كب �لتغري�ت �ملجتمعية، وهو ما ي�شري 

�ملدنية  و�خلدمة  �لعمل  قانوين  مثل  �شارية  قو�نني  على  كذلك 

�لذين خلت ن�شو�شهما من �أية �إ�شارة لظاهرة �لتحر�ض �جلن�شي 

يف �أماكن �لعمل. وميكن �إعتبار ما جاء يف م�شروع قانون �لعقوبات 

�ملقرتح لعام 2010 فيما يتعلق بالتحر�ض �جلن�شي خطوة هامة 

على هذ� �ل�شعيد يف حال �إقر�ره.

تطرق  �أية  غياب  يالحظ  و�خلطط،  �ل�شيا�شات  �شعيد  وعلى 

مبا�شر لظاهرة �لتحر�ض �جلن�شي ب�شكل عام �و يف �أماكن �لعمل 

يف �لإ�شرت�تيجيات �و �خلطط �لوطنية، و�ن جممل ما مت تناوله 

�أية  دون  �ملر�أة  �لعنف �شد  على ظاهرة  ركزت  �مل�شمار  يف هذ� 

يف  �شيما  �ملر�أة  �شد  �جلن�شي  �لتحر�ض  لظاهرة  مبا�شرة  �إ�شارة 

�أماكن �لعمل،  ويف �ملر�ت �لقليلة �لتي مت �لتطرق فيها للظاهرة، 

�و  بر�مج  لأية  و�فتقدت  �ملكتملة،  غري  �جلهود  �إطار  يف  بقيت 

�آليات عملية ملو�جهتها، �إما لعدم توفر �لإدر�ك و�لإر�دة �لكافية 

لت�شليط �ل�شوء على خماطر هذه �لظاهرة، �أو لعدم توفر �لتمويل 

�آليات  وجود  غياب  يالحظ  كما  و�خلطط،  �لرب�مج  هذه  لدعم 

و��شحة  تنظم �آلية تقدمي ومتابعة �ل�شكاوى و�ملالحقة �لقانونية 

ل�شحايا �لتحر�ض �جلن�شي يف �أماكن �لعمل.

�أما على �شعيد �ملوؤ�ش�شات، فقد دلت �ملقابالت على وجود هذه 

م�شوحات  �أو  متخ�ش�شة  در��شات  وجود  غياب  مع  �لظاهرة 

�لعمل،  �أماكن  �لظاهرة يف  هذه  �نت�شار  مدى  تتناول  �إح�شائية 

�ملركزي  �لح�شاء  جهاز  نفذهم  �لذين  �مل�شحني  با�شتثناء 

�مل�شحني  هذين  �نه  �ل  حكومية،  غري  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 

و�منا  �لعمل،  �أماكن  يف  �جلن�شي  �لتحر�ض  بظاهرة  يخت�شا  مل 

�ملبحوثني  نظر  بوجهة  يتعلق  �شوؤ�ل  على  �مل�شح  ��شئلة  �حتوت 

�لعمل، فيما  �أماكن  �لنتهاكات يف  �لن�شاء �ىل بع�ض  يف تعر�ض 

�و  �أ�شكاله،  �أو  �جلن�شي  للتحر�ض  تعريف  على  �مل�شح  ي�شتمل  مل 

تبيان �آثاره على �ل�شحية �و �لعمل، هذ� بالرغم �إ�شطالع جهاز 

�لح�شاء �ملركزي مبهمة �إجر�ء در��شات وم�شوحات �إح�شائية 

حول ق�شايا تتعلق باملر�أة �لعاملة. 

ظاهرة  على  �لكايف  بالقدر  �ل�شوء  ت�شليط  عدم  �ىل  ��شافة 

�لتحر�ض �جلن�شي �شمن �لآلية �لرئي�شية للنهو�ض باأو�شاع �ملر�أة 

�لفل�شطينية وهي وز�رة �شوؤون �ملر�أة. كما لوحظ بعدم �لت�شمني 

�ملبا�شر و�ل�شريح لق�شايا �لتحر�ض �جلن�شي كمجال من جمالت 

عمل �ملوؤ�ش�شات �ملعنية بالرقابة، و�ملحا�شبة ومو�جهة �لف�شاد .

ومما ل �شك فيه �ن غياب �لإهتمام �لر�شمي و�لوعي �ملجتمعي، 

�جلن�شي يف  �لتحر�ض  ملو�جهة ظاهرة  �لر�دع  �لقانوين  و�لإطار 

�أماكن �لعمل قد �أدى �ىل جتنب معظم �ل�شحايا تقدمي �ل�شكاوى 

و�لبالغات عن تعر�شهن ملثل هذه �لعتد�ء�ت، �لأمر �لذي من 

�شاأنه �ن يزيد من تفاقم �لظاهرة وحجم �نت�شارها و�إنعكا�شاتها 

�ل�شلبية على �ملجتمع.

التوصيـــات 

�لعلن  �إىل  �ل�شمـت  حالـة  من  �خلروج  ل�شرورة  �لأو�ن  �آن  لقد 

ظاهرة،  هذه  و�قع  وتناول  �ل�شطح،  �ىل  �لظاهرة  هذه  لإخر�ج 

وحجم �إنت�شارها، و�آثارها على �ملر�أة و�لوظيفة و�ملجتمع، و�شبل 

مو�جهتها، مع �خلروج من منطية �لتعامل معها على �إعتبار �نها 

ق�شية �شمن "تابو" Taboo �إجتماعي �أو من �ملحرمات �لتي ل 

يجوز تناولها �و �لتحدث عنها، و�لتخل�ض من �إمتد�د�ت �ملوروث 

�لثقايف �لدعي للت�شرت على هذه �لظاهرة،  �شيما �نها بد�أت تاأخذ 

حيز� هاما وب�شكل متز�يد من �لإهتمام �ملحلي و�لإقليمي، وبد�أت 

تتناول  �لتي  �لإح�شائية  و�مل�شوحات  �لدر��شات  من  كثري  تظهر 

هذه �لظاهرة يف كافة �ملجتمعات و�لدول �شو�ء �ملتقدمة منها �و 

�لنامية، و�لتي من �شمنها �ملجتمعات �لعربية حتى"�ملحافظة" 

منها. 

يف  �جلن�شي  �لتحر�ض  لظاهرة  �لدر��شة  تناولته  ما  �شوء  ويف 

من  �ليه  خل�شت  وما  �لف�شاد،  �أ�شكال  من  ك�شكل  �لعمل  �أماكن 

�لتو�شيات وذلك  �لعديد من  نتائج يف هذ� �ملجال، ميكن و�شع 

على �لنحو �لتايل:

اأواًل: على امل�ستوى القانوين

ناجع  ع�شري  قانون  �شن  �أو  قانونية  مو�د  بت�شمني  �لتو�شية   .1

و��شحا  تعريفا  ويت�شمن  �جلن�شي،  �لتحر�ض  زجر  على  يعمل 

للتحر�ض متو�فق عليه جمتمعيا، وو�شع عقوبة ر�دعة للجاين، 

و�أن تنطلق فل�شفة �لقانون من �لق�شاء على هذه �لظاهرة.

ت�شمني �لتحر�ض �جلن�شي ب�شكل و��شح يف �لقو�نني و�للو�ئح   .2

ق�شايا  مبتابعة  �ملعنية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  لعمل  �لناظمة 

�لف�شاد.

�لتحر�ض  ظاهرة  مع  للتعامل  خا�ض  �شكاوى  نظام  �إعد�د   .3

�آليات  �لتحر�ض  ل�شحية  يو�شح  �لعمل  �أماكن  يف  �جلن�شي 

)جلان  �لعمل  �أماكن  يف  �شو�ء  و�لتقا�شي  �ل�شكاوى  تقدمي 

�لتحقيق( �أو من خالل �ل�شرطة و�لنيابة �لعامة و�لق�شاء. 
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زمني  �شقف  حتديد  مع  �لتحقيق  جلنة  عمل  �شرية  تاأمني   .4

لعملها، و�شمان �لتمثيل �ملنا�شب للمر�أة يف ع�شويتها، و�أن 

تاأخذ قر�ر�ت جلنة �لتحقيق �شفة �لإلز�مية، و�شمان متثيل 

نقابي، و/�أو ممثلني عن منظمات غري حكومية  متخ�ش�شة 

�أمام �شحية �لتحر�ض �للجوء  و�إتاحة �ملجال  يف ع�شويتها، 

و�ملالحقة �لقانونية �ذ� �شعرت بعدم �لن�شاف يف م�شرية 

عملها.

ثانياً: على امل�ستوى ال�سيا�ساتي:

بوجود  فقط  تتحقق  لن  �جلن�شي  �لتحر�ض  ظاهرة  مو�جهة  �إن 

�لقانون �لر�دع بل يجب �ن يقرتن باإر�دة �شيا�شية و�جر�ء�ت حمددة 

ملكافحتها، ومن �أجل ذلك تو�شي �لدر��شة:

�جلن�شي  �لتحر�ض  مكافحة  عملية  ت�شمني  على  �لعمل  	.1

و�لإ�شرت�تيجيات  �لإهتمامات  �شلب  يف  �لعمل  �أماكن  يف 

�ملر�أة  باأو�شاع  بالنهو�ض  �خلا�شة  �لوطنية  و�خلطط 

هذه  تقرتن  و�أن  و�مليادين،  �ملجالت  �شتى  يف  �لفل�شطينية 

هذه  ملو�جهة  و��شحة  تنفيذية  و�آليات  برب�مج  �خلطط 

�لظاهرة.

�ملقرتنة  �ملتخ�ش�شة  �لدر��شات  من  �شل�شلة  �إعد�د   .2

�أماكن  �ىل  �لولوج  على  وقادرة  د�لة  �إح�شائية  مب�شوحات 

�ن  �شيما  �ملجتمع،  من  �ملختلفة  �لقطاعات  يف  �لعمل 

�جلن�شي  �لتحر�ض  ظاهرة  تتناول  �لتي  �حلديثة  �لأدبيات 

متخ�س�سة  در��شات  على  تعتمد  باتت  �لعمل،  �أماكن  يف 

ومنف�سلة، تتناول در��شة  �إنت�شار هذه �لظاهرة يف قطاعات 

حمددة مثل:)�لقطاع �خلا�ض، �لقطاع �لعام ب�شقيه �ملدين 

�لعايل،  �لتعليم  موؤ�ش�شات  �ل�شحة،  قطاع  و�لع�شكري، 

م�شحية  در��شات  باإجر�ء  �لأهلي( مقرتنة  �لعمل  منظمات 

)توزيع �إ�شتمارة(، وحتليلية يف كل قطاع على حدى، وذلك 

�لقانونية  �ملرجعيات  �إختالف  �أهمها:  عده  لأ�شباب  مرده 

�لناظمة لكل قطاع، و�ختالف مدة و�شيغة �لتعاقد، وتباين 

�لذي  �لمر  �لعمل.  ورب  للم�شوؤول  �ملمنوحة  �ل�شالحيات 

�مل�شببة  �لعو�مل  �لدر��شة،  مد�خل  يف  تباين  �ىل  يوؤدي 

و�آليات  �لإنت�شار،  ن�شبة  �لظاهرة،  �إنت�شار  على  و�مل�شاعدة 

�ملعاجلة.

�لإعالم، ور�شات  وتثقيفية )و�شائل  �إعالمية  �إعد�د بر�مج  	.3

�إعالنات(  مل�شقات،  ن�شر�ت،  لقاء�ت،  ندو�ت،  عمل، 

لت�شليط �ل�شوء على �إرتباط هذه �لظاهرة بالف�شاد، وتوعية 

�ملجتمع مبخاطرها و�إنعكا�شاتها �ل�شلبية، و�شبل مو�جهتها 

على جميع �لأ�شعدة.

�لعاملني  تعريف  �ىل:  تهدف  تدريبية  بر�مج  تنظيم  	.4

�لتعريف  �لقانون،  لهم  كفلها  �لتي  باحلقوق  و�لعامالت 

�لتعريف  �ملختلفة،  و�أ�شكاله  �جلن�شي  �لتحر�ض  مبفهوم 

�ل�شكوى  لتقدمي  �لتحر�ض  �شحايا  �أمام  �ملتاحة  بالآليات 

دور�ت  تنظيم  �ىل  �إ�شافة  �لقانونية.  و�ملالحقة  و�ملتابعة 

�لأخالقية  �ل�شلوك  مدونات  على  �لعاملني  وتدريب  تعريف 

�ن  على  �لوظيفية،  �مل�شتويات  خمتلف  يف  لها  و�لرتويج 

�أماكن  يف  و�لرجل  �ملر�أة  من  كل  �لدور�ت  هذه  ت�شتهدف 

�لعمل.

ثالثا: على امل�ستوى املوؤ�س�ساتي:  

ت�شمني  �شرورة  مع  �ل�شلوك  مدونات  وتطبيق  تبني   .1

و�شع  �ىل  بالإ�شافة  �جلن�شي،  بالتحر�ض  تتعلق  قو�عد 

�آليات للرقابة على �شلوك �ملوظفني وت�شمني موؤ�شر�ت 

�ل�شلوك �ملرغوب يف تقييم �لأد�ء �ل�شنوي للموظفني.

�لتاأكيد  مع  �ملوؤ�ش�شات  يف  �ل�شكاوى  لتقدمي  �آليات  تبني   .2

على توفري �حلماية و�ل�شرية و�خل�شو�شية يف متابعتها 

بالإ�شافة  �مل�شتكي.  من  �إنتقام  عمليات  تتم  ل  حتى 

�ملوظفني  ديو�ن  �ل�شكاوى يف  �آليات ووحد�ت  تفعيل  �ىل 

وديو�ن �لرقابة �ملالية و�لإد�رية وهيئة مكافحة �لف�شاد.

بناء قدر�ت �لأ�شخا�ض �لقائمني على �إ�شتقبال �ل�شكاوى   .3

ومن  �ل�شكاوى.  من  �لنوع  هذ�  مع  �لتعامل  كيفية  حول 

�ل�شروري ت�شجيع �ل�شحايا لتقدمي �ل�شكوى.

�أما على �شعيد �جلهات �ملخت�شة، فنو�شي مبا يلي:  

ر�شمية  كاآلية  �لوز�رة  ت�شطلع  �ن  املراأة:  �سوؤون  وزارة    −
�لفل�شطينية  �ملر�أة  باأو�شاع  �لنهو�ض  يف  رئي�شية 

ومعاجلة  ومتابعة  �ل�شوء  ت�شليط  يف  �ملحوري  بدورها 

ك�شكل  �لعمل  �ملر�أة يف  �لتحر�ض �جلن�شي �شد  ظاهرة 

عملها  خطط  يف  و�لف�شاد  و�لعنف  �لتمييز  �أ�شكال  من 

�لالزم  �لتمويل  توفري  و�شمان  �لتنفيذية  وبر�جمها 

لتنفيذ هذه �لرب�مج. على �ن يتم تفعيل عمل وحد�ت 

خمتلف  يف  لها  م�شاندة  كاآليات  �لجتماعي  �لنوع 

�لوز�ر�ت لتحقيق هذ� �لهدف.

باإجر�ء  �جلهاز  يبا�شر  �أن  املركزي:  االإح�ساء  جهاز    −
م�شوحات �إح�شائية خمت�شة، تتناول ظاهرة �لتحر�ض 

�ملختلفة،  �لقطاعات  يف  �لعمل  �أماكن  يف  �جلن�شي 

تعريف  و�شع  مع  بالف�شاد،  �لظاهرة  هذه  و�إرتباط 
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و�أ�شبابه،  باأ�شكاله،  تتعلق  و�أ�شئلة  �جلن�شي،  للتحر�ض 

ودو�فعه، و�أثاره، و�خلروج بنتائج ي�شتفيد منها و��شعي 

خطط �لتنمية �لفل�شطينية .

�ملوؤ�ش�شات  هذه  تبادر  �أن  املدين:  املجتمع  موؤ�س�سات    −
�لتنفيذية  �ل�شلطات  على  �شاغطة  جمموعات  بت�شكيل 

�لالزمة  �لت�شريعية  �لبيئة  وتعديل  لإقر�ر  و�لت�شريعية 

�ل�شيا�شات  وتبني  �جلن�شي  �لتحر�ض  ظاهرة  مع  للتعامل 

هذه  ملو�جهة  �لالزمة  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  و�ل�شرت�تيجات 

و�إ�شناد  دعم  مر�كز  �ن�شاء  على  تعمل  و�ن  �لظاهرة. 

�لتحر�ض  ل�شحايا  و�إجتماعي  وقانوين  نف�شي  و�إر�شاد 

حميط  �ىل  �ملر�كز  هذه  عمل  ميتد  �ن  على  �جلن�شي، 

�شحايا �لتحر�ض �لأ�شري و�لإجتماعي. كون هذ� �ملحيط 

يكون يف كثري من �لحو�ل عامل �شلبي ومعرقل يف متابعة 

حل�شا�شية  نظر�  �جلن�شي  �لتحر�ض  ق�شايا  ومعاجلة 

ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات  بر�مج  ت�شمني  �ىل  بال�شافة  �ملو�شوع. 

�لعالقة بالوظيفة �لعامة،  �و بر�مج ذ�ت عالقة  باملر�ة،  

باهمية  �ملجتمع  وعي  برفع  �شلة  ذ�ت  توعية  بر�مج 

�لت�شدي لهذه �لظاهرة با�شكالها ومظاهرها �ملختلفة.

�أن  الف�ساد:  ق�سايا  مبتابعة  ال�سلة  ذات  املوؤ�س�سات    −
ومكافحة  متابعة  ت�شمني  على  �ملوؤ�ش�شات  هذه  تعمل 

عملها  نطاق  �شمن  �لعمل  �جلن�شي يف  �لتحر�ض  ق�شايا  

و�خت�شا�شها ب�شكل و��شح ومبا�شر.

النقابية: �ن ت�شطلع هذه �ملنظمات بدورها يف  املنظمات    −
�لعمل  �أماكن  �لتحر�ض �جلن�شي يف  دعم �شحايا ظاهرة 

عرب توفري �إجر�ء�ت �لدعم و�لتمكني و�لإر�شاد و�مل�شاندة 

�لقانونية ملو�جهة هذه �لظاهرة.
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